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أمام املنظم���ات الدولية. وقرر 
املجلس املوافقة على مشروعي 
املرسومني بقانونني ورفعهما 

لصاحب السمو األمير.
من جانب آخر، أحاط النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الش���يخ أحمد 
احلمود املجلس علما بتفاصيل 
األحداث التي صاحبت التجمعات 
واملس���يرات املخالفة للقانون 
التي جرت مؤخرا وما ش���ابها 
من مظاهر الش���غب والفوضى 
وتعطي���ل مصال���ح املواطنني 
واملقيم���ني وما ق���ام به رجال 
األمن من إجراءات تس���تهدف 
تطبي���ق القانون وحفظ األمن 
وسالمة املواطنني وكذلك ما قام 
به منسوبو اجليش واحلرس 
الوطني ف���ي أداء الدور املناط 
بهم وفي هذا الصدد وجه سمو 
رئيس مجلس الوزراء ش���كره 
وتقديره لس���مو الشيخ سالم 
الوطني  العلي رئيس احلرس 
والشيخ مش���عل األحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني والنائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ونائب رئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 
على ما قاموا به من جهود كان 
لها أبلغ األث���ر في حفظ األمن 
واالستقرار، وقد أشاد مجلس 
الوزراء بذلك وما قام به رجال 
األمن في تعاملهم مع تلك األحداث 
والذي اتسم باحلكمة والصبر 
وسعة الصدر وااللتزام اجلاد 
بأحكام القانون، حيث أكدوا انهم 
دوما العني الس���اهرة على أمن 
الوط���ن واملواطنني، كما أعرب 
املجلس عن ثقته في أن تسود 
لغة العق���ل واحلكمة وتغليب 
مصلحة الب���الد على ما عداها 

من مصالح.
كما بحث املجلس الشؤون 
السياس���ية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلق���ة مبجم���ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي، 
وقد أعرب املجلس عن خالص 
تعازيه وصادق مواس���اته إلى 
امللك  خادم احلرمني الشريفني 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة لسقوط عدد من الضحايا 
واملصابني جراء حادث انفجار 
ش���احنة الغاز ال���ذي وقع في 
الرياض مؤخرا، سائال املولى عز 
وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يتم على 
املصابني بالشفاء والعافية، وأن 
يحفظ اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي من كل 

مكروه.

اآلسيوية.
كما أح���اط نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد املجلس 
علما بنتائ���ج االجتماع الثالث 
للجنة العليا املشتركة الكويتية 
� األردنية الذي عقد مؤخرا في 
الكويت والذي أسفر عن التوقيع 
على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
شملت أوجه التعاون في مجاالت 
التعلي���م والتدري���ب املهن���ي 
الثقاف���ي والصحي  والتعاون 
والصناعي والتعاون في الشؤون 
اجلمركية وبني وزارتي الداخلية 
والتشاور والتنسيق بني وزارتي 
اخلارجية والتعاون في التدريب 

الديبلوماسي.
ث���م أح���اط املجل���س علما 
بفحوى احملادثات التي أجراها 
مع نظيره األردني ناصر جودة 
والتي استهدفت تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني في 
املجاالت االقتصادية والتنموية 
ل���كل ما فيه مصلحة ش���عبي 

البلدين الشقيقني.
كما تاب���ع املجلس إجراءات 
اعتماد املراس���يم بقوانني التي 
أقره���ا املجلس مؤخ���را وبهذا 
الصدد ناقش املجلس مشروع 
مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكش���ف ع���ن الذمة 
املالية والذي يهدف إلى مواجهة 
ومعاجلة اإلخفاقات التي شابت 
العم���ل في العدي���د من أجهزة 
الدولة وتس���ببت في كثير من 
مظاهر الفساد، خاصة ان البالد 
مقدمة ف���ي هذه الفت���رة على 
إجراء انتخابات عامة للمجلس 
التش���ريعي وما يصاحبها من 
حمالت انتخابية يتعني أن تتسم 

بطهارة اليد ونقاء الذمة.
ثم اطلع املجلس على مشروع 
مرس���وم بقانون بشأن تعديل 
بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
42 لسنة 1978 في شأن الهيئات 
الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 
2007 في ش���أن تنظيم بعض 
أوجه العمل في كل من اللجنة 
الكويتية واالحتادات  األوملبية 
الرياضي���ة والذي  واألندي���ة 
التشريعات  إلى تعديل  يهدف 
والقواع���د املنظم���ة للرياضة 
الكويتية لتالفي إعادة اإليقاف 
الكويتية من  الرياض���ة  ع���ن 
قبل اللجن���ة األوملبية الدولية 
واالحتادات الدولية التابعة لها 
الذي قد يضر بالرياضة  األمر 
الكويتية والرياضيني ويصيب 
األنش���طة الرياضية الكويتية 
اإلقليمي���ة بالش���لل مما يؤثر 
عل���ى مكانة الدولة في اخلارج 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قاعة 
الوزراء بقصر السيف  مجلس 
برئاسة س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
وبع���د االجتماع ص���رح وزير 
الدولة لشؤون  اإلعالم ووزير 
مجلس الوزراء الش���يخ محمد 

العبداهلل مبا يلي:
رح���ب املجلس في مس���تهل 
اجتماعه بعودة صاحب الس���مو 
األمير إلى أرض الوطن بعد زيارة 
خاصة إلى سلطنة عمان الشقيقة 
وكذلك الزيارة األخوية التي قام 
بها إلى دولة اإلم���ارات العربية 
املتحدة الشقيقة وبفحوى لقائه 
مع سمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وبحضور صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي والتي تأتي ضمن 
اللقاءات األخوية املتميزة القائمة 
بني البلدين الشقيقني والتي بحث 
خاللها عددا من القضايا موضع 
االهتمام املش���ترك واستعرض 
التعاون لدول  مس���يرة مجلس 
اخلليج العربية والعمل اخلليجي 

املشترك.
ثم اطلع املجلس على الرسائل 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
م���ن كل من صاح���ب اجلاللة 
املل���ك محم���د الس���ادس ملك 
الشقيقة ومن  اململكة املغربية 
الرئيس بويار نيشاني رئيس 
جمهوري���ة ألبانيا ومن رئيس 
مجلس الوزراء اإليطالي ماريو 
مونتي والتي تعلقت بالعالقات 
الكويت  القائم���ة بني  الثنائية 
وهذه الدول الشقيقة والصديقة 
وسبل تنميتها في جميع املجاالت 

وامليادين.
ثم اطلع املجلس كذلك على 
الرس���ائل املوجه���ة لصاحب 
السمو األمير من كل من الرئيس 
حامد كرزاي رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية والرئيس 
محم���د ظ���ل الرحم���ن رئيس 
جمهورية بنغالديش الشعبية 
والرئيس ماهيندا راجاباكس���ا 
رئي���س جمهورية س���ريالنكا 
الدميوقراطي���ة االش���تراكية 
والسلطان احلاج حسن بلقيه 
س���لطان بروناي/ دار السالم 
والتي تعلقت بالشكر والتقدير 
لصاحب السمو األمير على حسن 
الضيافة التي واكبت مؤمتر القمة 
األول حلوار التعاون اآلسيوي 
والذي عقد مؤخرا في الكويت 
وما حققه املؤمت���ر من جناح 
ونتائ���ج مثمرة ستس���هم في 
تعزيز التعاون بني دول القارة 

سمو الشيخ جابر املبارك متوسطا الشيخ أحمد احلمود والشيخ أحمد اخلالد خالل اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء أشاد بأداء رجال األمن مع التجمعات واملسيرات املخالفة للقانون

اعتماد مرسومي ضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعديل القوانني الرياضية

العبداهلل: »مكافحة الفساد والكشف عن الذمة املالية«
استحقاق دولي واقع على الكويت

صباح اخلالد تلقى رسالتني خطيتني من أميركا وتونس

البابطني يفتتح »املعهد العربي األوروبي حلوار الثقافات«اجلاراهلل التقى وزير الدولة الهنغاري للشؤون اخلارجية

هيئة كويتية تتكفل بترميم مخطوطات إسالمية في البوسنة

»الكهرباء« تنظر في تظلمات املستحقني لألعمال املمتازة

الكويت توصي سريالنكا باستمرار تعزيز حقوق اإلنسان

التظلم���ات  تعق���د جلن���ة 
الكهرباء  والشكاوى في وزارة 
واملاء اجتماعا بداية االس���بوع 
املقب���ل للنظ���ر في ش���كاوى 
وتظلمات املوظفني املستحقني 
لالعمال املمتازة والذين سقطوا 
سهوا من الكشوف او لم تقدم 
بخصوصهم تقاري���ر االعمال 
السنوية حيث ستقوم اللجنة 
خالل هذا االجتماع بالنظر في 
جميع الش���كاوى الت���ي تقدم 

بها املوظف���ون والبت فيها اما 
باقرار استحقاق هؤالء املوظفني 
من عدمه ورف���ع تقريرها الى 
القطاع���ات املعني���ة التخ���اذ 
الالزم حيال ه���ؤالء املوظفني 
حال استحقاقهم صرف مبالغ 

املستحقات متهيدا لصرفها.
وفي س���ياق متص���ل تقوم 
بجميع كشوف االعمال السنوية 
واخلاصة بتقييم موظفي الوزارة 
داخل القطاعات الفنية واالدارية 

متهيدا الدراجهم في كش���وف 
االعمال املمتازة والتي من املقرر 
االنتهاء منه���ا قبل نهاية مايو 
2013 وصرفها للموظفني حال 
موافقة دي���وان اخلدمة املدنية 
وتوفير االعتماد املالي من وزارة 

املالية.
وقالت مصادر ف���ي وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء ان ال���وزارة 
القوانني  تعتزم تطبيق جميع 
واللوائ���ح الصادرة من ديوان 

اخلدمة املدنية واخلاصة باالعمال 
املمتازة منها االقدمية والتقدير 
السنوي وحسن السير والسلوك 
واملؤهل الدراسي، الفتة الى انه 
لن يتم االلتفاف الى الوساطة 
واحملس���وبية في صرف هذه 
االستحقاقات للموظفني داخل 
الوزارة حيث سترتكز فقط على 

اللوائح والقوانني فقط.

دارين العلي  ٭

جنيڤ � كونا: أوصت الكويت 
حكومة س����ريالنكا أمام مجلس 
االمم املتحدة حلقوق االنس����ان 
بضرورة االستمرار في اجلهود 
اخلاصة مبتابعة تنفيذ خطة العمل 
الوطنية لتعزيز حقوق االنسان 

وحمايتها.
الكوي����ت حكومة  وطالب����ت 
سريالنكا في اطار االستعراض 
الدوري الشامل مللفها امام مجلس 
حقوق االنسان بضرورة مواصلة 
اجلهود املبذول����ة لتحقيق باقي 

االه����داف االمنائية. ف����ي الوقت 
ذاته أعربت الكويت عن تقديرها 
املبذول����ة من احلكومة  للجهود 
السريالنكية نحو تعزيز حقوق 
االنسان على املستوى الوطني التي 
ظهرت جلية في املنهجية املتبعة 

في اعداد التقرير الوطني.
ورحب����ت بتنفي����ذ حكوم����ة 
الوطنية  العمل  سريالنكا خطة 
لتعزيز حقوق االنسان وحمايتها 
وفق تعهداتها املقدمة الى مجلس 

حقوق االنسان في عام 2008.

وأضاف املستشار بوفد الكويت 
الدائم لدى االمم املتحدة سعود 
السعيدي أن س����ريالنكا حققت 
تطورا هاما بعد ثالثني عاما من 
الصراع الذي انتهى في عام 2009 
وحتقيق االستقرار جلميع فئات 
املجتمع السريالنكي ومن تضرر 

منه.
ولفت السعيدي الى ما قامت 
ب����ه احلكومة الس����ريالنكية من 
جهود مثل انشاء جلنة الدروس 
املستفادة واملصاحلة في عام 2010، 

اضافة الى اخلطوات اجلادة نحو 
توطني النازح����ني واعادة تأهيل 
املقاتلني السابقني وتطهير نحو 98 
% من االراضي التي كانت مزروعة 
باأللغام والذخائر. وأشار السعيدي 
الى جهود حكومة سريالنكا في 
حتقيق جزء مهم م����ن االهداف 
االمنائية لأللفية واملتعلقة مبحو 
االمية والتعليم االبتدائي العاجل 
واحلصول على مياه الشرب اآلمنة 
والسعي الى خفض نسبة الفقر 

بحلول عام 2015.

يفتتح رئيس مؤسسة جائزة 
عبدالعزي���ز س���عود البابطني 
الش���اعر  الش���عري  لإلب���داع 
عبدالعزيز سعود البابطني في 
روما اجلمع���ة »املعهد العربي 
الثقافات«  األوروب���ي حل���وار 
الذي يسعى الى ترسيخ مفهوم 
احلوار وسلوكياته في املجتمعات 
األوروبية والعربي���ة. وقالت 
ان  املؤسسة في بيان صحافي 
البابطني سيفتتح املعهد بوصفه 
الرئيس العرب���ي للمعهد الذي 
أنشأته املؤسسة بالتعاون مع 
مركز »التييرو س���بينلي« في 
إيطاليا ومؤسسة »ميتزورو« في 
بلجيكا والذي يتخذ من »جامعة 
روم���ا الثالثة« ف���ي العاصمة 

اإليطالية مقرا دائما له.
وأك���دت ان املعهد يس���عى 
إلى ترس���يخ مفه���وم احلوار 
ف���ي املجتمعات  وس���لوكياته 
األوروبية والعربية وكذلك بني 
الثقافات واحلضارات  مختلف 
واألديان ليصبح أسلوبا للحياة 
ومنهجا للتعام���ل مع مختلف 

القضايا.
ان  املؤسس���ة  وأضاف���ت 
املركز س���يعمل على محورين 
رئيس���ني أولهما إع���داد برامج 
علمية وتنفيذها للدارسني في 
أوروبا والوطن العربي وتعليم 
العربي���ة للناطقني بغيرها في 
أوروبا وتعليم اللغات األوروبية 
األساسية »االجنليزية والفرنسية 

وااليطالية واألملانية واالسبانية« 
للراغبني من العرب الى جانب 
تقدمي دروس أساسية في أدب 
التواصل االجتماعي والس���لم 
احلضاري والتعرف على ثقافة 
املجتمعات العربية واألوروبية 

على حد السواء.
وأوضحت ان احملور الثاني 
املنتديات  يعمل على تنظي���م 
الثقافية واملؤمترات  واحللقات 
احملدودة التي تشارك فيها أبرز 
الشخصيات الفاعلة في احلياة 
الثقافية العربية واألوروبية على 
املستويني الرسمي واالعالمي على 
أن ينظم املعهد مؤمترا سنويا 
واحدا على األقل بخالف سلسلة 
احملاضرات العامة التي يلقيها 

أساتذة مختصون ويستضيفهم 
املعهد لهذا الغرض.

ويندرج انشاء املعهد في اطار 
جهود مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري 
على طريق ح���وار احلضارات 
استكماال للمشروعات الثقافية 
الرامية الى نشر ثقافة احلوار 
وخدمة السلم العاملي التي بدأها 
منذ عام 1974 بإنشاء بعثة سعود 
البابطني الكويتية للدراس���ات 
العليا ثم انشاء مؤسسة جائزة 
عبدالعزي���ز س���عود البابطني 
لإلبداع الشعري في عام 1989 
ومركز البابط���ني للترجمة في 
عام 2004 ومركز البابطني حلوار 

احلضارات في عام 2005.

سراييڤو � كونا: قدمت اللجنة 
الكويتية املشتركة الغاثة البوسنة 
والهرسك تبرعا لترميم مخطوطات 
اسالمية في متحف االثار في مدينة 
فوينيس����ا البوس����نية واملهددة 
باالندثار بس����بب الظروف غير 

املالئمة للمتحف الذي يقع ضمن 
مبن����ى منعزل في تل����ك املنطقة 
اجلبلية الوعرة. وقال سفيرنا لدى 
البوسنة والهرسك محمد خلف انه 
زار املتحف بصحبة منسق مكتب 
اللجنة الكويتية املشتركة لالغاثة 

في منطقة البلقان السيد عثمان 
احليدر ووفد مرافق حيث اطلعوا 
على مخطوطات تعود احداها الى 
العصر النبوي املجيد واخرى الى 
عصر الفتوحات العثمانية لذلك 
اجلزء من اوروبا. واشار الى ان 

احليدر ابلغ القائمني على املتحف 
البوس����نة والهرسك  بان مكتب 
سيتحمل تكاليف احملافظة على 
تلك املخطوطات بالشكل املناسب 
ونسخها وفتح املجال للباحثني 
لالطالع عليها واالستفادة منها.

أعلن وزي���ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل ان مجلس 
ال���وزراء وافق على مش���روع 
مرسوم بقانون في شأن الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية 
»سيتم رفعه الى صاحب السمو 

األمير العتماده«.
وقال العبداهلل في تصريح 

ل���� »كون���ا« عق���ب االجتماع 
االس���بوعي ملجلس الوزراء ان 
اقرار ه���ذا القانون يأتي تلبية 
لرغبة صاحب الس���مو األمير، 
حيث أكد سموه خالل كلمته قبل 
اسبوعني على ضرورة اصدار 

هذا القانون.
وأض���اف قائال »ل���ذا وافق 
مجلس الوزراء على مش���روع 
املرسوم بقانون وسيتم رفعه 

الى صاحب السمو األمير التخاذ 
ما يراه س���موه مناسبا في هذا 

الشأن«.
القانون  واعتب���ر ان ه���ذا 
اس���تحقاق دول���ي واقع على 
الكويت بع���د توقيعها اتفاقية 
مكافحة الفساد في املكسيك عام 
2003 التي صادق عليها مجلس 
األمة عام 2006 باعتبارها اتفاقية 

دولية.

وأضاف انه »سبق للحكومة 
ان رفعت الى مجلس األمة املبطل 
)2012( مشروعا بقانون بشأن 
مكافحة الفس���اد وكشف الذمة 
املالية وأح���ال رئيس مجلس 
األمة حينذاك القانون الى جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية لدراسته وإعداد تقرير 
بشأنه لعرضه على مجلس األمة 

ولم يتسن ذلك«.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد رسالة خطية من 

وزيرة خارجية الواليات املتحدة 
األميركية هي���الري كلينتون 
الثنائية بني  تتعلق بالعالقات 

البلدين الصديق���ني والقضايا 
مح���ل االهتمام املش���ترك. كما 
تلقى الش���يخ صب���اح اخلالد 

رسالة مماثلة من وزير الشؤون 
اخلارجي���ة ف���ي اجلمهوري���ة 
التونسية د.رفيق عبدالسالم.

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
الدولة  خالد اجل���اراهلل وزير 
للشؤون اخلارجية والعالقات 
االقتصادي���ة الهنغ���اري بيتر 
س���يارتو، حيث سلمه رسالة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك من رئيس 

وزراء هنغاريا.
ومت خالل اللقاء بحث أوجه 
البلدين  الثنائية بني  العالقات 
إضافة إلى تطورات األوضاع على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وقد حضر اللقاء مدير إدارة 
اوروبا في وزارة اخلارجية وليد 
اخلبيزي ومدي���ر إدارة مكتب 
الوكيل أيهم عبداللطيف العمر 
إضافة إلى السفير الهنغاري لدى 
الكويت وأعضاء الوفد املرافق 

للوزير.

خالد اجلاراهلل مستقبالً بيتر سيارتو

خالص التعازي 
خلادم احلرمني في 
وفاة وإصابة ضحايا 
جراء حادثة انفجار 
شاحنة الغاز التي 
وقعت في الرياض 

مؤخراً

أعلنت عن انطالقه بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

دشتي: برنامج الكويت للموظفني يتيح الفرصة
للشباب لالستفادة من فرص العمل بالهيئات الدولية

الدولة لشؤون  أعلنت وزير 
التخطي����ط والتنمي����ة ووزير 
الدولة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.روال دش����تي أمس عن اطالق 
برنامج الكويت للموظفني املهنيني 
الشباب بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة االمنائي. وأعربت الوزيرة 
د.دشتي خالل حفل أقيم في بيت 
األمم املتحدة مبناسبة يوم األمم 
املتحدة للعام 2012 في )الذكرى 67 
إلعالن ميثاق األمم املتحدة( عن 
سعادتها إلعالنها نيابة عن حكومة 
الكويت اطالق برنامج للشراكة 
مع برنامج األمم املتحدة االمنائي 
لتمويل مشاركة عدد من الشباب 
الكويتي في برنامج »املوظفون 

املهنيون الشباب«.
وأوضحت ان البرنامج يهدف 
الى حتقيق مجموعة من األهداف 
تتضمن اتاح����ة الفرصة لهؤالء 
الشباب لالس����تفادة من فرص 
العمل في هيئات املنظمات الدولية 
في انحاء متفرقة من العالم وفي 
تخصصات مختلفة مثل احلوكمة 
والتنمية البش����رية املس����تدامة 
والبيئة والطاقة وتنمية القطاع 

اخلاص واالتصاالت.
البرنامج ميكن  ان  وأضافت 

الشباب من االحتكاك بنظرائهم 
وصقل مهاراته����م وخبراتهم ما 
يوفر للبالد رصيدا، معتبرا من 
اخلب����رات الدولي����ة في مجاالت 
التنمي����ة املختلف����ة، كما ميثل 
البرنامج وسيلة مهمة للكويت 
لتعزيز سياستها املستثمرة في 
الدولية خصوصا  دعم اجلهود 
الت����ي تبذله����ا األمم املتحدة في 
جميع ارجاء األرض ما ميثل تأكيد 
الكويت على دعم السلم العاملي 

والتنمية وحقوق االنسان.
وقالت الوزيرة د.دشتي إن هذه 
املبادرة املشتركة تأتي من قبل 
الكويت وبرنامج  حكومة دولة 
األمم املتحدة االمنائي بهدف تعزيز 
مش����اركة الكويت في العمليات 

العاملية لألمم املتحدة.
وأشارت الى ان البرنامج يهدف 
ايضا الى متكني الشباب الكويتي 
رجاال ونساء من اكتساب خبرات 
ميداني����ة في أنش����طة التعاون 
الدولي حتت إش����راف  االمنائي 
وثيق من كبار املسؤولني في األمم 
املتحدة، فضال ع����ن دعم تنفيذ 
برامج األمم املتحدة وأنش����طتها 
العم����ل لفترة مؤقتة  من خالل 
في مكاتب األمم املتحدة القطرية 

ومقرها الرئيسي.
وذكرت ان املوظفني املهنيني 
الشباب سيتمكنون من اكتساب 
املهارات وصقل اخلبرات من خالل 
التدريب العملي واخلبرة املباشرة 
في مجال التعاون االمنائي الدولي 
بصفته����م موظف����ني دوليني مبا 
يؤهلهم ليكونوا اضافة متميزة 
لقدرات القطاعني العام واخلاص 
في الكويت عند عودتهم، وسيكون 
هن����اك دور كبير للراغبني منهم 
في مواصلة العمل باألمم املتحدة 
وتعزي����ز س����معة الكويت على 

الساحة الدولية.
وعن االحتفاالت بيوم األمم 
املتحدة قالت الوزيرة د.دشتي إن 
الكويت عضو في االسرة الدولية 
وظلت وستبقى ملتزمة بالعمل مع 
باقي أعضاء املنظمة الدولية لنشر 
القيم واملثل العليا التي يتضمنها 
ميثاق األمم املتحدة العاملي لتسود 

كل ارجاء املعمورة.
وأشارت الى انه منذ افتتاح 
اول مكات����ب األمم املتح����دة في 
الكويت سنة 1964 عملت الكويت 
على إرساء شراكة أساسية من 
املنظمات الدولية وهيئاتها والتزال 

هذه الشراكة مستمرة.

د.روال دشتي


