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الصومال« في  التعليم  »دعم  جلنة  اجتماع  يترأس  الله  اجلار 
عقدت اللجنة املكلفة باالعداد ملؤمتر املانحني لدعم 
التعليم في الصومال الذي سيعقد في الكويت اجتماعا 
أم��س االثنني برئاسة نائب وزي��ر اخلارجية رئيس 

اللجنة خالد اجلارالله.
ومت خ��الل اللقاء حتديد موعد لعقد املؤمتر خالل 

العام املقبل ووض��ع خارطة طريق للتحرك لوضع 
اللمسات األخيرة لعقده.

وحضر االجتماع كل من مساعد وزي��ر اخلارجية 
لشؤون امل��راس��م السفير ض��اري العجران ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد 

العوضي ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
الوزير السفير ايهم العمر ووكيل وزارة التربية سعود 
احلربي ورئيس اللجنة التنظيمية ملؤمتر دعم التعليم 
في الصومال الدكتور غامن النجار والوكيل املساعد 

للشؤون املالية في وزارة التربية يوسف النجار.

2

سمو نائب األمير يستقبل الشيخ د. إبراهيم الدعيج

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل اخلراز وشعيب واملطيري والرشيدي

.. وسموه يستقبل الشيخ الدكتور محمد الصباح

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح 
أمس الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج. كما 
استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد 

الشيخ الدكتور محمد الصباح.
واستقبل سمو نائب األم��ي��ر وول��ي 
ال��ع��ه��د وزي����ر ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
سعد اخل���راز حيث ق��دم لسموه وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
عبدالسالم شعيب والوكيلني املساعدين 
بوزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
ساري املطيري وسالم بطاح الرشيدي 
وذل��ك مبناسبة تعيينهم في مناصبهم 

اجلديدة.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد سفير اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة 
الدميقراطية الصديقة لدى دولة الكويت 
عبداحلميد ع��ب��داوي وذل���ك مبناسبة 
انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده. وحضر 
املقابلة رئيس امل��راس��م والتشريفات 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

صباح السالم.

ومحمد  الدعيج  استقبل  األمير  نائب 
اجلزائر وسفير  واخلراز  الصباح 

األمير يعزي ملك البحرين 
بوفاة الشيخ عبدالله 

 بن سلمان آل خليفة
بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل���ى أخ��ي��ه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة عبر فيها 
س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة 
املغفور ل��ه ب��إذن الله تعالى 
الشيخ عبدالله بن سلمان بن 
أحمد بن محمد بن عيسى آل 
خليفة، سائال سموه املولى 
ت��ع��ال��ى أن ي��ت��غ��م��ده ب��واس��ع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم اجلميع جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األمير 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
م��واس��ات��ه ب��وف��اة امل��غ��ف��ور له 
بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله 
بن سلمان بن أحمد بن محمد بن 

عيسى آل خليفة سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

يستضيف دي��وان احملاسبة خبراء 
من املجلس األعلى للحسابات باململكة 
املغربية لعقد حلقة نقاشية حول 
م��وض��وع »دور التدقيق البيئي في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة« خالل 
الفترة من 20 – 24 أكتوبر اجل��اري 
تنفيذاً التفاقية التعاون املبرمة بينهما، 
والتي تهدف لتنمية وتطوير التعاون 
بني اجلهازين، األم��ر ال��ذي يسهم في 
دعم العالقة املميزة بينهما، وتفعيل 
التعاون املشترك ما بني الطرفني في 
م��ج��االت أع��م��ال التدقيق باإلضافة 
إلى تطوير املهارات املهنية والقدرات 
ملوظفيهم من خالل املبادرات التدريبية 
وزي��ارات اخلبراء وتبادل املعلومات 

الفنية والتعرف على نتائج األبحاث.
وق��ال كبير مدققني ب��إدارة الرقابة 

ع��ل��ى اجل���ه���ات امل��ل��ح��ق��ة ل��ل��ش��ؤون 
االجتماعية والعامة حمدان احلمدان 
إن جل��ن��ة األدل����ة وامل��ع��اي��ي��ر املهنية 
والرقابية ل��دي��وان احملاسبة أع��دت 

احملاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها 
في احللقة النقاشية اخلاصة يالتدقيق 
املبني على املخاطر، واملعايير واألدلة 
واألن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة املتعلقة 
ب��األع��م��ال الرقابية املعمول بها في 
دي��وان احملاسبة، باإلضافة إلى دور 
التدقيق البيئي ف��ي حتقيق أه��داف 
التنمية امل��س��ت��دام��ة، كما سيناقش 
اجلهاز املغربي احلوكمة في القطاع 

العام والتنمية املستدامة.
وأضاف احلمدان أن اجلدول الزمني 
ل��الج��ت��م��اع س��ي��س��ت��ع��رض تعريف 
ومعايير التدقيق البيئي، وتعريف 
التنمية املستدامة ومناقشة األهداف 
ذات الصلة في البيئة، باإلضافة الى 
عرض تقرير ديوان احملاسبة اخلاص 
بالبيئة واملرتبط بالتنمية املستدامة، 

وع�����رض ت��ق��ري��ر امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
للحس��اب��ات في املم��لك�ة املغ���رب��ي���ة 
اخل��اص بالبيئة واملرتبط بالتنمية 

املستدامة.
واجلدير بالذكر أن ديوان احملاسبة 
ال��ك��وي��ت��ي وق���ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
املجلس األعلى للحسابات باململكة 
املغربية ف��ي أك��ت��وب��ر 2018، حيث 
تشجع االتفاقية الطرفني على التنسيق 
وال��ت��ع��اون ح���ول امل��س��ائ��ل املتعلقة 
باملنظمات اإلقليمية والدولية التي 
يشارك في عضويتها كل من اجلهازين، 
كما تدعم االتفاقية البرنامج الفني 
واجلدول الزمني لألنشطة التي سيتم 
تنفيذها األمر الذي يعطيها بعداً فنياً 
يسهم بشكل مباشر بضمان تفعيلها 

وحتقيقها لألهداف املنشودة.

املغرب في  للحسابات  األعلى  املجلس  من  خبراء  يستضيف  »احملاسبة« 

حمدان احلمدان

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء ف��ي قصر السيف أمس 
وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية سعد اخل��راز 
حيث ق��دم لسموه وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز عبدالسالم شعيب 

وال��وك��ي��ل املساعد للتطوير والتخطيط 
اإلداري عبدالعزيز ساري املطيري والوكيل 
املساعد للتعاون سالم بطاح الرشيدي 
وذل���ك مبناسبة تعيينهم ف��ي مناصبهم 

اجلديدة. 

املبارك يستقبل وزير الشؤون 
ووكالء مساعدين

وسموه يستقبل الوزير سعد اخلراز وشعيب واملطيري وسالم الرشيدي

جانب من اللقاء

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح في مكتبه بقصر السيف صباح أمس 
وبحضور نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبدالله سفير اململكة املتحدة لدى 

دولة الكويت مايكل دافنبورت.
ومت خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
التاريخية ب��ني البلدين والشعبني الشقيقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

وزير الديوان األميري يستقبل 
سفير اململكة املتحدة
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انطلقت اجتماعات اللجنة اإلقليمية ملنظمة 
الصحة العاملية لشرق املتوسط في العاصمة 

اإليرانية طهران أمس مبشاركة وفد من الكويت.
وقال رئيس وفد الكويت الوكيل املساعد بوزارة 
الصحة لشؤون اخلدمات الطبية املساندة الدكتور 
فواز الرفاعي ل� )كونا( إن جدول اجتماعات اللجنة 
لهذا العام يتضمن العديد من املوضوعات الصحية 

أبرزها الوقاية والتصدي لألمراض غير املعدية.
وأض����اف ال��رف��اع��ي أن االج��ت��م��اع سيناقش 
أي��ض��ا م��وض��وع��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وخطط 
العمل االقليمية بشأن الوقاية والتصدي ملرض 
السرطان وسرطان عنق الرحم وللقضاء على شلل 
األطفال باإلضافة إلى صحة املواليد واملراهقني 

وموضوعات عامة أخرى.

انطالق اجتماعات »الصحة العاملية« 
لشرق املتوسط في طهران مبشاركة الكويت


