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يطمح الشباب الكويتي دائما 
ان يتحد سويا ليحقق للكويت 
إجن���ازات اجتماعي���ة تضيف 
الصورة املشرفة للكويت احلبيبة 
أمام مرآة ال���دول املجاورة، لذا 
احتد فريقان كل منهما يهدف الى 
إظهار وتطوير قدرات الشباب 
الكويتي املنجز، أال وهما فريق 
مؤمتر ومعرض »نقدر« ورؤية 
حتقيق الدم���ج االجتماعي بني 
ذوي اإلعاقة املميزين واألصحاء 
اجتماعيا ومشروع »قررت« لدعم 
املش���اريع الصغيرة ليحققوا 
س���ويا رؤية جديدة وهي دمج 

املش���اريع الصغيرة املميزة لألصحاء مع إبداع���ات وإخوانهم من 
ذوي اإلعاقة.

ويشارك املدير العام ملشروع »قررت« التطوعي عبداهلل السرحان 
الصحافة بكلمته قائ���ا: ميثل العمل التطوعي مبنهجه االجتماعي 
واإلنساني سلوكا حضاريا ترتقي به املجتمعات واحلضارات منذ 
قدم الزمان، وأصبح ميثل رمزا للتكاتف والتعاون بني أفراد املجتمع 
ضمن مختلف مؤسساته، حيث أصبح استغال الطاقات الشبابية 
واستثمارها اس���تثمارا أمثل حاجة ضرورية تضيف الى املجتمع 
ارتباطا قيمة عالية للعمل الش���بابي املنجز، ومبا ان ذوي اإلعاقة 
ج���زء ال يتجزأ من املجتمع ولهم م���ن الواجبات مثل ما عليهم من 
حقوق كان يتوجب علينا دمجهم اجتماعيا معنا في ساحة واحدة من 
اإلبداع والتميز الذي سنشهده قريبا في قاعة سلوى صباح األحمد 
في فندق مارينا من 5 الى 8 اجلاري. ومش���روع »قررت« مشروع 
تطوعي نظمه ملتقى »قررت« في مجمع البيرق واآلن يس���عى الى 
العديد من املشاريع التي تدعم الشباب الكويتي وتدعم كل من له غاية 
لتطوير ذات طموح الشباب وحتقيقه الى واقع، ودعمنا وتنظيمنا 
الى مؤمتر ومعرض »نقدر« هو مفخرة لنا بأن نش���ارك بهذا العمل 
املتميز وال���ذي يطرح للمرة األولى في مجتمعنا الكويتي، ودعمنا 
الى املعاقني باإلرشادات واخلطط ودعم توجيهي لكل املشاركني في 

معرض »نقدر« للوصول الى الغاية املنظور لها.

)كرم دياب(هورست لوماش وآنتيه رودينغ وبياتركس كانياالسفير األملاني ميشائيل فوربس متحدثا للزميل أسامة دياب

خالل ورشة العمل التي نظمها المكتب الوطني األلماني للسياحة بالتعاون مع شركة »لوفتهانزا« بعنوان »اتدلل في ألمانيا«

السفير األلماني: للسياحة دور بارز في التقريب بين الشعوب

باتباع إس����تراتيجية تعتمد على 
إشراك مباشر للمسافرين الكويتيني 
في املنطقة مبجموعة من األنشطة 
املتنوعة. ولعل اإلقبال الذي شهدته 
ورش����ة العمل »اتدلل في أملانيا« 
واالس����تجابة التي ش����هدناها في 
الكويت تش����ير إلى أننا سائرون 
على النه����ج الصحيح، ويواصل 
الوطني األملاني للسياحة  املكتب 
تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ 
مكانة أملانيا كوجهة مفضلة للسفر 
الكويتيني«،  بالنسبة للمواطنني 
مش����يرة خلط����ط وضعت جلذب 
الس����ائح اخلليج����ي بصفة عامة 
والكويتي بصف����ة خاصة لزيارة 
أملانيا، موضحة أن هذه هي املرة 
الثانية التي تقام فيها ورشة عمل 
الس����ياحة  للصحافي����ني ووكاء 
والس����فر في الكويت، الفتة لعدة 
دعوات ستقدم للصحافيني لزيارة 

أملانيا هذا العام.
وأضافت رودينغ: »تعد زيارتنا 
الى الكويت ناجحة وقد متخضت 
عنها نتائج إيجابية للغاية، ألنها 
مكنتنا من زيادة فهمنا للمنطقة 
وتعريف وكاء الس����فر ووسائل 
اإلعام ببلدنا، ونحن سعداء جدا 
باالستجابة التي تلقيناها في مدينة 
الكويت، األمر الذي جعل هذا احلدث 

ناجحا للغاية«.
وقد ش����هدت أملانيا على مدار 

القليلة املاضية، زيادة  السنوات 
سريعة في أعداد السياح القادمني 
من دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذين دأبوا على قضاء إجازاتهم في 
أملانيا، وتش����ير اإلحصاءات التي 
نشرها مؤخرا مكتب اإلحصاءات 
الفيدرال����ي األملان����ي، الى أن عدد 
السياح القادمني من دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي ف����ي أملانيا 
خال عام 2009 قد بلغ 258.883 
سائحا، وأن غالبية السياح جاءوا 
م����ن اململكة العربية الس����عودية 
واإلمارات والكويت، مما يدل على 
زيادة قدرها 7.07 % باملقارنة مع 
عام 2008، وهذا ما يجعل منطقة 
اخلليج إحدى األسواق اخلارجية 
املهمة بالنسبة لصناعة السياحة 
في أملانيا، واس����تجابة لهذا النمو 
الديناميكي، تواصل أملانيا جهودها 
جلذب املزي����د من الزوار من دول 
مجلس التعاون اخلليجي من خال 
إطاق عروض ترويجية جديدة 
تلبي احتياجات بعينها، وإن زيادة 
عدد الزوار من دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى أملانيا خال السنوات 
القليلة املاضية قد مكن املنظمة من 
حتديد احتياجاتهم والتكيف معها 
تبعا لذلك، وعلى سبيل املثال، فإن 
العديد من املدن األملانية الكبرى قد 
دأبت على تقدمي كتيبات إرشادية 
باللغ����ة العربية وتأجير ش����قق 

مفروشة للعائات، وذلك كبديل 
عن الغرف الفندقية.

ويدعم جه����ود أملانيا الى حد 
كبير ما يقرب من 30 مكتبا متثيليا 
موزعة في جمي����ع أنحاء العالم، 
نذكر منها املكتب الوطني األملاني 
للسياحة في دبي الذي يعد اجلهة 
أملانيا في  املس����ؤولة عن تعزيز 
جميع األسواق الرئيسية في دول 
اخلليج: البحرين، الكويت، عمان، 
العربية السعودية  اململكة  قطر، 
واإلمارات. وسواء أكانوا يخططون 
لقضاء إجازة ذات تكلفة منخفضة 
أو االستمتاع بعطلة فاخرة، يتوفر 
للمس����افرين إلى أملانيا مجموعة 
الس����ياحية  البرامج  متنوعة من 
التي بإمكانهم االختيار من بينها، 
وإن املناظر الطبيعية اخلابة التي 
تتصف بها أملانيا والتي تش����مل 
البحي����رات والغاب����ات واجلبال 
املغطاة بالثل����وج، جتعل من هذا 
البلد وجهة مثالية للقيام مبجموعة 
من األنشطة مبا في ذلك املشي في 
الهواء الطلق، والتجديف، وركوب 
اخليل والتزلج، في حني توفر مدنها 
احلديثة مزيجا انتقائيا من األنشطة 
الثقافية، وتعد موطنا لبعض من 
أكثر املناطق شعبية للتسوق في 
أوروبا، في حني أن األسر التي لديها 
أطفال صغار فبإمكانهم أن يتمعتوا 
باستكشاف أملانيا من خال العديد 

من املاهي واملنتزهات الترفيهية 
املنتشرة في الباد. 

وأش����ارت رودينغ إلى أن عدد 
الذين زاروا  الكويتيني  السائحني 
أملانيا العام املاضي ش����كلوا %25 
من إجمالي 770 ألف ليلة قضاها 
السائحون اخلليجيون في أملانيا 
في عام 2009 يحتلوا بها املرتبة 
الثانية بعد الس����ائح السعودي، 
متوقعة أن تزداد أعداد السائحني 
الكويتيني م����ن 3 إلى 4% في عام 
2010، مشيرة إلى أن أملانيا حتتل 
املرتبة الثانية في الدول األوربية 
في دائرة اهتمامات السائح الكويتي 

بعد إجنلترا.
ولفتت لوجود تنس����يق على 
أعلى مستوى مع جميع السفراء 
األملان في اخلليج لإلسراع بإمتام 
الڤيزا،  إجراءات احلصول عل����ى 
معربة عن سعادتها لزيادة أعداد 
الس����ائحني الكويتيني بعد ورشة 
العم����ل التي عقدت ف����ي الكويت 
العام املاضي بنس����بة 7% بالرغم 
من تناقص عدد الليالي بنسبة %1.3 
بسبب تزامن شهر رمضان مع أشهر 
إقبال الكويتيني على السفر ألملانيا 

)يونيو – يوليو – أغسطس(.
وفي ختام كلمتها للصحافيني 
أكدت أن الزيارة ألملانيا هي موعد 
مع املتعة نظرا حلالة الثراء الثقافي 
والطبيعي له����ا باإلضافة لوجود 

أنش����طة مميزة على م����دار العام 
وثبات األس����عار باملقارنة بدول 

أوروبا األخرى.
وجدي����ر بالذكر أن األس����بوع 
األملاني ف����ي الكويت احتوى على 
أنشطة عدة منها معرض »املعالم 
الس����ياحية األملانية املدرجة على 
قائمة اليونسكو للتراث العاملي«، 
والذي يس����لط الضوء على أبرز 
املعالم الس����ياحية في أملانيا مثل 
جزيرة املتاحف في برلني، وسط 
وادي الراين الرومانسي واملتميز 
إلى  العريقة، باإلضافة  بقصوره 
كاتدرائية كولونيا الشهيرة، وقد 
حضر حفل افتتاح املعرض، الذي 
تستمر أنشطته حتى 3 ابريل 2010، 
إمييا مولر وزيرة الدولة لشؤون 
أوروبا والفيدرالية في والية بافاريا 
االملانية، ود.ميش����ائيل فوربس 

السفير األملاني في الكويت.
السفير  املناس����بة قال  وبهذه 
فوربس: »إن ألفي عام من تاريخ 
الثقافة األوروبية قد تركت بصمتها 
عل����ى أملانيا، فليس ثمة مكان في 
العالم مش����ابها ألملانيا من حيث 
مترك����ز ع����دد كبير م����ن املواقع 
الطبيعي����ة والثقافي����ة الفري����دة 
واملفي����دة ضمن موقع واحد، وقد 
عينت منظمة اليونسكو 32 منها 
كمواقع للتراث العاملي وقد أصبحت 
اآلن محمية مبوج����ب االتفاقيات 

أسامة دياب
أكد السفير األملاني د.ميشائيل 
فوربس أن الكويت وأملانيا تتمتعان 
بعاق����ة قوية على املس����تويات 
السياسية واالقتصادية والثقافية، 
مش����يرا لتطور هذه العاقات من 
خال زيارات وعاقات اقتصادية 
رفيعة املستوى، مشددا على دور 
السياحة في التقريب بني الشعوب 

ورأب الصدع بينها.
 جاء ذلك في مجمل كلمته أثناء 
التي نظمها  العمل  افتتاح ورشة 
الوطني األملاني للسياحة  املكتب 
)GNTO( عل����ى هامش األس����بوع 
األملاني في الكويت بعنوان »اتدلل 
في أملاني����ا«، ظهر أمس األول في 
فندق جي دبليو ماريوت بحضور 
مديرة منطقة اخلليج في املكتب 
الوطني األملاني للس����ياحة بدبي 
آنتيه رودينغ وجم����ع غفير من 
املهتمني بالقطاع السياحي وممثلني 

عن وسائل اإلعام احمللية.
السياحة  أن  وأضاف فوربس 
تعزز م����ن التب����ادل الثقافي بني 
الش����عوب حي����ث تف����وق أعداد 
الس����ائحني أعداد الساسة ورجال 
املال واألعمال الذين يزورون دولة 
ما، موضحا أن العام املاضي شهد 
زيارة ما يفوق 250 ألف س����ائح 
خليجي، مبينا أن مثل هذه الزيارات 
تشهد لقاءات يحدث خالها تبادل 
لألفكار وال����ذي بدوره يؤدي إلى 
تفاهم متبادل، فالس����ياحة جسر 
بني الش����عوب يبني����ه املعنيون 
بالس����ياحة والقائمون عليها من 
منظمي الرحات، وشركات الطيران 

والفنادق.
وأعرب عن سعادته الستقبال 
وفد السياحة األملاني حتت عنوان 
»اتدلل في أملانيا«، مؤكدا أن باب 
السفارة مفتوح للجميع قبل زيارة 
أملانيا وبعد زيارتها، مشيرا إلى أن 
أملانيا معروفة بكرم الضيافة والتي 
تتمثل في خدمات عالية اجلودة 

ودفء االستقبال.
وبدورها أكدت مديرة منطقة 
اخلليج في املكتب الوطني األملاني 
للسياحة بدبي آنتيه رودينغ، على 
أهمية هذا احلدث بالقول: »لقد شرع 
الوطني األملاني للسياحة  املكتب 

عقد مؤتمرًا صحافيًا بمناسبة اختياره رئيسًا فخريًا

المطوع: دعمنا التحاد المحامين دعم للمجتمع المدني
الهيف�ي: مطلوب من�ح ثقة أكب�ر لمكات�ب المحام�اة الكويتية
بوخض�ور: اتح�اد المحامي�ن نقل�ة نوعية ف�ي العم�ل القانوني

مؤمن المصري
أكد الرئيس الفخري الحتاد 
احملامني الكويتيني بسام املطوع 
أن قبوله للرئاسة الفخرية الحتاد 
احملامني كان نابع����ا من إميانه 
الهام واحليوي  العميق بالدور 
الذي تقوم به مؤسسات املجتمع 
املدن����ي عل����ى وج����ه العموم، 
والنقابات على وجه اخلصوص، 
إث����راء للعمل الوطني  في ذلك 
بكل قطاعاته وزواياه وأوجهه 

املختلفة.
ف����ي مؤمتر  وق����ال املطوع 
صحاف����ي عقده صب����اح أمس، 
مبشاركة رئيس احتاد احملامني 
احملامي ناصر الهيفي واخلبير 
االقتصادي حجاج بو خضور في 
مكتبه مبنطقة شرق: إن احتاد 
احملامني ميثل شريحة من أهم 
شرائح املجتمع املعروفة بدفاعها 
عن القانون وصيانته. مشيرا إلى 
أنه ومنذ أن منا إلى علمه خبر 
إنشاء االحتاد، وبعد االطاع على 
أهداف����ه تولد لديه يقني بأهمية 
الدور الذي ميكن لهذا الكيان الهام 
– االحتاد- القيام به في خدمة 
املجتمع، ورجال املال والسياسة 
الذين يترقبون وينتظرون منه 

الكثير.
واش����ار الى ان م����ا متر به 
بادنا من جتاذبات سياس����ية 
واقتصادية واختافات حادة في 
وجهات النظر، وما سببه ذلك من 
انعكاس����ات سلبية على سلوك 
أفراد مجتمعنا من جانب، وتعثر 
خطوات التنمية من جانب آخر، 
جعل من الواجب علينا املساهمة 
في خدمة الكويت وإنقاذها مما 

تعانيه من سلبيات.
أن����ه وجد في  وأكد املطوع 
احتاد احملامني الكويتيني، وفي 
أهدافه وأغراضه، مساحة مهمة 
للقيام بهذا، »من ذلك تشجيعه 
إق����رار قانون املس����تثمر  على 
األجنبي، وتس����هيل إجراءاته، 
وزيادة اإلغراءات جللب رؤوس 
األموال اخلارجية لدعم االقتصاد 
القول: إن  احمللي«. وشدد على 
مثل هذا القانون يحتاج إلى دعم 
السياسة واالقتصاد  من رجال 

والقانون.
ولفت املطوع إلى احلاجة لنظرة 
أكبر ف����ي موضوع إصاح اخللل 
احلاصل، مبنهجية وعقانية، »لذا 
فإننا نطالب اليوم بدعم اجلهات 
املعني����ة في تنقي����ح القوانني أو 
تعديلها ملا فيه صون للحقوق«. 
وقال: أملي كبير، من خال التعاون 
مع االحتاد، بأن نحقق معا تعاونا 
إل����ى خدمة  يه����دف أوال وأخيرا 
الكويت. وفي اخلتام أكد الرئيس 
الفخ����ري الحتاد احملامني بأنه لن 
يدخر جهدا في سبيل دعم االحتاد 

وحتقيق أهدافه املرجوة.
أما رئيس احتاد احملامني ناصر 
الهيفي، فأكد أن فلس����فلة االحتاد 
تقوم عل����ى أس����اس العمل على 
خلق موارد عمل ملكاتب احملاماة 
بالتنس����يق مع مختلف اجلهات 
املعنية، الفتا إلى أن أغلب مكاتب 
احملاماة ف����ي دول العالم، متتلك 
رؤوس أموال كبيرة، وتقوم وفقا 
الفعالة بتحريك  لذلك باملساهمة 
إل����ى جانب  اقتصادي����ات دولها 
رجال األعمال، ون����وه بأنه دائما 
ما يكونون الظهير واملس����اند في 
تصريف رأس املال وإعادة دورته 

في احلياة االقتصادية.
أن اقتصاد مكاتب  إلى  وأشار 
احملام����اة املطلوب ه����و جزء من 
اقتصاد الدولة والقطاع اخلاص، 
وعلي����ه فابد م����ن أن تلقى هذه 
الدعم املطلوب من خال  املكاتب 
منحها الثقة التي تستحقها، مشيرا 

بهذا اجلانب إلى أن املش����كلة في 
الكويت هو تسيد االعتقاد والنظرة 
السلبية نحو مكاتب احملامني، بأنها 
تقوم بأعمال فردية وبسيطة، دون 
منحها حقها، في حني أن األعمال 
الكبيرة التي تختص على سبيل 
املثال في الدولة أو الشركات الكبرى 
في القط����اع اخلاص تقدم ملكاتب 
محاماة أجنبية. ومثال على ذلك 
قضايا التحكيم، »إن التحكيم خارج 
الكويت ال يعطي احملامني الكويتيني 

والقضاة دورهم احلقيقي«.
وأضاف هذا ما يبرز وجود حالة 
من عدم الثقة في احملامني الكويتيني 
بخاف الواق����ع، حيث يوجد في 
الكويت محامون أكفاء وأصحاب 
خبرة ومتمرسون في عملهم، بل 
إنهم متميزون وال يقلون شأنا عن 
س����واهم من احملامني األجانب في 
أي مكان من العالم. رافضا بشدة 
»أي مس����اس مبهنية ومس����توى 
وأداء احملامني الكويتيني«. ومتنى 
على مختلف القطاعات احلكومية 
واخلاصة الب����دء في التعاون مع 

مكاتب احملاماة.
وأكد الهيفي أن اختيار بس����ام 
املطوع رئيسا فخريا هو نابع من 
الثقة الكبيرة في قطاعنا اخلاص 
التع����اون ملا  وخللق أوج����ه من 
فيه خدمة للكوي����ت واقتصادها 
وقوانينها، كما إننا مند يدنا لكل 
من يريد مساعدتنا ورفع مستوى 

مكاتب احملامني في الكويت.
م����ن جانب����ه، ق����ال اخلبي����ر 

االقتصادي حج����اج بو خضور: 
إن ظهور االحت����اد يأتي في وقت 
هام جدا ملا تشهده التطورات في 
الكويت، واحلاجة امللحة لتطوير 
القانونية في  الثقاف����ة  اخلدمات 
مواجهة قضاي����ا عديدة من بينها 
ما أفرزت����ه األزمة املالية، »وجود 
االحتاد إضافة مهمة جدا بهذا الشأن 
وخاصة في وقتنا الراهن«. وأكد أن 
الفكرة جاءت من منطلق املسؤولية 
واإلحساس مبا متر به الكويت من 
تطورات وحتديات كبيرة، مبينا أن 
هناك قضايا اقتصادية كثيرة قد 
تتجاوز في عددها أي من القضايا 
األخرى وما لهذه القضايا من تبعات 
على اجلوانب االجتماعية وكذلك 

السياسية.
وأش����اد بدور رج����ل األعمال 
بس����ام املطوع وخبرته الطويلة 
في مجال املال واالستثمار، ناهيك 
عن خبرة رئي����س االحتاد ناصر 
الهيف����ي القانونية، بأن تعاونهما 
معا سيكون فيه إثراء مهم للثقافة 

القانونية في الكويت.
وتوقع أن يقوم بدور كبير جدا 
القوانني والتشريعات  في مسالة 
التي تدخل ف����ي خدمة االقتصاد 
الكويتي، مش����يرا إلى أن احلاجة 
امللحة في تطوير الثقافة القانونية 
وكذلك اخلدمات القانونية، »سيكون 
ملثل احتاد احملامني البصمة والدور 
كبير جدا في تذلي����ل الكثير من 
الصعاب واستتاب األمن االقتصادي 

والعدالة في الكويت«.

)أسامة البطراوي(جانب من املؤمتر الصحافي 

»المحاسبة« يبدأ حملة رقابة 
»إنجازي دقيق.. مع أدلة التدقيق«

يدشن ديوان احملاسبة في األول من ابريل 2010 حملة توعوية 
إرشادية موسعة تختص بأدلة التدقيق حتت شعار »إجنازي دقيق.. 
مع أدلة التدقيق« وذلك في إطار سياس���ة التحسني املستمر التي 
ينتهجها الديوان والتي تعد الوسيلة املثلى لاستمرار في تقدمي 

خدمات رقابية وفقا ألفضل املمارسات املهنية.
ويقوم بتنفيذ احلملة والتي تس���تمر شهرا كاما كل من إدارة 
املنظمات الدولية، وادارة االعام والعاقات العامة وذلك انطاقا من 
اميانها بأهمية دورهما في دعم استراتيجيات التطوير املهني ومن 
خال مسؤولياتهما الثقافية واالعامية للتأكيد على أهمية ترسيخ 
الثقافة املهنية املتخصصة التي تعد أساسا لبناء التكوين املهني 
الذي يؤّمن التفاعل املستمر مع مستجدات العمل املهني وآلياته.

السرحان: مشروع »قررت« يدعم معرض ومؤتمر 
»نقدر« بالتنظيم ويدعم المعاقين بخبراته

عبداهلل السرحان


