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خالل االجتماع التاسع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون

العدساني: استقاللية دواوين المحاسبة ضرورة للحفاظ على المال العام

الضميري: الفس�اد يعب�ث بالقي�م ويدمر مكتس�بات األمة وه�و العقبة الكب�رى أمام عملي�ة التنمية

 عبدالهادي العجمي
عقد رؤس����اء دواوين املراقبة 
واحملاسبة بدول مجلس التعاون 

اجتماعهم التاسع.
وأكد رئيس ديوان احملاس����بة 
ورئيس االجتماع التاسع عبدالعزيز 
العدساني في تصريح للصحافيني 
قبل بدء اجللسة األولى ان الهدف 
من االجتماع هو التعاون في مجال 
الرقابة وتبادل اخلبرات، حيث ان 
هن����اك جدول اعم����ال أقر من قبل 
الوكالء وينص����ب االجتماع على 
االستفادة من التجارب سواء فيما 
بينن����ا او عالقاتنا م����ع املنظمات 
التي ترك����ز على تعزيز  الدولية 
الرقاب����ة على اجله����از التنفيذي 
واحلرص واحملافظة على املال العام، 
ولفت العدساني الى ان أهم األوراق 
املعروضة في االجتماع تتمثل فيما 
أحيل الى اللجان ومجلس الوكالء 
وقد وصل الوكالء الى اتفاق واآلن 

هو مرفوع للرؤساء القراره.
وزاد: أعتقد ان الرؤية واضحة 
في مجال التعاون والتدقيق بالنسبة 

للرقابة.
ومن جانبه، أكد وكيل ديوان 
احملاسبة عبدالعزيز الرومي ضرورة 
ان تكون لدينا اس����تقاللية كاملة 
ألجهزتنا الرقابية حتى تقوم بدورها 
الرقابي بكل شفافية ونتمنى الدعم 
املال����ي لألجهزة احملاس����بية ألنه 
سيساعد على التطوير الرقابي حيث 
سيكون عائده كبيرا في احملافظة 
العام والرقابة االدارية  على املال 
واملالية.وقال الرومي: في الكويت 
لدينا استقاللية كاملة منذ 47 عاما 
وتبعية ديوان احملاسبة ملجلس 
األمة رمزية حي����ث يعتبر جهازا 
مستقال ولدينا حيادية بني املجلس 
واحلكومة، وقال الرومي: ال توجد 
معوقات تذكر في ديوان احملاسبة 
بل لدينا كثير من املزايا والدليل على 
ذلك ان مخرجاته الرقابية متميزة 
وتفاعله م����ع احلكومة ومجلس 
األمة متميز وتكليفات مجلس األمة 
التي ترد اليه كثيرة ومتميزة وعن 
االجتماع التاسع املنعقد في الكويت، 
أضاف الرومي: لدينا برنامج هادف 
في قضايا تتعلق بتطوير العمل 
الرقابي واحملاسبي على مستوى 

دول التعاون.
وأكد رئيس ديوان احملاس����بة 

عبدالعزيز العدس����اني في كلمة 
ألقاها في افتتاح االجتماع التاسع 
لرؤساء دواوين احملاسبة والرقابة 
لدول التعاون اهمية تلقي دواوين 
احملاس����بة اخلليجي����ة املزيد من 
الدعم واالس����تقاللية مبا يتس����ق 
الرقابية  مع ما تصدره املنظمات 
املتخصصة في هذا املجال السيما 
املنظمة الدولي����ة لهيئات الرقابة 
املالية العليا )االنتوساي( وذلك 

للقيام مبهامها بكفاءة وفعالية.
وأضاف العدساني ان الدعم الذي 
تلقاه دواوين احملاسبة والرقابة 
اخلليجية من قبل حكومات دول 
مجلس التعاون يحمل تلك األجهزة 
مس����ؤولية كبيرة للقيام بعملها 
وأداء مسؤولياتها الوطنية بروح 

عالية.
وأش����ار الى ان تل����ك األجهزة 
تس����عى الى أداء مهامها الوطنية 
وعملها بكفاءة وفعالية والبحث عن 
الوسائل واآلليات التي تسهم في 

قياس االثر الناجت عن ادائها.
وأوضح ان البحث عن وسائل 
لقياس اداء االجهزة الرقابية أسفر 
عنه اقرار موضوع قياس التأثيرات 
املالية لتوصيات الدواوين والعمل 
على اتخاذ االجراءات الالزمة لوضع 
املقترح موضع التنفيذ معتبرا ذلك 
خطوة متقدمة في قياس اثر نتائج 
عمل االجهزة.وأعرب عن أمله في 
تلقي املزيد من الدعم واالستقاللية 
ومبا يتسق مع ما تصدره املنظمات 
الرقابية املتخصصة في هذا املجال 
خاصة املنظم����ة الدولية لهيئات 
الرقابة املالية العليا )األنتوساي( 
وهو أحد املقترحات التي يتضمنها 

جدول أعمال اجتماعنا هذا.
وق����ال: انني لعلى يقني من ان 
اميانكم بأهمية العمل املش����ترك 
ألجهزتنا ودعمكم لذلك س����يكون 
له األث����ر االيجابي ف����ي اخلروج 
بقرارات وتوصيات تسهم في دعم 
هذا التوجه وتنمية قدرات أجهزتنا 

الرقابية والعاملني بها.
كما توجه بالشكر الى األمني العام 
ملجلس التعاون وجميع العاملني 
باألمانة العامة ومدير عام االدارة 
العامة لشؤون دواوين احملاسبة 
والرقابة املالية عقل الضميري على 
دعمهم ومتابعتهم واإلسهام في دعم 
أنشطة اللجان املختلفة ألجهزتنا 

لتحقيق أهدافها.
وب����دوره قال رئي����س ديوان 
املراقبة العام����ة باململكة العربية 
الس����عودية الش����قيقة أسامة بن 
فقيه ان أفضل املمارسات املهنية 
والتطبيق����ات العملية تقوم على 
تبني معايير بصفة مهنية وبالتالي 
باإلمكان اجراء املقارنات والتحليل 
املوضوعي والوصول الى نتائج 
ذات قيم����ة ومعنى.وأوض����ح بن 
فقيه: تأتينا بيانات وحس����ابات 
ش����ركة أو مؤسسة ما فإذا اتبعنا 
نفس املعايير بالتحليل والتقومي 
نستطيع في النهاية ان نقارن بني 

النتائج ونصنف األداء.
وحول االجتماع قال بن فقيه: 
دول مجلس التعاون تربطها روابط 
خاصة وعميقة في مختلف املجاالت 
فبالتالي البد أن ننس����ق جهودنا 
وموقفن����ا جتاه م����ا يعرض على 
املنظمات الدولية، وبحكم وقوعنا 
في القارة اآلسيوية نحن اعضاء في 
املنظمة االقليمية لالجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة، وأضاف 
بن فقيه: هناك الكثير من االمور التي 
يتم بحثه����ا تتعلق ببناء القدرات 
املؤسس����ية الرقابية، حيث يجب 
ان تكون متمكن����ة في حقلها كي 
تستطيع ان تقدم تقارير موضوعية 
ذات قيمة عالية، وكذلك بناء كوادر 
متخصصة ولديها املقدرة واملهارة 
التي متكنها من كش����ف محاوالت 
اس����اءة اس����تخدام املال العام أو 

التالعب فيه.
من جانبه، ق����ال رئيس جهاز 
الرقابة املالية للدولة في سلطنة 

عمان الش����قيقة عبداهلل بن حمد 
التاسع  البوسعيدي ان االجتماع 
هو استكمال املسيرة منذ سنوات 
في مجلس التعاون بشكل عام وفي 
دواوين احملاسبة واملراقبة بشكل 
خ����اص وهناك ع����دة موضوعات 
مطروح����ة على ج����دول االعمال 
أهمها تبادل اخلبرات فيما يتعلق 
بالتدريب والتأهيل واالستفادة من 
جتارب كل ديوان أو جهاز مراقبة 
في دول مجلس التعاون، وهذا ما 
ننشده، ولفت البوسعيدي الى ان 
هناك تنس����يقا بني دول املجلس 
واملجموعات االخرى سواء كانت 

اقليمية أو دولية.
وقال: ليس هن����اك اختالفات 
وهناك كثي����ر من االمور متطابقة 
ويتم االتف����اق عليها ألنها حتظى 
بدراسة ومتحيص من قبل جلان 
متخصصة. وأضاف: هناك كثير 
م����ن البرامج التي نش����ترك فيها 
مع ال����دول العربية وأهمها تبادل 

اخلب����رات والتأهي����ل والتدريب، 
وهناك الكثير من املواضيع ليست 
في املج����ال احملاس����بي املعروف 
سابقا، هناك مواضيع برزت على 
الس����احة مثل الرقابة على البيئة 
والرقابة على األداء والرقابة على 
اخلصخصة التي حصلت في الكثير 
من البلدان العربية ودول العالم، 
وتابع البوسعيدي: نحن كمجموعة 
نش����كل اهمية بالنسبة للمنظمة 
العليا للمراقبة  العاملية لالجهزة 
واحملاسبة ولنا دور بارز كمجموعة.
وحتدث ممثل االمني العام ملجلس 
التعاون في االجتماع التاسع عقل 
الضميري قائال: ان للرقابة الفعالة 
دورا كبيرا في حتقيق االهداف التي 
تتضمنها موازنات الدول وبرامجها 
التنموية بأفضل صورة، سواء من 
حيث الوق����ت او التكلفة أو اآلثار 
املطلوب ايجادها في املجتمع، كما 
ان لها اس����هاما فعاال في حتقيق 
العدالة، وف����ي االرتقاء باالداء في 

تنفيذ املشاريع واخلدمات احلكومية 
لضمان اكبر اس����تفادة ممكنة من 
املوارد واالمكانات املتاحة والتي 

قد ال تتوافر دائما.
وأضاف الضميري: لعلنا نتفق 
على ان للفس����اد أعينا يراقب بها 
قبل االجهزة التنفيذية أداء اجهزة 
الرقابة املالية، لوعيه وإدراكه دورها 
املهم في حماية املال العام وحسن 
استخدامه، مس����تغال أي غفلة أو 
ثغرة لينقض منها وبال تردد على 

ما ميكنه من أموال أو ذمم.
ان الفساد كما تعلمون يعبث 
بالقيم ويدمر كل مكتس����ب لالمة، 
وال محرمات لديه ان متكن حتى من 
املقدسات، فأمن الوطن واقتصاده، 
حاضره ومستقبله كلها وغيرها 
بال قيم����ة لديه، انه املعوق االكبر 
للتنمية، متعهد الفقر والتخلف. لهذا 
يجب ان نتعامل معه ومبا منلكه 
من شرعية ومس����ؤولية بالشدة 
واحلرص، بل وبأكبر قدر من احلزم 
واالنتب����اه والردع وااللتزام، وبال 
أي توقف أو فتور، للقضاء عليه 
أو لوضعه باحلد االدنى من القدرة 
على اإلض����رار باملال العام والقيم 
الت����ي ارتضاها املجتمع من عدالة 

وحق ومساواة.
وأضاف: ولكن هذا يتطلب ان 
متتلك اجهزة الرقابة املالية افضل 
القدرات البشرية ذات التأهيل العالي 
والتدريب املستمر الذي يوفر امكانية 
التغلب على أساليب ووسائل الفساد 
املتجددة والغامضة، كما انه يتطلب 
اس����تقالال كامال ألجه����زة الرقابة 
املالية في شؤونها املالية واالدارية 
والتنظيمية لتتالفى أي معوقات 
حتد من قدرتها على أداء رسالتها 
تلك، وهذا اقل م����ا يجب توفيره 
لالجهزة العليا للرقابة املالية كي 
تستطيع ان حتدث االثر املطلوب في 
حماية املال العام وحسن استخدامه 
في جميع ش����ؤون الدولة، كما ان 
التواصل مع املجتمع والعمل وفق 
معايير احملاسبة واملراجعة بحياد 
وشفافية والتزام يعد من مقومات 

جناح اجهزة الرقابة املالية.
وباختصار فإن لم حتظ اجهزة 
الرقاب����ة املالي����ة ف����ي أي مجتمع 
باالهتمام ال����الزم � ومنه ما متت 
االش����ارة اليه قبل قليل � فالغلبة 

ستكون بكل أسف للفساد.

»أهالي الشهداء األسرى والمفقودين« 
تشارك في مسابقة حفظ القرآن خالد األحمد: وضع قاعدة أساسية بمجال 

التحكيم بين مختلف فئات المجتمع
مؤتمر »المدن العربية« يوصي بضرورة 

تفاعل المدينة العربية مع محيطها
 أمير زكي

 أوصى املؤمتر العام ال� 15 ملنظمة املدن العربية مؤسسات املنظمة 
بالتوسع في البرامج ومشروعات التأهيل التي تساعد املدينة العربية 

على التفاعل مع محيطها وتطوير مجتمعها.
وأكد املؤمتر في البي����ان اخلتامي على ضرورة تعزيز التعاون 
وتكثي����ف االتصاالت بني املدن األعضاء ف����ي املنظمة للوقوف على 
احتياج����ات املدن من اخلبرات العربي����ة واألجنبية وتطوير األداء 

لألجهزة والكوادر احمللية.
ودعا املؤمتر املدن األعضاء الى التآخي مع مدينة القدس وحث 
األمان����ة العامة للمنظمة على االس����تمرار في جعل هذه املدينة وما 
تتع����رض له من تعديات وانتهاكات إس����رائيلية أولوية عربية في 

جميع املؤمترات واللقاءات واحملافل اإلقليمية والدولية.
وشدد على املدن األعضاء ضرورة التآخي مع هذه املدينة املقدسة 
والدف����اع عنها ووضع قضاياها في مقدمة االهتمامات على مختلف 
األصعدة وشد أزر املدن والبلديات الفلسطينية بكل الوسائل ومختلف 
املجاالت ملساعدتها على توفير أفضل اخلدمات لألشقاء الفلسطينيني 

ومتكينها من تعزيز صمودهم وتلبية احتياجاتهم.
 وص����ادق املؤمتر العام للمنظمة عل����ى توصيات املكتب الدائم 
بالنسبة للهيئة االستشارية العليا للمدن العربية في دورتها ال� 10 
بالكويت )في 15 مارس املاضي( وعلى جميع مذكرات التفاهم واتفاقيات 
وبروتوكوالت التعاون التي وقعتها األمانة العامة ومؤسسات املنظمة. 
ودعا املؤمتر األمني العام الى اعتماد اآلليات الكفيلة بتنفيذ ما ورد في 
هذه االتفاقيات والتعاون مع املؤسسات التابعة للمنظمة وشركائها 
كما مت تفويض األمني العام للمضي قدما في تنفيذ مش����روع املقر 
الدائم اجلديد لألمانة العامة للمنظمة واالستعانة مبن يراه الجنازه 
في مراحله املختلفة. ووافق على توصية املكتب الدائم باإلبقاء على 
تشكيل كل من املكتب الدائم للمنظمة ومجلس إدارة صندوق تنمية 
املدن العربية.وجدد املؤمتر التأكيد على دور املنظمة كشريك وطرف 
رئيس����ي في املنتديات واملؤمترات اإلقليمية والدولية التي تعالج 

قضايا وموضوعات ذات صلة باملدن والسلطات احمللية.
ودعا املؤمتر الى تكثيف الشراكات وعالقات التعاون مع جميع 
األطراف ذات الصلة بعمل املنظمة ومؤسساتها خصوصا البنك الدولي 

وجامعة الدول العربية واجلهات املانحة عربيا وإقليميا ودوليا.
وتاب����ع املؤمتر »بارتياح« ما متخضت عن����ه اللقاءات اجلانبية 
التي انعقدت على هامشه أي اللقاء العربي التركي واللقاء العربي 

الصيني واللقاء العربي الفرنسي.
وقال انه تابع ما يتصل بعقد منتدى للمدن العربية التركية وآخر 
للمدن العربية الفرنس����ية واملدن العربية الصينية على أن تتولى 
األمانة العامة للمنظمة اإلعداد اجليد ملثل هذه املؤمترات واملنتديات 

بالتعاون مع املدن األعضاء ذات الصلة ومؤسسات املنظمة.
ودعا الى تعزيز اس����تراتيجية تنمية املدن »سي دي اس« وهي 
خطة عمل لتحقيق منو عادل في املدن يتم تطويرها واستدامتها من 
خالل املشاركة بغية حتسني مستوى نوعية احلياة جلميع املواطنني 
مشيدا بدور املعهد العربي إلمناء املدن في هذا املجال والى التوسع 
في برنامج اس����تراتيجية تنمية املدن العربية مبا يشمل اكبر عدد 
ممكن من املدن األعضاء. وأهاب املؤمتر مبؤسسة مركز البيئة للمدن 
العربية إجراء األبحاث والدراس����ات التي تهتم باملدينة العربية في 
مختلف مجاالتها واختصاصاتها وأغراضها املتعلقة بالبيئة الطبيعية 

والعمرانية على املستويني العربي والدولي.
ودعا مؤسسة مركز البيئة للمدن العربية لالهتمام بقضية ندرة 
موارد املياه العذبة وحتدياتها الصعبة في املدن العربية مشيدا بدور 
قطاع اإلعالم في التعريف بأنشطة املنظمة ومؤسساتها عبر مجلة 

»املدينة العربية« وموقع املنظمة االلكتروني.

 هاني الظفيري
أكد الرئيس الفخري للمركز العربي للتحكيم في 
الكويت الشيخ خالد األحمد ان القائمني على املركز 
وبالتعاون مع جامعة أسيوط يسعون لوضع قاعدة 
أساسية ومنتشرة بني فئات املجتمع في املهن املختلفة 
ف���ي مجال التحكيم وذلك ف���ي أرجاء الكويت التي 
كانت وستظل دائما وأبدا سباقة في شتى املجاالت 

العلمية والعملية بني دول املنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ خالد األحمد خالل 
رعايته حفل افتتاح الدورة التمهيدية والتخصصية 
ودورة الدبلوم املؤهل للماجستير مساء أمس األول 
في قصر املؤمترات بفندق املوڤنبيك بحضور عضو 
املجلس البلدي م.عبداهلل فهاد ومدير املركز بالكويت 
فواز فرحان الرسالني وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

من عدد من اجلامعات املصرية.
واشاد الشيخ خالد األحمد بجهود رئيس وأعضاء 
اللجنة املنظمة على اجناح أنش���طة الدورة األولى 
على أرض الكويت والتي ستناقش عددا من احملاور 
يركز احملور األول على العقود في صناعة التشييد 
والتزامات أطراف التعاقد وعقود االنشاءات احمللية 
وعقود املقاول���ة في القانون املدني وعقود االحتاد 
الدولي للمهندسني االستشاريني )فيديك( وعقود ال� 
B.O.T وعقود اخلدمات االستشارية وعقود املقاولة 
من الباطن واألوامر التغيرية وشرط التحكيم بالعقد 
وأنواع عقود االنشاءات وكيفية صياغتها وحرفية 

صياغة العقود.
وبني الشيخ خالد األحمد ان احملور الثاني للدورة 
س���يركز على املطالبات ومنه���ا املطالبة املتعلقة 
باملس���تحقات املالية واملطالب���ات املتعلقة بالوقت 
والتأخير واملطالبات املتعلقة بإنهاء العقد واعداد 
وحتليل املطالبات وجتن���ب املطالبات والنزاعات 
وتقارير اخلبرة الهندسية كما يركز احملور الثالث على 
التحكيم مبناقشة الوسائل البديلة لفض املنازعات 
والتحكيم كنظام قضائ���ي خاص واتفاق التحكيم 

واجراءات التحكيم وأخيرا حكم التحكيم.
بدوره أكد املدير العام للمركز العربي للتحكيم 
بالكويت م.فواز فرحان الرس���الني ان هذه الدورة 
تتماشى مع توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بأن تكون الكويت مركزا جتاريا عامليا 
والذي يستوجب معه وجود محكمني أكفاء قادرين 
على معاجلة أي نزاع بالسرعة والسهولة واملرونة 
الت���ي تدفع الى اجتاه رفع اس���م الكويت عاليا في 

مجال التجارة العاملية.
وبنينّ الرسالني ان تنظيم هذه الدورة على أرض 
الكويت بعد االتفاق الذي مت مع املركز الرئيس���ي 
بالقاه���رة على ان يكون املرك���ز العربي للتحكيم 
بالكويت هو املمثل الوحيد وان يقوم بجميع املهام 
واملسؤوليات التي يقوم بها املركز الرئيسي وبالنيابة 

عنه.
وأكد الرسالني ان التحكيم أصبح أسلوبا واقعا 
ومطلبا ملحا في ظل االتفاقيات التجارية العاملية 

للخدمات، والتي تشمل االستشارات التحكيمية بعد 
ان وضعت املنظمة العاملية قواعد خاصة للتحكيم 
وتس���وية اخلالفات واملنازعات خاصة مع دخول 
شركات عاملية للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية، 
كون قطاعي الهندسة واالنشاءات يتأثران مبعظم 
اخلالفات واملنازع���ات وأهمية هذين القطاعني في 
النشاط االقتصادي مما يس���تدعي توفير أرضية 
مؤهل���ة حلل هذه اخلالفات املتوقعة وفق أس���س 

ومعايير قانونية وعلمية.
واوضح الرس���الني ان أهداف املركز تتمثل في 
وضع جداول للمحكم���ني داخل الكويت وخارجها 
للتس���هيل على املتنازعني ومعاونة املتنازعني في 
اختيار احملكمني املؤهلني للقي���ام مبهام التحكيم 
طبقا للتخصصات القانونية والهندسية والعرفية 
والتجاري���ة والبحرية واالس���تثمارية والبترول 
التحكيم والتوفيق والوساطة  وتش���كيل هيئات 
طبقا لرغبة أطراف النزاع وتدريب املتخصصني على 
اع���داد العقود وطريقة صياغتها واعداد املطالبات 
وحتليلها واعداد احملكمني والقيام بإجراء التسوية 
الودي���ة ملطالبات األطراف صلح���ا أو توفيقا مثل 
املساعدة في إعداد اتفاق التحكيم أو مذكرات بيان 
الدعوى واملطالبات ومذكرات الدفاع واعداد تقارير 
اخلبرة االستشارية الفنية لتقدميها أمام الهيئات 
القضائية وهيئات التحكي���م والتوفيق والصلح 
وترشيح احملكمني وأعضاء جلان التوفيق واملصاحلة 
من ذوي اخلبرة والكف���اءة ومتثيل األطراف أمام 
هيئات التحكيم والتوفيق أو املصاحلة للمعاونة 
في إعداد الدف���اع وتقييم العقارات واملصانع لدى 
البنوك واملؤسسات املالية واعداد تقارير اخلبرة 
الهندسية في أحوال تصفية الشركات والنزاعات 
وعقد الدورات التدريبية واملؤمترات املالية والدولية 
للمختصني ملتابعة آخر التطورات املالية والعاملية 
في مجاالت اعداد جميع العقود وحرفية صياغتها 

واعداد املطالبات وحتليلها واعداد احملكمني.

أصدر بيانه الختاميخالل رعايته دورة الماجستير في المركز العربي للتحكيم بالكويت

»الهالل األحمر« ترسل رحلتين جديدتين لباكستان
أعلنت جمعية الهالل األحمر عن 
إرسال دفعتني جديدتني جوا من 
املساعدات اإلنسانية الى الشعب 

الباكستاني.
وق����ال عض����و مجل����س إدارة 
اجلمعية � أمني الصندوق الفخري 
سعد الناهض ان الطائرتني محملتان 
باخليام وغيرها من املواد اإلغاثية 
املختلفة وقد انطلقتا اليوم من قاعدة 
عبداهلل املبارك اجلوية مبرافقة عدد 
من متطوعي اجلمعية. وأضاف ان 
متطوعي اجلمعية املتواجدين في 
باكستان منذ الكارثة سيشرفون 
على توزيع املساعدات بالتعاون مع 
سفارة الكويت في باكستان. وأكد 
الناهض ان جمعية الهالل األحمر 
من أوليات املنظمات اإلنس����انية 
التي وصلت في الوقت املناس����ب 
الى تلك املناط����ق للقيام بأعمال 
اإلغاثة ملس����اعدة أس����ر الضحايا 

واملتضررين.
وأوضح ان طائرات النقل اجلوي 
التي أقلعت حتى اآلن بلغ عددها 
12 طائرة حملت على متنها أطنانا 
من املواد اإلغاثية واخليام واملواد 
الناهض بجهود  الطبية.وأش����اد 
وإش����راف النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك على تسيير اجلسر 
اجلوي اإلغاثي لباكستان وتسهيل 

مهمة الهالل األحمر الكويتي.
الى ان هذا اجلس����ر  مش����يرا 
الكويتي إلغاثة باكستان  اجلوي 

يأتي تنفي����ذا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير ولقرار مجلس الوزراء 
بتقدمي مس����اعدات لباكستان اثر 
التي ضربتها مؤخرا  الفيضانات 
وترجم����ة حلرص س����موه على 
مؤازرة أبناء الشعب الباكستاني 

في محنتهم.
الى ذلك، تتوجه قافلة مساعدات 
كويتية ال����ى مدين����ة مظفر اباد 
بباكستان محملة باخليام واملواد 
املتنوع����ة والتم����ور  الغذائي����ة 
واملس����تلزمات الصحية وأدوات 
أكثر  الطهي والبطاني����ات لنحو 
م����ن 140 ألف ش����خص تضرروا 
التي  الفيضان����ات األخيرة  جراء 
تعرضت لها جمهورية باكستان 

اإلسالمية.
وق����ال رئيس بعث����ة جمعية 
الهالل األحمر الى باكستان خالد 

الغيص في بيان صحافي ان جميع 
االستعدادات اكتملت النطالق القافلة 
غدا من إسالم آباد الى مدينة مظفر 
آباد، مشيرا الى ان عدد الشاحنات 
احململ����ة باملواد اإلغاثية يبلغ 50 
ش����احنة. وأكد مواصلة جمعية 
الهالل األحمر توزيع مواد اإلغاثة 
على املتضررين في شتى املناطق 
الباكستانية بالتعاون مع سفارة 
الكويت بباكستان وجلنة اإلغاثة 

الباكستانية.
وقال الغيص ان الفريق امليداني 
التابع جلمعية الهالل األحمر جال 
في العديد من املناطق املنكوبة في 
باكس����تان، وقد أعرب الفريق عن 
صدمته من حجم الدمار الذي خلفته 
األمطار الغزيرة والفيضانات التي 

استهدفت هذه املناطق.
وذكر ان جمعية الهالل األحمر 
تسعى لتوس����يع نطاق عملياتها 
املنكوبة  املناط����ق  ف����ي  اإلغاثية 
في باكس����تان لتوفير رعاية أكبر 
للضحايا للحد من وطأة املعاناة 
التي يواجهونها حاليا وحتس����ني 

ظروفهم اإلنسانية.
انه مت تقدمي املساعدات  وقال 
اإلنسانية في العديد من املناطق 
املنكوبة في باكستان، ومنها مولتان 
وبيشاور ونوش����يرا واكوا ختك 
وازاخي، مشيرا الى انه خالل األيام 
املقبلة سيتم التوجه الى مناطق 
أخرى لتقدمي املساعدات اإلنسانية 

الى املتضررين.

تشارك جمعية اهالي الشهداء االسرى واملفقودين في مسابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الرابعة عشرة والتي بدأت تصفياتها 
النهائية في 27 وحتى 30 من الش���هر املاضي، وقال عضو مجلس االدارة 
ورئيس جلنة العالقات العامة في اجلمعية حس���ن العوير ان اجلمعية 
مثلها هذا العام 28 متس���ابقا ومتس���ابقة من اهالي الشهداء من مختلف 
االعمار ابتداء من سن ال� 7 سنوات وحتى سن ال� 48، ضمن فئتي املسابقة 
العامة، ومسابقة النشء والشباب، وقال ان اجلمعية تعتبر املشاركة في 
هذه املس���ابقة من اهم االنشطة االجتماعية والتي يوليها مجلس االدارة 
جل اهتمامه ملا لها من اثر ايجابي امياني ونفسي على املشاركني واهاليهم، 
مب���ا ميثله حفظ القرآن الكرمي وجتويده من خصلة اميانية ال مثيل لها، 
وتربية اسالمية صحيحة لفتياننا وفتياتنا الناشئني، وحترص اجلمعية 
كل عام بعد انتهاء هذه املسابقة على تكرمي ممثليها من املشاركني في هذه 
املسابقة الرائدة، تش���جيعا لهم على االستمرار في هذا النهج الصحيح، 
وتش���جيعا لغيرهم من ابناء وبنات الشهداء لالنخراط مستقبال في هذه 

حسن العويراملسابقة كونها من أفضل العبادات التي يحبها اهلل سبحانه وتعالى.
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