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الخالدي: »التجارة« تلتقي اتحاد ورؤساء التعاونيات 
و»الكويتية للتموين« بشأن المكرمة األميرية

»التجارة« شكّلت فريقاً من الرقابة لمراقبة األسواق وتعد مسحاً لألسعار

التموين خالل الفترتني الصباحية 
واملسائية وذلك طوال فترة توزيع 
املنحة األميرية لضبط عمليات 
التوزي���ع ومنع التالعبات التي 

قد تطرأ.
وقال ان الش���ركة الكويتية 
للتموين ابدت استعدادها لفتح 
ابوابها خالل الفترتني الصباحية 
التسلم  واملسائية وان عمليات 
س���وف تتم بالبطاق���ة املدنية 
األصلي���ة لصاح���ب البطاق���ة 
التموينية وأنه س���يكون هناك 
كشف خاص يتم فيه توقيع من 

تسلم املنحة.
ب���دور  وأش���اد اخلال���دي 
»الشؤون« و»احتاد التعاونيات« 
وتعاونهما مع »التجارة«، ملراقبة 

األسعار خالل الفترة املقبلة.
من جهة أخرى، أفاد اخلالدي 
بأن الوزارة ستقوم بدورها حلماية 
املس���تهلكني، ناصح���ا جمهور 
املستهلكني في حال وجود زيادة 
مصطنعة في األسعار باالحتفاظ 
بالفواتير لتقدمي دليل ملموس 
برفع السعر وتقدمي هذه الفواتير 

للوزارة لتقوم بدورها.

الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة 
بالوكيل املساعد لشؤون التعاون 
محمد املعضادي ورئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.حس���ني 
الدويهيس ومدير إدارة التموين ب� 
»التجارة« محمد العنزي ومراقب 
التموين ناصر املطيري، موضحا 
انه مت التطرق الى االستعدادات 
اخلاص���ة بتوزي���ع املكرمة من 
بداي���ة 1 فبراير. ولفت اخلالدي 
الى ان »التجارة« قامت بتوفير 
موظفني سيتم تواجدهم في فروع 

عاطف رمضان
كشف الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي ل� 
»األنباء« عن أن اجتماعا برئاسة 
التعاونية  احت���اد اجلمعي���ات 
املقبل بحضور  س���يعقد االحد 
الوزارة ورؤساء مجالس ادارات 
التعاونية والشركة  اجلمعيات 
الكويتية للتموين وذلك للتنسيق 
فيما بينهم بشأن توزيع املكرمة 
األميرية وتوفير املواد في فروع 

التموين.
وأضاف اخلالدي ان الوزارة 
س���تجتمع االحد املقب���ل ايضا 
مع ديوان احملاس���بة والشركة 
الكويتية للتموين للتنس���يق 
بشأن املكرمة األميرية، مشيرا 
الى ان »التجارة« ش���كلت فرقا 
ملراقبة األس���واق احمللية وعدم 
املكرمة األميرية،  استغالل هذه 
وتع���د ال���وزارة ايضا مس���حا 
املواد األساسية ليتم  ألس���عار 
االعالن عنها في وسائل االعالم. 
وأشار اخلالدي الى اجتماع عقد 
امس بحض���ور الوزير ووزارة 

عبدالعزيز اخلالدي

تس�ليم الم�واد التمويني�ة بالمدنية األصلي�ة لصاحبها

تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة وعدم التفرقة

السميط: نطالب بإقرار الكادر لموظفي 
التجارة والصناعة أسوة بباقي الوزارات

بضب���ط األس���عار وحماي���ة 
املس���تهلك والرقابة التجارية 
على األسواق وضبط املخالفات 
والغش التجاري والتراخيص 
التجارية للشركات واحملالت 
التي  والعدي���د من األعم���ال 
هي أسس لتشجيع االنفتاح 
االقتص���ادي على العالم؟ وال 
تقل أهمية عما حتظى به بعض 
القطاع���ات املهمة األخرى في 
الدول���ة مثل قط���اع التعليم 

والصحة والنفط.
لق����د آن األوان لنيل وزارة 
التجارة حقوقها بتفهم القائمني 
عل����ى اقرار الك����وادر ملطالبنا 
القليلة واملشروعة أسوة بباقي 
الوزارات والتي تعتبرها دافعا 
وتشجيعا قويا للموظفني إلمتام 
الوظيفية بالش����كل  مهامه����م 
املطلوب استنادا للدور املتنامي 
لهذا القطاع في ظل التطلعات 
املستقبلية وجعل الكويت مركزا 
ماليا واقتصاديا وجتاريا. كما ان 
االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكوي����ت يطالب بإقرار الكادر 
ملوظفي التجارة والصناعة وذلك 
لتطبيق مبدأ العدل واملساواة 
وعدم التفرقة بني جميع موظفي 

الدولة جميعا.

األداء وطل���ب الدعم من خالل 
كادر خاص ملوظ���ف الوزارة 
والذي تأخر كثيرا في تنفيذه 
ليتس���نى للموظف���ني تنفيذ 
املراح���ل القادمة من التطوير 
بالشأن االقتصادي والتجاري. 
لقد مت اصدار ك���وادر جديدة 
كثيرة منذ عام 2005 حتى وقتنا 
هذا جلهات ومؤسسات ليست 
هي أكبر ش���أنا وال أهمية من 
وزارة التجارة والصناعة. فقد 
قامت حكومتنا بإصدار كوادر 
جلهات على سبيل املثال وليس 
احلصر )الهيئة العامة للصناعة 
� دي���وان احملاس���بة � وزارة 
املالية � ديوان اخلدمة املدنية 
� اجلمارك � وزارة الداخلية � 
وزارة الدفاع � مؤسسة املوانئ � 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
� هيئة املعلومات املدنية � بنك 
التس���ليف واالدخار(، وكذلك 
قط���اع ف���ي وزارة التج���ارة 
والصناعة هو قطاع االستثمار 
األجنبي عن باقي القطاعات ومت 
اغفال دور التجارة والصناعة 
في اص���دار كادر مث���ل باقي 
وزارات الدول���ة مما أدى الى 
احباط كامل جلميع املوظفني. 
أليس في وزارتنا من يقومون 

صرح رئيس االحتاد الوطني 
لعم���ال وموظف���ي الكوي���ت 
عبدالرحمن السميط بأنه من 
منطلق الدور الذي تضطلع به 
وزارة التجارة والصناعة في 
مزاولة اختصاصاتها ومهامها 
املنوط���ة بها والت���ي ترتبط 
بالنشاط االقتصادي والتجاري 
في الكويت، وان هذا الدور في 
تنام وتكثيف للجهود ليتواكب 
مع توجهات الدولة في اعطاء 
االقتصاد الوطني أهمية قصوى 
من خالل اصالحات اقتصادية 
عاجلة من االنفتاح والتحديث 
االقتص���ادي والتجاري على 
ان  مختل���ف األصع���دة. كما 
الوزارة مقبلة على املزيد من 
التطوير واالرتقاء بجهودها 
من أجل تفعيل دورها الرقابي 
لتأمني وحماية املستهلك وخدمة 
الوضع االقتصادي والتجاري، 
ومبا يحقق تطلعات احلكومة 
في جعل الكويت مركزا ماليا 
وخدمي���ا وجتاري���ا حس���ب 
توجيهات صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه. واستنادا 
لهذا الدور املهم واملتنامي الذي 
تضطلع به الوزارة فكان البد 
من العمل على االرتقاء مبستوى 

نقابة النفط تطالب بحقوق عامليها
كشف رئيس نقابة العاملني 
في وزارة النفط عادل احلجب 
ان النقابة قامت مبد يد العون 
حلل مش���اكل العاملني ورفع 
الظلم عنهم ولكن في املقابل لم 
تتلق النقابة اي تعاون من قبل 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 

ووكيل الوزارة بالوكالة.
انه متت  واوضح احلجب 
مقابلة الوكيل املساعد للشؤون 
االداري���ة وه���و املعني بحل 
املشاكل االدارية للعاملني حيث 
انه طرح عليه اكثر من موضوع 
وكان���ت ردوده غير متعاونة 

ولم يبد اي اهتمام مبطالب العاملني.
كما قام احلجب مبقابلة وكيل الوزارة بالوكالة 
لالستفسار عن الكتاب احملول اليه من مكتب 
الوزير من 5 اشهر تقريبا بشأن تخصيص مقر 
للنقاب���ة في مبنى املجمع النفطي الذي لم يتم 
البت فيه، ومناقشة عدة مطالبات للعاملني لرفع 
الظلم عنهم ولكن مع االسف لم يتفاعل مبررا 
انه وكيل بالوكالة وم���ن الواضح انه ميارس 
صالحياته بالكامل ولكن حني يتعلق املوضوع 

مبطالب للعاملني يتذرع بأنه 
وكيل بالوكالة.

وطال���ب احلج���ب الوزير 
بااللتف���ات ملطال���ب موظف 
الوزارة حيث ان اروقتها تئن 
من املشاكل وهضم احلقوق التي 
ال يقبلها عقل وال منطق ناهيك 
عن املخالفات العديدة لقوانني 

ولوائح اخلدمة املدنية.
واكد احلجب ان مجلس ادارة 
النقابة غي���ر راض متاما عن 
سياسة التعامل والنهج الذي 
تنتهجه االدارة العليا التي من 
الواضح انها غير مؤمنة متاما 
بالعمل النقابي واحلياة الدميوقراطية وان النقابة 
تسعى جاهدة لتوفير بيئة العمل املالئمة للعاملني 
عن طريق املطالبة بحقوقهم ورفع الظلم عنهم 
ليقوموا بامله���ام املوكلة اليهم. وان النقابة لن 
تألو جهدا ف���ي حال اغلقت االبواب في وجهها 
ان تتخذ جميع االجراءات القانونية واالدارية 
مبا يضمن حقوق العاملني بالوزارة وسنكشف 
جميع اوجه القصور والفساد االداري ان لم تقم 

االدارة العليا مبعاجلتها.

عادل احلجب

دار سعاد الصباح تعلن أسماء الفائزين بمسابقاتها في 2009 و2010
من مصر والثانية مناصفة بني 
د.محمد اجلنيدي أحمد اجلنيدي 
من مصر وأماني نصر اهلل لبيب 
مرزوق م����ن مصر، أما اجلائزة 
الثالثة فكانت مناصفة بني علي 
سيد إسماعيل محمد وعمرو جمال 

شعيب أحمد من مصر.
وذك����رت ان املركز األول في 
التي  الرابعة  املس����ابقة األدبية 
ج����اءت بعنوان »أدب����اء املهجر 
وأشهر أعالمهم ونتاجهم« كان 
من نصيب غادة محمد عبداحلميد 
إبراهيم من مصر واملركز الثاني 
مناصفة بني ماري زكريا مساك 
زخاري وسارة محمد خلف من 
مصر واملركز الثالث مناصفة بني 
عبدالرحمن سعد أحمد باحادث 
من اليمن وعصام نصيف زكي 

بطرس من مصر.
يذكر ان الفائز باملركز األول 
بكل مسابقة سيحصل على جائزة 
مالية قدره����ا ثالثة آالف دوالر 
والثاني على ألفي دوالر والثالث 

على ألف دوالر.

الوقاي����ة والع����الج« كانت من 
نصيب هبة اهلل إسماعيل صابر 
السيد من مصر واجلائزة الثانية 
حصلت عليه����ا هبة بنت خالد 
الشاعري من السعودية واجلائزة 
الثالثة فازت بها نهى محمد علي 

أحمد من مصر.
وأشارت إلى ان املركز األول في 
املسابقة العلمية الثانية بعنوان 
املهن����ي والصناعي  »التعلي����م 
وأثرهما ف����ي التنمية« كان من 
نصيب هالة نبيل حمدي عارف 
من مصر وحصلت على املركز 
الثاني نادية محمد عبدالهادي 
محمد شبل من مصر أما املركز 
الثالث ف����كان من نصيب أحمد 
مصطفى علي حسني من مصر.

وأضافت انه مت حجب اجلائزة 
األول����ى والثانية في املس����ابقة 
العلمية الثالثة بعنوان »اختراع 
الكهرب����اء التي غي����رت تاريخ 
البش����رية« أما اجلائزة الثالثة 
فف����ازت بها إميان س����يد محمد 

عطية من مصر.

أما املسابقة العلمية الرابعة 
التي كان����ت بعن����وان »زراعة 
األس����نان فوائدها ومساوئها« 
ففاز باجلائزة األولى فيها د.زهير 
صالح سعيد نتو من السعودية 
الثانية حصل عليها  واجلائزة 
مجدي زكريا مساك زخاري من 
مصر في حني فازت أسماء السيد 
حسن قنديل من مصر باجلائزة 

الثالثة.

وقال����ت الدار ف����ي بيانها ان 
املركز األول في مسابقات د.سعاد 
الصباح لإلبداع الفكري واألدبي 
تخصص )الشعر( كان من نصيب 
حسني محمد منير اخلطيب من 
سورية وحصل على املركز الثاني 
عمر سليمان يوسف من سورية 
في حني فاز باملركز الثالث احمد 
جمال علي عساف من سورية.

أما املسابقة األدبية والفكرية 
الثاني����ة تخص����ص »القص����ة 
القصيرة« فقد فازت باجلائزة 
العراقية ندى محس����ن  األولى 
مروح وحص����ل املصري أحمد 
محمود الشش����تاوي اجلارحي 
على اجلائزة الثانية، أما اجلائزة 
الثالثة فكانت من نصيب املغربي 

توفيق باميدا.
وأضافت ان ثالث املسابقات 
األدبية والفكرية كانت بعنوان 
»تعريب الطب وأثره في اجلامعات 
العربية.. احملاذير واحلسنات« 
وفازت باجلائ����زة األولى فيها 
مروة أبوبكر عباس حسني علي 

 أعلنت دار س����عاد الصباح 
الفائزين  للنشر أمس أس����ماء 
في مس����ابقاتها للعامني 2009 
و 2010 بع����د اعتماد رئيس����ة 
الدار د.س����عاد الصباح النتائج 
التي قررها احملكمون  النهائية 

في 8 مسابقات.
وأوضح����ت الدار ف����ي بيان 
صحافي انه مت تخصيص أربع 
جوائز ملسابقات الشيخ عبداهلل 
العلمي  مبارك الصباح لإلبداع 
وأربع جوائز ملسابقات د.سعاد 
الصباح لإلبداع الفكري واألدبي 

التي تطرحها الدار كل عامني.
وأضافت ان هذه املسابقات 
التي تهدف إلى تشجيع اجليل 
العربي اجلديد لتقدمي إسهاماته 
فيها أعطت خالل 17 عاما الفرصة 
ملئات املبدعني الشباب والشابات 
لنشر نتاجهم وتعريف القارئ 

العربي مبواهبهم.
وذك����رت ان اجلائزة األولى 
في املسابقات العلمية تخصص 
»أمراض األذن واألنف واحلنجرة.. 

د.سعاد الصباح

»الشركات االستثمارية«  و»إعادة الهيكلة« 
تجتمعان لمنع تسريح العمالة الوطنية

عبدالرسول: بدء المخيم الربيعي 
الشبابي مع العطلة المدرسية

»المواصالت« تدعو لتجديد 
االشتراكات بالصناديق البريدية

أهاب مدير ادارة العالقات العامة بوزارة املواصالت احمد رمضان 
باملش���تركني في الصناديق البريدية لضرورة جتديد اش���تراكاتهم 
السنوية بالسرعة املمكنة وفي مدة ال تتجاوز 3 شهور واال ستضطر 

الوزارة اللغاء االشتراك بالصندوق.
وأوضح رمضان ان تل���ك اخلطوة جاءت بعد مالحظة ان بعض 
املشتركني لم يقوموا بدفع الرسوم السنوية لالشتراك بشكل منتظم 
والذي يتسبب في ارباك العمل واهدار املال العام وعدم استطاعة الوزارة 

االلتزام باخلطة املوضوعة لتطوير العمل بالقطاع البريدي.
كما اثنى مدير العالقات بوزارة املواصالت على املشتركني الذين 
التزموا بدفع املستحقات املالية التي عليهم للوزارة نظير استخدامهم 
خدمات الوزارة املختلفة والتي من ش���أنها تطوير خدمات الوزارة 

واحملافظة على املال العام.

بدأت الهيئة العامة للشباب 
االس���تعدادات  والرياض���ة 
والتحضيرات النطالق برامجها 
الش���بابية باملخي���م الربيعي 
الش���بابي الذي تقيمه الهيئة، 
وبهذا الص���دد صرح عبداهلل 
عبدالرسول مدير إدارة املكتب 
الفني لقطاع الشباب بالهيئة بأن 
املخيم الربيعي الشبابي سيبدأ 
الشبابية  برامجه وأنش���طته 
م���ع بداية العطل���ة الربيعية 
املدرس���ية، حيث سيقام حفل 
افتتاح املخيم الربيعي الشبابي 
حتت رعاية نائب املدير العام 
لشؤون الشباب بالهيئة جاسم 

يعقوب.
كم���ا أك���د ان الهيئة أعدت 
برنامجه���ا الش���بابي للمخيم 
الهيئة ستنظم  الربيعي، وان 
انطالقة مشروع احلملة البيئة 
الش���بابية والذي نصت عليه 
خطة التنمية للدولة وذلك من 
خ���الل البرام���ج البيئية التي 
سيقوم بها أعضاء املؤسسات 
الش���بابية بالهيئة، كما سيتم 
تنظي���م برام���ج ترويجي���ة 

ورياضية لألعضاء املنتسبني 
إلدارة مراكز الشباب وأعضاء 
أنش���طة اجلوالة واملعسكرات 
املنتس���بني لبيوت  واألعضاء 

الشباب.
وأوض���ح ان الهيئة وفرت 
جمي���ع املس���تلزمات إلقامة 
هذا املخيم الربيعي الش���بابي 
الترويحي، كما انه مت التنسيق 
مع نقابة العاملني بالهيئة لتنظيم 
أنشطة وبرامج ترويحية خاصة 

باملوظفني وعائالتهم.

أسامة دياب
اجتمع االمني العام الحتاد الشركات االستثمارية د.رمضان الشراح 
ومدير الدعم الفني من احتاد الش���ركات االستثمارية فدوى درويش 
بفريق عمل من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
في الدولة، والذي ضم كال من: حسام املطوع – جلنة املسرحني، اميان 
االنص���اري – ادارة التدريب، بدرة املطيري – ادارة التوظيف، فارس 
العن���زي – ادارة التخطيط والقوى العاملة، ومت في هذا اللقاء عرض 
موضوع املس���رحني من قبل الشركات االس���تثمارية وامكانية تقدمي 
احللول للحد من تس���ريح العمالة الوطنية م���ن هذا القطاع، كما مت 
التطرق اللتزام الشركات االستثمارية بنسب العمالة الوطنية وان هذا 
التسريح سيؤثر على النسب املطلوبة، باالضافة الى تأثيره االجتماعي 
على املسرح وعائلته، ومت االتفاق على قيام االحتاد بدعوة كل الشركات 
االس���تثمارية واللقاء بفريق عمل ادارة الهيكلة لطرح رؤى الشركات 
االستثمارية للحد من هذه املشكلة التي تتفاقم مبرور الوقت، كما مت 
التطرق الى آلية دعم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لبرامج التدريب 
اخلاصة بهذا القطاع لتنمية كوادره في الوقت الراهن، وبالتالي رفع 

امكانياتها العملية مما يعمل على احلد من تسريحه.

جانب من االجتماع بني إعادة الهيكلة واحتاد الشركات االستثمارية

عبداهلل عبدالرسول

الحرس الوطني يفتتح دورة المشاة التأسيسية 
ال� 20 للضباط بمشاركة 3 دول عربية

افتتحت في القاعة املركزية مبديرية العمليات 
واخلطط في معسكر الصمود الكويتي دورة 
املشاة التأسيسية العشرين للضباط بحضور 
آمر مدارس احلرس الوطني العقيد ركن خالد 
الوشمي ومشاركة ضباط من قطر والبحرين 

واألردن.
وأكد العقيد الوش���مي في كلمة افتتح بها 
الدورة ضرورة ان يس���تفيد املشاركون فيها 
مما يطرح عليهم من مواد نظرية وتدريبات 
ميدانية واكتساب مهارات جديدة ومتخصصة 
في ش���تى فروع العلم العسكري وصوال الى 
أعل���ى درجات الكفاءة القتالي���ة والفنية مما 
يؤهلهم للتعامل م���ع املهام املوكلة اليهم في 

وحداتهم بكفاءة واحتراف.
ودعا الوش���مي املش���اركني الى االحتفاظ 
مبستوى اجلاهزية التامة تنفيذا لتوجيهات 
القيادة الكرمية للحرس الوطني ممثلة بسمو 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ سالم العلي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي للحفاظ على أمن الكويت العزيزة وحماية 
مقدراتها في ظل القيادة الرش���يدة لصاحب 
السمو األمير األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد األمني.
وشارك في حفل افتتاح الدورة الركن األول 
للتخطيط والتدريب ملدارس احلرس الوطني 
املقدم ركن حمد البرجس وآمر مدرسة تدريب 
الضباط الرائد عادل محمد وآمر جناح الدورات 
واملشرف املس���ؤول عن هذه الدورة النقيب 

محمد اجلوفان.
من جهة أخرى، نظمت مؤسس���ة املوانئ 
الكويتية دورة تنشيطية لوفد من كوادر احلرس 
الوطن���ي يتكون من 16 ف���ردا، اذ مت تدريبهم 
نظريا وعمليا على بعض األعمال اللوجستية 
على الرافعات اجلسرية مبيناء الشويخ، والتي 
سبق ان تلقى كوادر من احلرس الوطني ثالث 

دورات في فنون ادارتها.
وقال مس���اعد مدير محطة حاويات ميناء 
الشويخ، واملشرف العام على الدورات التدريبية 
للحرس الوطني سليمان اليوسف ان اعمال 
دورة التدري���ب امليداني التي اس���تمرت ملدة 
شهرين من 21 نوفمبر املاضي حتى 20 يناير 
اجلاري، تركزت على اعمال الرافعات اجلسرية 
في امليناء وتضمنت تدريبا عمليا ملنتس���بي 
وحدة اسناد اجهزة الدولة باحلرس الوطني 
على كيفية استخدام الرافعات وطرق القيام 
بأعمال املناول���ة عن طريق الرافعات بتنزيل 
وحتميل البضائع والتعرف الى انواع احلاويات 
وتصنيفها من حيث احلجم واخلطورة وكيفية 

تسجيل اخلواص الفنية للحاويات.
وأوضح احلبيب ان مدير عام املؤسس���ة 
الشيخ د.صباح جابر العلي عّبر عن ترحيبه 
بوفد احل���رس، مبديا رغبته في تكثيف هذه 
الدورات وتوس���عها من أجل توفير عناصر 
وك���وادر عس���كرية مدرب���ة بكف���اءة قادرة 
 على عملي���ات اإلحالل في ح���االت الطوارئ

مبستويات مقاربة للحرفية املتوافرة في امليناء 
حاليا.

وأضاف احلبيب ان الشيخ د.صباح العلي 
يعتبر هذا التعاون من صلب مهام املؤسسة 
وأبرز أهدافها الوطنية، وان املؤسسة يشّرفها 
التعاون مع اجهزة الدولة من اجل اجناح خطط 
الطوارئ االستراتيجية للكويت. ولفت احلبيب 
الى ان مدير محطة حاويات ميناء الش���ويخ 
عدنان الصايغ ورئيس فريق العمل علي حمد 
قاما باس���تقبال رئيس فرع وحدة الطوارئ 
الفنية في احلرس الوطني املقدم الركن ناصر 
ناصر وآمر وحدة اس���ناد أجهزة الدولة قايد 

سويط.
مشيرا الى انه ستكون هناك دورة أخرى 
مبيناء الش���ويخ في القري���ب للتدريب على 

الرافعات اجلسرية املتحركة.

»الموانئ« درّبت وفداً من »الحرس« على قيادة الرافعات الجسرية

األنصاري: دور بارز للجنة في تأهيل وتنمية قدرات
جميع العاملين في األجهزة الرقابية الخليجية

تستضيفه الكويت خالل يومي 25 و26 الجاري

الدليل االسترشادي لقياس 
التأثي���رات املالية لتوصيات 
الدواوين« والذي قام بتنفيذه 
ديوان الرقابة املالية واإلدارية 
الش���قيقة  البحريني  مبملكة 
وبرنامج »ورشة العمل حول 
موضوع إستراتيجية االتصال 
والتواصل بني األجهزة الرقابية 
واألط���راف اخلارجية« وقد 
قام بتنفيذه ديوان احملاسبة 
بدولة قطر الشقيقة، وبرنامج 
»دراس���ة وتقييم املش���اريع 
التنموية ومتابعة تنفيذها« 
والذي قام بتنفي���ذه ديوان 

احملاسبة في الكويت.
ومت االط���الع على مذكرة 
األمانة العامة بشأن مشروع 
خط���ة التدريب لع���ام 2011 
والبرامج التدريبية املقترحة 
من دواوين احملاسبة اخلليجية، 
حيث قام ديوان احملاس���بة 
بالكويت بتقدمي مقترح إقامة 
ورش���ة عمل حول »متابعة 
وتفعيل املالحظات والتقارير 
الدواوين«،  الص���ادرة ع���ن 
وبرنام���ج تدريب���ي بعنوان 
»نظام ضمان جودة األعمال 
الرقابية لدواوين  والتقارير 

املراقبة واحملاسبة«.
كما قدم ديوان احملاس���بة 
في اإلمارات العربية املتحدة 
مقترح إقامة برنامج الرقابة 
املالية م���ن منظور احلوكمة 
الرقابة  املؤسسية، وبرنامج 

على تقنية املعلومات.

دورها الفاعل.
من جانبه، قدم عقل مناور 
الضمي���ري ممث���ل األمان���ة 
العامة لدول مجلس التعاون 
العربية خالل  بدول اخلليج 
الى رؤساء  االفتتاح، الشكر 
الدواوين اخلليجية والوكالء 
البرامج  لرعايتهم ألنش���طة 
التدريبي���ة واحل���رص على 
لقاء املشاركني والترحيب بهم 
ومتابعة برنامجهم وتكرميهم، 
كما ش���كر ديوان احملاس���بة 
بالكويت استضافة اللقاء ودعم 
الديوان الدائم ألنشطة اللجنة 

ومتابعتها.
ومتت مناقشة تقرير األمانة 
العام���ة خلطة التدريب لعام 
البرامج  2010 والذي تضمن 
املنفذة خالل عام 2010 واحتوى 
على 3 برامج ه���ي: برنامج 
العمل حول تطبيق  »ورشة 

في إط���ار تعزي���ز أوجه 
التعاون ف���ي مجال التدريب 
وتطوي���ر العاملني بدواوين 
املراقبة واحملاسبة في املنظومة 
اخلليجية بدأت أعمال االجتماع 
ال� 19 للجنة التدريب والتطوير 
املراقبة واحملاسبة  بدواوين 
بدول مجل���س التعاون الذي 
تستضيفه الكويت خالل يومي 

25 و26 اجلاري.
وخالل كلمته في االفتتاح، 
رحب فيصل األنصاري ممثل 
الكويت  ديوان احملاسبة في 
ورئيس وفدها املش���ارك في 
االجتماع مدير إدارة املنظمات 
الدولية باملشاركني، وأشار الى 
البرنامج  أهمية ما يتضمنه 
من موضوعات، متمنيا للجنة 

التوفيق في مهامها.
وأشار األنصاري الى أهمية 
اجتماع���ات اللجنة ملا تقوم 
به من دور ب���ارز في تأهيل 
وتنمية قدرات ومهارات جميع 
العاملني في األجهزة الرقابية 
اخلليجية، مبا يسهم في أداء 
األجهزة لدورها الرقابي بكفاءة 
وفاعلية، وأوضح ان ما حققته 
اللجنة من مه���ام على مدار 
الفت���رات املاضية يعد فخرا 
للجمي���ع ويتطلب احملافظة 
على أداء اللجنة ملهامها بنفس 
الكفاءة  املتميز من  املستوى 
واالس���تمرار في بذل اجلهد 
وتقدمي املقترحات التي تسهم 
في إث���راء عمل اللجنة ودعم 

فيصل األنصاري

Q8ivity يطلق نشاطاته اليوم
رندى مرعي

تنطلق يوم غد )اخلميس( نشاطات معرض 
Q8ivity للمشاريع الصغيرة الذي يقام في منتجع 
صحارى ويس���تمر حتى يوم السبت 29 اجلاري 
وذلك برعاية وحضور عضو مجلس األمة النائب 
مرزوق الغامن، وذلك في متام الس���اعة اخلامسة 

مساء.
وتتخلل املعرض مفاجآت عديدة للمشاركني 
واحلضور حيث سيتم توزيع جوائز من ضمن 

االنشطة التي ينظمها القائمون على املعرض كما 
سيتم االحتفال مبناسبة عيد اجللوس لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى 

اخلامسة لتوليه مسند اإلمارة.
ويس���تقبل املعرض زواره غدا اخلميس من 
الساعة اخلامس���ة وحتى العاشرة مساء، ويوم 
اجلمعة في الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء وفي 
اليوم األخير في العاشرة صباحا حتى العاشرة 

مساء.


