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دعت بلغراد وبريشتينا إلى ضبط النفس وخفض التوترات

الكويت :نتابع بقلق استمرار ارتفاع حدة التوترات بني بلغراد وبريشتينا
أك���دت الكويت أهمية استمرار
املجتمع الدولي في بذل اجلهود حلث
بريشتينا وبلغراد على التوصل
إلى حلول توافقية داعية اجلانبني
إلى ضبط النفس وخفض التوترات
بينهما.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت التي
ألقاها مندوبها ال��دائ��م ل��دى األمم
املتحدة السفير منصور العتيبي
خ�لال ترؤسه جلسة مجلس األمن
حول كوسوفو مساء االثنني.
وق���ال العتيبي« :ن��ت��اب��ع بقلق
اس��ت��م��رار ارت��ف��اع ح��دة ال��ت��وت��رات
بني بلغراد وبريشتينا والتي من
ش��أن��ه��ا أن ت��ؤث��ر ع��ل��ى اح��ت��م��االت
استئناف احلوار املثمر بني الطرفني
ونحثهما على االمتناع عن البيانات
التحريضية واإلجراءات االستفزازية
التي قد تعيق احراز تقدم».
ودع��ا كال من بلغراد وبريشتينا
إل��ى ضبط النفس وات��خ��اذ جميع
التدابير الضرورية للتهدئة وخفض
ال��ت��وت��رات وال��ع��م��ل ع��ل��ى جت��اوز
العقبات وإظهار اإلرادة السياسية
الالزمة وااللتزام بالتوصل إلى اتفاق
شامل األمر الذي قد يهيئ الظروف
املالئمة الستئناف احل��وار والعمل

على التطبيع الكامل للعالقات بني
الطرفني .وأضاف العتيبي« :تابعنا
بقلق آخر التطورات التي حدثت في
شمال كوسوفو وخاصة في بلدية
زوب�ين بوتوك بشأن تنفيذ شرطة
كوسوفو أم��را من احملكمة بالبحث
واملراقبة لعدة مواقع منفصلة في
أن��ح��اء ك��وس��وف��و ب��ه��دف محاربة
الفساد واجلرمية املنظمة».
وأض��اف أن ذلك أدى إلى اعتقال
أح��د موظفي بعثة األمم املتحدة
لالدارة املؤقتة في كوسوفو وإعالن
حكومة كوسوفو أن املوظف األممي
شخص غير مرغوب فيه.
وأك���د العتيبي أه��م��ي��ة اح��ت��رام
احلصانة الدبلوماسية التي يتمتع
بها موظفو األمم املتحدة مبوجب
اتفاقية فيينا فضال ع��ن حيادية
م��وظ��ف��ي ب��ع��ث��ات األمم امل��ت��ح��دة
والتزامهم بواليتهم.
كما أكد أن احلوار الرفيع املستوى
ال��ذي ييسره االحت��اد األوروب��ي في
بروكسل ب�ين بلغراد وبريشتينا
ال ي��زال اإلط��ار األنسب لتسوية كل
املسائل العالقة بني الطرفني وإنه
السبيل للتوصل الى حلول توافقية
عادلة ومستدامة.

ورح��ب العتيبي مبؤمتر البلقان
ال����ذي دع���ت إل��ي��ه ك���ل م���ن أمل��ان��ي��ا
وف��رن��س��ا ف��ي شهر أب��ري��ل املاضي
وال��ذي حث الطرفني على استئناف
احل��وار وتنفيذ االتفاقات القائمة
بينهما بجانب اتفاق كل من بلغراد
وبريشتينا على امل��ض��ي ق��دم��ا في
جهودهما لتنفيذ تلك التفاهمات
واملشاركة البناءة في احلوار لتطبيع
العالقات.
ورحب باخلطوات التي اتخذتها
س��ل��ط��ات ك��وس��وف��و م��ؤخ��را حيال
مكافحة الفساد وخاصة إنشاء وحدة
ملكافحة ال��غ��ش وال��ت��ي ت��ه��دف إلى
تعزيز امل��ق��اض��اة الفعالة للفساد
واجلرمية املنظمة.
وأع����رب العتيبي ع��ن ترحيبه
بالعمل املستمر الذي تقوم به بعثة
األمم املتحدة ل�ل�ادارة املؤقتة في
كوسوفو بالتعاون مع فريق األمم
املتحدة في كوسوفو والشراكة مع
اجلهات الفاعلة احمللية والدولية
لتنفيذ التوصيات املشتركة الصادرة
ع��ن م��ن��ت��دى األمم امل��ت��ح��دة لبناء
الثقة ف��ي كوسوفو ال���ذي عقد في
مايو  2018دعما لبناء الثقة بني
املجتمعات.

السفير منصور العتيبي يترأس جلسة مجلس األمن

خالل حمالت تنفذها بشكل يومي على مناطق احملافظة

«ديوان احملاسبة» يستضيف نائب املدقق العام
القريفة :بلدية «اجلهراء» رفعت  32000م3
في «تايالند» ملناقشة التعاون املشترك
من األنقاض و املخلفات و 28دراجة دفع رباعي

جانب من استقبال د.سيرين فانكاسيم والوفد املرافق لها

استضاف ديوان احملاسبة نائب املدقق
العام مبملكة تايالند د.سيرين فانكاسيم
وال��وف��د امل��راف��ق لها ي��وم أم��س الثالثاء،
ملناقشة أوج���ه ال��ت��ع��اون وخ��ط��ة العمل
املقترحة ما بني اجلهازين.
وق����ال رئ��ي��س ق��س��م ب������إدارة تقنية
امل��ع��ل��وم��ات فيصل احل��ق��ان أن ال��زي��ارة
أس��ه��م��ت ف��ي دع���م ال��ع�لاق��ة امل��م��ي��زة بني
اجل��ه��ازي��ن ف��ي شتى امل��ج��االت وتعزيز
العالقات الدولية الثنائية بهدف تبادل
اخلبرات والتجارب في مجال التدقيق،
باإلضافة إلى تطوير قدرات العاملني في
الديوان ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأضاف احلقان أن ديوان احملاسبة قدم
عرضا مرئيا حول التدقيق على مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام واخل��اص،
تناول نبذة عن القوانني املنظمة والتنظيم

فهد القريفة

احلالي لهذه املشروعات وفق القانون رقم
 ١١٦لسنة  ،٢٠١٤كما مت التطرق للدور
الذي يقوم به الديوان في فحص إجراءات
طرح املشاريع منذ اعتمادها من اللجنة
العليا وحتى توقيع وثيقة العقد ،مع إلقاء
الضوء على أحد املشاريع باإلضافة إلى
أمثلة عن نتائج الفحص.
ون���وه أن ال��دي��وان ق��دم مجموعة من
ال��ع��روض امل��رئ��ي��ة تتمحور ح��ول عدة
موضوعات حيوية منها أه��داف التنمية
املستدامة ،والتدقيق املبني على املخاطر،
ودور تكنولوجيا املعلومات في عملية
التدقيق.
وأكد احلقان أن الوفد املشارك من مكتب
تدقيق الدولة مبملكة تايالند استعرض
ال��ه��دف م��ن التعاون األك��ادمي��ي الثنائي
ب�ين دي���وان احملاسبة الكويتي وجهاز

الرقابة األعلى التايالندي ،باإلضافة إلى
استعراض قصة جناح التعاون الثالثي
ب�ين الوس وتايالند وأملانيا ع��ن طريق
عرض حتسني مهارات التدقيق من خالل
ال��ت��ع��اون األك��ادمي��ي والتعلم فيما بني
النظراء.
وأفاد أن الوفد تطرق إلى نبذة عن مكتب
تدقيق الدولة مبملكة تايالند وحملة حول
اجلهاز التايالندي ،إضافة إلى مناقشة
قانون تدقيق الدولة  2018وتنظيم جهاز
الرقابة ،وتطوير التدقيق في املوضوعات
املستجدة.
جدير بالذكر أنه سيتم توقيع مذكرة
تفاهم بني ديوان احملاسبة الكويتي ومكتب
تدقيق الدولة مبملكة تايالند في اجتماع
مجلس مديري األسوساي في شهر يوليو
املقبل.

كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن احلمالت التي
تنفذها إدارة النظافة العامة
و اشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة اجلهراء والتي اسفرت
عن رفع 32000م 3من األنقاض
و املخلفات إلى جانب تبديل 97
حاوية .
وأوضح مدير إدارة النظافة
ال��ع��ام��ة و إش���غ���االت ال��ط��رق
ب��اجل��ه��راء ف��ه��د ال��ق��ري��ف��ة ب��أن
احل��م�لات التى تنفذها االدارة
بشكل ي��وم��ي ق��د أس��ف��رت عن
رفع 32000م 3من األنقاض و
املخلفات إل��ى جانب تبديل 97
حاوية باالضافة إل��ى توجيه

غياب االهتمام والنظافة والصيانة يحول
حديقة الصليبية العامة إلى شبه مهجورة

رفع األنقاض

 34انذارا ً و تعهدا ً.
وأش���ار إل��ى أن��ه ق��د مت رفع
 28دراجة دفع رباعي ( بقي )
فضال عن رفع و إزالة  98إعالن
مخالف بالشوارع و امليادين .

وق��د دع��ت إدارة العالقات
العامة اجلمهور أن��ة ف��ي حال
وج�����ود أي ش���ك���وى تتعلق
بالبلدية بعدم التردد باالتصال
ع��ل��ى اخل���ط ال��س��اخ��ن  139أو

التواصل عبر حساب البلدية
فى مواقع التواصل االجتماعي
@ kuwmunوسيتم إتخاذ
اإلج����راءات القانونية حيالها
على الفور.

كرمت املعمارية الظفيري فوزها بجائزة ذهبية بالعمارة

«املهندسني» :نحرص على رعاية
ودعم املواهب الهندسية الشابة

العتيبي والفيلكاوي واجلاسر يكرمون الظفيري

مدخل احلديقة

أط���ل���ق س���ك���ان س���ك���ان منطقة
الصليبية السكنية ص��رخ��ة إل��ى
وزارت األشغال والبلدية والهيئة
العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة
السمكية للعمل إل��ى إع���ادة ال��روح
إل��ى حديقة الصليبية العامة ،بعد
اإلهمال الكبير وعدم الصيانة والذي
حولها شبه مهجورة جراء التخريب

غياب وإهمال

والتكسير في مرافقها.
وأصبحت احلديقة منذ سنوات
طويلة متهالكة بسبب ع��دم وجود
النظافة والصيانة للمرافق وألعاب
األطفال ،كما ليس هناك أي أهتمام
في ري األشجار واألعشاب ،علما أنها
كانت يوما ما متنفسا جميال يقضي
به أهالي املنطقة األوق���ات املمتعة

برفقة أطفالهم.
ورغ��م مساحتها الشاسعة لكنها
ال جت��د أي أهتمام م��ن املسؤولني،
وال حتى من مجلس إدارة اجلمعية،
بالتالي أصبحت مهجورة من سكان
املنطقة ،فكل املرافق واأللعاب معطلة،
واألشجار ميتة ،وال وجود لإلضاءة
واإلنارة واملياه في احلديقة ،وتفتقد

أيضا للمداخل واملخارج ،وتغزوها
الرمال من كل جانب.
كما أن احلديقة باتت مكب للنفايات
واملهمالت بداخلها ،وهي تتطلب قيام
اجلهات املسؤولية بدورها والعمل
إل��ى إع��ادة ال��روح إل��ى ه��ذه احلديقة
الوحيدة ف��ي املنطقة ،التي تعتبر
متنفسا جميال لألهالي.

ك��رم��ت جمعية املهندسني
امل��ع��م��اري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة غالية
الظفيري ،حيث استقبلها كل من
أمني السر املهندس فهد العتيبي
وأم�ين الصندوق املهندس علي
ال��ف��ي��ل��ك��اوي وع��ض��و مجلس
اإلدارة الدكتورة شروق اجلاسر
باجلمعية.
وق�����د أك�����د أم���ي���ن���ا ال��س��ر
وال��ص��ن��دوق وع��ض��وة مجلس
اإلدارة ح��رص اجلمعية على
رعاية املواهب الهندسية الشابة
ودع��م��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف امل��ج��االت
وال��ت��خ��ص��ص��ات ،داع�ي�ن كافة
امل��ه��ن��دس�ين وامل��ه��ن��دس��ات ال��ى
املشاركة بفعاليات اجلمعية
ومؤمتراتها ومسابقاتها محليا
وعامليا وخاصة املواهب الشابة
كاملهندسة الظفيري وغيرها من

جانب من اللقاء

الكفاءات الهندسية الكويتية .
ي��ذك��ر أن امل��ه��ن��دس��ة غالية
الظفيري ق��د ف���ازت باجلائزة
الذهبية للهندسة املعمارية
م��ن جامعة ه����اوارد واشنطن

ال����ع����اص����م����ة Howard
university Washington
 DCلتصميم مشروع “ املركز
البيئي نسيم ومحطة املترو
املعلق بدولة الكويت”.

