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رئيس ديوان احملاسبة يبحث مع مدقق عام املالديف تعزيز العالقات الثنائية
بحث رئيس ديوان احملاسبة الكويتي باإلنابة عادل الصرعاوي 
أمس مع مدقق عام مكتب التدقيق بجمهورية املالديف حسن زياث 

سبل تعزيز العالقات الثنائية بني اجلانبني.
وقال مدير إدارة الرقابة املسبقة للشؤون االقتصادية في الديوان 
خالد العبدالغفور في تصريح صحفي نقله بيان ل)احملاسبة( 

إن الديوان قدم للوفد املالديفي عرضا تعريفيا عن اختصاصاته 
وأهم األنشطة والفعاليات التي يقوم بها إضافة إلى عرض مرئي 
عن جتربة الديوان في مجال تنمية القدرات واستراتيجية الديوان 
)2016 2020-(. وأضــاف العبدالغفور أن العرض تطرق إلى 
عضوية الديوان في املنظمات الدولية وأبرز إجنازات جلنة تنمية 

الــقــدرات املؤسسية وجلنة التدريب والتطوير باألجهزة العليا 
للرقابة. وأشار إلى أنه من املقرر أن يطلع الوفد املالديفي الذي يزور 
البالد ملدة يومني على عرضني تقدمييني آخرين األول حول مشروع 
املوسوعة الرقابية اخلاصة بالديوان فيما يتطرق الثاني إلى نظام 

إدارة العمليات الرقابية.

سمو ولي العهد الشيخ يستقبل الشيخ خالد اجلراح 

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك 
واجلراح وطالل اخلالد واإلبراهيم

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما استقبل سمو ولــي العهد سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.
كما استقبل سمو ولــي العهد الرئيس التنفيذي 

لشركة ناقالت النفط الكويتية الشيخ طالل اخلالد.
واستقبل سموه مدير عــام الهيئة العامة للبيئة 
الشيخ عبدالله األحــمــد. واستقبل سمو ولــي العهد 

املهندس عبدالعزيز اإلبراهيم.

األمير خليفة بن سلمان خالل استقباله الشيخ عزام الصباح

سموه  هنأ رئيس  ناميبيا بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك
 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحــمــد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد.كــمــا استقبل سموه 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو 
أمــيــر الــبــالد الشيخ صــبــاح األحمد 
ببرقية تهنئة إلــى الرئيس حاجي 
جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة الــعــيــد الوطني 
لبالده متمنيا لفخامته دوام الصحة 
والعافية وللبلد الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
ــي العهد الشيخ  وبــعــث سمو ول
ـــواف األحــمــد ببرقية تهنئة إلــى  ن
الــرئــيــس حــاجــي جينجوب رئيس 
جمهورية ناميبيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور 

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

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامنمماثلة.

ــة الكويتي مــرزوق  بعث رئيس مجلس األم
الغامن أمس األربعاء ببرقيتي تهنئة إلى كل من 
رئيس مجلس األمــة في جمهورية ناميبيا بيتر 

كاتيافيفي ورئيسة مجلس الــدولــة مارغريت 
منساه ويليامز وذلــك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.

رئيس مجلس األمة يهنئ نظيريه
 في ناميبيا بالعيد الوطني

املبارك يستقبل رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة ومدقق عام املالديف

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
في قصر بيان أمس رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل 

الصرعاوي يرافقه مدقق عام جمهورية املالديف حسن زياث 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

ــوزراء  ــوان رئيس مجلس ال وحضر املقابلة رئيس دي
الشيخة اعتماد اخلالد.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الصرعاوي وزياث 

الشيخ  ناصر صباح األحمد يستقبل السفير برتراند بوزانسونو

ناصر الصباح بحث مع مبعوث الرئيس 
الفرنسي املواضيع املشتركة 

ــوزراء  استقبل النائب األول لرئيس مجلس ال
وزير الدفاع الشيخ  ناصر صباح األحمد ، املبعوث 
اخلـــاص مــن قبل رئــيــس اجلــمــهــوريــة الفرنسية 
الصديقة ووممثل وزير أوروبا والشؤون اخلارجية 
فــي منتدى الكويت لإلستثمار السفير برتراند 

بوزانسونو والوفد املرافق له . 

حيث مت خــالل اللقاء تبادل األحــاديــث الودية 
ومناقشة أهــم األمـــور واملــواضــيــع ذات اإلهتمام 
املشترك ، ضمن محور الــزيــارة وسبل تعزيزها 
وتطويرها بني البلدين الصديقني . وحضر اللقاء 
ــاري  ــالد م ــب جــمــهــوريــة فــرنــســا الــصــديــقــة لـــدى ال

ماسدوبوي .

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
جراح الصباح في مكتبه بقصر بيان صباح أمس سفير 

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لدى 
دولة الكويت مايكل دافنبورت.

وزير شؤون الديوان األميري يستقبل 
سفير اململكة املتحدة

الشيخ علي اجلراح يستقبل سفير اململكة مايكل دافنبورت

رئيس وزراء البحرين يشيد بدور الكويت 
وإسهاماتها الفاعلة دوليًا وإقليميًا

أشــاد رئيس الـــوزراء البحريني االمير خليفة 
بن سلمان بالدور الــذي تضطلع به دولــة الكويت 
وإسهاماتها الفاعلة بقيادة صاحب السمو أمير دولة 

الكويت الشيخ صباح األحمد إقليمياً ودولياً.
وقالت وكالة األنباء البحرينية )بنا( إن رئيس 
الــوزراء أكد خالل استقباله عددا من أفراد العائلة 
املالكة بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة 
الكويت لدى البحرين الشيخ عــزام الصباح عمق 
العالقات االخوية التاريخية التي تربط بني البلدين 

الشقيقني وما وصلت اليه من مستويات متقدمة.
ــاف رئيس الـــوزراء البحريني أن اململكة  وأض
حققت الكثير مــن املــنــجــزات فــي طــريــق النهضة 
والتطور مــؤكــدا ان احلكومة تعمل على حتقيق 
تطلعات املواطنني ومتابعة تنفيذ اخلطط التنموية 

التي تعزز مكانة اململكة ومكتسبات شعبها في 
احلاضر.

وأضح أن مسيرة البحرين تزخر بتاريخ ممتد 
في عمق احلضارة االنسانية وماض حافل بالعطاء 
ــاالت البحرين مبا  وغزير باملآثر التي خلدها رج

قدموه من اسهام متميز في مسيرتها احلضارية.
ــار إلــى أهمية األدوار التاريخية للعوائل  وأش
البحرينية واخلليجية العريقة في احلفاظ على ما 
يجمع بني الشعوب اخلليجية من روابط واواصر 

االخوة واحملبة.
مــن جانبه أكــد السفير الكويتي الشيخ عــزام 
الصباح املكانة الكبيرة لرئيس الــوزراء البحريني 
محليا وخليجيا وعربيا وما ميثله بحكمته وحنكته 

ومواقفه املشرفة من قيمة عالية لدى اجلميع.

سفير الكويت في بوخارست 
يبحث مع رئيسة وزراء رومانيا 

تعزيز العالقات الثنائية
ـــة الــكــويــت لـــدى رومــانــيــا طــالل  الــتــقــى سفير دول
الهاجري أمس األربعاء مع رئيسة الــوزراء الرومانية 
فيوريكادانتشيال في العاصمة بوخارست وبحث معها 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وتطويرها في 

مختلف املجاالت.
وقالت سفارة الكويت في رومانيا في بيان ل )كونا( 
إ السفير الهاجري نقل حتيات وتهاني سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي الى رئيسة 
الوزراء الرومانية فيوريكادانتشيال مبناسبة تعيينها في 

منصبها اجلديد.
وأكد الهاجري بحسب البيان اهمية العمل على دعم 
سبل التعاون املشترك بني البلدين السيما في املجال 
االقتصادي واالرتــقــاء به بغية الوصول الــى مستوى 

العالقة السياسية املتقدمة بينهما.
وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بني 
اجلانبني والدفع مبزيد من االستثمارات املتبادلة خاصة 
وان الكويت ورومانيا متتلكان مقومات جيدة ميكن 

توظيفها واالستفادة منها في هذا املجال.
وتطرق السفير الهاجري خالل اللقاء مجددا الى قضية 
اختفاء املواطن الكويتي محمد البغلي في رومانيا منذ 
اغسطس 2015 داعيا السلطات الرومانية املختصة 
الى بذل املزيد من اجلهد للكشف عن مصيره العتبارات 

إنسانية.

فريق الغوص شارك في حملة تنظيف ساحل« سان دييغو »
أكد فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
البيئية التطوعية أن مشاركات الفريق في 
املــؤمتــرات الدولية فعالة وناجحة وتبرز 
اجلهود البيئية للشباب الكويتيني وتعكس 
ــة بحمايتها وغـــرس العمل  ــدول اهــتــمــام ال

التطوعي والسلوك البيئي اإليجابي.
وقال مسؤول العالقات اخلارجية بالفريق 
ضـــاري احلــويــل ل )كــونــا( الــيــوم األربــعــاء 
إن الفريق شــارك أخيرا في املؤمتر الدولي 
السادس للمخلفات البحرية في مدينة سان 
دييغو األمريكية إلــى جانب مشاركات من 
70 دولــة بتنظيم مشترك من منظمة األمم 
املتحدة للبيئة واإلدارة الوطنية للمحيطات 

ـــراز جهود  والــغــالف اجلـــوي األمريكية إلب
شبابنا الكويتيني في حماية البيئة واحملافظة 

عليها.
ولفت احلويل إلى حرص الفريق على أبراز 
عطاء الشباب الكويتيني فى مجال العمليات 
البيئية والبحرية التطوعية ونشر الوعي 
البيئي إلبــراز دور دولة الكويت في رعايتها 

للمشاريع التطوعية الرائدة.
وأوضح أن املشاركة الكويتية في املؤمتر 
املذكور تعد إحدى استراتيجيات الفريق في 
إقامة العالقات الدولية والتعاون مع اجلهات 
التي تقوم بأعمال تطوعية جادة خدمة للبيئة 

العاملية.

وأضــاف أن هــذه املشاركة عنيت بتبادل 
األفكار والتجارب واملعلومات مع املنظمات 
الــرائــدة فــي مختلف أنــحــاء العالم مــن فرق 
متنوعة مــن أمريكا والــصــني وإندونيسيا 
وأيــرلــنــدا واملكسيك والــبــرتــغــال واسبانيا 

واململكة املتحدة.
وذكر أنه متت خالل املؤمتر إقامة أنشطة 
للمنظمات الدولية املهتمة بالبيئة البحرية 
والساحلية وتنظيم ورشـــة عمل عــن دور 
الفريق الرائد في حماية الشواطئ من خالل 

حمالته البيئية التطوعية.
ــوص الــكــويــتــي وقــع  ــغ وبـــني أن فــريــق ال
بروتوكول تعاون بيئي مشترك قبل أربع 

سنوات مع منظمة األمم املتحدة للبيئة وتعد 
ــد في السعي للحد من  أكبر جهد دولــي ورائ
املخلفات في البحار واحمليطات وتهدف جلذب 
االهتمام العاملي للمشاكل التي تسببها املواد 

البالستيكية في احمليط املائي.
وذكــر أن الفريق قــدم عرضا عن جتربته 
ومشاريعه في حماية وإعــادة تأهيل البيئة 
البحرية وجهوده املستمرة في حماية الشعاب 
املرجانية ورفــع وانتشال القوارب الغارقة 
ورفع املخلفات البحرية الضارة عن الشعاب 
املرجانية واملمرات البحرية كما استعرض 
جهوده في حماية الكائنات البحرية ورفع 

شباك الصيد اجلائرة عنها.


