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خالد الغامن

حضور ديبلوماسيالسفير علي السماك يشارك السفير النمساوي في قطع كعكة االحتفال

أعلن عن توجيه دعوة مفتوحة من رئيس بالده لسمو األمير لزيارة ڤيينا

16 ورشة عمل خالل يومين بحضور وفد كويتي برئاسة خالد الغانم

السفير النمساوي: نقدر دعم الكويت لبالدنا في الحصول
 على مقعد غير دائم في مجلس األمن الدولي

رئيس المنظمة الدولية للسياحة: الكويت األولى في سياحة المؤتمرات 
و انطالق مؤتمر التسوق اإللكتروني في  ديسمبر المقبل

القاهرة ـ هناء السيد
تشارك الكويت بوفد يضم عددا من رجال األعمال 
واملستثمرين في املجال الس����ياحي كما يضم خالد 
الغامن نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لش����ركة املشروعات الس����ياحية في املؤمتر الدولي 
العربي الثاني للس����ياحة اإللكترونية والتس����ويق 
االلكتروني الذي تنظم����ه املنظمة الدولية لصناعة 
السياحة االلكترونية خالل الفترة من 14 وحتى 18 
ديسمبر املقبل مبدينة »اجلونة السياحية« مبحافظة 
البحر األحم����ر وفي لقاء لرئي����س املنظمة الدولية 
لصناعة السياحة االلكترونية د.يحيى ابو احلسن 
أكد حرص الكويت على املش����اركة في املؤمتر حيث 
شاركت في املؤمتر األول وصرح في حوار خاص ل� 
»األنباء« بأن القمة االقتصادية التنموية التي عقدت 
بالكويت طالبت بوضع استراتيجية عربية لتنمية 
وتأهيل القطاع السياحي ومت االتفاق على أن يتم انشاء 
مراكز للتدريب والتأهيل في كل من القاهرة ومدينة 
شرم الشيخ باستثمار س����عودي � مصري مشترك 
الدارة وتشغيل اكادميية للسياحة والفندقة وسيتم 
االستثمار مبركز التدريب في القاهرة بالتعاون مع 
شركة املقاولون العرب الشرق األوسط وفي مدينة 
شرم الشيخ بفندق تي كونتننتال مجموعة طلعت 
المي، ومن املتوقع ان يستهدف هذان املركزان ما ال 
يقل عن 400 ألف طالب مصري حسب خطة وزارة 

السياحة املصرية.
وأكد أن الكويت تعد من أوائل الدول التي متتلك 
مقومات س����ياحة املؤمترات وكذلك سياحة الغوص 
والتجديف مبا متتلكه من شواطئ مميزة على اخلليج 

العربي. وأضاف: ان الدول العربية 
متتلك مقاصد س����ياحية كبيرة 
فنجد باالضاف����ة لالثار واملباني 
التاريخية ان املفهوم الس����ياحي 
تطور فأصبحت سياحة السفاري 
واملؤمترات والتسوق كلها مقاصد 
سياحية بالتالي يجب على الدولة 
التي متتلك تلك املقومات تواكب 
العص����ر حيث اصبح  متطلبات 
التس����وق االلكتروني للسياحة 
اسرع وافضل وس����يلة للتعرف 
على املقاصد الس����ياحية بسرعة 
فائقة بل تستطيع ان حتجز الفندق 
واملقاصد السياحية التي ترغب في 

زيارتها قبل أن تذهب للبلد السياحي الذي تقصده 
وعبر الهاتف احملمول.

واشار أبو احلس����ن الى تنوع أساليب التسوق 
االلكتروني، موضحا اهمية مش����اركة رجال االعمال 
واملستثمرين واملهتمني بالسياحة للتعرف على كل ما 
هو جديد في علم التسوق االلكتروني والتعرف على 
سبل دعم ونشر اساليب السياحة االلكترونية بالوطن 
العربي واشار الى مشاركة الكويت في املؤمتر األول 
مما يؤكد اهتمامها بالسياحة االلكترونية والتسويق 

االلكتروني.
وتطرق ابو احلس����ن للحديث عن تنوع اساليب 
التسوق اإللكتروني، مش����يرا الى مشاركته مؤخرا 
ف����ي مؤمتر الطيران منخف����ض التكاليف الذي عقد  
بالعاصمة السورية دمشق من اجل التسويق السياحي 

بش����كل افضل بني الدول العربية 
واشاد أبو احلسن بالتطور الذي 
تش����هده الكويت خاصة اساطيل 
الطيران التي جتوب دول العالم 
ومنه اخلطوط اجلوية الكويتية 
والوطنية وطيران اجلزيرة مما 
س����اهم في زيادة حجم السياحة 
البينية العربية خاصة ان املقومات 
العربية تشهد تطورا  السياحية 
استجابة ملتطلبات السائح العربي 
بل اصبحت تض����ع في اولويات 
الس����ائح  اهتمامه����ا خصوصية 
العربي، واش����ار ال����ى ان من اهم 
محاور املؤمتر هذا العام التسجيل 
في واقع البحث واالستخدام األمثل لهذه احملركات، 
والتس����ويق عبر االنترنت، وكيفية عمل وبناء اسم 
وعالمة جتارية مميزة على االنترنت، وأهمية محرك 
البحث جوجل ودوره املهم في التسويق االلكتروني، 
والبنوك والدفع االلكتروني، ودراسة احلاالت الواقعية 
 ،Case Study الناجحة ف����ي مجاالت ومحاور املؤمتر
والتس����جيل على مواقع البحث العربية، والتغيير 
والتحول في قنوات التوزيع السياحية، والتسويق 
عبر البريد اإللكتروني وتبادل اخلبرات بني املشاركني 
واخلبراء الدوليني في التسويق االلكتروني والسياحة 
االلكترونية، وكيفية وضع خطة تسويق إلكتروني 
مناسبة الحتياج الشركات واالفراد، والبريد االلكتروني 
ودوره املهم في التسويق االلكتروني مع مراعاة الشروط 
الواجبة لهذا االستخدام، وكيفية استخدام االون الين 

نيتورك لتطوير االعمال االلكترونية وحتقيق اعلى 
عائد منها واالستخدام األمثل لالع��الن املدفوع على 
االنترنت، وتسهيل الش����������راء عبر االنترنت مثل 
الدفع عبر املوبيل، وكيفية زيادة املبيعات للفنادق 
وشركات السياحة وشركات الطيران على االنترنت 
وش����ركات الطيران على االنترنت، وتالفي االخطاء 
الشهيرة لتصميم املواقع وتطويرها عبر االنترنت، 
وشركات الطيران والتس����ويق االلكتروني للتذاكر 
االلكترونية وكيفية الوصول لالسواق املستهدفة على 
االنترنت، واالست��خدام االمثل للمواقع االجتماعية 
وكذلك االستغالل االمثل لها في كل مجاالت األعمال 

االلكترونية.
واختتم ابو احلسن قائال: ان املؤمتر يحتوي على 
16 ورشة عمل ويومني كاملني للمحاضرات واملناقشات 
والتفاعل مع اخلبراء الدوليني، وتوفر ادارة املؤمتر 
الترجم����ة الفورية من وال����ى العربية واالجنليزية 
الحداث املؤمتر ولكل احلاضرين، كما اضافت ادارة 
املؤمتر ضمن انش����طته املس����ابقة الدولية الختيار 
افضل موقع سياحي عربي ودولي لالفراد والشركات 
والدول حتت اشراف جلنة دولية محايدة وستكون 
اجلوائز للفائزين مفاجأة كبرى وذلك لتشجيع مصممي 
املواقع على اإلبداع واخللق واتباع احدث تكنولوجيا 
تصميم املواقع في العالم والهدايا مقدمة من املنظمة 
الدولية لصناعة الس����ياحة االلكترونية IOETI ومن 

رعاة املؤمتر. 
ويق��ام املؤت��مر حتت شعار »تسويق الكتروني 
وجت��ارة الكترونية باحتراف القتصاد قوي وأرب��اح 

هائل��ة وسي��احة واف��دة متضاعفة«

بشرى الزين
اكد مدير ادارة االميركتني واوروبا الوسطى في وزارة اخلارجية 
السفير علي السماك على العالقات الوثيقة بني الكويت والنمسا في 
جميع املجاالت، مشيدا بالتفاهم الذي يطبع هذه العالقات على اساس 

االحترام املتبادل مع هذا البلد الصديق.
من جهته قال الس���فير النس���ماوي لدى الب���الد ماريان وربا ان 

العالق���ات بني البلدين تاريخية وتعود الى العام 1956 واصفا اياها 
بأنها عالقات بناءة وفي تطور مستمر، مضيفا ان البلدين يسعيان 

الى توطيدها ودفعها لالمام.
وذّكر السفير النمساوي بالزيارة التي قام بها الرئيس النمساوي 
الى الكويت في فبراير املاضي ما اعطى هذه العالقات طفرة نوعية، 
مشيرا الى توجيه دعوة مفتوحة الى صاحب السمو االمير لزيارة 

ڤيينا، معربا عن امله في ان تتحقق في اقرب وقت.
واش���ار الى وجود تطور ملحوظ في مجال التعاون االقتصادي 
امال في زيادة حجم االستثمارات الكويتية في النمسا، مشيدا بدور 
الكويت في دعم بالده للحصول على مقعد غير دائم في مجلس االمن 
الدولي، مؤكدا على مشاعر التقدير واالحترام للكويت والتطلع الى 

فتح افاق اكبر للتعاون معها.

 المنصور: فشل النظام اآللي الجديد  
لميكنة »الشؤون« ال أساس له من الصحة

نقابة اإلطفاء تطالب بصرف 
معاش سنتين للمستوى الثاني

الشريدة يشيد باقتراح تنظيم 
أوضاع حملة شهادة الدكتوراه

طالب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء 
خالد العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
مبساواة املس����توى الثاني من االطفائيني بصرف معاش سنتني عند 
التقاعد كإخوانهم في املس����توى االول لعمل املساواة وعدم التفريق 
بينهم ونطال����ب من جميع مس����ؤولي االدارة العامة لالطفاء بالنظر 
في مس����اواة املستوى الثاني بأخيه في املستوى االول من االطفائيني 
من حيث صرف املعاش عن التقاع����د وزيادة رواتبهم، علما ان قرار 
مجلس ال����وزراء الصادر لم يفرق بني املس����توى االولى والثاني في 

صرف معاشات التقاعد.

ش����كر املنس����ق العام لتجمع حملة ش����هادة الدكتوراه الكويتيني 
د.سلطان الش����ريدة النائب د.وليد الطبطبائي على اقتراحه بقانون 
بش����أن تنظيم اوضاع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيني العاملني في 
اجله����ات احلكومية. وقال ان االقتراح الذي تق����دم به النائب د.وليد 
الطبطبائي هو اقتراح التجم����ع في مجلس 2008 وكان الدكتور احد 
اخلمس����ة املوقعني على االقتراح باالضافة للنواب د.محمد احلويلة 
وحسني القالف ورجا حجيالن ومخلد العازمي وقد وقع 36 نائبا على 
ادراجه في دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني وحال دون 
مناقشته والتصويت عليه الفراغ السياسي الذي عطل مجلس 2008 
الذي انتهى بحل مجلس االمة. واضاف ان مبادرة د.وليد الطبطبائي 
من تلقاء نفسه إلحياء املقترح السابق تدل على نبل اخالقه وشعوره 
باملس����ؤولية وتعاطفه مع اخوانه الكويتيني حملة الدكتوراه يشكر 
عليها جزيل الش����كر ونطالب االعضاء املؤيدين لالقتراح في مجلس 

2008 والنواب اجلدد بالوقوف مع االقتراح.

قال الوكيل املساعد لشؤون 
الش���ؤون  ب���وزارة  العم���ل 
االجتماعي���ة والعمل منصور 
املنصور ام���س ان ما قيل عن 
فشل النظام اآللي اجلديد مليكنة 
خدمات الوزارة أو تأجيل العمل 
بهذا النظام امر ال أساس له من 

الصحة.
وأوضح املنصور في تصريح 
صحافي أن الوزارة بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية جادة 
في تطبيقه والس���يما ان هذا 
املش���روع »مش���روع وطني« 
وستكون له آثار ايجابية على 

تبسيط اإلجراءات.
وأكد أن الوزارة مس���تمرة 
في اس���تقبال طلبات أصحاب 
األعمال ب���كل اجراءاتها وذلك 
بخطني متوازيني على النظامني 
اجلدي���د والق���دمي مضيفا أن 

إدارات العم���ل في احملافظات 
لن تس���تقبل طلبات أصحاب 
األعمال من تصاريح وحتويل 
أذون���ات العمل إال بعد أن يتم 
حتديثها م���ن قبل مقر امليكنة 

الكائن مبنطقة اجلابرية.

منصور املنصور

»الهالل األحمر« ترسل مساعدات إلى اليمن
تشارك في اجتماع الشركاء بالحركة الدولية

إحدى الشاحنات تتجه إلى اليمن

اعلن����ت جمعية الهالل االحمر 
الكويتي امس انها سيرت الشحنة 
الثانية من املساعدات الى املتضررين 
من النزاع الداخلي في اليمن برا.

وقالت اجلمعية ان الش����حنة 
الثاني����ة من املس����اعدات حتتوي 
على أكثر من 2100 خيمة بعدد 6 
شاحنات وبحمولة 120 طنا ترافقها 
مجموعة من متطوعي اجلمعية، 
يذكر ان اجلمعية أرسلت الدفعة 
األولى من هذه املساعدات العاجلة 
بحمولة 200 طن بعدد 20 شاحنة 
ش����ملت خياما وبطاطني وأغطية 
بالستيك ومواد اغاثية أخرى سلمت 
للحكومة اليمنية بالتنس����يق مع 
الهالل األحمر اليمني ومت توزيعها 
مباشرة على النازحني من الصراع 

الداخلي في اليمن.
 من جهة أخرى اعلنت جمعية 
اله����الل االحم����ر الكويت����ي امس 
مش����اركتها في اجتماع »الشركاء 
في احلركة الدولية« الذي ينظمه 
الصليب االحمر اللبناني يومي 29 

و30 اجلاري.
وق����ال عض����و مجل����س ادارة 
اجلمعي����ة ان����ور احلس����اوي ان 
االجتماع يأتي ضمن اطار تنفيذ 

استراتيجية لالعوام 2009 الى 2011 
ويهدف الى تبادل اآلراء واملقترحات 

مع الشركاء في احلركة.
واضاف ان االجتماعات تأتي 
ضمن اجلهود التي تبذلها جمعيات 
الهالل االحم����ر العربية للوصول 
الى تعاون وتفاهم مشترك بشأن 
القضايا االنس����انية وايجاد مناخ 
مناس����ب لتبادل وجه����ات النظر 
والتعام����ل  واآلراء  واخلب����رات 
بواقعية وفاعلية في خدمة القضايا 
الش����ركاء  ان  االنس����انية. وذكر 

سيبحثون خالل االجتماع رؤيتهم 
الس����نوات  العمل خالل  لتطوير 
الثالث املقبلة مش����يرا الى اهداف 
عدة تسعى جمعيات االهلة العربية 
الى حتقيقها في مجاالت الصحة 

والتأهب واالستجابة للكوارث.
وقال احلساوي ان اجلمعيات 
القيم  الى تعزيز  العربية تسعى 
واملبادئ االنسانية وتعزيز القدرات 
من خالل التطوير التنظيمي مؤكدا 
اهمية دور الشراكة في تطوير عمل 

اجلمعية.

»الزراعة«: تطالب لجنة اإلزالة بعدم 
اقتالع وتدمير الزراعات التجميلية

في الوقت الذي تشهد فيه البالد حمالت واسعة القتالع وتدمير 
الزراعات التجميلية حلدائق املواطنني والس���احات اخلالية امام 
املنازل فإن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تكرر 
نداءها ومناشدتها املسؤولني عن اللجنة االمنية مبجلس الوزراء 
املخول لها ازالة التعديات على امالك الدولة استثناء جميع عناصر 
الزراعات التجميلية امللحقة بحدائق املواطنني املنزلية والساحات 
اخلالية امام منازلهم م���ن االقتالع واالزالة كون ذلك يعد تعديا 
صارخا على احدى املفردات االساسية للبيئة وخاصة في ظل ما 

تعانيه من انعكاسات سلبية في التغيرات املناخية.

الوعي الزراعي

كما يعد هذا االجراء عرقلة للجهود التي تبذلها الهيئة في نشر 
الوعي الزراعي بني املواطنني وتشجيعهم املستمر على االهتمام 
بالزراعة ونش���ر اخلضرة واحملافظة على الزراعات التجميلية 
االمر الذي سيؤدي اذا استمر هذا االجراء، الى فقدان ثقة املواطنني 
ف���ي اي جهد تقوم به الهيئة حلثه���م وتوعيتهم للمحافظة على 

الزراعات التجميلية بالبالد.
والهيئة من هذا املنطلق تكرر مناش���دتها ومطالبتها بايقاف 
حمالت ازالة وتدمير الزراعات التجميلية وما حتويه من اشجار 
ونباتات نادرة تكلفت الكثير جللبها وزراعتها واالخذ في االعتبار 
اجله���د الذي بذل من جانب املواطنني ف���ي رعاية هذه الزراعات 

واالموال التي صرفت عليها.
كما تطالب القائمني على هذه احلمالت بضرورة التنسيق معها 
كونها اجلهة املس���ؤولة عن الشأن الزراعي بالبالد وذلك لوضع 
االسس والضوابط التي تقنن الزراعات التجميلية للمواطنني مبا 
يتوافق ويكفل احلفاظ على ام���الك الدولة وعدم التعدي عليها 

ويوفر املطالب االمنية واملرورية في البالد.

ديوان المحاسبة ينظم برنامجين 
تدريبيين ضمن خطته التدريبية 

اعلن ديوان احملاسبة انه نظم برنامجني تدريبيني منفصلني 
االول يتن���اول ادارة العمل االداري واآلخ���ر يتناول التعريف 
بأوج���ه االختالف بني اجلرميت���ني التأديبية واجلزائية ضمن 

خطة التدريبية للعام احلالي.
وق���ال الديوان في بيان صحافي الي���وم ان البرنامج االول 
بعنوان »فن االقناع حلل النزاعات وخالفات العمل« استهدف 
تزويد القيادات االشرافية بالديوان باملعارف واملهارات الالزمة 
بفن احلديث واالقناع للوصول الى درجة عالية من النجاح في 

التعامل مع اآلخرين.
واوض���ح ان البرنامج اس���تهدف كذلك التع���رف الى طرق 
حل النزاعات وخالفات العمل وف���ن االتصال الفعال وتطوير 
بعض املهارات اخلاصة مبعاجلة املش���كالت االدارية املختلفة 

بني العاملني.
وذكر ان البرنامج الثاني الذي كان بعنوان »اوجه االختالف 
بني اجلرميتني التأديبية واجلزائية( فكان موجها الى القانونيني 

واحملاسبني واستهدف تعريف املشاركني بأنواع اجلرائم.
وقال ان البرنامج تناول محورين رئيس���يني هما اجلرمية 
التأديبية والتكييف القانون���ي الصحيح لرقابة الديوان على 
القرارات الصادرة بالتص���رف في املخالفات املالية اضافة الى 

تعريف اجلرمية التأديبية.
وبني اليوان ان البرنامج اوضح طبيعة عالقة املوظف بالدولة 
املبنية على عالقات تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح مضيفا 
ان القانون نظم حقوق املوظف من رواتب وترقيات وواجبات 

وكذلك حماية املرفق الذي يعمل به.
واضاف ان احمل���ور الثاني من البرنامج تن���اول التكييف 
القانوني الصحيح لرقابة ديوان احملاسبة على القرارات الصادرة 
بالتصرف في املخالفات املالية والدور الرقابي له طبقا لقانون 

انشائه.

»األحمدي التعليمية«
 تكرم المتقاعدين اليوم

حتت رعاية مدير عام منطقة 
األحمدي التعليمية طلق الهيم 
حتتفي مراقبة التعليم االبتدائي 
الي���وم بتكرمي  في املنطق���ة 
العام  متقاعدي ومتقاع���دات 
املاضي م���ن مديري ومديرات 
مدارس املرحلة االبتدائية، وذلك 
في حفل سيقيمه مراقب التعليم 
االبتدائي في املنطقة مهدي محمد 
العجمي الساعة الثانية عشرة 
صباح اليوم حتت شعار »ملسة 
وفاء« وتستضيفه مدرسة نورة 
راشد السيف االبتدائية للبنات 
الكائن مقرها في ضاحية جابر 
العلي. وصرح مراقب التعليم 
االبتدائ���ي مهدي العجمي بأن 
احلفل سيتم من خالله تكرمي 6 
مديرين ومديرات تقاعدوا بدءا 
من العام الدراسي احلالي وهم 
زينة عبداهلل العوضي ومنى 
الرزيحان وفوزية اليوس���في 
ولطيفة فرح���ان وعبدالكرمي 

بندر وحمود عالي املطيري.
واضاف ان احلفل ما هو اال 
ملس���ة وفاء متواضعة مراقبة 
التعليم االبتدائي لتكرمي نخبة 
من القي���ادات املدرس���ية في 
املنطقة ممن كان لها مشوارها 

احلافل من العمل والعطاء.

تعيينات وندب في »األشغال«
اصدر وكيل وزارة االشغال 
العام���ة م.عبدالعزيز الكليب 
ثالثة ق���رارات ادارية تقضي 
بتعيني كل من ابتس���ام احمد 
طاه���ر عبداهلل مدي���ر ادارة 
التطوير االداري بقطاع شؤون 
التخطي���ط والتنمية، جعفر 
القطان  عباس عبداللطي���ف 
مديرا الدارة صيانة محافظة 
العاصمة - مبان بقطاع شؤون 
هندسة الصيانة، احمد حمد 
مبارك الهيم رئيس���ا لقس���م 
الصادر مبراقبة السجل العام 
بادارة اخلدمات االدارية بقطاع 

الشؤون االدارية والقانونية، كما اصدر قرارين اداريني يقضيان 
بندب كل من احمد هادي عوض املطيري رئيسا لقسم االعالم 
واملتابعة ب���ادارة العالقات العامة، علي عبدالرس���ول محمود 
بوشهري رئيسا ملكتب خدمة املواطن بادارة العالقات العامة.

م.عبدالعزيز الكليب


