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ديوان احملاسبة يستضيف اجتماعاً للمنظمة العربية للرقابة »أرابوساي« 27 اجلاري
ومن املق���رر أن تقام على 
هامش االجتماع ندوة بعنوان 
»تقييم كفاءة عمليات التخلص 
من النفايات الطبية« في 30 
اجلاري بحضور 50 مشاركا 
م���ن األجهزة األعض���اء في 
فري���ق عمل البيئ���ة ملنظمة 
»ارابوساي« إضافة إلى الهيئة 
العامة للبيئة ومعهد الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة ووزارة 

الصحة وبلدية الكويت.

األعضاء وهم: ديوان احملاسبة 
األردني ودائرة احملاس���بات 
الرقابة  التونس���ية وديوان 
العراقي  املالي���ة االحت���ادي 
وجهاز الرقابة املالية واإلدارية 
للدولة العماني وديوان الرقابة 
املالية واإلدارية الفلسطينيي 
واجلهاز املركزي للمحاسبات 
املصري ومحكمة احملاسبات 
مبوريتانيا واجلهاز املركزي 

للرقابة واحملاسبة اليمني.

ويش���تمل جدول األعمال 
على موقف تطوير الصفحة 
اإللكتروني���ة للفريق ضمن 
موقع املنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)ارابوساي( إضافة إلى دور 
األجهزة الرقابية العربية في 
الرقابة على املوارد اجلينية 

الوراثية.
ويتكون فريق عمل البيئة 
م���ن مجموعة م���ن األجهزة 

وم���ن املق���رر أن يناقش 
االجتماع خطة عمل فريق عمل 
البيئة باملنظمة العربية )2013 
- 2015( واألوراق البحثي���ة 
حول »املراجعة البيئية على 
مشروعات التعدين في الدول 
العربية« و»املراجعة البيئية 
على آثار استخدام الطاقة في 
العربية( و»املراجعة  الدول 
البيئية على النفايات الطبية 
اخلطرة في الدول العربية«.

اإلرش���ادية ملجموع���ة عمل 
الدولية  منظمة »انتوساي« 
للمراجع���ة البيئية )2011 - 
الدليل اإلرشادي  2013( مثل 
البيئية  اخلاص بالبيان���ات 
والدليل اإلرشادي للرقابة على 
الغابات إضافة إلى مناقش���ة 
الفريق في األوراق  مشاركة 
اإلرشادية خلطة مجموعة عمل 
»انتوساي« للمراجعة البيئية 

.)2016-2014(

أعم���ال االجتم���اع يتضمن 
محاور رئيس���ية عدة أهمها 
انتخاب رئيس ومقرر للفريق 
واستعراض مشاركة الفريق 
في أعمال اجتماعي مجموعة 
عمل »انتوساي« للمراجعة 
البيئية في اندونيسيا والفلبني 

عام 2014.
وأض���اف أن االجتم���اع 
مش���اركة  سيس���تعرض 
الفريق ف���ي ترجمة األوراق 

يستضيف ديوان احملاسبة 
أعمال االجتماع الثامن لفريق 
عمل البيئة للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة »أرابوساي« املقرر 
عقده في الفترة بني 27 و29 
اجلاري مبش���اركة 17 ممثال 
لألجه���زة األعضاء في فريق 

العمل.
وق���ال الدي���وان في بيان 
ام���س إن جدول  صحاف���ي 
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مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

 > طب عام                  > جراحة عامة 
> طب وجراحة العيون

 > طب االطفال
> جلدية وتنا�سلية وجتميل ليزر    

> طب اال�سنان         > خمترب

- ت�سخي�س وعالج اأمرا�س العيون ال�سائعة

- اإجراء عمليات املاء االأبي�س باأحدث االأجهزة.

 - عالج حاالت اعتالل ال�سبكية ال�سكري الب�سيطة واملتو�سطة.

- اإجراء عمليات ت�سحيح النظر.

الدگتور / عبدالله أسد الگندري
ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

عر�س خا�س  جداً  جداً  جداً

ولفرتة حمدودة

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�ست�سارة 

وفتح امللف 

جمانًا


