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رئيس جهاز األمن الوطني التقى سفيرنا لدى تونس

سفارة البوسنة والهرسك كرمت »كونا«
لدورها في تعزيز العالقات بين البلدين

عزام الصباح: الممارسة السياسية 
 يجب أن ُتبنى على أهداف إستراتيجية

اس���تعرض وكي���ل وزارة االش���غال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب مع وفد اس���باني زائر اهم 
مش���اريع الوزارة احلالية واملس���تقبلية، مؤكدا 
حرصه على توثيق التعاون املشترك مبا يخدم 

عمل الوزارة.
جاء ذلك خالل استقبال الوكيل الكليب بحضور 

عدد من مسؤولي الوزارة للوفد وممثل في غرفة 
التجارة االسبانية وشركات الهندسة واملقاوالت 

واملكاتب االستشارية العريقة.
وأكد اعضاء الوفد اهتم���ام قطاع االعمال في 
اس���بانيا بالفرص في الكويت والتعاون في هذا 

املجال.

الكليب بحث مع وفد إسبانى
 أهم مشاريع األشغال الحالية والمستقبلية

خالل لقائه مستشار العاهل البحريني لشؤون اإلعالم

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير فهد العوضي

الشيخ مبارك الدعيج يتسلم درعا تكرميية من السفير ياسني رواشدة

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه نبيل احلمر

استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد سفيرنا لدى تونس فهد العوضي.

 كرمت سفارة البوسنة والهرسك لدى الكويت 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( لدورها في تعزيز 

وتدعيم العالقات الثنائية بني البلدين.
وقام سفير البوسنة والهرسك لدى البالد ياسني 
رواشدة خالل زيارته للوكالة بتسليم رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام ل� »كونا« الشيخ مبارك الدعيج 
اجلائزة السنوية للصداقة التي متنحها السفارة 

للمؤسسات اإلعالمية في الدول الصديقة.
وأش���اد رواشدة خالل تسليم اجلائزة بالدور 
اإلعالمي الكبير الذي قام���ت به »كونا« لتوطيد 
العالقات الثنائية بني البلدين ومساندة احلقوق 
العادلة للشعب البوسني خالل األزمة التي شهدتها 

البالد قبل عدة سنوات. وقال ان »شعب البوسنة 
والهرسك ال ينسى املواقف اخلالدة التي قامت بها 
الكويت مبختلف مؤسس���اتها ومن بينها وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( للتضامن معه والوقوف 
بجانب���ه في قضيته العادلة ومس���اعدته إلعادة 
اعمار بلده الذي دمرته احلرب. من جانبه اعرب 
الش���يخ مبارك الدعيج عن ش���كره لهذه البادرة 
الطيبة التي تعبر عن مش���اعر الصداقة العميقة 
بني الش���عبني الكويتي والبوسني. واكد حرص 
الوكالة على تدعيم عالقات الصداقة واحملبة بني 
شعوب العالم جتسيدا لسياسة الكويت الهادفة 

الى حتقيق السالم واالستقرار في العالم.

املنامة � كونا: استقبل مستشار 
العاهل البحريني لشؤون اإلعالم 
ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين 
للتنمية السياسية نبيل يعقوب 
احلمر في مكتبه سفيرنا لدى مملكة 
الش���يخ عزام الصباح  البحرين 
الذي أك���د ان الوعي السياس���ي 
املستنير من شأنه ان يدفع بعملية 
التنمية. واض���اف الصباح وفق 
بيان لسفارتنا في املنامة انه يجب 
على املمارسة السياسية ان تصاغ 

بلغة العصر م���ن خالل االعتماد 
على الصياغ���ة العلمية والرؤى 
البعيدة وجعل املمارسة السياسية 
مبنية على اهداف استراتيجية. 
ونوه بالدور الذي يقوم به معهد 
التنمية السياسية من اضافة مميزة 
الذي  للوعي السياسي املستنير 
يدفع بعملية التنمية ويوفر اجلانب 
املعرفي ف���ي عملية صنع القرار. 
من جانبه اكد احلمر على اهمية 
التعاون ب���ني الكويت والبحرين 

في املج���ال االعالمي وخاصة بني 
معهد البحرين للتنمية السياسية 
واملعاهد املتخصصة في هذا املجال 
ف���ي الكويت لتطوير وتنس���يق 
العمل املشترك في خدمة البلدين 
العمل  الشقيقني وما يشهده هذا 
من تقدم وتط���ور في عهد عاهل 
مملكة البحري���ن واخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لتحقي���ق طموح���ات وتطلعات 

شعبيهما.

جانب من االجتماع عبدالعزيز العدساني خالل لقائه مصطفى الشمالي

تطّرق االجتماع إلى نظام الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية

العدساني بحث مع الشمالي سبل تفعيل تقارير »المحاسبة« 
ومالحظاته المتعلقة بـ »المالية« و»هيئة االستثمار«

عقد رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني أمس 
اجتماعا مع وزير املالية مصطفى الش����مالي مبقر الديوان، 
متت خالله مناقشة تفعيل تقارير ديوان احملاسبة، وذلك 

بحضور عدد من قياديي الديوان ووزارة املالية.
وقد مت في االجتماع بحث آلي����ة تطبيق القانون رقم 1 
لعام 1993 واخلاص بحماية األموال العامة، كما متت مناقشة 
مالحظات ديوان احملاسبة املتعلقة بوزارة املالية والهيئة 
العامة لالس����تثمار وجهات أخرى مشمولة بإشراف وزير 
املالية، باالضافة الى مناقشة دور املراقبني املاليني وأهمية 

تعزيزه في اجلهات احلكومية.
وتناول االجتماع سبل التعاون مع ديوان احملاسبة بشأن 
متكينه من احلصول على البيانات من خالل نظم املعلومات 
املالية املتكاملة )IFS( وأهمية دعم االدارات املالية باجلهات 

احلكومية بالقوى العاملة الوطنية املؤهلة.
كما تطرق االجتماع الى دراس����ة نظم الرقابة الداخلية 
باجلهات احلكومية وسبل تطويرها، باالضافة الى األنشطة 
املتعلقة باألوفست ورقابة الديوان عليها، وضرورة تفعيل 
تقارير ديوان احملاسبة بآليات وأساليب مختلفة والنظر اليها 

مبوضوعية حيث ان تفعيلها يكون عامال مس����اهما بشكل 
رئيسي في احلد من املالحظات، وايجاد احللول املالئمة لها 

ضمانا لعدم تكرارها وحفاظا على املال العام.
حضر االجتماع من جانب الديوان كل من وكيل ديوان 
احملاسبة باإلنابة اسماعيل الغامن، والوكيل املساعد للرقابة 
على اجلهات امللحقة والشركات عبدالعزيز الهولي والوكيل 
املساعد للرقابة على االستثمار سليمان البصيري وعدد من 
اشرافيي ديوان احملاسبة، ومن جانب وزارة املالية خليفة 

حمادة وكيل الوزارة.

خريجو الدورة عقب تسلم شهاداتهم

تخريج دورة مشّغل لعبة الحرب وإدارة األزمات بالحرس الوطني

إبراهيم: استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية

بحضور آمر امليادين بالوكالة بقيادة التعليم العسكري 
في احلرس الوطني املقدم الركن س���الم ابراهيم، اقيم 
احتفال بتخريج دورة مشغل لعبة احلرب وإدارة األزمات 

في ميدان التدريب التشبيهي مبعسكر كاظمة.
وعرض آمر ميدان التدريب التشبيهي بقيادة التعليم 
العسكري املقدم الركن مناحي محمد دهيم ايجازا عن 
البرنامج التدريبي للدورة والذي اش���تمل على كيفية 
تش���غيل انظمة لعبة احلرب وإدارة االزمات واالعداد 

الفني للتمارين ليتم تطبيقها بكفاءة واحتراف.
وأش���اد املقدم الركن س���الم ابراهيم بأداء خريجي 
الدورة وحثه���م على بذل املزيد م���ن اجلهد والعطاء 
لتطوير قدراتهم في هذا املجال واالستفادة من التدريبات 
املتقدمة في العلوم العسكرية باستخدام التقنيات الفنية 
احلديثة مبا يساهم في صقل اخلبرات واملهارات لرفع 
مستوى الكفاءة القتالية وامليدانية لدى منتسبي احلرس 
الوطني وتطوير ادائهم وفقا لتوجيهات القيادة العليا 
خلدمة الكويت العزيزة واحلفاظ على امنها وسالمتها 
في ظل قيادتها الرشيدة. حضر احلفل عدد من ضباط 

احلرس الوطني.

السفير الشيخ سالم العبداهلل

الكويت شاركت في العرض العسكري األميركي إلحياء ذكرى قدامى المحاربين األميركيين

سالم العبداهلل: نقدر التضحيات األميركية لتحرير الكويت
واشنطن � كونا: شاركت الكويت في 
العرض العسكري األميركي الحياء ذكرى 
الذين قضوا  قدامى احملاربني األميركيني 
دفاعا عن وطنهم في جميع احلروب التي 

خاضتها الواليات املتحدة في تاريخها.
وللسنة الرابعة على التوالي تشارك 
الكويت في هذا االستعراض، حيث يرفع 
اطف���ال وطلبة كويتي���ون أعالم الكويت 
والواليات املتحدة تأكيدا على ان الكويت 
تتذكر بكل امتنان من قدم لها تضحيات 
من اجل حتريرها من غزو النظام العراقي 

البائد عليها في عام 1990.
وقال س���فيرنا لدى الواليات املتحدة 
الشيخ س���الم العبداهلل الذي شارك في 
االحتفال مع اعضاء السفارة وأفراد أسرهم 
في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 

ولتلفزيون الكويت »اعتقد ان مشاركتنا 
مهم���ة م���ن ناحي���ة التعبير عن ش���كر 
الكويت وتقديرها للتضحيات األميركية 
التي دفعوها من نحو 19 س���نة لتحرير 
الكويت«. وأعرب ع���ن اعتقاده أنه »من 
املناسب جدا ان نشارك ومن املناسب أيضا 
أن تصبح مشاركتنا سنوية ألن بلدنا حرر 
بتضحيات أميركية وه���ذا عيد املقاتلني 
األبطال األميركيني فيجب ان نشارك في 

هذا االحتفال«.
وأضاف »شارفنا على العيد العشرين 
لتحرير الكويت واعتقد ان مشاركتنا هذه 
السنة والسنة املقبلة مهمة جدا وما بعد 
ذلك ألني أعتقد ان وجود ومشاركة الكويت 

في هذه املناسبة بشكل سنوي مهم«.
حضر العرض العسكري الذي نظمه 

»مركز قدامى احملاربني األميركيني« مساعد 
قائد قوات مشاة البحرية اجلنرال جيمس 
أموس اضافة الى عدد كبير من املسؤولني 
األميركيني والش���خصيات البارزة. وفي 
هذه املناس���بة، ألق���ى الرئيس األميركي 
باراك اوبام���ا خطابا في قاعدة »اندروز« 
اجلوية العسكرية جاء فيه »ميكن ان جند 
العظمة والنبل في أحس���ن صورهما في 
قصة أميركيني من عامة الناس أصبحوا 
فوق عاديني ألسباب بسيطة جدا هي انهم 
أحب���وا وطنهم كثي���را فرغبوا في تقدمي 

حياتهم ليبقوه آمنا وحرا«.
وأضاف »في هذا الوقت نقدم االجالل 
اخلاص آلالف األميركيني الذي شاركوا في 
حرب أفغانستان والعراق ممن اتخذوا مكانة 

هي األعظم وسط كل األجيال«.

املقدم سالم ابراهيم مكرما احد اخلريجني

»األبحاث« نّظم محاضرات حول الحفاظ على مصادر المياه
دارين العلي

نظمت ادارة موارد املياه مبعهد الكويت 
لالبحاث العلمية سلسلة من احملاضرات 
العلمية لطالب وطالبات »املدرسة االميركية 
ثنائي���ة اللغة ABS« ح���ول مصادر املياه 
في الكويت وكيفية احلفاظ عليها، حيث 
ق���ام كل من د.محمد املراد وم.محمد صفر 
ود.عبداهلل أبوسم بتعريف الطلبة مبصادر 

املياه املتوافرة في الكويت ونوعية الطبقات 
اجليولوجية احلاملة للمياه واآلبار املنشأة 
فيها، باالضافة الى شرح مبسط لعمليات 
حتلية املياه في الكويت وعمليات معاجلة 
مياه الصرف الصحي. من جانبه، أكد الباحث 
العلمي مبعه���د الكويت لالبحاث العلمية 
د.محمد املراد ح���رص ادارة موارد املياه 
باملعهد على تنظيم االنشطة واحملاضرات 

العلمية املوجهة لطالب وطالبات املدارس 
في الكويت، موضحا ان احملاضرات التي 
مت تنظيمها للمدرس���ة االميركية ثنائية 
اللغة ش���ملت قرابة اربعني طالبا وطالبة 
وجاءت كجزء مكمل ملنهجهم الدراس���ي، 
حيث كان الهدف االساس���ي للمحاضرات 
تقدمي صورة واضحة حول مصادر املياه 
املختلف���ة في الكويت وطرق اس���تغاللها 

التي تتعرض  الطلبة باملخاطر  وتعريف 
لها مصادر املياه وكيفية التغلب على هذه 
املخاطر وإيجاد احلل���ول لها. وقد تفاعل 
الطلبة م���ع احملاضرات من خالل النقاش 
وتوجيه االسئلة واالستفسارات، ومت بعدها 
اصطحابهم في زي���ارة ميدانية للمختبر 
التحليلي املركزي وعدد من املرافق االخرى 

التابعة ملعهد الكويت لالبحاث العلمية.


