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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس املجلس التشريعي في هونغ كونغ بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير خالل لقائه اد ملكيرت

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال آد ملكيرت

األمير استقبل ملكيرت ورئيس المجلس التشريعي بهونغ كونغ

استقبل صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي، رئيس املجلس التشريعي 
في هونغ كونغ يوك س���نغ جاسبر تسانغ والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس املمثل اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة في جمهورية العراق اد ملكيرت والوفد 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلتني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح واملستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن.
الى ذلك، يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
فيشمل برعايته وحضوره افتتاح »مبنى مكتبة الكويت الوطنية« 
وذلك في متام الس���اعة العاش���رة والنصف من صباح اليوم 2 

اجلاري.

صاحب السمو يرعى افتتاح »مبنى مكتبة الكويت الوطنية« اليوم

»الكهرباء« تباشر قطع التيار 
عن محالت سوق األحمدي المخالفة 

موظفو الوزارة المشاركون في الترشيد يستنكرون تأخير مكافآتهم

»األشغال«: استخدام الخدمات اإللكترونية 
لدفع المستحقات على الجمهور

الكويت وسانت لوسيا توقعان بيانًا 
مشتركاً  إلقامة عالقات ديبلوماسية

دارين العلي
باشرت وزارة الكهرباء واملاء 
امس قطع التي���ار الكهربائي 
عن مبنى سوق االحمدي بعد 
انقضاء املهلة القانونية التي 
منحتها جلنة االزالة للمحالت 

املخالفة داخل السوق.
وكانت اللجنة قد قام����ت 
مبراس���لة للوزارة بضرورة 
التي���ار ع���ن ه���ذه  فص���ل 
املهلة  انتهاء  احمل�����الت بعد 
اللجن���ة  الت���ي حددته�������ا 

بالتع��اون مع الوزارة.
وفي اجتاه آخر استنكر عدد 
من موظف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء الذين شاركوا في اعمال 
الكهرباء واملاء خالل  ترشيد 
الفائت م���ن تأخر  الصي���ف 
الوزارة ف���ي صرف مكافآتهم 
وع���دم مخاطبته���ا دي���وان 
اخلدم����ة املدنية رغم اقتراب 

موعد اقفال امليزانية.
وقالت مصادر مطلعة في 
الكهرب���اء واملاء: رغم  وزارة 
وعود الوزارة املتكررة لهؤالء 
املوظفني الذين ش���اركوا في 
حملتها الصيف الفائت بقرب 
صرف هذه املكافآت اال ان هذه 
الوعود لم يتمخض عنها شيء 
على ارض الواقع، متمنية من 
الوزير د.بدر الشريعان سرعة 
التدخل وانصاف هؤالء املوظفني 
الذين بذلوا جهدا مميزا خالل 
فترة الصي���ف ورفضهم اخذ 
اجازات صيفية اسوة ببعض 

املوظفني اآلخرين.
كما متن���ت املص���ادر ان 
يضغط الوزير الشريعان إلقرار 
املكافأة كاملة وغير منقوصة، 
خصوصا بعد ان مت تخفيضها 
في الصيف قبل الفائت من 200 

دينار الى 150 دينارا.

صرح وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب بأنه متاشيا 
مع سعي احلكومة نحو تقدمي املزيد من اخلدمات االلكترونية لتيسير 
إجناز املعامالت احلكومية فقد مت في 16 يناير املاضي توقيع اتفاقية 
الدفع االلكتروني احلكومي )تسديد( التي يشرف على تنفيذها برنامج 
الدفع االلكتروني احلكومي بوزارة املالية بني كل من وزارة األش����غال 
وشركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة )Knet(. وأكد اهتمام الوزارة 
بتطبيق املبادرات احلكومية املوجه����ة خلدمة جمهور املتعاملني مع 
جميع قطاعات الوزارة وذلك بغرض تسهيل اإلجراءات وضمان سرعة 
اإلجناز. وأوضح انه اعتبارا م����ن 30 يناير أصبح بإمكان املتعاملني 
مع الوزارة اس����تخدام اي من قنوات الدفع اإللكتروني اآلتية في دفع 

املستحقات املترتبة عليهم:
1- الدفع من خالل بطاقات الدفع.

2- الدف����ع من خالل ش����بكة اإلنترنت على املوقع خلدمة ش����راء 
املمارسات.

نيويورك � كونا: وقع أمس 
املندوب الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي امس 
وسفير سانت لوسيا دوناتوس 
كيث سانت آمي بيانا مشتركا 
القامة عالقات ديبلوماسية بني 
العتيبي في  البلدين. واعرب 
تصريح ل� »كونا« عن سعادته 
باقامة عالقات ديبلوماسية مع 
سانت لوسيا مذكرا بان الكويت 
تربطه����ا عالقة طيبة مع دول 
منطقة البح����ر الكاريبي التي 
تشارك الكويت اهتمامات عديدة 
مبا فيها ما يتعلق بانشطة االمم 

املتحدة.
ووصف زيارة رئيس وزراء 
سانت لوسيا الى الكويت اخيرا 
بانها »بداية لتوثيق العالقات بني 
البلدين في مجاالت اقتصادية 
وفي مجال االس����تثمار وفيما 
بالتع����اون بني وفدي  يتعلق 

البلدين في األمم املتحدة«.
وقال ان الكويت وس����انت 

الدول الصغيرة  لوس����يا من 
وانهما تتعاون����ان في مجال 
النهوض  الترش����يحات وفي 
باملس����ائل الت����ي ته����م الدول 
الصغيرة في موضوعات مثل 
تغير املناخ والتنمية املستدامة 
الدول بان  وتعزيز قدرة هذه 
الكويت لديها نحو 90 سفارة 
وبعثة ديبلوماسية في مختلف 

دول العالم.
افتتحت  الكويت  وذكر ان 
حديثا س����فارات في دول من 
أميركا الالتينية منها املكسيك 
وتشيلي وكوبا وبدأت توثق 
عالقاتها م����ع هذه الدول على 
الرغم من بعده����ا اجلغرافي 
وتتع����اون معها ف����ي العديد 
الدولية في األمم  من القضايا 
املتحدة والتحديات التي تواجه 
املجتمع الدولي السيما الدول 
الصغيرة التي تتأثر اكثر من 
غيرها بعوامل حتد مثل االرهاب 

والفقر وتغير املناخ.

رئيس الوزراء استقبل الممثل الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة في العراق

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الس����يف وبحض����ور نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح رئيسة املجلس التشريعي في هونغ كونغ 
)جمهورية الصني الشعبية( يوك سنغ جاسبر تسانغ 

والوفد املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس االمة ورئيس 
جلنة الصداقة الكويتي����ة الصينية عبداهلل الرومي 
وعضو جلنة الصداقة الكويتية الصينية عضو مجلس 
االمة النائ����ب ناجي العبدالهادي والقنصل العام في 
هونغ كونغ بدر التنيب والوكيل املساعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك احلمد 
الصباح. كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء في قصر السيف امس املمثل اخلاص 
لألمني العام لألمم املتح����دة في جمهورية العراق آد 
ملكيرت والوفد املرافق لها مبناسبة زيارتها للبالد.

حضر املقابلة املستشار بالديوان االميري محمد 
ابواحلسن ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل املساعد بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.
كما اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
امس مع املمثل اخلاص للسكرتير العام لألمم املتحدة 

ملساعدة العراق آد ميلكيرت.
ومت خالل اللقاء بحث دور االمم املتحدة في العراق 
اضافة الى مستجدات االوضاع على الساحتني االقليمية 

والدولية.

سموه التقى رئيس المجلس التشريعي الصيني


