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سموه هنأ رئيسي مالطا و أرمينيا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني لبالدهم

أمير البالد يحمّ ل رئيس مجلس األمة
حتياته لكل كويتي وكويتية
حمّل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغامن حتياته إلى كافة
أبنائه املواطنني في الكويت.
جاء ذلك لدى استقبال سموه
ل��ل��غ��امن ف��ي م��ق��ر إق��ام��ة سموه
بالواليات املتحدة األمريكية أول
أم��س .وق��ال سموه للغامن «أبلغ
سالمي إلى كل كويتي وكويتية».
بدوره أعرب الغامن عن أمنياته
بعودة سموه في أقرب وقت إلى
أرض الوطن ساملا معافى متوجها
بالشكر إلى سموه على مشاعره
الطيبة جتاه أبنائه أهل الكويت.

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ف��ق��د بعث
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور ج���ورج فيال
رئيس جمهورية مالطا الصديقة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية
تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج
ف��ي�لا رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة مالطا

الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني
ل��ب�لاده راج��ي��ا لفخامته موفور
الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
ببرقية تهنئة إلى الرئيس أرمني
س��ارك��س��ي��ان رئ��ي��س جمهورية
أرمينيا الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر

وولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقية تهنئة إلى الرئيس أرمني
س��ارك��س��ي��ان رئ��ي��س جمهورية
أرمينيا الصديقة ضمنها سموه
خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده راجيا لفخامته
موفور الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تهنئة إلى صاحب السعادة السير
كولفيل نوبيرت يونغ حاكم عام
بليز الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لسعادته

موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر
وول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب
السعادة السير كولفيل نوبيرت
يونغ حاكم ع��ام بليز الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده
راجيا لسعادته موفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقيات تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ممث ًال لسمو األمير

املبارك يترأس وفد الكويت في اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة

سمو الشيخ جابر املبارك لدى مغادرته البالد

املبارك يحيي مودعيه

غ��ادر ممثل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ جابر
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وال��وف��د
املرافق لسموه البالد أمس متجها إلى مدينة

ن��ي��وي��ورك ب��ال��والي��ات املتحدة األمريكية
ل��ت��رؤس وف��د دول���ة ال��ك��وي��ت امل��ش��ارك في
اجتماعات ال��دورة الـ  74للجمعية العامة
لألمم املتحدة.

وي���راف���ق س��م��وه وف���د رف��ي��ع امل��س��ت��وى
يضم نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح اخل��ال��د ووزي��ر
الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور ب��اس��ل الصباح

ووزي���ر التربية ووزي���ر التعليم العالي
الدكتور حامد العازمي و وزي��ر األشغال
العامة ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلسكان
الدكتورة جنان رمضان.

وك��ان في وداع سموه على أرض املطار
رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري
و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعدد

الكويت :التقاعس الدولي يشجع االحتالل اإلسرائيلي
على حتدي قرارات الشرعية الدولية
جددت الكويت تأكيدها أن استمرار
التقاعس الدولي شجع إسرائيل بشكل
واضح على اإلمعان في تعنتها وحتديها
إلرادة املجتمع الدولي وانتهاك القانون
ال��دول��ي وحت���دي ق����رارات الشرعية
الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة
مجلس األم��ن ح��ول احلالة في الشرق
األوسط مبا في ذلك القضية الفلسطينية
التي ألقاها اجلمعة مندوبها الدائم لدى
األمم املتحدة السفير منصور العتيبي.
وق��ال السفير العتيبي :إن مجلس
األمن يطالب في القرار  2334إسرائيل
بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع
األن��ش��ط��ة االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ف��ي األرض
الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس
الشرقية وأن حتترم جميع التزاماتها
القانونية في هذا الصدد احتراما كامال.
وأك��د أن استمرار إسرائيل السلطة
القائمة باالحتالل في بناء وتوسيع
املستوطنات غير القانونية في فلسطني
احملتلة مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ق��دس الشرقية
يبعث رس��ال��ة واض��ح��ة م��ف��اده��ا أنها
مصممة على االستمرار في ذلك.
وأشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة
وتوسيع املستوطنات القائمة وضم
األراضي في الضفة الغربية مبا في ذلك
القدس الشرقية يقوض فرصة إقامة
دول��ة فلسطينية على أس��اس ق��رارات
مجلس األمن ذات الصلة وحل الدولتني.
وأض��اف أن اإلج��راءات التي تتخذها
وال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي تتبعها إسرائيل
السلطة القائمة باالحتالل على نحو
مستمر واالستخفاف ب��ال��رأي العاملي

يتجليان بكل وضوح في إعالنها مؤخرا
املوافقة على إقامة أكثر من  2300وحدة
استيطانية في الضفة الغربية مبا في
ذلك القدس الشرقية.
وذكر السفير العتيبي أن هذه اخلطوة
األخ��ي��رة أتبعها اإلع�ل�ان االستفزازي
األخير عن نية ضم أراض من الضفة
الغربية احملتلة عام  1967في انتهاك
ص��ارخ للقانون الدولي وميثاق األمم
املتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات

الصلة مبا فيها قرارا مجلس األمن 242
و.338
وأوض������ح أن م��خ��ط��ط��ات ال��ض��م
اإلسرائيلية غير القانونية لألراضي
الفلسطينية أدت إل���ى ازدي�����اد ع��دد
املستوطنني وال���ذي ب���دوره ساهم في
زيادة عدد الهجمات العنيفة واإلجرامية
التي يرتكبها املستوطنون ضد املدنيني
الفلسطينيني وه��ي هجمات م��ازال��ت
حت���دث حت��ت أن��ظ��ار ق���وات االح��ت�لال

اإلسرائيلية.
وأض����اف« :أن مسؤولية املجتمع
ال��دول��ي واض��ح��ة وم��ن امل��ل��ح أك��ث��ر من
أي وق��ت مضى احملافظة على القانون
الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع
انتهاكاتها مبا في ذلك حمالت االستيالء
ع��ل��ى امل��ب��ان��ي وامل���ن���ازل الفلسطينية
واالع���ت���ق���االت ال��ت��ع��س��ف��ي��ة للمدنيني
الفلسطينيني والقرارات األحادية».
وأشار إلى قرار حجب جزء من عائدات

ال��ض��رائ��ب ع��ن السلطة الفلسطينية
والضغوط التي تتعرض لها وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (أون�����روا) وعمليات
استهداف املتظاهرين املشاركني في
مسيرات (العودة الكبرى) بالذخيرة
احلية والتي ميكن أن ترقى الى جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وبني السفير العتيبي أن غياب أي
تدابير جدية لتفعيل املساءلة عمال
بقرار مجلس األمن رقم  2334وسائر
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة قد أدى
ولألسف الشديد ال��ى مت��ادي السلطة
ال��ق��ائ��م��ة ب��االح��ت�لال ف��ي انتهاكاتها
الصارخة للقانون الدولي والتفاقية
جنيف الرابعة لعام .1949
وأوض���ح أن ق���رارات مجلس األم��ن
واألمم املتحدة تطالب سلطة االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��وق��ف م��ا تنتهجه من
سياسات وم��ا تتخذه من تدابير غير
قانونية في األراضي احملتلة مبا في ذلك
القدس الشرقية وبإنهاء احتاللها الذي
جتاوز نصف قرن من الزمن.
وأع��رب السفير العتيبي عن إميانه
بأن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة
الب���د أن تفضي إل���ى إن��ه��اء االح��ت�لال
وفقا للمرجعيات املتفق عليها وهي
ق��رارات مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ
األرض مقابل السالم وخارطة الطريق
ومبادرة السالم العربية على أساس حل
الدولتني مبا يؤدي إلى حصول الشعب
الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية
املشروعة وإقامة دولته املستقلة على
أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

من الشيوخ واملستشارين بديوان رئيس
مجلس الوزراء وكبار قادة اجليش والشرطة
واحل���رس الوطني وك��ب��ار امل��س��ؤول�ين في
الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

خالل شهري يوليو وأغسطس املاضيني

«الرقابة املسبقة» بديوان
احملاسبة حتقق وفورات
بنحو مليون ونصف دينار
ق��ال كبير امل��دق��ق�ين ب����إدارة ال��رق��اب��ة املسبقة للشؤون
االجتماعية علي غلوم أن دي��وان احملاسبة مي��ارس رقابته
املسبقة وفقا للمادتني  14 ،13من قانون إنشائه رق��م 30
لسنة  ،1964حيث متت دراسة عدد ( )453موضوع للجهات
اخلاضعة لرقابته خ�لال شهر يوليو لسنة  2019بقيمة
اجمالية مقدارها ( 620,312,890/000د.ك).
وقد أب��دى دي��وان احملاسبة رأي��ه بعدد ( )312موضوعا
بقيمة ( 389,968,856/000د.ك)مب��ا نسبته  68.8%من
إجمالي عدد املوضوعات املعروضة خالل الفترة وإستمرت
بقية املوضوعات وعددها( )141قيد الدراسة ملا بعد شهر
يوليو.
وأض��اف غلوم أن املوضوعات التي متت دراستها خالل
شهر اغسطس ( )314موضوعا للجهات اخلاضعة لرقابته
املسبقة وبقيمة إجمالية مقدارها (879,611,394/000
د.ك)وق��د أبدى الديوان رأيه بعدد ( )222موضوعا بقيمة
( 424,970,008/000د.ك) أي بنسبة  70%من إجمالي عدد
املوضوعات املعروضة خالل الفترة ،في حني استمرت باقي
املوضوعات والبالغ عددها ( )92قيد الدراسة ملا بعد شهر
اغسطس .2019
كما أضاف غلوم أنه من خالل دراسة ومالحظات الديوان
مت حتقيق وفر بقيمة ( 1,365,510/000د.ك) خالل الفترة
من  2019/7/1وحتى .2019/8/31
وأكد على ضرورة التزام اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان
املسبقة بتعميم الديوان رقم  6لسنة  2018وذلك جتنبا لرد
أوراق املوضوع في حال عدم التزام تلك اجلهات بتزويده
باملستندات األساسية املتعلقة باملوضوعات قيد الدراسة أو
في حال تأخر اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان املسبقة في
الرد على إستفسارات الديوان بشأن املوضوعات املعروضة
عليها وهو ما يالحظ حصوله في شهر يوليو  2019حيث
زادت عدد املوضوعات التي مت ردها للجهات مبا نسبته 34%
مقارنة بشهر يونيو .2019

