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الرجعان: تطبيق قرار رفع الحد األقصى للمرتب في التأمين األساسي 
إلى 1500 دينار اعتبارًا من أول أبريل وال يشمل من انتهت خدمتهم قبل ذلك

خالل العام املاضي بلغ 1100 رسالة 
كما مت طلب 808 شهادات عن طريق 

اخلدمة االلكترونية.
وحول كيفية اختيار العاملني 
في املؤسس����ة أفاد الرجعان بان 
التعيني يكون كأصل عام من بني 
الكويتيني اجلامعيني ومن حملة 
شهادات الدبلوم أما تعيينات غير 
الكويتيني فتتم في أضيق احلدود 

وتبعا للحاجة املاسة.
وأضاف ان احتياجات املؤسسة 
للتعيني تنشر عن طريق اإلعالنات 
ف����ي الصحف احمللي����ة وتوضح 
اإلعالنات كل ما يتعلق بش����روط 
شغل الوظيفة واملستندات املطلوبة 
وتاريخ تق����دمي الطلبات ومن ثم 
جتري مقابالت شخصية واختبارات 
وفقا لطبيعة الوظيفة للمتقدمني 
حيث يتم اختيار املوظفني اجلدد 
حسب تقديرهم في املؤهل الدراسي 
الش����خصية  املقابالت  ونتائ����ج 

واالختبارات.

وردا على سؤال نوعية البرامج 
التدريبية التي تقدمها املؤسسة 
للشباب الكويتي حديثي التخرج 
قال الرجعان ان املؤسسة حرصت 
إقامة عدة برامج تدريبية  على 
للشباب الكويتي سواء بطريقة 
مباش���رة كما يحدث في برامج 
تدريب القانونيني حديثي التخرج 
وبرام���ج تدريب نظ���م وتقنية 
املعلوم���ات أو التي تقيمها عن 
طريق شركاتها اململوكة لها كما 
يحدث بالنس���بة لشركة وفرة 
لالستثمار في نيويورك. وذكر 
ان دور املؤسس���ة في التدريب 
يشمل أيضا نشر الوعي التأميني 
بني موظف���ي اجلهات احلكومية 
وغيرهم كما يش���مل دورها في 
تدريب موظفيها سواء فيما يتعلق 
في أنظمة التأمينات االجتماعية 
أو املوضوعات األخرى التي من 
ش���أنها زيادة كفاءتهم بالعمل 

وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

عن عدة نقاط أهمها املوافقة على 
الزمني إلجراءات  الدليل  مشروع 
التسجيل وانتهاء اخلدمة خالل مدة 
زمنية تتراوح بني 7 و10 أيام عمل 
في دولة مقر العمل ومدة مماثلة 

لدولة موطن املوظف.
كما متت املوافقة على مشروع 
النموذج املوحد للتسجيل وانتهاء 
اخلدمة الذي يحقق متطلبات عمليات 
التسجيل وانتهاء اخلدمة جلميع 
أجهزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية على ان يتم العمل به 

اعتبارا من ابريل 2011.
وفيما يتعلق بالتصور اخلاص 
مبيكنة النظام املوحد ملد احلماية 
التأميني����ة اطلع املجتمعون على 
التقري����ر املعد بهذا الش����أن الذي 
تضمن موقع����ا الكترونيا موحدا 
على ش����بكة االنترن����ت مرتبطا 
بقاعدة بيان����ات مركزية متصلة 
باألنظمة اآللي����ة بأجهزة التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية بدول 

مجلس التعاون.
وحول إعداد املس����تفيدين من 
التأمينات االجتماعية وحجم املبالغ 
التي تتكفل بها املؤسسة سنويا أفاد 
الرجعان بان أعداد املؤمن عليهم 
الذين شملهم التأمني في 31 ديسمبر 
املاضي بلغ 281641 شخصا فيما بلغ 
عدد أصحاب املعاشات واملستحقني 
التأمني في نفس  الذين ش����ملهم 

الفترة 156648 شخصا.
وبلغت االشتراكات احملصلة 
من الصناديق عن الس����نة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر املاضي 
نحو 1.100 مليون دينار فيما بلغت 
املعاشات وكل تعويضات الصناديق 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
م����ارس 2010 نح����و 1.300مليون 

دينار.
وفيما يتعل����ق بأهم اخلدمات 
التي تقدمها املؤسس����ة في املبنى 
الرئيس����ي والفروع للمراجعني، 
ذكر الرجعان ان املبنى الرئيسي 
ف����ي غرناطة  وفروع املؤسس����ة 
العبداهلل وبرج  وضاحية مبارك 
التحرير »احلكومة مول« يقدم لهم 
كل اخلدمات التأمينية واملؤسسة 
حترص دائما على خدمة املستفيدين 

من أنظمتها في شكل أفضل وأكثر 
متيزا ولذلك فهي تعد الدراس����ات 
م����ن اجل فتح ف����روع جديدة في 
مناطق أخرى إضافة إلى خدمتها 
االلكتروني����ة وخدمتها الهاتفية. 
وأشار الى ان عدد املراجعني خالل 
ع����ام 2010 في املبنى الرئيس����ي 
والفروع بلغ قرابة 150 ألف مراجع 
كما بلغ عدد االستفسارات الهاتفية 
قرابة 220 ألف استفسار، مشيدا 

بجهود وعطاء موظفي املؤسسة 
للكم الهائل م����ن املراجعني الذين 
يغطيهم نظام التأمينات االجتماعية 
والذي يصب في النهاية في مصلحة 

الوطن واملواطنني.
وردا على س����ؤال حول تبني 
املؤسس����ة للتقني����ة احلديثة في 
املجال االلكتروني خلدمة املراجعني 
أوضح الرجعان أن املؤسسة بدأت 
بتفعيل اخلدمة االلكترونية على 

صدر قرار مجلس ال��وزراء بتجديد تعيني ممثل وزارة 
الداخلية في عضوية مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وج��اء في القرار: مادة اولى: يجدد تعيني اللواء 
عصام علي عبدالعزيز العم��ر – ممثال لوزارة الداخلية في 
عضوية مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

ملدة ثالث سنوات اعتبارا من 2011/4/24.

تجديد تعيين العمر ممثاًل
 لـ »الداخلية« في إدارة التأمينات

موقعها الرسمي في شبكة االنترنت 
ومن خالل هذه اخلدمة ميكن ألي 
شخص ان يستفسر عن البيانات 
التأمينية املتعلقة به مثل بيانات 
»مدد االشتراك« وبيانات »املرتب أو 
شريحة االشتراك ومبلغ االشتراك 
الش����هري« وبيان����ات »احلقوق 
التأميني����ة« وبيانات »س����جالت 
االس����تبدال« وبيانات »س����جالت 
االستقطاع« إضافة إلى االشتراكات 
املؤم����ن عليهم  املس����تحقة على 
اخلاضعني ألحكام الباب اخلامس 
الص����رف واملبالغ  وبيانات جهة 
الشهرية احملولة واالستفسار عن 

حساب املعاش التقاعدي.
كما ميكن طلب شهادات معينة 
من خالل هذه اخلدمة مثل شهادة 
»معاش« مبني فيها رقم حس����اب 
إليه املعاش  الذي يح����ول  البنك 
وشهادة »معاش« دون بيان رقم 
حساب البنك وشهادة »معاش« مع 
تفصيل بيانات االستبدال وكذلك 
شهادة مدد اش����تراك للمتقاعدين 
وشهادة بيانات املستحقني وشهادة 
»معاش« م����ن دون قيمة املعاش 
وش����هادة »مدد االشتراك للمؤمن 
عليه« وشهادة مؤمن عليه مسجل 
باملؤسس����ة »باب ثال����ث - باب 
خامس« وشهادة »مؤمن عليه ال 

يخضع لتأمني باب اخلامس«.
أما بخصوص شروط استخدام 
التأمين����ات االلكترونية  خدم����ة 
فقال الرجعان انه يجب ان يكون 
الشخص مس����جال لدى املؤسسة 
العام����ة للتأمين����ات االجتماعية 
ومؤمنا عليه أو متقاعدا أو مستحقا 
ومن ثم الدخول إلى املوقع الرسمي 
للمؤسسة وتعبئة منوذج التسجيل 
اخل����اص باخلدم����ة االلكترونية 
وبعدها س����يتم إرسال موعد عبر 
البريد االلكتروني لتسلم مغلف 
الرقم السري للخدمة االلكترونية 
من املؤسس����ة وبعد تسلم الرقم 
الس����ري اخل����اص بالش����خص 
التأمينات  ميكنه استخدام خدمة 
االلكترونية عل����ى عنوان املوقع 

االلكتروني باملؤسسة.
وأض����اف ان ع����دد الرس����ائل 
االلكترونية الت����ي مت الرد عليها 

أفاد الرجعان بأن االرتفاع يرجع 
إلى ما يقدمه نظام التأمينات في 
الكويت من مزايا لتلك احلاالت مثل 
إضافة سنوات اعتبارية حتى بلوغ 
سن 60 للحالة، األمر الذي تترتب 
عليه زيادة في نس����بة املعاش قد 
تصل إل����ى 95% للمدنيني و%100 
للعسكريني وكذلك حساب املعاش 
التكميلي على معامل سن 60 سنة 

مبا يرفع من مقدار هذا املعاش.
وذكر أن املؤسسة حترص عند 
بحثها هذه احلاالت على دراستها 
من جميع اجلوانب املتعلقة باللياقة 
الصحية والعجز املترتب عنها ان 
وجد للتأكد من صحة االستحقاق 
ف����ي هذه احل����االت فتق����وم مثال 
باالستفس����ار من املجلس الطبي 
العام عن بعض املعلومات املتعلقة 
بها كتاريخ نشوء املرض وتطوراته 
العمل ونسبة العجز  خالل فترة 
املترتب����ة علي����ه ان وجد كما يتم 
االستفسار من صاحب العمل عن 
اإلجازات املرضية للحالة خالل فترة 
اخلدمة والعجز الطبي األول عند 
بداية االلتحاق للتأكد من سالمة 

التعيني.
وبني ان هناك عددا من احلاالت 
انتهت خدمتها ألسباب صحية ولم 
متنح معاش����ا تقاعديا بسبب ان 
املرض مالزم للحال����ة منذ بداية 
التعيني إلى تاريخ انتهاء اخلدمة 
ولم حت����دث أي تطورات للمرض 
ومن ثم ال يكون مشموال بالتأمني 
الذي ال يغطي إال األخطار التي تقع 

أثناء سريانه.
وأشار الرجعان إلى ان املؤسسة 
حريصة على عدم استغالل املزايا 
التي تقدمها حلاالت انتهاء اخلدمة 
لألسباب الصحية دون وجه حق 
وتخفيفا للضغ����ط على املجلس 
الطبي العام حيث بدأت باالستعداد 
التخاذ ما يلزم نحو إنشاء اللجنة 

الطبية التابعة لها.
وعن أه����م توصيات االجتماع 
العاشر لرؤس����اء أجهزة التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية لدول 
مجلس التع����اون اخلليجي الذي 
استضافته املؤسسة مؤخرا قال ان 
االجتماع الذي عقد في الكويت أسفر 

أكد مدير عام املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
ان قرار رفع احلد األقصى للمرتب 
في التأمني األساسي إلى 1500 دينار 
سيعمل به اعتبارا من 1 ابريل املقبل 
وشتستفيد منه الفئات التي تزيد 
مرتباته����ا عل����ى 1250 دينارا في 

التأمني األساسي.
وأوض����ح الرجعان ف����ي لقاء 
خاص مع »كونا« أمس مبناسبة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية ان قرار 
الرفع سيكون أثره على املعاشات 
التقاعدية التي ستستحق بعد هذا 
التاريخ وال يشمل بطبيعة احلال 
من انتهت خدمتهم قبل األول من 

ابريل املقبل.
وأض����اف ان آث����ار رفع احلد 
األقصى للمرتب في التأمني األساسي 
هو ارتفاع املرتب اخلاضع لنظم 
التأمينات االجتماعية بشكل عام، 
مبينا انه أصبح املرتب اخلاضع 
له����ا 2750 دينارا منه 1500 دينار 
يخضع للتأمني األساس����ي و1250 
التكميلي،  دينارا تخضع للتأمني 
مشيرا الى دور احلكومة في الدعم 
الذي قدمته لصناديق املؤسس����ة 
وذلك بتحملها تكلفة هذا التعديل 
حلرصه����ا عل����ى رفع املس����توى 
املعيشي للمواطنني وإجناح احد 
مشاريع خطة التنمية للعام )2011 

.)2012 �
وردا على سؤال حول تصريح 
املالي����ة مؤخرا بخصوص  وزير 
تنفيذ املؤسس����ة مدين����ة طبية 
للمتقاعدين قال الرجعان ان املجلس 
البلدي وافق على طلب املؤسسة 
بتخصيص ارض مبساحة قدرها 
مليون متر مرب����ع إلقامة مدينة 
طبية للمتقاعدين بحيث تش����مل 
مستشفى ومواقف سيارات ومكاتب 
ومباني س����كنية للهيئة الطبية، 
مبينا ان املؤسسة ستقوم بتنفيذ 
هذا املشروع عن طريق االستعانة 
بجهات ومكاتب عاملية للتصميم 

واإلنشاء واإلدارة.
الربع  وبالنس����بة إلحصائية 
األخير من عام 2009 التي أعدتها 
املؤسسة والتي تفيد بارتفاع نسبة 
التقاعد الطبي في السنوات السابقة، 

أكد أن القرار ستستفيد منه الفئات التي تزيد مرتباتها على 1250 دينارًا

ثقة كاملة في الفريق المكلف بدراسـة مشكلة البدون ووضع الحلول المناسبة لها ال تهاون إزاء كل ما من شـأنه تهديد األمن وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع

فهد الرجعان

الشيخ أحمد العبداهلل متوسطا املستشار راشد احلماد ومصطفى الشمالي الشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان وأحمد الهارون خالل االجتماع

مجلس الوزراء: اعتماد زيادة العسكريين اعتبارًا من بداية أبريل

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان أن مجلس الوزراء وافق 
أمس على مشاريع مراسيم بزيادة الراتب 
األساس���ي لعس���كريي اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني واإلطفاء وفقا ملا جاء في 
قرار مجلس الدفاع األعلى الذي عقد اجتماعا 

لهذا الغرض يوم الثالثاء املاضي.
وقال الوزير الروضان ل� »كونا« عقب 
االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء امس 
ان املجلس قرر إحالة مش���اريع املراسيم 
هذه إلى إدارة الفتوى والتشريع إلعدادها 
بصورتها القانونية النهائية متهيدا لرفعها 
إلى صاحب السمو األمير إلصدار املراسيم 

بشأنها.
وأوضح انه سيتم صرف هذه الزيادة 
لعسكريي اجليش والش���رطة واحلرس 
الوطني واإلطفاء اعتبارا من السنة املالية 
اجلديدة )2011/ 2012( أي مع ش���هر ابريل 

املقبل.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه 
األس���بوعي ظهر أمس في قصر الس���يف 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان مبا يلي:
تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه 
بخالص التهنئة إلى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكرمي 
مبناسبة قرب حلول الذكرى اخلمسني للعيد 
الوطني وي���وم التحرير املجيدين، يومي 

اجلمعة والسبت املقبلني والتي تتزامن مع 
الذكرى اخلامسة لتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، مبتهال إلى املولى العلي القدير 
أن يرحم شهداءنا األبرار ويتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته ونسأله عز 
وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته 
وش���عبه الكرمي من كل مكروه وأن يكلله 
بدوام التق���دم واالزدهار والرخاء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو األمير 

وسمو ولي عهده.

ترحيب بضيوف الكويت

وفي هذا الصدد عبر املجلس عن عظيم 
الدول  الفخامة رؤساء  ترحيبه بأصحاب 
الشقيقة والصديقة وكافة الضيوف الكرام 
الذين سيتوافدون للكويت ملشاركتها في 
أفراحها واحتفاالتها متمنيا لهم طيب اإلقامة 

في البالد.
كما تقدم املجلس بأسمى آيات التهنئة 
والتبريكات مبناس���بة الذكرى اخلامسة 
لتزكية سمو الش���يخ نواف األحمد وليا 
للعهد وسندا وعضدا ألخيه صاحب السمو 
األمير، تل���ك التزكية التي حظيت مباركة 
عامة وبإجماع شامل ألهل الكويت جميعا 
تقديرا مل���ا يتحلى به س���موه من حكمة 
وتواضع خلق كرمي وخبرة واس���عة في 

مختلف امليادين.
ومجلس الوزراء اذ يغتنم هذه املناسبة 
الطيبة ليبتهل إلى اهلل عز وجل أن يدمي 
على الكويت استقرارها وعزها وأن يحفظ 

س���مو ولي العهد عونا وس���ندا لصاحب 
السمو األمير وأن ميدهما مبوفور الصحة 
والعافية والعم���ر املديد لكل ما فيه خير 
ومصلحة الوط���ن واملواطنني وأن يحفظ 

الكويت وشعبها من كل مكروه.
كما اطلع املجلس كذلك على الرسالتني 
التي تلقاهما صاحب السمو األمير من كل 
من رئيس البرملان السنغافوري عبداهلل 
ترموجي، ومن وزير اخلارجية والتجارة 
في سلطنة بروناي دار السالم محمد بلقيه 
واللتني تعلقتا بالعالقات الثنائية القائمة بني 
الكويت وكل من البلدين الصديقني وسبل 

تنميتها في كافة املجاالت وامليادين.
ثم رحب املجلس بالزيارة التي سيقوم 
بها للبالد رئي���س وزراء اململكة املتحدة 
الصديقة ديڤيد كاميرون والوفد املرافق له 
اليوم والتي تأتي في إطار توطيد العالقات 
القائمة بني البلدين الصديقني وسبل تنميتها 
في كافة املجاالت وامليادين متمنيا لفخامته 
والوفد املرافق له طيب اإلقامة في البالد.

تضامن مع البحرين

واستمع املجلس إلى شرح قدمه نائب 
الوزراء ووزير اخلارجية  رئيس مجلس 
الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج اجتماع 
املجلس الوزاري لدول اخلليج العربية في 
دورته االستثنائية الثالثني والتي عقدت في 
املنامة مؤخرا والذي مت خاللها التأكيد على 
وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في 
مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دول 

املجلس وعلى الدعم الكامل ململكة البحرين 
الشقيقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا والتأكيد 
بأن احملافظة على أمنها واس���تقرارها هي 
مس���ؤولية جماعية بناء على مبدأ األمن 

اجلماعي املتكامل واملتكافل.
وأشاد املجلس باإلجراءات اجلادة التي 
قامت بها مملكة البحرين الشقيقة من أجل 
احتواء ومعاجلة التطورات املؤسفة التي 
شهدتها مؤخرا، مؤكدا على قدرة أهلنا في 
البحرين على جتسيد ما جبلوا عليه من 
تالحم وألفة والتحلي بروح املس���ؤولية 
واحلكمة واالستجابة لدعوة سمو ولي العهد 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة لعودة 
الهدوء واالس���تقرار واالنخراط في حوار 
وطني ايجاب���ي يتناول كافة املوضوعات 
واملطالب مبا يؤدي إلى معاجلتها على نحو 
عملي مدروس ويحقق املصلحة الوطنية 
العليا للمملكة ويعزز ممارسة املواطنني 
لكافة حقوقهم املشروعة ويدعم دولة القانون 
واملؤسسات ويحقق املزيد من االستقرار 
والرخاء فيها وقد أكد مجلس الوزراء على 
أن دعوة سمو ولي عهد البحرين متثل عمال 
حضاريا مسؤوال يستهدف احتواء التطورات 
األخيرة ومعاجلة أسبابها وحتقيق املصلحة 
املشتركة للوطن واملواطنني متمنيا دوام 
االس���تقرار والتقدم، والرخاء لألشقاء في 

البحرين.

مشكلة تجمعات البدون

واس���تعرض املجلس األحداث األمنية 

املؤس���فة التي وقعت ف���ي منطقة تيماء 
مبحافظة اجلهراء يوم أمس األول اثر جتمع 
عدد من املقيمني ف���ي البالد بصورة غير 
قانونية وقيامهم بتصرفات متس األمن في 
البالد وقد استمع املجلس إلى شرح مفصل 
قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود لتفاصيل تلك 
األحداث وما شاب هذه التجمعات من إخالل 
مرفوض بأمن البالد واستقرارها ومساس 
باملسؤولني الشرفاء موضحا ما مت اتخاذه 
من إجراءات في سبيل احلفاظ على األمن 
ومن���ع األعمال التي تنط���وي على إخالل 
بالقانون مؤكدا على أن وزارة الداخلية لن 
تتهاون مطلقا إزاء كل ما من شأنه تهديد 
أمن الوطن وسالمته وفي تطبيق القانون 

بكل حزم على اجلميع.

دعم الفضالة

 وق���د أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة 
في اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية وعلى رأسه صالح 
الفضالة مبا عرف عنه من إخالص ونزاهة 
وكفاءة في العمل على جتس���يد احللول 
العملية الناجعة لهذه املشكلة والتي اعتمدها 
مجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط 
والتنمي���ة، وأثنى املجل���س على اجلهود 
الطيبة التي قام به���ا الفضالة على رأس 
الفريق املكلف بدراسة هذه املشكلة وطرح 
احللول املناسبة لها، والتي يؤكد مجلس 
الوزراء بأنها تأخ���ذ طريقها إلى التنفيذ 

حتقيقا للحل اجلذري للمشكلة وإنهاء كل 
ذيولها وتداعياتها والتي تقوم على أسس 
تراعي جميع االعتبارات األمنية واإلنسانية 
والقانونية واالقتصادي���ة واالجتماعية، 
مشيدا باإلجراءات واخلطوات التي قامت 
به���ا وزارة الداخلية من أجل حماية األمن 
في البالد ومنع اخل���روج على الضوابط 
التي يحددها القانون وتقتضيها املصلحة 

الوطنية.

مشروع وطني

من جهة أخرى، قرر املج���لس املوافقة 
على قبول التبرع املقدم من مبرة مؤسسة 
مش���اريع اخلير بتحمل تكاليف النش���اء 
مش���روع مرك���ز خلاليا احلبل الس���رى 
واخلالي��������ا اجلذعية الذي يحمل اس���م 
املرحومة بإذن اهلل تعالى الشيخة سلوى 
صباح األحمد، مبنطق���ة الصباح الطبية 
التخصصية وبتكلفة تقدر ب� 7 ماليني دينار 
وقد عبر املجلس عن شكره وتقديره لهذه 
املبادرة الكرمية وما جتس���ده من معاني 
التكاف���ل وروح الوطنية التي جبل عليها 

أبناء املجتمع الكويتي.
 ثم بحث املجلس شؤون مجلس األمة 
واطلع بهذا الصدد على املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمال جلسة مجلس األمة. كما 
بحث املجلس الشؤون السياسية في ضوء 
التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي.

هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة األعياد الوطنية وأشاد بإجراءات الحكومة البحرينية لمعالجة األوضاع هناك

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع ويبدو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود


