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بشرى شعبان
كشف مدير إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
الوزارة للمذكرة  عن اعتماد 
املرفوعة من اإلدارة بش���أن 
تش���كيل فريق عمل للقيام 
النظم احملاس���بية  بتوحيد 

للجمعيات اخليرية.
العمار في تصريح  وقال 
خاص ل� »األنباء« ان اعتماد 
هذه املذكرة أتى بعد قيام وفود 
من الوزارة بزيارات متكررة 
برفقة ممثلني عن اجلمعيات 
اخليرية اطلعوا خاللها على 

جترب��ة املفوضية البريطانية التي تش���رف وتراقب على 350 
ألف جمعي��ة خيرية وهو ما يعطيها تاريخا طويال في اإلشراف 
واملراقب��ة عل��ى العمل اخليري وباألخص النظم احملاس���بية، 
كما انها هيئ���ة تتبع مجلس العم���وم البريطاني ولديهم باع 
طويل في مجال مراقبة نظم احملاسبة. ورأى العمار ان اعتماد 
عمل منظوم��ة محاس���بية موحدة مينح اإلدارة فرصة واسعة 
للمراقبة والتدقي��ق ويعال��ج اخلل��ل الي��دوي احلال��ي ال��ذي 
يعي��ق مس���يرة التقارير املالية للجمعيات اخليرية واللجان 

التابعة لها.
وأوضح ان في الكويت حاليا 10 جمعيات خيرية وأكثر من 
120 جلنة وهي حتتاج لنظام محاسبي يحقق لإلدارة اإلسراع 

في التدقيق واملراقبة إلجناز اعتماد تقارير السنة املالية.
وش���دد العمار على ان هذه اخلطوة تأتي ملواكبة التطورات 
احلديثة باستخدام التكنولوجيا واحلاسب اآللي واالستفادة من 

كل اخلبرات وتوجيهها لصالح العمل اخليري ومؤسساته.
واضاف العمار ان الفريق يتشكل من عدة جهات، باالضافة 
الى ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات ويضم ممثلني عن القطاع 
املالي والقطاع القانوني في الوزارة، باالضافة الى ممثلني عن 

اجلمعيات اخليرية ووزارة اخلارجية.
وعلى صعيد آخر، كش���ف العمار ع���ن انتهاء فريق توطني 
العمل من إعداد خطة عمله على ان يعقد اجتماعا بداية األسبوع 

املقبل العتمادها ووضع اآللية التنفيذية لها.

مديرة املشاريع في غرفة التجارة الهولندية ـ البريطانية فرح سهيل تتحدث للزميلة بشرى الزين

)أحمد باكير(السفير الهولندي تون أوخسيه متوسطا الوفد التجاري الزائر

ناصر العمار

القاهرة � كونا: أك���د وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري امس على اهمية املضي قدما في 
القرارات والتوصي���ات الصادرة عن قمة 
الكويت االقتصادية السيما ما يتعلق منها 

بقطاع النقل.
جاء ذلك ف���ي تصريح ادلى به الوزير 
البصيري ل� »كونا« على هامش مشاركته 
في اعمال الدورة ال�22 ملجلس وزراء النقل 

العرب مبقر جامعة الدول العربية.
وقال ان���ه يتعني على الوزراء املعنيني 
بقط���اع النق���ل متابعة تنفي���ذ القرارات 

والتوصيات التي خرجت بها القمم العربية 
واخلاصة بقطاعات النقل املختلفة وترجمتها 
عل���ى ارض الواقع مب���ا يصب في صالح 
الشعوب العربية ويعزز من مفهوم االمة 

العربية الواحدة.
واضاف البصيري ان اجتماعات وزراء 
النقل العرب ش���هدت توافقا حول جميع 
املواضيع والقضاي���ا املدرجة على جدول 
االعم���ال واصفا في الوق���ت ذاته االجواء 
التي سادت تلك االجتماعات بأنها مثمرة 

وبناءة.
وذك���ر انه مت االتف���اق على العديد من 

التوصيات والقرارات التي رفعت من قبل 
املكتب التنفيذي التابع ملجلس وزراء النقل 
الع���رب وخاصة ما يتعل���ق منها بالربط 
البري والبحري واجلوي بني جميع الدول 
العربية فضال ع���ن االتفاقات الدولية في 

هذا الشأن.
ومضى البصيري ال���ى القول ان تلك 
النور بإذن  القرارات والتوصيات سترى 
اهلل من خالل القمم العربية املقبلة وبخاصة 
القمة املقبلة في ليبيا في شهر مارس املقبل 
اضافة الى القمة االقتصادية العربية الثانية 

التي ستعقد في مصر عام 2011.

أوخسيه: التفاهم السياسي الهولندي ـ الكويتي
يشكل أرضية مشتركة لتعاون اقتصادي أفضل

بشرى الزين
أكد سفير مملكة هولندا تون بون أوخسيه اهمية التعاون االقتصادي 
بني بالده والكويت، مش����يرا الى ان البلدي����ن يعمالن عن قرب حول 
العديد من القضايا السياسية، اال انه حان الوقت لفتح حوار يساعد 

على فهم متبادل أكثر.
وأوضح اوخسيه في تصريح للصحافيني لدى اقامته حفل استقبال 
في مقر اقامته على شرف الوفد التجاري الهولندي � البريطاني الزائر 
للكويت: »ان هذه الرغبة تصنع ارضية مش����تركة للتعاون أكثر في 
املجال االقتصادي«. وذكر السفير الهولندي ان الكويت تتمتع بسمعة 
عل����ى صعيد التعاون الدول����ي وتتوافر على امكاني����ات هائلة ميكن 
استثمارها بشكل أوس����ع، مبينا ان الوفد التجاري الذي يضم خبراء 
ورجال أعمال من غرفة التجارة والصناع����ة الهولندية � البريطانية 
بحث مع املسؤولني في الكويت امكانية العمل معا لتطوير وتنفيذ عدة 
مشاريع مهمة تشمل قطاعات البنية التحتية، النقل والغاز، الفتا الى ان 
املشاريع جاهزة للعمل فيها وننتظر توقيع اتفاقيات بشأنها. وأضاف 
ان البلدين يتشابهان من حيث صغر مساحتهما، لكنهما يتمتعان بثقل 
وتأثير في محيطيهما االقليميني، ما يدفع باجتاه رغبتهما في التعاون 
اقتصاديا على الرغم من وجود شراكة بينهما وعالقات صداقة هادئة 
على مدى عشرات الس����نني، مؤكدا اهمية تطوير املشاريع املطروحة 
بالنسبة للكويت التي ستجعل االقتصاد الكويتي أكثر ديناميكية. من 
جهتها، قالت مديرة املشاريع في غرفة التجارة الهولندية � البريطانية 
فرح س����هيل ان زيارة الوفد التجاري الى الكوي����ت تهدف الى تبادل 
اآلراء واحلديث حول تطوير عدد من املشاريع في الكويت ومنها على 
سبيل املثال جزيرة بوبيان وميناؤها، وكذلك التخطيط لتطوير املطار 
وموانئ جديدة والطرق كما ان هناك مش����اريع أخرى تتعلق بالنقل 

واملجاالت اللوجستية.
واكدت سهيل اهمية التواصل بني الشركات الهولندية والكويتية، 
موضحة ان الطرفني تبادال الرؤى حول االستفادة من اخلبرة اجليدة 
التي تتمتع بها الشركات الهولندية، الفتة الى ان التحضير لهذه الزيارة 
استغرق عاما كامال، وذلك لدراسة املشاريع التي تشمل قطاعات النقل 

والغاز والبنية التحتية، مذكرة بأن الشركات الكويتية تطرح مشاريع 
طموحة للتطوير وتعتبر ذات أهمية للشركات الهولندية التي متتلك 
اخلبرة، حيث عملت على تنفيذ مشاريع كبرى في االمارات العربية 
املتحدة وقطر. كما أش���ادت بأجواء احملادث���ات التي جرت بني الوفد 
التجاري الزائر الذي يضم ممثلني ل�� 13 شركة هولندية وممثلي عدة 
شركات كويتية، منوهة بالتسهيالت التي تقدمها الكويت للمستثمرين 
االجانب. وأش���ارت الى لقاء وكيل وزارة االشغال العامة عبدالعزيز 
الكلي���ب بالوفد الزائر، مضيفة ان ال���وزارة زودت الوفد باملعلومات 
الكافية عن املشاريع املطروحة. كما ذكرت باحملادثات التي سيجريها 
الوفد مع مسؤولني في وزارة الصحة، مشيرة الى ان الكويت ترغب 
في بناء 5 مستشفيات جديدة وسيكون أحدها من اكبر املستشفيات 
في منطقة اخلليج. مؤكدة قوة االقتصاد الكويتي ورغبة احلكومة في 
البحث عن التنوع في تطوير املشاريع، آملة أن ترى تعاونا ملموسا 

وواقعيا بني الشركات الهولندية والكويتية قريبا.

ممثلو 13 شركة هولندية في الكويت لبحث مشاريع كبرى

العمار: توجه لتشكيل فريق عمل لتوحيد 
نظم المحاسبة للجمعيات الخيرية

سهيل: بحثنا تطوير البنية التحتية والنقل والغاز مع الشركات الكويتية

البصيري للمضي قدمًا في قرارات قمة الكويت الخاصة بالنقل


