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ولي العهد استقبل احملمد وأبل ورئيس 
وأعضاء بنك االئتمان الكويتي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد. 
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد بقصــر بيان صباح امــس وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ياسر حسن ابل ومدير عام بنك 
االئتمان الكويتي صــاح مضف املضف ونائب 
املدير العام لشــؤون اإلسكان مها علي الدبوس 
ونائب املدير العام للمالية واإلدارية والقانونية 

هديل عبداللطيف بن ناجي واملستشار املالي لبنك 
االئتمان باسم علي العلي وذلك مبناسبة االحتفال 
مبرور 50 عاما على تأسيس بنك االئتمان الكويتي.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصــر بيان صباح امس ســفيرنا لدى 

جمهورية املالديف يعقوب العتيقي.

بحث رئيس جهاز األمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي 
مع ســفير جمهورية كندا 
وســفارة نقطــة االتصال 
مع حلف شــمال األطلسي 
الكويــت  لــدى  )الناتــو( 
الســفير دوغاس جورج 
عــددا مــن أهــم القضايــا 
التي تشهدها املنطقة ذات 

االهتمام املشترك. 
جاء ذلك خال استقبال 
الشيخ ثامر العلي للسفير 
جورج أمس، حيث مت التطرق 
إلى ســبل تعزيز وتطوير 

التعاون بني البلدين. 

واشنطنـ  كونا: قامت سفارتنا لدى كندا بتسليم 
تبرع قدره 20 ألف دينار مقدم من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية الى مجلس إدارة مدرسة ثانوية 
املعرفة )ومقرها مدينة مونتريال( ممثلة بأمينها 
املالي ســامر املجذوب.  وذكر بيان لسفارتنا في 
أوتاوا تلقت »كونا« aالشكر والعرفان على مبادرة 
الكويت في دعم العمل اخليري وكذلك مساعدات 

احملســنني من أهل الكويت، وذلك لصيانة مبنى 
املدرسة وجتهيزه.  وأشار البيان الى أن املدرسة 
تقــوم بتدريس املناهج الكندية احلكومية ألبناء 
اجلالية املســلمة الدارسني فيها كما حافظت منذ 
تأسيسها على تدريس اللغة العربية والدراسات 
اإلسامية ألبناء اجلالية املسلمة حفاظا على العادات 

والتقاليد املستقاة من الدين اإلسامي. 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه السفير يعقوب العتيقي

الشيخ ثامر العلي مستقبال السفير الكندي 

سموه التقى سفيرنا لدى املالديف

الكويت تتبرع بـ20 ألف دينار لدعم »ثانوية املعرفة« 

العلي بحث مع السفيرين الكندي والعراقي القضايا املشتركة

صاحب السمو استقبل ولي العهد واحملمد وهنأ رئيس سريالنكا بالعيد الوطني

األمير استقبل وزير اإلسكان ووفداً من بنك االئتمان الكويتي

السمو األمير الشيخ صباح 
االحمــد ببرقيــة تهنئة الى 
الرئيس ماهندا راجاباكسا 

رئيس جمهورية سريانكا 
الدميوقراطية االشــتراكية 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الــى الرئيس ماهندا 
راجاباكسا رئيس مجهورية 
الدميوقراطيــة  ســريانكا 
االشــتراكية الصديقة عبر 
فيهــا ســموه عــن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطنــي لبــاده متمنيا له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو  رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح.

الى ذلــك، بعث صاحب 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيــان صباح امس 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف االحمد كما استقبل 
سموه بقصر بيان صباح 
امس ســمو الشيخ ناصر 

احملمد.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس وزير 
الدولة لشؤون االسكان ياسر 
حســن أبل ومدير عام بنك 
الكويتــي صاح  االئتمــان 
املضــف ونائب املدير العام 
لشــؤون االئتمان مها علي 
الدبوس ونائب املدير العام 
للمالية واالدارية والقانونية 
بــن ناجــي وذلــك  هديــل 
مبناســبة االحتفال مبرور 
50 عاما على تأسيس البنك.
وحضــر املقابلــة نائب 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال ياسر ابل وصالح املضف 

اســتقبل وزيــر شــؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
التشكيلية مبناسبة  للفنون 
إقامة مهرجان الكويت الثامن 
لإلبــداع التشــكيلي.  وقــدم 
عبدالرســول ســلمان رئيس 
اجلمعيــة الفائزيــن بجائزة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح االحمــد والفائزيــن 
بجائزتي املغفــور لهما بإذن 
اهلل تعالــى الشــيخة فتوح 
ســلمان الصباح والشــيخة 
سلوى صباح األحمد الصباح 
حيث هنأ الفائزين باجلوائز 
لهذا العــام. ومت خال اللقاء 
تبادل األحاديث الثقافية، داعيا 
اجلميع الى دعم الشباب من 
اجليل احلالي الستمرار جودة 

 الشيخ ناصر صباح االحمد مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفن التشكيلي بالكويت.

وزير الديوان: دعم الشباب الستمرار جودة الفن التشكيلي بالكويت

ديوان احملاسبة يصدر العدد اإلجنليزي التاسع من مجلة الرقابة
الديــوان بالذكرى التاســعة 
واألربعني إلنشــائه، وترأس 
ديــوان احملاســبة للجمعية 
العامة ملنظمة )األرابوساي( 
لثاث سنوات مقبلة. وفيما 
الديــوان  يتعلــق بأنشــطة 
الدولية فقد ترأس العدساني 
وفد الديوان في االجتماع 47 
لألرابوساي، كما استعرض 
العــدد رســالة مدقــق عــام 
الديوان  املكسيك، ومشاركة 
فــي مهمــة األرابوســاي في 
السويد، إضافة إلى مشاركته 
في مؤمتر اليوروساي االول 
للشــباب في هولنــدا. وعن 
أهمية دور الديوان اإلقليمي 
والعاملــي بني العــدد بعض 
األنشــطة التي شــارك فيها 
الديوان مثــل االجتماع الـ11 

لرؤساء الدواوين اخلليجية 
في الريــاض، واالجتماع الـ 
21 للجنة التدريب والتطوير 
اخلليجية، واجتماع رؤساء 
االجهــزة الرقابية اخلليجية 
في البحرين، وكذلك امللتقى 
فــي  األوروبــي  ـ  العربــي 
اذربيجــان.\ وتنــاول العدد 
عــدة أنشــطة أخــرى مثــل: 
مشــاركة الديوان في ورشة 
عمل نظام التقييم الذاتي في 
النزاهة، واستضافته  مجال 
لاجتمــاع الـ6 للجنة تنمية 
القدرات املؤسســية، وزيارة 
وفــد مــن الكويــت للجهــاز 
االيرلندي، كما احتوى العدد 
على دراسة مهمة حتت عنوان 
األموال العامــة بني احلماية 
التأديبية واحلماية اجلزائية.

أخبار الديوان تغطية العديد 
مــن أنشــطة الديــوان التي 
أجريت خــال العام املاضي 
منها تســليم صاحب السمو 
األميرالتقارير السنوية عن 
احلســابات اخلتامية للدولة 
للسنة املالية 2013/2012 من 
قبل رئيس الديوان عبدالعزيز 

يوسف العدساني.
واســتعرض العــدد عدة 
زيارات مهمــة للديوان مثل 
زيارة رئيسة محكمة التدقيق 
الهولنديــة، وزيــارة رئيس 
اجلهاز التونسي، باإلضافة إلى 
رئيس هيئة نزاهة السعودية، 
وكذلــك العديــد مــن لقاءات 
الرئيس الرسمية كلقائه وزير 
املواصــات، ومحافظ البنك 
املركزي، وتطرق الحتفالية 

أصــدر ديوان احملاســبة 
العــدد الســنوي االجنليزي 
التاســع )2013( مــن مجلــة 
مجلــة  وهــي  )الرقابــة(، 
متخصصــة تصــدر كل عام 
باللغــة االجنليزيــة وتعنى 
بشــؤون الرقابة واحملاسبة 
الدولية، حيث اشتمل العدد 
على العديد من املوضوعات 
الهامــة، وكذلــك  الرقابيــة 
املوضوعــات التــي تعكــس 
نشاط وأداء ديوان احملاسبة 
خــال عــام 2013.  تناولــت 
املجلة افتتاحية العدد وهي 
بقلم رئيس التحرير ـ وكيل 
ديوان احملاســبة اســماعيل 
الغامن، وحتدث فيها عن نتاج 
املنظمــات الرقابيــة الدولية 
واالقليميــة، كمــا ضــم باب 

غالف العدد

اهلل ثم دعم احملسنني يقوم 
القطــاع علــى تشــغيل 74 
مشروعا تشغيليا بزيادة عن 
العام املاضي 12 مشــروعا، 
تنوعت بني جامعات ومعاهد 
عليا ومراكز حرفية ومدارس 
ومجمعــات ودور لأليتــام 
وعيــادات  ومستشــفيات 
طبية، الفتا الــى أن القطاع 
أولــى عناية خاصــة بذوي 
الظروف الصعبة من خال 
تنفيذ املشروعات التنموية 
في املناطــق األكثر احتياجا 

وفقرا.
الكنــدري في  وحتــدث 
تصريحيــه عــن خطة عام 
2014 قائا: إنها متثل حتديا 
في ظل الصعوبات اإلنسانية 

التي تعانيها أغلب دول قارة 
آسيا في ظل واقع اجتماعي 
صعــب وظــروف بيئيــة 
أثرت بالسلب على الوضع 
اإلنساني كالفلبني وتايلند 
التي واجهت  وبنغاديــش 
إعصــارا وفيضانا تســبب 
فــي إحلــاق أضــرار كثيرة 
باألســر، إال أن الكندري أكد 
على أن الرحمة العاملية مبا 
لديها من خبرة عمل وثقة في 
املتبرعني واحملسنني ستعمل 
جاهدة على استمرار جهودها 
اإلنسانية بعطاء اخلير وأهله 
الذين يحرصون كل احلرص 
على دعم العمل اإلنساني عبر 
الرحمة العاملية ومؤسسات 

اخلير في الكويت.

علم وايتــام وحافظ للقرآن 
وطالب جامعي وأسر متعففة 
الكندري  وحجاج، وأوضح 
أن عــدد األيتــام الذين متت 
كفالتهم خال العام املاضي 
بلغ 9452 يتيما ويتيمة، فيما 
بلغ عدد إجمالي الطلبة في 
التعليــم األساســي والذين 
كفلتهم الرحمة 10603 طالبا 
وطالبة، وأكد الكندري على أن 
جهود الرحمة في مجال بيئة 
الرعاية مستمرة حيث مت بناء 
3 مجمعــات لتكون حاضنا 
للتربية والرعاية الشــاملة 
وذلك في إندونيسيا وتايلند 

وكمبوديا.
وعلى مستوى املشروعات 
التشــغيلية، اكد انه بفضل 

أعلن رئيس مكتب جنوب 
شرق آسيا بالرحمة العاملية 
التابعــة جلمعيــة اإلصاح 
االجتماعي علي الكندري عن 
حصاد العام املاضي 2013 من 
األعمال اخليرية واملشروعات 
التي مت تنفيذها في دول قارة 
آســيا، موضحا أن »الرحمة 
العامليــة« حققــت أهدافهــا 
العام  التي وضعتها خــال 
في اخلطــة املوضوعة على 
مستوى املشروعات اجلديدة 
واملشروعات التي كانت قائمة 

بالفعل من أعوام سابقة.
وذكر الكندري في تصريح 
أمــس أن القطــاع اســتطاع 
القيــام بكفالة 26 ألف كفالة 
شــهرية متنوعني بني طالب 

علي الكندري

نبدأ عاماً جديداً في ظل حتديات إنسانية صعبة حتتاج إلى تضافر اجلهود

الكندري: 26 ألفاً كفلتهم »الرحمة العاملية« في آسيا خالل 2013

عازمون على مراجعة املكافآت واملزايا

العمير لـ »األنباء«: ال تراجع عن تخفيض 
مكافأة املشاركة في النجاح

مريم بندق 

أعلن وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.علــي العمير في تصريح 
خــاص لـــ »األنبــاء« انه ال 
تراجــع عما قــرره مجلس 
اإلدارة بتخفيــض مكافــأة 
املشاركة في النجاح واملكافآت 

األخرى.
وقــال الوزيــر العميــر: 
العاملــني  تفهــم  نتمنــى 
والنقابــات أن اإلضراب لن 
يكون فــي صالــح أحد مع 
عزمنــا مراجعــة املكافــآت 
واملزايا وعرضها على املجلس 
األعلــى للبتــرول وديــوان 

د. علي العمير خالل مشاركته في احدى جلسات مجلس األمةاخلدمة املدنية ملناقشتها.
كما استقبل الشيخ ثامر 
العلــي ســفير جمهوريــة 
العــراق لدى الكويت محمد 
حسني بحر العلوم، حيث أكد 
اللقاء عمق العاقات  خال 
الثنائيــة التــي جتمــع بني 
البلديــن الصديقــني داعيا 
إلــى تعزيز ســبل التعاون 
وتطويرها بني اجلانبني في 

شتى املجاالت. 
وجرى خال اللقاء بحث 
آخر التطورات واملستجدات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 
والدوليــة والقضايــا ذات 

االهتمام املشترك.


