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• صاحب السمو مستقبالً نايف احلجرف وصالح الصرعاوي

•  ...وخالل لقائه مدير مؤسسة التأمينات ونوابه

سموه التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الخطوط الكويتية»

األمير استقبل مدير عام «التأمينات االجتماعية» ونوابه
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،وزير
املالية د.ن��اي��ف احل��ج��رف ،حيث قدم
ل�سموه �صالح ال�رصعاوي ،وذلك مبنا�سبة
تعيينه وك��ي�لا ل����وزارة امل��ال��ي��ة ،كما
قدم ل�سموه مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية م�شعل العثمان،
ون��ائ��ب م��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ل�ش�ؤون اال�ستثمار
والعمليات رائد الن�صف ،ونائب مدير عام
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات �إميان
الأحمد ،ونائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية لل�ش�ؤون الت�أمينية
خالد الف�ضالة ،وذلك مبنا�سبة تعيينهم
مبنا�صبهم اجلديدة.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزير املالية د.نايف
احلجرف ،ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
اخلطوط اجلوية الكويتية يو�سف اجلا�سم،
و�أع�ضاء جمل�س االدارة وذل��ك مبنا�سبة
تد�شني احتفاالت م��رور خم�سة و�ستني
عاما على ت�أ�سي�س �رشكة اخلطوط اجلوية
الكويتية.

وح�رض املقابالت وزي��ر �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة اخلطوط
اجلوية الكويتية يو�سف اجلا�سم ،عقب
لقائه �صاحب ال�سمو «ت�رشفنا مبقابلة
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ،و�سمو ويل
العهد ،لنقدم لهما الهدايا التذكارية
مبنا�سبة بدء انطالق احتفاليات اخلطوط
اجلوية الكويتية مبنا�سبة مرور  65عاما
على �إن�شائها منذ عام .»1954
و�أك��د اجلا�سم �أن «اللقاء حفل بالرعاية
الأبوية الكرمية من �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ،و�أي�ضا �سمو ويل العهد ،و�أبديا فيه
الدرجات العالية املعتادة من الرعاية
واالهتمام للناقل الوطني اخلطوط اجلوية
الكويتية».
وذكر ان «�صاحب ال�سمو وجه �إر�شاداته
الأبوية والقيادية حول �رضورة عنايتنا
كمجل�س �إدارة وك�إدارة تنفيذية باالهتمام
بالركاب واالهتمام مبقايي�س اخلدمة
املعمول فيها عامليا».
وا�ضاف «�أكدنا ل�سموه �إننا �سنكون دائما
عند ح�سن ظنه ونقلنا له حتيات الإدارة

التنفيذية ...و�إخواننا �أع�ضاء جمل�س
الإدارة الذين كانوا معي يف املقابلة �أكدوا
ل�سموه التزام اجلميع بتوجيهاته الكرمية
وت��وج��ي��ه��ات �سمو ويل العهد و�أي�ضا
توجيهات �سمو رئي�س جمل�س الوزراء».
وقال «نطمئن اجلميع وننقل �أوال التهاين
لل�شعب الكويتي الكرمي مبنا�سبة مرور 65
عاما على �إن�شاء اخلطوط اجلوية الكويتية
ون�ؤكد لهم �أن العناية بهم كركاب وتقدمي
�أف�ضل خدمات لهم هي �أهدافنا الرئي�سية».
وتابع «لقد حققنا معدالت كبرية يف التزام
املواعيد وو�صلنا �إلى درجة  %95وبع�ض
الأيام حتى  %100و�سوف ن�ستمر على هذا
الأ�سا�س».
وذكر ان «احتفاالتنا مبنا�سبة  65عاما
�ستنطلق بعد هذا اللقاء مع املقام ال�سامي
و�سمو ويل العهد و�سمو رئي�س جمل�س
ال���وزراء و�ست�شهد الكثري من الأن�شطة
والفعاليات ون�س�أل الله تعالى �أن يوفقنا
يف خدمة اخلطوط اجلوية الكويتية ويف
خدمة الكويت وال�شعب الكويتي وان
يحفظ الله الكويت �أمريا وحكومة و�شعبا
من كل مكروه».

• سمو ولي العهد مستقبالً نايف احلجرف وصالح الصرعاوي

• سموه مستقبالً نايف احلجرف ومجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية

•  ...وأثناء استقباله الوزير احلجرف ومجلس إدارة «الكويتية»

سموه أشاد بالدور الرقابي لديوان المحاسبة وأدائه المتميز في المحافظة على المال العام

ولي العهد :أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي اآلراء واالقتراحات
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،وزير
املالية د.نايف احلجرف ،حيث
ق��دم ل�سموه� ،صالح ال�رصعاوي
وذلك مبنا�سبة تعيينه وكي ًال لوزارة
املالية.
كما ا�ستقبل �سموه ،الوزير د.نايف
احلجرف ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة ��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية وذل��ك مبنا�سبة تد�شني
احتفاالت مرور خم�سة و�ستني عاما
على ت�أ�سي�س �رشكة اخلطوط اجلوية
الكويتية.
وا�ستقبل �سموه ال��وزي��ر د.نايف
احل��ج��رف ،حيث ق��دم ل�سموه كال
م��ن مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية م�شعل
العثمان ،ون��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل�ش�ؤون اال�ستثمار والعمليات رائد
الن�صف ،ون��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات
امي���ان الأح���م���د ،ون��ائ��ب املدير

العام لل�ش�ؤون الت�أمينية خالد
الف�ضالة ،وذلك مبنا�سبة تعيينهم
يف منا�صبهم اجلديدة.كما ا�ستقبل
�سمو ويل العهد ،الفريق املكلف
من قبل ديوان املحا�سبة للإ�رشاف
والتدقيق على ميزانية ديوان �سمو
ويل العهد.
وقد �أ�شاد �سموه بالدور الرقابي
لديوان املحا�سبة و�أدائ��ه املتميز
يف املحافظة على امل���ال العام
وم��راق��ب��ة �سبل انفاقه وتر�شيده
وتطوير م���ردوده على االقت�صاد
الوطني واال�سهام يف رفع كفاءة �أداء
االجهزة احلكومية ،م�ؤكدا �سموه �أن
�أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الآراء
واالقرتاحات واال�ستماع للمالحظات
وحر�صه على تقدمي كافة ا�شكال
الدعم والت�سهيالت الالزمة للفريق
املكلف للقيام باملهام املناطة بهم
بكل كفاءة واقتدار وعلى �رضورة
تطبيق ال��ق��وان�ين وال��ل��وائ��ح على
اجلميع دون ا�ستثناء ملا فيه اخلري

ل�صالح الوطن الغايل متمنيا لهم
دوام التوفيق والنجاح.
وح�رض املقابلة وكيل ديوان �سمو
ويل العهد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
خالد ال�سلطان.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد� ،سفري
الكويت لدى الأردن ال�سفري عزيز
الديحاين.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س و�أع�ضاء
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وذلك مبنا�سبة ت�شكيل جمل�س االدارة
اجلديد.
وقد هن�أهم �سموه بهذه املنا�سبة
داعيا �أبناءه الطلبة �إل��ى �رضورة
الت�سلح بالعلم وامل��ع��رف��ة وان
يتحلوا بروح املثابرة مبا ي�ساعدهم
يف حتقيق ما ي�صبون اليه من تفوق
علمي يف احلا�رض وامل�ستقبل.
وقد �أ�شار �سموه الى �أهمية التعليم
الفني واملهني والتقني الذي يعد
�أح��د اهم �أه��داف التنمية ال�شاملة

• وخالل لقائه وفد ديوان احملاسبة

متما�شيا مع ر�ؤي��ة الكويت 2035
وراف����د م��ن رواف����د دع���م ال��ك��وادر
الوطنية ورفع ن�سبة التكويت و�سد
احتياجات �سوق العمل الكويتي
من خ�لال توفري االي��دي الكويتية
الفنية امل�ؤهلة ت�أهيال كافيا يف
كافة التخ�ص�صات املهنية للنهو�ض
باالقت�صاد الوطني.
و�أكد �سموه لأبنائه الطلبة �أنهم حمل
رعاية واهتمام القيادة ال�سيا�سة
التي ال تدخر و�سعا يف تذليل كافة
العقبات التي ت��واج��ه م�سريتهم
العلمية يف ظ��ل راع���ي م�سريتنا
ونه�ضتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد ،امري البالد حفظه
الله ورع��اه ذخ��را للوطن وقائدا
للعمل الإن�ساين .متمنيا �سموه لهم
التوفيق والنجاح مل��ا فيه خري
وطننا العزيز واعالء �ش�أنه.
وح�رض املقابلة وكيل ال�ش�ؤون
املحلية بديوان �سمو ويل العهد
ال�شيخ احمد اجلابر.

• سموه أثناء استقباله مدير مؤسسة التأمينات ونوابه

• سموه متوسطا ً رئيس وأعضاء احتاد طلبة التطبيقي

