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السياسي واستقالله  الصومال  سيادة  احترام  ضرورة  على  التأكيد  جتدد  الكويت 
جددت الكويت الدعوة إلى ضرورة احترام سيادة الصومال 
واستقالله السياسي ووحدته داعية املجتمع الدولي إلى 
مواصلة تقدمي الدعم السياسي واملادي للحكومة الفيدرالية 
الصومالية لتمكينها من إعادة بناء الدولة وإرساء االستقرار 
فيها.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها عضو وفدها الدائم 
لدى األمم املتحدة املستشار نواف األحمد خالل جلسة ملجلس 

األمن بشأن الصومال.
ورحب األحمد بصدور قرار مجلس األمن رقم 2498 الذي 

ميدد العقوبات املفروضة على الصومال ملدة سنة.
وذكر أن هذا التمديد يعكس أهمية مواصلة دعم الصومال 
في هذه املرحلة املهمة في تاريخه معربا عن األمل في أن تشهد 

الفترة القادمة تقدما على صعيد رصد تنفيذ تدابير اجلزاءات.

وأش���اد األح��م��د باملساعي امل��ب��ذول��ة م��ن قبل احلكومة 
الفيدرالية الصومالية لتهيئة الظروف لعقد االنتخابات 
العامة بحلول )2020 - 2021( داع��ي��ا جميع األط��راف 
الصومالية إلى تضافر اجلهود من أجل تخطي العقبات التي 
تقوض حتقيق التكامل السياسي واالق��ت��ص��ادي واألمني 

وتغليب املصالح الوطنية فوق أية مصالح أخرى.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

لبالده الوطني  بالعيد  التفيا  رئيس  هنأ  سموه 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك 

استقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد. كما استقبل 
سموه رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن. واستقبل س��م��وه سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ف��ق��د بعث 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إيغليز لفيتس رئيس 
جمهورية التفيا الصديقة، عبر 
فيها سموه ع��ن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إيغليز لفيتس رئيس 
جمهورية التفيا الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل��ب��الده راج��ي��ا 
لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل جابر املبارك

.. وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح

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

سمو ولي العهد الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح 
اخل��ال��د. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس ال��وزراء 

ووزير الداخلية الشيخ خالد اجل��راح. واستقبل سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.

ولي العهد يستقبل رئيسي مجلسي األمة 
والوزراء واخلالد واجلراح والصالح

ديوان احملاسبة يشارك 
44 في معرض الكتاب السنوي الـ 

في إطار حرص دي��وان احملاسبة على نشر 
الثقافة الرقابية وتعزيز دوره االجتماعي 
والثقافي ف��ي ال��دول��ة، ي��ش��ارك ال��دي��وان في 
معرض الكويت ال��دول��ي ال��راب��ع واألرب��ع��ون 
للكتاب، وذل���ك خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 20 – 30 

نوفمبراجلاري.
وقال مدير إدارة االعالم والعالقات العامة 
وم��رك��ز املعلومات ناجي الرشيد إن دي��وان 
احمل��اس��ب��ة ي��س��ع��ى م��ن خ���الل امل��ع��رض إل��ى 
توفير مجموعات حديثة من الكتب املطبوعة 
والتي تغطي مجاالت عدة إلى جانب مجاالت 
االختصاصات املهنية في دي��وان احملاسبة، 
وتسليط الضوء على ما يخدم رواد املعرض 
في مسيرتهم العلمية، وتعزيز تنمية الفكر 
املؤسسي وتوسعة األفق املعرفي املتخصص 

مبا يضمن استدامة املهنية العالية في األداء.
وأكد الرشيد أن ممثلي الديوان على استعداد 
لإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات 
اخل��اص��ة باحلضور ح��ول املطبوعات التي 

يوفرها، مشيرا إلى أن الديوان يسعى للتواصل 
م��ع اجل��ه��ات األخ���رى م��ن خ��الل ال��ت��واج��د في 
مختلف فعاليات الدولة، وذلك للتعريف بدور 

ديوان احملاسبة الرقابي الهام.
وأضاف أن الديوان ينظم على هامش املعرض 
ندوتان األولى بعنوان »تقرير املواطن« ويلقيها 
كل من مدقق مشارك ن��ورة الزمانان ومدقق 
مشارك سبيكة التركيت من إدارة ضمان اجلودة 
وذلك يوم الثالثاء املوافق 26 نوفمبر2019، 
والثانية بعنوان »دور التدقيق الداخلي في 
ديوان احملاسبة« ويلقيها كل من مدقق عبدالله 
الفرج ومدقق مشارك راحيل املرعي من إدارة 

التدقيق الداخلي وذلك يوم األربعاء 27 نوفمبر 
.2019

جدير بالذكر أن دي��وان احملاسبة سيعرض 
العديد من املطبوعات الرقابية مثل قانون انشاء 
ديوان احملاسبة رقم 30 لسنة 1964، وكتاب 
قصة ونشأة الديوان، ودليل اخالقيات مهنة 
التدقيق، وديوان احملاسبة ودورة في احملافظة 
على امل��ال العام، إضافة ال��ى دي��وان احملاسبة 
مسيرة وتاريخ، وديوان احملاسبة رقابة فاعلة 
ورؤية مستقبلية، ومالمح تطور مسيرة ديوان 
احمل��اس��ب��ة، ونتائج أع��م��ال دي���وان احملاسبة 
الرقابية خالل 50 عاماً، وأحدث إصدارات مجلة 

الرقابة.

ناجي الرشيد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

للتنمية اإلسالمي  البنك  مجموعة  ورئيس  سيراليون  خارجية  وزيرة  يستقبل  املبارك 
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس وزير اخلارجية 
والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون الصديقة نبيلة 
تونس والوفد املرافق لها حيث نقلت حتيات فخامة رئيس 
جمهورية سيراليون جوليوس م��ادا بيو إل��ى صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وتهنئته بنجاح 
الفحوصات الطبية التي أجراها سموه. وحضر املقابلة 
مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون إفريقيا حمد املشعان 
وسفير دولة الكويت لدى جمهورية السنغال واحملال إلى 

سيراليون صالح الصقعبي.
واستقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
ال���وزراء وبحضور وزي��ر الدولة للشؤون االقتصادية 
ووزير املالية بالوكالة مرمي العقيل رئيس مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية الدكتور بندر بن محمد احلجار والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلة 
رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 

ووكيل وزارة املالية صالح الصرعاوي.

سلم سفير الكويت ل��دى السعودية 
الشيخ علي اخلالد رسالة للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي من صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني.

وق��ال السفير الشيخ علي اخلالد في 
تصريح ل� »كونا« أمس األحد إن الرسالة 
تضمنت التهاني والتبريكات مبناسبة 

توقيع )ات��ف��اق ال��ري��اض( بني احلكومة 
الشرعية اليمنية واملجلس االنتقالي 
اليمني استجابة للدعوة الكرمية من 
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وبرعاية من ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
ال��س��ع��ودي االم��ي��ر محمد ب��ن سلمان. 
وأض��اف أن: »)ات��ف��اق ال��ري��اض( يسهم 

في تعزيز وحدة الصف والتوصل حلل 
اخلالفات مبا يعزز األمن واالستقرار في 
اليمن في ظل قيادته احلكيمة«. وأعرب 
السفير الشيخ علي ع��ن ال��س��رور بهذا 
اللقاء، م��ؤك��دا أن الكويت ستظل على 
ال��دوام داعمة ومؤيدة لليمن مبا يعزز 
وح��دت��ه وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره ول��ن تدخر 
جهدا في سبيل تعزيز ذلك ودعم قيادته 

ال��ش��رع��ي��ة وص���وال ال���ى حتقيق االم��ن 
والسالم املنشود. 

من جهته عبر الرئيس هادي عن تقديره 
وامتنانه جلهود الكويت ودعمها الدائم 
لليمن فذلك »ليس بجديد على األشقاء في 
الكويت« محمال السفير الشيخ علي نقل 
حتياته ألخيه صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.

األمير سمو  من  رسالة  اليمني  الرئيس  يسلم  السعودية  في  الكويت  سفير 

.. وسموه يستقبل العقيل و د. بندر بن محمد احلجار والوفد املرافق له سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل وزير اخلارجية والتعاون الدولي في سيراليون نبيلة تونس


