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عبدالرحمن العطية

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

جانب من احلضورماضي اخلميس

»المحاسبة« أطلق »إنجازي دقيق مع أدلة التدقيق«

السفارة اإلسبانية في الكويت تقيم
معرضاً ثقافياً وتكنولوجياً في األڤنيوز

افتتح الس���فير االسباني لدى الكويت منويل 
جوميز دي فالينزيوال ومدير عام شركة املباني 
خالد بن سالمه انشطة املعرض الذي تقيمه السفارة 
االسبانية في مجمع األڤنيوز والذي يقدم صورة 
موجزة ملا تشتهر به اسبانيا من الناحية الثقافية 
والرياضية والتكنولوجية حيث يتم عرض املجسم 

واملخطط اخلاص مبشروع »كويت مترو«.
وبهذه املناس���بة قال الس���فير االسباني لدى 
الكويت ان »السفارة تنظم هذا املعرض الذي يقام 
ملدة اس���بوع بالتعاون مع ادارة مجمع األڤنيوز 
ومبشاركة مجلس سياحة مدريد واسبانيا، ونادي 
ريال مدريد لكرة القدم، باالضافة الى عرض مجموعة 

من الصور اخلاصة باحلمراء في غرناطة«.
وأكد ان املعرض »هو رس���الة لنقول للجميع 

ان اسبانيا متميزة ايضا في مجال التكنولوجيا، 
وباألخص في مج���ال الطاقة املتجددة، وتقنيات 
البن���اء، والنقل العام.حيث يتم عرض املجس���م 
واملخطط اخلاص مبشروع كويت مترو بالتعاون 
مع ش���ركة كويت مترو للنقل السريع والذي مت 
تصميمه من قبل شركة اينيكو الهندسية االسبانية 
والتي جتس���د أحد أوجه التعاون بني اس���بانيا 

والكويت«.
ويش���ارك في املعرض عدد من الشركات التي 
متثل عالمات جتارية إس���بانية في الكويت، مثل 
شركة جامبو ترافل التي ستقدم عروضها اخلاصة 
الى اسبانيا، ومحل كوستو برشلونة لألزياء، وفي 
مجال صناعة الس���يارات تشارك شركة بهبهاني 

من خالل عرض سيارة سيات.

 األنصاري: أن تأتي الحملة متأخرة أفضل من أال تأتي أبدًا
 الغانم: على الجميع التحدث بنطاق مهني مسنود

اتحاد الصحافة الخليجية يهنئ 
جاللة ملك البحرين

املنامة � احتاد الصحافة اخلليجية: هنأ احتاد الصحافة اخلليجية 
جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مبناسبة 
منح جاللته اجلائزة العربية لالبداع االعالمي السنوي للعام 2010 
ال���ذي جاء خالل االحتفال الذي نظمه امللتقى اإلعالمي العربي الذي 

اقيم يوم االحد املاضي في الكويت.
وقالت برقي���ة بعث بها رئيس االحتاد تركي الس���ديري ان هذا 
التك���رمي يأتي نتيجة للدعم الذي يوليه جاللته للحريات االعالمية 
ومواكبته للتطوير والتحديث الذي شهدته مملكة البحرين منذ ان 

تسلم جاللته مقاليد االمور قبل عشر سنوات.
من جهته ق���ال االمني العام الحتاد الصحاف���ة اخلليجية ناصر 
العثمان ان االس���تحقاق الذي حظي به جاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة لهو خير دليل على اجن���ازات جاللته التي حققها ململكة 
البحرين الغالية وابنائها والتي اصبحت محل تقدير واهتمام دول 
وش���عوب العالم، مشيدا بسياس���ات دعم احلريات االعالمية التي 
انتهجتها مملكة البحرين منذ أرسى جاللته دعائم املشروع االصالحي 

قبل عشر سنوات.
واضاف العثمان ان مملكة البحرين التي اصبحت في عهد جاللته 
واحة للحريات االعالمية ومقرا للعديد من املؤسس���ات واملنظمات 
االعالمي���ة العربية والدولية اصبحت منوذجا جلميع دول املنطقة، 
مشيدا بالدعم الالمحدود الذي يتلقاه احتاد الصحافة اخلليجية الذي 

يتخذ من البحرين مقرا له من قبل حكومة جاللته.

افتتحه السفير اإلسباني ومدير عام شركة المباني

)أسامة البطراوي(األنصاري والغامن متحدثني في ختام احلملة

جانب من املعرض

جناح البنك األهلي في املعرضافتتاح معرض املطابخ

عادل الشنان
اكد الوكيل املساعد للرقابة على القطاع النفطي 
واملش���رف على جلنة األدلة واملعايي���ر املهنية 
والرقابية بديوان احملاس���بة اسماعيل الغامن ان 
هناك تفاوتا في القدرات واالمكانيات لدى جميع 
املوظفني تبعا ملكانتهم اخلاصة لذلك على اجلميع 
التحدث بنطاق مهني مسنود بدليل سواء بفهمه 
او بتطبيقه، جاء ذلك في ختام احلملة التوعوية 
حول أدلة التدقيق حتت ش���عار »اجنازي دقيق 

مع أدلة التدقيق«.
وقال الغامن ان لدى البعض عدم قناعة مبوضوع 
الدليل وقد اتضح ذلك من قبل بعض املدققني لكن 
اجلانب املهني يجب التمسك به والعمل على دوامه 
م���ن خالل ورش العمل والتدري���ب والتأهيل مع 
ان االتكال على ادارة التدريب بهذا الش���أن يشكل 
عبئا عليها باالضافة الى انه غير كاف لذلك يجب 
عمل ورش واالستفادة من خاللها بخبرة الزمالء 
املؤهلني الع���داد مواد علمية ودورات تخصصية 

ألدلة التدقيق.
واضاف الغامن ان السياسات تكتب بلغة يغلب 
عليه���ا العموميات واجلانب النظري لذلك يكون 
تركيزها مقبوال نوعا ما، مضيفا ان التقدير العام 
للعاملني ينم عن مس���توى ضعيف بشأن األدلة 
حيث لم تفعل بصورة كبيرة الوظائف االشرافية 
والورش املتخصصة في الدليل العام في حني ان 
طموحنا جميعا في ديوان احملاسبة هو االلتزام 
بتفعيل األدلة من خالل مجموعة االدوات اخلاصة 
بها مث���ل الفهم واالس���تيعاب والتدريب العملي 
والتطبيق الفعلي املتكامل او حتى التواصل مع 
املدققني للقضاء على احلالة الضعيفة حاليا والتي 

لم تتعد %40.

واشار الغامن الى ان جلنة األدلة واملعايير سيكون 
لها تقييم جلميع االنشطة باالضافة الى التسهيل 
على جميع القطاعات من خالل املدربني املتخصصني 
وللتعرف على املنظومة اخلاصة باالدبيات الرقابية 
التي يجب توافرها للمدققني من خالل توفير ادلة 
اجراءات التحقيق واالسترشاد باملتخصصني للتمسك 
بسياسة ديوان احملاسبة باجراءات موحدة وبوضع 
ارشادات ملساعدة القطاعات في وضع األدلة بالتعاون 
مع املنظمات الدولي���ة، مبينا ان من االهمية دعم 
قواعد العمل الرقابي بالتأكيد على استخدام األدلة 
املهنية الرقابية التي متثل املرجعية املعتمدة للقواعد 
العامة كادوات حتسني جودة العمل الرقابي وتوحيد 
مس���اره كما يجب ان تتفاعل القطاعات مع جلنة 
االدلة واملعايير املهنية بسبب وجود ضعف واضح 
بااللتزام بقرار رئيس الديوان رمبا السباب ادارية 
او لضغط العمل والتي يجب حتديدها ومعاجلتها 
من خالل حتليل ردود افعال املشاركني في الدورات 

وورش العمل.
ومن جانبه قال مدير ادارة املنظمات الدولية 
ومدير ادارة االع���الم والعالقات العامة بالوكالة 
في ديوان احملاسبة فيصل االنصاري ان احلملة 
تضمنت العديد من االنشطة امال في ان تسهم في 
حتقيق الهدف املرجو منها وهو ايجاد حرص كامل 
على تطبيق دليل التدقيق العام واألدلة املتخصصة 
باالضافة الى االستفادة مما هو متاح من أدلة لدى 
املنظمات الرقابية الدولية واالقليمية والعربية، 
مشيرا الى ان احلملة قد تكون اتت متأخرة ولكنها 
افضل من أال تأتي ابدا ومؤكدة على االستمرار في 
دعم القطاعات الرقابية مبا يضمن حتقيق التوافق 
والتكامل بني اطراف العمل الفني الرقابي واالداري 

املساند مبا يكفل حتسني األداء املؤسسي.

الخميس: الدورة السابعة عكست الوجه الحضاري للكويت
قال االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العرب���ي ماضي اخلمي���س ان االعالميني 
العرب املش���اركني ف���ي امللتقى االعالمي 
العربي الس���ابع الذي اختتم اعماله في 
الكويت امس االول يتوجهون بكل آيات 
الشكر والوفاء للكويت ممثلة في صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
س���اند امللتقى االعالمي ودعمه في بداية 
تأسيسه قبل س���بع سنوات، والى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد على كامل 
الدعم واملساندة التي تقدمها الكويت دائما 

لالعالم واالعالميني العرب، كما يقدمون 
أسمى آيات الشكر والوفاء لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
امللتقى واحتضانه  الكرمية لهذا  رعايته 
الدائم والداعم ألنشطته، االمر الذي كان 
له ابلغ االثر في جناح تلك االنشطة، كما 
أشاد كل املشاركني بتلك احلفاوة البالغة 
التي اس���تقبل بها وزي���ر النفط ووزير 
العبداهلل ملشاركته  االعالم الشيخ أحمد 
الفعالة ودعمه املستمر إلجناح هذا امللتقى، 
كما وجه املشاركون كل شكرهم لرئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي على حضوره 
للملتقى االعالمي العربي السابع ومشاركته 
في اجللسة اخلتامية للملتقى في حوار 
مفتوح مع كل االعالميني املش���اركني في 
انشطة الدورة السابعة من اعمال امللتقى 

االعالمي العربي.
وصرح اخلميس بأن احلركة االعالمية 
في الكويت ال ميكن بأي حال من االحوال ان 
تستغني عن دعم ورعاية قيادتها احلكيمة 
التي تقدم منوذجا مشرفا للحكومة الواعية 

والداعمة لالعالم واالعالميني.

بعد تسلمه جائزة اإلبداع اإلعالمي عن روح المبادرة اإليجابية تجاه دعم الحريات اإلعالمية

ملك البحرين يشيد بالملتقى اإلعالمي العربي ومجهوداته

أشاد صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البحرين باجلهود املثمرة التي 
يبذلها القائمون على امللتقى اإلعالمي العربي 
لتعزيز حرية اإلعالم والدميوقراطية وتشجيع 
املشاركة وترس��يخ قيم احلوار والتواصل 

والتفاهم احلضاري والثقافي.
جاء ذلك لدى اس��تقبال جاللته امس في 
قص��ر الصافرية نبيل ب��ن يعقوب احلمر 
مستش��ار جاللة امللك لشؤون اإلعالم الذي 
سلم الى جاللته جائزة اإلبداع االعالمي عن 
روح املب��ادرة االيجابية جتاه دعم احلريات 
االعالمية التي منحتها جلاللته هيئة امللتقى 
االعالم��ي العربي تقديرا منها جلهود جاللة 
امللك في تعزيز احلريات االعالمية ودعمها 
وذل��ك خالل االحتفال ال��ذي اقيم بالكويت 
حتت رعاية سمو الشيخ ناصر احملمد حيث 
تسلم احلمر اجلائزة نيابة عن جاللته، وقد 
اكد جاللته ان هذا التكرمي إمنا هو لكل الشعب 
البحريني الذي عمل بجد وإخالص لرفع اسم 
البحرين عاليا في مختلف احملافل االقليمية 
والعربية والدولية والذي مارس حريته بروح 

املواطن املخل��ص احلريص على تقدم بلده 
وتنمية مجتمعه.

ون��وه جاللته بدور املواط��ن البحريني 
لتعزيز القيم واملبادئ االنس��انية الس��امية 
واحلفاظ على املكتسبات واملنجزات احلضارية 
التي شهدتها مملكة البحرين وشكلت نقلة 
نوعية في مختلف ميادين احلياة السياسية 
واالقتصادية والثقافي��ة واالجتماعية على 

حد سواء.
هذا، وقد تلقى جاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البحرين التهاني من الكثير من 
الشخصيات العربية على حصول جاللته على 
اجلائزة العربية لإلبداع االعالمي مش��يدين 
بالدور الرائد للمشروع االصالحي جلاللته 

وما انعكس منه على اإلعالم.
وفي مبدأ تعليقه على منح جائزة اإلبداع 
االعالمي من امللتق��ى اإلعالمي جلاللة ملك 
البحرين أكد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 
سفير مملكة البحرين لدى الكويت ان جائزة 
اإلبداع اإلعالمي تعتبر مفخرة لدولة البحرين 
كلها وان ما يزيد ه��ذا الفخر كونها جائزة 

ممنوح��ة من جهة تع��د اآلن اكبر الوجهات 
اإلعالمي��ة والثقافية في الوط��ن العربي اال 
وهي امللتقى االعالمي العربي الذي يواصل 
جناحاته للعام السابع على التوالي انطالقا من 
الكويت الشقيقة واحلبيبة لقلب كل مواطن 

بحريني.
واشار الى ان تكرمي جاللة امللك يأتي من 
دعم جاللته لروح املب��ادرة باعطاء االعالم 
مس��احة من احلري��ة اكبر وكذل��ك للثقافة 

العربية.
كما اش��ار الى فخر البحرين مبلكها ملا 
يثري به الس��احة العربية بوجه عام وساحة 

البحرين على وجه اخلصوص.
ولفت الى اهمية الكويت ومكانها بالنسبة 
لدولة البحري��ن وخاصة انها حتظى بقيادة 
حكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد حيث أوجدت هذه القيادة من خالل 
سياستها احلكيمة ونظامها السياسي دعما 
للحريات التي كفلها دستورها، مشيرا الى ان 
الصحافة الكويتية هي الصحافة األجرأ عربيا 
واألقوى فهي صحافة ثرية على املستويني 

السياسي واالجتماعي.
واختتم بالثناء على امللتقى وما يضمه من 
نخبة املفكرين واإلعالميني واملثقفني واحملاور 
التي تناقش مواضيع تهم الس��احة العربية 
بعدما اصبح اإلعالم هو السبيل األمثل لنقل 

السياسات وحتسني العالقات الدولية.
كما هنأ عبدالرحمن بن حمد العطية االمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين مبناسبة منحه اجلائزة 
العربية لإلبداع االعالمي السنوي 2010، خالل 
االحتفال الذي نظمه امللتقى االعالمي العربي 

الذي اقيم في الكويت.
وقال االمني العام ملجلس التعاون إن هذا 
االستحقاق يأتي كنتيجة ملا يتمتع به جاللته 
من نظرة ثاقبة جتاه دعم احلريات اإلعالمية، 
وذلك ملواكبة التطوير والتحديث الذي تشهده 
مملك��ة البحرين، موضح��ا ان دعم جاللته 
لإلعالم يأتي من قناعته بأن اإلعالم شريك 
اساسي في عملية التنمية التي تشهدها مملكة 

البحرين.

 الكاظمي: استمرار إقامة المعارض مؤشر على الحركة التجارية واالقتصادية في البالد

رئيس مجلس إدارة المجلس البريطاني افتتح معرض المطابخ الدولي الذي تنظمه شركة جاينكس

سيمبسون: التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا 750 
مليون دينار وواردات الكويت من بريطانيا تصل إلى 500 مليون

ق����ال رئيس مجل����س إدارة املجلس 
البريطاني التجاري كريستوفر سيمبسون 
ان التبادل التجاري بني الكويت وبريطانيا 
يصل إلى 750 ملي����ون دينار في العام 
الواحد، وأن اجلهات املعنية في بريطانيا 
تعمل جاه����دة على تطوير التجارة بني 

البلدين.
وأشار كريس����توفر في تصريحاته 
الصحافية خالل افتتاحه معرض املطابخ 
أمس في فندق سفير والذي تنظمه شركة 
جاينكس لتنظيم املعارض حتت رعاية 
البنك االهلي املتحد إلى أن واردات الكويت 
من بريطاني����ا تصل إل����ى 500 مليون 
دينار، ولفت إلى أن السياحة الكويتية 
في بريطانيا حتتل مكانة كبيرة في ظل 
تقدمي بريطانيا املنح الدراسية للطلبة 

الكويتيني.

وردا على سؤال حول تقدمي نصيحة 
م���ن بريطاني���ا إلى الكوي���ت للتعامل 
واخلروج من األزمة العاملية أش���ار إلى 
أن احلكوم���ة الكويتية وكوادرها لديها 
مؤه���الت وخبرات تع���رف متاما كيف 

تتعامل مع األزمات.
من جهته أكد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لشركة جاينكس لتنظيم 
الدولية هيثم  املع����ارض واملؤمت����رات 
الكاظمي أن هذا املعرض والذي أقيم للسنة 
اخلامسة على التوالي القى جناحا وإقباال 
أكثر من سابقه، وقد بلغ عدد الشركات 

املشاركة فيه 30 شركة.
وأضاف الكاظمي أن املعرض يعتبر 
فريدا من نوعه س����واء م����ن حيث عدد 
الشركات املشاركة وحجمها، أو حتى من 
خالل تنوعها كما أنه يعد نقلة نوعية في 

هذا النوع من املعارض التي تشهد إقباال 
كثيفا مشيرا إلى وجود تطور كبير في 
حجم مبيعات الشركات املشاركة باملعرض 
في دورته الرابعة بنسبة 30% ومن املتوقع 
أن يزيد حجم مبيعات املعرض اخلامس 
بنس����بة 40% وبنسبة 50% عمالء جددا 

للشركات املشاركة.
وأوضح الكاظمي أن مشاركة املؤسسات 
والشركات الراقية في املعرض واملنتجات 
التي تطرحها ال ش����ك أنها متثل إضافة 
للعمالء مشيرا إلى أن إقامة املعرض بشكل 
سنوي تدعم هذه املنتجات املتخصصة 
كما أن ذل����ك يعد وس����يلة مهمة تتيح 
للشركات الكويتية عرض منتجاتها في 
معرض متخصص يجم����ع بني العميل 
واملورد بهدف التالقي واملنافسة، فضال 
عن كون املعرض يش����جع على تنشيط 

املنتج الوطني.
وأضاف الكاظمي أن الشركة اختارت 
هذا التوقيت للمعرض بهدف تنش����يط 
احلرك����ة االقتصادية في الكويت والتي 
تعاني في الفترة احلالية من ركود جراء 
األزمة املالية العاملية التي أثرت على جميع 
األسواق موضحا أن املعرض يعد فرصة 
جيدة للشركات لتبرز قوتها وقدرتها على 
االس����تمرار في ظل هذه التحديات التي 

تعصف بالكثير من الشركات.
وأضاف الكاظمي أنه على الرغم من 
وجود أزمة اقتصادية عاملية إال أن اجلهات 
املشاركة في املعرض حرصت على التواجد 
واملساهمة في املعرض كما كان مخططا 
دون أي تغيير وذلك لتأكيد قدرتها على 
اخلروج من األزمة وعدم تعرضها لألضرار 

التي أثرت على الشركات األخرى.


