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األمير استقبل الرئيس األرميني ورئيس وأعضاء المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين
استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد في قصر 
بيان صب���اح أمس رئيس مجلس 
ادارة املنت���دى العاملي للبرملانيني 
اإلس���اميني عبداملجيد مناصرة 
وأعضاء املنتدى وذلك مبناس���بة 

انعقاد اجتماعهم في الكويت.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في قصر بيان 
صباح امس بحضور س���مو ولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد وزير 
خارجية اجلمهورية اإلس���امية 
اإليرانية منوچه���ر متكي والوفد 
املراف���ق وذلك مبناس���بة زيارته 
للباد. ال���ى ذلك وصل الى الباد 
امس الرئيس سيرج ساركيسيان 
رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة 
والوفد الرس���مي املراف���ق له في 
زيارة رس���مية تس���تغرق يومني 
يجري خالها مباحثات رس���مية 
مع صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د. وكان على رأس 
مستقبليه على أرض املطار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلراف���ي، ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مش���عل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد، 
واملستشارون واحملافظون وكبار 
املس���ؤولني بالدولة وكبار القادة 
في اجليش والش���رطة واحلرس 
الوطني. وتش���كلت بعثة الشرف 
املرافقة له م���ن الديوان األميري 
برئاسة املستشار بالديوان األميري 
محمد شرار. إلى ذلك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

ببرقي���ة تعزية ال���ى اخيه خادم 
احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
الشقيقة عبر  العربية السعودية 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواس���اته بوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل تعالى صاحبة السمو امللكي 

األميرة هيا بن���ت عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود، سائا سموه 
املولى تعالى ان يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته وان 
يلهم األسرة املالكة الكرمية جميل 
الصبر وحس���ن العزاء. كما بعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد حفظهما اهلل ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.
وبعث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد برقية تهنئة 
الى صاحب السمو الشيخ خليفة 
ب���ن زايد ب���ن س���لطان آل نهيان 

رئيس دول���ة االم���ارات العربية 
املتحدة الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة اعادة 
انتخ���اب س���موه رئيس���ا لدولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
لفترة رئاس���ية جدي���دة متمنيا 
لس���موه موفور الصحة والعافية 

صاحب السمو التقى وزير خارجية إيران وعزى خادم الحرمين وهنأ رئيس اإلمارات بإعادة انتخابه

وليد املعلم خالل لقائه السفير عزيز الديحاني

السفير عادل العيار

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس سيرج ساركيسيان يشهدان إحدى االتفاقيات بني حكومتي الكويت وأرمينيا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله رئيس أرمينيا سيرج ساركيسيان

هيالري كلينتون خالل اجتماعها مع وزراء خارجية »التعاون« ويبدو الشيخ د.محمد الصباح واألمير سعود الفيصل والشيخ خالد بن أحمد

إسماعيل الغامن ود.محمد أشكناني ود.أمين الغياري خالل املؤمتر

الشيخ ناصر صباح االحمد خالل لقائه السفير التركي

كلينتون: »إيران في منعطف« كي تظهر استعدادها 
للتعاون مع القوى العظمى في ملفها النووي

العيار: محمد الصباح يبحث العالقات الثنائية
 ويفتتح مقر البعثة الديبلوماسية الجديد في إسبانيا

املغربية بعد مشاركته في منتدى 
الذي نظمه  املستقبل السادس 

املغرب باالشتراك مع ايطاليا.
واشاد سفيرنا لدى اسبانيا 
الكويتية االسبانية  بالعاقات 
قائا انها تعد جيدة ويس���عى 
البلدان الى تطويرها وتعزيزها 
في جميع املجاالت السياس���ية 
واالقتصادية والثقافية مشيرا 
الى الدور الفاعل الس���بانيا في 
القضية  الشرق االوسط ودعم 

الفلسطينية.
وقال ان الكويت واس���بانيا 
تتمتعان بعاقات ديبلوماسية 
منذ ش���هر فبراير ع���ام 1964 
حي���ث تعد تل���ك العاقات في 
ازدهارها وتوجت بزيارة  اوج 
امللك خوان  العاهل االس���باني 
كارلوس للكويت في مايو العام 

املاضي.
واضاف السفير عادل العيار 
ان هناك عددا من االتفاقيات مت 
توقيعها بني البلدين منها اتفاقية 
جتنب االزدواج الضريبي وحماية 
االستثمار وكذلك التعاون الثقافي 

واالعامي.

مدريد � كونا: اكد س���فيرنا 
لدى اسبانيا عادل العيار امس 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح سيبحث خال زيارته 
الى اسبانيا التي تستمر ثاثة 
الثنائية بني  العاق���ات  اي���ام 

البلدين.
وذك���ر الس���فير العيار في 
تصري���ح صحافي ان الش���يخ 
د.محمد الصباح سيجتمع خال 
الزيارة التي تبدأ غدا مع وزير 
اخلارجية والتعاون االسباني 
ميغي���ل انخ���ل موراتين���وس 
حيث س���يتم بح���ث العاقات 
الثنائية والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وق���ال ان الش���يخ د.محمد 
الصباح سيلتقي خال الزيارة 
التي تعد االولى ملسؤول كويتي 
رفيع املستوى منذ فترة العاهل 
االسباني امللك خوان كارلوس.

واض���اف ان نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
سيبحث مع املسؤولني االسبان 
العاقات اخلليجية االوروبية 

خاصة في ضوء تولي الكويت 
رئاسة مجلس التعاون اخلليجي 
وتولي اسبانيا رئاسة االحتاد 

االوروبي بداية العام املقبل.
ان الشيخ د.محمد  واوضح 
الصباح سيفتتح خال الزيارة 
مق���ر البعث���ة الديبلوماس���ية 
اجلديدة في مدريد مبشاركة وزير 
اخلارجية والتعاون االسباني.

ومن املقرر ان يصل الشيخ 
د.محم���د الصباح ال���ى مدريد 
الي���وم قادما من مدينة مراكش 

الغانم لتوخي الدقة في تقارير »المحاسبة«
 ألنها كالرصاصة إذا انطلقت ال يمكن أن ُترّد

وزير الديوان استقبل سفير تركيا

مراكش � املغرب � ا.ف.پ: اعلنت وزيرة اخلارجية 
االميركية هياري كلينت���ون االثنني في مراكش 
ان ايران »ف���ي منعطف« كي تظهر م���ا إذا كانت 
مس���تعدة للتعاون مع القوى العظمى في مسألة 

ملفها النووي.
وقال���ت خال لقاء مع الصحافيني انه منعطف 
بالنس���بة اليران، ان القبول التام ملقترح الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية سيكون مؤشرا جيدا على أن 
ايران ال تريد ان تكون معزولة وهي تريد التعاون. 

واضاف���ت: نحث ايران على قب���ول املقترح الذي 
وافقوا عليه مبدئيا.

وأطلعت هياري كلينت���ون نظراءها في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الس���ت الذين التقتهم 
في اطار املنتدى حول املستقبل في مراكش، على 
التقدم في احملادثات. وقال مسؤول كبير في وزارة 
اخلارجية االميركية ان دول اخلليج تراقب عن كثب 
التطورات في ايران النها س���تكون اول من يشعر 

بتأثير ما تقوم به ايران من عدمه.

استقبل وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح االحمد 
في قاعة التشريفات مبطار الكويت 
صباح امس مسفر احليان حيث 
اهداه كتابا حمل عنوان »البيئة 
الكويتية وانعكاساتها على شعر 
فهد العس���كر«،. كما استقبل في 
قاعة التشريفات باملطار السفير 
حلمي دادا اوغلو سفير تركيا لدى 
الكويت. واستقبل أيضا رئيس 
احلملة الوطنية »ابدأ بنفس���ك« 
املستشار والرئيس التنفيذي زيد 
بن غيام واالعضاء ناصر العيار 

وعبداملجيد الرجيب.

دارين العلي
الوكيل املساعد للرقابة  شبه 
على القط����اع النفطي في ديوان 
احملاسبة اسماعيل الغامن تقارير 
الديوان بالرصاصة التي ان انطلقت 
ال ميكن ردها اب����دا، الفتا الى ان 
ذلك يحتم توخي الدقة في التقرير 
وهي مس����ؤولية املدقق ووحدته 
التنظيمية والديوان بشكل عام. 
كام الغ����امن جاء خ����ال الندوة 
التي  التوعية  اخلتامية حلمل����ة 
نظمته����ا ادارة املنظمات الدولية 
بالتعاون مع ادارة االعام والعاقات 
العامة في الديوان حتت ش����عار 
»أخاقي����ات مهنة التدقيق التزام 
مهني وسلوك يومي« التي بدأت 

في 4 أكتوبر املاضي.
وحت����دث الغ����امن ع����ن دليل 
اخاقي����ات املهنة ال����ذي اصدره 
الديوان ضمن احلملة والذي كان 
نتاج عمل شارك فيه اكثر من 200 
موظف ليضع املفاهيم واالخاقيات 
ملهنة املدقق كأساس للتكامل بينها 
وبني املعايير الرقابية التي متثل 
منطلقا اساس����يا وثابتا في عمل 

املدقق.
ولفت ال���ى ان الدليل يهدف 
الى تعزيز املهنية واملؤسساتية 
وتعزي���ز الق���درة عل���ى القيام 
بالواجب الرقاب���ي على األموال 
العامة، مش���يرا الى انه أتى بعد 
موافقة املنظمة الدولية لألجهزة 
العليا للرقابة واحملاسبة. وأشار 

التقت وزراء الخارجية في دول »التعاون«

خالل الندوة الختامية لحملة التوعية حول أخالقية مهنة التدقيق

»الخارجية« تدعو المسافرين
 إلى دول أوروبية لعدم حمل مبالغ كبيرة

دع���ت اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية 
املواطنني املسافرين الى أي من الدول األوروبية 
ودول الشنغن لضرورة اباغ مسؤولي اجلمارك 
بتلك الدول ان كانوا يحملون مبالغ مالية تصل 

الى 10 آالف يورو أو أكثر.
وأكدت اإلدارة في بيان لها أمس ضرورة ان 
يلتزم املواطن���ون بهذه القوانني التي بدأت تلك 

الدول بتطبيقها منذ 15 يونيو 2007.

اليابان تمنح جابر المبارك وسامًا رفيعًا 
لجهوده في تعزيز العالقات الثنائية

وزير الخارجية السوري بحث 
مع الديحاني تعزيز العالقات الثنائية 

أميركا لن تستأنف حكم إطالق الربيعة
قررت نقله إلى خارج أراضيها

بيان عاكوم
اكد مصدر مس����ؤول ان االتصاالت مستمرة مع احلكومة االميركية 
لاف����راج عن باقي املعتقلني، آما االف����راج عن املعتقل فؤاد الربيعة في 

اقرب وقت ممكن وعودته الى ارض الوطن.
وقالت وزارة العدل األميركي����ة ان حكومة الرئيس األميركي باراك 
أوبام����ا قررت أن تنقل إلى اخلارج فؤاد الربيعة احملبوس في الس����جن 
العس����كري األميركي في قاعدة خليج غوانتانامو بكوبا ولن تطعن في 
اس����تئناف في قرار احملكمة بإطاق س����راحه. وقال دين بويد املتحدث 
باس����م ادارة االمن القومي في وزارة العدل »ق����ررت احلكومة أال تقدم 
استئنافا للقضية اخلاصة بالربيعة وانها تعمل إلمتام االجراءات االدارية 
والديبلوماسية الازمة لتنفيذ نقله على وجه السرعة«. رئيس اللجنة 
الشعبية ألهالي معتقلينا في غوانتانامو خالد العودة نفى علمه بخبر 
اإلفراج عن املعتقل ف����ؤاد الربيعة او نقله ألي مكان آخر غير املتواجد 
فيه. وأضاف »ما تأكد لدينا ان اإلدارة االميركية لم تستأنف حكم البراءة 
ألن ضمن القانون، االستئناف يكون خال مدة شهرين من صدور احلكم 
وال تس����تطيع االستئناف بعد انقضاء هذه املدة وبالفعل مضى شهران 
ولم تستأنف اإلدارة االميركية، وهذا يعطي استنتاجا باإلفراج، مشيرا 
الى ان ما س����رب عن ان اإلدارة أفرجت عن الربيعة قد يكون استنتاجا 

نتيجة عدم االستئناف. 

دمش����ق � كونا: بحث سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني مع وزير 
اخلارجية الس����وري وليد املعلم امس العاق����ات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. واعرب اجلانبان خال اللقاء 
عن ارتياحهما ملستوى عاقات التعاون الثنائي بني البلدين خاصة في 
املجالني السياسي واالقتصادي، مؤكدين الرغبة املشتركة في تطويرها 

وتعزيزها تنفيذا لتوجيهات القيادتني السياسيتني في كا البلدين. 

طوكيو � كونا: اعلنت احلكومة اليابانية أمس انها س����تمنح النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك »الوشاح 
األعظم من اجل طلب ش����روق الشمس« وهو من األوسمة الرفيعة التي 
متنحها اليابان للشخصيات الرفيعة ورؤساء الدول وذلك تقديرا جلهود 
الش����يخ جابر املبارك في تعزيز العاقات ب����ني البلدين. وجاء في بيان 
صادر عن احلكوم����ة اليابانية ان امبراطور اليابان اكيهيتو س����يمنح 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
الوش����اح خال احتفال يقام بهذه املناسبة في القصر االمبراطوري غدا 
)اخلميس( بحضور رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما. وأضافت احلكومة 
اليابانية انها ستمنح الشيخ جابر املبارك هذا الوشاح تقديرا جلهوده 
الكبيرة في تعزيز العاقات السياس����ية واالقتصادية وعاقات التبادل 
البيئي والتفاهم املش����ترك بني الكويت واليابان وملا قدمته الكويت من 
خدمات لوجستية لقوات الدفاع اجلوي الذاتي اليابانية من العام 2004 

الى العام 2008 في مهمتها اإلنسانية في العراق. 

الى ان الدليل يتوزع على ثاثة 
أبعاد رئيسية في مهنة املدقق 
وهي االداء الوظيفي للمدققني 
التنظيمية  في اطار وحداتهم 
واداء الوحدات التنظيمية في 
اطار السياسات العامة للديوان 
واداء الديوان في اطار البيئة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والثقافية للدولة. وشدد الغامن 
على ان موظفي الديوان شركاء 
ورقباء في الوقت نفسه، مؤكدا 
ان املؤسسات االكثر جناحا هي 
املؤسسات القادرة على تغيير 
مؤسسي سريع وفعال ينطوي 
على تغيي���ر جوهري وهو ما 
يسعى الديوان اليه في تغيير 
ثقافته للوص���ول نحو االداء 

املؤسسي املتميز.
اما مدي���ر املكتب الفني في 

قطاع الشؤون االدارية واملالية 
د.محمد أشكناني فقد استعرض 
الواردة  املهنة  أبرز أخاقيات 
في الدليل ومصدر هذه القواعد 
وأهداف الدليل، مشيرا الى ان 
األنظمة ال حتد من حرية املوظف 
بل لتوجيهه وتقييم ادائه، الفتا 
الى ان دلي���ل اخاقيات املهنة 
الفرد  العاقة بني  هو لتحديد 
واملنظمة والبيئة التي ينتمي 

اليها.
وقال ان اهداف الدليل هي 
تنظي���م اخاقيات ممارس���ة 
املهنة وتنظي���م عاقة املدقق 
القواعد  مع اآلخرين وحتديد 
بالضوابط وع���دم مخالفتها 
واملس���اهمة في ج���ودة االداء 
الرقابي ودعم الثقة في نتائج 

ومحصات التدقيق.

الكويت وأرمينيا  توقعان 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي
بحض��ور صاحب الس��مو األمير الش��يخ 
صباح األحمد والرئيس س��يرج ساركيسيان 
رئي��س جمهوري��ة أرمينيا الصديقة وس��مو 
ولي العهد الش��يخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مت بقصر 
بيان مس��اء أمس توقيع اتفاقي��ات ثنائية بني 
الكوي��ت وجمهوري��ة أرميني��ا الصديقة كما 
يل��ي: اتفاقية بني حكومتي الكويت وجمهورية 
أرمينيا بش��أن التعاون الثقاف��ي ووقعها عن 
الكويت وزي��ر النفط ووزير اإلعالم الش��يخ 
أحمد العبداهلل، وع��ن جمهورية أرمينيا وزير 

الثقافة هازميك بوغوسيان. إضافة إلى اتفاقية 
بشأن التعاون الس��ياحي ووقعها عن الكويت 
وزي��ر النف��ط ووزي��ر اإلعالم الش��يخ أحمد 
العبداهلل وعن جمهوري��ة أرمينيا وزير املالية 
تيج��ران دافتي��ان. كما مت توقي��ع اتفاقية بني 
البلدين بش��أن التع��اون الزراعي ووقعها عن 
الكويت وزير األش��غال العام��ة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر وعن جمهورية 

أرمينيا وزير اخلارجية ادوارد نالبانديان.
واتفاقي��ة أخرى بش��أن جتن��ب االزدواج 
الضريب��ي ومن��ع التهرب املال��ي ووقعها عن 

الكويت وزير املالية مصطفى الش��مالي وعن 
جمهورية ارمينيا وزير املالية تيجران دافتيان. 
واتفاقي��ة بش��أن التعاون التعليم��ي والعلمي 
ووقعه��ا ع��ن الكويت وزير الصح��ة د.هالل 
الس��اير وعن جمهورية ارمينيا وزير التربية 
والعل��وم أرمني اش��وتيان. وق��د أقام صاحب 
الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد بقصر 
بيان مس��اء أمس مأدبة عش��اء على ش��رف 
الرئيس س��يرج ساركيسيان رئيس جمهورية 
أرمينيا الصديقة والوفد الرسمي املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وكل التوفيق والس���داد ملواصلة 
قيادة مسيرة اخلير والنماء للبلد 
الشقيق وحتقيق املزيد من التقدم 
والنمو واالزدهار لدولة االمارات 
الشقيقة في ظل  العربية املتحدة 
القيادة احلكيمة لس���موه. وبعث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
ريكاردو مارتينيلي بيروكال رئيس 
جمهورية بنما الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لب���اده متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس نيكوالس ج.او ليفربول 
الدومينيكا  رئي���س جمهوري���ة 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
الوطني  العيد  تهانيه مبناس���بة 
لباده، متمنيا له موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيات تهنئة مماثلة.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ حمد جابر العلي 

الرياض � كونا: تسلم خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس رسالة من أخيه صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد. وقام بتسليم الرسالة 
خلادم احلرمني الش����ريفني سفيرنا لدى الرياض الشيخ حمد 
جابر العلي خال اس����تقبال امللك عب����داهلل بن عبدالعزيز له 
بقصره بالرياض. وأبلغ الش����يخ حمد جاب����ر العلي »كونا« 
عقب اللقاء بأن الرس����الة تتعلق بالعاقات الثنائية الطيبة 
بني البلدين الش����قيقني. وأضاف انه نقل الى امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز خال اللقاء حتيات وتقدير صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس����مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف 
ان����ه نقل ايضا خل����ادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز تعازي القي����ادة الكويتية بوفاة األميرة هيا بنت 
عبدالعزيز �� رحمها اهلل � س����ائلني املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيدة بواس����ع رحمته. ورافق الشيخ حمد جابر العلي لدى 
لقائه خادم احلرمني الش����ريفني املستش����ار بالسفارة صالح 

الصقعبي واملستشار ذياب الرشيدي.

خادم الحرمين يتسّلم رسالة 
صاحب السمو حول العالقات الثنائية


