
alwasat.com.kw

»الطيران املدني«: حركة املالحة طبيعية في مطار الكويت
قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية إن حركة 
املالحة في مطار الكويت الدولي أمس تعمل بشكل طبيعي 
م��ؤك��دة أن عمليات التشغيل ف��ي م��راف��ق امل��ط��ار ل��م تتأثر 

باإلضراب الذي دعا إليه بعض موظفي )الطيران املدني(.
وأوضح نائب املدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي 

في )الطيران املدني( صالح الفداغي في بيان صحفي أن حركة 
الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها املجدولة منها 

خمس رحالت قادمة و 14 رحلة مغادرة.
وأشاد الفداغي بجهود جميع املوظفني العاملني في مطار 
الكويت الذين حافظوا على كفاءة التشغيل مؤكدا مواصلة 

اجلهود في سبيل رفع وتطوير ق��درات املوظفني واحملافظة 
على حقوقهم ومكتسباتهم.

وكانت )الطيران املدني( أعلنت السبت املاضي توحيد 
البدالت للعاملني بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج 

املراقبة والرادار.
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر بيان صباح أم��س  سمو 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
و رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان 

الصديقة قاهر رسول زاده والوفد املرافق 
له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر 

املقابلة وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري 
الشيخ علي اجلراح.

سمو ولي العهد يستقبل املبارك ورئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده والوفد املرافق

طاجيكستان وزراء  ورئيس  املبارك  يستقبل  العهد  ولي  رئيس  من  تهنئة  رسالة  يتلقى  األمير 
السوداني االنتقالي  السيادة  مجلس 

تلقى صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه الفريق 
أول رك��ن عبدالفتاح البرهان 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���س���ي���ادة 
االنتقالي بجمهورية السودان 
الشقيقة، أعرب فيها فخامته عن 
خالص تهانيه بعودة سموه 
إل��ى أرض الوطن العزيز بعد 
استكمال الفحوصات الطبية 
التي تكللت بفضل الله تعالى 
ومنته بالتوفيق والنجاح، 
متمنيا فخامته لسموه رعاه الله 
موفور الصحة ومتام العافية 
وأن يحقق لدولة الكويت املزيد 
من التقدم واالزده���ار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وق��د بعث ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إل��ى أخيه فخامة الفريق أول 
رك���ن ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��ب��ره��ان 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���س���ي���ادة 
االنتقالي بجمهورية السودان 
الشقيقة ضمنها سموه بالغ 
شكره وتقديره على ما أعرب 
عنه فخامته من تهان وطيب 
املشاعر وصادق الدعاء، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدوالعافية. 

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ف��ي قصر بيان 
ص��ب��اح أم��س رئ��ي��س وزراء جمهورية 
طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وقد أجريت للضيف مراسم استقبال 
رسمية ع��زف خاللها ال��س��الم الوطني 
جلمهورية طاجيكستان والسالم الوطني 
ل��دول��ة الكويت ث��م تفقد معاليه حرس 
الشرف. عقب ذل��ك صافح الضيف كبار 
مستقبليه وف��ي مقدمتهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د و ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل���راح وامل��س��ت��ش��ار ف��ي دي���وان رئيس 
مجلس ال����وزراء رئ��ي��س بعثة الشرف 
املرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر األحمد 
الصباح وع��دد من الشيوخ وكبار قادة 
اجل��ي��ش وال��ش��رط��ة واحل���رس الوطني 
واإلدارة العامة لإلطفاء وكبار املسؤولني 
بالدولة ودي��وان رئيس مجلس ال��وزراء 
وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية 
السنغال لدى الكويت عبداألحد امباكي 
وسفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى جمهورية 
باكستان اإلسالمية واحملال إلى جمهورية 

طاجيكستان نصار املطيري.
وك�����ان رئ���ي���س وزراء ج��م��ه��وري��ة 
طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده 

قد وصل إلى البالد صباح أمس في زيارة 
رسمية تستغرق ع��دة أي��ام ب��دع��وة من 

سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء.

سمو الشيخ جابر املبارك مرحباً بقاهر رسول زاده 

طاجيكستان  وزراء  رئيس  يستقبل  املبارك 
للكويت زيارته  مستهل  في 

مراسم استقبال رسمية 

املباركي: الديوان الوطني حلقوق 
اإلنسان حريص على حماية 

احلريات اخلاصة والعامة

أكد رئيس الديوان الوطني حلقوق اإلنسان في 
الكويت السفير جاسم املباركي أهمية الدور الذي 
يؤديه الديوان في االرتقاء بثقافة حقوق اإلنسان 
وحماية احلريات اخلاصة والعامة السيما الثقافية 
واالجتماعية والسياسية التي كفلها الدستور 

الكويتي.
وقال املباركي ل� )كونا( أمس االثنني على هامش 
زيارته للعاصمة القطرية الدوحة: إن دور الديوان 
يتالقى وينسجم مع ال��دور اإلنساني الكبير الذي 
تقوم به الكويت كمركز عاملي للعمل اإلنساني ومع 
الوصف التي أطلقته األمم املتحدة على سمو أمير 

البالد كقائد للعمل اإلنساني.
وأض���اف أن هناك أدوارا ع��دي��دة للديوان من 
أهمها زي���ارة السجون وم��راك��ز اإلي���واء وأع��داد 
الندوات وتثقيف املجتمع بقضايا حقوق اإلنسان 
ووجوب احترام تلك احلقوق واحترام النصوص 
واالتفاقيات الدولية التي التزمت بها الكويت والتي 
من شأنها االرتقاء مبكانة الكويت وسمعتها في 

مجال حماية حقوق اإلنسان.
وأك��د أيضا أهمية ال��دع��م احلكومي للديوان 
واستقالليته ألنه ليس جهازا حكوميا وال منظمة 
مجتمع مدني، مبينا أن له وضعية قانونية مستقلة 
حسب م��ب��ادئ ب��اري��س، وأن احلكومة الرشيدة 
حريصة على تسهيل مهمة الديوان مبا يتناسب 
مع مكانة الكويت وتاريخها وتراثها ومكانة سمو 

أمير البالد.
وعن جولته احلالية في دول مجلس التعاون 

اخلليجي قال املباركي: إنها تهدف إلى االطالع على 
التجارب اخلليجية املتميزة في املجاالت القريبة من 
عمل الديوان الوطني حلقوق اإلنسان واالستفادة 
من تشريعاتها وأنظمتها خاصة ألن دول مجلس 

التعاون هي األقرب للكويت في كل النواحي.
وأوضح أن الزيارات أثمرت االستفادة من العديد 
من اخل��ب��رات امل��وج��ودة ل��دى األش��ق��اء اخلليجيني 
لبحث إمكانية تطبيقها في الكويت واستعدادهم 
لدعم الديوان في املرحلة احلالية، باإلضافة إلى 

تعزيز التعاون بني الكويت والدول اخلليجية.
وعن التطورات احلالية املتعلقة بقانون الديوان 
الوطني حلقوق اإلن��س��ان ف��ي الكويت أف��اد بأنه 
مت قبل مدة تعيني رئيس ونائب رئيس للديوان 

وتسعة أعضاء ميثلون مجلس اإلدارة.
وبني أن هناك ست جلان حاليا في الديوان هي 
جلنة مناهضة االجت��ار بالبشر وجلنة احلقوق 
املدنية والسياسية وجلنة الشكاوى والتظلمات 

وجلنة املرأة وجلنة املعاقني وجلنة حلقوق الطفل.
وكان السفير املباركي بحث مع رئيس اللجنة 
الوطنية القطرية حلقوق اإلنسان الدكتور علي 
املري التعاون املشترك في مجال حقوق اإلنسان 
وحمايتها، كما ق��ام ب��زي��ارة ملركز األمم املتحدة 

للتدريب والتوثيق.
واستعرض السفير املباركي مع األم��ني العام 
لوزارة اخلارجية القطرية الدكتور أحمد احلمادي 
خالل الزيارة عالقات التعاون الثنائي بني البلدين 

إضافة إلى املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

السفير جاسم املباركي مع األمني العام لوزارة اخلارجية القطرية

تسلم ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األح��م��د رس��ال��ة خطية 
من أخيه الرئيس عثمان غزالي رئيس 
جمهورية القمر املتحدة الشقيقة تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل تنميتها 
وت��ع��زي��زه��ا ف��ي امل��ج��االت ك��اف��ة. وقد 
ق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة ل��وزي��ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
وزي��رة الصحة والتضامن واحلماية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��زي��ز امل���س���اواة بني 

اجلنسني جلمهورية القمر املتحدة لوب 
ياكوتي عثمان.

ك��م��ا ت��س��ل��م س��م��وه رس��ال��ة خطية 
من أخيه ة الرئيس إسياس أفورقي 
رئيس دول��ة ارتيريا الصديقة تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي جتمع البلدين 
والشعبني الصديقني وسبل تنميتها في 
املجاالت كافة. وقد قام بتسليم الرسالة 
لوزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح وزير الشؤون اخلارجية 

لدولة ارتيريا عثمان صالح محمد.

خطيتني  رسالتني  يتسلم  وسموه   ..
وإرتيريا القمر  جمهورية  رئيسي  من 

»األرابوساي« العربية  املنظمة  جلان  جميع  بعضوية  تفوز  الكويت 
اختتم املجلس التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي( أعمال 
اجتماعه الثامن واخلمسني والذي عقد خالل الفترة من 

10 - 11 نوفمبر اجلاري في الدوحة – دولة قطر.
وأعلن مدير إدارة الرقابة على األداء عادل الكوت 
عن ف��وز دي��وان احملاسبة بانتخابات جميع جلان 
املنظمة وهي جلنة تنمية القدرات املؤسسية، وجلنة 
املعايير املهنية والرقابية، وجلنة الرقابة على أهداف 

التنمية املستدامة.
وأوضح الكوت بأن املجلس رحب مبقترح ديوان 
احملاسبة بشأن التعاون بني املنظمة العربية ومنظمة 
اليوروساي وعلى مشروع مذكرة التفاهم التي أعدها 
دي��وان احملاسبة بهذا الشأن، مفوضاً األم��ني العام 
للمنظمة للتنسيق مع املنظمة األوروب��ي��ة من أجل 

توقيع هذه االتفاقية.

كما رح��ب املجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
باملقترح املقدم من دي��وان احملاسبة الكويتي بشأن 
تنظيم برنامج إعداد القادة الشباب للمنظمة العربية 
خ��الل سنة 2021 والتنسيق م��ع م��ب��ادرة تنمية 
اإلن��ت��وس��اي لتقدمي ال��دع��م وامل��س��ان��دة لتنفيذ هذا 

البرنامج.
وأضاف الكوت بأن املجلس وافق على تشكيل فريق 
عمل برئاسة دي��وان احملاسبة الكويتي وعضوية 
اجلهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية 
واملجلس األعلى للحسابات باململكة املغربية لدراسة 
اإلجابات الواردة في االستبيانات التي سيتم توزيعها 
على األج��ه��زة الرقابية العربية ح��ول قياس مدى 
التزام االجهزة الرقابية العليا مبتطلبات املعايير 
استنادا الى اطار قياس االداء ألنواع الرقابات الثالث 
االداء وااللتزام واملالي ملعرفة املتطلبات واملجاالت 

التي ميكن للمنظمة ان تساند فيها االجهزة لتجاوز 
الصعوبات في مجال املعايير وإع��داد تقرير في ذلك 
يعرض على جلنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة 

في اجتماعها القادم.
كما قام املجلس باعتماد تكليف دي��وان احملاسبة 
بشأن تقدمي مقال حول موضوع ضمان اجلودة على 
ان يتم تسليمه للجنة املعايير املهنية والرقابية 
للمنظمة العربية مبوعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر 

القادم.
وبني أن املجلس وافق على جتديد مذكرة التفاهم 
بني املنظمة العربية ومنظمة األفروساي - E وذلك 
بعد االطالع على مذكرة التقييم املقترحة التي أعدتها 
األمانة العامة للمنظمة وتكليف األمني العام بتوقيع 
جتديد امل��ذك��رة وذل��ك خ��الل ال���دورة الثالثة عشرة 

للجمعية العامة.


