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استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
سفير جمهورية بنغالديش 
الش���عبية لدى البالد سيد 
شاهد رضا وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة مهام عمله سفيرا 

لبالده.
كما استقبل سموه بقصر 

السيف صباح أمس سفير 
جمهورية تونس لدى البالد 
الصغير الفطناس���ي وذلك 
انتهاء فترة مهام  بمناسبة 

عمله سفيرا لبالده.
إلى ذلك بع���ث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقي���ة تهنئة الى 
أخيه صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس ملك المملكة 
المغربية الشقيقة عبر فيها 
س���موه عن خالص تهانيه 
الرابعة  الذكرى  بمناس���بة 
العرش،  عش���رة لتولي���ه 
متمني��ا ل���ه دوام الصح��ة 
والعافية وللمملكة المغربي���ة 
الكري��م  الشقيقة وشعبها 
الرفع�����ة واالزده��ار،  كل 
مشي��دا سم��وه باإلنجازات 
الحضارية والنهضة المباركة 
التي يشهدها البلد الشقيق 

في ظ���ل القي���ادة الحكيمة 
له.

وبعث س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة 

مماثلتين.

العاهل األردني يصل إلى 
البالد اليوم

يصل إلى الب���الد اليوم 
صاحب الجاللة الهاش���مية 
الملك عب���داهلل الثاني ابن 
الحس���ين مل���ك المملك���ة 
األردنية الهاشمية الشقيقة 
والوفد لمرافق لجاللته في 
زيارة أخوي���ة للبالد يقدم 
فيما التهاني بمناسبة شهر 
المب���ارك ألخيه  رمض���ان 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

األمير استقبل املبارك وسفيري بنغالديش وتونس وهنأ ملك املغرب بالذكرى الـ14 لتوليه العرش

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

فوزي املجدلي

املجدلي: مكافأة اخلريجني واملسرحني 
ودعم العمالة في حسابات مستحقيها غداً

أعلن أمني عام برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي 
أن البرنامج سيصرف مكافآت 
الطلبة اخلريجني من اجلامعات 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب غدا اخلميس وكذلك 
مكافأة املسرحني ودعم العمالة 
الوطنية ف����ي القطاع اخلاص، 
الفتا إل����ى أن إجمالي مكافآت 
الطلبة اخلريجني بلغ 15 مليون 
دينار في ح����ني بلغت مكافآت 
املسرحني 17 مليون دينار ودعم 
العاملني في القطاع اخلاص 36 
مليون دينار. وأكد املجدلي أن 
البرنامج قام بتجنيد كل اإلدارات 
املختصة إلجناز ما وعد به قبل 
أيام قليلة لصرف مستحقات 
ومكافأة الطلبة اخلريجني قبل 
عيد الفطر املب����ارك،  وأوضح 
أن الصرف سيحتس����ب ابتداء 
من مطلع ش����هر يناير من عام 
2012 أو بداية الشهر التالي آلخر 
دفعة مت صرفها من اجلهة وحتى 
31 يوليو اجلاري أو إلى بداية 

صرف بدل البحث عن عمل إذا 
كان من صارفي البدل، أو منذ 
تاريخ توظيف����ه، الفتا إلى أن 
إجمالي املبلغ املستحق بلغ ما 
ال�15 مليون دينار بعد  يقارب 
خصم مديوني����ات التطبيقي 
واجلامعة. وأشار إلى أن عدد 
املس����تحقني من اجلامعة بلغ 
6075 طالبا وعدد املس����تحقني 
من »التطبيقي« بلغ 8361 طالبا 
أما عدد املستحقني من التعليم 
العالي فبلغ 394 طالبا وطالبة. 
وعن صرف مبالغ املسرحني من 
القطاع اخلاص أكد املجدلي انها 
ستصرف قبل العيد أيضا، مؤكدا 
أن عدد من مت قبول طلبهم من 
إجمالي املسرحني املتقدمني من 
شهر أغسطس 2008 حتى اآلن 

بلغ 2185 مسرحا ومسرحة.
وأض����اف ان ع����دد حاالت 
الص����رف وهي ش����امل كل من 
وافقت عليه اللجنة ثم مت وقف 
الصرف عنه بلغ 1392 مسرحا 
ألسباب توظيفه أو عدم مراجعة 
البرنام����ج وأن ع����دد احلاالت 

اجلاري الصرف لها حتى اليوم 
بلغ 791 مسرحا، مشيرا إلى أن 
ع����دد احلاالت الت����ي مت إيقاف 
الصرف الكتمال الصرف لها ملدة 
30 شهرا بلغ 28 مسرحا. وذكر 
ان إجمالي املبالغ التي مت صرفها 
للمسرحني حتى اآلن بلغت 17 
مليون دينار تقريبا، الفتا إلى 
أن عدد املسرحني ممن تقاضى 
الب����دل ومت تعيينه في القطاع 
احلكوم����ي بلغ 529 مس����رحا 
في حني أن ع����دد من تعني في 
اخلاص بلغ 425 مسرحا. وكشف 
املجدلي أن إجمالي املبالغ احملولة 
للبنوك عن شهر يوليو اجلاري 
للمسرحني بلغ ما يقارب ال� 655 
ألف دينار ل� 792 مسرحا، مشيرا 
إلى أن اجمالي املبالغ احملولة 
للبنوك عن شهر يونيو املاضي 
بلغ 36 مليون دينار تقريبا ملن 
يتقاضون العالوة االجتماعية 
وعالوة االوالد والبالغ عددهم 

56822 مواطنا ومواطنة.

أسامة دياب  ٭

الدوسري: 
246 موظفًا 

في »الشؤون« 
أخذوا بدل نوبة 

و504 بدل شاشة
يحيى الدوسري 

توجه رئيس نقابة العاملني في وزارة الشؤون يحيى 
الدوسري ومجلس إدارة النقابة بالتهنئة ملوظفي وزارة 

الشؤون احلاصلني على بدل نوبة أ و ب وبدل شاشة 
والعاملني بالوظائف اإلشرافية.

وقال في تصريح صحافي: إن مجلس إدارة نقابتنا قد 
تبنى هذه املطالب منذ البداية وحتى مت إقرارها وقد 
قمنا بعقد لقاءات مع املسؤولني بالوزارة وتوضيح 

أحقية موظفي الوزارة في احلصول على بدالت 
خاصة إنهم يؤدون أعمالهم بكل جد وإخالص في ظل 

ظروف غاية في الصعوبة وقامت النقابة بعمل اعتصام 
للمطالبة بصرف هذه البدالت.

وقال الدوسري ان عدد املستفيدين من بدل النوبة 
ا وب 246 موظفا وموظفة وكذلك عدد املستفيدين 
من بدل الشاشة 504 موظفني وموظفات في جميع 

قطاعات الوزارة، مضيفا: ونحن إذ نبارك لهم ونؤكد 
استحقاقهم على هذه البدالت ونعاهدهم بنفس الوقت 
إننا سنكون خير معني لهم في حتقيق جميع البدالت 

واملطالب وان النقابة ستدعم وبكل قوة املطالب 
املشروعة ألعضاء اجلمعية العمومية وجميع العاملني 
بالوزارة، وإننا نعمل في الوقت احلالي على حتقيق 

العديد من املطالبات والقضايا التي تهم شرائح املوظفني 
املستحقني.

وفي النهاية قال الدوسري ان مجلس إدارة النقابة 
لن يألو جهدا نحو السعي الدؤوب واملتواصل من 

اجل خدمة منتسبي النقابة وحتقيق جميع مطالبهم 
املشروعة وأن أبواب النقابة مفتوحة للجميع دون 

استثناء.
بشرى شعبان   ٭

صاحب السمو تسلم رسالة من الرئيس املصري 
املؤقت وعزى نابوليتانو بضحايا حادث نابولي

تسلم صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد رسالة خطية 
من أخيه املستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر 

العربية الشقيقة املؤقت تتعلق بالعالقات األخوية الطيبة التي 
تربط بني البلدين والشعبني الشقيقني وآخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. وقد قام بتسليم الرسالة لنائب 

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح السفير 
املصري لدى الكويت عبدالكرمي سليمان. كما بعث صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جورجيو نابوليتانو رئيس اجلمهورية اإليطالية الصديقة 

عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث حتطم حافلة للركاب في مقاطعة نابولي والذي أسفر 
عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني متمنيا سموه 

للمصابني سرعة الشفاء العاجل. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقيتي تعزية مماثلتني.

الشيخ د. ابراهيم الدعيج مستقبال املستشار سيد اجلابري

الدعيج استقبل مبعوث محافظ البصرة: 
العمل لتطوير عالقات الكويت والعرق

استقبل محافظ األحمدي 
الدعيج  الش���يخ د.ابراهي���م 
املستشار سيد نزار اجلابري 
مبعوث محاف���ظ البصرة في 
الش���قيقة  العراق  جمهورية 
النص���راوي، حيث  د.ماج���د 
أع���رب الدعيج ع���ن ترحيبه 
باجلاب���ري، مش���يرا الى أنه 
يحمل رسالة أخوية من احملافظ 
النص���راوي متضمنة التأكيد 
على عمق املش���اعر األخوية 
الفياضة التي يكنها الش���عب 
العراقي إلخوانهم في الكويت، 
واحلرص على تعزيز التعاون 
اإلدارة  املثم���ر على صعي���د 
احمللي���ة، والش���عب العراقي 

كافة ال ينسى املؤازرة الكويتية 
للعراق الشقيق، باملساعدة في 
اخلروج من أزمة الفصل السابع 

التعويضات  املتعلق بقضايا 
الكويتية ل���دى العراق. وأكد 
محافظ األحمدي لدى تسلمه 
التي تضمنت دعوة  الرسالة 
لزيارة محافظة البصرة على 
العالقات  أهمية وخصوصية 
بني البلدين الشقيقني اجلارين 
والعم���ل عل���ى تطويرها في 
القريب.  من جهته  املستقبل 
أعرب املستشار اجلابري عن 
امتنانه حلفاوة االستقبال مؤكدا 
احلرص على تعزيز عالقات 
األخوة القائمة بني الش���عبني 
الكويتي والعراق���ي ورعاية 
املصالح املشتركة والعالقات 

الثنائية الطيبة فيما بينهما.


