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صاحب السمو التقى ولي العهد والغانم والمبارك وعزى الرئيس اللبناني بضحايا حريق مخيم لالجئين السوريين بلبنان

األمير بحث مع رئيس وزراء باكستان القضايا املشتركة والتطورات باملنطقة
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بيــان صبــاح امــس رئيــس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك. 
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح االحمد 
اتصــاال هاتفيا ظهر امس من 
محمد نــواز شــريف رئيس 
وزراء جمهوريــة باكســتان 
االســالمية الصديقــة جــرى 
خاللــه اســتعراض العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
االهتمــات  ذات  والقضايــا 
املشــترك وبحث مســتجدات 
االحداث فــي املنطقة، متمنيا 
لسموه دوام الصحة والعافية 
ولدولة الكويت وشعبها املزيد 
من الرقــي واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.

وقــد أعــرب ســموه عــن 
خالــص تقديره لــه على هذا 
التواصــل الذي يجســد عمق 
أواصر العالقات الوطيدة بني 
البلديــن الصديقــني وراجيا 
ســموه لــه موفــور الصحة 
والعافية وجلمهورية باكستان 
االسالمية وشعبها الصديق كل 

الضخم الذي اندلع داخل أحد 
مخيمات الالجئني السوريني في 
منطقة البقاع شرق جمهورية 
لبنان الشــقيقة والذي اسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني، سائال سموه املولى 
تعالــى أن يتغمدهم بواســع 
رحمتــه ويســكنهم فســيح 

ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايا 
احلريق الضخــم الذي اندلع 
داخــل أحد مخيمات الالجئني 
الســوريني في منطقة البقاع 
شرق جمهورية لبنان الشقيقة 
والذي اسفر عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني.

الرقي واالزدهار. 
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس ميشــيل 
عون رئيس جمهورية لبنان 
الشــقيقة أعرب فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا احلريق 

جناته وأن يلهم ذويهم جميل 
الصبر وحسن العزاء وان مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس ميشيل عون رئيس 
جمهوريــة لبنــان الشــقيقة 

كما بعث ســمو الشــيخ 
رئيس مجلس الوزراء جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تهنئة الى الرئيس 
اليكسندر لكاشينكو رئيس 
بيالروســيا  جمهوريــة 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس اليكسندر 
لكاشينكو رئيس جمهورية 
بيالروسيا الصديقة ضمنها 
تهانيــه  خالــص  ســموه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــالده، متمنيا لــه موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو االمير مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك  صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال مرزوق الغامن 

ولي العهد استقبل ثامر العلي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي 

في إطار اتفاقية التعاون املبرمة بينهما

ديوان اخلدمة: تطبيق البصمة على املديرين واملراقبني 
ومن خدم 25 عاماً في كل الوزارات واجلهات

ديوان احملاسبة يطّلع على جتربة نظيره املكسيكي

عادل الشنان 

أعلنت مصــادر مطلعة في ديوان اخلدمة 
املدنية عن موافقة مجلس اخلدمة في اجتماعة 
بتاريخ ٢9 يونيــو املاضي على تفعيل نظام 
البصمة اخلاص باحلضور واالنصراف على 
املدراء واملراقبني ومن جتاوزت خدمتهم ٢5 عاما 
في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها 

احلكومية. 
وأكدت املصــادر لـ»األنبــاء« ان القرار لم 
يعتمد بعد من قبل مجلس الوزراء حتى عمل 
مذكرة تفسيرية خاصة بالفئات املستثناة من 

القرار حســب طبيعة عمل كل جهة حكومية 
على حدة. 

ووصفت املصادر القرار باملجحف للكفاءات 
والكوادر الوطنية التي قدمت الى جهات عملها 
جل عطائها ســواء من القياديني او املوظفني 
الذين قضوا اكثر من ٢5 عاما، مشيرة الى انهم 
باتوا على أبواب التقاعد بعد هذه املدة الطويلة.
يذكــر ان هناك قرارا ســابقا يعمل به في 
جميع اجلهات احلكومية ينص على استثناء 
جميع من خدم ألكثر من ٢5 عاما في اي جهة 
حكومية مبوافقــة الوزير املختص لكل جهة 

او من ينوب عنه.

في إطــار تفعيل اتفاقية 
التعــاون املبرمــة بينهمــا، 
يشــارك وفــد مــن ديــوان 
البرنامــج  فــي  احملاســبة 
التدريبــي حــول »مراجعة 
النظــراء - احلوكمة« خالل 
الفتــرة من 3 الــى ٧ يوليو 
٢٠١٧، ضمــن املرحلة األولى 
من خطة عمل اتفاقية التعاون 
املشــتركة مع جهاز الرقابة 

األعلى في املكسيك.
ديــوان  وفــد  ويضــم 
احملاسبة املشارك في البرنامج 
كال من مراقب بإدارة الرقابة 
على الشركات عماد العوضي 
ومدقق مشارك بإدارة الرقابة 
على األداء مبارك الســبيعي 
ومدقق مشارك بإدارة الرقابة 

على اجلهات املستقلة للشؤون 
االقتصادية واخلدمية نوف 

املعضادي.
وقــال مراقــب فــي إدارة 
الرقابة على الشــركات عماد 
العوضي إن الوفد ســيطلع 
على عرض مرئي حول هيكل 
الدولة املكسيكية وتفويض 
اجلهاز األعلى للرقابة املالية 
العامة واحملاسبة املكسيكي 
التدقيــق األعلــى  )مكتــب 
الفيدرالــي(، باإلضافــة إلى 
تنظيم اجلهاز األعلى للرقابة 
املاليــة العامــة واحملاســبة 

املكسيكي.
وأشــار العوضي إلى أن 
التعرف  البرنامج يتضمــن 
علــى نظام التدقيق الوطني 

الوطنــي ملكافحة  والنظــام 
الفســاد واالســتدامة علــى 
املــدى البعيد فــي التمويل 
العام وتدقيق األداء وتقييم 
السياسات العامة في اجلهاز 
األعلى للرقابة املالية العامة 

واحملاسبة املكسيكي.
الطرفــني  وأضــاف أن 
سيناقشـــان مـوضــــوع 
إدارة املخاطــر في القطاع 
العــام والتدقيــق الداخلــي 
الداخلي  وضمــان اجلــودة 
فــي اجلهاز األعلــى للرقابة 
املاليــة العامــة واحملاســبة 
املكســيكي، باإلضافــة الــى 
النظــراء  تقييــم مراجعــة 
)OECD مراجعــة احلوكمــة 
العامة، أطر عمل قياس أداء 

األجهزة العليا للرقابة املالية 
العامة واحملاســبة، التقييم 
الذاتــي للنزاهــة( وتطبيق 
الدوليــة لألجهزة  املعاييــر 
العليا للرقابة املالية العامة 
واحملاســبة )ISSAIs( فــي 

املكسيك.
ولفــت العوضــي إلى أن 
الزيارة تعتبر فرصة للتعرف 
على احترافيــة التدقيق في 
األجهزة العليا للرقابة املالية 
العامة واحملاسبة، إضافة إلى 
التعاون الدولــي بني مكتب 
التدقيــق األعلــى الفيدرالي 
التابــع ملنظمة االنتوســاي 
ومناقشــة  واألوالســيف 
اخلطوات املستقبلية التفاقية 

التعاون.

سفارتنا في مانيال حتذر رعاياها 
من األحداث في جنوب الفلبني

الكويت تشارك في مؤمتر »فاو« الـ 40 بروما

كواالملبور - كونا: أهابت 
ســفارتنا في مانيال بجميع 
الرعايا الكويتيني املوجودين 
في الفلبــني أو الراغبني في 
الســفر اليهــا، الــى توخي 
احليطة واحلذر نظرا الحداث 
العنــف اجلارية في جنوب 

البالد.
وحذرت السفارة في بيان 
تلقتــه )كونــا( رعاياها من 
الســفر الى جنــوب الفلبني 
بسبب القتال الدائر في تلك 
املناطق واحتمــال امتدادها 
الى املناطق املجاورة، وكذلك 
احلــذر اثنــاء الوجــود في 

العاصمة وضواحيها.
ودعــت الســفارة جميع 
املواطنني للتواصل معها في 
حال حــدوث اي طارئ على 

روماـ  كونا: ترأس وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد 
اجلبــري وفد الكويت في املؤمتر العام الـ ٤٠ 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( 
لتحديد االستراتيجية والعمل الدوليني للقضاء 

على اجلوع والتنمية املستدامة.
ويضم وفد الكويت املشارك كال من سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ علي اخلالد ورئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية فيصل احلساوي ومندوبنا 

الدائم لدى )فاو( م. يوسف جحيل.
ومن املقرر أن يلقي الوزير اجلبري كلمة أمام 
مؤمتر )فاو( العام الذي انطلق مبقر املنظمة 
صباح امس ويســتمر حتى الثامن من يوليو 

اجلاري.
كما يشارك غدا األربعاء في املؤمتر الوزاري 
اخلاص بقضايا »ندرة املياه في إقليم الشرق 
األدنى وشــمال أفريقيا« حيث يعرض خالله 
اجلبري توجهات الكويت وجتربتها في التصدي 
لهذا التحدي التاريخي الكبير أمام البشرية.

االرقام التالية: رقم السفارة 
63٢5563868 رقم الطوارئ 

6399988٧٧89٧

الجاراهلل نقل رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس الصربي

من أهمها كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة ومدى التعاون مع القطاعات المرورية واألمنية

صربيا تدعم مبادرة األمير حلل اخلالف اخلليجي

الدوسري بحث آلية اإلجراءات التنفيذية لشركات التأمني

التقى نائب وزير اخلارجية 
خالــد اجلــاراهلل الرئيــس 
الصربي الكســاندر فوتتش، 
حيث سلمه رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
كما التقى اجلاراهلل والوفد 
املرافق له في العاصمة الصربية 
)بلغراد( وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية الصربــي نامينيا 

ستيفانوفيتش.
وذكــر بيــان صــادر عن 
وزارة اخلارجية انه مت خالل 
اللقــاء اســتعراض مســيرة 
عالقات الصداقة بني البلدين 
وســبل تطويرها وتعزيزها، 
حيــث عكســت املشــاورات 
الرغبة املشتركة في االنطالق 
بالعالقــات الثنائية إلى آفاق 
جديدة حتقق طموح البلدين.
وأشــاد اجلانبان، بحسب 
البيــان، بقــرار إعفــاء رعايا 
البلدين من تأشيرة الدخول، 
مؤكدين أن ذلك من شــأنه أن 
يعزز التواصل بني الشعبني 

الصديقني.
وتأتي لقاءات اجلاراهلل مع 
املسؤولني الصرب في نطاق 

وزارة  وكيــل  تــرأس 
الداخليــة الفريــق محمــود 
الدوسري، صباح امس االثنني 
اجتماعــا مــع ممثلــي احتاد 
شركات التأمني، بحضور مدير 
عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
اللواء حقوقي د.فهد الدوسري، 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون أمن املنافــذ اللواء 
منصــور العوضــي، ووكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشؤون املرور باإلنابة اللواء 
فهد الشويع، ونائب مدير عام 
اإلدارة العامــة للتحقيقــات 
لشؤون االدعاء العام اللواء 
حقوقي أسعد الرويح، ونائب 
العامــة  اإلدارة  مديــر عــام 
للتحقيقات لشــؤون إدارات 
التحقيق جمال خليفة الريش، 
وعــدد من القيــادات األمنية 
املختصــة، ورئيس مجلس 
إدارة االحتــاد عبــد الــرزاق 
الوهيــب، وعضويــة أنــور 

زياته الرسمية لصربيا إلجراء 
مشــاورات سياســية وبحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 

والتعاون بني البلدين.
من جانب آخر، أشاد وزير 
اخلارجيــة الصربي افينســا 
داتش بجهود الوساطة التي 
تقــوم بهــا الكويــت، ممثلة 
بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرأب الصدع في 

األزمة اخلليجية.
وقالت وزارة اخلارجية في 

بوخمسني، وصالح السلمي، 
وجمال الهولي.

 ومت خالل االجتماع بحث 
عدد من املوضوعات املشتركة 
والتي من أهمها كيفية وضع 
اآلليــة املناســبة لإلجراءات 
التنفيذية لشركات التأمني في 

بيان إن ذلك جــاء خالل لقاء 
جمع نائب وزيــر اخلارجية 
خالد اجلــاراهلل مــع الوزير 
الصربي في إطار زيارته الى 
العاصمة الصربية )بلغراد(.

وأكد داتــش اعتزاز بالده 
مبســيرة العالقــات الثنائية 
بــني البلدين والتي بدأت قبل 
55 عاما، مشددا على ضرورة 
املضــي قدمــا نحــو تعزيــز 
العالقات بني البلدين الصديقني 

وفتح آفاق جديدة لها. 

التعامل مع احلوادث املرورية 
البســيطة مباشــرة ومــدى 
التعاون مع القطاعات املرورية 
واألمنية املعنية بهذا الشأن 
لبلورة هــذه اإلجراءات، كما 
متت مناقشة مكوث املركبات 
ذات اللوحــات التابعة لدول 

من جهته، نقل اجلاراهلل، 
بحسب البيان، لداتش حتيات 
الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية.
إلى ذلــك، وقعت الكويت 
وصربيــا مذكــرات تفاهــم 
للتعاون في مجــاالت النفط 
والطاقة والثقافة وذلك في إطار 
تعزيــز العالقات بني البلدين 

وسبل تطويرها.
ووقع عن اجلانب الكويتي 
نائب وزيــر اخلارجية خالد 
اجلاراهلل، فــي حني وقع عن 
اجلانب الصربي كل من وزير 
الطاقــة والتعدين الكســندر 
انتيتش ووزير الثقافة والدان 
ولويتش. وكان اجلاراهلل غادر 
البــالد أول من أمس متوجها 
إلى صربيا للقاء عدد من كبار 
املســؤولني وعقد املشاورات 

السياسية بني البلدين 
ويضم الوفد املرافق كال من 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا السفير وليد اخلبيزي، 
ومســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشــؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.

مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية خاصة التي تســير 
في الطرق أكثر من شهر بعد 
دخولها من املنافذ ما يشكل 
مخالفات مرورية وإجرائية في 
التعامل مع شركات التأمني، 
كما أكد االجتماع ضرورة عقد 
مزيد من االجتماعات الدورية 
ملتابعة ما مت إجنازه وحتقيقه 

على أرض الواقع.
مــن جانبهــم، أعرب وفد 
االحتاد عن خالص شــكرهم 
وتقديرهم للفريق الدوسري، 
مؤكدين تواصلهم وتعاونهم 
مــع وزارة الداخلية في هذا 
املجال من أجل الوصول إلى 

الهدف املنشود.
حضر االجتماع مدير عام 
اإلدارة العامــة ألمــن املنافذ 
البريــة العميد إيــاد احلداد، 
ومديــر عــام اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 

العميد عادل احلشاش.

خالد اجلاراهلل خالل توقيع احدى االتفاقيات مع وزير الثقافة الصربي

الفريق محمود الدوسري يترأس اجتماعا مع ممثلي احتاد شركات التأمني 

الكويت وصربيا 
توقعان مذكرات 

تفاهم في مجاالت 
النفط والطاقة 

والثقافة

عماد العوضي


