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نيالي )ماليزيا(ـ  كونا: 
أكد املدقق اول في ديوان 
احملاسبة سعد العجمي 
أهمية تبـــادل اخلبرات 
التدريبيـــة  والبرامـــج 
الكويتي  بني اجلهازين 
فـــي دواوين  واملاليزي 
احملاسبة والرقابة املالية 
لرفع مستوى التعاون بني 
دول منظمة اجهزة الرقابة 

اآلسيوية )اسوساي(.
وقـــال العجمي امس 
انه سيقدم ورقة عمل عن 
اداء مراكز  الرقابة على 
الصحة وذلك في البرنامج 
لـــدول  االســـتعراضي 
آســـيا الذي تستضيفه 

األكادميية الوطنية للتدقيق في مدينة »نيالي« املاليزية في 
الفترة من 21 يونيو حتى 1 يوليو.

وأوضـــح ان ورقة العمل تناقـــش الرقابة على اداء مراكز 
الصحة وذلك ألهميتها كقطاع حساس ميس املواطن، مشيرا 
الى انه ليس من الســـهولة تطبيق معايير األداء على القطاع 
الصحي بســـبب قلة الوعي وعدم االدراك وااللتزام باملعايير 

من قبل القائمني على تلك املراكز.
وذكر انه سيسعى الى متثيل الكويت بالشكل الذي يليق بها 
كونها من الدول السباقة في هذا املجال، مضيفا ان املسؤولني 
في ديوان احملاسبة يحثون دائما على متثيل الدولة في احملافل 
الدولية بشـــكل مشرف وعلى رأسهم رئيس ديوان احملاسبة 

عبدالعزيز العدساني ووكيل الديوان عبدالعزيز الرومي.
وأفاد العجمي بان ديوان احملاسبة يعد من أقوى دواوين 
احملاسبة وأجهزة الرقابة املالية على مستوى العالم، مشيرا 
الى ان ديوان احملاسبة استحق بجدارة جائزة »كان دويتش« 
األملانيـــة في أجهزة الرقابة املالية رغم وجود منافســـني من 

دول عظمى.
وقال ان الديوان يدعم باستمرار تدريب وتطوير الكوادر 
الكويتية ومتثيل الدولة في اخلارج، مشيرا الى ان مثل هذه 
البرامج في الرقابة والتدقيق املالي تؤثر ايجابا على اقتصاد 

الدول من خالل توفير الهدر ورفع كفاءة االقتصاد.
وأشـــاد بتبني ماليزيـــا ملثل هـــذه البرامـــج التدريبية 
واالســـتعراضية لتبادل اخلبرات بني الدول اآلســـيوية التي 
تهدف الـــى تطوير رقابة االداء من خـــالل فاعليته وكفاءته 
واقتصاده، موضحا بان ذلك يختلف كليا عن الرقابة التقليدية 

التي تركز عادة على املصروفات.

فايز علي املطيريسالم شبيب العجمي

سعد العجمي

عبداحملسن احلنيف مستقبال محمد البغيلي

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج االستعراضي لدول آسيا

المجلس التنفيذي التحاد العمال اختار فايز المطيري رئيساً بدالً من شبيب
أسامة أبوالسعود

ما ميكن وصفــــه بـ »االنقالب« حدث مســــاء امس 
االول مبقر االحتاد العام لنقابات عمال الكويت، حيث 
انقلــــب 8 من اعضاء املجلــــس التنفيذي على الرئيس 
سالم شبيب العجمي وأطاحوا به ومت تعيني فايز علي 
املطيري رئيس نقابــــة وزارة الكهرباء واملاء خلفا له. 
ويشهد املجلس احلالي املزيد من االنقالبات التي بدأت 
مع االطاحة بالرئيس السابق خالد الغبيشان العازمي 
ثم سالم شبيب وسيظل الوضع هكذا طاملا كان املجلس 

منقسما الى »8+7«  حيث ان عدد املجلس التنفيذي 15 
عضوا منقسمون الى جبهتني. ويرى البعض ان هناك 
أيديـــا وراء انقالب احتاد عمـــال الكويت، حيث جتاوز 
باالعتصامات واالضرابات اخلطوط احلمراءـ  كما وصفت 
مصادر نقابية لـ »األنباء« وان كان البعض يرجع ذلك 
الى محاولة سالم شبيب تعديل دستور االحتاد مبا يتيح 
منح صالحيات أوســـع لرئيس االحتـــاد العام. ولفتت 
مصادر نقابية الى ان احتمال االنقالب على رئيس االحتاد 
اجلديد فايز الديحاني اليزال قائما في غضون أيام طاملا 

ظل االنقسام قائما بني اعضاء املجلس التنفيذي الحتاد 
العمـــال. هذا وأصدر املجلـــس التنفيذي لالحتاد العام 
لعمـــال الكويت بيانا جاء فيه: بناء على اقتراح تقدمت 
به اغلبية اعضاء املجلس التنفيذي لالحتاد العام لعمال 
الكويت، عقد املجلس اجتماعا يوم االحد في 2010/6/20 
قرر خالله اعادة تشكيل هيئة مكتبه على النحو التالي: 
فايز علي املطيري الرئيـــس، فالح الفي العازمي نائب 
الرئيس، عبدالرحمن يوســـف الغامن السكرتير العام، 
ناصر غامن امليع السكرتير العام املساعد، فالح جمعان 

العازمي االمني املالي، فايز عطا اهلل املطيري ســـكرتير 
العالقات اخلارجية، محمد زهيم العازمي سكرتير العالقات 
الداخلية، محمد نافل احلربي مدير معهد الثقافة العمالية، 
الفـــي محمد العنزي نائب مدير معهد الثقافة العمالية، 
وياسني عبداهلل الفارسي أمني الشؤون الثقافية واالعالمية 
ومدير حترير مجلة العامل، ناصر سهيل العتيبي نائب 
مدير حترير مجلة العامل وعضوية كل من: فالح محمد 
احلداري، سالم شبيب العجمي، فراج عبداهلل العرادة، 

ومحمد فهد املشوط.

المجلس منقسم إلى جبهتين

البغيلي: رئيس البنك الصناعي وعد بمساواة 
مربي األغنام بالمزارعين في االقتراض من البنك

العجمي: »المحاسبة« يقدم ورقة عمل عن الرقابة
على أداء مراكز الصحة في البرنامج االستعراضي لدول آسيا

تستضيفه مدينة نيالي الماليزية حتى 1 يوليو

اللحوم في البالد.
وفي ختام اللقاء توجه رئيس 
الثروة  الكويتي ملربــــي  االحتاد 
احليوانية محمد البغيلي بالشكر 
لرئيس البنك الصناعي عبداحملسن 
احلنيف على جهوده في دعم مربي 

الثروة احليوانية في البالد.

تساهم في تنمية انتاجهم.
البغيلي ان احلنيف  وأوضح 
وعد بأن يقــــوم البنك الصناعي 
الالزمة ملن  القــــروض  بإعطــــاء 
ميلكون املزارع واجلواخير ملربي 
الثروة احليوانية مبا يسهل عملية 
الثروة احليوانية وانتاج  زيادة 

واألبقار. ولفــــت البغيلي الى ان 
الزراعية تقوم بتمويل  احملفظة 
قروض ميسرة للمزارعني ومربي 
الدواجن واألبقار ولم تدرج مربي 
األغنام بها وهو ما أثر سلبا على 
انتــــاج األغنام في البالد حيث ال 
يحصلون علــــى قروض زراعية 

وعد رئيس مجلــــس االدارة 
والعضو املنتدب في بنك الكويت 
الصناعي عبداحملســــن احلنيف 
مبساواة مربي األغنام باخوانهم 
مربي األبقار والدواجن واملزارعني 
في منح القروض تسهيال عليهم 
وتشــــجيعا على تنميــــة الثروة 

احليوانية في البالد.
جاء ذلك خالل استقبال احلنيف 
لرئيــــس احتــــاد مربــــي الثروة 
البغيلي وعدد  احليوانية محمد 
من اعضاء االحتاد مبكتبه حيث 
شــــدد على اهمية تنمية الثروة 
احليوانية في البالد والعمل على 
زيادتها خاصــــة في الوقت الذي 
يشــــهد فيه العالــــم تناقصا من 
اللحوم احلمراء مما يتسبب في 

ارتفاع أسعار اللحوم عامليا.
ونقل رئيس االحتاد الكويتي 
الثــــروة احليوانية محمد  ملربي 
البغيلي عن احلنيف وعده بتنسيق 
اجلهود ملنح القــــروض للمربني 
الذين ميلكون مزارع وجواخير 
أســــوة باخوانهم مربي الدواجن 


