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الشريعان التقى موظفي »الكهرباء« 

واستمع إلى آرائهم ومتطلباتهم

)محمد ماهر( د.بدر الشريعان يستمع إلى شكوى أحد املوظفني 

جانب من اللقاء

املراجعني وعدم تكديسها بهدف 
تسيير شؤون الناس وتقدمي 
اخلدمة للمستهلك سواء كان 

مواطنا او مقيما.

ان تعوق سير العمل وتقدمي 
اخلدمة للمواطنني.

وطلب الشريعان من املوظفني 
الس���رعة في اجناز معامالت 

دارين العلي
التقى وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان مساء امس األول عددا 
من موظفي الوزارة للتباحث معهم 
في أهم القضايا العالقة واالستماع 

الى آرائهم ومتطلباتهم.
وقد حض���ر اللقاء عدد من 
الوزير  الذين طالبوا  الفنيني 
مبتابعة قضية كوادرهم لدى 
اجلهات املعنية والطلب منهم 
التسريع بإقرارها ملا فيه خير 
العمل وألنها حق مشروع لهم 
وفق مبدأ املساواة والعدالة مع 
زمالئهم املهندسني الذين أقرت 

كوادرهم اخيرا.
امل�وظ��فون عدة  وأث�����ار 
قضايا خاصة بالعمل اليومي 
الش���ريع��ان  حيث وعده��م 
العقب���ات  بتذلي���ل جمي���ع 
واملعوق���ات التي من ش���أنها 

تيار المسار األهلي يدعو
إلى حل قضية البدون قبل فوات األوان

»المحاسبة« يختتم برنامجين تدريبيين
ضمن خطته التدريبية لعام 2011

اختتم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني االول 
بعنوان )دليل اخالقيات املهن����ة( والثاني بعنوان 
)مهارات احملاس����بة عن املوجودات غير امللموسة( 

وذلك ضمن خطته التدريبية لعام 2011.
وقال الديوان في بيان صحافي امس ان البرنامج 
االول اس����تهدف تعريف املشاركني بأخالقيات مهنة 
التدقيق واالفصاح عن مكونات ومعايير دليل اخالقيات 
املهن����ة التي حتكم تصرفات اعضائها للوصول الى 

املستوى املأمول من جودة االداء.
واوضح ان البرنامج القى الضوء على عدة امور 
منها عالقة اخالقيات املهنة مبعايير الرقابة وخصوصا 
بعد صدور وثيقة )االنتوساي( املعنية بأخالقيات 
املهنة والت����ي وافقت على وض����ع اخالقيات املهنة 
واملعايير الرقابية معا في مجلد واحد صادر عن املنظمة 

الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة.
واضاف ان البرنامج تطرق ايضا الى املتطلبات 
االساس����ية ألخالقيات مهنة التدقيق كاالستقاللية 
والنزاهة واملوضوعية والشفافية وغيرها باإلضافة 
الى القواعد العامة للقيم والسلوك املهني كضوابط 
التعامل مع وسائل االعالم واحترام عادات وتقاليد 
املجتمع مركزا على العقوبات املترتبة على االخالل 

في اتباع اخالقيات املهنة ومخالفة احكامها.
وذكر الديوان ان البرنامج الثاني استهدف تعريف 
املشاركني مبفاهيم واساسيات تقييم املوجودات غير 
امللموس����ة وانواعها واكسابهم املعرفة في منهجية 
تقييم تلك املوجودات ومعاجلة املشكالت احملاسبية 
اضافة الى تنمية مهاراتهم التطبيقية من خالل عرض 

بعض احلاالت العملية.
وبني ان البرنامج تناول التعريف القانوني لالمتياز 
التجاري وحق استخدام حقوق امللكية الفكرية واداء 
العمل في منطقة االمتياز مشيرا الى مفهوم الشهرة 
وخصائصها والعوامل غير امللموسة التي ميكن ان 
تساهم في الشهرة كاملوقع املناسب والسمعة الطيبة 
واملقدرة الفنية على ادارة املش����روع والتعامل مع 
العمالء. واشار الى ان هذا البرنامج استعرض امثلة 
على نفقات البحوث والتطوير في معيار احملاسبة 
الدولي كاألنش����طة التي ته����دف الى احلصول على 
معرفة جديدة وتطبيقات اخرى للبحث عن البدائل 
والتصاميم اجلديدة ملنتج جديد او معدل، مستشهدا 
ببعض احلاالت الواقعية ملجموعة من الش����ركات 
احمللي����ة لتقييم املوجودات عن����د عمليات البيع او 

االستحواذ او االندماج.

الصوان طالب بعدم التسويف وتقسيمهم إلى شرائح

املرك����زي ملعاجل����ة اوضاع غير 
محددي اجلنسية ووضع احللول 
الناجعة حلل قضية ملف البدون 
نهائيا، متمنيا التنفيذ السريع لهذه 
احللول وعدم اعتبار املوعد احملدد 
لعمل االمانة العامة بخمس سنوات 
خطا احمر بل يجب االسراع في 
وضع ال����رؤى واخلطط اخلاصة 
بهذه الفئة، خصوصا ان اللجنة 
التنفيذية املنحلة وضعت قاعدة 
معلومات كبيرة جدا الفراد هذه 
الفئ����ة والتي ميكن م����ن خاللها 
البيانات اخلاصة بهم  استسقاء 
ووضع احللول لهم واختصار زمن 
املعاناة بدال من اضاعة املزيد من 
الوقت الذي يفض����ي الى تعقيد 

القضية ال الى حلها.
الى ضرورة  ودعا الص����وان 
ان تنفذ احلكومة وعودها مبنح 
ابناء فئة البدون حقوقهم املدنية 
واالنسانية التي سبق ان أعلنت 
عنها في غير مرة خالل االش����هر 
املاضي����ة واملتمثلة ف����ي العالج 
والتعليم والعمل وحرية التنقل 
واصدار شهادات امليالد والوفاة 
خالل فترة عمل اجلهاز املركزي 
ملعاجل����ة اوضاع غي����ر محددي 
الص����وان  اجلنس����ية. وطال����ب 
باستمرار التعاون بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية باجتاه حل 
القضية وعدم السماح الي شخص 
بعرقلة حل القضية مع اعتبار فترة 
احلل ه����ي مرحلة يحق لكل فرد 
من افراد البدون ممارسة حياته 
بشكل طبيعي حتى اصدار احللول 
اخلاص����ة ملعاجلة القضية حيث 
ان تواجدهم في البالد بعيدا عن 
املستندات قانوني وفقا للقوانني 

الكويتية.

الب����دون الذين يعتق����د البعض 
بعدم أحقيتهم في احلصول على 
اجلنس����ية الى القضاء الكويتي 
العادل للبت في دعواهم، مشيرا إلى 
ان احلكم في هذه القضايا سيكون 
البالد  مرضيا للجميع ويخلص 
من م����آس اجتماعية واقتصادية 
وأمنية وانسانية، وعلى اجلميع 
اخذ العب����رة من احل����وادث في 
املنطقة العربية من عواقب سياسة 

التسويف قبل فوات األوان.
وأض����اف ان املس����ؤولني عن 
اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع 
غير محددي اجلنسية الذين حملوا 
على عاتقه����م حل قضية البدون 
عليه����م ان يدركوا انهم يحملون 
أمانة اخالقية وقانونية وانسانية 
تتحكم في مصائر عشرات اآلالف 
من ابناء هذا الوطن، مشيرا الى ان 
ما يضعونه من حلول وما يقدمونه 
من رؤى هي في احلقيقة ستنقذ 
البالد والعباد من مآس واالم مر 

عليها ما يقارب ستة عقود.
ولف����ت الصوان الى اهمية ان 
يتم االستعجال في عمل اجلهاز 

اس����تغرب رئيس تيار املسار 
األهلي )متاهي( عبداملانع الصوان 
شروع اجلهاز املركزي مبعاجلة 
أوضاع غير محددي اجلنس����ية 
بطرح احللول بش����كل عكس����ي، 
حيث تتوات����ر املعلومات عن أن 
اجله����از يدرس أوض����اع الفئات 
الت����ي يعتبرها البعض أنها غير 
مستحقة احلصول على اجلنسية 
الكويتية، فيما مت تأجيل معاجلة 
أوضاع الفئ����ات التي اجمع الكل 
على استحقاقها اجلنسية أو ميكن 
جتنيسها وفق قانون اجلنسية 
الكويتي فورا على الرغم من عدم 
وجود رؤية واضحة حلل قضية 
الفئات التي تعتبر غير مستحقة 

من ابناء هذه الفئة.
الص����وان في تصريح  وعبر 
صحافي عن خشيته من ان تكون 
هذه البداية غير املشجعة مرحلة 
جديدة من التسويف واالطالة في 
انهاء معاناة ابناء البدون، مؤكدا ان 
قضية البدون حتتاج من احلكومة 
الى املواجهة الصريحة واحللول 

اجلريئة واجلذرية.
املفترض ان  انه من  وأوضح 
يشرع اجلهاز املركزي مبعاجلة 
اوضاع غير محددي اجلنس����ية 
بطرح احللول املناس����بة للفئات 
املس����تحقة فورا النه����اء معاناة 
ابناء ه����ذه الفئة الذين يحق لهم 
احلصول على اجلنسية الكويتية 
مع االلتفات في الوقت نفسه الى 
التيار  الفئات االخرى، مؤكدا ان 
يرى ان هذا التقسيم جائر ايضا 
فمن الطبيعي اعتبار البدون فئة 

واحدة يوضع لهم حل واحد.
وقال الصوان: يجب االسراع 
في حتويل امللفات اخلاصة بأبناء 

م.عبداملانع الصوان

فريحة األحمد: العالقات الكويتية ـ اإليرانية تاريخية ومتميزة

»الصندوق الكويتي«: مسيرة حافلة منذ 49 عامًا
قدم فيها 788 قرضاً قيمتها 4.439 مليارات دينار

حرم القائم باألعمال اإليراني أقامت حفل استقبال في عيد الثورة

الشيخة فريحة وجنالء النقي وكوثر اجلوعان ود.هند الشومر خالل احلفل

حرم السفير الروسي متوسطة عددا من احلاضرات

شعار الصندوق الكويتي

)فريال حماد( الشيخة فريحة األحمد وحرم القائم باألعمال اإليراني تقطعان كعكة االحتفال  

بشرى الزين
اشادت رئيسة اللجنة العليا 
لالم املثالية واالسرة املتميزة 
الشيخة فريحة االحمد بالعالقات 
التاريخية التي تربط الكويت 
وايران والتي متتد الى عقود.

الش���يخة فريحة  ونوهت 
بروابط التع���اون التي جتمع 
البلدين في كثير من املجاالت، 
مذكرة بالعالقات التجارية التي 
ميزت عالقات الشعبني الصديقني 

في تاريخهما الطويل.
كم���ا اعربت ع���ن تهانيها 
للشعب االيراني مبناسبة حلول 
الذكرى ال� 32 النتصار الثورة 
االس���المية، متمنية مزيدا من 

التعاون والسالم.
من جهته���ا، قال���ت زكية 
الش���هابي حرم القائم بأعمال 
سفارة اجلمهورية االسالمية 
االيراني���ة بالكوي���ت: يعيش 
الش���عب االيران���ي احتفاالته 
الثانية  الس���نوية  بالذك���رى 
الثورة  والثالث���ني النتص���ار 
االسالمية املباركة، تلك الثورة 
التي كان للمرأة في انتصارها 
الدور احلاسم، حيث ضحت بكل 
بس���الة بالنفس والنفيس من 
اجل اعالء كلمة احلق وازهاق 
الباطل، مضيفة: لقد عانت املرأة 
االيرانية اسوة بالرجل ابان عهد 
البائد وذاقت االمرين،  النظام 

����� كونا:  القيس���ي  حنان 
احتف���ل الصن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
مبرور 49 عاما على إنش���ائه 
وانطالقة مسيرة عطائه احلافلة 
باجنازات تعزز جهود التنمية 
النامي  العالم  املستدامة حول 
قدم خالله���ا 788 قرضا بقيمة 
4.439 مليارات دينار )15.094 
مليار دوالر(. وقال الصندوق 
في تقرير خاص بهذه املناسبة 
أمس إن مسيرته الزاخرة عبر 
49 عاما شهدت منذ االول من 
يناير عام 1962 وحتى 31 أكتوبر 
املاضي تقدمي قروض ل� 102 دولة 
حول العالم موزعة على ست 
مناطق جغرافية وحلت الدول 
العربية في مقدمة الدول النامية 
املس���تفيدة من تلك القروض 
وحظيت 16 دولة عربية ب� 301 
قرض بلغت قيمتها 2.421 مليار 
دينار )8.231 مليارات دوالر( 
انها استحوذت على 54.5  أي 
% م���ن إجمال���ي قيمة قروض 

الصندوق.
وأض���اف ان قط���اع النقل 
واالتصاالت في الدول العربية 
احتل الصدارة في الدول العربية 
بني قطاعات التنمية كافة ببلوغ 
عدد القروض املوجهة الى هذا 
القطاع مئة قرض بقيمة اجمالية 
بلغت 709.7 ماليني دينار تاله 
قطاع الطاق���ة ثانيا بحصوله 
على 59 قرضا بإجمالي 737.2 

مليون دينار.
وذكر ان قطاع الزراعة جاء 
في املرتبة الثالثة بالنسبة لعدد 
الق���روض املقدمة ب� 56 قرضا 
قيمتها 331.9 مليون دينار، بينما 
حل قط���اع الصناعة رابعا من 
حيث االهتمامات التنموية في 
الدول العربية املس���تفيدة من 
إس���هامات الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة على م���دار 49 عاما 
وبلغ عدد القروض املخصصة 
للتنمية الصناعية في هذه الدول 
32 قرضا قيمتها 181.4 مليون 

دينار.
وبنينّ الصندوق ان قطاع املياه 
واملجاري حل خامسا من خالل 
29 قرضا بقيمة 230.6 مليون 
دينار تاله سادسا قطاع البنوك 

الشخصيات النسائية الناشطة 
واجلمعيات الثقافية وطاملا كنت 
الكويتية  املرأة  اتابع نش���اط 
من طهران وفرحت لوصولها 
الى مجلس الوزراء وس���عدت 
بعضويتها ف���ي مجلس االمة 
ألنها ربة البيت ونصف املجتمع 
وفي احضانها ينش���أ النصف 

اآلخر.
ان  واختتم���ت: يس���رني 
املجتم���ع  س���يدات  اش���كر 
الكويتي ملش���اركتهن الكرمية 
وكذلك عقيالت اعضاء السلك 
الديبلوماس���ي ف���ي احتفالنا 
مبناسبة ذكرى انتصار الثورة 
الوطني  االس���المية والي���وم 
االيراني في هذه االمسية، السيما 
ان افراحنا واعيادنا تتزامن مع 
اعياد الشعب الكويتي في الذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين للتحرير ومرور خمس 
س���نوات على تول���ي صاحب 
الس���مو االمير مقاليد احلكم، 
االمر الذي يعتبر قاسما مشتركا 
التقارب  آخر يضاف لعناصر 
والوئام التي تربط بني شعبينا 
اجلارين الشقيقني، متمنية مزيدا 
من الرخاء واالزدهار للكويت 
الشقيقة والتقدم للمرأة الكويتية 
العلمية  في جميع املج���االت 

والسياسية واالجتماعية.

الرابعة من ق���روض ومتويل 
التنموية املختلفة  املش���اريع 
التي حصل���ت عليها 21 دولة 
ب� 107 ق���روض بقيمة 330.8 
مليون دينار )1.124 مليار دوالر( 
وتشكل 7.4% من اجمالي قروض 

الصندوق خالل مسيرته.
النق���ل  وذك���ر ان قط���اع 
واالتصاالت جاء ف���ي مقدمة 
القطاعات ف���ي هذه الدول من 
خالل 59 قرضا بلغت قيمتها 
194.01 مليون دينار بينما حل 
قطاع الطاق���ة ثانيا من خالل 
16 قرضا قيمتها 56.9 مليون 
دينار ثم قطاع الزراعة ثالثا ب� 
11 قرضا وقيمتها 22.3 مليون 

دينار.
وأض���اف ان قط���اع املياه 
واملجاري جاء رابعا من خالل 
ثمانية ق���روض قيمتها 21.7 
مليون دينار تاله قطاع الصناعة 
خامس���ا بستة قروض قيمتها 
20.3 مليون دينار بينما حلت 
قطاع���ات التنمية االخرى في 
املرتبة السادسة بثالثة قروض 

قيمتها 4.8 ماليني دينار.
وبني ان القطاع االجتماعي 
اثنني  حل س���ابعا بقرض���ني 
بإجمالي قيمة بلغت 6.1 ماليني 
دينار، بينما حل قطاع البنوك 
والتنمية في املركز االخير ضمن 
قائمة قطاع���ات التنمية بدول 
وسط وجنوب وشرق افريقيا 
اثنني بقيمة اجمالية  بقرضني 

4.3 ماليني دينار.
وقال التقرير بالنسبة لدول 
وسط آسيا وأوروبا إنها جاءت 
في املرتبة اخلامسة ضمن جدول 
ترتيب الدول املس���تفيدة من 
جهود الصندوق وضمت 16 دولة 
حصلت على 55 قرضا بقيمة 
281.3 مليون دين���ار )956.6 

مليون دوالر(.
وأشار الى ان املرتبة السادسة 
واألخيرة م���ن حيث التوزيع 
اجلغرافي للدول املستفيدة من 
قروض الصندوق الكويتي كانت 
من نصيب دول أميركا الالتينية 
والبحر الكاريبي التي حصلت 
على 38 قرض���ا بقيمة 109.3 
ماليني دين���ار )371.8 مليون 

دوالر(.

حيث حاول الشاه اخضاع امتنا 
وقهرها من خالل حتطيم العنصر 
االخالق���ي وتكري���س امليوعة 
والتحلل، لكن االمام اخلميني 
الراحل بنى املجتمع على اسس 
تربوية قومي���ة حتصن املرأة 
وتدعم التزامها بدينها وتراثها 
وتساعدها لبناء اجيال تتبنى 
العف���اف والتس���امح واحملبة 
والوسطية ونبذ الكراهية الى 
جان���ب املش���اركة الفاعلة لها 

والتنمي���ة بإجمالي 14 قرضا 
بقيمة 122.8 مليون دينار.

وأشار الى ان قطاع التنمية 
االجتماعية جاء سابعا من حيث 
اهتمام الدول العربية وبلغ عدد 
القروض في هذا القطاع ثمانية 
ق���روض بقيم���ة 98.9 مليون 
القطاعات  دينار، بينما اخذت 
االخ���رى أربعة قروض بقيمة 

8.9 ماليني دينار.
وفيما يخص دول ش���رق 
وجنوب آسيا واحمليط الهندي، 
قال الصندوق في تقريره انها 
جاءت ف���ي املرتبة الثانية من 
حيث اس���تفادتها م���ن جهود 
الصن���دوق الكويتي في مجال 
الدول  التنمي���ة ببلوغ ع���دد 
املس���تفيدة 19 دول���ة حصلت 
على 150 قرضا بقيمة 858.04 
مليون دينار، علما ان القروض 
التي حصلت عليها تلك الدول 
متثل نسبتها 19% من اجمالي 
قروض الصندوق خالل مسيرته 

التنموية.
وأش���ار الى ان قطاع النقل 
واالتصاالت ج���اء على رأس 
القطاع���ات الت���ي اس���تأثرت 
بإسهامات الصندوق في هذه 
الدول حيث بلغ عدد القروض 
ف���ي هذا القطاع لل���دول ال� 19 
اآلسيوية 56 قرضا بقيمة 297.6 
مليون دينار تاله قطاع الطاقة 

في جميع الشؤون السياسية 
واالجتماعية والثقافية.

وذك���رت: لق���د قضيت في 
الكويت اياما مليئة بالذكريات 
ولدي انطباعات عن النس���يج 
الكويتي  املتماس���ك للمجتمع 
واحلض���ور الفاعل للمرأة في 
مختل���ف مج���االت احلياة مع 
التزامها بالعفة وسعيها الدؤوب 

لبناء غد افضل.
ولفتت الى ان االسالم يريد 

بإجمالي 39 قرضا بقيمة 253.2 
مليون دينار.

وذكر ان قطاع الزراعة جاء 
ثالثا ب� 22 قرضا قيمتها 100.5 
مليون دين���ار فيما حل قطاع 
الصناعة رابعا على مس���توى 
التنمية في دول شرق وجنوب 
آسيا بإجمالي 21 قرضا وبقيمة 

125.2 مليون دينار.
التنمية  وب���ني ان قط���اع 
االجتماعي���ة ج���اء خامس���ا 
بحصوله على خمسة قروض 
بقيمة 43.8 مليون دينار فيما 
حصل قط���اع املياه واملجاري 
على ثالثة قروض بقيمة 16.7 

مليون دينار.
وأش���ار ال���ى ان القطاعات 
االخرى حظيت بثالثة قروض 
بإجمالي 19.3 مليون دينار، كما 
حل قطاع البنوك والتنمية في 
املرتب���ة الثامنة بقرض واحد 
فقط والذي حصلت عليه دولة 

بوتان.
واستعرض الصندوق في 
تقريره القروض املقدمة لدول 
التي حلت في املرتبة  أفريقيا 
الثالثة بني الدول املستفيدة من 
جهود الصندوق حيث بلغ عدد 
الدول املستفيدة 19 دولة حصلت 
على 137 قرضا بقيمة إجمالية 

بلغت 438.9 مليون دينار.
وأوضح ان نسبة القروض 

من امل���رأة ان تك���ون عنصر 
مناء وعطاء بعيدا عن امليوعة 
والنزع���ات الهابطة واالغراء، 
وهكذا ملست املجتمع الكويتي 
الذي فسح املجال للمرأة امللتزمة 
كي مت���ارس دورها في صنع 
التغريب  احلضارة بعيدا عن 

واالستالب الثقافي.
واضافت: لقد عشت في هذا 
البلد الطيب وتربطني عالقات 
م���ودة وصداقة مع الكثير من 

التي حصلت عليها دول غرب 
افريقيا املستفيدة من الصندوق 
بلغت 9.8% من إجمالي قروض 
املقدمة في مجاالت  الصندوق 

التنمية كافة.
وذكر ان قطاع النقل واالتصاالت 
تصدر اهتمامات دول غرب افريقيا 
بإجمالي 75 قرضا بقيمة 245.4 
مليون دينار ت���اله قطاع املياه 
واملجاري ب� 20 قرضا قيمتها 47.8 
مليون دينار ثم قطاع الزراعة ثالثا 
بالنس���بة الهتمامات دول غرب 
افريقيا من خالل 19 قرضا بقيمة 

61.2 مليون دينار.
وعن قط���اع الطاقة، أش���ار 
الصندوق الى حلوله في املركز 
الرابع ب� 14 قرضا قيمتها 54.8 
مليون دينار، بينما بلغ نصيب 
مجاالت التنمية االخرى خمسة 
قروض قيمتها 12.6 مليون دينار، 
كما حل القطاع االجتماعي سادسا 
بثالثة قروض قيمتها 10.9 ماليني 
دينار ثم قطاع الصناعة من خالل 
قرض واحد بقيمة ستة ماليني 
دينار بينما خرج قطاع البنوك 
والتنمي���ة »خالي الوفاض« من 
مضم���ار التنمية في دول غرب 

افريقيا.
وبالنس���بة لدول وس���ط 
وجنوب وش���رق أفريقيا قال 
الصندوق الكويتي للتنمية في 
تقريره انها جاءت في املرتبة 

شـهابي: تزامن أعيادنا واألعيـاد الوطنية الكويتية قاسـم للتقارب والوئـام بين البلدين


