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محليات
النادي العلمي أمت كل التجهيزات والتحضيرات النطالق دورته الثامنة حتت رعاية صاحب السمو

160 مخترعاً من 30 دولة يشاركون في معرض الكويت لالختراعات 16 اجلاري
العلمي����ة للملكي����ة الفكري����ة 
»الوايبو« التابعة لألمم املتحدة 
والتي رص����دت أربعة جوائز 
ألفضل مخترع ومخترعة وأفضل 

اختراع وأصغر مخترع.
وبني اجلمعة أن شهادة براءة 
االختراع الكويتية تستخرج من 
وزارة التج����ارة حلماية احلق 
الفكري وامللكي للمخترع، وعقب 
ذلك يقوم مكتب صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع بتولي مسألة 
التواصل م����ع اجلهات الدولية 
للحصول على براءة االختراع 

الدولية.

مشاركة القطاع الخاص

بدوره ق����ال رئيس اللجنة 
املالية للمعرض اوس النصف 
إن »وزارة التج����ارة ال تضمن 
عدم سرقة االختراع وكان في 
الس����ابق هناك محام مختص 
مبتابعة حقوق املخترع وامللكية 
الفكرية، ونح����ن كجهة مالية 
هناك أح����د رعاتنا وهو البنك 
االسالمي للتنمية يتكفل برعاية 
املخترعني في ال����دول النامية، 
وهو ما يش����ير إلى أننا نسير 
على الطريق الصحيح بخطى 
متأنية وثابتة«. ولفت النصف 
أنه ورغ����م الرعاية احلكومية 
للمعرض، إال أن مشاركة القطاع 
اخلاص برواف����ده املالية يثلج 
صدره أكثر، ألنه يؤكد حس ذلك 
القطاع واهتمامه باجلانب العلمي 
واملساعدة الوطنية التي تخدم 
املخترعني بشكل خاص وتعلي 

من شأن الكويت بشكل عام.

من دولة هو الوحيد منها، وأن 
هذه الدورة تشهد تقدما كبيرا 
عن الدورة املاضية ففي العام 
املاضي شارك 150 مخترعا في 
حني هذا العام يشارك 160، وأن 
عدد الدول املش����اركة في العام 
املاضي كان 25 في حني يشارك 
هذا العام 30 دولة، وآلية توزيع 
اجلوائز ستكون فقط للحاصلني 
على اجلوائز الذهبية مع مرتبة 
الشرف، وعقب التحكيم سيكون 
هناك تقس����يم للمخترعني إلى 
فئات اجلوائز الذهبية والفضية 
والبرونزي����ة. ولفت د.الفاضل 
إلى أن جلنة التحكيم على أرقى 
مستوى علمي ومت اختيارهم 
بدقة متناهية شريطة أن يكونوا 
أصحاب مراكز علمية مرموقة 
على مستوى العالم، وسنعلن 
عن أسمائهم في وقت الحق، وان 
هناك ن����دوات علمية مصاحبة 
لوقائع املعرض، مش����ددا على 
ضرورة تواجد املس����تثمرين 
ومت توجيه دعوات لهم لتحقيق 
الهدف املنشود من املعرض وهو 

لقاء املستثمرين باملخترعني.

جهات مشاركة

ب����دوره بني رئي����س جلنة 
التسويق علي اجلمعة أنه ومنذ 
العام املاضي اكتسب املعرض 
إضافة جيدة وهي انضمام غرفة 
التجارة والصناعة ضمن رعاته، 
وهناك اتصاالت ومراسالت بني 
غرفة التجارة والغرف اخلليجية 
والعربية، وكذلك انضمام البنك 
اإلس����المي للتنمية، واملنظمة 

العلمي����ة د.خال����د الفاضل إن 
الدورة تختل����ف هذا العام عن 
الدورات السابقة، الفتا إلى أن جل 
االختراعات املشاركة هذا العام 
هي مشاركات للمرة األولى ولم 
يسبق ألي اختراع منهم أن شارك 

من قبل في أي معرض آخر.
وفيما يتعلق باللجنة العلمية 
وآلي����ة االختي����ار والضوابط، 
واملعايير متت عن طريق املوقع 
اإللكتروني للمعرض، والتأكد أن 
االختراع ال يتعارض مع القوانني 
الرسمية للدولة، والقوانني الدولية 
أيضا، وعقب ذل����ك يتم التأكد 
من مطابقة املواصفات وأهمها 
تس����جيل براءة االختراع، ألنه 
من املفترض أن تكون املشاركة 
محصورة فقط في املخترعني 
الذين مت تسجيل براءة اختراع 
لهم، وهناك استثناء فقط وحيد 
ملن ليس لديه براءة اختراع وهو 
ان يكون لديه تسجيل البراءة، 
وأن يكون ه����ذا املخترع قادما 

للموهبة واإلبداع، ومؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي التي مهما 
قلنا ال نوفيها حقها في تقدمي 
كل الدعم واملساندة لنا ولشباب 
املخترعني. وأعلن م.املنفوحي 
عن جوائز املعرض قائال: جائزة 
املعرض الدول����ي لالختراعات 
وقيمتها 15.000 دوالر مقدمة من 
النادي العلمي، وجائزة اللجنة 
املنظمة وقيمتها 10.000 دوالر، 
وجائزة مكتب براءات االختراعات 
ملجلس التعاون بقيمة 50.000 
ريال سعودي، وجائزة معرض 
جنيڤ وقيمتها 5.000 دوالر، 
وجائزة مؤسسة التقدم العلمي 
للكويتيني وقيمتها 5.000 دوالر، 
وجائزة مخترعي اخلليج وقيمتها 
1000دوالر، وأربعة جوائز من 
املنظمة العلمية للملكية الفكرية 

»الوايبو«.

آلية االختيار والضوابط

من جهته قال رئيس اللجنة 

وبعد الزخم والسمعة الدولية 
الطيب����ة انعكس األمر وأصبح 
املخترع ه����و الذي يدفع رغبة 
وطموحا منه في املشاركة، مؤكدا 
أن هن����اك فريقا تطوعيا كبيرا 
يضم شباب وفتيات يعملون 
على قدم وساق كخلية نحل ال 
تهدأ من أجل اخلروج باملعرض 

في أبهى حلة.

سوق وجوائز

ومتنى م.املنفوحي أن يحقق 
املعرض هذا الع����ام ما يصبو 
إليه، وهو إيجاد سوق حقيقي 
لتسويق املخترع واالختراع على 
حد سواء، وهو أمل ليس ببعيد، 
ففي ع����ام 2001 ذكرت الكويت 
ألول مرة كدولة راعية للمعارض 
العلمية وأرض ممهدة الستقطاب 
املخترعني واألبحاث العلمية، 
وذل����ك بفضل جه����ود النادي 
احلثيثة، وكذلك اجلهد اجلبار 
الذي يقدمه مركز صباح األحمد 

األحم����د، ومعربا ع����ن تقديره 
وفريق العمل للموافقة الفورية 
والترحيب األبوي من صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، بأن يكون املعرض حتت 
رعايته السامية، وهو األمر الذي 
استمر طيلة تلك السنوات حتى 
اليوم، وصار املعرض يعد ثاني 
أكبر مع����رض اختراعات على 
مس����توى العالم بعد معرض 
جنيڤ الدولي، واألول إقليميا 
وعربيا. وأعلن عن ان املعرض 
في دورته الثامنة يحتضن ما 
يفوق ال� 160 مخترعا من مختلف 
دول العالم، 20 منهم من أبناء 
الكوي����ت، وأن عدد الدول التي 
س����ارعت الى املش����اركة يزيد 
على ال� 30 دولة، وعدد القارات 

املشاركة يقارب ال� 6.
وقال م.املنفوح����ي إنه في 
ال����دورات األولى للمعرض كنا 
ندفع للمخترع حتى نشجعه على 
القدوم إلينا باختراعه، أما اليوم 

حمد العنزي

عبر رئي����س مجلس إدارة 
النادي العلمي الكويتي م.أحمد 
املنفوحي ع����ن عظيم امتنانه 
للرعاية السامية التي شمل بها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد املعرض الدولي 
لالختراعات منذ انطالق دورته 
األول����ى قبيل 8 أع����وام وحتى 
اآلن، معربا باألصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن كل فريق املتطوعني 
في النادي عن خالص شكرهم 
لذلك االهتمام األبوي من سموه، 
والذي لوال مظلته احلكيمة ما 
خرج هذا املاراثون العلمي إلى 

النور.
جاء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
التمهي����دي األول ال����ذي أقامه 
النادي العلمي مبقره، بحضور 
م.املنفوحي ومش����اركة كل من 
رئيس اللجن����ة املالية م.أوس 
النصف، ورئيس جلنة التسويق 
علي اجلمعة، ورئيس اللجنة 
العلمي����ة د.خال����د الفاض����ل، 
لإلعالن عن جميع التجهيزات 
والتحضيرات اخلاصة بإطالق 
ال����دورة الثامنة م����ن معرض 
االختراعات الدولي في الشرق 
األوسط الذي تبدأ فعالياته يوم 

16 نوفمبر اجلاري.
واستهل م.املنفوحي حديثه 
بالرجوع بذاكرته إلى ما قبل 8 
سنوات مضت، متذكرا وساردا 
كي����ف كان اللقاء األول للفريق 
التطوعي بالنادي مع صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

م.أحمد املنفوحي وم.أوس النصف وعلي اجلمعة ود.خالد الفاضل خالل املؤمتر الصحافي   )محمد خلوصي(

اجلهات الراعية واملشاركة
وجه م.أحمد املنفوحي شكره العميق للشركات الراعية 
للمعرض وهم: شركة زين لالتصاالت، وشركة أمريكانا، 
البنك اإلسالمي للتنمية، غرفة التجارة والصناعة، شركة 
اخلليج للكابالت، األمانة العامة لألوقاف، وال ننس���ى 
الدور الرائد لوزارة الداخلية، وكذلك دور وزارة اإلعالم 
وعلى رأسها وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
سلمان احلمود لدعمه وتخصيصه في اللجنة العليا أحد 

املعنيني مبتابعة التجهيزات النهائية للمعرض.

بعنوان »مقومات جناح املشاريع الرقمية في االقتصاد املعرفي«

انطالق امللتقى العاملي للمعلوماتية في ديسمبر

مكتب الشهيد يقدّم برامج للمتميزين

برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، قائد العمل اإلنساني، ينطلق في 
األول والثاني من ش����هر ديسمبر املقبل امللتقى 
العاملي للمعلوماتية 2015 حتت عنوان »مقومات 
جناح املشاريع الرقمية في االقتصاد املعرفي« 

في فندق الريجنسي.
وقال����ت اللجنة التنظيمية للملتقى في بيان 
صحافي إن امللتقى يسعى إلى التأكيد على أهمية 
االستثمار البشري وإطالق اإلمكانات واملهارات 
الكامنة فضال عن تشجيع اإلبداع وتبادل اخلبرات 
واألفكار وتفعيل شراكات ناجحة ومثمرة ذات 
قيمة مضافة بني كل من القطاعني العام واخلاص 

وفعاليات املجتمع املدني وأفراد املجتمع.
وأضاف����ت اللجنة أن تعزيز أس����س وقواعد 
االقتصاد املعرفي عبر االبتكار في املشاريع الرقمية 
يحقق التنمية املستدامة، وهي الرؤية التي يهدف 
امللتقى للوصول إليها، السيما أن املشاركني فيه 
نخبة متميزة من مختلف دول العالم من أصحاب 

أك����دت مدير إدارة الرعاية األس����رية مبكتب 
الشهيد فريدة الرخيص على جناح برنامج النخبة 
الذي يضم عددا من االبناء املتميزين واملوهوبني 

من ابناء الشهداء.
جاء ذلك خالل اللقاء الثاني ألعضاء برنامج 
النخبة لالطالع على اخر التطورات واملشاريع 
التي سيقدمها البرنامج لألبناء، مؤكدة ان البرنامج 
له اهداف ورسائل البد ان نحققها ونغرسها في 

نفوس أبنائنا أبناء النخبة. 
وشكرت مدير ادارة الرعاية االسرية فريدة 
الرخيص فريق النخبة على تعاونهم واهتمامهم 
بإجناح هذا البرنام����ج وحثتهم على التواصل 

مع االبناء.

املصلحة في االقتصاد املعرفي من كبار املسؤولني 
في احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسس����ات 
االستثمارية والتعليمية والتدريبية واخلبراء ذوي 
الكفاءة وأبرز املبادرين الرقميني على مستوى 
العالم. ويهدف امللتقى من خالل جلساته وورش 
العمل املصاحبة له لتحقيق األهداف الرئيسية 
التي تتمثل في تش����جيع املبدعني واملبتكرين، 
وتعزي����ز حركة ريادة األعم����ال، وتطوير بيئة 
األعمال الرقمية واملعرفي����ة، فضال عن حتفيز 
األفراد واملؤسسات للمشاركة الفعالة باالقتصاد 
املعرفي، ومتكينهم من املهارات املعرفية، وأخيرا 
توفير منصة تفاعلية لتبادل املعارف والتجارب 
واخلب����رات. وأوضح البيان أن امللتقى يتضمن 
عدة محاور رئيس����ية أهمها: الفرص املتاحة في 
اخلدمات الرقمية، والفكرة الصحيحة أساس لكل 
مشروع رقمي ناجح، وأهمية الدعم واالستثمار 
للمش����اريع الرقمية، ومحور التخطيط السليم 

والتنفيذ الناجح للمشاريع الرقمية.

من جهته، اكد املستشار صالح اجليماز على 
اهمية التعاون إلجناح برنامج النخبة والسعي 
اجلاد لتحقيق االهداف املرجو في هذا البرنامج 
حتى نحققها على ارض الواقع لتعود باملنفعة 
على االبناء. اما مراقب التوجيه االسري واإلرشاد 
صديقة دش����تي فأكدت ان ابناء النخبة ستكون 
لهم مش����اركات فعلية ف����ي البرامج التي يعدها 
مكتب الشهيد ومنها اقامة معرض لهم في حفل 
الفائقني. وقالت دش����تي: ملعرفة مواهب االبناء 
متت مطالبة االعضاء بضرورة توفير املستندات 
والطلبات االساسية لكل ابن على حدة حتى يتم 
التعامل معها بدقة ملعرفة ما يتمتع به االبناء من 

مواهب لدعمها وتنميتها.

أو أحزاب داخلية أو خارجية، 
وال تنحاز إلى أي تيار سياسي 
يؤثر في قراراتها وتوجهاتها، 
بل هي منحازة بالكلية للهدف 
األسمى وهو النهوض بالكويت 
وحتقيق اإلجنازات على أرض 

الواقع.
وتابع بأن االقوال واخلطب 
الرنانة ال تبني املؤسسات وال 
حتقق أي إجناز ولذلك فإننا 
نضع أيدين���ا بأيدي إخوتنا 
لنكون يدا واحدة نسير نحو 
أهدافنا املنشودة، ونطالبهم 
بأن يكونوا عونا لنا من خالل 
دعم اجلهود الرامية لتحسني 
واقع املواطن واملقيم على حد 

سواء.

احلركة الشعبية تفتح أبوابها لالقتراحات 
البناءة من املواطنني واملقيمني

أك���د نائب رئيس احلركة 
الشعبية الوطنية م.عبدالعزيز 
اليوس���ف ح���رص احلركة 
على تبن���ي أي اقتراحات أو 
أفكار من املواطنني واملقيمني 
والعمل على تنفيذها للنهوض 
بالكويت وتطويرها، باإلضافة 
إلى االبتعاد عن أي شعارات 
عنصرية أو حتزبية أو عرقية 
أو سياس���ية تهدف لتشويه 

صورة الكويت احلضارية.
وقال اليوسف في تصريح 
صحافي إن احلركة الشعبية 
الوطني���ة حرك���ة كويتي���ة 
إصالحية وتطويرية، تفخر 
باستقالليتها وعدم ارتباطها 
عبدالعزيز اليوسفمن قريب أو بعيد بأي تنظيمات 

تستمر حتى أبريل 2016 برعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب

»أكادميية األدب« تنطلق أول ديسمبر لتنمية اإلبداعات الشبابية
والتنسيق مع جميع مؤسسات 

الدولة واملجتمع ككل.
ودعا العرفج جميع الشباب 
املبدع إلى التقدمي على جائزة 
الكوي����ت للتمي����ز واإلبداع 
الشبابي التي أطلقتها وزارة 
الدولة لشؤون الشباب أخيرا، 
وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار 
كويتي موزعة على عش����رة 
مجاالت لكل منها جائزة بقيمة 
10 آالف دينار لتشمل: ريادة 
األعمال، التعلي����م، اإلعالم، 
الثقاف����ة والفن����ون واآلداب، 
العم����ل التطوع����ي، العلوم 
والتكنولوجيا، الرياضة، تعزيز 
الصحة، العمارة والتخطيط 
العمراني، اإلسكان، والعلوم 
الش����رعية، وذلك عن طريق 
موقع وزارة الدولة لشؤون 

الشباب اإللكتروني.
وبدورها، حتدثت رئيسة 
اللجن����ة اإلعالمي����ة برابطة 
األدب����اء حي����اة الياقوت عن 
أهداف أكادميية األدب قائلة 
إنها تهدف إلى صناعة جيل 
جديد من األدباء في الكويت، 
وكما نالحظ إذا جاز التعبير 
ثورة أدبية تتعلق باإلنتاج 
األدبي الشبابي من حيث الكم 
وأيضا نالحظ اهتمام وقبول 
شعبي الفت للحركة األدبية 
في الفترة األخيرة. وأشارت 
الياقوت إلى أنه من هنا كان 
مس����تحقا عل����ى الرابطة أن 
تقدم شيئا لهذا اجليل القادم 
بحي����ث نصنع جي����ل قادر 
عل����ى الكتابة، وقادر على أن 

يجمع بني املوهبة واخلبرة. 
وأضافت الياقوت بأن الدورات 
تأتي مجانا للفئة الش����بابية 
م����ن 14 – 34 عاما للمواطنني 
من اجلنسني، وباب التسجيل 
مفتوح من اآلن، واجلميل في 
هذه الدورات تبدأ من ش����هر 
ديسمبر 2015 وتستمر حتى 
ابريل 2016 تتضمن عش����ر 

دورات. 
واجلدير بالذكر أن الدورات 
تتضمن »الكتاب����ة العربية 
واألخطاء الش����ائعة« يقدمها 
د.عبداحملسن الطبطبائي من 
29 نوفمبر � 1 ديسمبر، ودورة 
»مكونات النص الس����ردي« 
من 20 – 24 ديسمبر يقدمها 
د.مرس����ل العجمي، وكتابة 
القصة والرواي����ة »من 17-
21 يناير يقدمها عبدالوهاب 
الرفاع����ي، ودورة »فني����ات 
قصي����دة التفعيل����ة« من 31 
يناي����ر � 4 فبراي����ر يقدمها 
إبراهي����م اخلال����دي، ودورة 
»علم العروض والقافية« من 
14 – 18 فبراير يقدمها عبداهلل 
الفليكاوي، ودورة »التاريخ 
في األعمال األدبية« من 6 – 10 
مارس يقدمها طالل الرميضي، 
ودورة »فن الكتابة املسرحية« 
من 20 – 24 م����ارس تقدمها 
د.س����عداء الدعاس، ودورة 
»رسالة النص األدبي« من 3 – 7 
ابريل تقدمها حياة الياقوت، 
وأخي����را دورة »أدب احلوار 
واإللقاء« م����ن 17 -21 أبريل 

تقدمها أمل عبداهلل.

تنظيم العشرات من الدورات 
املجانية في مختلف صفوف 
األدب وفن����ون، وتأت����ي هذه 
األنش����طة حتقيقا لألهداف 
التي وردت في النظام األساسي 
لرابطة األدباء بضرورة رعاية 
النشء من الكتاب الش����باب 
ومحاول����ة صق����ل مواهبهم 
بالطرق السليمة ودعم كتاباتهم 
األدبية، داعيا كل من يرغب في 
تطوير ملكة الكتابة اإلبداعية 

إلى التسجيل بهذه الدورة.
من جانبه، قال مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
الدولة لشؤون الشباب ناصر 
العرف����ج إن ش����باب الكويت 
املوهوب املبدع ثروة حقيقية 
وأمل الغد، وهم بحاجة دائما ملن 
يحتضن مواهبهم ويشجعهم 
ومينحهم الفرصة للتعبير عن 
أنفسهم وطموحاتهم وإظهار 
إبداعاتهم وابتكاراتهم بالشكل 
الصحي����ح، وهو م����ا حتاول 
ال����وزارة توفي����ره بالتعاون 

رندى مرعي

أعلن أمني عام رابطة األدباء 
الكويتيني ط����الل الرميضي 
عن انطالق »أكادميية األدب« 
بداية ديسمبر القادم وتستمر 
حتى أبريل 2016 وذلك حتت 
رعاية وزارة الدولة لشؤون 

الشباب.
وأش����اد الرميضي خالل 
مؤمتر صحافي لإلعالن عن 
انطالق األكادميية مساء أمس 
األول ف����ي املكتب����ة الوطنية 
بجهود وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س����لمان احلمود على دعمه 
الالمتناهي للش����باب وعلى 
تعاونه ف����ي تعزيز احلركة 

األدبية في الكويت. 
وقال إن الرابطة حترص 
على املشاركة في كل النشاطات 
الثقافية واألدبية والفنية التي 
تس����اعد على إثراء املجتمع 
بشكل عام واملساعدة في إلقاء 
الضوء على إبداعات الشباب 
على وجه اخلصوص، موضحا 
أن هذا التعاون لن يكون بناء 
يضم برامج ومشروعات ثقافية 
لكنه س����يكون موقعا يعمل 
على حتقيق التنمية الشبابية 
ويحتضن إبداعاتهم ويبرزها. 
كما أكد اهتمام الرابطة بالتعاون 
مع اجلهات التي تعتني بالثقافة 
وقد حققت الرابطة جناحات 

سابقة في هذا املجال. 
وقال إن »أكادميية األدب« 
تأتي لتكمل جهود سابقة في 

)محمد هاشم( طالل الرميضي وحياة الياقوت  

باإلضافة إلى »الرقابة على البعثات الديبلوماسية« ضمن خطته التدريبية للسنة املالية 2/2015

»احملاسبة« اختتم »فحص وتقييم املشروعات الرأسمالية«
اختتم ديوان احملاس����بة 
برنامج����ني تدريب����ني، األول 
بعنوان »مهارات فحص وتقييم 
الرأس����مالية«  املش����روعات 
والثان����ي بعن����وان »الرقابة 
الديبلوماسية  البعثات  على 
باخلارج واملكاتب امللحقة بها« 
وذلك في إطار تنفيذه للخطة 
التدريبية للعام 2016/2015.

يهدف برنام����ج »مهارات 
فحص وتقييم املش����روعات 
الرأس����مالية« ال����ى تنمي����ة 
التأكد  مهارات املشاركني في 
من وجود دراسات كافية عن 
التنفيذ  املشروعات وسالمة 
وإجراءات االس����ناد والطرح 
وتسلم األعمال وصحة تكاليف 

املشروعات.

تن����اول البرنامج ارتباط 
املشروع باستراتيجية اجلهة 
ودراس����ة اجلدوى املتعلقة 
باملشروع واآللية املتبعة في 
اجراء الدراس����ات واجلوانب 
الفنية واالقتصادية املهمة فيها 
باإلضافة الى التقديرات املالية 
اخلاصة بتحلي����ل اجلوانب 
التمويلية وحس����اب تكلفة 
التمويل، ال����ى جانب التنبؤ 
بالقوائم املالية وقياس وتقييم 
مقترحات االستثمار وقياس 
الداخلة  النقدي����ة  التدفقات 

واخلارجة.
البرنامج  كما استعرض 
كيفية إعداد وثائق املناقصة 
ونطاق االعمال وعملية الطرح 
والترس����ية، والتعرف على 

األوامر التغييرية للمشروع 
واملس����ؤولية عنها من قبل 
املصم����م واملق����اول واجلهة 
الى  واالستشاري، باإلضافة 
األساليب واملعايير املختلفة 
لتقييم املشروعات االستثمارية 
كمعيار فترة االسترداد ومعيار 
معدل العائد احملاسبي ومعيار 
صافي القيمة احلالية ومعيار 

دليل الربحية.
إضاف����ة الى ذل����ك تطرق 
البرنامج الى مفهوم الفحص 
النافي للجهال����ة ومكوناته 
ومزايا وعيوب اس����تخدامه 
وتسلم املش����روع االبتدائي 
واجراء االختبارات وتس����لم 
النهائي ورسملته،  املشروع 
ال����ى جانب ح����االت عملية 

وتطبيقي����ة عل����ى مح����اور 
البرنامج التدريبي.

التدريبي  البرنام����ج  أما 
الثان����ي الذي حم����ل عنوان 
البعث����ات  »الرقاب����ة عل����ى 
الديبلوماسية واملكاتب امللحقة 
بها« فرك����ز في محتواه على 
تعريف املش����اركني مبفهوم 
الديبلوماس����ية  البعث����ات 
واملكاتب امللحقة بها وتنمية 
مهارات الفحص والتدقيق على 
أعمال البعثات الديبلوماسية 
واملكاتب امللحق����ة بها واهم 
القوانني والقرارات والتعاميم 

التي تنظم اعمالها.
البرنامج الضوء  وسلط 
على األساس القانوني لتدقيق 
الديبلوماس����ية  البعث����ات 

امللحق����ة بها في  واملكات����ب 
اخلارج، واملتطلبات األساسية 
الفحص  الب����دء بأعمال  قبل 
والتدقيق الى جانب مكونات 
التدقيق على اعمال  برنامج 
الديبلوماس����ية  البعث����ات 
باخلارج واملكات����ب امللحقة 

بها.
البرنامج  كما استعرض 
برنام����ج تدقي����ق ومراجعة 
املالي����ة للبعثات  الش����ؤون 
باخل����ارج  الديبلوماس����ية 
واملكاتب امللحق����ة بها وأهم 
القوانني والقرارات والتعاميم 
البعثات  التي تنظم أعم����ال 
باخل����ارج  الديبلوماس����ية 

واملكاتب امللحقة بها.

م.املنفوحي: بدعم 
ورعاية صاحب 

السمو األمير أصبح 
املعرض الثاني من 
نوعه عامليًا واألول 

إقليميًا وعربيًا

النصف: مشاركة 
القطاع اخلاص 

بروافده املالية أمر 
يثلج الصدر أكثر

الرميضي: ندعو كل 
من يرغب في تطوير 
ملكة الكتابة اإلبداعية 

 إلى التسجيل 
في الدورة

العرفج: اهتمام رابطة 
األدباء الكويتيني 

بإلهام الشباب وصقل 
جتاربهم يندرج ضمن 

رؤية وإستراتيجية 
وزارة الشباب

 اخلالد بحث هاتفيًا مع كيري 
تعزيز العالقات الكويتية ـ األميركية
تلقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
أمس اتصاال هاتفيا من وزير اخلارجية األميركي جون كيري. 
وتناول االتصال مجمل العالقات الوطيدة بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
في جميع املجاالت باإلضافة إلى بحث آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية.


