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وزير اخلارجية السوداني املناوب السماني متوسطا وفد جمعية الصحافيني الزمالء عدنان الراشد ومنى ششتر ودينا سامي ود.هيلة املكيمي وسامي النصف جانب من لقاء وزير اخلارجية السوداني مع وفد جمعية الصحافيني بحضور السفير سليمان احلربي

ديوان المحاسبة استضاف االجتماع 
الـ 18 للجنة التدريب والتطوير

استضاف ديوان احملاسبة االجتماع الثامن عشر للجنة التدريب 
والتطوي���ر للعاملني بدواوين املراقبة واحملاس���بة بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية امس واليوم.
ويأتي هذا االجتماع ضمن برنامج عمل األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، ويشارك فيه ممثلو ديوان احملاسبة 
بدولة اإلم���ارات العربية املتحدة ودي���وان الرقابة املالية مبملكة 
البحرين وديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية وجهاز 
الرقابة املالية للدولة بسلطنة عمان وديوان احملاسبة بدولة قطر 
وديوان احملاس���بة بالكويت باالضافة الى األمانة العامة ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ومثل الديوان في االجتماع مدير إدارة املنظمات الدولية فيصل 
االنصاري ومدير إدارة التدريب س���عود الزمانان ورئيس قس���م 

املنظمات الدولية هبة العوضي.
وف���ي بداية االجتماع رحب األنصاري باملش���اركني معربا عن 
أمله في دراس���ة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال واصدار 
التوصيات والقرارات التي تسهم في تطوير وتنمية قدرات ومهارات 
العاملني مبا يحقق الهدف املنش���ود من رقابة األجهزة العليا في 
حماية ثروات دول مجلس التعاون واإلسهام في تنميتها وحتقيق 
الرفاهية املطلوبة لشعوبها. وأشاد األنصاري باجلهد الكبير الذي 
بذل���ه العاملون في اجلهاز العماني خالل فترة ترؤس���هم ألعمال 
اللجنة والتي اسهمت في حتقيق ما توصلت إليه من أهداف، كما 
اش���اد باجلهد اإليجابي امللموس لإلدارة العامة لش���ؤون دواوين 
احملاسبة والرقابة باألمانة العامة والتي تسهم في متابعة ما يصدر 

من قرارات وتوصيات.
م���ن جانبه اعرب مدير عام إدارة ش���ؤون دواوين احملاس���بة 
والرقابة املالية، ممثل األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عقل الضميري عن سعادته بتنظيم ديوان احملاسبة هذا 
االجتماع. واكد في كلمته اهمية التفاعل مع مثل هذه االجتماعات 
من اجل اجناز جدول االعمال والوصول للتوصيات املناسبة التي 
تخ���دم االجهزة الرقابية وتعمل على دفع العمل الرقابي من خالل 
تبادل اخلبرات. وناقش االجتماع تقرير االمانة العامة عن البرامج 
التدريبية لعام 2009 والذي تن���اول اهم املالحظات والتوصيات 
الصادرة عن تلك اللقاءات التي نفذت حول موضوعات اس���اليب 
اكتشاف الغش واالحتيال والرقابة على األداء بالتطبيق على أحد 
املشاريع وتقييم وإدارة املخاطر واثرها في حتسني جودة العمل 

الرقابي، كما تناقش اللجنة مشروع خطة التدريب لعام 2010.

الخرطوم: منى ششتر 
حسين حسن ـ )كونا(: 

دع���ا الس���ودان الدول 
العربي���ة  والش���عوب 
ملس���اندته ودعم جهوده 
الرامي���ة لتحقيق الوحدة 
عند إجراء االستفتاء على 
تقرير املصي���ر للجنوب 
في التاسع من يناير عام 
2011 مبوجب اتفاق السالم 

الشامل.
وقال وزير اخلارجية 
املناوب السماني الوسيلة 
خالل لقائ���ه وفد جمعية 
الكويتي���ة  الصحافي���ني 
ال���ذي ي���زور الس���ودان 
حاليا بحضور س���فيرنا 
لدى اخلرطوم د.سليمان 
احلرب���ي ان بالدن���ا متر 

بأخطر مرحلة ف���ي تاريخها تهدد بقاءها كبلد 
واحد موحد وتفتح الباب أمام تقسيمه وأمام 

مخاطر كبيرة ال حتمد عقباها.
وأضاف ان الس���ودان ظل خالل الس���نوات 
املاضية يتعرض لضغوط خارجية ضخمة ولوال 
املوقف العربي لكان موقف السودان قد تغير 

ولرضخ ورمبا كان قد تقسم لدويالت.
وحذر الوسيلة من خطر اتساع دائرة تقبل 
احتمال االنفصال وسط أبناء شمال السودان 
وجنوبه على السواء وتضاؤل جهود التبشير 
بالوحدة مشيرا الى ان املطلوب خالل املرحلة 
املتبقية قبل إجراء االستفتاء عمل مشروعات 
تنموية في اجلنوب بش���كل مباش���ر وسريع 
يصاحبه اع���الم كثيف وقال ف���ي هذا الصدد 
»نحن مقصرون في اإلعالم الن املطلوب أكثر 

من املوجود مبراحل«.
ودعا أبناء الشعب السوداني الى ترك اخلالفات 
جانبا ووضع خطوط حمراء يجب عدم العبور 
بعدها وملمارس���ة عمل سياسي بروح مختلفة 
متاما عن حس���ابات املصالح احلزبية الضيقة 

وتغليب خيار املصلحة الوطنية.
وانتقد الوسيلة بشدة موقف املجتمع الدولي 
بش���أن تنفيذ اتفاق السالم الشامل بني شمال 
الس���ودان وجنوبه قائال إنهم تقاعس���وا عن 
التزاماتهم وكانوا يعلم���ون ان تنفيذ االتفاق 

أموال ضخمة  الى  يحتاج 
وأعلنوا عند توقيع السالم 
التزامهم بدفعها ولكنهم لم 
يوفوا أبدا بذلك االلتزام بل 
راحوا يتحدثون كل مرة 
عن عدم االلتزام بتطبيق 

االتفاقية.
وتاب���ع ان األمي���ركان 
املثال تعهدوا  على سبيل 
برفع العقوبات االقتصادية 
املفروضة على الس���ودان 
اتفاق السالم  بعد توقيع 
ولكنهم لم يقوموا بذلك بل 
مددوا العقوبات وأضافوا 
إليه���ا عقوب���ات أخ���رى 
ومارسوا ضغوطا متواصلة 
على الش���ركات األجنبية 
العاملة مبشروعات التنمية 

والنفط.
وتناول الوزير السوداني في مجمل شرحه 
للوفد الكويتي للوضع الراهن في بالده قضية 
دارفور منذ بدايتها كص���راع على املوارد بني 
القبائل الرعوية والزراعية على املوارد والتدخالت 
اخلارجية التي دفعت ال���ى تصعيد األوضاع 
إل���ى مواجهة بني احلكومة واملتمردين وصوال 
للجهود املبذولة حاليا لتوقيع اتفاق سالم في 
نهاية جولة املفاوضات املزمع عقدها بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
وشدد الوزير على ان حكومة بالده متضي 
جلولة املفاوضات املرتقبة بعقل وقلب مفتوحني 

من اجل حتقيق السالم النهائي.
ويضم وفد جمعي���ة الصحافيني الكويتية 
الذي ترأس���ه مدير عام اجلمعية واملدير املالي 
عدن��ان الراش���د في عضويته الكاتب س���امي 
الن��ص���ف ود.هيل��ة املك��يمي ومدير التحرير 
بوكالة األنباء الكويتية )كونا( منى شش���تر 

ودينا س���امي.
والتقى الوفد خالل زيارته عددا من املسؤولني 
الس���ودانيني حيث اطلع على التطورات على 
الساحة السودانية في مختلف املجاالت وخاصة 
السياسية واالقتصادية وسيزور الوفد إقليم 
دارف���ور بهدف الوقوف ميداني���ا على حقيقة 
األوضاع في اإلقليم كما سيزور أيضا سد مروي 

شمالي السودان.

التقى وفد جمعية الصحافيين

وزير الخارجية السوداني: بالدنا تمّر بأخطر
مرحلة في تاريخها قدتفتح الباب أمام تقسيمها

السـودان يتعـرض لضغوط خارجيـة ولوال 
الموقف العربي لرضخ وتغير وربما ينقسم لدويالت

وزير اخلارجية املناوب السماني الوسيلة


