
 استقبل سمو 
نائب األمير وولي 
ال���ع���ه���د ال��ش��ي��خ 
ن������واف األح���م���د 
ب��ق��ص��ر ال��س��ي��ف 
ص�����ب�����اح أم����س 
ال���ش���ي���خ س��ال��م 

الصباح.
 ك��م��ا استقبل 
سمو نائب األمير 
وول�������ي ال��ع��ه��د 
رئيس جهاز االمن 
ال��وط��ن��ي الشيخ 

ثامر العلي.
 واستقبل سمو 
نائب األمير وولي 
ال��ع��ه��د م��اج��د بن 
عجمي ال��دوي��ش 

وابناءه.
 وحضر املقابلة 
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وال���ت���ش���ري���ف���ات 
بديوان سمو ولي 
ال���ع���ه���د ال��ش��ي��خ 
م����ب����ارك ص��ب��اح 

السالم .
س���م���و ن���ائ���ب 
األمير وولي العهد 
رئيس  يستقبل 
امل��ج��ل��س األع��ل��ى 

للقضاء 
واستقبل سمو 
نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف 
األح����م����د رئ��ي��س 
امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
للقضاء ورئيس 
التمييز  محكمة 
ورئ��ي��س احملكمة 
ال����دس����ت����وري����ة 
املستشار يوسف 

املطاوعة.
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»البيئة« ترصد تسربا نفطيا في »رأس الزور« 
 أعلنت الهيئة العامة للبيئة رصد 
ت��س��رب ن��ف��ط��ي ف��ي امل��ن��ط��ق��ة البحرية 
اجلنوبية )رأس ال���زور( صباح أمس 

االثنني.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انها 
تقوم حاليا بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

ومجموعة العمليات البحرية التابعة 
لشركة نفط ال��ك��وي��ت للسيطرة على 

التسرب النفطي في املنطقة ومكافحته.

واوضحت الهيئة انه سيتم تقييم حجم 
ومسببات ومصادر التسرب واتخاذ كافة 

االجراءات الالزمة حيال التسرب.

أمير البالد يهنئ رئيسة جمهورية 
تشيلي بالعيد الوطني لبالدها 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى ميشيل باشيليت 
خيريا رئيسة جمهورية تشيلي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها متمنيا لفخامتها موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

 وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى ميشيل باشيليت 
خيريا رئيسة جمهورية تشيلي الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنى لبالدها راجيا لفخامتها موفور الصحة 

والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

نائب األمير يستقبل سالم الصباح والعلي واملطاوعة والدويش

.. ويستقبل املستشار يوسف املطاوعة

رئيس مجلس األمة يهنئ 
نظيريه في جمهورية 
تشيلي بالعيد الوطني 

   بعث رئيس مجلس األم��ة الكويتي م��رزوق الغامن أمس 
االثنني ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية 
تشيلي الصديقة فيديل اسبينوزا ساندوفال ورئيس مجلس 
الشيوخ أندريس زالديفار الرين وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.

سمو نائب األمير يستقبل الشيخ سالم الصباح

مرزوق الغامن

صباح اخلالد يشارك في حفل 
عشاء وزاري  على هامش اجتماعات 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 ش���ارك الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية مساء 
أم���س األول ف���ي ح��ف��ل ال��ع��ش��اء 
ال����وزاري السنوي الثاني عشر 
تلبية ل��دع��وة مشتركة موجهة 
م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
الدولي في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان ون��ائ��ب رئ��ي��س وزراء 

دوقية لوكسمبورغ جني إسلبورن 
ورئ��ي��س املعهد ال��دول��ي للسالم 

تيري رود الرسن.
 وت��ه��دف ال��دع��وة التي وجهت 
على هامش اجتماعات ال��دورة ال 
72 للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك للتباحث في شؤون 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط وآخر املستجدات 
الشيخ صباح اخلالد اثناء حفل العشاء الوزاري السنوي الثاني عشرعلى الساحتني اإلقليمية والدولية.

  وقع وزير النفط ووزير 
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء املهندس 
ع��ص��ام امل����رزوق أم��س عقد 
أعمال توريد ومتديد كيبالت 
أرض��ي��ة ج��ه��د )132 كيلو 
ف���ول���ت( وك��ي��ب��الت أل��ي��اف 
ضوئية م��ع ملحقاتها في 
م��ن��اط��ق متفرقة م��ن دول��ة 

الكويت )املرحلة الثالثة(.
وقالت الوزارة في بيان ان 
العقد يتضمن توريد ومتديد 
كيبالت أرض��ي��ة بقيمة 16 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار )ن��ح��و 53 
مليون دوالر أمريكي( جهد 
)132 كيلو ف��ول��ت( لربط 
محطات التحويل الرئيسية 
جهد )11/132 كيلو فولت( 
بالشبكة الكهربائية بهدف 
تقوية الشبكة الكهربائية في 
كل من منطقة سلوى ومنطقة 
الضجيج وك��ذل��ك إليصال 
التيار الكهربائي ملشروع 
السجن امل��رك��زي و مشروع 

م. عصام املرزوقالنسيم اإلسكاني.

املرزوق يوقع عقود متديد كيبالت 
16 مليون دينار  الكويت تطالب مجلس حقوق اإلنسان  بالنظر إلى حقوق الطفل السوري بقيمة 

 طالبت دول��ة الكويت أم��س االثنني 
مجلس االمم املتحدة حلقوق االنسان 
بالنظر »بشكل فعال في كل ما يتعلق 
بحقوق الطفل السوري التي تتدهور 

يوما بعد يوم«.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة م��ن��دوب دول��ة 
ال��ك��وي��ت ال��دائ��م ل���دى االمم املتحدة 
واملنظمات الدولية االخرى في جنيف 
السفير جمال الغنيم في اط��ار احلوار 
التفاعلي مع اللجنة املستقلة لتقصي 
احل��ق��ائ��ق ف��ي س��وري��ا وال��ت��ي قدمت 
ام��ام ال���دورة ال 36 للمجلس حتديثا 

النتهاكات حقوق االنسان في سوريا.
وق���ال الغنيم إن »ال��ت��ق��ري��ر يولد 
الشعور باالسى ملا ورد به من معلومات 
بشأن استمرار تعرض الشعب السوري 
لعدد كبير من االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوقه االساسية واهمها احل��ق في 
احلياة وه��و احل��ق ال��ذي يتم انتزاعه 
يوميا من املدنيني االب��ري��اء كاالطفال 

والشيوخ والنساء«.
واض��اف ان »القتل العشوائي الذي 
ط��ال املدنيني وال��ع��زل لهو ام��ر م��دان 
اذ تدعو دول��ة الكويت جميع ط��راف 
النزاع الى وقف االنتهاكات في ذلك البلد 
العربي الشقيق وفي الوقت ذاته ندعو 
الى تكاتف املجتمع الدولي للوصول 
ال��ى تسوية ت��وق��ف اس��ت��م��رار تدهور 

الوضع االنساني«.
واوض���ح ان دول���ة ال��ك��وي��ت تشعر 
بالقلق بشأن مصير اطفال سوريا اذ 
هم اشد الفئات الضعيفة عرضة للعنف 

وااليذاء.
وذكر ان هناك 5ر7 مليون طفل داخل 
سوريا ال يعرفون شيئا سوى احلرب 
فيما يقبع 4ر2 مليون م��ن الفتيات 
والفتيان السوريني كالجئني يعانون 
م��ن الضغوط وال��ش��دائ��د وح��ال��ة عدم 

اليقني من احلياة.

وقال الغنيم إن »مشاق النزاع املسلح 
في سوريا تشكل كابوسا حيا لالطفال 
واالس��ر منذ ست سنوات فهم ضحايا 
ح��رب يعيشونها دون ادن��ى معايير 
احلماية التي يستحقونها مبقتضى 

اتفاقية حقوق الطفل«.
وبني ان معاناة االطفال في سوريا 
تتفاقم نتيجة الهجمات املتكررة على 
امل��دن��ي��ني علما أن االط��ف��ال شكلوا ما 
نسبته 54 في املئة من 179 شخصا 
قتلوا في الهجوم باالسلحة الكيميائية 

في مدينة )خان شيخون( السورية.
ول��ف��ت ال��ى ان امل����دارس السورية 
اص��ب��ح��ت غ��ي��ر محصنة مثلما يجب 
ان تكون مبوجب القانون ال��دول��ي اذ 
تتعرض م��رارا ل��غ��ارات جوية تشكل 

انتهاكا صارخا حلقوق االطفال.
واض���اف السفير الكويتي ان هذه 
امل��ع��ان��اة دف��ع��ت ب��االه��ال��ي ال��ى رفض 
ارس���ال اطفالهم ال��ى امل���دارس خشية 

تعرضها ملزيد من القصف.
وذكر ان دولة الكويت يحدوها االمل 
ب��أن تقوم االج��ي��ال ال��س��وري��ة املقبلة 
ب��إع��ادة ب��ن��اء وط��ن��ه��م وال��ل��ح��م��ة ال��ى 
مجتمعهم اض��اف��ة ال��ى ادارة العجلة 
ل��ل��ح��اق ب��ال��رك��ب ال��ع��امل��ي للتنمية 

املستدامة.
وقال الغنيم ان دولة الكويت بذلت 
جهودا كبيرة بالتعاون مع دول اجلوار 
ال��س��وري فيما يتعلق ب��دع��م قضايا 
التعليم وال��رع��اي��ة الصحية الطفال 
سوريا موضحا انها قدمت دعما ماليا 
للمنظمات الدولية املعنية للمساهمة 
في هذا االطار اضافة الى احلملة التي 
قادتها بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية للقضاء على شلل االطفال بني 

الالجئني في دول اجلوار السوري.
واك��د سعي الكويت احلثيث لدعم 
جميع اجلهود الدولية اليجاد تسوية 
سلمية حتقن الدماء في سوريا وحتقق 
الطموحات املشروعة للشعب السوري.

وقال إن الكويت تشيد باجلهود التي 
يبذلها مبعوث االمم املتحدة الى سوريا 
ستافان دي مستورا الطالق حوار جدي 

بني اطراف النزاع.
واضاف ان الشعب السوري الشقيق 
يستصرخ املجتمع ال��دول��ي اليقاف 
مسلسل تبادل االتهامات والنهاء ادارة 
االزم��ة والبحث عن حلول جزئية اذ 
تأخر املجتمع الدولي كثيرا في ايجاد 
سبل فعالة للعمل اجل��اد اليجاد حل 

شامل ودائم.
وذك��ر ان »دول��ة الكويت تتطلع الى 
تغيير في املواقف بني اطراف النزاع مبا 
ينهي منطق احلسم العسكري على امل 
ان تتشكل ارادة دولية فعلية اليقاف 

نزيف الدم الذي يجري في سوريا«.
واكد السفير الغنيم ان الكويت كانت 
وال زال���ت م��ن اك��ث��ر ال���دول تفاعال مع 

االزم��ة السورية في بعدها االنساني 
واستضافت ثالثة مؤمترات للمانحني 
وش���ارك���ت ف��ي رئ��اس��ة م��ؤمت��ر راب��ع 
ودع��م��ت ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ات االنسانية 

الدولية العاملة في سوريا.
وق���ال ان ال��ك��وي��ت رح��ب��ت بالتقدم 
احملرز منذ عام 2013 من قبل املؤمترات 
الدولية لدعم سوريا واملنطقة التي 
ع��ق��دت ف��ي ال��ك��وي��ت ول��ن��دن وم��ؤمت��ر 
املتابعة ال��ذي انعقد في بروكسل في 
اخلامس من ابريل 2017 واكد من جديد 
الدعم الدولي للمحادثات السورية التي 

تقودها االمم املتحدة في جنيف.
وقال إن املؤمتر االخير متخض عن 
تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة 
مليارات دوالر للعام 2017 و 7ر3 
مليار دوالر للفترة 2018 - 2020 
لتلبية االح��ت��ي��اج��ات االن��س��ان��ي��ة في 

سوريا واملنطقة.
واضاف الغنيم ان الكويت تدعو في 
هذا االط��ار الى التطبيق الفوري لقرار 
مجلس االمن التابع لالمم املتحدة رقم 
) 2254( والتعجيل في رفع احلصار 
عن املدن السورية احملاصرة اضافة الى 
ايصال املساعدات االنسانية للمناطق 

املتضررة واملدنيني احملاصرين.
واوض��ح ان الكويت تؤكد التزامها 
ال��ق��وي ب��س��ي��ادة س��وري��ا واس��ت��ق��الل 
وسالمة ووحدة اراضيها وتتطلع الى 
تعاون اجلميع مع جهود مبعوث االمني 
العام ستافان دي مستورا الهادفة الى 
حتقيق السالم وتقدم له الدعم ملساعيه 

وجهوده.
وكانت ال��دورة ال 36 ملجلس االمم 
املتحدة حلقوق االنسان قد انطلقت في 
11 سبتمبر احلالي وتستمر حتى ال29 
م��ن الشهر ذات��ه لبحث ملفات حقوق 
االن��س��ان كافة متهيدا التخاذ ع��دد من 

القرارات حيالها.

وفد ديوان احملاسبة يختتم زيارته امليدانية جلمهورية الهند 
 اختتم وفد ديوان احملاسبة زيارته امليدانية 
ملكتب مراجع ومدقق عام الهند بشأن »تبادل 
اخل���ب���رات ف��ي م��ج��ال ال��ت��دق��ي��ق تكنولوجيا 
املعلومات« الذي عقد في مدينة أغرا خالل الفترة 
من 11 – 14 سبتمبر 2017، تفعيال للمرحلة 
األولى من خطة عمل اتفاقية التعاون املبرمة ما 

بني  احملاسبة ومكتب مدقق ومراجع عام الهند.
 وق��ال عضو ال��وف��د امل��ش��ارك مدقق رئيسي 
ب����إدارة ال��رق��اب��ة على ال��ش��ؤون االقتصادية 
والتنظيمية عبدالعزيز الرشيدي ان املشاركني 
اوصوا على أهمية قيام األجهزة الرقابية العليا 
بالتدقيق على نظم تكنولوجيا املعلومات وأن 
تكون متزامنة ويتم دمجها مع رقابة االلتزام 
ورقابة األداء والرقابة املالية ومختلف أنواع 

الرقابات.
وأش��ار الرشيدي إل��ى أهمية تأهيل مدققي 
احلسابات في األجهزة الرقابية حتى يكونوا 
قادرين على إج��راء عمليات الرقابة على نظم 
تكنولوجيا املعلومات من خالل امتالكهم املعارف 
املتعددة واملهارات الكافية للقيام بهذه العمليات 

على أكمل وجه وفقا لإلجراءات والنظم املتبعة. 

 وض��م وف��د دي���وان احمل��اس��ب��ة امل��ش��ارك في 
الزيارة إلى جانب الرشيدي كل من كبير مدققني 
ب���إدارة الدعم الفني م��رمي األن��ص��اري، ومدقق 
مشارك بإدارة الرقابة على الشؤون االجتماعية 

واخلدمية سبيكه التركيت.
 جدير بالذكر ان ديوان احملاسبة ابرم اتفاقية 
ت��ع��اون ع��ام 2008 م��ع مكتب م��راج��ع ومدقق 
ع��ام الهند، ومت جتديدها ع��ام 2016 بهدف 
االستفادة من اخلبرات املتاحة من قبل املكتب 
الهندي، وتضمنت االتفاقية ع��ددا من البنود 
أهمها تطوير امل��ه��ارات املهنية للعاملني لدى 
ال��ط��رف��ني، وتنسيق اجل��ه��ود ف��ي االجتماعات 
اإلقليمية والدولية، وتشجيع الطرفان باألنشطة 
التدريبية، باإلضافة إلى زيادة اخلبرات وتبادل 
املعلومات الفنية م��ن خ��الل تنظيم البرامج 
التدريبية املشتركة بني الطرفني.  كما نصت 
االتفاقية على حتديث أساليب العمل في املجاالت 
ذات االهتمام املشترك، ودعم املكتب الهندي من 
خالل تزويد الديوان باالختصاصيني في مجال 
تدقيق تكنولوجيا املعلومات، وتبادل الوثائق 

واألدلة املهنية واألبحاث.ش

جمال الغنيم


