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قائمة »هيئة المحاسبة والمراجعة« تخوض انتخابات »جمعية المحاسبين« 24 مارس

اعلن احملاس���ب فالح العازمي عن تشكيل قائمة خلوض انتخابات عضوية 
اجلمعية العمومية لهيئة احملاس���بة واملراجعة اخلليجية حتت مس���مى قائمة 
»هيئة احملاس���بة واملراجعة« وذلك خلوض االنتخاب���ات التي جتريها جمعية 
احملاس���بني واملراجعني الكويتية 24 مارس اجلاري في مقر اجلمعية بالشويخ 
النتخاب 6 من اعضاء اجلمعية لعضوية اجلمعية العمومية لهيئة احملاس���بة 

واملراجعة اخلليجية.
وتضم قائمة »هيئة احملاسبة واملراجعة« 6 أعضاء هم عادل محمد الصانع 

وأنور عبدالعزيز الزامل وعبداللطيف أحمد االحمد وناصر خليف العنزي وطالل 
عبدالوهاب السهيل وفالح راشد العازمي.

وقال العازمي ان القائمة تتطلع الى حتقيق االهداف التي انشئت من اجلها 
هيئة احملاس���بة واملراجعة اخلليجية لتنظي���م وتطوير املهنة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي وحتقيق التنسيق والتكامل فيما بينها.
وكذلك التنس���يق بني اجلمعيات املعنية لوضع التنظيم املناس���ب للرقابة 

امليدانية ألداء احملاسبني القانونيني ومتابعة وتقومي ادائهم املهني.

الكويت تساهم في تشييد 60 مدرسة والتحاق 20 ألف طالب بها في باكستان وأفغانستان
من خالل التبرع الذي جمعته خالل احتفال سفارتنا في واشنطن لمصلحة آسيا الوسطى

سفيرنا في واشنطن الشيخ سالم العبداهلل ومايكل دوغالس وغريغ مورتنسن وجون كيري خالل احلفل اخليري

د.زهرة حرب تتحدث للزميل بداح العنزي

من الشاي، الكوب االول انك غريب والكوب الثاني صديق والكوب 
الثالث عائلة«، مؤكدا ان في الثقافات العربية والفارسية »عليك 
ببناء عالقات اوال حيث ال ميكنك ان تذهب وتتحدث في التجارة 

وحسب بل عليك ببناء العالقة والثقة«.
واش���ار ايضا الى ان كتاب »ثالثة اكواب من الش���اي« اصبح 
»قراءة الزامية« لكل كبار القيادات العس���كرية األميركية وجميع 
اجلنود الذاهبني الى افغانستان، مضيفا ان رئيس الهيئة املشتركة 
االدميرال مايكل مول���ن قال ان »هناك ثالثة دروس هامة من هذا 
الكتاب علينا ان نقولها جلنودنا عليكم ان تستمعوا اكثر عليكم 
ان يكون لديكم احترام هناك خلدمة الناس، ونقطة ثالثة عليكم 
ببناء العالقات«. ولفت مورتنسن الى انه منذ عام 2007 »وحركة 
طالبان ومجموعات اخرى تقوم بقصف وتدمير وحرق اكثر من 
الفي مدرسة في افغانستان وباكستان لكن ما اجده مثيرا لالهتمام 
هو ان 90% من املدارس التي دمرتها طالبان هي للفتيات وليست 
للصبي���ان«، مضيفا »اعتقد ان خوفهم الكبير ليس الرصاص بل 

القلم«.
وسلط مورتنسن الضوء على االسالم قائال ان »فكرة املستشفيات 
وكثيرا من العلوم بدأت من التنوير االسالمي لذا ليس هناك سبب 
مين���ع هذه البلدان من ان تكون قادرة ومبتكرة في التكنولوجيا 
والقي���ام بثورة في العلوم اال انهم يجب ان يتس���لحوا بالعلم«، 
مضيفا انه »التزال هناك حاجة لعمل الكثير للمساعدة في التعليم 

العالي في هذه البلدان«.
وقال مورتنسن انه يعتبر تعليم الفتيات »قوة مضاعفة« اي 
»اذا علم���ت صبيا تعلم فردا لك���ن تعليم فتاة هو تعليم مجتمع 
وامة«، مشيرا الى ان »ثلث الرجال يبقون في القرية بينما يبقى 
ثلثا فتياتنا املتعلمات في القري���ة واملجتمع وهذا لديه اثر اكبر 

عندما يصبحن امهات«.
واشار مورتنس���ن الى انه يزور 100 مدرسة تقريبا في انحاء 
الواليات املتحدة كل عام ويحاول تعليم االطفال هنا عبر برنامج 
يدعى »بنسات للسالم« الذي يعلم »االحترام والتسامح واملشاركة 
والعطاء« وايضا »ماذا ميكن الطفال افغانستان وباكستان تعليم 
االطفال في أميركا« وبني ان العام املاضي كانت هناك 280 مدرسة 
تقوم ببرنامج »بنس���ات للسالم« في الواليات املتحدة فيما هذه 

السنة كانت هناك 4.900 مدرسة تقوم بهذا البرنامج.

هناك 8.4 ماليني طفل في املدرسة مبن فيهم 2.5 مليون فتاة«.
وقال مورتنسن انه »ميكننا اسقاط القنابل وميكننا نشر اجلنود 
وميكننا وضع كهرباء ووضع طرقات ووضع كمبيوترات لكن اذا 

لم نعلم الفتيات لن يتغير شيء في املجتمع«.
من اجلدير بالذكر ان مورتنس���ن ه���و مؤلف احد اكثر الكتب 
مبيعا دوليا بحس���ب »نيويورك تاميز« على مدى 126 اس���بوعا 

وهو »ثالثة اكواب من الش���اي«، حيث س���اعدت مبيعات الكتاب 
عل���ى بناء اكثر من 135 مؤسس���ة تربوية الكثر من 38 الف طفل 

في آسيا الوسطى.
في هذا الس���ياق، يقول مورتنس���ن ان فكرة العنوان )ثالثة 
اكواب من الش���اي( جاءت عندما »ق���ال لي زعيم قرية قدمية في 
باكستان اذا كنت تريد النجاح هنا فإنك بحاجة الى ثالثة اكواب 

واشنطن � كونا: اكد املؤسس واملدير التنفيذي ملؤسسة »آسيا 
الوس���طى« غريغ مورتنس���ن ان مبلغ ال� 2.1 مليون دوالر الذي 
جمعته الكويت خالل االحتفال الذي اقامته سفارتنا في واشنطن 
ملصلحة املؤسسة لبناء مدارس في املناطق النائية في باكستان 
وافغانستان سيساعد على بناء 60 مدرسة والتحاق 20 الف طالب 

بها في باكستان وافغانستان.
في هذا السياق، اوضح مورتنسن � في تصريح ل� »كونا« � ان 
التبرع بهذا املبلغ »امر مثير جدا بالنسبة لنا بحيث سيبدأ زمالئي 
فور اتصالي بهم في التخطيط لهذه املدارس خالل يومني«، حيث ان 

هناك حاليا 600 طلب لبناء مدارس في باكستان وافغانستان.
وكانت س���فارتنا لدى الواليات املتح���دة اقامت في الثامن من 
الشهر اجلاري وبالتعاون مع مؤسسة »الكويت � أميركا« حفلها 
اخليري السنوي حتت عنوان »رحلة للسالم« جمعت خالله مبلغ 
2.1 مليون دوالر ملصلحة مؤسسة »آسيا الوسطى« لبناء مدارس، 

السيما للفتيات في املناطق النائية في باكستان وافغانستان.
وحصل مورتنسن خالل احلفل على جائزة تكرمي من مؤسسة 
»الكويت � أميركا« لعام 2010 وشكر سفيرنا لدى الواليات املتحدة 
الشيخ سالم العبداهلل وحرمه الشيخة رميا الصباح على دعمهما 
الكرمي لعمله، مشيرا الى ان اكثر مساهمة حصلت عليها املؤسسة 

خالل 17 عاما كانت 150 الف دوالر.
وشدد مورتنسن الذي خصص حياته لبناء مدارس وتشجيع 
محو االمية للفتيات في املجتمعات النائية في باكستان وافغانستان 

على اهمية وجود »مدارس« لتعليم الفتيات في هذه املنطقة.
واوضح انه من »املهم جدا ان يكون لدينا مدارس في باكستان 
وافغانستان«، مضيفا ان »لدينا مواد القراءة والكتابة واحلساب 
والدراس���ات االجتماعية باالضافة الى تعليم خمس لغات حتى 

الصف اخلامس مبا فيها اإلجنليزية والعربية«.
وبني ان »تعلم االطفال القراءة والكتابة وفهم العربية ليتمكن 
االطفال من قراءة القرآن الكرمي الذي ينص على ان كل الش���عوب 

يجب ان يكون لديها سعي الى املعرفة«.
وقال مورتنسن الذي ترشح جلائزة نوبل للسالم لعام 2009 
ان هناك »اخبارا جيدة جدا من باكستان وافغانستان حول اجلهود 
لتوسيع الوصول الى التربية وكان هناك 800 الف طفل في املدرسة 
عام 2000، حيث ان غالبيتهم من الصبيان، فيما اليوم عام 2010 

زهرة حرب: احترام الحقيقة والسعي للحصول على المعلومة
وااللتزام بالمصداقية مبادئ أساسية بميثاق الصحافيين

بداح العنزي
نظمت جمعية الصحافيني حلقة نقاشية حول اخالقيات املهنة وميثاق 

الشرف املهني الصحافي في الكويت.
وتطرقت د.زهرة حرب من قسم الدراسات الثقافية جامعة نوتنغهام الى 
املبادئ االساسية للميثاق والتي تؤكد احترام احلقيقة والسعي للحصول 
عل���ى املعلومة مبا يتوافق مع املصلحة العامة باإلضافة الى االلتزام بالدقة 
واملصداقية واملوضوعية ومراعاة التوازن في تغطية االخبار وكذلك االبتعاد 
عن التشهير والتجريح الشخصي واحترام خصوصية األفراد، والتأكيد على 

عدم اخللط بني مهنة الصحف وبيع االعالنات واحلمالت الدعائية.
واوضحت حرب ان مسؤولية الصحف كبيرة أمام املجتمع وهي أكبر من 
أي مسؤولية مهنية أخرى النها تشمل ابالغ االخرين باالحداث حولهم مع 
تأكيدها على أهمية وجود معايير يلتزم بها الصحافيون مما يشكل اعالن 
ميثاق شرف ملهنة الصحافة. وبينت أن هناك مواثيق شرف عربية وعاملية 
في كل من لبنان ومصر. يذكر ان احللقة النقاش���ية شارك فيها العديد من 
الصحافيني من خالل توزيعهم احملاضرات كل على حدة لالطالع على مسودة 

امليثاق واضافة مواد أخرى إن وجدت.

حلقة نقاشية حول أخالقيات المهنة في جمعية الصحافيين

 شيفاتشيف: رئيس الوزراء البلغاري
يصل الكويت األربعاء

بشرى الزين
اعل����ن س����فير بلغاري����ا الكو 
شيفاتش����يف عن زيارة يقوم بها 
رئيس الوزراء ف����ي حكومة باله 
الكويت  الى  بويكو بورس����يوف 

بعد غد.
واوضح ان هذه الزيارة سيتم 
خاللها التوقيع على اتفاقية بين 
بلغاريا والكويت تتعلق بالتعاون 
االقتصادي والتقني، مشيرا الى ان 
هذه االتفاقية تساهم في تنمي��ة 
العالقات االقتصادية في ظل المنافع 
المتبادلة في مج����االت االقتصاد 
والتجارة والتكنولوجيا، اضافة 

الى تشجيع اقامة المشروعات االقتصادية والمالية 
والمصرفية والصناعية والس�����ياحية ومشروعات 
التنمية الفنية والزراعية والنقل والرعاية الصحية 
والعل����وم والبيئة والبن����اء واالتص����االت والطاقة 

واالستثمار ومش�اريع الت�شجير.

واكد شيفاتش����يف على عمق 
العالق����ات الت����ي ترب����ط ب����الده 
والكويت معربا عن ترحيب بلغاريا 
بالمستثمرين الكويتيين في مجاالت 
الطاقة والمعمار والتجارة والعالج 

الطبيعي والعقار.
المشترك  التعاون  الى  واشار 
بين البلدين في مجاالت الدفاع الفتا 
الى وجود نحو 230 طبيبا وممرضا 
بلغاريا يعملون في المستش����فى 

العسكري في الكويت.
ولفت ال����ى ان رئيس الوزراء 
بويكو بورسيوف سيلتقي صاحب 
السمو االمير ال�شيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وس�مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد اضافة الى رئيس مجل�س 
االمة جاس����م الخرافي وكذلك سيلتقي ممثلي غرفة 
التج����ارة والصناعة والصن����دوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية والهيئة العامة لالستثمار.

أعلن عن توقيع اتفاقية للتعاون االقتصادي والتقني بين البلدين

الكو شيفاتشيف

 مساهمو تعاونية سلوى ينطلقون
للديار المقدسة األربعاء

محمد راتب
أعل���ن رئيس مجلس 
ادارة جمعي���ة س���لوى 
عب���داهلل  التعاوني���ة، 
المصيليت، ان المساهمين 
الكرام سينطلقون االربعاء 
المقبل الى الديار المقدسة 
ألداء مناسك العمرة، وذلك 
في اطار العادة السنوية في 
تسيير هذه الرحلة والتي 
تعتبرها الجمعية من أهم 
االنشطة االجتماعية التي 

تقوم بها.
وقال المصيليت: ان 
ادارة تعاونية  مجل���س 

س���لوى يولي تلك االنش���طة عناية خاصة، وذلك ايمانا منه 
بأن المس���اهمين وأبناء المنطقة يج���ب أن يكونوا على رأس 
أولويات اهتمام الجمعية التي تس���تمد انش���ط�تها من معين 
العم���ل التعاوني الذي تفخر ب���ه الكويت، والذي له دور فاعل 
في توثيق الصلة بين مكونات المجتمع، مما ينعكس ايج��ابا 

على مصلحة الجميع.
وأش���ار المصيليت الى ان رحلة العم���رة والتي تبدأ يوم 
االربعاء وتنتهي يوم السبت ولفترة 4 أيام، وبسعر رمزي جدا 
)45 دينارا( وهو االقل سعرا على مستوى تعاونيات الكويت 
كلها، ستش���تمل على تقديم أرقى الخدمات والتسهيالت التي 
من شأنها ان يؤدي المعتمر عبادته بطمأنينة وفي ظل أجواء 

روحانية وايمانية مميزة.
وأكد في هذا الصدد ان االقامة بمكة المكرمة ستكون في فندق 
برج زمزم، وستشمل الوجبات الغذائية الثالث بنظام البوفيه 
المفتوح، فض���ال عن الرحالت الداخلية الى المعالم التاريخية 
والمش���اعر المقدس���ة بصورة مجانية، اضافة الى ان الرحلة 
س���تتضمن العديد من المفاجآت واالنشطة الثقافية والدينية 

التي تالئم هذه الرحلة.

المصيليت: أرقى الخدمات والتسهيالت واألنشطة بانتظار المعتمرين

عبداهلل املصيليت


