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3294 طالب وطالبة في البعثات الداخلية »اجلامعات اخلاصة«: قبول 
أعلن األميين العام لألمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة الدكتور حبيب أبل اعتماد 
قبول 3294 طالبا وطالبة في البعثات الداخلية 
لبرامج البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي 

األول 2020/2019.

وقيييييال أبييييل فيييي تييصييريييح صييحييفييي أمييس 
إن املقبولن ضمن خطة البعثات الداخلية 
هييم احليياصييلييون على الثانوية العامة أو ما 
يعادلها موضحا أنه على جميع الطلبة مراجعة 
اجلامعات والكليات املقبولن فيها الستكمال 

اجيييراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة 
الثانوية األصلية.

وأعيييرب عيين التهنئة للطلبة املقبولن في 
البعثات الداخلية متنميا لهم دوام التوفيق 

والنجاح في مسيرتهم الدراسية.
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سموه هنأ دوق لكسمبورغ بالعيد الوطني لبالده 

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك
استقبل صيياحييب السمو أمييييير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أميييس سييمييو وليييي الييعييهييد الييشيييييخ نييواف 
األحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس 
األميية ميييرزوق الييغييامن. واستقبل سموه 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
من جهة أخرى بعث  صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الييى صاحب السمو امللكي الييدوق األكبر 
هنري - دوق لكسمبورغ الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لدوقية لكسمبورغ، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبييعييث سييمييو ولييييي الييعييهييد الييشيييييخ 
نييواف األحمد ببرقية تهنئة الى صاحب 
السمو امللكي الدوق األكبر هنري - دوق 
لكسمبورغ الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لدوقية 
لكسمبورغ متمنيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيييييس مجلس الييييوزراء ببرقية تهنئة 

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املباركمماثلة.

مرزوق الغامن يستقبل رئيس وأعضاء جمعية احملامن

استقبل رئيييييس مجلس األمييية مييرزوق 
الغامن في مكتبه أمييس األحييد وفييد جمعية 
احملامن الكويتية برئاسة رئيس اجلمعية 

شريان الشريان.
وذكيييرت شبكة )الييدسييتييور( اإلخبارية 

في بيان صحفي أن الوفد ضم نائب رئيس 
جمعية احملامن مهند الساير وأميين السر 
حييمييود اليييردعيييان وعييضييو مجلس إدارة 
اجلمعية عدنان أبل. وحضر اللقاء عضوا 
مجلس األميية النائبان احلميدي السبيعي 

وسعدون العتيبي.
من جهة أخرى بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس 
مجلس اليينييواب في لوكسمبورغ فيرناند 

أيتغن مبناسبة العيد الوطني لبلده.

كما بعث الييغييامن ببرقية إلييى رئيس 
البرملان في قبرص دميتريس سيلوريس 
عبر فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بوفاة الرئيس القبرصي السابق دميتريس 

خريستوفياس.

هنأ نظيره في لوكسمبورغ بالعيد الوطني

الغامن يستقبل يستقبل رئيس وأعضاء جمعية احملامني
الكويت توقع اتفاقية مع االحتاد 

األوروبي إلنشاء بعثة لالحتاد في البالد

وقعت الكويت أمييس األحييد في مقر وزارة 
اخلارجية على اتفاقية مع االحتيياد األوروبييي 

بشأن إنشاء بعثة لالحتاد في البالد.
ووقع االتفاقية عن اجلانب الكويتي نائب 
وزير اخلارجية باإلنابة السفير جمال الغامن 
في حن وقعها عن جانب االحتيياد األوروبييي 
سفير االحتاد األوروبي غير املقيم لدى الكويت 

ميكيلي تشرفوني دورسو.

وحييضيير مييراسييم الييتييوقيييييع مييسيياعييد وزييير 
اخلييارجييييية لييشييؤون املييراسييم السفير ضيياري 
العجران ومساعد وزييير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب 
مساعد وزييير اخلارجية للشؤون القانونية 
املستشار سالم الشبلي ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون أوروبيييا املستشار محمد 

حياتي.

جانب من توقيع االتفاقية

استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
اليييييوزراء ووزييييير الييدفيياع الييشيييييخ ناصر 
صباح األحييمييد، فييي قصر السيف العامر 
صباح أمس، املبعوث األمريكي مدير دائرة 
التخطيط السياسي في وزارة اخلارجية 
، املكلف بييجييوانييب نييشيياطييات جمهورية 
إيران اإلسالمية براين هوك، يرافقه سفير 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة لدى 

البالد لورانس سيلفرمان .
حيث مت خييالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ، ومناقشة أهم األمييور واملواضيع 
ذات اإلهتمام املشترك ، مشيداً معاليه بعمق 

العالقات بن البلدين الصديقن .
وحضر اللقاء رئيس األركيييان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر 
و نائب رئيس األركيييان العامة للجيش 

الفريق الركن عبدالله اليينييواف، ورئيس 
مكتب التعاون العسكري األمريكي العميد 

راندولف ستودنروص .
كما اجتمع النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحييمييد، فييي قصر السيف العامر أمييس، 
بوزيرة األشغال العامة ووزيييرة الدولة 
لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان بوشهري 

والوفد املرافق لها .
حيث مت خييالل االجتماع مناقشة أهم 

القضايا واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك .
وحضر اإلجتماع رئيس جلنة السياسات 
العامة واإلعييالم التنموي باملجلس األعلى 
للتخطيط الدكتور فهد الييراشييد والفريق 
الفني املرافق له ، ومدير عام بلدية الكويت 

املهندس أحمد املنفوحي.

ناصر الصباح يستقبل  براين هوك وبوشهري

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل براين هوك

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحييمييد ببرقية تييعييزييية إليييى الييرئيييييس نيكوس 
أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة 
عبر فيها سييمييوه عيين خييالييص تييعييازيييه وصييادق 
مواساته بوفاة الرئيس دميتريس خريستوفياس 

رئيس جمهورية قبرص السابق راجيا له الرحمة 
ولذويه حسن العزاء.

وبعث سمو ولييي العهد الشيخ نييواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس نيكوس أناستاسياديس 
رئيس جمهورية قبرص الصديقة ضمنها سموه 

خالص تعازيه وصييادق مواساته بوفاة الرئيس 
دميتريس خريستوفياس رئيس جمهورية قبرص 

السابق.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد يستقبل الغامن 
واملبارك وبعض الوزراء

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

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
نائب رئيس مجلس الييوزراء ووزييير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلييالييد. كما استقبل سمو ولي 
العهد نييائييب رئيييييس مجلس الييييوزراء ووزييير 

الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الييوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد
سمو األمير يعزي رئيس قبرص بوفاة الرئيس السابق

جانب من اجتماع الشيخ ناصر صباح األحمد مع الوزيرة جنان بوشهري والوفد املرافق لها

يستضيف ديييوان احملاسبة االجتماع الرابع 
واخلييمييسييون ملجلس مييديييري املنظمة اآلسيوية 
لييألجييهييزة الييعييليييييا لييلييرقييابيية املييالييييية واحمليياسييبيية 
)اآلسوساي( واألمانة العامة لآلسوساي، وأعضاء 
جلنة التدقيق، وذلييك خييالل الفترة من 21 - 24 
يوليو 2019. وقالت اختصاصي أول عالقات دولية 
بإدارة التدريب والعالقات الدولية فاطمة القطان 
أن الديوان استضاف ممثلي األمانة العامة للمنظمة 
اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)اآلسوساي( ممثال بي  XNG Jianfengوالسيدة/ 
Su Ya خالل الفترة من 17 – 20 يونيو 2019، 
لبحث ومناقشة التحضير واالسييتييعييداد بشأن 
استضافة ديوان احملاسبة الجتماع مجلس مديري 

األسوساي الرابع واخلمسون.
وأضافت فاطمة القطان أنه على هامش االجتماع 
سيشارك مجموعة من ممثلي املشاريع التطويرية 
في ديييوان احملاسبة من خييالل وضييع ركيين خاص 
لكل فييريييق للتعريف عيين إجنييازاتييه وانشطته، 
وتتمثل املشاريع التطويرية بفريق مشروع إنشاء 
وتطوير وتطبيق إطار الوطني لديوان احملاسبة 
بدعم البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، وفريق نشر 
الثقافة املعرفية، باإلضافة إلى فريق مجموعة عمل 
اإلنتوساي املعنية بتدقيق تكنولوجيا املعلومات، 
وفريق التنمية املستدامة. وأكدت أن مشروع إنشاء 

وتطوير وتطبيق إطييار الوطني للديوان بدعم 
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة تكمن أهميته في 
نشر وتعزيز ثقافة قياس األداء للمقارنة بن التكلفة 
املالية وجييودة اخلدمات املقدمة من خييالل اجلهد 
املبذول، وتقييم فاعلية نظم احلوكمة والشفافية 
وإدارة املخاطر، ويهدف املشروع لتصميم اإلطار 
الوطني لقياس األداء احلكومي والتأكد من وجود 
استراتيجيات في اجلهات املعنية.  وأوضحت 
القطان أن فريق نشر الثقافة املعرفية يستهدف بناء 
جيل واعي جتاه احلفاظ على املال العام واملمتلكات 
العامة، من خييالل تعريف طلبة مييدارس املرحلة 
املتوسطة والثانوية بديوان احملاسبة ورسالته 
وأهييدافييه ودوره فييي حماية املييال الييعييام، وابييراز 
دور الطلبة كشريك فعال في احلفاظ على املال 
العام. جدير بالذكر، يترأس الفريق الفني لديوان 
احملاسبة رئيس الديوان باإلنابة عادل الصرعاوي 
وبعضوية كل من الوكيل املساعد لقطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات عصام املطيري، 
مدير عام اإلدارة العامة ملكتب رئيس الديوان فوزية 
العنزي، مدير إدارة التدريب والعالقات الدولية 
د.سعود الزمانان، مراقب بييإدارة ضمان اجلودة 
سلمى العيسى، كبير مهندسن بإدارة الدعم الفني 
رشيد عبدالسالم، مدقق بإدارة الرقابة على األداء 

طالل الوهيب.

»احملاسبة« اجتمع مع ممثلي 
األمانة العامة »األسوساي« 


