
2alwasat.com.kw

وفد أمني كويتي شارك في مناقشة مدونة سلوك رجل اأمن العربي 
ش��ارك وف��د أمني من وزارة الداخلية في 
مناقشة إع��ادة صياغة ام��دون��ة النموذجية 
لقواعد سلوك رجال اأمن العربي وامدونة 
العربية ااسترشادية لقواعد سلوك اموظفن 

العمومن وذل��ك مقر اأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب بجمهورية تونس 

الشقيقة.
وق���د ق���ام وف���د ال��ك��وي��ت ب��ت��ق��دم بعض 

امقترحات التي تواكب التغيرات والتطورات 
في العمل ، كما م رفع جميع التوصيات التي 
قدمتها الدول امشاركة من بينها دولة الكويت 

لأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب.

اجدير بالذكر أن وفد دولة الكويت برئاسة 
العقيد وليد أحمد القبندي وعضوية كاً من 
العقيد عبد احسن ناصر العكشان وامازم 

صقر فهد العباد.

سموه استقبل سفير الصن والصالح وامباركي وأعضاء الديوان الوطني حقوق اإنسان

أمير الباد: الكويت تلعب دورًا رائدًا في مناصرة حقوق اإنسان
استقبل ص��اح��ب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح اأحمد بقصر 
بيان صباح أمس سفير جمهورية 
الصن الشعبية لدى دولة الكويت 
وان��غ دي وذل��ك مناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لباده.
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال�����وزراء أن��س 
الصالح ورئيس الديوان الوطني 
حقوق اإن��س��ان السفير جاسم 
امباركي حيث قدم لسموه أعضاء 
الديوان الوطني حقوق اإنسان 
وذل���ك مناسبة تشكيل مجلس 

اإدارة اجديد. 
وقد هنأهم سموه على توليهم 
ه���ذه ام��ه��م��ة اإن��س��ان��ي��ة، م��ؤك��دا 
سموه على أهمية ما يقومون به 
من مسؤوليات في مناصرة حقوق 
اإن��س��ان وال��دف��اع عن مكتسباته 
وه��و ما مثل دور دول��ة الكويت 
الرائد في ه��ذا امجال متمنيا لهم 

سموه دوام التوفيق والسداد.
وق��ال رئيس ال��دي��وان الوطني 
حقوق اإن��س��ان السفير جاسم 
ام��ب��ارك��ي خ��ال ال��ل��ق��اء: ”نتقدم 
لسموكم بجزيل الشكر وعظيم 
اامتنان على تكليفنا بهذه امهمة 
الوطنية بامتياز ون��دع��و امولى 
ع��ز وج��ل أن يعيننا عليها وأن 
نكون عند حسن ظن سموكم وظن 

أهلنا وشعبنا ف��ي الكويت التي 
ت��ذخ��ر بالكثير م��ن اايجابيات 
والتي يكفينا فخرا ككويتين بأنها 
تعززت بإجماع اأس��رة الدولية 

مثلة ف��ي اأم امتحدة بتسمية 
سموكم ق��ائ��دا للعمل اإنساني 
وذل���ك بعد أن استضافت دول��ة 
الكويت ثاثة م��ؤم��رات متتالية 

لتحسن ال��وض��ع اإن��س��ان��ي في 
سوريا وقدمنا مليارات الدوارات 

لدعم احتاجن.
 وب��ف��ض��ل ت��وج��ي��ه��ات سموكم 

الكرمة نضع الكويت نصب أعيننا 
فهي ف��وق ك��ل اع��ت��ب��ار. الشرعية 
ال���دس���ت���وري���ة س��ي��ادت��ن��ا أم��ن��ن��ا 
استقالية قرارنا السياسي خطوط 

حمراء ا تنازل عنها وا مهادنة 
فيها اطاقا. 

وسنظل دوما يا صاحب السمو 
في حاجة إلى نصائح وتوجيهات 

سموكم ال��ت��ي تنير لنا الطريق 
وترسم خريطة العمل. 

وندعو امولى عز وجل أن يدم 
على سموكم وس��م��و ول��ي العهد 

موفور الصحة والعافية والعمر 
ام��دي��د استكمال مسيرة البناء 
والنماء في هذا البلد العزيز وأن 
يحفظ سبحانه وتعالى بلدنا من 

كل شر ومكروه“.
من جانبه قال الوزير السابق 
علي البغلي ”نشكر سموكم الكرم 
على ه��ذه الثقة الغالية ونستمد 
عملنا م��ن توجيهات وارش���ادات 
س��م��وك��م ون��ط��م��ح ف��ي أن تكون 

الكويت أفضل بإذن الله“.
بدوره قال نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس خالد الصالح: 
”نحن كحكومة ومجلس وزراء 

سعينا ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون ومنحناه 
ااستقالية التامة“.

من جهته قال الدكتور عبدالرضا 
أسيري ”نعاهد سموكم بالعمل 
بكل إخاص وسنشيد باايجابيات 
ون��ذك��ر وننتقد السلبيات خال 
مهمتنا. ونشكر سموكم الكرم 
على هذه الثقة الغالية ودمت ذخرا 
لنا ولبلدنا الطيب التي تعيش 
أزه���ى ع��ص��وره��ا ح��ت قيادتكم 
الرشيدة ونبتهل إل��ى امولى عز 
وجل أن من على سموكم موفور 

الصحة والعافية“.
وحضر امقابلة وزي��ر ش��ؤون 
ال���دي���وان اأم���ي���ري ال��ش��ي��خ علي 

اجراح.

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء وزير الداخلية الكويتي 
الشيخ خالد اجراح أمس ااثنن 
سفير دول��ة قطر الشقيقة لدى 
الباد بندر العطية إذ جرى بحث 
العاقات اأخ��وي��ة ب��ن البلدين 

وع����دد م���ن ام���وض���وع���ات ذات 
ااهتمام امشترك.

وق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة في 
بيان صحفي إن الوزير اج��راح 
أشاد بعمق العاقات التي تربط 
ال��ب��ل��دي��ن الشقيقن واح���رص 

امشترك على تطويرها.
وذكر البيان أن السفير العطية 
أش���اد ب��أج��واء ام��ب��اح��ث��ات التي 
ج��رت مع الوزير اج��راح مؤكدا 
أنها تسهم في تعزيز العاقات 
اأخوية بن اجانبينكما التقى 

ال��وزي��ر اج���راح ف��ي وق��ت احق 
سفير ال��ك��وي��ت ل��دى جمهورية 
ال��ص��ن الشعبية سميح حيات 
واستعرضا العاقات الكويتية 
الصينية وس��ب��ل تعزيزها في 

اجانب اأمني.

وزير الداخلية يلتقي سفيري قطر والكويت لدى الصن

الشيخ خالد اجراح يستقبل سفير قطر بندر العطية

سمو اأمير مستقباً الصالح وامباركي وأعضاء الديوان الوطني حقوق اإنسان
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.. ويستقبل سفير الكويت لدى الصن سميح حيات

خال مؤمر الوزراء امسؤولن عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 
اجبري : الكويت أدت دورًا محوريًا في اخطة 

الشاملة للثقافة العربية
أكد وزي��ر اإع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي محمد اجبري أن الكويت 
أدت دورا محوريا في اخطة الشاملة للثقافة 
العربية ”التي تعتبر الركيزة اأساسية في 

رسم سياسات الهيئات الثقافية العربية“.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اجبري 
أمام الدورة ال21 مؤمر الوزراء امسؤولن 
عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي 
يعقد حت شعار )القدس عربية( وبرعاية 
الرئيس امصري عبد الفتاح السيسي اشار 
فيها ال��ى استضافة الكويت اعمال اخطة 
الشاملة وتبنيها للمشروع اأول في مطلع 
ثمانينيات القرن اماضي وانتهت بإعدادها 

للخطة سنة 1985.
وق���ال ال��وزي��ر اج��ب��ري رئ��ي��س امجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآداب إن الكويت 
أعدت خطة ”محدثة“ في عام 2011 بهدف 
وض���ع آل��ي��ات ح��دي��ث اخ��ط��ة ال��ش��ام��ل��ة، 
مؤكدا ح��رص الكويت على متابعة أعمال 
حديث هذه اخطة ”لتتواكب مع مستجدات 

وتطورات العصر“ الى جانب استمرار منهجها 
كدولة في دعم امؤسسات الثقافية العربية.

وأوضح أن استراتيجية عمل احكومة في 
الكويت تستند الى التنمية الشاملة وامستدامة 
التي تأخذ ف��ي ااعتبار ال���دور امهم امنوط 
بالقطاعات الشبابية في قيادة قاطرة احاضر 

وامستقبل.
ودعا إلى اعتماد اخطة التنفيذية للمجلس 
الشبابي ”مهيدا اطاقه في الفترة امقبلة 
ليكون منصة شبابية خالصة للتعبير عن 
قضايا الشباب وتطلعاتهم وتطوير شراكتهم 
م��ع امؤسسات احكومية وامجتمع امدني 

والقطاع اخاص“.
واعتبر أن ذلك ياتي إمانا بقدرة الشباب 
على اج��اح عمل مجلسهم ”ما يتميزون به 
من فكر ناضج وجارب ميزة في العديد من 
ام��ج��اات الشبابية“ افتا ال��ى وج��ود مساع 
خ��ال ااح��ت��ف��ال بالكويت عاصمة للثقافة 
العربية لعام 2022 لتحقيق عدد من ااهداف 

الثقافية.
وبن الوزير اجبري أن من بن تلك ااهداف 
تهيئة عدد كبير من الشباب الكويتي على العمل 

في مجاات الثقافة والفنون واآداب واانطاق 
نحو تنمية ثقافية تؤهل الكويت لدخول القرن 

ال21 ببناء حضاري ثقافي متميز.
وق��ال إن ذل��ك يأتي امانا بأهمية الثقافة 
كعنصر مهم في حياة امجتمع ومحور من 
محاور التنمية الشاملة وما تقوم به من دور 
رئيسي ف��ي دع��م ااب���داع الفكري والثقافي 
”تعميقا للحوار الثقافي واانفتاح على ثقافات 

وح��ض��ارات الشعوب وتعزيز قيم التفاهم 
والتأخي والتسامح واح��ت��رام اخصوصية 

الثقافية“.
وأض���اف أن الكويت ت��ب��وأت مطلع العام 
احالي وبدعم من اشقائها واصدقائها وثقة 
امجتمع ال��دول��ي عضويتها غير الدائمة في 
مجلس الدولي اأمن للسنوات 2018 - 2019.

وأك��د في ه��ذا ااط��ار العمل من خ��ال هذه 
العضوية على دعم الدول العربية وقضاياها 
العادلة ”ما ي��ؤول نحو تعزيز مدخراتها 
وامكانياتها وم��ا يعزز ف��رص ه��ذه ال��دول 
استدامة التنمية والتطوير على كل اأصعدة 

وامستويات ومنها اأصعدة الثقافية“.
وتابع الوزير اجبري أن ذلك يأتي ”للدفاع 
عن التراث الثقافي امستهدف في الدول العربية 

التي مر باضطرابات أمنية اسيما التراث 
الثقافي في فلسطن والقدس الشريف لتحظى 

بأولويتها وااهتمام بها“.
ول��ف��ت إل��ى ”سعي ال��ك��وي��ت م��ع اأش��ق��اء 
وااص��دق��اء لتفعيل دول امنظمات الدولية 
امعنية في الثقافة حل هذه القضايا والتخفيف 

من آثارها التي عانينا منها عقودا طويلة“.
وذكر الوزير اجبري في كلمته ان جدول 
اعمال ال���دورة اج��دي��دة حافل موضوعات 
تتصل بالعمل العربي امشترك معربا عن اأمل 
بالتوصل الى توصيات وق��رارات من شأنها 
تفعيل العمل امشترك وتعزيزه ”ليضيف 
امؤمر الى مسيرة العمل اجازا يتطلع اليه 

ابناء اامة من امثقفن وامفكرين والفنانن“.
واش��اد بجهود امنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )االيكسو( وكذلك اللجنة 
الدائمة للثقافة العربية في اج��از الدراسة 
ااستراتيجية اخاصة ب ”ااعام الثقافي في 

الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي“.
ودعا الى استغال التطور الرقمي احاصل 
كمجال من اهم امجاات امستحدثة لاستثمار 
الثقافي وضرورة تطويرها بخاصة من خال 
رصد واقع امشهد ااعامي الرقمي ااقليمي 

والعامي حاليا.
وأع�����رب ال���وزي���ر اج���ب���ري ع���ن ال��ش��ك��ر 
جمهورية مصر لعربية استضافتها أعمال 
ال��دورة ال21 مؤمر ال���وزراء امسؤولن عن 
الشؤون الثقافية في الوطن العربي وللجهود 
امتواصلة لأمانة العامة للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم خال كل دورة من 

دورات امؤمر.
وأثنى على جهود وزير الشؤون الثقافية 
التونسي محمد زين العابدين خال ترؤسه 
اعمال امؤمر في دورت��ه اماضية اضافة الى 
احتضان م��راس��م ااع���ان ع��ن اط��اق العقد 

العربي للحق الثقافي.
كما أعرب عن شكره لرئيس امؤمر وللمدير 
ال��ع��ام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم واللجنة الدائمة للثقافة العربية 
وجميع العاملن في وزارة ااع��ام الكويتية 
على جهودهم امبذولة إجاح أعمال الدورة ال 

21 التي انطلقت أول أمس.

الوزير محمد اجبري

»ديوان احاسبة« يختتم زيارته للمجلس اأعلى للحسابات في امغرب
اختتم وفد ديوان احاسبة زيارته الرسمية 
للمجلس اأعلى للحسابات في امملكة امغربية 
خال الفترة 8-11 أكتوبر لعام 2018، والتي 
تأتي تعزيزاً للعاقات الثنائية في امجال الرقابي 

وتبادل اخبرات وامعارف بن اجهازين.
وترأس وفد الديوان رئيس ديوان احاسبة 
باإنابة عادل الصرعاوي وعضوية كاً من مدير 
امكتب الفني لقطاع الرقابة امسبقة والدعم الفني 
زهير أشكناني، وكبير مدققن ب��إدارة الرقابة 
على اانتاج والتصنيع للجهات النفطية محمد 
امري، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الشؤون 
ااجتماعية واخ��دم��ي��ة أن��ف��ال الفهد ومنسق 
ع��اق��ات دول��ي��ة ب���إدارة ال��ت��دري��ب والعاقات 

الدولية هند الدويري.
وقالت منسق عاقات دولية بإدارة التدريب 

والعاقات الدولية هند الدويري انه من خال 
الزيارة م توقيع اتفاقية تعاون بن اجهازين 

تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي  بينهما.
وأضافت ال��دوي��ري أن ااتفاقية تهدف إلى 
تشجيع ال��ت��ع��اون ام��ش��ت��رك م��ن خ��ال تبادل 
التجارب واخبرات في مختلف مجاات العمل 
الرقابي، حيث متد ااتفاقية إلى أربع سنوات 
وتتضمن برنامجا زمنيا لكل عام ينظم اأنشطة 
والفعاليات التي تقام بالتناوب بن اجهازين 
ح��ول احوكمة على القطاع ال��ع��ام والتنمية 
امستدامة والتدقيق البيئي والتدقيق امبني على 

امخاطر.
وأشارت الدويري إلى أن الديوان قدم للجهاز 
امغربي ع��دة ع��روض مرئية اأول عن كيفية 
توعية موظفي الديوان بأهداف التنمية امستدامة 

وتشكيل فريق عمل، باإضافة إلى إدراج هدف 
فرعي خ��اص بالتدقيق على أه���داف التنمية 
امستدامة ضمن اخطة ااستراتيجية لديوان 
احاسبة )2020/2016(، أما العرض الثاني 
فتطرق إل��ى اص��دار ال��دي��وان في يوليو 2018 
لتقرير اموضوعات عالية امخاطر حيث تناول 
فيه اموضوعات التي م رصدها وتصنيفها 
طبقاً معايير مرتبطة مدى وجود سوء إدارة أو 
استغال للموارد امتاحة أو هدر في امال العام 
، كما قدم الديوان عرضا عن جربته في مجال 
احوكمة وال��ذي تضمن جهود الديوان في هذا 
اجانب على مستوى مجتمع دي��وان احاسبة 

ومجتمع الرقابة العامي. 
وتأتي هذه الزيارة امتداداً لسلسلة التعاون 
امشترك مع امجلس اأعلى للحسابات بامملكة 

امغربية ال��ذي ق��ام ب��زي��ارة دي���وان احاسبة 
الكويتي في نوفمبر 2017، بهدف التباحث 
حول سبل التعاون بن امنظمة العربية لأجهزة 
العليا للرقابة امالية واحاسبة )اأرابوساي( 
ومنظمة اأجهزة العليا للرقابة امالية العامة 

واحاسبة اإفريقية )اأفروساي(.
جديراً بالذكر أن كا اجهازين أعضاء في 
منظمة )اأراب��وس��اي(، التي تهدف إلى تنظيم 
وتنمية ال��ت��ع��اون على اخ��ت��اف أش��ك��ال��ه بن 
اأجه�زة اأع�ضاء وت�وطيد الصات بينها، 
باإضافة إل��ى تشجيع تبادل وجهات النظر 
واأفكار واخبرات وال�دراسات والبحوث في 
ميدان الرقابة ال�مالية بن اأجهزة اأعضاء 
والعمل على رف��ع مستوى ه��ذه ال��رق��اب��ة في 

وفد ديوان احاسبة في لقطة جماعيةامجالن العلمي والتطبيقي.


