
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد اعتماد نتائج 
وثيقة البالغ الوطني الثاني للكويت اخلاصة 
باإلتفاقية اإلطارية لتغير املناخ وتسليمها رسميا 
إلى األمم املتحدة.    وقالت الهيئة في بيان صحفي 
أم��س ال��ث��الث��اء إن اعتماد الهيئة ل��ه��ذه الوثيقة 
وتسليمها لألمم املتحدة يؤكد تنفيذ الكويت التزامها 
نحو انضمامها إلى اتفاقية األمم املتحدة االطارية 

لتغير امل��ن��اخ.    وأوض��ح البيان أن الهيئة بدأت 
بإعداد هذه الوثيقة في يناير 2017 مبشاركة 60 
خبيرا وطنيا ميثلون اجلهات احلكومية والبحثية 
واألكادميية والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع 
املدني وبإشراف برنامج األمم املتحدة للبيئة املكتب 

اإلقليمي لغرب آسيا.  
 وأضاف أن وثيقة البالغ الوطني الثاني حتتوي 
على معلومات حول جرد انبعاثات الغازات الدفيئة 
من جميع املصادر في الكويت والتبؤ بزيادتها 
حتى عام )2035( اضافة إلى املشاريع احلالية 
واملستقبلية في الدولة للتخفيف من هذه الغازات 
وال��ت��ن��ب��ؤ مب��ت��وس��ط درج����ات احل����رارة وس��ق��وط 
األمطار حتى عام )2100(.   وأشار إلى أن الوثيقة 
حتتوي على تقييم مستوى تأثر قطاعات الدولة 
جراء ارتفاع درجات احل��رارة باإلضافة إلى رسم 
سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره 

على السواحل واجلزر الكويتية.
   ولفت البيان إلى أن الهيئة تقوم حاليا بطباعة 
هذه الوثيقة وسيتم توزيعها على جميع اجلهات 

املعنية قريبا.
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الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة
 الشيخ حمود عادل إبراهيم احلمود اجلراح الصباح

شكر الديوان األميري شكر املعزين بوفاة الشيخ 
حمود عادل إبراهيم. وجاء في بيان الديوان األميري: 
باسم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح 

الكرام يتقدم الديوان األميري بالشكر اجلزيل إلى كافة 
االخوة املواطنني واملقيمني الكرام الذين شاركوا بتقدمي 
التعازي بوفاة املغفور له الشيخ حمود عادل إبراهيم 
احلمود اجلراح الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم 

خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل بعض الطلبة

 .. ويستقبل يعض الطالبات

استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر 
ص��ب��اح األح��م��د بقصر ب��ي��ان العامر 
صباح أمس عدد من الطلبة والطالبات 
ال���دارس���ني ف��ي ج��ام��ع��ات ك��ول��ورادو 

بالواليات املتحدة األمريكية الصديقة.
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية واستعراض املسيرة التعليمية 
للطلبة ال��دارس��ني في تلك اجلامعات 

والنشاطات وامل��ب��ادرات اإلجتماعية 
املميزة لهم ، والتي يقومون بها بإبراز 
دور دول��ة الكويت ف��ي مجال العمل 

اإلنساني .
وق���د ح��ث ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األحمد أبنائه الطلبة والطالبات على 
ب��ذل املزيد من اجلهد من أج��ل حتقيق 
األهداف التي يسعون للوصول إليها، 
وذلك من خالل تفوقهم في حتصيلهم 

العلمي، واستثمار الفرص املمنوحة 
لهم بإلتحاقهم بهذه اجلامعات العريقة 
واالستفادة من كم اخلبرات املتوفرة 
فيها ، والتي سوف يجنون ثمار فائدتها 
في بناء وط��ن املستقبل ال��ذي ينطلق 
م��ن رؤي��ة » كويت 2035 » لصاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 

املسلحة الشيخ صباح األحمد.
كما أكد الشيخ ناصر صباح األحمد 

ب��أن ث��روة الكويت احلقيقة تكمن في 
عقول وسواعد أبنائها الذين تقع على 
عاتقهم مسؤولية ب��ن��اء وط��ن ينعم 
فيه اجلميع بفرص التعليم والرعاية 
من قبل الدولة ، بهدف إكمال مسيرة 
النهضة ، والتي سوف يكون للشباب 
الكويتي النصيب األكبر منها في القيادة 
واإلص��الح والتطوير وإستثمار كافة 

اإلمكانيات املتاحة لهم .

استقبل عددًا من الطلبة والطالبات الدارسني في جامعات »كولورادو« 

ناصر الصباح: ثروة الكويت احلقيقة تكمن 
في عقول وسواعد أبنائها

ديوان احملاسبة يشارك في املؤمتر العاملي 
جلمعية املدققني الداخليني األميركية 

في إط��ار مشاركة دي��وان احملاسبة في مختلف 
األنشطة والفعاليات الدولية ش��ارك الديوان في 
املؤمتر العاملي جلمعية املدققني الداخليني األمريكية 
لعام 2019 الذي عقد في الواليات املتحدة األمريكية 
– أنهامي، كاليفورنيا، خالل الفترة من 7 إلى 10 
يوليو 2019. وم��ّث��ل وف��د ال��دي��وان امل��ش��ارك كل 
من مدقق ب��إدارة الرقابة على االنتاج والتصنيع 
للجهات النفطية خالد الصفي، ومدقق مساعد بإدارة 
الرقابة املسبقة للشؤون االجتماعية علي الكندري، 
ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشركات شوق 
املسري، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشؤون 

االقتصادية والتنظيمية أحمد غلوم.
وق��ال مدقق خالد الصفي إن املؤمتر يعد األول 
ال��ذي يهتم بتدريب املدققني الداخليني، كما يعد 
احلدث الفريد من نوعه لتبادل األفكار واخلبرات 
ومناقشة القضايا العاملية ال��ت��ي تخص مهنة 
التدقيق الداخلي، حيث يجتمع املدققون الداخليون 
م��ن جميع أن��ح��اء العالم الكتساب وج��ه��ات نظر 

جديدة والتعرف على أفضل املمارسات ذات الصلة 
على جميع األصعدة.

وأضاف الصفي أن املؤمتر قدم برنامًجا يتناول 
القضايا التي تؤثر في مهنة التدقيق، كما يعد على 
مستوى عاملي من التدريب ويتيح مجاال واسعا 
للتواصل م��ع ع��دد كبير م��ن املدققني ومراجعي 
احل��س��اب��ات م��ن ال��ب��ل��دان األخ���رى، مشيرا إل��ى أن 
املشاركة في هذا البرنامج هي فرصة مميزة لتبادل 
األف��ك��ار والتحديات وع��رض املخاطر واحللول 
واالستماع من القادة العامليني حول املوضوعات 

والقضايا العاملية التي تؤثر على مهنة التدقيق.
وأف��اد أن املؤمتر يضم سنويا 2000 مشارك 
تقريبا من جميع أنحاء العالم، ويوفر أكثر من 70 
ورشة عمل موزعة على 9 مسارات تعليمية، بهدف 
اعطاء الفرصة للباحثني واملهتمني واملؤسسات 
العلمية من مختلف دول العالم لاللتقاء وتبادل 
اآلراء والنتائج العلمية واخل��ب��رات في مجاالت 

مختلفة للتدقيق.

وفد ديوان احملاسبة

الشيخ عبدالله األحمد

»البيئة« تعتمد نتائج وثيقة البالغ 
الوطني الثاني وتسلمها لألمم املتحدة

أمير البالد وولي العهد
 يستقبالن  ناصر احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أم��س سمو 

الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س سمو الشيخ ناصر 

احملمد.

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

الغامن يستقبل قنصل عام الكويت لدى نيويورك 
وسفراء التشيك وصربيا وإندونيسيا 

 استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس الثالثاء قنصل 
ع���ام ال��ك��وي��ت ل���دى ن��ي��وي��ورك حمد 

الهزمي.
واس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ة 
م��رزوق الغامن في مكتبه أمس سفير 

جمهورية التشيك لدى الكويت مارتني 
دفوراك. 

  كما استقبل الغامن سفير جمهورية 

صربيا لدى الكويت فالدميير كوهوت.    
واستقبل ال��غ��امن سفير جمهورية 

إندونيسيا لدى الكويت تري تاريات.

الغامن يستقبل سفير التشيك لدى الكويت مارتني دفوراكمرزوق الغامن يستقبل قنصل عام الكويت لدى نيويورك حمد الهزمي


