
ق���ام س��م��و ال��ش��ي��خ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
ب��زي��ارة إل��ى دي��وان احملاسبة 
أمس، وكان في استقبال سموه 
رئيس ديوان احملاسبة فيصل 
الشايع ونائب رئيس ديوان 
احملاسبة ع��ادل الصرعاوي 

وكبار املسؤولني في الديوان.  
وق���ال س��م��وه ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي: إن زي���ارت���ه تأتي 
ترجمة وتنفيذا لتوجيهات 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
الشيخ صباح األحمد وحرص 
س��م��وه ال��دائ��م على محاربة 

الفساد وحماية املال العام. 
 وأشار سموه إلى أن ديوان 
احمل��اس��ب��ة م��ن أه���م أجهزتنا 
الرقابية منوها بالدور املهم 
واحل���ي���وي ال����ذي ي��ق��وم به 

الديوان في حماية املال العام. 
 وأوض��������ح س����م����وه أن���ه 
مت خ��ال االج��ت��م��اع م��ع األخ 
فيصل الشايع االت��ف��اق على 
تعزيز التعاون ف��ي املرحلة 
القادمة ومتابعة كافة امللفات 
التي متثل مخالفات جسيمة 
ض��د امل���ال ال��ع��ام، م��ؤك��دا أنه 
سيتم إع��ط��اؤه��ا م��ا تستحق 
من أهمية.  وأع��رب سموه عن 
شكره وتقديره لرئيس ديوان 
احملاسبة ونائبه ومساعديه 
على ما قدموه من معلومات 
بشأن عملهم وتواصلهم مع 
اجل��ه��ات احلكومية املختلفة 
ورؤيتهم حول كيفية التعاون 

ف��ي املستقبل سويا لتقليص 
املاحظات واملخالفات حلماية 

املال العام. 

 وأض��اف سموه أن��ه سوف 
يستكمل لقاءاته مع األجهزة 
األخ���رى وف��ي مقدمتها جلنة 

املناقصات امل��رك��زي��ة وإدارة 
الفتوى والتشريع، مشيرا إلى 
أهمية دعمها لتعزيز وتقوية 

دورها املهم والفعال في تنفيذ 
مرئيات وتوجيهات صاحب 

السمو في املرحلة القادمة. 

دع��ت جمعية املهندسني الكويتية وزارة 
العدل إلى اتخاذ إج��راءات سريعة وضرورية 
حلفظ حقوق املهندسني املتضرريني من احلكم 
األخير الصادر من محكمة التمييز االداري��ة 
واملتمثل في ايقاف تعيني اخلبراء من املهندسني 
وغيرهم ، موضحة أن��ه على ال���وزارة كجهة 
إداري��ة معنية بأمور هؤالء املوظفني أن تتخذ 

هذه االجراءات التي حتفظ حقوق موظفيها. 
وق���ال رئ��ي��س اجلمعية امل��ه��ن��دس فيصل 
دويح العتل: إننا نطالب الوزراة أن تتخذ هذه 
االج���راءات حلفظ حقوق نحو 171 مهندسا  
شملهم حكم احملكمة ، الفتا الى أن اجلمعية لن 
تتوان في الوقوف مع هؤالء املهندسني حتى 
اليصبحون ضحايا لألخطاء التي وقعت بها 

الوزارة خال فترة تعيينهم. 
وأكد العتل احترام اجلمعية ألحكام القضاء 
الكويتي وتعتز بها،مضيفا أننا وف��ي حالة 
الكثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات 
منهم حصلوا على ه��ذه الوظائف بجهودهم 
والتزامهم مبتطلبات التعيني من اختبارات 

ومؤهات علمية، وخاصة أنه لم يتقدم أحد 
للطعن بتعيني أي من املهندسني وأن أغلبهم 
خ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت أو م��ن جامعات 
مرموقة وقع عليهم الضرر ولهذا نأمل أن تلبي 

ال��وزارة هذا النداء وتقوم باتخاذ اجراءاتها 
التي هي أدرى بها حلفظ هذه احلقوق . 

وأشار إلى أن الكثيرين من أعضاء اجلمعية 
لم يلجؤون ال��ى أي��ة أساليب غير مشروعة 
أو تخالف القوانني للحصول على الوظائف، 
مؤكدا أن هذا اجلودة تؤكدها التقارير الفنية 
التي قدمها هؤالء املهندسني واملهندسات خال 
فترة عملهم على مدى سنتني في ادارة اخلبراء . 
وق���ال رئ��ي��س “املهندسني”: ت��ع��ودن��ا في 
الكويت أن يكون القضاء ماذنا األخير ونفخر 
بهذا القضاء وعلى الوزارة أن تدرس االجراءات 
املطلوبة التي حتفظ حقوق هؤالء املهندسني، 
ونحن في جمعية املهندسني على استعداد تام 
لدعم إدارة اخلبراء وغيرها من اجلهات بالكثير 
من الكفاءات الهندسية التي ميكن أن تسد أي 
نقص أو ثغرة في مجال أداء “اخلبراء “ حتى 
تنفرج هذه األزم��ة وخاصة أننا رأينا الكثير 
من األراء القانونية املعنية بهذه القضية مما 
يؤكد أنه البد من حفظ احلقوق واألخذ باجراء 

قانوني وقضائي لها. 

أكد السفير األملاني في الكويت شتيفان 
موبس، أن اجلانبني ينسقان فيما بينهما فيما 

يتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع اجلرائم.
وخ��ال  لقاء تعارف أقامه السفير مع 
إعاميني، أش��اد موبس ب��دور أمير الكويت 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د م��ن أج��ل “حتقيق 
التوازن اإلقليمي”، مؤكدا أن دوره مؤثر في 

املنطقة بأكملها.
وفيما يتعلق ب��األزم��ة اخلليجية، قال 
م��وب��س: إن “األجواء ت��ف��اؤل��ي��ة وتنبئ 

بانفراجة قريبة”.
ونفى أن تكون أملانيا متنع السوريني 
أو اليمنيني أو الليبيني من احلصول على 
تأشيرة للدخول إليها، كما تفعل دول أخرى، 
ولكنه لفت إل��ى أن هناك ضوابط يجب أن 

تتوفر.
وأوض����ح: “هناك ض��واب��ط للحصول 
على تأشيرة أملانيا، وليس هناك منع ألي 
جنسية، وإمنا هناك شروط البد أن تتوفر 
في طالب التأشيرة. ونسعى لدخول أكبر 

عدد من الراغبني لزيارة بادنا”.
وحول التبرعات التي تقدمها مؤسسات 
املجتمع املدني الكويتية إلى الاجئني في 

أمل��ان��ي��ا، ق���ال: إن “هناك ض��واب��ط تطبقها 
اجلهات األملانية ح��ول حتويل التبرعات 
لاجئني ف��ي أملانيا”، داع��ي��ا املؤسسات 
اخليرية ف��ي الكويت إل��ى “االلتزام بهذه 

الضوابط” .
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رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسي
»الفتوى والتشريع« و»املناقصات املركزية«

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف أمس رئيس ادارة 
الفتوى والتشريع املستشار صاح املسعد. كما استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس جلنة 

املناقصات املركزية عبدالله العبدالرزاق.
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اتفق مع رئيس ديوان احملاسبة على تعزيز التعاون في املرحلة املقبلة

اخلالد: متابعة ملفات متثل مخالفات جسيمة ضد املال العام

سمو الشيخ صباح اخلالد أثناء زيارته ديوان احملاسبة

أكد  اعتزاز »املهندسني« بالقضاء الكويتي 

العتل: نأمل أن حتفظ وزارة العدل حقوق 
171 مهندسًا شملهم حكم »التمييز«

م. فيصل العتل 

أشاد بدور أمير البالد في حتقيق التوازن اإلقليمي 

السفير األملاني : ننسق مع الكويت 
ملكافحة اإلرهاب ومنع اجلرائم

السفير األملاني شتيفان موبس
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سمو رئيس الوزراء في صورة جماعية مع قيادات الديوان

»احمل����������اس����������ب����������ة« ي���������ق���������وم ب�����������������دور م�������ه�������م وح����������ي����������وي ف����������ي ح�������م�������اي�������ة امل�����������������ال ال�������ع�������ام

ق��ام رئيس مجلس االدارة 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج  أمس األربعاء بزيارة 
ت��ف��ق��دي��ة مل��ك��ت��ب ال��وك��ال��ة في 

العاصمة السعودية الرياض.
واطلع الشيخ مبارك الدعيج 
م��ن م��س��ؤول امل��ك��ت��ب م��ب��ارك 
العنزي على سير العمل في 
املكتب وجميع االحتياجات 
املطلوبة لتسهيل مهامه السيما 
من ناحية التعامل مع األخبار 

ومتابعة األحداث.
وأكد الشيخ مبارك الدعيج 
أن ع��م��ل ص��ح��اف��ي��ي )ك��ون��ا( 
مهم لنقل املعلومة امل��ؤك��دة 
والصحيحة مبا يشكل التزاما 
ك��ام��ا ب��امل��ه��ن��ي��ة الصحفية 

وأخاقها.
 الفتا إلى أهمية االستفادة 
من أحدث الوسائل التقنية عند 
التعامل مع األخبار مبا يضمن 

دقتها وسرعة نقلها.
وش�����دد ع��ل��ى أن أه��م��ي��ة 
ال�������دور اإلع����ام����ي مل��ك��ات��ب 
)ك��ون��ا( اخل��ارج��ي��ة ف��ي نقل 
ال��ص��ورة الكاملة والواضحة 
والصحيحة من خال التواصل 
م��ع وس��ائ��ل اإلع���ام املختلفة 
مب���ا ي��ع��زز ص����ورة ال��ك��وي��ت 
خارجيا ويحقق التواصل مع 
املؤسسات اإلعامية في الدول 
املستضيفة ملكاتب الوكالة.  
وراف��ق الشيخ مبارك الدعيج 
في زيارته للمكتب مدير إدارة 
التسويق والعاقات العامة في 

)كونا( عصام الرويح.
ومن جانب آخر أق��ام سفير 

الكويت لدى السعودية الشيخ 
علي اخلالد مساء الثاثاء مأدبة 
عشاء على شرف الشيخ مبارك 
الدعيج حضرها رئيس وكالة 

األن��ب��اء ال��س��ع��ودي��ة عبدالله 
احلسني واملدير العام ورئيس 
حترير وكالة األنباء العمانية 
الدكتور محمد العرميي ونائب 

رئيس مجلس إدارة )كونا( 
ونائب رئيس احتاد الصحفيني 
العرب عدنان الراشد وأركان 

السفارة في الرياض.

شدد على أهمية الدور اإلعالمي ملكاتبها اخلارجية 

الدعيج يتفقد مكتب »كونا« في الرياض

الشيخ مبارك الدعيج خال تفقده مكتب الوكالة بالرياض

ش���ارك مجموعة م��ن ستة 
شباب كويتيني من اجلامعة 
األمريكية بالكويت في فعالية 
األمم املتحدة حملاكاة منظومة 
عمل املنظمة األممية في جنيف 
في الفترة ما بني 29 نوفمبر 

والثاني من ديسمبر اجلاري.
وأش����اد م��ن��دوب ال��ك��وي��ت 
ال���دائ���م ل���دى األمم امل��ت��ح��دة 
واملنظمات الدولية األخرى في 
جنيف السفير جمال الغنيم 
ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( أول 
أمس بأداء وفد طاب اجلامعة 
األمريكية في الكويت وجناحه 
أمام منظومة محاكاة عمل األمم 

املتحدة للشباب.
وأض���اف السفير الغنيم: 
“أن احلضور املتميز لشباب 
ال��ك��وي��ت ف��ي ت��ل��ك املنظومة 
يعكس اهتمام الدولة الكفاءات 
املتميزة من أبناءنا وحرصهم 
على أن يكونوا خير من ميثل 
بادهم”. وأوض��ح أن هذا قد 
انعكس في فوز البحث املقدم 
م��ن ال��ط��ال��ب رض���اب م��رزوق 
حول القضاء على جميع اشكال 
التمييز العنصري والديني 
والبحث ع��ن تدابير حلماية 
املدافعني عن حقوق اإلنسان 

والصحفيني بجائزة متيز.
وأش�����ار أي���ض���ا إل����ى ف��وز 
ال��ب��ح��ث امل���ق���دم م���ن ال��ط��ال��ب 
ع��ب��دال��ل��ه اخل���ري���ب���ط ح��ول 
)م��راج��ع��ة االل��ت��زام مبعاهدة 
احل��ظ��ر ال��ش��ام��ل ل��ل��ت��ج��ارب 
النووية( بجائزة مماثلة إلى 
جانب انتخاب كل من الطالب 

عبدالوهاب العثمان والطالبة 
ليان األي��وب��ي ملنصب رئاسة 
جل��ن��ة مجلس األم���ن وأح��م��د 
ال��ع��م��ار ال��ط��ال��ب ال��ك��وي��ت��ي 
بجامعة ليفربول البريطانية 
مبنصب األم���ني ال��ع��ام لألمم 

املتحدة.
كما أشار السفير الغنيم إلى 
األداء املتميز للطلبة الكويتيني 
أث��ن��اء اجللسة ال��ت��ي ناقشت 
)التهديدات التي يتعرض لها 
السام واألم��ن الدولي نتيجة 
انتشار أسلحة الدمار الشامل(، 
حيث عكست مداخاتهم وعيا 
وإدراك���ا بالقضايا الدولية، 
وكيف ميكن لسياسة احلوار 
أن ت��ع��زز آل��ي��ات ال��ب��ح��ث عن 
القواسم املشتركة المتصاص 
االس��ت��ق��ط��اب وم����ن ث���م حل 

النزاعات.
وق��ال: إن الشباب الكويتي 

ما كان له أن يحقق هذه النتائج 
اإليجابية إال بسبب وعيهم مبا 
تقوم عليه السياسة اخلارجية 
الكويتية وآلية صبغها سمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد باحلكمة والتأني وسط 

منطقة تعصف بها التقلبات.
م��ن جانبها ق��ال��ت رئيسة 
منوذج األمم املتحدة باجلامعة 
األم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت ليان 
األيوبي إن فوز شباب الكويت 
مبنصب رئيس مجلس األمن 
في محاكاة أعمال األمم املتحدة 
فخر للكويت وشبابها ذلك ألن 
تولي شباب الكويت ملثل هذا 
املنصب احلساس والهام يعني 
ثقة العالم بإمكانياتنا في إدارة 

األزمات”.
وأكدت استفادتها من حكمة 
سمو أمير الباد في التعامل 
م��ع األزم����ات وخ��ب��رة وف��دي 

الكويت لدى األمم املتحدة في 
كل من جنيف ونيويورك في 
إدارة امللفات وسط االستقطاب 
الدولي احل��اد املعروف داخل 
أروق���ة مجلس األم���ن واألمم 
املتحدة بشكل عام. وأوضحت 
أن تلك التجربة تشجع الشباب 
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ال��دخ��ول إل��ى 
مضمار العاقات اخلارجية 
عبر ال��ق��ن��وات الدبلوماسية 
الكويتية لرفع اسمع الباد 
عاليا كوسيط سام ومساهم 
في تقيب وجهات النظر وهو 
أكثر ما يحتاجه العالم اليوم 
المتصاص ح��دة التجاذبات 

السياسي التي يشهدها.
وم��ح��اك��اة األمم امل��ت��ح��دة 
هو تقليد سنوي تقيمه األمم 
املتحدة في جنيف مبشاركة 
ال��ش��ب��اب م���ن ج��م��ي��ع أن��ح��اء 

العالم.

الغنيم يشيد باملشاركة املميزة لطالب 
كويتيني أمام محاكاة »األمم املتحدة«

السفير جمال الغنيم يتوسط الشباب املشاركني بفعالية األمم املتحدة

جانب من مأدبة عشاء أقامها سفير الكويت لدى )الرياض( الشيخ علي اخلالد على شرف الشيخ مبارك الدعيج

الطيران املدني: 
وقف التشغيل 

لشركات الطيران 
»3 من »تي 

أع���ل���ن���ت اإلدارة 
العامة للطيران املدني 
الكويتية وقف التشغيل 
لشركات ال��ط��ي��ران من 
مبنى الشيخ سعد )تي 
3( وإغ����اق ال��ط��ري��ق 
امل��ؤدي للمبنى اعتبارا 
من مطلع يناير املقبل 
بسبب استكمال األعمال 
اإلنشائية ملبنى الركاب 

اجلديد )تي 2(.
وق��ال��ت اإلدارة في 
ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أم��س 
األرب���ع���اء إن���ه سيتم 
انتقال تشغيل شركة 
ط��ي��ران )ف����اي دب��ي( 
اعتبارا من 15 ديسمبر 
اجل������اري إل����ى مبنى 
الركاب )تي 1( مبنطقة 

وزن األمتعة )رقم 4(.


