سفارة الكويت في أستراليا تهيب باملواطنني
توخي احليطة واحلذر من حرائق الغابات
أهابت سفارة الكويت في كانبيرا باملواطنني املوجودين في
أستراليا ضرورة توخي احليطة واحلذر نظرا ملا تتعرض له
بعض الواليات الشرقية من حرائق في الغابات.
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ودعت السفارة في بيان صادر عنها االثنني الى التواصل
معها في احل��االت الطارئة على هاتف 0457407677 :
واندلعت احلرائق في غابات بواليتي (كوينزالند) و (نيو

س��اوث ويلز) بسبب ري��اح قوية تصل سرعتها إل��ى نحو
 90كيلومترا في الساعة حيث أثرت على الرحالت اجلوية
املتجهة إلى مطار سيدني.
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نائب األمير يستقبل ناصر احملمد والسفير السعودي
استقبل سمو
ن���ائ���ب األم��ي��ر
وول�����ي ال��ع��ه��د
ال��ش��ي��خ ن��واف
األح��م��د بقصر
ب���ي���ان ص��ب��اح
أم��������س س��م��و
ال��ش��ي��خ ناصر
احملمد.
واس��ت��ق��ب��ل
س���م���و ن���ائ���ب
األم���ي���ر وول���ي
ال��ع��ه��د سفير
خ��ادم احلرمني
الشريفني لدى
دول���ة الكويت
س���م���و األم���ي���ر
س���ل���ط���ان ب��ن
سعد ب��ن خالد
آل سعود.

 ..وسموه يستقبل األمير سلطان بن سعد

سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

خادم احلرمني الشريفني يتسلم رسالة من سمو أمير البالد

تسلم خ��ادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز أمس
الثالثاء رسالة من صاحب السمو
أمير دول��ة الكويت الشيخ صباح
األحمد.
وقالت وكالة األنباء السعودية
(واس) إن الشيخ صباح اخلالد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
اخل��ارج��ي��ة الكويتي ق��ام بتسليم
الرسالة خلادم احلرمني الشريفني
خ�لال استقبال العاهل السعودي
له أمس في مكتبه بقصر السالم في
جدة.
ون��ق��ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خل���ادم
احلرمني الشريفني حتيات وتقدير
صاحب السمو أمير البالد فيما حمله

الشيخ صباح اخلالد يطبع قبلة على رأس خادم احلرمني الشريفني

خالل كلمة ألقاها السفير منصور العتيبي

الكويت :حفظ السالم أكثر أدوات األمم املتحدة تعدد ًا في الشركاء

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

أك��دت الكويت أن حفظ السالم يعد أحد أكثر أدوات
األمم املتحدة تعددا في الشركاء وأص��ح��اب املصلحة
وصنع القرار حيث يعتبر التعدد مصدر قوة وتوافق
وزخم للمزيد من التطوير واإلصالح.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس األمن حول
إصالح عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم التي ألقاها
مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور
العتيبي مساء االثنني.
وق��ال العتيبي :إن «اللجنة اخلاصة املعنية بحفظ
ال��س�لام وه��ي اجلهة الوحيدة املخولة باالستعراض

«احملاسبة» ينظم برنامج ًا تدريبي ًا حول
«التدقيق على تكنولوجيا املعلومات»
ينظم ديوان احملاسبة برنامجا تدريبيا حول
موضوع «التدقيق على تكنولوجيا املعلومات»
بالتعاون مع محكمة احلسابات التركية خالل
الفترة من  26 – 15سبتمبر  ،2019وذل��ك في
إطار تنفيذ اتفاقية التعاون املبرمة بني اجلهازين
والتي تهدف لتبادل اخلبرات واملعارف لتطوير
أداء مدققي الديوان ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأك���دت م��راق��ب إدارة التدريب والعالقات
الدولية عزيزة الرشود على أن استضافة ديوان
احملاسبة لهذا البرنامج التدريبي تستهدف
تطوير املهارات واألساليب املتبعة في الديوان
مبجال التدقيق على تكنولوجيا املعلومات
ليواكب أب��رز األج��ه��زة الرقابية ت��ط��ورا على
مستوى العالم ،ونقل تلك التجربة من خالل
التعاون مع األجهزة الرقابية الزميلة في هذا
املجال ورفع كفاءة العمل الرقابي بها.
وقالت الرشود إن الهيئة التدريبية للبرنامج
تتضمن فريقا فنيا من مشرفي محكمة احلسابات
التركية ممثال مبدير إدارة التدقيق على تقنية
املعلومات دافوت أوزكول ،مدقق رئيسي إحسان
تشولهاجي ،وم��دق��ق رئيسي يحيى غولدن،
ومبشاركة ( )50مدقق م��ن موظفي ال��دي��وان
حيث سيتم تدريبهم على مرحلتني ،املرحلة
األولى خالل الفترة من  19 - 15سبتمبر 2019
واملرحلة الثانية من  26 – 22سبتمبر 2019
بواقع ( )25متدرب لكل مرحلة.
وأض��اف��ت أن احمل���اور الرئيسية للبرنامج
ستتناول اإلط��ار العام لعملية التدقيق على
تقنية املعلومات وإدارة املشاريع وتطوير
األنظمة وحيازتها ،باإلضافة إلى األمن املادي
والسالمة البيئية وإدارة أمن الشبكات وأدوات
التدقيق باستخدام أنظمة احلاسب اآللي.
ك��م��ا أوض���ح���ت ال���رش���ود أن ال��ب��رن��ام��ج
سيتضمن مناقشة التحول الرقمي ومخاطر
تقنية املعلومات وعملية التدقيق على تقنية

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الشيخ صباح األحمد

امللك سلمان حتياته لسموه ،متمنيا
له دوام الصحة والعافية .وحضر
االس��ت��ق��ب��ال وزي����ر ال���دول���ة عضو
مجلس ال���وزراء السعودي األمير
تركي ب��ن محمد ووزي���ر الداخلية
األم��ي��ر عبدالعزيز ووزي���ر الدولة
للشؤون اخلارجية عضو مجلس
ال�����وزراء ع���ادل اجل��ب��ي��ر ومساعد
السكرتير اخل��اص خل��ادم احلرمني
الشريفني األستاذ متيم السالم .كما
حضره من اجلانب الكويتي الشيخ
الدكتور أحمد الناصر احملمد مساعد
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
اخل��ارج��ي��ة وسفير ال��ك��وي��ت لدى
اململكة الشيخ علي اخلالد.

بالتعاون مع محكمة احلسابات التركية

الشامل حلفظ السالم من جميع النواحي متثل أساس
التوافق بني ال��دول األعضاء جلميع مفاهيم وسياسات
حفظ السالم يدعمها في ذلك اتفاقنا عبر اللجنة اخلامسة
في ترجمة التزاماتنا مبيزانية حتقق ذلك التوافق».
وأضاف أن «األمانة العامة تقوم بدور محوري أيضا
من خ�لال تزويد ال��دول األعضاء بالبيانات أوال بأول
وقيام الدول املساهمة بقوات بدورها عبر عكس خبراتها
امليدانية ف��ي سياسات تدعم عمل وأول��ي��ات عمليات
السالم».
وذكر العتيبي أن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات

اإلقليمية عمال بالفصل الثامن من امليثاق يعد أداة يتزايد
ارتباطها بعملنا وفعالياتها على امليدان وخير مثال على
ذلك عمليتان حاليتان حلفظ السالم في بلدين عربيني
األول��ى بعثة االحت��اد األفريقي في الصومال والثانية
البعثة املختلطة في دارفور.
وأشار إلى أن أغلب املجاالت الثمانية إلعالن االلتزامات
املشتركة تتمتع بقرار أو بيان رئاسي يدعم تطبيقها
فهناك قرارات مجلس األمن بشأن حماية املدنيني وبشأن
امل��رأة والسلم واألم��ن وكذلك بشأن األداء وبناء السالم
وسالمة حفظة السالم والسلوك واالنضباطية.
وق��ال العتيبي« :يتبقى لنا مجاالن نتمنى أن نشهد
قريبا تطورا أو ق��رارات بشأنها وهما مجال الشراكات
ومجال السياسات».
وبالنسبة ل��دور مجلس األم��ن أك��د العتيبي أهمية
ومحورية دور فريق مجلس األمن العامل املعني بعمليات
حفظ السالم في رب��ط جهود مجلس األم��ن مع ال��دول
املساهمة بقوات واألمانة العامة وهيكل بناء السالم أيضا
من أجل ضمان جتميع واتساق الرؤى في مسار توافقي».
وأض��اف العتيبي «لقد قدمنا في شهر يوليو املاضي
خالل جلسة التعاون الثالثي بعض املقترحات ومنها
ما يتعلق باملسائل اإلجرائية وض��رورة إش��راك الدول
املساهمة بقوات وال��دول املضيفة حلفظ السالم بشكل
أكبر خاصة وأنها هي التي ستحمل لواء استدامة السالم
بعد خروج عمليات األمم املتحدة وهي الدول التي نطالب
دوما ببناء قدراتها».
ودع��ا إل��ى ضمان التمويل املستدام والكافي وال��ذي
ميكن التنبؤ به لعمليات دعم السالم التي يقودها االحتاد
اإلفريقي وذلك لضمان الوحدة واألمن للجميع والسعي
نحو إنقاذ األجيال من ويالت احلروب.

عزيزة الرشود

املعلومات ،باإلضافة إلى االستعانة مبصادر
خارجية وإدارة وأمن األنظمة التشغيلية وإدارة
وأمن قواعد البيانات.
ون��وه��ت أن��ه ال��ف��ري��ق الفني سيستعرض
ضوابط ومعايير تقنية املعلومات وضوابط
التطبيقات وحوكمة وإدارة تقنية املعلومات،
باإلضافة إل��ى التخطيط الستمرارية األعمال
واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث ومن
ثم العرض اخلتامي للبرنامج.
جدير بالذكر أن ديوان احملاسبة أبرم اتفاقية
ت��ع��اون م��ع محكمة احل��س��اب��ات التركية في
ديسمبر  2018بهدف تبادل املعلومات والوثائق
املتعلقة باألنشطة املهنية ما بني الطرفني وعقد
مشاورات وأبحاث مشتركة وعمليات التدقيق
املوازي وحلقات نقاشية ومؤمترات واجتماعات
ذات العالقة بالعمل الرقابي.

«ديوان احملاسبة» يشارك
في اجتماع وكالء دواوين املراقبة
واحملاسبة بدول مجلس التعاون
يشارك وفد من ديوان احملاسبة برئاسة وكيل
الديوان إسماعيل الغامن في االجتماع العشرين
لوكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول مجلس
التعاون والذي سيعقد خالل الفترة من 12 – 11
سبتمبر  2019في سلطنة عمان.
وي��ض��م ال��وف��د امل��ش��ارك ك��ل م��ن م��دي��ر إدارة
الرقابة على االنتاج والتصنيع للجهات النفطية
ع��ب��دال��رزاق الكندري ومنسق عالقات دولية
ب����إدارة ال��ت��دري��ب وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ع��ادل
السلطان.
وأك���د م��دي��ر إدارة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى االن��ت��اج
والتصنيع ع��ب��دال��رزاق ال��ك��ن��دري أن دي��وان
احمل��اس��ب��ة سيقدم خ�لال االج��ت��م��اع مقترحه
اخل���اص بنشر التوعية وامل��ع��رف��ة مبمارسة
الرقابة على أه��داف التنمية املستدامة والذي
تضمن أهمية إقامة الندوات التعريفية بأهداف
التنمية املستدامة وتنظيم احلمالت االعالمية
والتوعوية بهذا الشأن ،والتنسيق مع األجهزة
الرقابية بدول مجلس التعاون بشأن التدريب
املشترك في هذا املجال ،باإلضافة إلى تشجيع
البحث العلمي وزي��ادة املعرفة املتخصصة في
مجال التنمية املستدامة.
وقال الكندري إن االجتماع سيناقش تقرير
متابعة القرارات الصادرة عن االجتماع اخلامس
عشر ل��رؤس��اء دواوي����ن امل��راق��ب��ة واحملاسبة
واالجتماع التاسع عشر لوكالء دواوين املراقبة
واحمل��اس��ب��ة ب���دول مجلس ال��ت��ع��اون  ،وخطة
التدريب للعام  ٢٠٢٠باإلضافة الى موضوع

عبدالرزاق الكندري

الرقابة الشاملة املشتركة.
ك��م��ا أض����اف أن ج����دول أع��م��ال االج��ت��م��اع
سيتضمن مراجعة ال��ق��رارات السابقة التي
مت اتخاذها من قبل رؤس��اء دواوي���ن املراقبة
واحملاسبة  ،وتسليط الضوء على سبل ابراز
اجلوانب االعالمية للدواوين ،إلى جانب مناقشة
تقرير متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية
للتدريب ل��دواوي��ن املراقبة واحملاسبة بدول
مجلس التعاون للسنوات ٢٠٢٠-٢.١٦

