
اجتمع رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية صالح الفضالة مع نائب مدير قسم الشرق االوسط وشمال 
إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج والوفد املرافق 
في مقر اجلهاز املركزي. وقال الفضالة في بيان صحفي أمس إن اللقاء 
يأتي في اطار سياسة االنفتاح والشفافية التي يتبعها اجلهاز في 
التعامل مع املنظمات الدولية مؤكدا ان أبواب اجلهاز مفتوحة أمام 

هذه املنظمات لالطالع على كل ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة.
وقدم الفضالة خالل اللقاء عرضا مرئيا موثقا باألرقام ومدعما 
باحصائيات اخلدمات التي تقدمها الكويت لفئة املقيمني بصورة غير 
قانونية مؤكدا حرص الكويت على ضمان مجانية التعليم والعالج 

للمقيمني بصورة غير قانونية بغض النظر عن مراكزهم القانونية.
وأشار إلى أن ما تقدمه الكويت يأتي متاشيا مع املكانة املرموقة 
التي تبوأتها في احملافل الدولية ودورها الرائد في العمل اإلنساني 
والذي توج مبنح األمم املتحدة لقب قائد العمل اإلنساني لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد. وحضر اللقاء عدد من قيادات 
اجلهاز إضافة إلى نائب مساعد وزي��ر اخلارجية الكويتي رئيس 
مكتب حقوق اإلنسان املستشار طالل املطيري والباحثة في قسم 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش تارا 

سبهري فر.

alwasat.com.kw

الدفعة تخريج  حفل  وحضوره  برعايته  يشمل  األمير 
الشرطة بكلية  الضباط  الطلبة  من   45 الـ   

يتفضل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات املسلحة فيشمل برعايته 

وحضوره حفل تخريج الدفعة اخلامسة واألربعني من 
الطلبة الضباط بكلية الشرطة وذلك في متام الساعة 

العاشرة من صباح اليوم االثنني وذلك مبيدان أكادميية 
سعد العبدالله للعلوم األمنية.
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سموه هنأ رئيس كوسوفو بالعيد الوطني لبالده 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واملطاوعة وناصر 
الصباح  ونائب رئيس مجلس اإلصالح والتنمية في الصني 

سمو األمير يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد ونائب رئيس مجلس اإلصالح والتنمية في الصني تينغ جي جه

.. وسموه يستقبل املستشار يوسف املطاوعة

الشيخ علي اجلراح يقدم واجب العزاء

ق��ام وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان 
األم��ي��ري الشيخ علي اجل��راح  
صباح أمس بزيارة إلى سفارة 
جمهورية افغانستان اإلسالمية 
ل��دى دول���ة الكويت حيث نقل 

ت��ع��ازي ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
وس��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ 
ن���واف األح��م��د وس��م��و الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 

ال��وزراء وحكومة وشعب دولة 
الكويت وذل��ك ب��وف��اة الرئيس 
األسبق جلمهورية أفغانستان 
اإلسالمية حضرت صبغة الله 

املجددي. 

وزير شؤون الديوان األميري ينقل تعازي 
سمو األمير بوفاة رئيس أفغانستان األسبق

ولي العهد يستقبل الغامن 
واملبارك وبعض الوزراء

استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد سمو 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.

كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.

سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

»ديوان احملاسبة« يفتتح احللقة النقاشية 
حول »التدقيق املبني على املخاطر«

جانب من اللقاء

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 

كما استقبل سموه رئيس مجلس األم��ة م���رزوق الغامن. 
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
ال���وزراء. كما استقبل سموه رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 

يوسف املطاوعة.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األح��م��د ون��ائ��ب رئيس مجلس 
اإلصالح والتنمية التابع للرئاسة بجمهورية الصني الشعبية 
تينغ جي جه والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد حيث 
نقل حتيات وتقدير الرئيس شي جني بينغ رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة ومتنياته لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد مبوفور الصحة والعافية ولشعب دولة 
الكويت دوام التقدم والتطور.  وحمله سموه حتياته وتقديره 
للرئيس ش��ي ج��ني بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية 

الصديقة ومتنياته ل��ه ب���دوام الصحة والعافية ولشعب 
جمهورية الصني الشعبية الصديقة املزيد من التقدم واالزدهار. 
وحضر املقابلة وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي 
اجلراح ورئيس جهاز تطوير مدينة احلرير )الصبية( وجزيرة 

بوبيان فيصل املدلج.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاشم ثاتشي رئيس جمهورية 
كوسوفو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس هاشم ثاتشي رئيس جمهورية كوسوفو الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

التقى وفدًا من »هيومن رايتس ووتش«

الفضالة: الكويت حريصة على 
ضمان مجانية التعليم والعالج 
أك��د الوكيل املساعد لقطاع للمقيمني بصورة غير قانونية 

ال��رق��اب��ة على اجل��ه��ات امللحقة 
وال��ش��رك��ات ب��دي��وان احملاسبة 
ي��وس��ف امل���زروع���ي أن���ه أصبح 
لزاماً على أجهزة الرقابة العليا 
ترتيب أولويات العمل الرقابي 
والتدقيقي في ظل الكم الكبير 
م��ن األنشطة والعمليات التي 
تخضع لرقابتها وتدقيقها، حيث 
أن االجت���اه التقليدي للتدقيق 
أصبح مستنفذاً للوقت، وأق��ل 
فاعلية إلى أنه في ظل التطورات 
الهائلة التي ط��رأت ج��راء زيادة 
األنشطة والعمليات وتنوعها في 

أنظمة املعلومات.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا 
امل���زروع���ي ن��ي��اب��ة ع���ن رئ��ي��س 
دي��وان احملاسبة باإلنابة عادل 
الصرعاوي في افتتاح احللقة 
النقاشية حول »التدقيق املبني 
على املخاطر التي ينظمها الديوان 
خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن 17 إل���ى 21 
فبراير اجلاري والتي تأتي ضمن 
إط��ار اتفاقية التعاون املبرمة 
م��ع املجلس األع��ل��ى للحسابات 

باململكة املغربية.
وق���ال امل��زروع��ي إن أسلوب 
ال��ت��دق��ي��ق ظ��ه��ر وف���ق أس��ل��وب 
املخاطر وال���ذي م��ن خالله يتم 
انتهاج عملية ترتيب األولويات 
سواء في خطط الرقابة والتدقيق 
أو أثناء تدقيق عمليات األنشطة، 
بهدف التركيز على املواقع ذات 
املخاطر العالية ليتم تغطيتها 

بشكل جيد.

وأضاف املزروعي أن الديوان 
قام بتشكيل فريق مختص لوضع 
اآللية املناسبة للتحول من النظام 
التقليدي إلى نظام التدقيق املبني 
على املخاطر مل��ا ميثله ذل��ك من 
نقلة نوعية لعمليات التدقيق، 
واس��ت��ح��داث األدل���ة اإلرش��ادي��ة 
الالزمة لذلك، واتخاذ اخلطوات 
العملية لتنمية ق��درات املدققني 
وتزويدهم باملهارات واخلبرات 
املطلوبة ألداء مهامهم املكلفني بها 
وفقاً لهذا األسلوب املتطور، وذلك 
في إطار تبني معايير ومنهجيات 
ل��ل��رق��اب��ة تتسم باملوضوعية 
وال��ش��ف��اف��ي��ة ف��ي أداء ال��دي��وان 
ملهامه الرقابية. وأش��ار إل��ى أن 
التطور املأمول يأتي ضمن حزمة 
م��ن املشاريع التطويرية التي 
شرع بها الديوان مؤخراً، كما مت 
تشكيل فرق عمل وجل��ان للقيام 
بها متثلت في موضوعات عدة 
ستسهم في االرتقاء باألداء املهني 
لديوان احملاسبة وانعكاس ذلك 

على مخرجاته الرقابية.

ونوه املزروعي أن الديوان قام 
بتتويج الفكر والتطور املأمول 
بإعداده تقرير عن املوضوعات 
عالية املخاطر متضمناً عرض 
لستة موضوعات يرى الديوان 
أهمية متابعتها وإيجاد احللول 
املالئمة بشأنها من قبل اجلهات 
املختصة ب��ال��دول��ة ومعاجلة 
آث���اره���ا، م��ض��ي��ف��اً أن التقرير 
الق��ى تفاعاًل من قبل السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وهو محل 

اهتمام ودراسة من قبلهم.
وأض���اف أن ت��ب��ادل اخلبرات 
واملعارف بني اجلهازين يعتبر 
أم���ر ح��ي��وي ي��س��ه��م ف���ي إث���راء 
امل��ع��ارف وت��راك��م اخل��ب��رات لدى 
ك��ل م��ن اجل��ه��ازي��ن، كما يعكس 
العالقات الوطيدة بينهما وروح 
ال����ود وال��ت��ع��اون ال��ت��ي تسود 
التعامل بينهما، مؤكداً أن الهدف 
من احللقة النقاشية هو النقاشات 
املثمرة والعصف الذهني الذي 
يؤدي إلى تراكم معرفي متبادل 

في هذا املجال.

 يوسف املزروعي متحدثاً خالل احللقة النقاشية


