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»العمالة املنزلية« تضبط بعض املخالفني في »اجلهراء« 
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ب��وزارة الداخلية أن إدارة العمالة 
املنزلية التابعة ل���إدارة العامة لشؤون 
اإلق��ام��ة قامت بعدة حمالت تفتيشية على 

مكاتب استقدام العمالة املنزلية مبحافظة 
اجلهراء أسفرت عن ضبط عدد من املخالفني 
وحترير عدد من املخالفات لبعض املكاتب 
وذلك إليوائها عمالة منزلية هاربة ومت إحالة 

املضبوطني إل��ى اجلهات املختصة التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

واذ تؤكد اإلدارة أن إدارة العمالة املنزلية 
مستمرة في حمالتها التفتيشية في كافة 

احمل��اف��ظ��ات ل��رص��د امل��ك��ات��ب الوهمية غير 
املرخصة والتي تعلن عن نفسها في وسائل 
التواصل االجتماعي لضبطها وإحالتها إلى 

اجلهات املختصة.

سموه يعزي خادم احلرمني بضحايا سقوط طائرة للقوات اجلوية امللكية والرئيس الفرنسي بضحايا فيضانات جنوب فرنسا

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد وسعاد الصباح
استقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أم��س سمو الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سموه 
الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، 
حيث أه���دت س��م��وه ك��ت��اب حمل 
ع��ن��وان )ت��اري��خ إذاع���ة الكويت( 
وال����ذي ي��وث��ق ن��ش��أة وم��س��ي��رة 
اإلذاع��ة الكويتية ودوره��ا الرائد 
في املجال اإلعالمي. وهذا الكتاب 
هو إحدى نتاجات املسابقات التي 
انتهجتها دار سعاد الصباح للنشر 
والتوزيع منذ أكثر من ثالثني عاما 
بهدف تشجيع اإلبداع لدى الشباب 
ال��ع��رب��ي ب��ك��اف��ة ت��وج��ه��ات��ه وق��د 
صدرت هذه املسابقات عددا كبيرا 
من املبدعني املتميزين وفتحت لهم 

آفاق احلضور والتفاعل.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ف��ق��د بعث 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا سقوط 

إح���دى ط��ائ��رات ال��ق��وات اجلوية 
امللكية السعودية أث��ن��اء طلعة 
تدريبية والذي أسفر عن إستشهاد 
طاقمها، سائال سموه املولى تعالى 

أن يتغمد شهداء هذا احلادث األليم 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم 
فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل 

الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 

العربية السعودية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بضحايا سقوط إحدى 
ط��ائ��رات ال��ق��وات اجل��وي��ة امللكية 

السعودية أثناء طلعة تدريبية 
مبتهال سموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمد شهداء هذا احلادث األليم 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم 

فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل 
الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 

تعزية إل��ى ال��رئ��ي��س إميانويل 
م���اك���رون رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة 
الفرنسية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
م��واس��ات��ه ب��ض��ح��اي��ا ال��س��ي��ول 
وال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ت��ي اج��ت��اح��ت 
جنوبي فرنسا وال��ت��ي أسفرت 
عن سقوط العديد من الضحايا 
امل��ص��اب��ني وأحل��ق��ت أض����رارا في 
املرافق العامة واملمتلكات راجيا 
س��م��وه للضحايا ال��رح��م��ة وأن 
يتمكن املسئولني في البلد الصديق 
م��ن جت���اوز اث���ار ه���ذة ال��ك��ارث��ة 

الطبيعة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس إميانويل ماكرون رئيس 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
ال��س��ي��ول وال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ت��ي 
اجتاحت جنوبي فرنسا راجيا 

سموه للضحايا الرحمة.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

ولي العهد يستقبل احملمد واألحمد 
وبن حثلني و سفير الكويت لدى الصني 

“تاريخ إذاعة الكويت”سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد وسموه يتسلم من الشيخة سعاد الصباح نسخة من كتاب 
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله األحمد. 

واستقبل سمو ولي العهد سلطان سلمان بن حثلني.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
سفير دول��ة الكويت لدى جمهورية الصني الشعبية 

سميح جوهر حيات.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ عبد الله األحمد

.. وسموه يستقبل السفير سميح جوهر حيات

الغامن يعزي نظيريه 
الفرنسيني بضحايا الفيضانات 

التي ضربت جنوب فرنسا

بعث رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن أمس 
ال��ث��الث��اء ببرقيتني إل��ى رئيس ال��ب��رمل��ان الفرنسي 
ريتشارد فراند ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
جيرارد الرشر عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق 
املواساة بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب 
فرنسا وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا 

واجلرحى.

مرزوق الغامن

اجلارالله يبحث مع  السفير القطري العالقات الثنائية

اجلارالله يستقبل السفير القطري

اجتمع نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله 
أمس الثالثاء وسفير دولة قطر الشقيقة لدى البالد بندر 

العطية.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 

بني البلدين اضافة الى تطورات األوضاع على الساحتني 
االقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب الوزير السفير ايهم العمر.

اجلارالله مستقبالً السفير القطري

اجلراح بحث مع سفيري قيرغيزيا وهنغاريا 
املواضيع املشتركة

اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال�����وزراء ووزي���ر 
الداخلية الفريق م. الشيخ 
خ��ال��د اجل����راح ف��ي مكتبه 
مب��ق��ر وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
مبنطقة ص��ب��ح��ان صباح 
أمس الثالثاء بحضور وكيل 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة الفريق 
عصام النهام السفيرة فوق 
العادة مفوضة اجلمهورية 
ال��ق��ي��رغ��ي��زي��ة س��م��ار غ��ول 

أدامقولوفا والوفد املرافق.
ورحب اجلراح بضيفته، 
ومت تبادل األحاديث الودية 
م��ؤك��داً على عمق عالقات 
ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 
وخ����الل ال��ل��ق��اء مت بحث 
ع��دد م��ن امل��وض��وع��ات ذات 
االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك وسبل 
تعزيز التعاون األمني بني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل الشيخ خالد 
اجل���راح سفير جمهورية 
ه��ن��غ��اري��ا ة د. إيشتفان 
شوش ومت تبادل األحاديث 
الودية واستعراض عدد من 
املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك، كما مت بحث سبل 
آل��ي��ات ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل 
اخل���ب���رات ف���ي امل���ج���االت 
األمنية بني دول��ة الكويت 
وج���م���ه���وري���ة ه��ن��غ��اري��ا 

الصديقة.

مندوب الكويت 
في جنيف يقيم 

مأدبة عشاء 
على شرف رئيس 

مجلس األمة
أق��ام مندوب الكويت ال��دائ��م لدى 
األمم امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات الدولية 
األخ���رى ف��ي جنيف السفير جمال 
الغنيم أول أمس االثنني مأدبة عشاء 
ع��ل��ى ش���رف رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة 
مرزوق علي الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له وذلك مبناسبة مشاركته في 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي 

ال139.
وح��ض��ر امل��أدب��ة ع��دد م��ن رؤس��اء 
وأع���ض���اء امل��ج��ال��س ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
اخلليجية املشاركة في مؤمتر االحتاد 
إضافة الى املندوبني الدائمني لدول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ل��دى 

منظمات االمم املتحدة في جنيف.
وض��م اجل��ان��ب الكويتي ك��ال من 
وكيل الشعبة البرملانية النائب راكان 
النصف وأم��ني س��ر الشعبة النائب 
ال��دك��ت��ور ع���ودة ال��روي��ع��ي وم��راق��ب 

مجلس األمة النائب نايف العجمي.
ك��م��ا ت��ض��م��ن احل���ض���ور أع��ض��اء 
الشعبة ال��ن��واب الدكتور خليل أبل 
وعلي الدقباسي واحلميدي السبيعي 
والنائبان عمر الطبطبائي وصفاء 
الهاشم وسفير الكويت لدى االحتاد 
السويسري بدر التنيب واألمني العام 

ملجلس األمة عالم الكندري.

الشيخ خالد اجلراح يستقبل السفيرة فوق العادة مفوضة اجلمهورية القيرغيزية سمار غول أدامقولوفا

اجلراح يستقبل سفير هنغاريا إيشتفان شوش

264 موضوعا بقيمة  »ديوان احملاسبة«: درسنا 
569 مليون دينار في سبتمبر املاضي جتاوزت 

أع��ل��ن دي���وان احملاسبة الكويتي أم��س ال��ث��الث��اء أنه 
ق��ام خ��الل شهر سبتمبر امل��اض��ي ب��دراس��ة وبحث 264 
موضوعا ما بني مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة 
)829/175ر067ر569( دينار كويتي )نحو 8ر1 مليار 

دوالر أمريكي(.
وق��ال عضو فريق إع���داد التقرير السنوي وتقرير 
النشاط لقطاع الرقابة املسبقة والدعم الفني فهد العازمي 
في بيان صادر عن الديوان إن )احملاسبة( أبدى رأيه في 
178 موضوعا بقيمة )510/ر397ر410( دينار )نحو 
35ر1 مليار دوالر( بنسبة 4ر67 في املئة من إجمالي 

املوضوعات قيد البحث خالل تلك الفترة.
وأوض�����ح ال��ع��ازم��ي أن أع���م���ال ال��رق��اب��ة املسبقة 
لبعض املوضوعات التي مت دراستها وبحثها أسفرت 
ع��ن حتقيق وف���ورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 

)300/300ر446ر12( دينار )نحو 41 مليون دوالر( 
في شهر سبتمبر املاضي.ولفت إلى أن الرقابة املسبقة 
حققت وف��ورات من بداية السنة املالية )2019/2018( 
حتى اآلن بقيمة )882/607ر595ر23 دينار )نحو 6ر77 
مليون دوالر(.وأف��اد بأنه تبني خالل دراسة املوضوعات 
املعروضة على ديوان احملاسبة رد 65 موضوعا بنسبة 
5ر36 في املئة من إجمالي عدد املوضوعات التي متت 
دراستها خالل سبتمبر املاضي بسبب عدم موافاة الديوان 
مبتطلبات التدقيق الرئيسية.وقال إن نسبة عدم املوافقة 
على املواضيع املعروضة على الديوان خالل تلك الفترة 
بلغت 3ر3 في املئة من عدد املوضوعات التي متت دراستها 
بسبب ع��دة أس��ب��اب منها ع��دم االل��ت��زام بتعميم دي��وان 
احملاسبة رقم )6( لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق 

املوضوعات املعروضة على الديوان.


