
ممثل اخلارجية األوروبية: عالقتنا بالكويت جيدة وآمل زيارتها
أكد املمثل األعلى للشؤون اخلارجية والسياسة 
األمنية في االحتاد األوروبي جوسيب بوريل أول أمس 
أن العالقات بني االحت��اد األوروب��ي والكويت جيدة. 
وقال بوريل في تصريح ل� )كونا( على هامش اجتماع 
وزراء اخلارجية االوروبيني في بروكسل: إن العالقات 

بني االحتاد األوروبي والكويت جيدة، مضيفاً أنه يأمل 
في زيارة الكويت هذا العام. وأكد أنه سيزور منطقة 
اخلليج ه��ذا العام تلبية لدعوات وجهتها إليه دول 
املنطقة. وكان وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد قد التقى بوريل السبت املاضي على 

هامش أعمال مؤمتر ميونخ لألمن وبحث معه العالقات 
بني دولة الكويت واالحتاد األوروبي وسبل تعزيزها 
وتطويرها في كافة املجاالت وعلى مختلف األصعدة 
باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك والقضايا 

الراهنة على الساحتني اإلقليمية والدولية.

2
أمير البالد يستقبل ولي العهد واحملمد ومحافظ »األحمدي«

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر 

احملمد األحمد. واستقبل سموه محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، حيث أهدى سموه هدية تذكارية مبناسبة 

ذكرى األعياد الوطنية لدولة الكويت.

خالد اجلار الله خالل لقائه سفير النيجر عبدو بوبكر

بحث نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الدفاع الكويتي الشيخ أحمد 
امل��ن��ص��ور أم���س ال��ث��الث��اء م��ع سفيرة 
جمهورية تركيا الصديقة لدى البالد 

عائشة كويتاك التعاون املشترك.
وق��ال��ت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة باجليش الكويتي 
ف���ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي: إن ال��ل��ق��اء بني 

الطرفني تطرق الى مناقشة أهم االمور 
وامل��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام املشترك 
وسبل تعزيزها وتطويرها بني البلدين 

الصديقني.

وزير الدفاع يبحث مع سفيرة تركيا
 تعزيز التعاون املشترك
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.. وسموه يتسلم من محافظ األحمدي هدية تذكارية

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

ولي العهد يستقبل احملمد 
ومحافظ األحمدي والساير والصقر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.  كما 
استقبل سمو ولي العهد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد، حيث أهدى سموه درعا تذكاريا مبناسبة 
احتفاالت دولة الكويت بأعيادها الوطنية. واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر الساير والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، حيث قدما لسموه دعوة حلضور 

حفل افتتاح املبنى اجلديد لبنك الكويت الوطني.

سمو ولي العهد يستقبل ناصر الساير و عصام الصقر

صباح اخلالد 
يستقبل 
محافظ 

األحمدي
استقبل سمو الشيخ صباح 
اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
أمس محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد، حيث أه��دى سموه هدية 
تذكارية مبناسبة ذك��رى األعياد 

الوطنية لدولة الكويت. سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل محافظ األحمدي

اجتمع ن��ائ��ب وزي��ر 
اخل����ارج����ي����ة خ���ال���د 
اجلارالله أمس الثالثاء 
م��ع س��ف��ي��ر جمهورية 
ال��ن��ي��ج��ر ل����دى دول���ة 
الكويت عبدو بوبكر، 
ومت خ��الل اللقاء بحث 
عدد من أوجه العالقات 
الثنائية ب��ني البلدين 
إض��اف��ة إل���ى ت��ط��ورات 
األوضاع على الساحتني 
اإلقليمية وال��دول��ي��ة. 
وحضر اللقاء مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون 
م��ك��ت��ب ن��ائ��ب ال��وزي��ر 

السفير أيهم العمر.

نائب وزير اخلارجية يبحث مع سفير النيجر 
العالقات الثنائية

رئيس جهاز األمن الوطني يبحث مع سفير 
أملانيا والهند موضوعات مشتركة

ب��ح��ث رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن الوطني 
الشيخ ثامر العلي أم��س ال��ث��الث��اء مع 
سفير جمهورية أملانيا االحت��ادي��ة لدى 
دولة الكويت شتيفان موبس املوضوعات 

املشتركة.
وذكر اجلهاز في بيان صحفي أن اللقاء 
بني اجلانبني استعراض أوجه التعاون 
وبحث العالقات الثنائية التي جتمع 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتطويرها، كما مت بحث أه��م القضايا 
املشتركة التي تهم البلدين على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
كما بحث رئيس جهاز األمن الوطني 
ال��ش��ي��خ ث��ام��ر ال��ع��ل��ي أم���س م��ع سفير 
جمهورية الهند لدى الكويت جيفا ساغار 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.
وق���ال اجل��ه��از ف��ي ب��ي��ان صحفي: إن 

اللقاء ب��ني اجلانبني استعرض أوج��ه 
التعاون وبحث العالقات الثنائية التي 
جتمع ب��ني البلدين الصديقني وسبل 

تعزيزها وتطويرها، كما مت بحث أهم 
القضايا املشتركة التي تهم البلدين على 

الساحتني االقليمية والدولية.

الشيخ ثامر العلي يستقبل سفير أملانيا شتيفان موبس

وفورات رقابة »ديوان احملاسبة« املسبقة جتاوزت 
مليون دينار كويتي خالل يناير املاضي

ق��ال م��دق��ق مساعد ف��ي إدارة ال��رق��اب��ة املسبقة للشؤون 
االجتماعية بديوان احملاسبة علي العازمي: إن الرقابة املسبقة 
بالديوان قامت خالل شهر يناير العام املاضي بإبداء رأيها 
بعدد )185( م��وض��وع��اً م��ا ب��ني مناقصة عامة أو محدودة 
وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات 
ب��أوام��ر تغييرية أو متديد أو جتديد عقود بقيمة ما يقارب 
200،598،909/877 مليون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، م��ا نسبته 
%72 من املوضوعات التي مت بحثها خالل الفترة والبالغة 
)255( م��وض��وع تصل قيمتها إل��ى 555،816،998/979 
مليون دينار كويتي.وأكد العازمي أن الديوان حقق من خالل 
رقابته املسبقة وف��ورات جت��اوزت قيمتها 1،222،459/430 
د.ك، منها )604،713/600 د.ك( ل���وزارة الكهرباء وامل��اء 

و)270،959/330 د.ك( لوزارة الصحة.
كما أوض��ح أنه تبني للديوان قيام بعض اجلهات مبخالفة 
أحكام املادتني )14،13( من قانون إنشاء دي��وان احملاسبة 
رق��م )30( لسنة 1964 وذل��ك من خ��الل االرت��ب��اط بعدد )5( 
موضوعات قبل احلصول على موافقة ديوان احملاسبة املسبقة، 

منها )3( موضوعات لوزارة التربية.
وأضاف العازمي أن الديوان أصدر رأيه بعدم املوافقة ل�)7( 
موضوعات خالل يناير املاضي ألسباب عدة أبرزها مناقصة 
تنفيذ وانشاء وإجناز وصيانة مدرسة متوسطة بنني مبنطقة 
صباح الناصر ق )7( ومدرسة متوسطة بنات مبنطقة صباح 
الناصر ق )1( ل���وزارة التربية بسبب ع��دم صحة استبعاد 

املناقصني الثاني والثالث األقل سعراً.


