
أكد وزير اخلارجية والتعاون الدولي 
بغينيا االستوائية سيمون أنغي أمس  
التقدير الكبير واالعتزاز ال��ذي تكنهما 
حكومة بالده وشعبها لسمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.
وقال مساعد وزير اخلارجية الكويتي 
لشؤون إفريقيا السفير حمد املشعان 
في تصريح ل� )كونا( عقب لقائه والوفد 
املرافق في العاصمة )ماالبو( الوزير 
انغي إن األخ��ي��ر أك��د أن حضور سمو 
األمير القمة العربية اإلفريقية الرابعة 
التي عقدت في ماالبو نوفمبر 2016 
كان له أبلغ األثر في نفوس أبناء الشعب 

الغيني وحكومته.
وأضاف أن »الوزير أنغي استذكر بكل 
التقدير املبادرة التي قدمها سمو أمير 
البالد بالقمة العربية اإلفريقية الثالثة 

التي عقدت في الكويت عام 2013 للدول 
اإلفريقية بقيمة مليار دوالر كقروض 
ميسرة«، مبينا أن هذه املبادرة تدل على 
م��دى اهتمام الكويت وأميرها بالدول 

اإلفريقية وشعوبها.
وأشار الوزير أنغي إلى املشروعات 
احليوية والتنموية التي اقامتها الكويت 
في القارة السمراء قائال: »أينما تذهب 
في افريقيا الب��د أن ت��رى ع��ددا من هذه 
املشروعات التنموية واحليوية التي 
اقامتها الكويت وايادي اخلير الكويتية 

خلدمة الشعوب اإلفريقية«.
وثمن الوزير أنغي العالقة القوية 
التي تربط رئيس غينيا االستوائية 
بسمو أمير البالد، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن حكومة بالده لن تتردد حلظة في دعم 
الكويت ومطالبها في احملافل الدولية 

وغيرها. وأوض��ح السفير املشعان أن 
ال��زي��ارة تأتي ف��ي إط��ار تفعيل مذكرة 
املشاورات السياسية بني البلدين والتي 
مت التوقيع عليها في عام 2016 خالل 
الزيارة التي قام رئيس غينيا االستوائية 

إلى البالد.
وأش����اد السفير امل��ش��ع��ان ب��ال��دور 
الذي قامت به كل من غينيا االستوائية 
والكويت إب��ان تزامن عضويتهما في 
مجلس األم��ن الدولي والتنسيق عالي 
املستوى ب��ني البلدين بشأن القضايا 

الدولية.
وأش��ار إلى أن الكويت ستشارك في 
امل��ؤمت��ر اإلف��ري��ق��ي ال��ذي تنظمه غينيا 
االس��ت��وائ��ي��ة حت��ت ع��ن��وان )اس��ك��ات 
البنادق( في الربع الثاني من عام 2020 
ويعنى مبسائل السلم واألمن في إفريقيا. 

ووج��ه السفير املشعان دع��وة للوزير 
ان��غ��ي ل��زي��ارة ال��ب��الد م��ؤك��دا ض��رورة 
تضافر اجلهود بني اجلانبني للتوقيع 
على اتفاقيتني عالقتني هما مشروع 
اتفاقية اخل��دم��ات اجل��وي��ة وم��ش��روع 

اتفاقية للتعاون الثقافي والتعليمي.
ي��ذك��ر أن ال��ع��الق��ات الدبلوماسية 
ب��ني البلدين الصديقني ب��دأت ف��ي عام 
1988 وقدم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لغينيا االستوائية 
قرضني ملشروعني أحدهما لتمويل مطار 
باتا الدولي في عام 1988 واآلخر لبناء 
وجتهيز مستشفى مدينة )منغومو( في 

يونيو املاضي.
وتأتي زي��ارة السفير املشعان إلى 
العاصمة ماالبو في ختام جولة افريقية 

شملت أيضا ساحل العاج والغابون.

نظم دي��وان احملاسبة ندوة 
بعنوان “التدقيق املبني على 
املخاطر جتربة ديوان احملاسبة 
ف��ي دول���ة قطر” وال��ت��ي قدمها 
مدير إدارة املخاطر واجل��ودة 
بديوان احملاسبة القطري الشيخ 
سلطان آل ثاني، وذل��ك بهدف 
تبادل اخلبرات واملعارف حول 
ه��ذا امل��ج��ال وتفعيل التعاون 

املشترك بني اجلهازين.
وقال مدير إدارة الرقابة على 
التسويق واالستثمار للجهات 
النفطية محمد ال��دوس��ري إن 
الندوة تناولت منظومة إدارة 
املخاطر ومبادرات ومشروعات 
ال��ت��ط��وي��ر واس��ت��خ��دام أفضل 
التقنيات في مسح وتقييم وإدارة 
املخاطر، باإلضافة ال��ى مقدمة 
عن مشروع إدارة املخاطرالذي 
يحقق عدة أه��داف منهاتأسيس 
م��ف��ه��وم ال��ت��دق��ي��ق امل��ب��ن��ي على 
أسس املخاطر وحتديد املخاطر 
لدى اجلهات وقطاعات الدولة، 
وت��أس��ي��س منظومة م��ؤش��رات 
اإلن�����ذار امل��ب��ك��ر، ونشرثقافة 

املخاطر لدى اجلهات.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض��ت ال��ن��دوة 
مستويات املخاطر وتعريفهامن 
خ�������الل ت���س���ل���ي���ط ال����ض����وء 
علىاملخاطر األس��اس��ي��ة على 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م وامل��ن��ط��ق��ة 
وال��دول��ة وال��ت��ي ت��ؤث��ر بشكل 
مباشر على قطاعات السوق 
القطري، واملخاطر املؤسسية 
على مستوى اجلهات اخلاضعة 
للرقابة والتي تهدد ق��درة تلك 

اجل��ه��ات على حتقيق أهدافها 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ون��واجت��ه��ا، 
باإلضافة الى استدامة املخاطر 
على مستوى االدارات الرئيسية 
ف���ي اجل���ه���ات وامل���ؤس���س���ات 
احلكومية اخل��اض��ع��ة لرقابة 

الديوان.
وأش����ار ال���دوس���ري إل���ى أن 
الندوة تطرقت ملشروع تطوير 
إدارة امل��خ��اط��ر ف���ي دي����وان 
احملاسبة القطري والذي ينبثق 
من رؤية قطر 2030 بأن تكون 
استراتيجية قطر االقتصادية 
واعية لعدد من املخاطر التي 
حتد من حتقيق طموحها، حيث 
اشتمل امل��ش��روع على االط��ار 
الزمني الدارة املخاطر، وسجل 

املخاطر وبيئتها ومعاييرها 
وكيفية معاجلتها.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن دي���وان 
احملاسبة ب��دول��ة قطر تأسس 
ع��ام 1973 ويتبع أمير دول��ة 
قطر مباشرًة، ويأتي الهدف من 
إنشائه للحفاظ على املال العام 
والتحقق من سالمة مشروعية 
استخدامه، والتحقق من صحة 
البيانات املالية واملساهمة في 
حتسني استخدام موارد الدولة 
املستدامة  التنمية  لتحقيق 
ورف��اه��ي��ة املجتمع، باإلضافة 
ال���ى امل��س��اه��م��ة ف���ي االرت���ق���اء 
مب��ب��ادئ احملاسبة والشفافية 
لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة 

الديوان.
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اجلار الله بحث مع وزير 
اخلارجية الثاني بسلطنة 
بروناي العالقات الثنائية

اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أم��س م��ع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الثاني بسلطنة 
بروناي دار السالم إي��روان بن بهني يوسف 

الذي يقوم بزيارة للبالد والوفد املرافق له.
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع���دد م��ن أوج��ه 
العالقات الثنائية ب��ني البلدين اض��اف��ة الى 
تطورات االوض��اع على الساحتني اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة. وح��ض��ر ال��ل��ق��اء م��س��اع��د وزي��ر 
اخلارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
الوزير السفير أيهم العمر وسفير دولة الكويت 
لدى سلطنة بروناي دار السالم صالح مبارك 

املطيري.

خالل ندوة »تعزيز وحماية حقوق العمالة املتعاقدة في دولة الكويت«

اجلار الله: الكويت بذلت جهودًا مضنية لتوفير بيئة مناسبة للعمالة

أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله احترام 
الكويت اللتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان 
ومواصلتها ب��ذل كافة اجلهود التي تكفل جميع 
احلقوق املترتبة على تلك االلتزامات ومنها ضمان 

الكرامة.
جاء ذلك في كلمة للجارالله خالل افتتاح ندوة 
)تعزيز وحماية ح��ق��وق العمالة املتعاقدة في 
دول��ة الكويت( التي أقامتها )اخل��ارج��ي��ة( أمس 
بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة في الكويت برعايته 

وحضوره.
وأشار إلى اجلهود املضنية التي بذلتها الكويت 
ط��وال ال��س��ن��وات املاضية ف��ي سبيل توفير بيئة 
مناسبة للعمالة املتعاقدة حتى تسهم بشكل إيجابي 
في عجلة التنمية من خالل اصدار العديد من القوانني 

والقرارات التي تضمن حقوقهم الكاملة.
وقال: إن الهجرة السيئة التنظيم ميكن أن تعمق 
االنقسامات داخ��ل املجتمعات وت��ع��رض الناس 
لالستغالل وسوء املعاملة مبينا انه لذلك شاركت 
الكويت في املؤمتر احلكومي الدولي الذي دعت إليه 
األمم املتحدة في مدينة مراكش املغربية في ديسمبر 
2018 والذي تبلور عنه اعتماد االتفاق العاملي من 

أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
ولفت إلى أن أول قانون لتنظيم العمل في الكويت 
ص��در ع��ام 1959 وأن���ه ع��دل ب��امل��رس��وم األم��ي��ري 

1960/34 منوها بالقانون 1959/1 والقانون 
1969/28 في شأن العمل بالقطاع األهلي.

واعتبر اجلارالله أن هذه القوانني جاءت كنتيجة 
طبيعية ملا م��رت به الكويت من منو وتطور دفع 
العديد من العمالة املتعاقدة للتفكير جديا باحلصول 
على فرص عمل »لذا كان لزاما علينا إصدار مثل هذه 

القوانني من أجل ضمان حقوقهم«.
وأكد أنه نظرا ألن قانون العمل يهدف إلى املوازنة 
العادلة بني مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية 
ومصلحة أصحاب االعمال من ناحية أخرى فقد مت 
اعتماد قانون العمل جديد في الكويت املتمثل بقانون 

العمل في القطاع األهلي 2010/6.

وق��ال: إن القانون يتوافق مع اح��ت��رام الكويت 
اللتزاماتها اإلنسانية واتفاقيات منظمة العمل 
الدولية التي سبق االنضمام إليها، مبينا أن الكويت 
حرصت على إنشاء أجهزة مختصة بالعمالة ممثلة 
بالهيئة العامة للقوى العاملة وهي تعمل باستمرار 
على تعزيز وحماية العمالة املتعاقدة وتقدمي كافة 

التسهيالت املطلوبة وفقا للقانون.
وأوضح أن العمالة الوافدة مع أسرها يشكلون 
أكثر من ثالثة ماليني فرد مشددا على أنهم يتمتعون 
بكافة احلقوق التي نصت عليها القوانني الوطنية 
وه��م يساهمون بشكل إيجابي في كافة قطاعات 

العمل سواء في أجهزة الدولة أو القطاع اخلاص.

وقال: »نستذكر هنا ما اعتمدته اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في 4 سبتمبر 2000 باعتبار ال18 
من ديسمبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين وذلك 
نتيجة لالعداد الكبيرة واملتزايدة من املهاجرين في 

العالم الباحثني عن فرصة عمل«.
واشار إلى أن الهجرة تعتبر اليوم أحد العوامل 
القوية التي حترك النمو االقتصادي وحتفز النشاط 
وتتيح للماليني البحث عن ف��رص جديدة للعمل 
تعود بالنفع على مجتمعاتهم االصلية واملجتمعات 

التي حتتضنهم على حد سواء.
وذك��ر أن الكويت اعتمدت القانون 2015/68 
بشأن العمالة املنزلية والذي يعد منوذجا يحتذي به 
ملا ورد فيه من ضمانات عدة ومن حتديد للمسؤولية 

بني العامل املنزلي ورب العمل.
وأض��اف أن القانون تضمن إنشاء مركز إليواء 
العمالة خاص بالنساء يقدم املساعدة واحلماية 
القانونية واخلدمات الصحية والوجبات الغذائية 

املجانية لهن ويستوعب 500 عاملة.
ولفت إلى إش��ادة املنظمات الدولية املتخصصة 
سواء احلكومية منها أو غير احلكومية أو البعثات 
الدبلوماسية املعتمدة ل��دى ال��ك��وي��ت مبستوى 
اخل��دم��ات التي يقدمها امل��رك��ز، مبينا أن )القوى 
العاملة( بصدد إنشاء مركز للرجال كنتيجة طبيعية 

للنجاح الذي حققه مركز النساء. 

خالد اجلار الله متحدثاً
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أكد التقدير الكبير واالعتزاز بسمو أمير البالد

أنغي: حكومة غينيا االستوائية لن تتردد حلظة 
في دعم الكويت ومطالبها في احملافل الدولية 

السفير حمد املشعان يقدم درعاً إلى سيمون أنغي

بالتعاون مع ديوان احملاسبة القطري 

»احملاسبة« ينظم ندوة التدقيق 
املبني على املخاطر

الشيخ سلطان آل ثاني متحدثاً
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جانب من افتتاح الندوة نائب وزير اخلارجية أثناء تكرمي طارق الشيخ

تنطلق اليوم  فعاليات جائزة الكويت 
لإلبداع اإلعالني في دورتها السابعة 
بقاعة السينما، مبركز الشيخ جابر 
األح��م��د الثقافي ، وبتنظيم م��ن هيئة  
امللتقى اإلعالمي العربي، وشراكة مع 
اجلمعية الدولية لإلعالن فرع الكويت، 
واجلمعية الكويتية لإلعالم و االتصال، 
وأكادميية اإلع��الم املتكامل، باإلضافة 
الى عدد من اجلهات اخلاصة، ومبشاركة 
عدد من الشخصيات املؤثرة في مجاالت 
العالقات العامة والتسويق واإلع��الن  

على املستويني احمللي و العربي.
وأعلن ماضي اخلميس األم��ني العام 

للملتقى اإلع��الم��ي ال��ع��رب��ي  ف��ي بيان 
صباح أم��س عن إغ��الق ب��اب التسجيل 
ف��ي فعاليات اجل��ائ��زة، حيث اك��د على 
مشاركة اكثر من 200 إعالن من مجمل 
اإلعالنات التي مت عرضها خالل العام 
2019،  ل��ع��دد م��ن ال��ش��رك��ات احمللية 
والعربية، مبينا سوف يتم اإلعالن عن 
اإلع��الن��ات الفائزة ب��درع اجل��ائ��زة  غدا 
في متام الساعة الثامنة مساءا من مركز 

الشيخ جابر األحمد الثقافي.
وأض��اف اخلميس أن جائزة الكويت 
ل��إلب��داع لها العديد م��ن األه���داف التي 
تسعى إلى حتقيقها كرفع معايير صناعة 

اإلع���الن ف��ي الكويت والعالم العربي 
لتتماشى مع املعايير الدولية، وصقل 
مهارة العاملني في هذا املجال من خالل 
خلق روح تنافسية ابداعية تستطيع 
املساهمة في تطوير االمكانيات الفنية 
وامل��ه��اري��ة ف��ي مجال صناعة اإلع��الن، 
إضافة إل��ى ترويج األف��ك��ار اإليجابية 
والبناءة املستخدمة في املواد اإلعالنية، 
مضيفا أن اجلائزة تتمتع بلجنة حتكيم 
على مستوى عال من املهنية واخلبرة 
والتنوع، وتضم اللجنة عشر أعضاء ما 
بني إعالميني وأكادمييني ومتخصصني 

في صناعة اإلعالم.

اخلميس: جائزة الكويت لإلبداع تسعى إلى صقل مهارة العاملن 

200 إعالنًا محليًا وعربيًا في جائزة الكويت لإلبداع

آل ثاني مع مسؤولي ديوان احملاسبة ماضي اخلميس

جانب من اللقاء


