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2016 لنهاية  األحمد«  »جابر  لشقق  التخصيص  أولوية  ترفع  »السكنية« 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع 
أولوية التخصيص على الشقق احلكومية في مدينة 
)ج��اب��ر األح��م��د( السكنية للسنة املالية )2019 
- 2020( وذلك للطلبات املقدمة حتى 31 ديسمبر 

.2016

ودعت املؤسسة في بيان صحفي أمس املواطنني 
الراغبني في التخصيص على الشقق احلكومية في 
مدينة )جابر األحمد( ل520 شقة إلى مراجعة املبنى 
الرئيسي وفروعه الثالثة التابعة لها اعتبارا من يوم 

األحد املقبل.

وأوضحت أنها ستستقبل مراجعيها أثناء الدوام 
الرسمي اعتبارا من يوم األحد املقبل في صالة خدمة 
املواطن مببنى املؤسسة في منطقة جنوب السرة 
إضافة إل��ى فروعها في منطقتي القرين واجلهراء 

وفرع برج التحرير.
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سمو نائب األمير يستقبل الصرعاوي والفريق املكلف من قبل ديوان احملاسبة

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د بقصر 
السيف ص��ب��اح أم��س سمو الشيخ 
ناصر احملمد. واستقبل سمو نائب 
األم��ي��ر وول���ي العهد رئ��ي��س دي��وان 
احملاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي و 
الفريق املكلف من قبل ديوان احملاسبة 
ل��إش��راف والتدقيق على حسابات 
وم��ي��زان��ي��ات ال���دول���ة. ح��ي��ث ق��دم��وا 
لسموه نسخة من التقرير السنوي 
لديوان احملاسبة عن نتائج الفحص 
وامل��راج��ع��ة على تنفيذ امليزانيات 
واحل��س��اب��ات اخلتامية للدولة عن 

السنة املالية 2019/2018.
وقد أشاد سموه بالدور اإليجابي 
واملتميز لديوان احملاسبة في احملافظة 
على املال العام وحتسني كفاءة وأداء 
األج��ه��زة احلكومية خلدمة مسيرة 
التنمية االقتصادية في البالد متمنيا 

لهم دوام التوفيق والنجاح.

والصرعاوي  احملمد  ناصر  استقبل  سموه 

احملاسبة  لديوان  إيجابي  دور  األمير:  نائب 
العام  املال  على  احملافظة  في 

األمير يهنئ قيس سعيد 
بانتخابه رئيسًا لتونس

بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل���ى أخ��ي��ه 
الرئيس قيس سعيد رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
عبر فيها سموه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة فوز فخامته 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة 
الشقيقة، راج��ي��ا س��م��وه له 
كل التوفيق والسداد، مشيدا 
بالعالقات الوطيدة التي تربط 
دول��ة الكويت واجلمهورية 
التونسية الشقيقة ومتمنيا 
ل��ف��خ��ام��ت��ه م���وف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الشقيق كل 
التقدم واالزدهار. وبعث سمو 
نائب األمير سمو ولي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس 
س��ع��ي��د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة 
التونسية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 

فوزه في االنتخابات الرئاسية 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة 
ال��ش��ق��ي��ق��ة، م��ت��م��ن��ي��ا س��م��وه 
لفخامته كل التوفيق والسداد 

وموفور الصحة والعافية. كما 
بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

تسلم الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د ن��ائ��ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي أمس 
الثالثاء في مكتبه بديوان عام ال��وزارة نسخة 
من اوراق اعتماد السفير اجلديد جلمهورية 
اليونان الصديقة لدى الكويت كونستانتينوس 

بيبريجوس.
وأع��رب الشيخ صباح اخلالد خ��الل اللقاء 
عن أطيب متنيانه للسفير اجلديد بأن يحظى 

بكل التوفيق وال��ن��ج��اح ف��ي م��ه��ام عمله لدى 
الكويت وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين 

الصديقني املزيد من النمو واالزدهار.
كما استقبل الشيخ صباح اخلالد أمس في 
مكتبه ب��دي��وان ع��ام ال���وزارة سفير جمهورية 
العراق الشقيق عالء مجيد الهاشمي مبناسبة 

انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأش���اد الشيخ صباح اخل��ال��د خ��الل اللقاء 

بجهود السفير خ��الل ف��ت��رة عمله ف��ي البالد 
واسهاماته التي قدمها في إط��ار دعم وتعزيز 
ال��ع��الق��ات الثنائية الوثيقة التي تربط بني 
البلدين الشقيقني. واستقبل الشيخ صباح 
اخلالد أم��س في مكتبه ب��دي��وان ع��ام ال��وزارة 
سفير مملكة تايالند الصديقة دوسيت مانابان 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى 

الكويت.

عملهما  فترة  انتهاء  مبناسبة  وتايلند  العراق  سفيري  استقبل 

لليونان  اجلديد  السفير  اعتماد  أوراق  من  نسخة  يتسلم  اخلارجية  وزير 
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي قصر السيف أم��س رئيس دي���وان احملاسبة باإلنابة 
عادل الصرعاوي وأعضاء فريق التدقيق احلسابي للدولة، 
حيث قدموا لسموه التقرير السنوي لديوان احملاسبة عن 
نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للدولة عن السنة املالية )2018-2019(. وحضر 
املقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد 

اخلالد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد عبدالرحمن النمش، حيث 

سلم سموه التقرير السنوي ألعمال هيئة مكافحة الفساد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
اإلعالمي خالد احلربان واملؤلف عبدالله الشمري حيث أهديا 

سموه نسخة من كتاب )خالد احلربان والزمن اجلميل(.

املبارك يستقبل الصرعاوي والنمش 
واحلربان و الشمري
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