«الدفاع» تفرج عن العسكريني املوقوفني انضباطي ًا
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد وبنا ًء على
توجيهات النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد  ،أصدر
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد
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خالد اخلضر قرارا ً بهذه املناسبة أمر فيه باإلفراج
عن العسكريني املوقوفني انضباطيا ً .
وتأتي هذه اللفتة الكرمية إمياناً من معاليه
مبشاركة أبنائه العسكريني ذويهم فرحة العيد ،

وبهذه املناسبة هنأ معالي النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع أبناءه العسكريني
متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة
السعيدة على اجلميع باخلير واليمن والبركات

 ،وأن ي��دمي علينا نعمة األم��ن واألم���ان والعزة
والرفعة حتت ظل قيادة صاحب السمو أمير البالد
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد
 ،وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
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العاهل األردني غادر البالد بعد زيارة أخوية

أمير البالد بحث مع ملك األردن تعزيز العالقات الثنائية والقضايا املشتركة
استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بقصر دسمان
ع��ص��ر أم���س األول أخ���اه صاحب
اجل�لال��ة الهاشمية امل��ل��ك عبدالله
ال��ث��ان��ي ب��ن احل��س�ين م��ل��ك اململكة
األردنية الهاشمية الشقيقة والوفد
الرسمي املرافق جلاللته وبحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
وذل���ك مبناسبة زي��ارت��ه األخ��وي��ة
للبالد.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث
األخوية الطيبة التي عكست عمق
العالقات التاريخية الراسخة بني
البلدين والشعبني الشقيقني وسبل
تعزيزها في املجاالت كافة مبا يخدم
مصاحلهما املشتركة ويعزز العمل
العربي املشترك وأهمية التنسيق
بني البلدين الشقيقني حيال مختلف
القضايا ذات االه��ت��م��ام املشترك
كما مت بحث أه��م القضايا وآخ��ر
املستجدات على الساحتني اإلقليمية
والدولية.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي��س مجلس
األمة مرزوق الغامن و كبار الشيوخ

وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال���وزراء وكبار املسؤولني
بالدولة.
كما أق���ام ص��اح��ب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
دس��م��ان م��س��اء أم��س األول مأدبة
اف��ط��ار على ش��رف أخ��ي��ه صاحب
اجل�لال��ة الهاشمية امللك عبدالله
ال��ث��ان��ي ب��ن احل��س�ين م��ل��ك اململكة
األردنية الهاشمية الشقيقة والوفد
ال��رس��م��ي امل��راف��ق جلاللته وذل��ك
مبناسبة زيارته األخوية للبالد.
وقد غادر البالد مساء أمس األول
ص��اح��ب اجل�لال��ة الهاشمية امللك
عبدالله الثاني ب��ن احل��س�ين ملك
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق جلاللته
وذلك بعد زيارة أخوية للبالد.
وق���د ك���ان ع��ل��ى رأس م��ودع��ي
جاللته على أرض املطار سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد و رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء وكبار املسؤولني بالدولة.

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك

سمو أمير البالد خالل استقباله ملك األردن
سمو أمير البالد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د .كما استقبل

سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.

سمو األمير هنأ املواطنني واملقيمني بعيد الفطر السعيد
نقل ال��دي��وان األم��ي��ري إل��ى األخ���وة املواطنني
وإل��ى املقيمني في وطننا العزيز تهاني صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بعيد الفطر
السعيد ومتنياته لهم أن يكون عيدا ينعم اجلميع
فيه باحملبة والهناء .ويغتنم ال��دي��وان األميري
ه��ذه املناسبة املباركة ليرفع إل��ى صاحب السمو
أمير البالد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس
مجلس ال��وزراء أسمى آي��ات التهاني والتبريكات

جانب من لقاء سمو األمير مع العاهل األردني

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك
وبعض الوزراء

ناصر الصباح يهنئ
القيادة السياسية
بعيد الفطر

سمو ولي العهد يستقبل جابر املبارك
الشيخ ناصر صباح األحمد

 ..وسموه يستقبل د.جنان بوشهري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر
السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ول��ي العهد سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح

اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح .
كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اخل��دم��ات ال��دك��ت��ورة جنان
بوشهري.

قدم النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد إلى سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد القائد األعلى للقوات
املسلحة التهنئة مبناسبة عيد الفطر .وج��اء في
برقية التهنئة:
إنه لشرف عظيم أن أرف��ع ملقام سموكم الكرمي
باسمي ونيابة عن أبنائك منتسبي وزارة الدفاع
بخالص التهاني وأطيب األماني مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد ،متضرعني للمولى جل شأنه
أن ينعم على سموكم بنعمة الصحة والعافية
وأن ميتعكم بالعمر املديد وأن يتقبل من سموكم
صيامكم وقيامكم بهذه األياما ملباركة .معاهدين
سموكم بأننا سنظل كما عهدمتونا حت��ت راي��ة
سموكم ال��درع احلصني والسد املنيع بعد الله عز
وج��ل للحفاظ على سيادة الوطن وصيانة أمنه
واستقراره ،سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه
املناسبة السعيد على سموكم وعلى بالدنا وشعبنا
األبي باخلير واألمن والسالم وأن يوفق اجلميع ملا
فيه اخلير لبلدنا الغالي وحتقيق تقدمه ورخائه
وازدهاره حتت ظل قيادة سموكم احلكيمة حفظكم
الله ورعاكم.
كما رفع النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد برقيتي
تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
وإل��ى سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ جابر
املبارك مبناسبة عيد الفطر.

بهذه املناسبة .كما يهنئ املواطنني واملقيمني بعيد
الفطر السعيد جعله الله عيدا سعيدا على األمتني
العربية واإلسالمية في جميع أقطارها ويضرع إلى
الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة
واألمن والسالم وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها
م��ن ك��ل س��وء وم��ك��روه وي��دمي عليها نعمة األم��ن
واألم��ان في ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة والله
ولي التوفيق.

محافظ مبارك الكبير هنأ سمو األمير بحلول عيد الفطر

الرجيب  :نتمنى للكويت املزيد من التقدم والتطور واالزدهار
هنأ محافظ مبارك الكبير الفريق
متقاعد أحمد الرجيب صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد ورئيس
احل��رس الوطني سمو الشيخ سالم
العلي ونائب رئيس احلرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس
ال���وزراء سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك،
ب��ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ،وق��ال
الفريق الرجيب في تصريح صحافي
 :باألصالة عن نفسي وباسم أهالي
محافظة مبارك الكبير ارفع أسمى آيات
التهاني والتبريكات ،مقرونة بأصدق
األمنيات بأن يعيد الله سبحانه هذه
املناسبات املباركة وقد حتققت اآلمال

لكويت اخلير واحمل��ب��ة واإلنسانية
ولألمة العربية واإلسالمية .وأعرب
الفريق الرجيب عن أمله ب��ان ينعم
املولى سبحانه وتعالى على الكويت
احلبيبة باملزيد من التقدم والتطور
واالزده����ار على الصعد ك��اف��ة وفي
مختلف املجاالت
سائال املولى سبحانه أن يحفظ
سمو األمير قائد االنسانية من كل
مكروه وأن ينعم سبحانه على سموه
مبوفور الصحة ودوام العافية وطول
العمر ،داعيا العلي القدير أن يدمي على
الوطن الغالي واملواطنني واملقيمني
نعمة األم���ن واألم����ان واالس��ت��ق��رار
والرخاء في ظل قيادة سموه احلكيمة.

الفريق متقاعد أحمد الرجيب

ديوان احملاسبة يحقق وفورات مباشرة
للخزانة العامة خالل شهر مايو 2018
صرحت عضو فريق إع��داد التقرير
السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة
املسبقة وال��دع��م الفني م��دق��ق ب���إدارة
الرقابة املسبقة للشؤون االقتصادية
ميسره احلليل أن دي���وان احملاسبة
مي��ارس رقابته املسبقة وفقا لقانون
إنشائه رقم  30لسنة  1964لكون هذه
الرقابة قادرة على منع أية مخالفات أو
أضرار قبل حدوثها.
وأض����اف����ت احل��ل��ي��ل أن ال���دي���وان
ق��ام خ�لال شهر م��اي��و  2018املاضي
بدراسة وبحث ع��دد ( )316موضوعا
بقيمة (000/1,992,704,952د.
ك) م��ا ب�ين مناقصة عامة أو محدودة
أو ممارسة ،وكذا العقود واالرتباطات
واالت��ف��اق��ات ،وانتهى من اتخاذ القرار

بشأنها لعدد ( )222موضوعا بقيمة
(768/1,641,671,694د.ك) بنسبة
( )70.3%من إجمالي املوضوعات قيد
البحث خالل الفترة.
وأوضحت ان دراس��ة املوضوعات
املعروضة على ديوان احملاسبة شهدت
رد أوراق ( )98موضوعا ،حيث ترجع
أس��ب��اب رد األوراق إل��ى ع��دم موافاة
الديوان مبتطلبات التدقيق الرئيسية
أو ألسباب أخ��رى مثل ع��دم الدراسة
الفنية الكافية لبعض املوضوعات قبل
عرضها على ديوان احملاسبة ،ولذلك يتم
إعادتها للجهات ال��واردة منها الستيفاء
دراس��ت��ه��ا وال��ع��رض م��رة أخ���رى على
الديوان ألخذ موافقته املسبقة.
واختتمت احلليل تصريحها بأن أعمال

ميسره احلليل

الرقابة املسبقة لبعض املوضوعات التي
مت دراستها وبحثها أسفرت عن حتقيق
وفورات مباشرة للخزانة العامة ،بلغت
مبلغ  841/2,185,410دينارا ً كويتياً
عن شهر مايو .2018

«اجليش» يسيطرعلى حريق بسكن العمال مبعسكر السالح في «اجلليعة»
أعلنت رئاسة األرك��ان العامة للجيش الكويتي أول أمس
الثالثاء السيطرة على حريق وقع في عدد من املباني التابعة
لسكن عمال إحدى شركات املقاوالت التي تقوم ببناء مصنع
للذخيرة في معسكر السالح والذخيرة التابع للجيش الكويتي
مبنطقة اجلليعة .وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات

العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي انه متت السيطرة على
احلريق في زمن قياسي دون وقوع أي إصابات بشرية وذلك
مبشاركة إطفاء اجليش واإلدارة العامة لالطفاء ووزارة
الداخلية مشيرة ال��ى ان��ه ج��اري التحقيق باحلادثة ملعرفة
األسباب التي أدت الى اندالع احلريق.

