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نائب األمير استقبل المبارك والغانم والخالد والصالح

• �سمو نائب االمري ويل العهد م�ستقب ً
ال �سمو ال�شيخ جابر املبارك

• �سمو �أمري البالد

صاحب السمو عزى العراق

في ضحايا التدافع بكربالء

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بربقيتي تعزية
�إلى الرئي�س د.برهم �صالح
رئي�س العراق و�إلى الرئي�س
ع���ادل ع��ب��دامل��ه��دي رئي�س
جمل�س وزراء العراق �أعرب
فيهما ���س��م��وه ع��ن خال�ص
تعازيه و���ص��ادق موا�ساته
ب�ضحايا تدافع زوار مرقد
الإمام احل�سني مبدينة كربالء
والذي �أ�سفر عن �سقوط العديد
م��ن ال�ضحايا وامل�صابني
�سائال �سموه املولى تعالى
�أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع
رحمته ومغفرته وي�سكنهم
ف�سيح جناته و�أن يلهم �أ�رسهم
جميل ال�صرب وح�سن العزاء
ومين على امل�صابني ب�رسعة
ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو نائب الأمري ويل
العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد

بربقيتي تعزية �إلى الرئي�س
د .ب��ره��م ���ص��ال��ح رئي�س
العراق و�إلى الرئي�س عادل
عبداملهدي رئي�س جمل�س
وزراء العراق �ضمنهما �سموه
خ��ال�����ص ت��ع��ازي��ه و���ص��ادق
موا�ساته ب�ضحايا تدافع زوار
مرقد الإمام احل�سني مبدينة
ك��رب�لاء وال����ذي �أ���س��ف��ر عن
�سقوط العديد من ال�ضحايا
وامل�����ص��اب�ين �سائال �سموه
امل��ول��ى تعالى �أن يتغمد
ال�ضحايا ب��وا���س��ع رحمته
ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح
جناته و�أن يلهم �أ�رسهم جميل
ال�صرب وح�سن ال��ع��زاء و�أن
مين على امل�صابني ب�رسعة
ال�شفاء والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقيتي تعزية مماثلتني.

• �سموه خالل ا�ستقباله ال�شيخ �صباح اخلالد

•  ...وم�ستقب ً
ال مرزوق الغامن

ا�ستقبل �سمو نائب االمري ويل العهد
ال�شيخ ن��واف االحمد بق�رص بيان
�صباح ام�س �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخ جابر املبارك.
كما ا�ستقبل �سموه رئي�س جمل�س
االمة مرزوق الغامن.
وا�ستقبل �سمو نائب االم�ير ويل
العهد ال�شيخ نواف االحمد بق�رص
ب��ي��ان �صباح ام�����س ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد.
كما ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال��وزراء وزير الداخلية بالوكالة
ان�س ال�صالح.
كما ا�ستقبل �سمو نائب االمري ويل
العهد ال�شيخ ن��واف االحمد �سفري
الكويت لدى البحرين ال�شيخ ثامر
االحمد.

•  ...و�أن�س ال�صالح

الكويت تشارك في اجتماع وكالء «المحاسبة» الخليجيين
�أكد وكيل ديوان املحا�سبة �إ�سماعيل الغامن
�أهمية اجتماع وك�ل�اء دواوي���ن املراقبة
واملحا�سبة لدول جمل�س التعاون اخلليجي
لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وقال الغامن على هام�ش ح�ضوره اجتماع وكالء
املحا�سبة اخلليجيني مب�سقط ان امل�شاركة
الكويتية تندرج يف �إطار ا�سرتاتيجية الكويت

لدعم وتنمية القدرات امل�ؤ�س�سية لديوان
املحا�سبة والتي من �ش�أنها رفع م�ستوى
املحا�سبة لدول جمل�س التعاون.
وب�ين ان االجتماع اخلليجي هدفه تبادل
املعرفة يف جمال التدقيق لتنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة نظرا لأهمية الدور الذي
تقوم به �أجهزة املحا�سبة لدول املجل�س.

و�أو���ض��ح ان االجتماع �سيناق�ش على مدى
يومني العديد من املو�ضوعات املدرجة
على جدول �أعمال االجتماع و�أبرزها متابعة
القرارات ال�صادرة عن االجتماعات ال�سابقة
بالإ�ضافة �إلى مناق�شة الإطار العام لتنفيذ
الندوات وامل�ؤمترات وحلقات العمل وبرامج
التعريف بقرارات العمل امل�شرتك ومناق�شة

كذلك خط التدريب لدول جمل�س التعاون
لعام .2020
و�أ���ش��ار ال��ى ان االجتماع �سيناق�ش �أي�ضا
مقرتحا ب�ش�أن �إبراز وتطوير اجلانب الإعالمي
للدواوين واعتماد نتائج امل�سابقة الرابعة
ملجل�س التعاون للبحوث والدرا�سات يف
جمال الرقابة واملحا�سبة.

الجراح نقل تعازي سمو األمير بوفاة الرئيس السابق لزيمبابوي
ق����ام وزي�����ر ����ش����ؤون
الديوان االمريي ال�شيخ
علي اجلراح بزيارة �إلى
�سفارة زميبابوي لدى
ال��ك��وي��ت ,ح��ي��ث نقل
تعازي �صاحب ال�سمو
ام�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح االح��م��د و�سمو
نائب االمري ويل العهد
ال�شيخ ن��واف االحمد
و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س
ال��������وزراء وح��ك��وم��ة
و�شعب الكويت وذلك
بوفاة الرئي�س ال�سابق
ل��زمي��ب��اب��وي روب���رت
غابرئيل موغابي.

• الشيخ علي اجلراح يقدم التعازي

رئيس «األمن

الوطني» ناقش مع

السفير الصيني

تطوير العالقات
الثنائية

• الشيخ ثامر العلي خالل لقائه السفير لي مينغ قانغ

بحث رئي�س جهاز االمن الوطني ال�شيخ
ثامر العلي م��ع �سفري ال�صني لدى
البالد يل مينغ قانغ اوج��ه التعاون
امل�شرتك.
وقال «االمن الوطني» يف بيان �صحايف
انه مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية التي جتمع البلدين و�سبل
تعزيزها وتطويرها ا�ضافة �إلى بحث
اهم الق�ضايا امل�شرتكة التي تهم البلدين
على ال�ساحتني االقليمية والدولية.

الشرقاوي :اجتماع وكالء «العدل» الخليجيين
بحث اتفاقية تسليم المتهمين
قال وكيل وزارة العدل بالإنابة عمر
ال�رشقاوي ان اجتماع وكالء وزارات
ال��ع��دل اخلليجيني بحث ع���ددا من
املو�ضوعات من بينها م�رشوع اتفاقية
ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم.
و�أ�ضاف ال�رشقاوي الذي تر�أ�س وفد
الكويت الى االجتماع اخلليجي الـ21
على هام�ش االجتماع ان امل�شاركني

بحثوا اي�ضا م�رشوع تطوير اتفاقية
تنفيذ االحكام والإنابات واالعالنات
الق�ضائية بدول جمل�س التعاون.
و�أو�ضح انه مت كذلك بحث �آلية العمل
التي تو�صلت اليها جلنة م�س�ؤويل �إدارات
التعاون ال��دويل والعالقات الدولية
ب��وزارات العدل ال�ستخال�ص املبادئ
الت�رشيعية ال����واردة يف القوانني

واالنظمة وكذلك بحث تقرير اجتماعات
اللجنة للعام .2019 - 2017
وذك���ر ال����شرق��اوي ان التو�صيات
اخلا�صة باملو�ضوعات التي مت بحثها
باالجتماع �سيتم رفعها الجتماع وزراء
العدل لدول جمل�س التعاون اخلليجي
الذي �سيعقد يف م�سقط يف الـ 29من هذا
ال�شهر.

