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الكويت تهنئ رئيس جمهورية أوكرانيا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس فيكتور يانوكوفيتش 
رئيس جمهوري���ة اوكرانيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه رئيسا 
الدستورية  جلمهورية اوكرانيا وتوليه مهامه 
متمني���ا لفخامته كل التوفيق والس���داد ودوام 

الصحة والعافية.

كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش رئيس جمهورية اوكرانيا الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناسبة انتخابه رئيسا 
جلمهورية اوكرانيا وتوليه مهامه الدستورية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس سفير مملكة البحرين لدى البالد 
الش����يخ خليفة بن حمد آل خليفة حيث نقل لسموه 
رسالة خطية من صاحب السمو امللكي االمير خليفة 

بن س����لمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين 
تتناول العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني. حضر 
املقابلة وكيل ديوان س����مو رئي����س مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.

سلمها سفير البحرين لدى البالد الشيخ خليفة بن حمد

رئيس الوزراء تسّلم رسالة خطية
من األمير خليفة بن سلمان

الحجي يتسّلم رسالة ماجستير
حول اإلصالح االقتصادي في األجهزة الحكومية

استقبل املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي مبكتبه في قصر السيف أمس 
سحر احلملي.

وقد قدمت له نسخة من رسالة املاجستير املهداة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حول اإلصالح االقتصادي في األجهزة احلكومية من جامعة )ويست منيستر(.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله الشيخ خليفة بن حمد بحضور الشيخة اعتماد اخلالد

فيصل احلجي يتسلم رسالة ماجستير عن اإلصالح االقتصادي مهداة إلى سمو رئيس الوزراء من سحر احلملي

نائب األمير التقى ناصر المحمد والرومي والمبارك والخالد

استقبل س���مو نائب االمير وولي العهد الش���يخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس رئيس مجلس االمة باالنابة 

عبداهلل الرومي.
واستقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك، واستقبل سموه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد.

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال عبداهلل الرومي

عبدالعزيز العدساني متوسطا مدققي جهاز الرقابة بجمهورية منغوليا

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير البريطاني فرانك بيكر

سمو الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخ جابر اخلالد

»األوقاف«: برنامج علماء المستقبل 
يسعى ليكون مؤسسة علمية عالمية

قالت وزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية ان برنام����ج علماء 
املس����تقبل يسعى الى النهوض 
واالرتقاء ليصبح مؤسسة علمية 

عاملية.
الوكيل املس���اعد  واوضح 
الفني والعالقات  للتنس���يق 
اخلارجية واحل���ج بالوزارة 
البرامج  العام على  واملشرف 
العلمي���ة في املرك���ز العاملي 
القراوي في  للوسطية مطلق 
تصريح صحافي أمس مبناسبة 
انط���الق احللقات النقاش���ية 
انه يهدف  الثالثة للبرنام���ج 

الى التطوير خلططه وبرامجه وينهض مبستوى علماء املستقبل 
والعاملني فيه.

وش����دد على اهمية احللقات النقاشية وورش العمل واحملاضرات 
املتنوعة للط����الب واعضاء هيئة التدريس وانها تأتي في اطار خطة 

طموحة وضعت بعناية لالرتقاء بالبرنامج وصوال به الى العاملية.
واش����ار الى ان املس����ؤولني على البرنامج وجهوا الدعوة لنخبة 
من املتخصص����ني في كافة افرع العلم خاصة ف����ي مهارات التدريس 
واملناه����ج ويأتي في اطار الدعم الكبير م����ن وزارة األوقاف لبرنامج 

علماء املستقبل.
من جانبه، قال مدي����ر البرنامج جعفر احلداد ان املتابعة الدؤوبة 
واملتأنية خلطط البرنامج التربوي����ة والعلمية والفنية تلزمنا دائما 
باستجالء الرؤى واستطالع آراء املتخصصني لتقييم ما وصلنا إليه 

في »علماء املستقبل« من بنني وبنات.

مطلق القراوي

المبارك والسفير البريطاني بحثا
تطوير العالقات بين البلدين

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك الس���فير 

البريطاني لدى البالد فرانك بيكر.
ودار خالل اللقاء تب���ادل األحاديث الودية 
بني اجلانبني ومناقشة املواضيع ذات االهتمام 
املش���ترك في ش���تى املجاالت وس���بل تطوير 

العالقات املميزة بني البلدين الصديقني، حيث 
متت مناقش���ة آخر التطورات على املستويني 

اإلقليمي والدولي.
حضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق 

صالح احلميضي.

األنصاري: دورات ديوان المحاسبة تسهم في نهوض 
األجهزة الرقابية وتنمية الموارد البشرية

اختتم ديوان احملاسبة دورة تدريبية حول »تدقيق 
االداء والتدقيق املالي وتدقيق تكنولوجيا املعلومات« 
والذي اس���تضاف خاللها اثني عشر مدققا من جهاز 
الرقابة االعلى بجهورية منغوليا خالل الفترة من 15 
� 24 اجل���اري وذلك في اطار البروتوكول املوقع بني 
ديوان احملاس���بة وجهاز الرقابة االعلى بجمهورية 

منغوليا.
وفي ختام الدورة اكد مدير ادارة املنظمات الدولية 
فيصل االنصاري على اهمية هذه الدورات ملا حتققه من 
تبادل للخبرات والتجارب الرقابية وتسهم في نهوض 
االجهزة الرقابية من خالل تنمية مواردها البشرية، 
وتعزيز دور الديوان لدى املنظمة اآلسيوية لهيئات 
الرقابة العليا »االسوساي«، واشاد بتفاعل املشاركني 
في الدورة من خالل طرح االسئلة واملناقشة لتحقيق 

اكبر استفادة ممكنة من الدورة.
وقد قام املتدربون على هامش الدورة مبقابلة رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني حيث تقدموا 
له بالش���كر اجلزيل على حسن االستضافة واتاحة 
الفرصة لهم لالستفادة من التجربة الرقابية لديوان 
احملاسبة ودعم الديوان املستمر للجهاز املنغولي، وقد 
قام الناطق باس���م الوفد املنغولي دافانيام ميياغمار 

بتسليم العدساني دعوة رسمية لزيارة جهاز الرقابة 
االعلى بجمهورية منغوليا من رئيس اجلهاز املنغولي، 
وبدوره رحب العدساني باملشاركني ومتنى لهم طيب 

االقامة واالستفادة من الدورة.
وكان العدس���اني التقى سفير جمهورية منغوليا 
لدى الكويت سيران قادر رئيس الديوان، وبحث معه 
سبل توطيد العالقات الثنائية بني الكويت وجمهورية 
منغوليا بصفة عامة وتعزيز روابط الصداقة والتعاون 

بني اجلهازين املنغولي والكويتي بصفة خاصة.
هذا وقد قام بتنفيذ وتقدمي موضوع التدقيق املالي 
امتثال البحر »مراقب اخلدمات العامة بادارة الرقابة 
املسبقة للخدمات االقتصادية« وقد اعربت عن سعادتها 
بتفاعل املش���اركني وتبادل اخلب���رات واملهارات بني 
اجلهازين وبينت انه مت خالل الدورة تعريف املشاركني 
بقانون انشاء الديوان، والهدف من انشائه واستقاللية 
الديوان واختصاصاته واجلهات املش���مولة برقابته 
واالس���تراتيجية اخلاصة به، ومت التطرق كذلك الى 
انشطته في املنظمات الدولية والتقارير التي يعدها، 

وموضوع الرقابة املالية السابقة والالحقة.
واوضحت البحر ان املشاركني اشادوا بدور الديوان 
في تفعيل الرقابة املس���بقة وبنظ���ام ال� B.O.T التي 

تعمل به الكويت لتشجيع املستثمر من خالل تأجير 
االراضي لبناء املشاريع الهادفة، وكذلك اشادوا بتفعيل 
املالحظات الواردة في تقارير ديوان احملاسبة من خالل 
اجتماعات الديوان مع اللجنة املالية في مجلس االمة 

واجلهة اخلاضعة للتدقيق.
من جانب آخر قام بتقدمي موضوع رقابة االداء نبيل 
سليمان »املدقق بوحدة رقابة االداء« من خالل ورشة 
عمل مصغرة استعرض خاللها املواد العلمية املعتمدة 
من املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا )االسوساي( 
وكذلك ادلة التدقيق بالديوان. وتضمنت الورشة حاالت 
عملية من كال اجلهازين للوقوف على اهم اجلوانب 
املشتركة في رقابة االداء باالضافة الى مترينات عملية 

لتفعيل اجلانب العملي في الورشة.
وقام سعد اخللفان »مدقق نظم معلومات بادارة 
الدع���م الفني« بتقدمي جترب���ة الديوان في موضوع 

تدقيق تكنولوجيا املعلومات.
يذكر ان ادارة االعالم والعالقات العامة اعدت برنامجا 
اجتماعيا حاف���ال للضيوف تضمن زيارة العديد من 
االماكن الس���ياحية والتراثية بالكويت وكذلك قاموا 
بجولة في ارجاء مبنى الديوان وزيارة معرض نشأة 

الديوان.

مدققو جهاز الرقابة بجمهورية منغوليا شاركوا في دورة تدريبية حول تدقيق األداء


