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أعلن برنامج االحتفال باليوم العالمي للمسنين

»األبحاث«: وضع مكبات خاصة
للتخلص السليم من الملوثات العضوية

متع���دد الكل���ور، الفتة الى ان 
هذا املركب يع���د مهم لدخوله 
في تركيب الزيوت واملوصالت 
الكهربائي���ة، لكي يتم التعرف 
على كيفية التخلص مما تبقى 

منه.
وأشارت الى زيارة ميدانية 
تضمنته���ا الورش���ة لبع���ض 
املنش���آت الصناعية في البالد 
والت���ي لها عالق���ة مبوضوع 
الورش���ة منها زيارة الش���ركة 
املتحدة لصناعات احلديد، إضافة 
الى زي���ارة احملرقة الطبية في 
الش���عيبة. كما أعلنت علي عن 
خروج املشاركني مبجموعة من 
التوصيات أهمها: االهتمام أكثر 
بتنفيذ اخلطة الوطنية التفاقية 
ستوكهولم، وسبل استكمال هذه 
اخلطة، الفتة الى تقدم البالد في 
هذا املجال من خالل اإلجراءات 
التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة 

لتفعيل هذه اخلطة.

امللوثات، كذلك عرض جتارب 
الدول وخبراته����ا على صعيد 

تنفيذ االتفاقية.
وأضافت علي خالل تصريح 
صحافي عقب االختتام، مت ايضا 
إلقاء ع���دد من احملاضرات عن 
كيفي���ة التعامل م���ع أحد هذه 
امللوثات وه���و ثنائي الفينال 

دارين العلي
اختتمت أمس ورشة العمل 
اإلقليمية حول االستخدام العملي 
ألفضل التقنيات البيئية وأفضل 
املمارس����ات املتعلقة بامللوثات 
الثابت����ة ونفاياتها،  العضوية 
والتي أقيمت بالتعاون مع األمانة 
العام����ة التفاقية س����توكهولم 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
استمرت ملدة 5 أيام متواصلة، 
مبشاركة ما يزيد على 40 ممثال 

عن دول مختلفة.
وأوضحت الباحثة العلمية 
ف����ي إدارة البيئ����ة والتنمي����ة 
احلضري����ة في املعه����د ومقرر 
اللجنة التنظيمية لورشة العمل 
د.لولوة على ان الورشة ركزت 
منذ بدايتها عل����ى عدة قضايا 
منها عرض نظرة ش����املة عن 
االتفاقية، وآخر قرارات مؤمتر 
األطراف فيم����ا يتعلق بتنفيذ 
التزامات ال����دول املتعلقة بهذه 

د.لولوة علي

الدويسان: بريطانيا تهتم بأمن الخليج ودول التعاون 
حريصة على تجنب أي صراع عسكري بالمنطقة

العنزي لـ »األنباء«: عالجنا مشاكل عمال 10 شركات للنظافة
بشرى شعبان

إدارة عالقات  كش���ف مراقب 
العمل بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل هادي العن���زي املكلف 
مبعاجلة ملف العمالة الوافدة عن 
قيامه مبرافقة قنصل عام السفارة 
البنغالية الى سكن العمال مساء 
ام���س األول وعق���د اجتماعا مع 
العمال بحضور املمثلني القانونني 
ع���ن عمالة الش���ركات املضربة، 
وعددها 10 شركات، ومت التوصل 
الى اتفاق مع العمالة على العودة 

الى العمل.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان 
الوزارة وبناء على توجيهات وكيل 
الوزارة محمد الكندري والوكيل 
املساعد منصور املنصور حتركت 
فور تبلغها باالضراب وانتقلت 
الى مساكن العمالة واكدنا لهم ان 
بنود االتفاقية تسري على جميع 
عمال العق���ود اخلاصة بالنظافة 
واخلدمات، واض���اف: اوضحنا 
الراتب  لهم ان مطالبتهم بزيادة 
ال س���ند قانوني لها وان الوزارة 
تتعامل م���ع القضية من منظور 
انساني، مشيرا الى اننا في وزارة 

الشؤون نعمل بشكل جدي على 
معاجلة التفاوت في الرواتب بني 
العمالة املس���جلة بعقود ما بعد 
تاريخ 2010/3/1 ذات احلد األدنى 
60 دينارا واالجور املسجلة على 
عقود قبل هذا التاريخ بحد ادنى 

40 دينارا.
العن���زي لقد اخذنا  واوضح 
تعهدا من العمالة بعدم العودة الى 
االضراب وعدم القيام بأي اعمال 
مخلة باألمن وف���ي حال قيامهم 
بأي عمل س���يعتبرون خارجني 

عن القانون ويتم التعامل معهم 
على هذا األساس وسيتم ترحيلهم 

عن البالد.
ونفى العنزي وجود اي تأخير 
العمالة بأي  في صرف روات���ب 
ان الشركات  ش���ركة كانت، كما 
تعه���دت بتوفير مس���اكن الئقة 
ضمن اشتراطات القرار الوزاري 
اخلاص بتوفير املساكن الصحية 

للعمالة.
وأكد انه ال توجد اسباب تدعو 
العمالة للجوء الى االضطرابات، 
خصوصا ان معظم الشركات بل 
جميعها بادرت بتغيير املساكن 
ونق���ل العمالة العائ���دة لها الى 
مس���اكن اخرى وفق مواصفات 
القرار وبني العنزي انه مت تشكيل 
مجموعات دائمة متثل عمالة كل 
ش���ركة من الشركات ال� 10 تقوم 
مبتابع���ة قضاي���ا العمالة ورفع 
مطالبها ومش���اكلها الى اإلدارات 
على ان تقوم وزارة الشؤون بشكل 
شبه دوري او كلما دعت احلاجة 
بااللتقاء بهذه املجموعات للتأكد من 
ان جميع القضايا جار معاجلتها 

دون تأخير او مماطلة من احد.

املجلس ما قيمته 15 مليار جنيه 
اس����ترليني من السلع والبضائع 
وهو مبلغ يعادل صادرات بريطانيا 

للصني والهند مجتمعني.
واكد السفير الدويسان في هذا 
املجال على احلاجة الى توسيع آفاق 
التعاون في مجال االس����تثمارات 
واكتساب دول اخلليج التكنولوجيا 

املتطورة.
وحول القضية الفلسطينية قال 
السفير الدويسان ان هذه القضية 
كانت ايضا ضمن املوضوعات التي 
طرحت للبحث خالل اللقاء املوسع 
البريطانيني والذي  ال����وزراء  مع 
ترأسه من اجلانب اخلليجي أمني 
العطية  عام املجلس عبدالرحمن 

وحضره سفراء دول املجلس.

التعاون  الدولي ألن دول مجلس 
تس����عى للتوصل الى حل سلمي 
لقضية البرنامج النووي االيراني 
يحافظ على امن واستقرار ايران من 
خالل جتاوبها السلمي مع متطلبات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الدويس����ان عن االمل  وأعرب 
في حتقيق االس����تقرار الدائم في 
العراق وقيام حكومة يرضى عنها 
الشعب العراقي مع أهمية حسن 
العالقة مع  اجلوار وحل املشاكل 

دول املنطقة.
وشدد ايضا على اهمية تعزيز 
التجارية واالقتصادية  العالقات 
املميزة بني دول املجلس وبريطانيا 
في اطار ه����ذه املبادرة خاصة ان 
بريطاني����ا تصدر س����نويا لدول 

وقال ان املوقف اخلليجي واضح 
وهو يحرص على جتنب اي صراع 
عسكري او حتد عسكري للمجتمع 

الى تعزيز العالقات بش����كل اكبر 
مع دول املجلس.

وذكر ان االجتماع أجنز قضايا 
عديدة كان����ت قد طرحت من قبل 
مع اجلان����ب البريطاني وخاصة 
املواطنني اخلليجيني  قضايا تهم 
في بريطانيا وما يتعلق بإجراءات 
اس����تخراج تأش����يرات الدخ����ول 
واالقامة بالنسبة للطلبة واملرضى 

وغيرهم.
واضاف ان هذه املطالب لقيت 
جتاوبا رائعا من املس����ؤولني في 
بريطانيا. وحتدث السفير الدويسان 
عن قضايا اخرى مهمة مت طرحها 
بالنس����بة للعراق وايران، مشيرا 
الى ان اململكة املتحدة تهتم بأمن 

اخلليج وتعزيزه.

أكد سفيرنا لدى بريطانيا خالد 
الدويسان أهمية االجتماع الذي عقده 
األمني العام لدول مجلس التعاون 
اخلليج����ي عبدالرحم����ن العطية 
وسفراء دول املجلس مع ثمانية 
من ال����وزراء البريطانيني في مقر 

وزارة اخلارجية البريطانية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
الس����فير الدويس����ان ل� »كونا>، 
وتلفزيون الكوي����ت على هامش 
االجتماع الذي عقد في اطار ايام 
التعاون والذي سيختتم  مجلس 

أعماله في بريطانيا اليوم.
وقال الس����فير الدويس����ان ان 
هذا االجتماع ميثل احللقة الثانية 
من ه����ذه اللقاءات م����ع احلكومة 
التي تسعى  البريطانية اجلديدة 

بحث إجراءات استخراج تأشيرات الدخول واإلقامة لمواطني الخليج

تم التوقيع على تعهد بعدم اللجوء إلى اإلضراب النتفاء األسباب

هادي العنزي

ج��دد رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنس��ان ع��ادل الدمخي 
مطالب اجلمعية بضرورة حتمل كل من مجلس األمة كجهة رقابية 
ووزارة الش��ؤون االجتماعية والعمل كجهة تنفيذية ملس��ؤولياتها 
جتاه تكرار اإلضراب��ات العمالية التي تش��هدها مرافق الدولة بني 
احلني واآلخر، مبينا ان التس��اهل احلكومي مع شركات التنظيف 
واحلراس��ة فتح املجال أمام هذه الشركات ألن متتص دماء العمال 
من خالل تأخير رواتبهم لعدة أش��هر وعدم استيفائها اللتزاماتها 
املنصوص عليها مع الدولة فيما يخص حقوق العمال في الس��كن 
والضم��ان وجميع احلق��وق العمالية األخرى، مما يضع س��معة 
الكويت ومؤسساتها على احملك، مشددا على ضرورة قيام املعنيني 
بوزارة الش��ؤون مبتابعة تطبيق القطاع األهلي جلميع بنود ومواد 
القوانني ذات الصلة بالعمالة السيما قانون العمل 2010/6 الذي أقر 
العام احلالي، وقيام مجلس األمة بأسرع وقت ممكن بإقرار قانون 
االجتار بالبش��ر الذي طال انتظاره. وزاد: نخشى أن تكون العاقبة 
أكبر من مجرد إضراب عمالي ويتحول هذا املسلسل املتكرر الى ما 
يشبه الثورات العمالية التي حتدث في بعض الدول مما سيكون له 
آثار سيئة وعواقب وخيمة تنال من سمعة الكويت في مجال حقوق 
اإلنسان، مشددا على أهمية قيام األجهزة املعنية باحلكومة مبعاقبة 

الشركات التي تسيء الى سمعة البلد.

الدمخي: نخشى أن تتحول
اإلضرابات إلى ثورات عمالية

الميقاتي: معارض المخترعين 
تسهم في النهضة العلمية للبالد

أكدت أهمية المعرض الدولي لالختراعات

م.هدى امليقاتي

دانيا شومان
أكدت رئيس����ة رابط����ة املراكز 
افريقيا والشرق  العلمية لشمال 
االوسط ومدير مركز القبة السموية 
العلم����ي في مكتبة االس����كندرية 
امليقاتي أهمية استضافة  م.هدى 
الكويت متمثلة في النادي العلمي 
الكويتي للمعرض الدولي الثالث 
لالختراعات في الشرق االوسط، 
مش����ددة عل����ى اهمي����ة املعارض 
واملسابقات العلمية وكل ما يختص 
بتنمي����ة البنى التحتية في مجال 
الدول  العلوم واالختراع����ات في 
العربية، داعية الدول واحلكومات 
الى ضرورة االهتمام والدعم لتلك 

االنشطة العلمية الهادفة.
وأشارت الى ان العلم هو لغة 
العصر وحتى نستطيع بناء جيل 
قادر على التعام����ل مع معطيات 
العصر احلالي فالبد ان يكون لديه 
اساس علمي متني، مشيرة الى ان 
االحصاءات تش����ير الى ان معظم 
الى املجاالت  الطلبة يتوجه����ون 
االدبية لسهولتها، اال ان العلم يتجه 
في اجتاه آخر نحو العلم واملعرفة 
لذا من الض����روري ان نعمل على 
بناء البن����ى التحتية من العقول 
املفكرة القادرة على التعامل مع تلك 
املعطيات، ومثل هذه املعارض من 
شأنها أن تسهم في ذلك خاصة ان 
املدرسة لم تعد كافية لتحقيق ذلك. 
وأكدت على أهمية تعليم العلوم 
خارج نطاق املدرسة، مثمنة دور 
النادي العلمي الذي يسعى في هذا 
االجتاه، ويوفر القاعدة االساسية 
لالبناء من خالل ما يقدمه من برامج 

وأنشطة ودورات علمية هادفة.
ولفتت الى ان معارض املخترعني 
مجال خصب وس����احة جيدة جدا 
لعرض اختراعات الشباب العربي 
عامة والكويتي خاصة، والتعرف 
على جتارب اآلخرين واالستفادة 
منهم حتى نستطيع تقييم أنفسنا 
وأين نقف وما املستوى الذي وصلنا 
اليه، الفتة الى اهمية املعارض في 
املساهمة في النهضة العلمية التي 

نتمناها في دولنا العربية.
وأوضح����ت ان اقامة املعرض 
للمرة الثالثة على التوالي وبرعاية 

اعلى سلطة في الدولة، ال شك انه 
حقق اجنازات ووضع عاملنا العربي 
على خارطة االختراعات العاملية، 
مؤكدة عل����ى اهمية دعمه ليكون 
املنارة التي تشع نورا على املنطقة 
العربية، ويسلط االضواء عليها 

طيلة فترة انعقاد املعرض.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمعرض، أمني عام 
النادي العلم����ي الكويتي م.أحمد 
املنفوحي ان العمل ميشي على قدم 
وساق وجميع اللجان تعمل بكل 
اجلد واالجتهاد الخراج املعرض 
بالص����ورة التي تلي����ق بالرعاية 

السامية وسمعة الكويت عامليا.
وأوض����ح أن رعاي����ة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
للمعرض في دورته الثالثة، دليل 
على اميان سموه الشديد واهتمامه 
البالغ بالعلم والعلماء واملخترعني 
واملفكرين ودالل����ه واضحة على 
النظرة املستقبلية الثاقبة ملستقبل 
وطننا وللمنطقة، وتأكيد على دعم 
سموه الال محدود لشباب الكويت 

عامة ومخترعيها خاصة.
 ولفت الى ان سموه يرعى دائما 
العلم والعلم���اء ويهتم بأصحاب 
العقول النيرة من أبناء الوطن ويقدم 
لهم الدعم واملساندة للحصول على 
براءات االخت���راع وذلك من خالل 
املكتب الكويتي لرعاية املخترعني 
بالنادي، والذي س���اند العديد من 
مخترعي الكويت في تسجيل براءات 
اختراعاتهم، اضافة الى اشراكهم في 

احملافل العلمية العاملية.

حسن: دعم مؤسسات المجتمع المدني 
لخدمة وتأهيل ورعاية المسنين

من إدارة رعاية املسنني بضرورة 
وأهمية توفير الدعم الفني واإلداري 
الالزم جلميع األنشطة والبرامج 
واخلدمات الدينية والثقافية، التي 
تقدمها أقسام اخلدمة التابعة لها 
للمسنني وحاضر فيها )فضيلة 
الركابي( حيث  الشيخ د.مشعل 
ركز من خاللها عل����ى أهمية بر 
الوالدين وتشجيع هذه الفضيلة 
بني األبناء باعتبار أن بر األم واألب 
هو أحد أبواب اجلنة، وتطرق أيضا 
إلى ثمرات بر الوالدين وهي رضا 
اهلل تبارك وتعال����ى وثناء اهلل 
على البار ودخول اجلنة ودعاء 

الوالدين لولدهما.
وأكد حسن أن مشاركة العديد 
م����ن اجلهات لإلدارة ف����ي تنفيذ 
األنشطة يؤكد استمرار برنامج 
أفراد  الشراكة االجتماعية مابني 
املدن����ي  ومؤسس����ات املجتم����ع 
والقطاع اخلي����ري واخلاص من 
جهة وإدارة رعاية املس����نني من 
جهة أخرى معتبرا هذه الشراكة 
مثاال حيويا يؤكد أهمية دور هذه 
املؤسس����ات في دعم واستكمال 
رسالة وزارة الشؤون جتاه رعاية 
وخدمة وتأهيل ودمج املس����نني، 
ويجب أن يحتذى به من قبل بقية 
أفراد ومؤسسات املجتمع املدني 
واالستفادة من هذه التجربة الرائدة 
واتخاذ مثل هذه اخلطوة ألهميتها 
الكرمية لكبار  في توفير احلياة 

وحدة« وبحض����ور املجموعات 
القطاع  التطوعية ومؤسس����ات 
اخليري والقطاع اخلاص والقطاع 
احلكومي ألهمية هذه املشاركة في 
دعم البرامج واألنشطة التي تقدمها 
إدارة رعاية املسنني للحاالت التي 
ترعاها، وللعديد من املش����اريع 
واخلطط املستقبلية لإلدارة، حيث 
كان من ضمن احلضور )شركة 
أوريون للدعاية، ومجموعة عيال 
جابر التطوعية، ومجموعة شباب 
اخلي����ر التطوعية( كما حضرت 
املتمي����زة عائش����ة  اإلعالمي����ة 
اليحيى، وع����دد من العاملني في 
العامة واإلعالم،  إدارة األنشطة 
حيث التقى اجلميع منذ الصباح 
الباكر على مائدة اإلفطار وثم قام 
املس����نون واحلضور باالحتفال 
بزراع����ة املس����احات اخلضراء 
بالورود والش����جيرات وذلك في 
مركز ف����رح التخصصي لرعاية 
وتأهيل املس����نني، كما مت تنفيذ 
برنامج ترفيهي في ديوان الرعيل 
األول بإدارة رعاية املس����نني، ثم 
تناول اجلميع وجبة الغداء التي 
كانت عبارة عن نش����اط ومأدبة 
ش����واء في احلديق����ة اخلارجية 
إلدارة رعاي����ة املس����نني، كما مت 
تكرمي اجلهات املشاركة من قبل 

مدير اإلدارة.
ن����دوة دينية  كما مت تنظيم 
بعنوان »طري����ق اجلنة« إميانا 

بشرى شعبان 
أعلن مدير إدارة رعاية املسنني 
علي حسن برامج االحتفاالت التي 
نظمتها وزارة الشؤون بالتنسيق 
والتعاون م����ع اإلدارة واجلهات 
العاملة ف����ي الدولة ف����ي مجال 
رعاية وخدمة وتأهيل املس����نني 
ملناس����بة اليوم العاملي للمسنني 
لعام 2010 والتي تقام برعاية وزير 
الشؤون د. محمد العفاسي الذي 
يبدي جل اهتمامه في القضايا التي 
ته����م ذوي االحتياجات اخلاصة 

من املسنني.
وقال ان هذه النشاطات بدأت 
في اول اجلاري حيث نظم قسم 
التوجي����ه الفني في إدارة رعاية 
املسنني وعلى مدى يومني دورة 
تنشيطية بعنوان أسس البحث 
االجتماعي للباحثني االجتماعيني 
العاملني في األقسام  والنفسيني 
الفنية  التابعة، وقامت املوجهة 
بإدارة رعاية املسنني عبير الرفاعي 
بتوضيح وشرح مبادئ وفلسفة 
اخلدمة االجتماعية، وأهداف ومهام 
الباح����ث االجتماعي ف����ي إدارة 
رعاية املسنني وفق أهداف اإلدارة 
وسياستها سواء كانت في أقسام 
اإليواء أو في أقسام اخلدمة املتنقلة 
للمسنني، كما بينت الرفاعي أهمية 
دور الباحث االجتماعي والنفسي 
في ظل تطبيق قانون املس����نني 
واملهام التي أسندها إليه القانون 
في عملية اإلش����راف على رعاية 
املسن. كما تطرقت الرفاعي إلى أهم 
تطبيقات البحث االجتماعي من 
خالل البيانات واملعلومات الواردة 
في اس����تمارة البحث االجتماعي 
والنفسي التي تطبق في جميع 
األقسام الداخلية واخلارجية، كما 
اشتمل اجلانب العملي من الدورة 
مبناقشة حالة من حاالت املسنني 
امللتحقة باخلدمة اإليوائية بقسم 
النساء في إدارة رعاية املسنني.

ي����وم مفتوح  كما مت تنظيم 
بحض����ور املس����نني وذويه����م 
والعاملني معهم بالتنس����يق مع 
إيد  الوطني����ة »الكويت  احلملة 

علي حسن يزرع شجرة مع احد املسنني

زوار معرض الكتاب يطالبون بزيادة
األنشطة المصاحبة لتكون على فترتين

دعا عدد من زوار معرض الكويت الدولي ال� 35 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب الى زيادة 
عدد االنشطة املصاحبة للمعرض لتكون على فترتني 

مسائية بدال من واحدة.
واعرب الزوار في لقاءات مع »كونا« عن املهم في 
تطبيق املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب لهذه 
الفكرة ابتداء من العام املقبل، مضيفني انهم يدركون 
الدور الريادي الذي يقوم به املجلس من خالل االعداد 

املتميز لهذا النوع من املعارض واملهرجانات.
من جانبه طالب فالح الظفيري بزيادة التنسيق 
للنشاطات املصاحبة للمهرجان حيث قام املجلس 
هذا العام باالعتماد شبه الكلي على حفالت توقيع 
االصدارات عل����ى الكتاب الكويتي����ني فيما ركز في 
محاضراته وامسياته على املثقفني واالدباء العرب.

واوضح انه كان من االفضل تقسيم تلك االنشطة 
مناصفة بني املثقفني والكت����اب الكويتيني والعرب 
حيث كان من املهم تقدمي دعوة لبعض الكتاب العرب 
الذين لهم سمعة وشعبية لدى القارئ الكويتي حتى 
يس����تطيعوا من خالل املعرض توقيع اصداراتهم 
اجلديدة والقدمية. وذكر الظفيري ان القارئ الكويتي 

رمبا ال يستطيع الوصول الى بعض الكتاب العرب 
حتى يلتقي بهم ش����خصيا لك����ن املجلس الوطني 
باس����تطاعته ذلك من خالل املعارض واملهرجانات 
التي يقيمها والتي تقصر املساحة بني الكتاب العرب 
ومحبيهم في الكويت. من جانبه طالب الزائر خالد 
عبداهلل املجلس الوطني باستحداث قسم مبعرض 
الكتاب يعرض من خالله صور واعمال بعض الفنانني 
واملثقفني الذين رحلوا وتركوا بصمة واضحة وجمهورا 
عاشقا ومحبا لتلك االعمال. واضاف ان عشاق ومحبي 
هؤالء الفنان����ني واملثقفني واالدباء الكويتيني الذين 
رحلوا يتمنون ان يروا اقساما خاصة في املعرض 
تخلد صورهم واعمالهم، موضحا ان من هؤالء االسماء 
الفنانني خالد النفيسي وعلي املفيدي وغامن الصالح 

واالديب احمد السقاف والكاتب محمد الصالح.
من جهتها طالبت منى النايف املجلس الوطني 
بادخال فكرة جديدة الى املعرض كاختيار شخصية 
اعتبارية لهذا املعرض عن طريق دعوة دولة عربية 
او خليجية لتبرز دورها الثقافي خالل الفترة املاضية 
ليعط����ي املجلس الوطني بذل����ك حيوية للمعرض 

ويكسر الروتني السنوي.

سفيرنا في الرياض أشاد بجهود الداخلية السعودية 
لتفعيل إجراءات التنقل بالبطاقة الذكية

الري���اض � كونا: التقى س���فيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي النائب 
الثان���ي لرئيس مجلس ال���وزراء وزير الداخلية 

السعودي االمير نايف بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد اجلابر في تصريح ل� »كونا« 
عقب اللقاء اننا نقلنا لألمير نايف حتيات وتقدير 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب الشيخ حمد عن شكره وتقديره لالمير 
نايف ومسؤولي وزارة الداخلية السعودية على 
ما قاموا به من جهد في س���بيل تفعيل اجراءات 
التنقل بالبطاقة الذكية بني البلدين والذي سيدخل 

حيز التنفيذ اليوم.

وأشار الى أن التنقل بالبطاقة بني شعبي البلدين 
من ش���أنه أن يدعم س���بل التواصل بني البلدين 
الشقيقني ويعزز الروابط االجتماعية والتاريخية 

التي تربط بينهما.
وأوضح الش���يخ حمد اجلابر أن اللقاء تطرق 
الى املواضيع ذات االهتمام املشترك في املجاالت 
األمنية خاصة ما يتعلق مبكافحة االرهاب واألفكار 

الضالة والدخيلة على مجتمعاتنا املساملة.
وقال ان اللقاء تطرق الى اجلوانب الثقافية بني 
البلدين خاصة ما يتعلق باملنح والتسهيالت التي 
تقدمها حكومة اململكة العربية السعودية للشباب 
الكويتيني الراغبني في الدارسة بجامعات اململكة. 
حضر اللقاء املستشار في سفارتنا بالرياض ذياب 

الرشيدي واملستشار الثقافي د.جابر املري.

خالل لقائه األمير نايف بن عبدالعزيز

األمير نايف بن عبدالعزيز خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي
السفير خالد الدويسان

»المحاسبة« يشارك في اجتماع
لجنة تنمية القدرات المؤسسية

يشارك ديوان احملاسبة في أعمال االجتماع الثاني 
للجنة تنمية القدرات املؤسسية واملقرر عقده غدا 23 
اجلاري في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية 
بالتنس����يق مع املجموعة العربي����ة لالجهزة العليا 

للرقابة املالية واحملاسبة )األرابوساي(.
ويضم الوفد مدير إدارة املنظمات الدولية ورئيس 
اللجنة فيصل االنصاري، ومدير اإلدارة الثانية للرقابة 
على الشركات فهد املباركي، حيث يبحث املجتمعون 
عدة مواضيع ذات صلة بتنمية وتطوير اداء االجهزة 

االعضاء في املجموعة العربية.
ويتناول االجتماع عدة مواضيع مهمة مثل دراسة 
نتائج ما مت تنفيذه من خطة العمل في مجال التدريب 
والبحث العلمي لسنة 2010، ودراسة نتائج ورشة 
العم����ل التي نظمت بالكوي����ت بالتعاون مع ديوان 

الرقابة املالية مبملكة البحرين وديوان احملاس����بة 
بالكويت.

كما سيتم تقييم خطتي التدريب وتقنية املعلومات 
لسنة 2009، وتسمية الفائزين في مسابقة براك خالد 
املرزوق للبحث العلمي والتي تقرر تسميتها باسم 
الرئيس السابق لديوان احملاسبة تكرميا من املجلس 
التنفيذي لروح الفقيد وتقديرا للخدمات اجلليلة التي 

قدمها للمجموع طيلة فترة رئاسته للديوان.
ويتخلل اجتماع اللجنة تسمية الفائز بأحسن 
مقال نش���ر في مجلة الرقابة املالية منذ الدورة 
التاس���عة للجمعية العامة للمجموعة، ودراسة 
نتائج فريق عمل البيئة للمجموعة في اجتماعها 
الثاني، واعداد مش���روع برنامج عمل املجموعة 

للفترة 2013/2011.


