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الجراح يعد بمعالجة أي مالحظات لديوان المحاسبة
والبصيري إلزالة جميع المعوقات أمام عمله في »المواصالت«

العفاسي شكل فريق عمل إلعداد هيكل »القوى العاملة«
أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي عدة قرارات وزارية، ونص 
األول على تشكيل جلنة تنسيقية مشتركة 
ب����ن منظومة املؤهالت املهني����ة الكويتية 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

من التالية اسماؤهم:
د.م.حمود املضف � نائب رئيس اللجنة 
العليا ملنظومة املؤهالت املهنية الكويتية 
� رئيس����ا، د.يعقوب الرفاع����ي � مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
منصور املنصور � الوكيل املساعد لشؤون 
العمل، س����عاد الرومي � نائ����ب مدير عام 
الهيئة لش����ؤون التدريب، د.جومان احمد 
� مق����رر اللجنة العليا للمنظومة، د.فوزي 
الدوخي � رئيس الفريق الفني باملنظومة، 
غلوم العطار � املستشار باملنظومة، د.احمد 
االنصاري � عميد القبول والتسجيل بالهيئة، 
د.نبيل القالف � مدير مركز القياس والتقومي 
والتنمي����ة املهنية، م.خالد الدريعي � مدير 
مركز تطوير البرام����ج واملناهج بالهيئة، 
ورضا خوري � منسق عام العمل بالهيئة. 
وتختص اللجنة بتبادل املعلومات في شأن 
املواصفات املهني����ة واحتياجات القطاعن 
احلكومي واخلاص من املهن، وإدخال الوصف 

الوظيفي ضمن برامج 
ومناهج الهيئة العامة 
التطبيقي  للتعلي����م 
والتدريب لتس����هيل 
الراب����ط بينها وبن 
احتياجات سوق العمل 
احلكومي  بالقطاعن 
واخل����اص، وإع����داد 
املهنية  املواصف����ات 
وحتدي����د مجموعات 
واملعارف  امله����ارات 
لكل مهنة ومقتضيات 
سوق العمل من خالل 
املنظومة وبالتعاون مع 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وحتديد برامج ومناهج العمل التي سيتم 
حتديد آلية التعاون والتنسيق بشأنها مبا 
يخدم حتسن فرص العمل للمواطنن في 
القطاعن احلكوم����ي واخلاص. كما أصدر 
د.العفاس����ي قرارا يقضي بتشكيل اللجنة 
الوطني����ة لإلعداد والتنس����يق للمهرجان 
اخلليجي الثان����ي للعمل االجتماعي املقرر 
عقده في اململكة العربية السعودية خالل 
الفترة من 23-27 مايو 2010 برئاسة احمد 

الوكيل  علي الصواغ 
للتنمي����ة  املس����اعد 
االجتماعي����ة باإلنابة 
وعضوية كل من: نوال 
إدارة  الغايب مدي����ر 
اخلارجية،  العالقات 
شيخة العدواني مدير 
إدارة تنمية املجتمع، 
علي امل����ال مدير إدارة 
العام����ة،  العالق����ات 
الفضلي مدير  منيرة 
إدارة الرعاية األسرية، 
الفيل����كاوي  فاي����زة 
رئيس قسم التدريب 
والتوعية االنتاجية، حمود العتيبي رئيس 
قسم االرتباطات )اإلدارة املالية(، والبيبي 
عبداهلل باحث أول علوم سياس����ية بإدارة 
العالقات اخلارجية. وتختص اللجنة باإلعداد 
والتحضير للمشاركة في املهرجان اخلليجي، 
كما تختص باإلع����داد للميزانية املطلوبة 
للتحضير للمشاركة في املهرجان اخلليجي، 
وأي مهام أخرى تس����اهم في إجناح عمل 
اللجنة. كما قرر العفاس����ي تشكيل فريق 
عمل إلعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة 

العامة للقوى العاملة على النحو التالي:
عواطف القطان الوكيل املساعد للتخطيط 
والتطوير اإلداري رئيسا، منصور املنصور 
الوكيل املساعد لشؤون العمل نائبا، وكل 
من: منى فكري مدير إدارة التطوير اإلدارية، 
مبارك السميط مدير إدارة تنسيق العمل، 
األزهري عبداحلميد مستشار قانوني بقطاع 
العمل، محم����د البدراوي مستش����ار نظم 
معلومات، منير جوجو مستشار التطوير 
اإلداري، ود.وليد احلداد مستشار التطوير 
أعض����اء. ويتولى فريق العمل إعداد هيكل 
تنظيمي متكامل للهيئة يراعى في إعداده 
الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 
666 لسنة 2001 بشأن ضبط منو الهياكل 
التنظيمية بالوزارات واإلدارات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة على ان يتضمن 

مشروع الهيكل التنظيمي املقترح:
� إعداد تصور ملكونات الهيكل التنظيمي 
لكل وحدة من وحدات الهيئة املقترحة حتى 
ادنى مستوى تنظيمي )قطاع � إدارة � مكتب 

� قسم(.
الرئيس����ية  حتدي����د االختصاص����ات 
والتفصيلية ملكونات الهيكل التنظيمي الذي 

يتم التوصل اليه وفق الفقرة السابقة.

اجتمع رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني 
امس مع كل من الش���يخ علي اجلراح املستشار مبكتب 
صاحب السمو األمير ووزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري حيث مت بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ويأتي اللقاءان من منطل���ق اهتمام رئيس الديوان 
بتفعيل التقارير السنوية الصادرة عن الديوان ومناقشة 

بعض املوضوعات ذات األهمية مع الوزراء املعنين.

وبحث العدس���اني مع الشيخ علي اجلراح عددا من 
املوضوعات التي أبدى الديوان مالحظات بشأنها، وقد 
عبر اجلراح خالل االجتماع عن كامل تقديره للدور الذي 
يقوم به الديوان ووعد مبعاجل���ة أي مالحظات يراها 

ديوان احملاسبة.
كذلك التقى العدس���اني بوزي���ر املواصالت د.محمد 
البصيري حي���ث حضر مبعيته عدد من اركان الوزارة 
وكذلك كبار املس���ؤولن في املؤسس���ة العامة للموانئ 

والطيران املدني واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 
ومت خالل االجتماع طرح بعض املشاكل واملعوقات التي 
يواجهها مدققو الديوان مع تلك اجلهات، ومت االستماع 
الى وجهة نظر الديوان وكذلك اجلهة املعنية بهذا الشأن، 
ووعد البصي���ري من جانبه بالعم���ل على حل جميع 
املعوق���ات التي تعترض عمل الديوان في املؤسس���ات 
والهيئات التابعة له، ومت االتفاق على عقد اجتماع مماثل 

بعد مضي شهرين من هذا اللقاء.

رئيس الديوان التقى المستشار بمكتب صاحب السمو

أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين منظومة المؤهالت المهنية و»التطبيقي«

بحضور قائد الشؤون العسكرية العميد ركن وليد زيد 
وقائد الش���ؤون االمنية العميد الركن خالد محمد، نفذت 
وحدة التفتيش الوقائي والتخلص من املتفجرات باحلرس 
الوطني مترينا عمليا في معسكر الصمود باحلرس الوطني 
حول اجراءات وطرق التفتيش الوقائي بشكل عام. وقامت 
العناصر املشاركة بالتمرين باالجراءات السلمية لعملية 
التفتيش الوقائي وكيفية التعامل مع احلاالت املشتبه فيها 
كاالشخاص واملركبات وبوابات املنشآت احليوية باستعمال 
االجهزة احلديثة املستخدمة لهذه االغراض والطرق املتبعة 
في اجراءات التفتيش الوقائي. ويأتي هذا التمرين لوحدة 
التفتيش الوقائي والتخلص من املتفجرات باحلرس الوطني 
لالس���تفادة من اخلبرة امليدانية والعملية للقائمن على 
هذا التمرين، مما يسهم في الوصول الى اعلى مستويات 
اجلهوزية، وهو الهدف املراد حتقيقه من خالل االستمرار 
في هذه التمارين وفقا للتوجيهات الكرمية لقيادة احلرس 
الوطني ممثلة في س���مو رئيس احلرس الوطني ونائب 
احلرس الوطني ووكيل احلرس الوطني. حضر التمرين 

كبار القادة والضباط باحلرس الوطني.

»الحرس الوطني«: تمرين عملي حول إجراءات التفتيش الوقائي

د.محمد العفاسي

أكدت مديرة ادارة موارد الغذاء والعلوم البحرية 
في معهد الكويت لالبحاث العلمية د.س����ميرة عمر 
أهمي����ة البحث العلمي في تنمي����ة القطاع الزراعي 
واألم����ن الغذائي. وقالت عمر في تصريح ل� »كونا« 
ان مشاركتها في مؤمتر الكويت االول بعنوان »األمن 
الغذائي« الذي س����يقام يومي 11 و12 الشهر اجلاري 
تهدف الى تطوير القطاع الزراعي في الكويت وتقليل 

تكلفة اإلنتاج بشكل عام. 
وذكرت ان سياسة املعهد بهذا الشأن تتماشى مع 
تأكيد صاحب السمو األمير على مساندة وتشجيع 
العمل في هذا املجال مبينة ان البحث العلمي ليست 
له نهاية ويجب العمل على إجراء الدراسات والبحوث 
واثبات جودتها اقتصاديا وبيئيا ومناخيا ومن جميع 
النواحي حلل مش����اكلنا وليس االعتماد فقط على 

تطبيق تكنولوجيا الدول االخرى على بيئتنا الن ظروفها مختلفة.
وأضافت انها ستلقي محاضرة بعنوان »دور معهد الكويت لألبحاث 
العلمية في مجال التنمي���ة الزراعية واألمن الغذائي« تتحدث فيها 
ع���ن دور املعهد في تنمية هذا القطاع حيث ركز املعهد على البحث 
العلمي في ثالثة مجاالت وهي مج���ال الزراعة في املناطق القاحلة 
والتخضير ومجال التكنولوجي���ا احليوية والغذاء ومجال الثروة 

السمكية واإلنتاج السمكي.
وأوضحت ان اإلدارة تركز على النظر في املشاكل 
التي تواجه هذا القطاع حيث ان املعهد يتعاون مع 
الهيئة العامة للزراعة والثروة الس����مكية والقطاع 
اخلاص إضافة الى عالقاته الدولية واالقليمية والعاملية 
في مجال البحث العلم����ي حيث عقد اتفاقيات على 

مستويات مختلفة بهذا املجال.
وذكرت ان اإلدارة تعمل على تقييم البحث العلمي 
وإيجاد حلول وعمل استشارات للمشاكل التي تواجه 
القطاع منه����ا ان الكويت دولة غي����ر زراعية وهي 
منطقة صحراوية مناخها ش����ديد وقاس خاصة في 
وقت الصيف وحتى في الشتاء بسبب قلة األمطار 

واملياه اجلوفية وملوحتها.
وقال����ت عمر ان القطاع م����ازال يعتمد على نقل 
التكنولوجيا املستوردة من اخلارج ويجب ان يكون هناك تطوير ذاتي 

للمزارعن كما يحتاج القطاع الى دعم وبحث ومساندة.
وأوضحت ان املعهد يعمل مع الشركات واملؤسسات املسؤولة عن 
إنتاج االغنام واملاش����ية مثل انواع معينة من االبقار وحتسن إنتاجها 
لأللبان ووضع طرق إدارية وتكنولوجية لتطويرها مبينة ان عالقتهم 

مباشرة مع شركات انتاج اللحوم وشركات انتاج األلبان.

سميرة عمر تؤكد أهمية البحث العلمي 
في تنمية القطاع الزراعي واألمن الغذائي

د.سميرة عمر

رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني وفريق الديوان مع الوزير د.محمد البصيري وأركان وزارتهالشيخ علي اجلراح والشيخ خالد العبداهلل خالل االجتماع مع مسؤولي ديوان احملاسبة

فيصل احلجي مستقبال السفير البرازيلي

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مستقبال السفير الياباني

تفتيش أحد املواطننيحضور أمني لوحدة التفتيش الوقائيتفتيش إحدى السيارات

الحجي التقى سفراء تونس والبرازيل واألرجنتين

رئيس األركان التقى سفيري إيران واليابان

وفد من »اإلطفاء« إلى لندن 12 الجاري
أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء عن توجه وف����د رسم����ي للمملكة 
املتح���دة في 12 اجلاري للمش���ارك����ة في اجتم�������اع املنظم���ة 
الب��حري������ة العاملية املق���رر عق���ده في العاصم���ة البريطانية 

لندن.
وأوضح���ت اإلدارة في بيان صحافي ان االجتماع س���يناقش 
بعض بنود ومعايير السالمة البحرية والتعامل مع احلرائق على 
الس���فن البحرية، اضافة الى مناقشة متطلبات السالمة باملوانئ 
وعمليات اإلخالء للس���فن اخلاصة بالركاب وكيفية التعامل مع 
االنفجارات في خزانات ناقالت النفط واملواد الكيميائية واختبار 

اداء املعايير االساسية لنظام السالمة من احلريق.
ويت���رأس الوفد نائب املدير العام لش���ؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية العميد يوسف االنصاري مبشاركة مدير منطقة 

االطفاء البحري العقيد خالد املكراد.

استقبل املستش����ار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي مبكتبه في قصر السيف امس 
كال على حدة سفير اجلمهورية التونسية لدى الكويت 
مصطفى باهية وسفير جمهورية البرازيل االحتادية 
لدى الكويت روبرتو عبداهلل مبناسبة توليهما مهام 

منصبيهما اجلديدين وجددا خالل اللقاء دعوة سمو 
رئيس مجلس الوزراء لزيارة بلديهما. هذا وكان احلجي 
قد استقبل سفير جمهورية األرجنتن لدى الكويت 
خورخي عمر انطونيوبيجا، حيث جدد الدعوة لسمو 

رئيس مجلس الوزراء لزيارة بالده.

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن الشيخ احمد اخلالد سفير اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية الصديقة لدى البالد علي جنتي، ومت خالل 
اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة املواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها وتطويرها 

بن البلدين الصديقن، كما استقبل رئيس األركان 
سفير اجلمهورية اليابانية الصديقة لدى البالد، 
ماسا توشي، ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل 

تعزيزها وتطويرها بن البلدين الصديقن.

السفير  البالد امس  الى  عاد 
املصري طاهر فرحات وسيستقبل 
املعزين بوفاة والده يوم األحد 
املقبل من الساعة السادسة الى 
السفارة  العاشرة مس���اء مبقر 

املصرية بالدعية.

السفير المصري عاد للبالد
ويستقبل المعزين 
بوفاة والده األحد

العميد يوسف األنصاري

السفير طاهر فرحات

استقبل محافظ مبارك الكبير 
العبداهلل مبكتبه  الش����يخ علي 
باحملافظة سفير تونس اجلديد 
مصطفى باهي����ة الذي عن خلفا 
للس����فير السابق هشام بيوض، 
وتبودل����ت االحادي����ث الودي����ة 
التي تربط  الطيب����ة  والعالقات 
الس����فير  البلدين.وأعرب  ب����ن 
باهي����ة ع����ن س����عادته بزيارة 
الشيخ علي العبداهلل في زيارة 
العالقات  تعارف واس����تعراض 
والروابط وأواص����ر االخوة بن 
الكويت وتونس منذ اس����تقالل 
تونس وانه يس����عى الى تطوير 
هذه العالق����ات وزيادة التعاون 
مع الكويت في ش����تى املجاالت، 
واستغالل امكانات البلدين، وانه 
قدم دعوة للشيخ علي العبداهلل 
لزي����ارة تون����س والتعرف على 

محافظات اجلمهورية التونسية 
وامكانية عمل توأمة مع محافظة 
مبارك الكبير التي تتشابه كثيرا 
مع محافظ����ات تونس ونظامها 

النموذجي، وقد ش����كره الشيخ 
علي العبداهلل على دعوته ومتنى 
له التوفي����ق والنجاح في عمله 

بالكويت.

محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل لدى استقباله للسفير مصطفى باهية

باهية قدم دعوة لمحافظ مبارك الكبير لزيارة تونس

العبداهلل والسفير التونسي استعرضا
 العالقات  والروابط المشتركة بين البلدين


