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 الفودري: الجزيرة الخضراء تنظم مهرجانًا للشواء

 الحمد يشيد بالدور اإلنساني لـ «الصحة العالمية»: 
يتعين علينا جميعًا تقديم الدعم لمهمتها

 أعلن ناصر الفودري مشرف اجلزيرة اخلضراء بشركة املشروعات 
السياحية عن إعداد وتنظيم مهرجان الشواء حتت شعار «الغذاء الصحي» 
وذلك يوم اجلمعة املوافق ٢٤ ديسمبر اجلاري باجلزيرة اخلضراء أحد 
مرافق شركة املشروعات السياحية، حيث يهدف املهرجان الى التقاء العديد 
من العائالت للمشاركة في الشواء في جو اجتماعي ترفيهي وسيكون هناك 
مسابقة ألفضل طبق مشويات من حيث الطعم والشكل وطريقة التقدمي 
وســـيكون الشواء أمام اللجنة ومينع منعا باتا املشاركة بأطباق سابقة 
التجهيز من اخلارج مع اســـتبعاد أي أسرة ال تلتزم بالشروط من قبل 
اللجنة وسيتم توزيع شروط املسابقة على اجلمهور عند مدخل اجلزيرة 
اخلضراء مع توزيع األرقام على العائالت املشاركة حيث يبدأ الشواء في 
متام الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة والنصف مع 
احضار جميع أدوات الشواء من قبل املتسابقني وسيتم استقبال األطباق 
املشاركة الســـاعة ٤ عصرا مع مرور اللجنة املكونة من عدد من الطهاة 

العاملني بأبراج الكويت الختيار املراكز اخلمسة العشر األوائل. 

 القاهرة ـ هناء السيد
  اشاد ســــفيرنا بالقاهرة د.رشــــيــد احلمــد 
بالــدور االنساني الذي تلعبه منظمة الصحــة 
العامليــة في رسم السياســات واالستراتيجيــات 
الصحية في سبيل النهــوض مبستوى اخلدمــات 
الصحيــة في دول العالم املختلفة وخاصة في 
املنطقة العربية، جاء ذلك خالل حفل تكرمي مكتب 
منظمة الصحة العاملية القليم شرق املتوسط 
بالقاهرة لسفيرنا د.رشيد احلمد وذلك تقديرا 
الســــهامات الكويــت ودورها في دعم انشطة 

وبرامج منظمة الصحــة العاملية.
  واوضــح ان منظمــة الصحة العامليــة هي 
املنظمــــة التي تعنــى باحملافظــــــة على حياة 
الشعــوب وضمــان صحتها، وبالتالــي يتعيــن 
علينا جميعــا الوقــوف معها وتقدمي كل دعم 
معنوي او مادي لها لتتمكن من امتام رسالتها 

جتاه املجتمع الدولي.
  واكــــد ان الكويــــت حريصــــة كل احلرص 
على املســــاهمة في عدد مــــن املنظمات الدولية 
املتخصصة، الســــيما منظمة الصحة العاملية، 
مبينا ان هذه املســــاهمات تأتي من احساسها 
بواجبها ازاء املجتمع الدولي وقضاياه املختلفة 

الصحية واالنسانية.
  من جانبه، اشاد نائب املدير االقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية القليم شرق املتوسط د.عبداهللا 
الصاعدي بالكويت التي لديها جهود بارزة في 
دعم برنامج املنظمة وانشــــطتها، مشــــيرا الى 

رعايتها للعديد من البرامج والدورات التي تقيمها 
املنظمة ومنها برنامج تنظيم االدارة الرشيدة 

للتعامل مع االدوية.
  واوضح ان هذه اجلهود واملساهمات للكويت 
تعكس مدى حرصها على النهوض بأداء املنظمة 
ودورها ازاء القضايا الصحية في مختلف بقاع 
العالــــم، فضال عــــن ثقتها بالــــدور الذي تقوم 
به هذه املنظمة الدولية فــــي املجالني الصحي 

واالنساني.
  واضاف الصاعدي ان الكويت تعد من الدول 
الفاعلة والناشطة في املجتمع الدولي، غير انها 
مــــن ابرز الداعمني النشــــطة وبرامج املنظمات 
الدوليــــة املختلفة ومن بينهــــا منظمة الصحة 
العاملية، داعيا في الوقت ذاته الى تقدمي املزيد 
من الدعم للمنظمة ليتسنى القيام بالدور املنوط 

بها على اكمل وجه.
  وتدعم الكويت برامج تدريبية عدة تنظمها 
منظمة الصحة العاملية، السيما املكتب االقليمي 
القليم شرق املتوســــط التابع للمنظمة ومقره 
القاهرة ومنها برنامج تنظيم االدارة الرشيدة 

للتعامل مع االدوية.
  ويناقش هذا البرنامج كل املراحل املختلفة 
واخلطوات العملية النتاج الدواء وسبل توزيعه 
واالستفادة منه، فضال عن مناقشة مضاعفاته 
والبحث عن مختلف الطرق والوسائل جلعله 
متوافــــرا للناس بأقل ســــعر ممكــــن وبجودة 

عالية. 

 ناصر الفودري

 (ناصر عبدالسيد)  د.رشيد احلمد وعبداهللا الصاعدي

خاصة بها.
  ولفـــت الـــى ان الكويت 
ســـباقة دائما فـــي االهتمام 
بالتـــراث الكويتـــي خاصة 
الذي  واخلليجي عامة األمر 
يتطلب مـــن القطاعني العام 
واخلاص تسخير اإلمكانات 
اللعبة  للمحافظة على هذه 
التي هي مبثابة «ربط املاضي 

باحلاضر».
  ولفت الى ان لعبة الدامة 
منضوية حتت جلنة الرياضات 
الذهنية بالكويت والتي تضم 
اضافة الى لعبة الدامة لعبتي 

الشطرجن والدومنة.
  من جانبه أشاد سفيرنا 
لدى قطر علي الهيفي مبشاركة 
الفريـــق الكويتـــي ببطولة 
قطر للدامـــة، مؤكدا ان هذه 
املشاركة والتي تقام مبناسبة 

العيد الوطني لقطر تعكس 
مدى التالحم اخلليجي وان 
االفراح اخلليجية مبناسباتها 
املتعـــددة تعتبر فرحة لكل 

دولة خليجية.
  وأشار الى ان لعبة الدامة 
تعتبر من أهم األلعاب التي 
كان ميارسها اآلباء واألجداد، 
حيـــث ال توجـــد ديوانية 
بالكويت بالسابق ال ميارس 
اذ «انها  اللعبة  روداها تلك 
الذاكرة وحتث على  تنشط 

التفكير».
  وأعـــرب الهيفي عن أمله 
بان تتبع هذا البطولة سلسلة 
بطوالت خليجية باعتبار ان 
الرياضة تعتبر احد األوجه 
املهمة لبناء التواصل اخلليجي 
والذي يحث عليه دائما قادة 

دول مجلس التعاون. 

انه مت تأليف كتاب    وذكر 
خاص بلعبـــة الدامة منذ ١٥ 
عاما األمـــر الذي حث الكثير 
الكويتيني على االهتمام  من 
بها ومعرفة أساليبها املختلفة 
وإقامة منافســـات رياضية 

 الدوحة ـ كونا: أكد رئيس 
الفريق املشارك في بطولة قطر 
للدامة هـــارون الرويح امس 
ان لعبة «الدامة» تعتبر من 
األلعاب الشـــعبية الكويتية 
التي يجـــب احملافظة عليها 

من االندثار.
  وقال الرويح في تصريح 
الفريق  لـ«كونا» ان مشاركة 
الكويتي في بطولة قطر للدامة 
الكويت بهذه  تعكس اهتمام 
اللعبة الشعبية والتي تشارك 
بـ ٣ العبني في تلك البطولة 
امـــس األول  التـــي انطلقت 
وتستمر حتى الغد والتي تقام 
مبناسبة العيد الوطني لقطر 
وتشترك فيها اضافة الى قطر 

والكويت مملكة البحرين.
  واضاف ان العبي الكويت 
سيبذلون قصارى جهدهم لنيل 

املراكز االولى في اللعبة حيث 
يتمتعون بالعديد من الفنون 
التكتيكية اخلاصة باللعبة، 
مشيرا الى ان الفرق املشاركة 
باللعبة ال تقل عن مســـتوى 

الفريق الكويتي فنيا.
  وأعرب عن أمله ان تكون 
البطولة نواة لبطوالت  هذه 
اخرى تقـــام في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مؤكدا ان 
البطـــوالت تعتبر احد  تلك 
الروافد املهمة التي من شأنها 
التواصـــل والتالحم  تعزيز 

اخلليجي.
  وحـــث الرويـــح اجلهات 
املعنية بالكويت على ضرورة 
دعم لعبة «الدامة»، حيث انها 
حتملـ  إضافة الى انها رياضة 
ذهنية محببـــة ـ بني طياتها 

تاريخا تراثيا عريقا.

 السفير علي الهيفي 

 فريق من الكويت يشارك في بطولة قطر للدامة

 الرويح: لعبة الدامة من األلعاب الشعبية 
  التي يجب المحافظة عليها من االندثار

 «المحاسبة»: إدراج الطاقة البديلة والتنمية المستدامة 
في خطط التدقيق ضرورة حتمية

 اختتم ديوان احملاسبة اللقاء 
التدريبــــي «الرقابة على البيئة» 
والذي مت عقده خالل الفترة من ١٢ 
ـ ١٦ اجلاري بالتعاون مع املجموعة 
العربيــــة لالجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة (االرابوساي) 
وذلك بحضور عبدالسالم شعيب 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملاليــــة والقانونيــــة، وفيصل 
االنصاري مديــــر ادارة املنظمات 

الدولية.
  وفي كلمة ألقاها الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية واملالية والقانونية 
عبدالسالم شعيب مبناسبة ختام 
اللقاء ذكر ان التوصيات الصادرة 
عن هذا اللقاء ستكون محل تقدير 
وبحث من قبل املجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية وتقدم بالشكر 
الى الهيئة التدريبية على جهودهم 
واملشاركني على تفاعلهم، باالضافة 
الى شكر اللجان املنظمة من ادارة 
الدولية وادارة االعالم  املنظمات 
والعالقات العامة بديوان احملاسبة 

على جهودهم في تنظيم اللقاء.
  أما ممثل االمانة العامة للمنظمة 
العربية خميس احلسني فقد أشار 
في كلمته الى أن استضافة ديوان 
احملاسبة بالكويت للقاءات العلمية 
والتدريبية ودعم الديوان املادي 

املتواصل تؤكد مساهمته الكبيرة 
في االرتقاء باملنظمــــة الى أعلى 
املراتب واشعاعها على املستويني 

االقليمي والدولي.
  وأكــــد احلســــني أن مثل هذه 
الــــزاد املعرفي  اللقــــاءات تثري 
للمشاركني من خالل املادة العلمية 
والتدريبيــــة التي تناولها اللقاء، 
حيــــث تطرقــــت املــــادة العلمية 
الى  البيئة  الرقابة على  لبرنامج 
جتربة ديوان احملاسبة بالكويت 
وجتارب بعض الدول االوروبية في 
هذا املجال.وقد خرج املشاركون في 
اللقاء بعدة توصيات تثري العمل 
الرقابي في الدول العربية في مجال 

املراجعة البيئية، حيث ركزت أولى 
التوصيات على ضرورة االهتمام 
بالتدريــــب املتخصص للمدققني 
باالجهزة العليا للرقابة على الرقابة 
البيئية، وضرورة تصميم برنامج 
موحد يالئم املشاكل البيئية التي 

تواجهها الدول العربية.
الثانية  التوصيــــة    وتناولت 
تشجيع االجهزة االعضاء في املنظمة 
العربيــــة لالجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة (االرابوساي) 
على القيام بأعمال مشــــتركة في 
الرقابة البيئية وخاصة في مجال 
البيئة البحرية والتصحر والتنمية 

املستدامة.

  وتطرقت التوصية الثالثة الى 
أهمية تضمني توصيات االجهزة 
العليا للرقابة بشأن حتسني نظم 
الرقابة الداخلية باجلهات املشمولة 
بالرقابة، مبــــا يتعلق باملراجعة 
البيئيــــة وذلك ضمــــن أطر عمل 
التدقيــــق الداخلــــي وخاصة في 
القطاعات التي ميكن أن تســــبب 
أنشطتها تلوثا عاليا كالصناعات 
النفطية والبتروكيماويات وصناعة 
االسمنت، وجاءت التوصية الرابعة 
بضــــرورة اعطــــاء املوضوعات 
املتعلقة بالتغير املناخي والطاقة 
البديلة والتنمية املستدامة أهمية 
خاصة وذلك بادراجها ضمن خطط 

التدقيق باالجهزة العليا للرقابة 
بالدول العربية.

   أما التوصية اخلامسة فحثت 
املراجعة  على اشــــتمال عمليات 
املاليــــة وااللتــــزام ورقابة االداء 
على التحقق من الوفاء بااللتزامات 
املنصوص عليها فــــي االتفاقات 
البيئية التي وقعت عليها الدول 
التوصية  العربيــــة، وتناولــــت 
السادســــة موضوع زيــــادة عدد 
البرامــــج التدريبية والتطويرية 
للكوادر العاملة في مجال التدقيق 
البيئي. وأشارت التوصية السابعة 
العمل على توسيع  الى ضرورة 
دائرة االســــتفادة مــــن احملتوى 
العلمي للقاء من خالل وضع هذا 
احملتوى على صفحة فريق عمل 
البيئة باملنظمة العربية لشــــبكة 
املعلومات الدولية وكذلك جتارب 
الدول العربية املختلفة واملتعلقة 

بالرقابة على البيئة.
   وأخيرا أكدت التوصية الثامنة 
على أهمية تضمني صفحة فريق 
عمل البيئة مبوقع املنظمة العربية 
(االرابوساي) باملصادر واملعايير 
واملراجع التي ميكن االســــتعانة 
بها في الرقابة على البيئة سواء 
العربية منها أو الدولية التي تنشر 

باللغات االجنبية. 

 عبدالسالم شعيب وفيصل األنصاري وخميس احلسني 
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 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


