
محلياتاالثنين  25  اكتوبر  2010   18

بيت الزكاة شارك في ملتقى 
»الموسوعة اإلسالمية«

بوشهري: مكتب خدمة المواطن
مستعد لتلقي أي شكوى

م »ُنظم التكاليف«  »المحاسبة« نظَّ
و»الرقابة على المشاريع«

الزراعة تشارك في اجتماع منظمة وقاية 
أعلن رئيس مكتب خدمة املواطن ب���إدارة العالقات العامة النباتات في الشرق األدنى بالمغرب

بوزارة األشغال العامة علي بوشهري ان مكتب خدمة املواطن 
� قس���م كبار الس���ن وذوي االحتياجات اخلاصة يعتبر مكتبا 
مكمال لدور مكتب خدمة املواطن التابع إلدارة العالقات العامة، 
حيث ان املكتب باشر عمله في شهر أغسطس 2010 في استقبال 
معامالت وطلبات كبار الس���ن وذوي االحتياجات اخلاصة من 
املواطنن واملقيم���ن وإنهائها على الوجه املطلوب مع اجلهات 
املختصة بالوزارة وتسليمها إليهم بالسرعة املمكنة. وذلك من 
خالل املكتب الواقع أمام مدخل باب الوزارة الرئيسي وبوجود 

موظفن متخصصن لتقدمي املساعدة الالزمة لتلك الفئة.
وان املكت���ب على اس���تعداد تام لتلقي اي ش���كوى، وذلك 
 ع���ن طريق الهات���ف او البريد اإللكتروني اخل���اص بالوزارة

www/htt://mail.mpw.kw/exchange، وذلك من اجل متابعتها مع 
اجلهات املختصة بالوزارة وإنهائها بالسرعة املمكنة.

 نظم ديوان احملاسبة برنامجا تدريبيا بعنوان »مهارات محاسبة 
نظم التكاليف املبنية على االنش����طة ABC«، وورش����ة عمل بعنوان 
»الرقابة املتكاملة على املش����اريع االنشائية« ويأتي ذلك ضمن اطار 

اخلطة التدريبية لعام 2011/2010.
اس����تهدف البرنامج التدريبي االول تزويد املش����اركن مبهارات 
التع����رف على مقومات نظم التكاليف وأن����واع هذه النظم التقليدية 
واحلديث����ة، وتزويدهم بأدوات حديثة لفحص وحتليل وتقييم نظم 
التكاليف، وتنمي����ة مهاراتهم في اعداد التقاري����ر عن نتائج حتليل 

وتقييم هذه النظم.
وناقش البرنامج أهمية نظم التكاليف في اكتشاف أوجه االسراف 
والضياع، ومعاونة االدارة في اتخاذ القرارات مثل: تسعير املنتجات 
أو اضافة منتج جديد، كما استعرض مجموعة من التطبيقات العملية 

حملاسبة تكاليف االنشطة على قطاعات صناعية ونفطية مختلفة.
ومت تسليط الضوء على نظم التكاليف التقليدية وأنواعها، مثل: 
نظام تكاليف االوامر االنتاجية والتكاليف املشتركة واملراحل االنتاجية، 
 ،ABC ومن ناحية أخرى تناول نظام التكاليف على أس����اس النشاط

باالضافة الى خطوات تطبيق محاسبة تكاليف االنشطة.
وتطرق كذلك الى مؤشرات ومزايا تطبيق نظام محاسبة التكاليف 
حسب االنشطة، وايضاح اآلثار السلبية لتطبيق املنهجية التقليدية 
في حتميل التكاليف غير املباش����رة، وعيوب نظام حتديد التكاليف 
على أس����اس النشاط، باالضافة الى بيان مفهوم ادارة التكلفة ونظم 

التكاليف الصناعية.
أما ورشة العمل التي حملت عنوان »الرقابة املتكاملة على املشاريع 
االنشائية« فقد استهدفت تنمية مهارات املشاركن في الرقابة والتدقيق 
والفحص على املش����اريع االنش����ائية من الناحية القانونية والفنية 
واملالية، وتعريفهم على مختلف االدوات واالساليب احلديثة للرقابة 
على املشاريع االنشائية، وتنمية مهارات اعداد التقارير بنتائج الرقابة 

على املشاريع االنشائية.
وأولت الورش����ة اهتماما كبيرا مبفهوم وطبيعة وأنواع املشاريع 
االنش����ائية، باالضافة الى املراحل التي متر بها تلك املشاريع، وكذلك 
بينت أنواع الرقابة الشاملة وأدلة االثبات الواجب جمعها وأساليب 

الفحص والتدقيق على املشاريع.
وركزت الورشة في محتواها على مراجعة عقود املشاريع االنشائية، 
مثل مراجعة الكفاالت املصرفية واملعدات واآلالت واالش����غال املؤقتة 
واملواد املستخدمة، كما أشارت الى املراجعة الفنية ومراجعة العقود 
خالل فترة الصيانة واجراءات س����حب العمل من املقاول أو حتويله 

أو انهائه. 

تشارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في االجتماع 
االول ملجلس منظمة وقاية النباتات في الشرق االدنى الذي سيعقد في 
مدينة الرباط املغربية بعد غد بالتعاون مع منظمة االغذية والزراعة 
التابعة ملنظمة االمم املتحدة. وقالت الهيئة في بيان صحافي امس ان 
اهمية االجتماع تأتي تزامنا مع دخول اتفاقية منظمة وقاية النباتات 
في الش����رق االدنى حي����ز التنفيذ. وأضافت: ان االجتماع س����يناقش 
ش����روط املنظمة وطرق العمل وإعداد مس����ودة الستراتيجية وخطة 
العمل وطرق التموي����ل وانتخاب اللجنة التنفيذية واملدير التنفيذي 
للمنظمة. وذكرت ان نائب املدير العام لش����ؤون الثروة النباتية في 

الهيئة م.فيصل الصديقي سيمثل الكويت.

ش���ارك بيت الزكاة في ملتقى »املوسوعة االسالمية« الذي 
نظمه بنك الكويت الدولي مبش���اركة نخبة من القيادين واهل 

العلم البارزين في املجتمع.
وقال مراقب العالقات العامة في بيت الزكاة ناصر الكندري 
ان مش���اركة البيت في هذا امللتقى وغيره من االنشطة االخرى 
املش���ابهة انطالقا من حرص البيت على املش���اركة في أنشطة 

جميع مؤسسات الدولة احلكومية واالهلية ودعمه لها.
واض���اف الكندري ان بيت ال���زكاة تلقى دعوة من قبل بنك 
الكويت الدول��ي للمش���ارك��ة في ه���ذا امللتقى من خالل اقامة 
معرض يوضح من خالله انش���طة ومش���اريع البيت املختلفة 
وما حصده من جوائز باالضافة الى كتيبات ومطبوعات البيت 

املختلفة.
واوضح الكندري ان مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت 
الزكاة الشيخ علي الكليب ألقى محاضرة توعوية عن اجنازات 
البيت في مجال فقه أحكام الزكاة خالل أنشطة املعرض، مشيدا 
بجه���ود بنك الكويت الدولي لقاء تنظيمه ملتقى »املوس���وعة 

االسالمية«.

الشيخ علي الكليب خالل اللقاء

ابيضاض الشعاب املرجانية

)سعود سالم(جانب من احلضور في الدورةد.نادر العوضي يلقي كلمته

الفريق خالل عملية رصد حاالت االبيضاض

أشكناني: 14% فقط من الشعاب المرجانية نافقة 
و31% منها سليمة و43% مبيض جزئيًا

واصل فري����ق الغوص رصد 
متغيرات حالة الشعاب املرجانية 
في الكويت، منذ ان أعلن الفريق 
عن ظاهرة االبيضاض التي شملت 
جميع مواقع الش����عاب املرجانية 

وعلى مختلف األعماق.
وقال مسؤول املشاريع البيئية 
بالفريق محمود اشكناني إن الفريق 
استخدم وسائل أكثر دقة للتعرف 
على حالة املرجان، وذلك باستخدام 
الطويل  التسجيل املتري  طريقة 
الرصد،  املربع في موقع  واملتري 
والتأكد م����ن عدد املس����تعمرات 
املرجاني����ة في كل متر مربع وفي 
جميع املستويات واجلوانب على 
امتداد جانب����ي املقياس الطولي، 
وحتديد الس����ليم منها أو النافق 
الكامل  أو املصابة باالبيض����اض 
واجلزئ����ي، م����ع حتدي����د أحجام 
املستعمرات وأنواعها، باالضافة الى 
توثيق العملية واملوقع بالڤيديو 

والتصوير الفوتوغرافي.
وأفاد اش����كناني ب����أن الفريق 
ان الشعاب املرجانية  الى  خلص 
في جزيرة كب����ر أفضل حاال مما 
كانت عليه في بداية رصد الظاهرة، 
وان هناك تعافي����ا لبعض أنواع 
املرج����ان ووجود املس����تعمرات 
النامية السليمة أو صغيرة احلجم، 
مع اس����تمرار اصابة الكثير منها 
باالبيض����اض الكامل، ومت حتديد 
نسبة املرجان السليم 31% واملرجان 
املصاب باالبيضاض الكامل %43، 
واملصاب باالبيضاض اجلزئي %21، 
واملرجان النافق 14% مع العلم بأن 
الكثير من املس����تعمرات املصابة 
باالبيض����اض الكامل ذات أحجام 

كبيرة وضخمة.
وأوض����ح اش����كناني أن أغلب 
املرجان السليم ينحصر في النوع 
 ،Favia pallida املخل����ي احللق����ي
 ،Cyphastrea التاج����ي واملخ����ي 
والسنامي Porites، كما مستعمرات 
املرجانية من النوع املخي األخدودي 
Platygyra Daedalea مازالت اصابته 
باالبيضاض شبه كاملة في جميع 
املواقع ومبختلف أحجامه، كما ان 
هن����اك انخفاضا في درجة حرارة 
املاء الى 30 درج����ة مئوية، ومن 
املالحظات كثرة العوالق الالسعة 

في املاء على مختلف األعماق.
ونوه اش����كناني ب����أن ظاهرة 
ابيضاض املرجان تصيب بعض 
مواقع الشعاب املرجانية في العالم 
وعادة تكون نتيجة عوامل طبيعية 
كارتفاع درج����ات حرارة املاء الى 
34 مئوية أو أكثر، وتعود معظم 
الشعاب الى حالتها الطبيعية عند 
انخفاض درجات احلرارة، ولكن 

اخلطورة تكمن عندما تكون هناك 
أسباب اضافية كالتلوث تؤدي الى 
تفاقم مش����كلة الظاه����رة ونفوق 
الكثير من الشعاب املرجانية وتأخر 
تعافي املرجان بش����كل طبيعي، 
وعدم توازن أعداد كائنات الشعاب 
املرجانية، وهذا ما نخشاه، وفي 
املقابل فإن ظاهرة االبيضاض كانت 
عامال إيجابي����ا لتوجه الكثير من 

اجلهات املعنية واملختصة بالتركيز 
وزيادة االهتمام مبناطق الشعاب 
املرجانية في الكويت، وهو ما كان 
يدعو له الفريق ويتمنى ان تكون 
هناك ادارات أو أقسام في اجلهات 
احلكومية ذات العالقة، مختصة في 
بيئة الشعاب املرجانية، كما يشكر 
الفريق كل من يبذل جهودا جادة 

حلماية البيئة البحرية.

فريق الغوص يواصل عمليات متابعة حالة ابيضاض الشعاب المرجانية

خطة التنمية
والمدلوالت اإلحصائية 

التركيبة السكانية:
قوة العمل وقطاع العمل

بقلم: د.عادل إبراهيم الصالح اإلبراهيم
دكتوراه في السياسة االجتماعية

جامعة بيرمنجهام بريطانيا ـ لواء متقاعد

وفقا ملا مت استعراضه في املقال السابق من 
بيانات حول التركيبة الس����كانية التي تشير 
إلى ارتفاع نس����بة الوافدين مقابل املواطنن 
تأتي األهمية بالتركيز عل����ى قوة العمل في 
املجتمع الكويتي إلعط����اء الصورة الواقعية 
له����ا ملا تقوم به من مس����اهمة فعالة في بناء 
املجتمع واملشاركة في عملية التطور ومعرفة 
خصائصها وفقا للمؤهالت العلمية والفئات 
العمرية وكذلك مجاالت العمل لتتس����نى لنا 
معرفة أوجه القصور واخللل إن وجدت وإليجاد 
احللول الواقعية لتصحيح مسار قوة العمل 
وفقا الحتياجات سوق العمل في إطار خطة 

التنمية الطموحة للدولة.
الرس����مية  ووفقا للبيان����ات اإلحصائية 
الص����ادرة عن هيئة املعلوم����ات املدنية لعام 
2009 التي تش����ير إلى أن إجمالي قوة العمل 
في املجتمع الكويتي )كويتين وغير كويتين( 
يبلغ 2093183 بنس����بة 60% من إجمالي عدد 
السكان 3484881 وتبلغ مساهمة قوة العمل 
الكويتية فيها 351452 نسبة 17% وقوة العمل 

الوافدة 1741731 بنسبة %83.
وبتحليل خصائص قوة العمل من حيث 
اجلنس يشكل الذكور في قوة العمل الكويتية 
نسبة 9% بإجمالي 190632 واإلناث نسبة %8 
بعدد 160820 فيما يبلغ الذكور في قوة العمل 
الوافدة 1343341 بنس����بة 64% في حن تبلغ 
مساهمة اإلناث نسبة 19% بعدد 398390 ووفقا 
للقطاعات يتضح أن قوة العمل الكويتية تتركز 
في القطاع احلكومي حيث تبلغ 270563 والتي 
تشكل نسبة 70% من إجمالي القوى العاملة في 
الدولة البالغة 385389 وبنسبة 13% من إجمالي 
قوة العمل ويبلغ ع����دد الذكور العاملن في 
القطاع احلكومي 150114 بنسبة 55% من إجمالي 
الكويتين العاملن في احلكومة واإلناث 120449 
بنسبة 45% منها تتركز العمالة الكويتية في 
فئة املوظفن التنفيذين واألعمال الكتابية حيث 
يبلغ عددهم 138873 بينما يبلغ العاملون في 
التخصصات العلمية والفنية واملهنية 68991 
ومن جهة أخرى يبلغ عدد الكويتين العاملن 
في اجلهات غير احلكومية 68196 بنسبة %4 
من إجمالي العاملن في القطاع اخلاص حيث 

يبلغ مجموع الذكور 34541 بنسبة 51% واإلناث 
33655 بنسبة %49.

أما فيما يتعلق بق����وة العمل الوافدة في 
القطاع احلكومي البالغة 114826 وتش����كل ما 
نسبته 30% من إجمالي قوة العمل احلكومية 
فتتركز غالبية العمالة الوافدة التي تعمل في 
القطاع احلكومي ف����ي التخصصات العلمية 
واملهني����ة الفنية حيث يبل����غ عددهم 52567 
بينما يبلغ عدد املوظفن التنفيذين والكتبة 
26622 بينما يبلغ ع����دد العمال 34701 ومن 
جهة أخ����رى تتركز قوة العمل غير الكويتية 
في القطاع اخلاص بعدد 1605276 يش����كلون 

نسبة 77% من إجمالي قوة العمل.
يتضح من تلك البيانات أن غالبية القوى 
العاملة الكويتية تعمل في القطاع احلكومي ملا 
يوفره من ضمانات واستقرار بخالف القطاع 
اخلاص الذي يعتبر محفوفا باملخاطر مقارنة 
بالعمل احلكومي ولنا في األزمة املالية احلالية 
خير مثال، على ذلك األمر الذي يتطلب مزيدا 
من التشريعات واحلوافز لتشجيع العمل في 
القطاع اخلاص وتقدمي الضمانات للعاملن فيه 
خاصة أن القطاع احلكومي وفق السياسات 
احلالية املتعلقة بالتعين تش����هد وستشهد 
املزيد من البطالة املقنعة وعدم القدرة مستقبال 
على استيعاب مخرجات التعليم التي تزداد 
يوما بعد يوم ما لم يتم تدارك ذلك األمر فيما 
يتعلق مبخرجات التعلي����م وربطها بخطط 
التنمية، من هنا تأتي أهمية النظر إلى البيانات 
واألرقام اإلحصائية في رسم اخلطط والبرامج 
اإلمنائية على اخت����الف أنواعها االجتماعية 
والصحية واالقتصادية وغيرها من املجاالت 
التي ميكن الربط بينها وبن مخرجات التعليم، 
كما توضح البيانات أن هناك نسبة كبيرة من 
العمالة الوافدة العاملة في القطاع احلكومي 
تشغل مهنا إدارية وكتبة وسكرتارية ميكن 
االستغناء عنها بتطبيق سياسة إحالل العمالة 

الوطنية مكانها.
كما جتدر اإلشارة إلى أن هناك مهنا مهمة 
تشهد نقصا شديدا من العمالة الكويتية وهذا 
ما س����يتم توضيحه في مقالنا القادم.. بإذن 

اهلل.

العوضي: تنفيذ برنامج الغذاء والتغذية بالتعاون
مع »الطاقة الذرية« لتحسين صحة المواطنين

دارين العلي 
أعلن نائب مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.نادر العوضي عن اتفاق املعهد مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إلقامة برنامج الغذاء والتغذية وسينفذه 
املعهد بهدف فهم أسلوب احلياة في الكويت، وخاصة 
فيم���ا يتعلق بتناول الطعام وتعزيز أس���لوب حياة 
صحي وحتس���ن صحة املواطنن ع���ن طريق زيادة 

سالمة الطعام وتقليل تعرضه للتلوث.
ولفت خالل متثيله أمس مدير عام املعهد د.ناجي 
املطيري في افتتاح دورة تقييم السمنة عند اإلنسان 
الستخدام تقنية النظائر املستقرة التي ينظمها املعهد، 
ان البرنامج يأتي ضمن عدة مشاريع بحثية مشتركة 
مع الوكال���ة تهدف إلى املس���اهمة الفعالة في تنمية 
املجتمع ومنها ما يتعلق بتعزيز أسلوب حياة صحي 
لطلبة املدارس، الن اإلنس���ان هو الذي يس���تطيع ان 

ينتج ويؤثر إيجابا على التنمية.
وأوضح ان أهمية ال���دورة تأتي من خالل تزويد 
املش���اركن باخلبرة التقنية مبساعدة خبراء دولين 
حول اس���تخدام تقنيات النظائر املستقرة في معرفة 
تركيب جسم اإلنسان وتقييم مكوناته من املاء والدهون 
واحتساب نسبة السمنة، واستخدامها كبدائل للنظائر 
املشعة ما يساهم في تطبيقها على مختلف املجموعات 

السكانية.
وشدد على ان التعاون في هذا املجال مع وكالة الطاقة 

الذرية يتضمن تنظيم دورات تدريبية باإلضافة إلى 
تدريب الكفاءات الفنية الوطنية على استخدام احدث 

األجهزة في هذا املجال.
من جهتها قالت مديرة إدارة التغذية واإلطعام في 
وزارة الصحة د.نوال احلمد ان اجلهود املبذولة خالل 
العشرات من السنوات الس���ابقة ملكافحة السمنة لم 
تزل هذه املشكلة من قمة األولويات التي تؤرق العالم 
على كل املس���تويات اإلقليمية والدولية والوطنية، 
مش���يرا إلى ان معدالت السمنة في تزايد مستمر في 
مختلف الفئ���ات العمرية حتى أصبحت أهم املخاطر 
الت���ي تهدد الصحة العامة مب���ا متثله من ارتفاع في 

معدالت االمراض والوفيات.
وأشارت إلى ان وس���ائل التقييم احلالية للسمنة 
كج�����داول ال��وزن والط��ول ودلي��ل كتل��ة اجلس���م 
ومحيط اخلصر قد ساهمت نسبيا في اإليفاء بالغرض، 
إال أنه���ا لم تكن على درجة كافية من الدقة، فجميعها 
ال ميكن���ه ان يفرق بن كتلة اجلس���م الدهنية وغير 
الدهني���ة وال ميكنه حتديد كمية الدهون أو توزيعها 

في اجلسم.
وشددت على ضرورة تطوير استراتيجية السمنة 
والتركيز على التقييم الدقيق واألمن باستخدام النظائر 
املستقرة وهي عناصر غير مشعة، بدأ استخدامها منذ 
بداية العشرينيات من القرن املاضي ويتوافر لها العديد 
من املميزات وهي آمنة متاما، ومتوافرة بسهولة على 

النطاق التجاري وميكن قياس مس���تواها في اجلسم 
بدرج���ة عالية جدا من الدقة وميكن اس���تخدامها في 

جميع املراحل العمرية.
 من جهته قال املستشار اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية في الشرق األوسط د.أيوب اجلوالدة ان منظمة 
الصحة تولي اهتماما كبيرا مبسألة السمنة ملا لها من 
اخطار مرضية على اإلنسان، مشيرا الى ان هذه التقنية 
التي تعتمد على النظائر املستقرة أثبتت جناحها في 
مختلف املراحل العلمية، ناصحا باس���تخدامها على 

مختلف املراحل العمرية.
 وتضمنت الدورة محاضرة عن السمنة في مرحلة 
الطفولة حتت عنوان »ملاذا االهتمام؟« قدمها د.اندرو 
هيلز من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا في استراليا، 
ش���رح فيها أهمي���ة مراقبة صحة الطف���ل منذ بداية 
منوه وأهمية التغذية الس���لمية في مراحله العمرية 

املختلفة.
وقدمت د.جناة مختار م���ن جامعة ابن طفيل في 
اململكة املغربية جتربة اململكة في اس���تخدام تقنية 
النظائر املستقرة على مدار حياة اإلنسان، فيما قدمت 
الباحثة العلمية في إدارة موارد الغذاء في املعهد سعاد 
احلوطي، محاضرة حتدثت فيه���ا عن مختبر تقنية 
النظائر املس���تقرة في املعه���د واألهمية التي يوليها 
املعهد في هذا الش���أن للمساهمة في احلد من السمنة 

املفرطة.

خالل افتتاح دورة تقييم السمنة ومعالجتها بالنظائر المستقرة في »األبحاث«


