
الجمعة  24  سبتمبر  2010   15محليات
شدد على ضرورة تنفيذ قرارات قمة الكويت االقتصادية

انقطاع كيبل كهربائي يفصل التيار عن »التربية« و»التطبيقي«

لرفع الوعي بمعايير »ISSAI« بالتعاون مع »األرابوساي«

الشريعان: اإلستراتيجية العربية لألمن المائي تمّثل 
برنامجًا طويل األمد للتغّلب على تحديات المستقبل

القاهرة ـ هناء السيد و»كونا«
شدد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان امس على أهمية 
تنفيذ القرارات الت����ي خرجت بها قمة الكويت االقتصادية 
السيما ما يتعلق منها باألمن املائي داعيا الى تضافر اجلهود 
العربية للتكامل في وضع اآلليات ملواجهة التحديات الراهنة 
واملستقبلية. وقال د.الشريعان في تصريح صحافي بعد ختام 
اعمال الدورة االس����تثنائية للمجلس الوزاري العربي التي 
عقدت باجلامعة العربية ان »االجتماع ناقش االستراتيجية 
العربية لألمن املائي والتي تأتي تنفيذا لتكليفات قمة الكويت 
االقتصادي����ة األخيرة«. وأكد ان »االس����تراتيجية العربية 
لألمن املائي تهدف الى حتقيق تنمية مس����تدامة تستجيب 
ملتطلبات املستقبل لتحقيق جملة من األهداف الكبرى في 
املي����دان االقتصادي والتنموي« مش����ددا على اهمية تنفيذ 

بنودها ووضعها قيد التنفيذ بعد اعتمادها لتحقيق األمن 
املائي العربي واملتطلبات املستقبلية للتنمية.

واوضح ان »االس����تراتيجية متثل برنامجا طويل األمد 
وآلية عملي����ة للتغلب على حتديات املس����تقبل في ميدان 
تنمية وادارة املوارد املائية« مضيفا انها »تعد االطار الذي 
يسترش����د به ويعمل من خالله املجل����س الوزاري العربي 
للمياه الذي تأس����س اس����تجابة للمتغيرات اجلديدة على 

صعيد األمن املائي«.
وأضاف د.الش����ريعان ان »قضية املي����اه اصبحت من 
االولويات االساسية في االجندات الدولية والعربية« داعيا 
الى »توفير التمويل الالزم لزيادة حجم االستثمارات العربية 
في هذا القطاع احليوي املهم والبحث عن مصادر جديدة وغير 
تقليدية وتوسيع قاعدة استخدامها من خالل اقرار مشاريع 

حيوية تعود بالنفع على الشعوب العربية كافة«.
وأكد ضرورة العمل على »دعم العمل والتضامن والسعي 
لتعزيز التعاون العربي املشترك وصوال الى افضل النتائج 
لتحقيق التكامل العربي خاصة في املجال املائي«. واش����ار 
الى ان »املجلس قرر في ختام أعماله تأجيل اقرار واعتماد 
االس����تراتيجية العربية لألمن املائي ف����ي املنطقة العربية 
لغياب بعض الدول العربية« مشيرا الى »حتديد العاشر من 
شهر ديسمبر املقبل موعدا نهائيا لتحديد الصيغة النهائية 
لالستراتيجية«. وش����اركت الكويت في االجتماع الوزاري 
بوفد يترأسه الوزير الشريعان اضافة الى الوكيل املساعد 
ملشاريع املياه والتخطيط بوزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي والقائم بأعمال مندوبية الكويت لدى جامعة الدول 

العربية املستشار أحمد البكر.

إجراءات تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشاريع الكهرباء 
تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الالئحة التنفيذية

»المحاسبة« يختتم ورشة عمل تعزيز قدرات األجهزة العليا للرقابة

دارين العلي
من املنتظر ان تع���رض على مجلس 
الوزراء االسبوع املقبل الصيغة النهائية 
لالئحة التنفيذية لقانون الشركات املساهمة 
التي س���تتولى تنفيذ مشاريع محطات 
توليد الكهرباء وتقطير املياه في وزارة 
الكهرباء واملاء لالطالع عليه واعتماده بعد 
الفتوى والتشريع واجلهاز  ادارة  انتهاء 
الفني للمش���اريع التنموي���ة واملبادرات 
ووزارة الكهرباء واملاء من اعدادها االسبوع 
الفائت. واكدت مصادر في الوزارة انتهاءها 
خ���الل االجتم���اع االخير مع مس���ؤولي 

ادارة الفتوى والتش���ريع واجلهاز الفني 
للمشاريع التنموية واملبادرات من اعداد 
صيغة الالئح���ة التنفيذية للقانون رقم 
2010/39 لس���نة 2010 املتعلق بتأسيس 
شركة مساهمة متهيدا لعرضه على املجلس. 
ولفتت املصادر الى ان���ه مبجرد اعتماد 
مجلس الوزراء ه���ذا القانون الذي متت 
دراسة جوانبه بعناية سيتم على الفور 
البدء في اجراءات تأسيس شركة مساهمة 
عامة لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية 
املياه  الكهربائية وتقطير  القوى  لتوليد 
لتصبح محطة الزور الشمالية اول محطة 

يتم انشاؤها وفق القانون اجلديد.
وفي سياق متصل تعمل الوزارة حاليا 
على مراجعة مس���تندات طرح مناقصة 
مشروع محطة اخليران املتوقع ان يكون 
اجمالي انتاجها في حدود ال� 500 ميغاواط، 
حيث اش���ارت املصادر ال���ى ان الوزارة 
ستعجل في طرح هذه املناقصة لتوفير 
دعم كهربائي للمشاريع التنموية املدرجة 
ضمن اخلطة التنموية للدولة، ولتعويض 
التأخير الذي تعرضت له محطة الزور، 
حيث كان مفترضا ان تدخل اول وحدتني 

في تاريخ 6 ديسمبر 2012.

وميدانيا تعرضت وزارة التربية والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي وبعض املباني 
احلكومية املجاورة ظهر أمس الى انقطاع 
في التي���ار الكهربائي ارجعه مصدر فني 
في وزارة الكهرباء واملاء الى قيام احدى 
شركات املقاوالت التي تقوم بأعمال حفر 
قريبة من مبن���ي وزارة التربية بضرب 
الكيبل املغذي للمباني التي انقطع عنها 
التيار. ولفت الى انه فور ورود بالغ لوزارة 
الكهرباء يفيد بوجود انقطاع قامت بارسال 
فريق طوارئ وجنح في اعادة التيار في 

أقل من ساعة ونصف الساعة.

اختتم ديوان احملاسبة ورش���ة عمل بعنوان »رفع 
التوعية بشأن املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة« والتي مت تنفيذها بالتعاون مع املجموعة 
العربية ألجهزة الرقابة واحملاسبة )األرابوساي( وديوان 
الرقابة املالية مبملكة البحرين، واستمرت خالل الفترة 

بني 21 و23 اجلاري.
استهدفت الورشة التعريف بهذه املعايير ورفع الوعي 
بخصوص معايير »ISSAI«، والذي من ش���أنه تعزيز 
عملية تبادل اخلبرات بني املش���اركني لتسهيل تطبيق 

املعايير من خالل ما يدور بينهم من مناقشات.
وناقشت عدة محاور أساسية منها املعايير املهنية 
لألجهزة العليا وإرش���ادات احلكومة الرشيدة ودورها 
في بناء قدرات األجه���زة العليا للرقابة، واإلطار العام 
للمعايير واملبادئ التوجيهية لألنتوساي والذي يتناول 
في محتواه الشروط األساسية ألعمال األجهزة العليا 
للرقابة وإرشادات معايير الرقابة املالية واألداء وااللتزام، 
كما اطلع املش���اركون على حاالت عملية حول كيفية 

تطبيق هذه املعايير كل على حدة.
واستفاد املشاركون في الورشة من النقاشات التي 

دارت ح���ول الصعوبات التي تواج���ه تطبيق املعايير 
الدولية وكيفية اس���تنتاج التوصي���ات والتغلب على 
العراقيل، باالضافة الى مناقش���ة توصيات املشاركني 
للجنة املعايير املهنية )PSC( بشأن أساليب رفع التوعية 
ومتكني األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة لتطبيق 

املعايير مبا يتناسب مع مرجعياتها القانونية.
وأكد احملاضر في الورش���ة د.أحمد البلوشي وكيل 
ديوان الرقابة املالية ف���ي مملكة البحرين ان التوعية 
بوجود مثل تلك املعايير وااللتزام بتنفيذها يعتبر من 
أهم املهام الرقابية، مش���يرا الى ان أهم أهداف الورشة 
دفع وتشجيع املشاركني فيها من مختلف البلدان العربية 
الى الرجوع بحصيلتهم املستفادة وعمل ورشات فرعية 
داخلية لتوعية بقية أعضاء األجهزة الرقابية بخصوص 

هذه املعايير.
كما أشار الى أهمية استكشاف ما تتم مواجهته من 
صعوبات وعقبات في تنفيذ تلك املعايير، مؤكدا انه بدوره 
كممثل للمجموعة العربية ألجهزة الرقابة واحملاس���بة 
)األرابوس���اي( سيس���عى إلعداد تقرير خاص بجميع 
الصعوبات والنتائج والتوصيات ورفعها لألرابوساي 

ولرئيس جلنة املعايير املهنية )PSC( ألخذها مستقبال 
في عني االعتبار.

ومن جهة اخرى، أفادت إحدى املشاركات في الورشة 
سحر عربيات من ديوان احملاسبة األردني بأن االطالع 
على جتارب الدول األخرى في مجال املعايير والرقابة 
يعتبر اضافة قيمة يتم اكتس���ابها عن طريق حضور 
مثل هذه الورش التي حتقق عملية مواكبة التطورات 
الطارئة على مجال الرقابة وحتسينها وجتاوز معوقات 

التدقيق.
وأشاد عادل مفتاح قصار من جهاز املراجعة املالية 
في ليبيا بجودة امل���ادة العلمية وأوراق العمل املقدمة 
واعتبرها نقلة نوعية في شأن املعايير الدولية، موضحا 
ان مثل تلك الورش لها الفضل الكبير في حتقيقه انطالقة 

جديدة لنقل كل ما عرض من جتارب ومعلومات.
كما أبدى جميع احلضور سعادتهم باملشاركة ويظهر 
ذلك من خالل تفاعلهم الكبير مع موضوعات الورشة، 
حيث أثنوا على حسن استضافة الكويت لهم وما التمسوه 
من طيب اإلقامة فيها، آملني ان تتكرر مثل هذه التجارب 

الغنية بالفائدة.

د.بدر الشريعان مترئسا وفد الكويت خالل االجتماع

عدد من املشاركني في ورشة العمل

 )ناصر عبدالسيد(..ومتحدثا إلى الزميلة هناء السيد

العفاسي اّطلع على اقتراحي »المحاسبين« 
حول االستفادة من خبرات أعضائها في التعاونيات

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

د.محمد العفاسي يتلقى إصدار »وطن ومهن« من الزميلة جناة القبندي

أشاد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بدور 
جمعية احملاس����بني واملراجعني 
الكويتية في تفعيل الدور الرقابي 
احملاس����بي وتطوير العمل من 
التي  خالل االنشطة والدورات 

تنظمها اجلمعية ملنتسبيها.
وأكد العفاس����ي في تصريح 
اثناء استقباله امس  ل� »كونا« 
رئيس مجل����س ادارة اجلمعية 
محمد الهاجري وأعضاء مجلس 
االدارة على دعمه ومس����ؤولي 
الوزارة ألنشطة اجلمعية كافة 
واملس����اهمة في تسهيل مهمات 
جمعيات النفع العام باعتبارها 
العامة في  رديفا للمؤسس����ات 

التوجيه واالرشاد.
اقتراحني  اللق����اء  وتن����اول 
األول بشأن اتباع نظام التدقيق 
الداخلي في اجلمعيات التعاونية 
بينما ذهب الثاني الى ضرورة 
االس����تعانة بخب����رات أعضاء 
اجلمعية في املجالس املعينة لدى 
اجلمعيات التعاونية مبا يعود 
بالنف����ع واخلبرة على األعضاء 

املعينني.
وأشار العفاسي الى ضرورة 
بحث املقترحني بصورة جدية 
مؤك����دا أن مؤسس����ات املجتمع 
تستمد أفكارها من متخصصني 
املبنية  وتستعني بأطروحاتهم 

على أسس علمية سليمة.
حضر اللقاء أمني السر العام 

أحمد مش����اري الفارس����ي وأمني 
الصندوق فيصل الطبيخ وعضو 

مجلس االدارة بدر الشمالي.
اك����د د.محمد  من جهة اخرى 
العفاس����ي ان طاقات وامكانيات 
الشباب الكويتي ال حصر لها وان 
هذه الطاقات تثبت وتؤكد على انه 
اذا ما اعطي املجال واالمكانيات لهذا 
الشباب املبدع سيكون للوطن شأن 
كبير وهذا ما تسعى الدولة اليه في 

جميع خططها التنموية.
جاء ذلك خالل استقبال العفاسي 
ملديرة حترير مجلة »وطن ومهن« 
جناة القبندي وذلك مبناسبة اصدار 
العدد االول من املجلة واهدائها الى 
الوزير وهي مجلة خاصة مبنظومة 

املؤهالت املهنية الكويتية وتشتمل 
على نش����اطات املنظومة واملهن 
التي مت اعداد الوصف لها وايضا 
املؤسس����ات والهيئات احلكومية 
التي شاركت في الوصف وقدمت 
الشكر اجلزيل ملعالي الوزير على 
اس����تقباله لها وكلمات التشجيع 
واملدح على االصدار االول للمجلة 
معاهدة ان يتطور العلم في املجلة 
لتعريف املجتمع الكويتي باجنازات 

املنظومة.
ومن ناحيته اشاد الوزير بهذا 
االصدار مبديا اعجابه، مؤكدا على 
رهان الدولة على شبابها وابداعه 
في كل املجاالت متمنيا لها والعاملني 
باملجلة املزيد من التقدم والرقي.

د.محمد العفاسي مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية احملاسبني

فيصل السبيعيراشد الهاجري

كونا: ع����ززت املخاوف من 
ارتفاع اسعار السلع االستهالكية 
في االس����واق احمللية املطالب 
بتع����اون اجله����ات املختصة 
املعنية بهذا الش����أن للمحافظة 
على استقرار االسعار في هذه 

السوق.
ورأى متابعون أن أس����عار 
الس����لع االس����تهالكية  بعض 
»شهدت ارتفاعات مختلفة بشكل 
غير مبرر وبنسب متفاوتة وعلى 
فترات زمني����ة متقاربة« بينما 
رأى آخ����رون أن الزيادات التي 
حلقت ببعض السلع االستهالكية 
»مبررة وضروري����ة« نتيجة 
للزيادة في تكاليف االستيراد 

والنقل.
وف����ي لق����اءات متفرقة مع 
»كونا« أكد مدير ادارة الرقابة 
التجارية بوزارة التجارة راشد 
الهاج����ري حرص الوزارة على 
محارب����ة ظواه����ر االرتفاعات 
املفتعل����ة ف����ي االس����عار كافة 
النيابة  الى  وحتويل املخالفني 
التجارية. وق����ال الهاجري انه 
مت اغالق اكثر م����ن 34 متجرا 
ملخالفتها القوانني املعمول بها 
في وقت تعمل االدارات املختلفة 
بالوزارة على متابعة االسواق 
من خالل مندوبيها املنتشرين في 
مختلف املناطق علما أن الوزارة 
رفعت حوالي 449 محضرا الى 
النيابة عن متاجر مخالفة لقانون 
االس����عار. واضاف ان الوزارة 
حتارب كل أشكال احتكار السلع 
االس����تهالكية بل انها تش����جع 
على وجود اكثر من مورد لكل 
سلعة منوها بالعمل الذي تقوم 
به اجلمعيات االستهالكية في 
البالد السيما عبر مهرجاناتها 
التس����ويقية. م����ن جهته قال 
رئيس جمعية حماية املستهلك 
ل�  التطوعية فيصل السبيعي 
»كونا« ان »السوق الكويتي شهد 
ارتفاعا في  في اآلونة االخيرة 
األسعار بسبب احتكارات طالت 
بعض الس����لع« مؤكدا ضرورة 
مواجهة االحتكار من خالل قانون 
واضح يفتح املجال واسعا أمام 

املنافسة الشريفة.
وطالب السبيعي اجلمعيات 
االستهالكية بلعب دور أكبر في 
الزي����ادات املصطنعة  محاربة 
في االس����عار والقي����ام بالدور 
الرئيس����ي املنوط به����ا بتأمني 
السلع االستهالكية وفق أسعار 
مناسبة، مشددا في الوقت ذاته 

على هذه اجلمعيات أن تبادر الى 
منع االحتكار وان اقتضى ذلك 
استيرادها املواد االستهالكية من 
الرجوع  املصدر مباشرة دون 

الى التجار.
ال����ى ذلك ق����ال مدير احدى 
اجلمعيات التعاونية ل� »كونا« 
ان »نس����بة الغالء في أس����عار 
املواد االس����تهالكية تراوحت 
بني )10 و15%( بس����بب ارتفاع 
تكلفة اسعار املواد من املصدر 
ذاته«مضيف����ا ان اجلمعي����ات 
البالد ومنذ  االس����تهالكية في 
تفعيلها للرقابة »حاولت كبح 

جماح االسعار«.
وأض����اف ان املنافس����ة بني 
األس����واق املختلفة العاملة في 
البالد تعمل على تخفيض أسعار 
املواد االستهالكية حيث تقوم 
معظم اجلمعيات مبراقبة أسعار 
الس����لع في األس����واق األخرى 
للمحافظة على مستوى عال من 

املبيعات في هذه اجلمعيات.
وقال مدير جمعية اخرى ان 
التعاونية »حتاول  اجلمعيات 
جاهدة توحيد االس����عار فيما 
بينها وتقدمي االسعار املناسبة 
للمستهلكني« مشيرا الى تعاون 
مش����ترك بني ه����ذه اجلمعيات 
لتوحيد االسعار واملساهمة في 
العبء عن املستهلك  تخفيض 
بش����كل ملح����وظ. واضاف ان 
التفاوت في اسعار السلع بني 
جمعية واخرى يعود بالدرجة 
االول����ى الى اخت����الف موردي 
هذه املواد االستهالكية معتبرا 
ان االس����باب الطبيعية لزيادة 
االس����عار »تكمن في التضخم 
وارتفاع تكلفة املواد االولية«.

من جهتها قالت سارة بهمن 
وهي احدى املستهلكات ل� »كونا« 
ان »املستهلك بدأ يتلمس بصورة 
مباش����رة االرتف����اع الكبير في 
االسعار« معتبرة ان »االرتفاع 

في االسعار يبقى طبيعيا طاملا 
بقي في مستوى معقول« السيما 
أن العالم ككل بات يعاني ارتفاع 
االسعار والكويت شأنها شأن 
باق����ي دول العالم تأثرت بهذه 
الظاهرة. وأشارت بهمن الى ان 
سعر املادة االستهالكية الواحدة 
يختلف من جمعية الى أخرى 
ومن متجر الى آخر مؤكدة أهمية 
وضرورة دور الرقابة في مواجهة 
ظاهرة الغالء بشكل عام وتفاوت 

االسعار بشكل خاص.
ورأت ارتباط����ا بني »ارتفاع 
األسعار وقرارات رفع املعاشات 
ومن هنا ال يستطيع الفرد أن 
يشعر باالستقرار املالي حيث انه 
مهما حاولت احلكومة مساعدة 
املوظف����ني اال اننا جند املتاجر 
واحملالت وقد رفعت أسعارها 

سريعا«.
بدوره قال املستهلك عبداهلل 
الناصر انه »بدأ يعتمد في اآلونة 
االخيرة على االسواق الشعبية 
بس����بب االرتفاع امللحوظ في 
أس����عار السلع االس����تهالكية 
التعاونية في ظل  باجلمعيات 

االزمة االقتصادية األخيرة.
ورأى الناصر »الفرق واضحا« 
بني أسعار السلع ما دفعه للجوء 
الى االس����واق الشعبية مطالبا 
املتاجر  »بتوحيد االسعار بني 
لتقليل التكاليف على املواطن«. 
وأيد مواطن آخر طلب عدم ذكر 
اس����مه حديث الناصر قائال إن 
»أس����عار املنتجات تختلف من 
م����كان الى آخر ف����ي الكويت« 
مرجعا ذلك الى عدة أسباب مثل 
»ضعف الرقابة من قبل اجلهات 
املختصة واحتكار التجار لسلع 
معينة«. وأشار الى ان »قلة وعي 
املستهلك تلعب دورا مهما في 
رفع االسعار مع تزايد طلباته 
على ذات الس����لع مع االرتفاع 

التدريجي في اسعارها«.

الغالء يعزز المطالب بتعاون
 الجهات المختصة لمحاربة احتكار السلع


