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افتتحت معرض »الثالث« لفنانين من إنجلترا وسريالنكا وّجه في كلمته رسائل للطالبات والمدرسات واألمهات

روال: خطة التنمية عكست 
أهمية دور الثقافة في المجتمع

الغانم لطالبات »القادسية المتوسطة«: أنتن نواة 
المستقبل وخطط التنمية تحتاج لجهودكن

 رندى مرعي
وجه النائب مرزوق الغامن خالل رعايته حفل تخريج 
طالبات املرحلة املتوسطة ملدرسة القادسية املتوسطة 
بنات للعام الدراس���ي 2009 / 2010 رس���ائل للطالبات 

واملدرسات واالمهات.
وفي كلمته، اعرب الغامن عن تفاؤله باجليل املقبل من 
خريجي املدرسة الذي يبشر بشباب واعد بعد االستماع 
لكلمات الطالب���ات التي تبعث على التفاؤل »بعكس ما 

نسمعه في مجلس االمة«.
وتوجه الغامن للطالبات قائال: »اننت شموع الكويت، 
وظالم العالم كله ال يطفئ شمعة، عسى اهلل ان يوفقكن 
ويهنئ اس���ركن بكن«، وفي رس���الته االولى لهن تابع 
الغامن: »لق���د تخرجنت واصبحنت على االبواب للدخول 
على املرحل���ة الثانوية، فاننت نواة املس���تقبل في ظل 
احلديث عن خطط التنمية الت���ي لن حتدث اال بفضل 
هذه النواة، بعد ان بذلنت اجلهد، فهنيئا لكن والسركن 

بثمرة هذا اجلهد الطيب«.
اما رسالته الثانية، فكانت للمربيات الفاضالت، حيث 
توجه لهن بالشكر لقاء اجلهد الذي بذلنه لتخريج بناتنا 
ففضلهن كفضل القمر على سائر الكواكب ألنهن املربيات 
واملعلمات وحتملهن املس���ؤولية الحتواء كل القدرات 
االبداعية لهذا اجليل اجلديد وتنمية هذه القدرات وتطويرها 
ملواجهة كل متغيرات العصر احلديث والتعايش معه.

ثم وجه الغامن رسالته االخيرة الى امهات الطالبات 
ألنهن اصحاب الفضل االكبر بعد ان س���هرن الليل في 
سبيل الوصول الى هذه اللحظة، معربا في رسالته عن 
ش���كره جلميع اولياء امور الطالب الذين قدموا الغالي 
والنفيس لتوفير جو هادئ البنائهم وبناتهم في سبيل 

حصولهم على التفوق والنجاح.
من جهتها، اعربت الطالب���ة ريتاج البغلي في كلمة 
الطالبات عن شكرها للنائب مرزوق الغامن لقاء رعايته 
وحضوره حلفل تكرمي خريجات مدرس���ة القادس���ية 

املتوسطة بنات، كما شكرت كل من ساهم في احياء هذا 
احلفل الكرمي.

وقال���ت البغلي ان حفل اليوم )امس( الذي يرس���م 
البهجة والفرحة في نفوس الطالبات يرجعنا الى الوراء 
لتذكر تعب الس���نني املاضية واملضي قدما خطوة وراء 
االخرى نحو النج���اح الذي تكلل اليوم )امس( بتكرمي 
طالبات مرحلة املتوس���طة، معربة عن شكرها جلميع 
مدرس���ات املدرسة وعلى رأس���هم مديرة املدرسة منى 
الفرهود لقاء ما بذلوه من جهد كبير مع الطالبات طوال 

مرحلة الدراسة.
وفي ختام احلفل، قام النائب مرزوق الغامن بتكرمي 
طالبات املدرس���ة وكرم مديرة املدرس���ة منى الفرهود 
ورئيس نادي القادسية الرياضي ونادي الفيحاء الرياضي 
لقاء تنظيمهم حلفل تخريج طالبات مدرس���ة القادسية 
املتوس���طة بنات، كما قام منظمو احلف���ل بتقدمي درع 

تذكارية للنائب مرزوق الغامن.

اكدت النائبة في مجلس األمة 
د.روال دشتي اهمية الفن التشكيلي 
والثقافة بشكل عام لبناء املجتمع 
وش����خصية كل مواطن وثقافته، 
مشيرة الى ان خطة التنمية التي 
أقرت في مجلس األمة تعكس أهمية 

دور الثقافة في املجتمع.
وقال��ت دش����تي ف��ي تصريح 
ل� )كونا( اثر افتتاحها امس االول 
معرض )الثالث( لفنانني تشكيليني 
من اجنلت����را وهم����ا كريس ليي 
وبف روس ومن س����ريالنكا منها 
محس����ن ان »الكويت كانت رائدة 
في مجاالت الثقافة« مشيرة الى ان 
اعادة ريادة الكويت في هذا املجال 
تتطلب »االهتمام بجيل الش����باب 
ودعم مواهبهم في جميع مجاالت 

الثقافة والفن، اذ ان ذلك يضيف الى 
شخصية املجتمع وتكامله ويزيد من 
ابداعهم«.وأضافت د.روال التي يقام 
املعرض حتت رعايتها ويستمر على 
مدى يومني انه مثلما تشارك الكويت 
في احملافل الدولية اخلارجية فإنها 
تستضيف كذلك منتديات ومعارض 
متثل مختلف ثقافات العالم، مشيرة 
الى ان »الكويت مجتمع يحتوي على 

اكثر من 160 جنسية«.
وأوضحت في هذا الس����ياق ان 
»تلك الثقافات املتنوعة اثرت املجتمع 
الكويتي«.وقالت في هذا الصدد انه 
مت اقرار االستثمارات الثقافية في 
خطة التنمية ملشاريع العام املقبل 

من مسارح ودور الفن.
من جانبهم، اكد الفنانون الثالثة 

املشاركون في املعرض في تصاريح 
مماثلة ل� »كونا« تأثرهم باحمليط 
املناخي والبيئي في أعمالهم، حيث 
قاموا برسم بعض املعالم املعمارية 
في الكويت كاالبراج وبرج التحرير، 
اضافة الى اجلمال الذي تشتهر به 
الكويت مبناخها الصحراوي وفنون 
اخلط العربي.وقالت البريطانية 
روس والتي تعمل في مهنة تدريس 
فنون الرسم في املدرسة البريطانية 
في الكويت ان ه����ذا هو املعرض 
الثاني »الذي نقيمه نحن الثالثة 
في الكوي����ت«، مضيفة »رغم عدم 
اس����تطاعتي قراءة اللغة العربية، 
اال أنني أصررت على محاولة رسم 
اخلط العربي الذي اعتبره من اجمل 

اخلطوط في العالم«.

د.روال دشتي تفتتح املعرض
)أسامة البطراوي( درع تكرميية إلحدى املتفوقات   مرزوق الغامن مكرما إحدى املتفوقات

في إطار خطته التدريبية لعام 2011/2010

»المحاسبة« اختتم »الرقابة بالحاسب اآللي« 
و»التأهيل للوظائف اإلشرافية«

الراجحي: 365 ألف دينار  مساعدات 
لجنة زكاة اإلصالح لأليتام

اختتم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني األول بعنوان »اساليب 
الرقابة املدعومة باحلاسب اآللي CAATS« والثاني بعنوان »تأهيل 
املوظف���ني للوظائف اإلش���رافية« وذلك في إط���ار تنفيذه للخطة 

التدريبية لعام 2011/2010.
اس���تهدف البرنامج األول تعريف املش���اركني بأدوات الرقابة 
املدعومة باحلاس���ب اآللي واالعتبارات الواجبة الس���تخدام هذه 
األدوات، باإلضافة إلى تنمي���ة مهاراتهم في القيام بأعمال الرقابة 
والتدقيق باس���تخدام التقنيات احلديثة باحلاس���ب اآللي، طبقا 

للمعايير الرقابية وتوصيات منظمة االنتوساي.
واوض���ح اهمية املراجعة في بيئة نظم املعلومات االلكترونية 
وخصائصها، والتعريف بأساليب الرقابة املدعومة باحلواسيب، 
وخطوات تطبيق ادوات CAATS في ديوان احملاسبة واالعتبارات 

املطلوبة.
كما استعرض أهم وظائف برنامج IDEA بشكل عام واستخداماته، 
وطريقة الوصول للبيانات، واالعتبارات املتعلقة باختيار الوثائق 
املطلوب���ة، باالضافة الى التركيز على اس���تخدام هذه البرامج في 

التدقيق وحتليل البيانات.
وتناول البرنامج كذلك كيفي���ة التعامل مع انواع مختلفة من 
البيان���ات MS Excel, Oracle, MS Access وتقارير مطبوعة بنظام 
PDF باإلضافة الى التحقق م���ن صحة البيانات عن طريق إثبات 

املعادالت احلسابية.

العام����ة  األمان����ة  ناش����دت 
للجان الزكاة بجمعية اإلصالح 
االجتماعي احملسنني واحملسنات 
دعم مش����اريعها اخليرية التي 
تطرحها بني أيديهم الكرمية وملا 
تشكله هذه الصدقات والتبرعات 
من دعم جلهودها في مس����اعدة 

احملتاجني.
وخص أمني عام األمانة العامة 
الراجحي  الزكاة س����عد  للجان 
الوق����ف بدعوته ملا  مش����اريع 
للوقف من أهمية بالغة في متويل 
مشاريع األمانة وجهودها الدؤوبة 
في تقدمي العون لألسر املتعففة 

واحملتاجة داخل الكويت. وركز على وقفية اليتيم التي تكفل وترعى 
األيتام ووقفية صنائع املعروف التي تساعد املرضى واملعاقني وكبار 
السن وغيرهم. وأعلن أن األمانة قدمت مساعدات لأليتام العام املاضي 
زادت قيمته����ا على 365 ألف دينار ونحو ال� 10 آالف دينار ككس����وة 
وعيدية لأليتام الذين ترعاهم األمانة وجلانها كما قدمت مس����اهمات 
لعالج مرضى سواء كانوا مرضى سرطان أو غيره زادت على النصف 
مليون دينار شكلت بالنسبة للمستفيدين طوق جناة وسلم لالستقرار 

العائلي والنفسي والصحي في أحيان كثيرة.

سعد الراجحي

مارتني ليندنارانغريد نيستلي

وفد برلماني ألماني يصل الكويت في إطار جولة خليجية
النائ���ب االملاني عضو  اك���د 
جمعي���ة الصداق���ة البرملاني���ة 
العربية � االملانية املشتركة وعضو 
وف���د وزارة االقتصاد االحتادية 
الكوي���ت مارتني  ال���ى  االملانية 
ليندنار ام���س عالقات الصداقة 
التقليدي���ة واملتميزة التي تربط 

بالده بالكويت.
ل�»كونا« قبيل  وقال ليندنار 
توجهه واعضاء الوفد االقتصادي 
في جولة خليجية تنطلق اليوم 
الكوي���ت تأتي  الى  ان زيارت���ه 
تاكي���دا على العالق���ات اجليدة 
التي ترب���ط البلدين في مختلف 
املجاالت االقتصادية والتجارية 

والسياسية.
واعرب عن س���روره لقيامه 
باجلولة اخلليجية التي تش���مل 
الكويت والس���عودية واالمارات 
والبحري���ن مؤك���دا تطلعه منذ 
سنوات الى زيارة الكويت.واشار 
الى مشاركته في مسيرات سلمية 
ع���ام 1990 في مدين���ة ميونيخ 
احتجاج���ا على الغ���زو العراقي 

الغاش���م وتأيي���دا للكويت وانه 
كان يرفع في كل مس���يرة العلم 
الكويتي واصفا زيارته احلالية 

الى الكويت بالتاريخية.
التي  واستعرض املوضوعات 
سيتطرق اليها الوفد خالل اجتماعه 
مع املسؤولني في الكويت ومن بينها 
العالقات االقتصادية والتجارية 
وموضوعات اخرى تتعلق بالطاقة 
واحلياة البرملانية التي وصفها بانها 

متطورة جدا في الكويت.
الوفد  الى اجتم���اع  واش���ار 
االملاني بعدد من املس���ؤولني في 
الثاني والثالث من الشهر املقبل 
ومن بينهم وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الش���ريعان ووزير النفط 
الش���يخ احمد العبداهلل ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي.من 
النائبة االملانية  جانبها، اشادت 
انغريد نيستلي بالعالقات االملانية 

� الكويتي���ة ووصفتها باملتميزة 
وميك���ن تطويرها ف���ي مختلف 

املجاالت نحو االفضل.
وقالت نيستلي ل�»كونا« امس 
انها س����تقوم بزيارة الى الكويت 
في اطار جول����ة للجنة التقنيات 
واالقتص����اد املنبثق����ة عن وزارة 
االقتصاد االحتادية والتي ستشمل 
ايضا كال من السعودية واالمارات 

والبحرين.
واضافت انها تشعر بسعادة 
خاصة للتعرف على الكويت عن 
قرب خاصة انها س���معت امورا 
ايجابي���ة كثيرة عن هذه الدولة.
واوضحت انه���ا تهدف من وراء 
هذه الزيارة ال���ى بناء اتصاالت 
والسيما في مجال سياسة الطاقة 
واقتصاد الطاقة.واعتبرت نيستلي 
التي تنتمي الى حزب اخلضر وهي 
خبيرة حزبها في شؤون الطاقة ان 
الكويت شريك مهم جدا خاصة انها 
حتتضن موارد كبيرة من الطاقة 
االحفورية والشمس���ية والطاقة 

املتجددة بصورة عامة.

وكيل »الخارجية« أصدر قراراً بنقل 55 من موظفي الوزارة
من الديوان العام إلى البعثات التمثيلية والعكس ومن وإلى البعثات التمثيلية األخرى

حسين الفيلكاوي
أصدر وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل قرارا إداريا يحمل رقم 2010/863 تضمن نقل 55 
موظف����ا من الديوان العام إلى البعثات التمثيلية ومن البعثات التمثيلية إلى الديوان العام ومن 
وإلى البعثات التمثيلية األخرى وفيما يلي نص القرار الذي نص أوال على أسماء املنقولني )انظر 

اجلدول أدناه(، كما نص القرار على مايلي:
ثانيا: يوقف صرف بدل التمثيل واملكافأة التش����جيعية ع����ن املوظفني املنقولني من الديوان 

العام الى البعثات التمثيلية وبدل احملاسبة والبدالت الفنية وامليزة اخلاصة على ان يصرف بدل 
احملاسبة بالنسبة للمحاسبني عند تكليفهم بالعمل بتولي الشؤون اإلدارية واملالية.

ثالث����ا: يصرف للموظفني املنقولني ال����ى الديوان العام بدل التمثيل املق����رر ملوظفي الوزارة 
لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق واملكافأة التشجيعية وذلك اعتبارا من مباشرة كل منهم عمله 

بالديوان العام.
رابعا: على املنقولني تنفيذ قرار النقل خالل الفترة من 2010/6/15 حتى تاريخ 2010/7/30.

خامسا: يلغى قرار نقل املوظف املنقول من بعثة ألخرى وذلك في حالة عدم تنفيذ النقل فور 
انتهاء املدة احملددة باملادة السابقة ويعتبر بحكم املنقول الى الديوان العام، وكذلك بالنسبة ملن 
ه����م منقولون من الديوان العام يلغى قرار النق����ل في حال عدم التنفيذ فور انتهاء املدة احملددة 

أيضا.
سادسا: يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه أو العلم به.

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم
أ- المنقولون من الديوان العام إلى البعثات التمثيلية:

السفارة في املنامةالديوان العامخالد محمد احلسينان
السفارة في الرباطالديوان العاممحمد صالح الريش

مشعل عبدالعزيز املالك 
السفارة في نواكشوطالديوان العامالصباح

السفارة في لشبونةالديوان العاممحسن علي ضبيه
السفارة في الهايالديوان العامعثمان أحمد العثمان
السفارة في براغالديوان العامخالد جاسم احلسيني

السفارة في بروكسلالديوان العامعبير عبدالعزيز الدعيج
السفارة في كانبيراالديوان العاممساعد عبداهلل احلبيليص
السفارة في كييڤالديوان العامعبدالعزيز سعد املنيفي

السفارة في عمّانالديوان العامفالح مجبل الهبيدة
السفارة في طهرانالديوان العامطالل فالح الدلك

القنصلية في كراتشيالديوان العاممحمد علي محمد الفهد
السفارة في صنعاءالديوان العامحمود عبيد فالح الصواغ
السفارة في اجلزائرالديوان العامعامر عبداهلل الرشيدي

السفارة في هانويالديوان العامثامر خليف العنزي
السفارة في القاهرةالديوان العامهاني صحن الهاجري
السفارة في اخلرطومالديوان العامنواف صالح النمران

السفارة في مانيالالديوان العامبدر زايد املطيري
السفارة في نيروبيالديوان العاممحمد فالح حامد العتيبي

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم
السفارة في براغالديوان العاموليد خالد الظفيري

السفارة في بلغرادالديوان العامنواف فالح عايض اجلسار

السفارة في صنعاءالديوان العاممحمد الفي الفهيد

السفارة في الرباطالديوان العامعبداهلل احمد اخلزام

السفارة في دمشقالديوان العاممحمد خالد املانع

السفارة في براتيسالفاالديوان العامنواف خالد العتال

السفارة في هافاناالديوان العامخالد رجب السماك

السفارة في جاكرتاالديوان العامعبداهلل عبدالغني عبدالغني

السفارة في باريسالديوان العامهشام أنور املطاوعة

السفارة في طشقندالديوان العامأحمد فهد الغامن

السفارة في دكاالديوان العاميوسف مجبل بوظهير

ب ـ المنقولون  من البعثات التمثيلية الى الديوان العام:
الديوان العامالقنصلية في كراتشيمحمد خليفة الدغيشم

الديوان العامالسفارة في باريسفهد حمد املضف

الديوان العامالسفارة في نيروبيمحمد عبداللطيف النجادة

الديوان العامالسفارة في اجلزائرحمود راشد الهاجري

ج ـ المنقولون من وإلى البعثات التمثيلية األخرى:
السفارة في بانكوكالسفارة في مانيالعلي عبداهلل العتيبي

القنصلية في دبيالسفارة في الدوحةعلي سيد يعقوب الرفاعي

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم
السفارة في تونسالسفارة في كراكاسمشعل علي املزيني 

السفارة في مدريدالسفارة في مسقطناصر فهد العتيق 

السفارة في بوخارستالسفارة في املنامةسلطان محيالن الذايدي

السفارة في الدوحةالسفارة في نواكشوطفيصل غازي العرادة

السفارة في مسقطالسفارة في براغمشعل حسني احلسيني

السفارة في أديس أباباالسفارة في هانويعادل عبداهلل حيدر 

القنصلية في جدةالسفارة في بوخارستأحمد عبداحلميد الفيلكاوي

السفارة في الهايالسفارة في كولومبوحامد عبداهلل الشويع

السفارة في مانيالالسفارة في كييڤمحمد حسني احلامد 

السفارة في لشبونةالسفارة في الدوحةفهد احلميدي سعد العتيبي

السفارة في كراكاسالسفارة في القاهرةوليد سالم املسعود

القنصلية في مومبايالسفارة في دمشقرافع محمد العنزي

السفارة في طرابلسالسفارة في كانبيرافهد احمد املنيفي

السفارة في اوالن باترالسفارة في أديس أبابااحمد عبداهلل السريع

السفارة في بوينس آيرسالسفارة في عمّانمبارك عبداهلل الشايع

السفارة في اجلزائرالسفارة في الدوحةمساعد عبدالرحمن املطيري

السفارة في تونسالسفارة في دمشقجاسم محمد الرشيدي

السفارة في باريسالسفارة في إسالم آبادنواف وليد الدويسان

السفارة في كوملبوالسفارة في طشقندغازي سطم الشمري


