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استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك وبرفقته الرئيس التنفيذي 

للجهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية صالح يوسف الفضالة واألمني العام 
للجهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية الشيخ خالد مبارك العبداهلل وذلك 

مبناسبة تعيينهما في مناصبهما اجلديدة.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر الس���يف صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

اعلن وكي���ل وزارة املالية 
املساع��د لش���ؤون احملاسبة 
العامة املش���رف الع���ام على 
صن���دوق املتعثري���ن ب���راك 
الشي��تان ان ع��دد املت��قدمني 
الط��لبات  للحص���ول عل���ى 
اخلاصة بص��ندوق املعسرين 
بلغ 15 أل�����ف مواط���ن حتى 
تاري���خ ال 25 م���ن نوفمب���ر 

اجلاري.
وأضاف الشيتان في تصريح 
صحافي امس ان اقبال املواطنني 

لالستفادة من قانون صندوق 
املتعثرين رقم )51( لسنة 2010 
ش���هد تزايدا ملحوظا السيما 
مع وصول عدد املتقدمني الى 
15 الفا خالل فترة الش���هرين 
ونصف الشهر من تاريخ فتح 
باب التقدم مشيرا الى أن الفترة 
املتبقية من املهلة التي حددها 
القان���ون القفال ب���اب التقدم 
للصن���دوق تص���ل الى ثالثة 

أشهر.
وأوضح الش���يتان أن عدد 

الطلب���ات الت���ي مت تس���لمها 
املديرة  الب���ن���وك  من قب���ل 
واملستوفية لكل املست���ندات 
الالزم��ة لق���بول الطلبات بلغت 
6.590 ألف طلب بإجمالي مبلغ 
مديونية يبلغ 237.35 مليون 
دينار مبينا انه متت املوافقة من 
قبل جلنة التسوية على 676 
طلبا بإجمالي مبلغ يدفع من 
الصندوق بقيمة 11.14 مليون 

دينار.
واك���د ان البن���وك املديرة 

التداب��ي���ر  تتخ�����ذ كاف������ة 
لتبسيط االجراءات وتسريع 
الق��انون  العمل في تن��في���ذ 
املواطنني  ملا في���ه مصلح���ة 
املس���تفيدين من الص��ندوق 
مش���يرا الى أن وزير املال��ية 
اصدر قرارا وزاريا بتش��كيل 
جل���ن���ة مت���ابعة تش�������مل 
جمي���ع اجله���ات احلك��ومية 
ذات العالق���ة بتنفيذ القانون 
لضمان تنفيذه دون وجود اي 

معوقات.

»العاملين بالكويتية«: نرفض تسريب
معلومات مغلوطة حول طائرة دكا

مبعوث األمير وصل إلى مراكش

استهجن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني 
مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية والشركات 
التابعة لها حمد املري ما تناقلته بعض وسائل 
اإلعالم من اس���تنتاجات حول وقائع التحقيق 
مع قائد الطائرة املتجهة الى دكا والتي هبطت 
اضطراريا في مطار الكويت بعد اقالعها بفترة 
وجيزة، حيث لم تشر تلك الوسائل اإلعالمية 
الى مصدرها الذي سرب تلك املعلومات املغلوطة 
حول نتائج التحقيق وال���ذي لم يتم مع قائد 
الطائرة س���وى مرة واحدة االس���بوع املاضي 

وبحضور ممثل عن النقابة.
وأكد املري انه ومنذ اليوم األول لتلك الواقعة 
تواجدت النقابة في موقع احلدث رافضا اي مزايدة 
على موقف وق���رار قائد الطائرة الكاتنب نايف 

املتلقم والذي تصرف بروح من املس���ؤولية التي حتتمها عليه 
واجباته باحلفاظ على س���المة الركاب بعد استشعاره باخلطر 

والشكر موصول ملساعده الطيار أحمد املساعيد 
وباقي أفراد الطاقم الذين قاموا بإخالء الطائرة 
في وقت قياسي السيما ان الطائرة كانت محملة 

بكمية كبيرة من الوقود.
وناشد املري أعضاء السلطة التشريعية سرعة 
تش������كيل جلنة حتقيق برملانية بصالحيات 
موس���عة تس���تعني فيها مبن تراه مناسبا من 
موظفي املؤس��سة األك���فاء ح��تى يت��بني لهم 
حجم املشاكل وأبعادها خصوصا الفنية منها 
والتي تتعلق بس���المة الركاب بعد ان وصلنا 
ملرحلة اليأس من محاس�����بة املتس��ببني في 
الفس���اد اإلداري واملالي على الرغم من تقارير 
ديوان احملاسبة وجلنة تقصي احلقائق ولكن 
عندما يص���ل األمر ال���ى النواحي الفنية فإن 
أي تخاذل سيكون محاس������با عل��يه كل من لم يكن له موقف 

واضح وصارم.

مراكش � كونا: وصل مبعوث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد املستش���ار في الديوان األميري محمد شرار الى 
مدينة مراكش املغربية في مس���تهل زيارة للبالد يسلم خاللها 
العاهل املغربي امللك محمد السادس رسالة من شقيقه صاحب 
السمو األمير. وسيمثل املستشار شرار الكويت غدا في املدينة 
احلمراء في املناظرة ال� 10 للس���ياحة باملغرب التي تقام برعاية 

امللك محمد السادس.
وستكشف املناظرة أمام أكثر من ألف مشارك من املغرب واخلارج 
ميثلون جهات حكومية وخاصة من القطاعات السياحية، إضافة 
الى مس���تثمرين وإعالميني، عن أه���داف )رؤية 2020( لتطوير 
وإنعاش الس���ياحة في املغرب والتي تأتي لتؤمن اس���تمرارية 

إجنازات )رؤية 2010(.

سمو ولي العهد خالل لقائه الشيخ جابر املبارك وخالد الفضالة والشيخ خالد مبارك العبداهلل

صاحب السمو األمير خالل لقائه السفيرة الفرنسية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير اإلماراتي حسن اخليال

سموه التقى الفضالة وخالد مبارك العبداهلل

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و5 وزراء
صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك والفضالة وخالد مبارك العبداهلل

األمير تلقى دعوتين لزيارة فرنسا
وحضور القمة الخليجية في أبوظبي الشهر المقبل

محمد ول���د عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
الس���مو  كما بعث صاحب 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس 
بامير توبي رئيس جمهورية 
البانيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة 
العيد الوطن���ي لبالده متمنيا 
لفخامته موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

آل نهيان رئيس دولة االمارات 
الش���قيقة  العربي���ة املتحدة 
تضمنت دعوة سموه حلضور 
اجتماع���ات الدورة ال� 31 لقمة 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واملقرر عقدها في ابوظبي الشهر 

املقبل.
وحضر املقابلتني نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
هذا وبعث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس 

الفرنسية كما تناولت العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وقد اعرب سموه عن سعادته 

بتلبية الدعوة.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس سفير دولة 
االمارات العربية املتحدة لدى 
الكويت حسن اخليال حيث سلم 
سموه رسالة خطية من صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 

الفضالة واألمني العام للجهاز 
العبداهلل  الشيخ خالد مبارك 
وذلك مبناس���بة تعيينهما في 

منصبيهما.
 واس���تقبل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صب���اح امس 
الفرنسية  سفيرة اجلمهورية 
ل���دى الكويت ندى يافي حيث 
سلمت سموه رسالة خطية من 
الرئيس نيكوال ساركوزي رئيس 
اجلمهورية الفرنسية تضمنت 
دعوة سموه لزيارة اجلمهورية 

استقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل س���موه بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملم���د رئيس مجلس 

الوزراء.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح ام��س النائب 
االول لرئيس مج��لس الوزراء 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صب���اح امس 
النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
جابر املب���ارك يرافقه الرئيس 
التنفي���ذي للجه���از املركزي 
املقيم���ني  ملعاجل���ة أوض���اع 
بصورة غي���ر قانونية صالح 

خالل شهرين ونصف من تاريخ فتح باب الصندوق

 »المالية«: 15 ألف مواطن تقدموا للحصول
على طلبات خاصة بصندوق المعسرين 

تلقى رسالة من نظيره السنغالي

محمد الصباح تسّلم أوراق اعتماد سفيري 
الجزائر وأوكرانيا ومفوض الصليب األحمر

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح سفيري اجلزائر 
وأوكراني���ا اجلديدين لتق���دمي أوراق اعتمادهما 

كسفيرين لبلديهما.
وذكرت وزارة اخلارجية في بيان ان الش���يخ 
د.محم���د الصباح تس���لم أوراق اعتماد س���فير 
اجلمهورية اجلزائرية اجلديد خميسي عريف وسفير 
اجلمهورية األوكرانية فولودمييير تولكاتش، كما 
تسلم أوراق اعتماد املفوض اإلقليمي للجنة الدولية 

للصليب األحمر جيرار بيترنييه.

حضر مراس���م احلفل وكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومدير إدارة املراسم السفير 
ضاري العج���ران ونائب مدير إدارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير 

املفوض صالح اللوغاني.
الى ذلك، تلقى نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح امس 
رسالة خطية من وزير الدولة ووزير اخلارجية 
بجمهورية السنغال ماديكي نيانغ تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها.

رئيس الوزراء التقى الرئيس واألمين العام
للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
ــيف امــس  ــوزراء في قصر الس مجلس ال
ــب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير  النائ
الدفــاع الشيخ جابــر املـــبارك يرافــقه 

الرئيس التنفــيذي للجهاز املركزي ملعالــجة 
أوضــاع املقيمني بصــورة غـــير قانونية 
العام للجـــهاز  الفـــضالة واألمني  صالـح 

الشـــيخ خالد مبارك العبداهلل.

حمد املري


