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اختبار 50 متقدمًا لوظيفة 
رئيس حسابات بقطاع الرقابة المالية

جانب من اختبارات رئيس حسابات بقطاع الرقابة املالية

أجرت وزارة املالية في الس���اعة التاسعة من 
صباح 30 يونيو املاضي االختبارات التحريرية 
للمتقدمني لوظيفة رئيس حسابات بقطاع الرقابة 
املالي���ة وذلك بقاعة االجتماع���ات التابعة ملجمع 
الوزارات، وحضر االختبار 50 متقدما من اصل 57. 
وجتدر االشارة الى ان املراقبني املاليني ورؤساء 
احلس���ابات يقومون بتنفيذ مهام الرقابة املالية 

املس���بقة على جميع العملي���ات املالية التي تتم 
باجلهات واملؤسسات احلكومية وذلك وفقا للمادة 
33 و34 من املرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بقواعد 
اعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها واحلساب 
اخلتامي، هذا وحدد قرار وزير املالية رقم 10 لسنة 
2000 ورقم 21 لسنة 2002 اختصاصات وتبعية 

املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات.

العبداهلل يفتتح معرض »ذخيرة الدنيا« في ماليزيا 30 الجاري
حتت رعاية سامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبعد رحالت 
عديدة قام بها معرض »ذخيرة الدنيا« سفيرا للكويت والعالم اإلسالمي في أرجاء 
املعمورة، توقف في متحف احلضارات اآلسيوية في سنغافورة، وجلست روائعه 
في أروقة هذا املتحف ملدة أربعة أشهر، تعرض روائع الفن اإلسالمي، واستقطبت 
خالل هذه الفترة نحو 84 ألف زائر، وكتبت عنها وسائل اإلعالم احمللية والعاملية 
تقارير في مدح املعرض وحس���ن إدارات���ه وطرق عرض املجموعة، في تظاهرة 
رائعة في اظهار جمال وروعة احلضارة اإلس���المية. هذا وأقيم معرض »ذخيرة 

الدنيا« في متحف األرميتاج في ش���هر أغسطس من العام املاضي وحصد اكثر 
من 650 ألف زائر من روس���يا االحتادي���ة، كما كان للمعرض في الكرملني إقباال 
كبيرا من الزوار الذي بل���غ عددهم 134 ألف زائر، وبذلك يصبح عدد الزوار في 
روسيا االحتادية ما يربو على 70 ألف زائر، وغطت آنذاك وسائل اإلعالم الروسية 
والدولية أخبار املعرض وتناولت���ه باملدح والثناء، ومن املقرر ان يفتتح وزير 
النفط واإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل معرض »ذخيرة الدنيا« في متحف الفن 

اإلسالمي بالعاصمة املاليزية كواالملبور في 30 من الشهر اجلاري.

تقيم جلنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي بدءا 
من الساعة الرابعة من عصر اليوم عملية »الهباب والشونة« 
لسفن الغوص املشاركة في رحلة إحياء ذكرى الغوص ال�22 
التي س����تنظمها حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في الفترة م����ن 15 حتى 24 اجلاري. وتأتي 
عملية »الهباب والشونة« ضمن مرحلة تدريب الشباب على 
فنون الغوص، فيما تعتبر من املراحل املهمة إلعداد وتهيئة 

س����فن الغوص وتتلخص في قيام الش����باب وبإشراف من 
النواخذة بتنظيف السفن من األسفل ودهنها بالزيت وهذه 
املرحلة تسمى ب�»الهباب« ثم طلي أسفلها ب�»النورة« وهي 
املادة التي متنع تسرب املاء الى داخل السفينة وتسمى هذه 
املرحلة ب�»الشونة«. وستشتمل عملية »الهباب والشونة« 
التي ستقام في نقعة النادي بالساملية على سفن الغوص 
املهداة من سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد والسفن 

املهداة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد.
من جانب آخر، أشار مشرف عام رحلة الغوص النوخذة 
يوس����ف النجار الى ان جميع س����فن الغوص املشاركة في 
الرحلة س����تكون مهيأة للمشاركة في سباق ذكرى معركة 
الرقة البحرية لسفن الغوص ال� 17 الذي سيقام حتت رعاية 
رئيس مجلس اإلدارة � العضو املنتدب ملؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية حمد الفالح السبت املقبل.

»الهباب والشونة« للسفن المشاركة في رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 22 اليوم

مها مال حسنيسعد الشويب

صناع����ة  ش����ركة  حقق����ت 
الكيماويات البترولية من خالل 
حملتها الوطنية للترشيد ومبتابعة 
وتوصيات كل من الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية سعد 
الشويب، ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة صناعة 
البترولية مها مال  الكيماوي����ات 
حسني، تخفيضا في معدل استهالك 
الطاقة الكهربائية بواقع 50% من 
الفعلي داخل  قيمة االس����تهالك 
املؤسس����ة، إضاف����ة الى حتقيق 
وفر في الطاقة الكهربائية قدره 
9%في مصانع االس����مدة التابعة 
للشركة عن طريق توقيف عدد من 
املضخات والضواغط واستبدال 
طرق تشغيل بعض املعدات التي 
تستهلك كميات اكبر من الطاقة 
الكهربائية ببدائل اخرى اقل كلفة 
واستهالكا مثل التشغيل ببخار 
املاء )التوربينات(، وذلك التزاما 
الوطنية  الش����ركة باحلملة  من 
لترش����يد الطاقة، وحرصا منها 
على غرس س����لوكيات الترشيد 
كثقافة عامة وسلوك حضاري لدى 
عامليها. ومن جهته، اشار رئيس 

مجموع����ة االتص����ال واخلدمات 
ورئي����س فريق ترش����يد الطاقة 
عبدالهادي الهاجري الى ان الفريق 
قام باتب����اع وتطبيق منهجية 6 
سيجما والتي تهدف إلى الوقوف 
على عوامل اخللل واملس����ببات 
اجلذرية التي ت����ؤدي الى الهدر 
في الطاق����ة الكهربائية، ومن ثم 
إيجاد احللول املناسبة لها مما نتج 
عنه تخفيض استهالك الطاقة بهذا 
الشكل الفعال. واضاف الهاجري 
ان جت����اوب والتزام العاملني في 

الشركة وبنسب تخطت 96% مع 
التوجيهات واالجراءات الترشيدية 
التي تضمنتها خطة عمل الفريق 
كان من ابرز ثمار تلك احلملة حيث 
عكس م����دى انتمائهم وتفاعلهم 
مع كل ما من شأنه احلفاظ على 
املال العام وثروات الوطن. وأكد 
اس����تمرارية تل����ك احلملة وبذل 
املمكنة للحد من  جميع اجلهود 
اله����در واحملافظ����ة على مصادر 
الطاقة ونشر ثقافة الترشيد بني 

العاملني.

ضمن خطتها الوطنية لترشيد الطاقة

»الكيماويات البترولية« تخفض %50 
من األحمال الكهربائية

»قانون الجذب« للمرأة في »نسائية اإلصالح«
تقيم اللجنة النس���ائية في جمعية االصالح االجتماعي برنامجا 
تدريبيا حول »قانون اجلذب« لدى املرأة للمحاضر د.جنيب الرفاعي، 
وذلك مس���اء اليوم في مسرح اللجنة بالشامية على مدى ثالثة أيام 

بواقع ثالث ساعات تدريب.


