
أعربت لوكسمبورغ عن دعمها جلهود 
الييكييويييت فييي سبيل إعييفيياء املييواطيينيين من 
احلصول على التأشيرة عند دخول منطقة 

)شنغن( التي تضم 26 دولة أوروبية.
جاء ذلك خالل لقاء عقده وفد من مجلس 
األمة الكويتي )البرملان( مع رئيس وزراء 
لوكسمبورغ كزافييه بيتل ورئيس البرملان 
فييرنييانييد إتييغيين وأعيييضييياء جليينيية الييشييؤون 
اخلارجية بالبرملان فييي إطييار زييييارة إلى 
لوكسمبورغ تستمر يومن لبحث تعميق 
وتييوسيييييع عييالقييات الييتييعيياون الثنائي بن 

البلدين.
وقييال نائب رئيس مجموعة الصداقة 
البرملانية بن الكويت ولكسمبورغ احلميدي 
السبيعي الييذي رأس الييوفييد الكويتي في 
تصريح لي )كونا( إن جانب لوكسمبورغ 
أعيييرب خييالل االجييتييميياع عيين دعييمييه جلهود 
الكويت بشأن اعفاء املواطنن من تأشيرة 

)شنغن(.
وأضيياف أن أعضاء برملان لوكسمبورغ 
أعييربييوا عن استعدادهم لدعم الكويت في 

احملافل الدولية واالحتاد البرملاني الدولي.
وأشيييار اليينييائييب السبيعي إلييى أنييه من 
املتوقع أن يقوم رئيس وزراء لوكسمبورغ 
بزيارة الكويت في نوفمبر املقبل لتوقيع 
اتفاقيات بن البلدين.ووقع النائب السبيعي 
على الكتاب الذهبي لييزيييارة الشخصيات 

البارزة في برملان لوكسمبورغ.
ومن جانبه قال بيتل لي )كونا( في ختام 
اللقاء »لقد كان اجتماعا جيدا للغاية حيث 
تبادلنا اآلراء بشأن العالقات العميقة بن 

اجلانبن«.
وأعييرب رئيس وزراء لوكسمبورغ عن 
سعادته البالغة مبقابلة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد على هامش اجتماع 
القمة األوروبية العربية الذي عقد في منتجع 

شرم الشيخ املصري في فبراير املاضي.
وميين جانبه قييال إتغن الييذي استضاف 
مأدبة غداء عمل للوفد الكويتي »لقد أجرينا 
مباحثات ومناقشات جيدة للغاية.. إنه 
لشرف عظيم ملجلس النواب أن يستقبل مثل 

هذا الوفد املتميز من الكويت«.
وقال لي )كونا( إن الكويت ولوكسمبورغ 
شريكتان منذ فترة طويلة بالفعل وأنه من 
املهم أن عقد لييقيياءات بيين اجلانبن بشكل 

منتظم.
ووصف االجتماعات بأنها »نقطة انطالق 
في إطييار مساعينا املستقبلية« مؤكدا أن 
هناك إمكانات هائلة للبلدين للتعاون في 
قطاعات ومن بينها االقتصاد وتغير املناخ 
واجلغرافيا السياسية في منطقة اخلليج 
ودور الييدول األصغر مساحة في السياسة 

العاملية.
وميين جانبه وصييف سفير الكويت لدى 

بلجيكا ورئيييييس بعثتيها ليييدى االحتييياد 
األوروبيييي وحلف شمال األطلسي )ناتو( 
جاسم البديوي الذي حضر االجتماع زيارة 
البرملانين الكويتين بأنها »ناجحة للغاية«.
وقال في تصريح لي )كونا( »لقد أجرينا 
ميينيياقييشييات صييريييحيية ومييبيياشييرة شملت 
جييميييييع جييوانييب الييعييالقييات بيين الييكييويييت 

ولوكسمبورغ«.
وأضاف أن مسؤولي لوكسمبورغ أشادوا 
خييالل اللقاء بجهود سمو أمير الييبييالد في 
مجال العمل اإلنساني باإلضافة إلى توطيد 

العالقات في املنطقة.
وأكد كال البلدين يشدد دائما على ضرورة 

تعزيز العالقات الثنائية والتعاون.
وأشيييار السفير الييبييدويييوي إلييى توقيع 
بروتوكول إضافي حييول جتنب االزدواج 
الضريبي بن الكويت ولوكسمبورغ في 
يوليو املاضي مؤكدا أنه »خطوة كبيرة في 

اجتاه تعزيز العالقات الثنائية«.
كما لفت إلى أن االجتماع املقبل لسلطات 
الطيران املدني بن الكويت ولوكسمبورغ 
في أكتوبر املقبل ملناقشة اخلدمات املدنية 
سيعطي دفعة إضافية لتعزيز العالقات 

الثنائية.
وقال البدويوي إن الكويت ولوكسمبورغ 
دولتان صغيرتان متشابهتان وميكنهما 
التعلم ميين جتييارب بعضهما البعض في 

القضايا الدولية واإلقليمية.
ومن جانبه قال النائب الكويتي حمود 
اخلضير إن احملييادثييات كانت »إيجابية« 
معربا عن األمل بأن تكون الزيارة »ناجحة«. 
وأشيييار خييالل تصريح لييي )كييونييا( إلى 
أن هناك تفاهما مشتركا حييول العديد من 
القضايا بن البلدين مشيرا إلى أنه جرى 
طرح مسألة الغاء تأشيرة شنغن للمواطنن 

الكويتين ودعم لوكسمبورغ لهذا امللف.
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األمير لسمو  وفاء  وطنية  مبادرة  تطلق  كويتية  تطوعية  شبابية  فرق 
أطلقت فرق شبابية تطوعية كويتية مبادرة وطنية متمثلة 

بتقدمي رسالة وفاء لسمو امير البالد الشيخ صباح األحمد.
وتضم الفرق التطوعية التي تقوم بهذه املييبييادرة فرق 
الغوص )سنيار( و)زاجييل( و)نهتم( و)اإلسيينيياد واإلنقاذ 
الكويتي( و)اجلوالة( و)تكاتف( إضافة إلى فريق )سحابة 

أمل(. وتعمل هذه املبادرة التي حتمل رسالة حب ووفاء لقائد 
العمل اإلنساني على جمع أكبر عدد من التواقيع من الشعب 
الكويتي واملقيمن للتعبير عن أسمى معاني احلب والتقدير 
واالمتنان ملقام سمو األمير محملة بأطيب األمنيات بأن يدمي 

املولى عز وجل على سموه الصحة والعافية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن املطيري 
في بيان صحفي عقب اجتماعه مع ممثلي الفرق التطوعية 
إن املبادرة الوطنية التي تقوم بها الفرق التطوعية الشبابية 
تلقى كل الدعم والرعاية من قبل الهيئية مضيفا أنها محل 

تقدير باعتبارها صوت الشباب.
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سموه استنكر خالل اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي هجومي »بقيق« و»خريص«

نائب األمير يستقبل احملمد واحلجرف و املعوشرجي و السفير اليوناني

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد محافظ 

اجلهراء ناصر احلجرف.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد خالد محمد 
صقر املعوشرجي وطارق محمد صقر املعوشرجي حيث 
أهديا سموه نسخة من كتاب بعنوان »احللم بكويت 
حديثة« والييذي يتضمن قصة نشأة بلدية الكويت قبل 

النفط )1940-1930(.
واستقبل سمو نييائييب األمييييير ووليييي العهد سفير 

جمهورية اليونان الصديقة لدى دولة الكويت السفير 
اندرياس باباداكيس وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده.
من جهة أخرى فقد أجرى سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نييواف األحمد اتصاال هاتفيا بأخيه ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 
السعودية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز أعرب فيه سموه عن إدانة واستنكار دولة 
الكويت للهجومن الذي طاال منشأتن تابعتن لشركة 
أرامكو في محافظة )بقيق( وهجرة )خريص( في اململكة 

العربية السعودية الشقيقة. مؤكدا سموه في الوقت 
ذاته موقف دولة الكويت الثابت والرافض لتلك األعمال 
اإلرهابية التي تتنافى مع كافة القيم والشرائع اإلنسانية 
والوقوف مع اململكة العربية السعودية الشقيقة في كل 
ما تتخذه من إجراءات حلفظ وسالمة أمنها واستقرارها 
في مواجهة هذه اآلفة البغيضة سائال املولى تعالى أن 
يحفظ اململكة من كل مكروه وسوء وأن يدمي عليها املزيد 
من األمن واألمان واالستقرار حتت ظل القيادة الرشيدة 
خلادم احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.

.. وسموه يستقبل محافظ اجلهراء ناصر احلجرف

السفير البديوي مع وفد مجلس األمة ورئيس وزراء لوكسبورغ

لوكسمبورغ تدعم جهود الكويت إلعفاء
 املواطنني من تأشيرة »شنغن«

خالل مشاركته في االجتماع الثالث عشر للجنة املعايير املهنية والرقابية

»احملاسبة« يقدم ورقة
 عمل حول أخالقيات املهنة

شييارك وفد من ديييوان احملاسبة في االجتماع 
الثالث عشر للجنة املعايير املهنية والرقابية 
والييذي يستضيفه اجلهاز املييركييزي للحسابات 

– القاهرة بجمهورية مصر العربية.
ومثل ديييوان احملاسبة في االجتماع كيياًل من 
مدير إدارة التدريب والعالقات الدولية د.سعود 
الزمانان ومدقق رئيسي في إدارة ضمان اجلودة 

ندى احلزمي. 
وقييال د.سعود الزمانان إن وفد الديوان قدم 
خالل االجتماع ورقة عمل حول معيار اإلنتوساي 
رقييم 30 عيين أخالقيات املهنة الييذي يهدف إلى 
تزويد األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
والعاملن فيها مبجموعة ميين املييبييادئ والقيم 
كييأسيياس ألخالقيات املهنة، وإعييطيياء إرشيييادات 
إضافية حول كيفية تضمن تلك القيم في العمل 
اليومي وفي املواقف التي تواجه جهاز الرقابة 

املالية. 
وأكد الزمانان أن هذا املعيار يستند إلى خمس 
قيم أساسية لها مبادئ توجيهية متمثلة بالنزاهة، 
واالستقاللية واملوضوعية، والكفاءة من حيث 
احلييصييول واحلييفيياظ على املييعييارف واملييهييارات 
املناسبة، والسلوك املهني عن طريق االمتثال 

للقوانن واللوائح واالتفاقيات املعمول بها، 
والسرية والشفافية التي تهدف إلييى احلماية 

املالئمة للمعلومات. 
كييمييا أضيييياف أن جييييدول أعيييميييال االجييتييميياع 
تضمن مناقشة املقاالت املعدة من قبل االعضاء 
والتعديالت الييواردة على دليل الرقابة املالية، 
ومناقشة متطلبات تفعيل املعايير وفييق إطار 
قياس األداء املؤسسي إلعييداد قاعدة البيانات 
املرسلة من قبل األمانة العامة، ومناقشة رد جلنة 
تنمية الييقييدرات املؤسسية بخصوص مسودة 
إجيييراءات مسار إدارة ضمان جييودة املنتجات، 
بيياإلضييافيية إلييى مناقشة دليييييل مراجعة ضمان 

اجلودة. 
وأوضح الزمانان أنه مت االطالع على التقرير 
اخليياص مبشاركة ديييوان احملاسبة الكويتي في 
االجتماع السنوي للجنة الفرعية للرقابة املالية 
واحملاسبة مبنظمة اإلنتوساي )FAAS(، كما مت 

إعداد خطة عمل اللجنة لعام 2020.
كما قييدم الوفد املييشييارك دعييوة لنائب رئيس 
اجلهاز املصري حلضور مؤمتر الشباب الذي 
سينظمه الديوان خالل الفترة من 2 - 3 ديسمبر 

.2019

سعود الزمانان وندى احلزمي

سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

2019 ديوان احملاسبة ينظم ملتقى »رؤى« للشباب 
يعتزم ديوان احملاسبة تنظيم ملتقى الشباب الثاني 
2019 املقرر عقده خالل الفترة من 2-3 ديسمبر 2019 
في مقر الديوان مبشاركة مجموعة من الطاقات الشبابية 

والقيادية على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
وقالت رئيس فريق ملتقى الشباب الثاني ومدقق 
رئيسي بييإدارة ضمان اجلييودة ندى احلزمي إن امللتقى 
القادم حتت شعار »رؤى« والييذي يأتي حامال وساندا 
لرؤى الشباب الستشراف املستقبل من خالل تأهيل جيل 
شبابي واعييد نحو تطوير املعرفة وزيييادة االطييالع على 
أبرز التجارب الرائدة واملمارسات الفضلى بهدف االرتقاء 
بأدائهم مهني ومواكبة التطور املعلوماتي واختيار 
اآلليييييات املثلى الستثمار طاقاتهم في أعمال الييديييوان، 

بيياإلضييافيية إلييى رؤيتهم فييي إدارة املؤسسة الرقابية 
مستقبالً، تكامالً مع رؤية دولة الكويت في دعم الشباب، 
حيث سيقام حفل تدشن للشعار اليوم األربعاء املوافق 

18 سبتمبر 2019.
وأضافت احلزمي أن امللتقى يتضمن عييدداً من ورش 
العمل واحللقات النقاشية في مجال التطوير املهني 
واملعلوماتي، كما سيقام على هامش امللتقى فعالية 
بعنوان »معرض ساحة املعرفة« التي يشمل عييدد من 
املشاركات الفكرية واملعرفية بهدف تشجيع الشباب على 
نشر املعرفة وتطوير املهارات واحلث على التعليم الذاتي 
في موضوعات حيوية تخص موظفي ديييوان احملاسبة 
بطريقة مبتكرة وابداعيه. وأكدت أن ديوان احملاسبة نظم 

ملتقى الشباب األول عام 2017 حتت شعار »الريادة« 
مبشاركة عييدداً من رؤسيياء األجهزة الرقابية العليا مثل 
مكتب التدقيق الفنلندي وديوان احملاسبة األردني، حيث 
مت تنفيذ عدد من األفكار املطروحة في ملتقى الشباب 
السابق منها: برتوكول العمل، مدققن بال حدود )بصمة 
رقابي(، السعادة املؤسسية، مؤمتر االستجابة الفعالة 
للتغيير، املسار التدريبي )نقاط التعليم املهني املستمر(، 
التأمن الصحي، التدريب املهني املييسييتييدام، التعاون 
املهني األكادميي. كما تضمن امللتقى السابق العديد من 
الفعاليات تتمثل في إقامة العديد من ورش العمل وسوق 
األفكار، وجلسة محاكاة باإلضافة إلى شجرة الطموحات 

واملعوقات.

 نائب األمير يستقبل السفير اليوناني


