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السفير منصور العتيبي

عادل الصرعاوي

ناصر املزين

السفير الشيخ سالم العبداهلل والشيخة رميا الصباح مع الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون

السفير الشيخ سالم العبداهلل والشيخة رميا مع بعض احلضور

الصرعاوي يسأل عن دور »الشباب والرياضة« 
في تنظيم رالي الكويت الدولي 2011

سفيرنا في الخرطوم اطلع على مشاريع
المنحة الكويتية بوالية كسال

شرق السودان )كسال(ـ  كونا:  وقف سفيرنا 
في اخلرطوم د.سليمان احلربي وبعثة الصندوق 
الكويتي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي امس 
بوالية »كسال« السودانية على مواقع املشروعات 
املقترحة للمنحة الكويتية لشـــرق الســـودان 

والبالغة 50 مليون دوالر.
وطاف الوفد الكويتي مبواقع 5 مستشفيات 
و4 مدارس فنية وصناعية وزراعية وخدمية 
في 8 مواقع مختلفة بأنحاء الوالية كما التقى 
بوالي الوالية محمد يوسف ادم وحضر جلسة 

ملجلس وزراء حكومة الوالية.
وأكد السفير احلربي في كلمة ألقاها باجللسة 
عمق ومتانة العالقات السودانية - الكويتية 
وحرص الكويت علـــى تنفيذ مقررات املؤمتر 
الدولي للمانحني واملستثمرين لشرق السودان 

الذي استضافته في ديسمبر املاضي.
وقـــال ان املشـــروعات التي ســـتنفذ عبر 
املنحـــة الكويتية تركز علـــى مجاالت الصحة 
والتعليم باعتبارها املدخل الرئيســـي لتنمية 

اي مجتمع.
وذكـــر ان الوفد الفني للصندوق ســـيوقع 

باألحرف األولى االتفاقيات اخلاصة مبشروعات 
املنحة على ان يتم توقيعها بشكل نهائي لدى 
زيارة مدير الصندوق عبدالوهاب البدر للسودان 

في ابريل املقبل.
وأعرب عن األمل في ان تكتمل املشروعات 
بحلول العام املقبـــل لتبدأ في تقدمي اخلدمات 
الصحية والتعليمية لكل سكان واليات شرق 

السودان.
من جانبه قال والي الوالية ادم »باسمي واسم 
حكومة الوالية وســـكانها نتقدم بوافر الشكر 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الكويتي على وقوفهم  وحلكومته وللشـــعب 
بجانب الســـودان وتقدميهم الدعم املستمر له 
املانحني لشرق السودان  واســـتضافه مؤمتر 
والذي أتت اولى ثماره بزيارة السفير احلربي 
ووفد الصندوق الكويتي لبدء اجراءات تنفيذ 

مقررات املؤمتر على ارض الواقع«.
وأكد التـــزام حكومته بتقدمي التســـهيالت 
املطلوبة واألوراق املتعلقة مبلكية املشروعات 
وغيرها مما يتطلبه اجناز املشـــروعات التي 

حتتاجها الوالية بشدة.

المزين: ندوة تسّلط الضوء على إنجازات
الصندوق الكويتي في موسكو 16 الجاري

الرئيس البلغاري بحث مع سفيرنا 
في صوفيا التطورات في المنطقة

الكويت تطلب اإلبقاء على القضية
مع العراق على أجندة مجلس األمن

األمم املتحدة ـ كونـــا: تقـــدمت الكـــويت بطلــب 
ان تظل قضيـــة العراق والكويت على اجندة مجلس 

االمن.
وقال املندوب الدائم للكويت لدى االمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي في خطاب الى رئيس مجلس االمن 
وزع امس »ارغب في إبالغكم ان حكومة الكويت ترغب 
في رؤية البند التالي )الوضع بني العراق والكويت( 
يجرى االبقاء عليه على قائمة القضايا التي تستحوذ 

على اهتمام مجلس االمن«.
يذكر ان على كل االعضاء باالمم املتحدة اعالم رئيس 
مجلـــس االمن في اوائل العام رغبتها في االبقاء على 
القضايا محل االهتمام بالنسبة لها على اجندة املجلس 

حتى ال يحذفها نهائيا من اجندته.

اجلهـــات ذات العالقـــة. ومـــا 
اإلجراءات التي اتخذتها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بعد 
تسلمها املوقع املخصص للنادي 
الرياضي للســـيارات  الكويتي 
اآلليـــة في منطقة  والدراجات 
عريفجان إلقامة مضامير وحلبات 
سباقات السيارات والدراجات 
واملبانـــي وامللحقة فيها؟ وهل 
مت اختيار مكتب استشـــارات 
هندسي عاملي للبدء في تنفيذ 
املشـــروع؟ وما قيمة امليزانية 
املخصصـــة للنـــادي الكويتي 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية والتي تصرف له كإعانة 
الهيئة  ســـنوية؟ وهل بادرت 
لزيادة اإلعانـــة للنادي؟ وهل 
قامت جهات االختصاص بالهيئة 
مبناقشة زيادة امليزانية حسب 
احتياجات النادي؟ وما اإلجراءات 
التي متت بخصوص تلك الزيادة؟ 
وهل قامت الهيئة مبخاطبة وزارة 
املالية لهذا الغرض؟ مع تزويدي 
التي تخص  بجميع املراسالت 

هذا املوضوع.

من نوعها في روســـيا يتزامن 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية. وذكر ان مســـؤولني 
الروسية  من وزارة اخلارجية 
وديبلوماسيني وأكادمييني روسا 
وممثلـــني عن وســـائل اإلعالم 
الروسية سيشاركون في الندوة 
التي تهدف الى تسليط الضوء 
علـــى اجنازات هذه املؤسســـة 
التي ترجمت سياسة  العريقة 
الكويت اخلّيرة في مجال تقدمي 
الدعم والتسهيالت املمكنة ألكثر 
من 100 دولة على مستوى العالم 
عن طريق قروض ومساعدات 
وتســـهيالت لتنفيـــذ برامجها 
التي  التنموية  ومشـــروعاتها 

تخدم شعوب تلك الدول.

صوفيا ـ كونا: بحث 
لـــدى بلغاريا  ســـفيرنا 
العدوانـــي مع  فيصـــل 
الرئيس البلغاري جورجي 
بارفانوف ســـبل تطوير 
العالقـــات بـــني البلدين 
الصديقني في كافة املجاالت 
اضافة الى التطورات في 
منطقة الشـــرق االوسط 
وشمال افريقيا واوروبا. 
وذكـــر بيان صـــادر عن 
ســـفارتنا في بلغاريا ان 
اللقـــاء الذي جـــاء على 
هامش مأدبة غداء العمل 
التي أقامها مجلس السفراء 
العرب في صوفيا ضمن 
نشاطاته في االلتقاء مع 
كبار املســـؤولني البلغار 
وبصـــورة دورية تناول 

مدى تأثير اسعار النفط 
البلغاري  على االقتصاد 
ومســـاعي دول منظمة 
)أوپيك( والكويت في دعم 
واستقرار اسعار وامدادات 
النفط مبا يحقق مصلحة 
املصدرين واملستهلكني. 
الى ان  البيـــان  واشـــار 
العدواني نقل  الســـفير 
البلغاري  الرئيـــس  الى 
الســـمو  حتيات صاحب 
الشـــيخ صباح  األميـــر 
األحمد ومتنيات سموه الى 
البلغاري باألمن  الشعب 
واالستقرار والتقدم. وحمل 
الرئيس البلغاري السفير 
العدواني حتياته احلارة 
الى صاحب السمو األمير 
ومتنياته الصادقة للشعب 

الكويتي مبزيد من الرخاء 
واألمن واالستقرار.

انه  البيـــان  واوضح 
الرئيس  مت خالل لقـــاء 
البلغاري بالسفراء العرب 
املعتمدين فـــي بلغاريا 
التطرق الى آخر التطورات 
في املنطقة العربية حيث 
مت تبـــادل اآلراء حـــول 
انعكاسات األحداث اجلارية 
على األمن واالستقرار في 
املنطقـــة وتأثيرها على 
األمن والســـلم العامليني. 
وفي ختام اللقاء مت اهداء 
درع تذكارية الى الرئيس 
البلغاري تعبيرا عن الشكر 
واالمتنان لتواصله املستمر 
مع مجلس السفراء العرب 

املعتمدين في صوفيا.

العامة للشباب والرياضة لتنظيم 
الراليـــات الدولية في الكويت؟ 
وما الدور الذي قامت به الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لدعم 
الكويتي  النادي  ملف عضوية 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية باالحتاد الدولي لرياضة 
السيارات )FIA(؟ مع تزويدي 
بجميع املراسالت اخلاصة بهذا 
املوضوع، ســـواء الصادرة من 
الهيئة او الواردة لها من جميع 

الندوة التي تقام مبناسبة مرور 
50 عاما على انشاء الصندوق 
الكويتي والتـــي تعتبر األولى 

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال الى وزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي جاء فيه: نشـــر في 
وســـائل اإلعـــالم املختلفة في 
األيام القليلة املاضية ان الكويت 
ستستضيف بطولة رالي الكويت 
الدولي 2011، لذا يرجى اإلفادة 
مبا يلـــي: ما دور الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بتنظيم الرالي 
الدولي 2011؟ وهل قدمت الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة أي 
نوع من الدعـــم للرالي الدولي 
2011؟ ومـــا الدور الـــذي يقوم 
النـــادي الكويتي الرياضي  به 
للســـيارات والدراجات اآللية 
في تنظيم الرالـــي؟ وتزويدنا 
بجميـــع املراســـالت التي متت 
بني الهيئة واجلهات التي تنظم 
الراليـــات الدولية في الكويت، 
وما اجلهة التـــي قامت الهيئة 
بتقدمي الدعم املادي لها لتنظيم 
راليات دولية خالل األعوام الـ 
3 املاضية؟ وما قيمة امليزانيات 
املصروفة لتلك اجلهة؟ وما اجلهة 
الرســـمية املعتمدة لدى الهيئة 

موســـكو ـ كونا: يقوم وفد 
ميثل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية بزيارة الى 
العاصمة الروسية موسكو في 

16 اجلاري.
وقال ســـفيرنا لدى روسيا 
املزين في  االحتاديـــة ناصـــر 
تصريح لـ »كونا« امس ان الوفد 
الذي يضم املدير االقليمي لدول 
وسط آسيا وأوروبا يوسف البدر 
ونائب مديـــر االدارة املصرفية 
سالم القالف سيشارك في ندوة 
تقيمها األكادميية الديبلوماسية 
التابعـــة لـــوزارة اخلارجيـــة 
الروسية بعنوان »خمسون عاما 

من التنمية االقتصادية«.
وأضاف املزين ان انعقاد هذه 

واشنطن ـ كونا: أقام سفيرنا 
في واشنطن الشيخ سالم العبداهلل 
الشـــيخة رميا الصباح  وحرمه 
الكويت  بالتعاون مع »مؤسسة 
الرئيـــس  وأميركا«ومبشـــاركة 
األميركي األسبق بيل كلينتون حفال 

خيريا بعنوان »دعم دائم«.
ومت خالل احلفل جمع تبرعات 
بلغت 3 ماليني سيتم تقدميها إلى 
)منظمة اخلدمات األميركية( وهي 
منظمة أميركية تقدم العديد من 
اخلدمات اإلنسانية لعناصر القوات 
األميركية وعوائلهم داخل وخارج 

الواليات املتحدة.
ونوه ضيف الشرف الرئيس 
بيل كلنتون في خطاب ألقاه خالل 
احلفل اخليري بالدور اإلنساني 
للسفارة وملؤسسة الكويت وأميركا 
قائـــال »أنا ممنت ألن املؤسســـة 
بفضل الســـفير وحرمه يعملون 
على أمور اهتم بها كثيرا وبعض 
األمور التي كنت منخرطا فيها في 
الشرق األوسط مبا في ذلك تعليم 

الفتيات والرعاية الصحية«.
وقال كلينتون »أنا ممنت لعمل 
املؤسســـة الذي أجنزته من بناء 
مدارس وممنت فعال لدعمكم منظمة 

اخلدمات األميركية«.
وأضاف »من املهم فعال بالنسبة 
لي ال تنسى الواليات املتحدة أبدا 
التكاليف املباشـــرة طويلة األمد 
اللتزاماتنا ابتداء من حرب اخلليج 
األولى مبا في ذلك النزاع في العراق 

والنزاع في أفغانستان«.

حرية الصحافة

وأثنى كلينتون على الكويت 
وقـــال »لقد أبلـــت الكويت بالء 
حسنا بشـــكل ملحوظ« ولديها 
»دميوقراطية وهي واحدة من أكثر 
الدول حرية في الشرق األوسط 

فيما يتعلق مبجال الصحافة«.
وأشـــار كلينتون الى دراسة 
الكويتـــي  املواطـــن  تظهـــر ان 
ميضي 20 ســـاعة في االسبوع 
على االنترنت قائـــال »هذا جهد 
مدروس الدارة املرحلة االنتقالية 

الى املستقبل«.
واضاف »رمبا النه كان على 
الكويت القتال من اجل استقاللها 
النها تعرضت الجتياح ومت احتاللها 
ولديها فرصة جيدة فعال لصياغة 
املستقبل والواليات املتحدة حليف 
قوي وفخور.. علينا ان نســـتمر 
في عمل املؤسســـة وهو تطوير 
الفتيات والفتيان ونشـــدد على 

التعليم والرعاية الصحية«.
واعتبـــر كلينتون ان »االمور 
تتحرك في االجتـــاه الصحيح« 
واضـــاف »انا هنا ألقول شـــكرا 
للكويت على املثال الذي وضعته 
والصداقة التي اعطيتوها وأمتنى 
لكـــم اخلير واعتقد انني لســـت 
األميركـــي الوحيد الـــذي يعتبر 
نفســـه صديقا لبلدكم وصديقا 
للتقدم الذي تســـعون من أجله 

لسنوات عدة«.
واعرب كلينتون عن سروره 
الرئيس  اعـــالن  ازاء  وتفاؤلـــه 
الســـابق جورج بـــوش في عام 
2004 منح الكويت صفة »حليف 
إســـتراتيجي خارج نطاق حلف 

شمال االطلسي«.
وتوجه بحديثه الى الشـــيخ 
سالم العبداهلل وحرمه قائال »عندما 
أمورا مثل بناء مدارس  تفعلون 
واشراك املزيد من الفتيات والنساء 
في احلياة السياسية واالجتماعية 
الفرص  املزيد من  لبلدهم وفتح 
التربويـــة واالقتصاديـــة فإنكم 
تقدمون للنـــاس فرصة ما كانوا 

منظمة اخلدمـــات األميركية الن 
الكثير من افراد عائلته خدم في 
اجليش األميركي وسلط الضوء 
على جوالته في الشرق االوسط 

لزيارة اجلنود األميركيني.
وقال افليك »نحن نفهم جميعا 
ان هناك أفرادا يخاطرون بحياتهم، 
وهناك ايضا مئات االالف من األفراد 
بالنسبة لهم ليس في هذا الواجب 

يوم عطلة«.
واضاف »ميكنني ان اقول لكم 
انه ليس هناك اي عضو في القوات 
البلد في اخلارج  املسلحة يخدم 
يصبح ثريا لفعل هذا االمر..كل 
ما يطلبونه منا كمدنيني ان يتم 
احترامهـــم ودعمهـــم وتكرميهم 

وتذكرهم«.
وذكر افليك انه منذ عام 2001 
مت ارسال حوالي مليوني جندي 
العراق وافغانستان  للخدمة في 
قائال »هذا 1% مـــن البلد يخاطر 
بحياتـــه لتأمني حريـــة الـ %99 
اآلخرين منا« مضيفا »االمن مهم.. 
انه اكثر من شـــعار.. انه مسألة 

حياة وموت«.
واعرب رئيس منظمة اخلدمات 
األميركية ســـلون غيبسون في 
امتنانه للشيخ سالم  كلمته عن 
الصبـــاح وحرمه علـــى تنظيم 
الرائع«  واستضافة هذا »احلدث 
قائال »شكرا على وجه اخلصوص 
ملا ستفعله هذه االمسية ألبطالنا 

املصابني وعائالتهم«.
الى وجود  ولفت غيبســـون 
ثالثة مراكز للمنظمة في الكويت، 
معربا عن امتنانه لهذه »العالقة 
اخلاصة جدا«، واضاف »اذا كانت 
مهمتنا رفع معنويات جنود أميركا 
وعائالتهم واذا لم نفعل كل شيء 
ممكن ألبطالنا املصابني وعائالتهم 
وعائالت من خسروا حياتهم فإننا 

وبكل بساطة ال نقوم بعملنا«.

ريع الحفل

ويعد هـــذا احلفـــل اخليري 
الســـنوي السابع من نوعه الذي 
تقيمه سفارتنا في واشنطن حيث 
مت جمـــع مبلـــغ 11 مليون دوالر 
خالل هذه احلفـــالت اخليرية إذ 
خصص ريع كل حفلة على حدا 
لبرامج إما إنسانية أو تعليمية أو 
صحية أو بيئية في آسيا وافريقيا 
وأميركا الالتينية فيما يعد ريع 
هـــذا احلفل األول من نوعه الذي 
يشهد جهة مستفيدة داخل الواليات 

املتحدة.
وحضر احلفل العديد من كبار 
اإلدارة األميركية احلالية  قيادي 
والشخصيات األميركية السياسية 
والبرملانية واالعالمية املرموقة 
منها وزيـــر املواصالت األميركي 
راي حلود ووزير التجارة غيري 
التعليـــم األميركي  لوك ووزير 
ارني دنكـــن ونائب وزير الدفاع 
األميركي وليم لني ونائب وزير 
الطاقة دانيـــال بونيمان، ونائب 
وزيـــر اخلزانـــة األميركي نيل 
وولن والســـيناتور جون كيري 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس الشيوخ والسيناتور 
سكوت براون والسيناتور جون 
ماكـــني وعضو مجلـــس النواب 
أنثوني وينيـــر وعضو مجلس 
النواب جون دينغل واالدميرال 
مايك مولن رئيس هيئة األركان 
املشـــتركة واملمثل األميركي بني 
افليك واملمثـــل مايكل دوغالس 
العديد من رؤساء  الى  باالضافة 
كبرى الشركات األميركية املتبرعة 
لهذا احلفـــل اخليري ولفيف من 

السفراء وكبار املسؤولني.

الســـفارة الكويتية في واشنطن 
للقوات األميركية التي قامت بدور 

رئيسي في حترير الكويت.

دور رئيسي

واضافـــت »ان هذا احلفل هو 
اقرب إلي مـــن احلفالت اخليرية 
التي أشـــرفت على تنظيمها في 
الذكرى  السابق ألنه يتزامن مع 
العشرين لتحرير الكويت وألننا 
استطعنا من خالل هذا احلفل أن 
الشـــكر والعرفان للقوات  نقدم 
األميركية التي أدت دورا رئيسا 

في التحرير«.
وشددت الشيخة رميا الصباح 
في كلمة لها خالل هذا احلفل على 
ان »قضيـــة هذا العام ذات معنى 
لها حتديـــدا ولكل الكويتيني الن 
الذكرى السبعني ملنظمة اخلدمات 
األميركيـــة تتزامن مـــع الذكرى 

العشرين لتحرير الكويت«.
واضافت »نحن الذين استفدنا 
من تضحيـــة اآلخرين نشـــعر 
مبسؤولية عميقة لرد اجلميل«.

وقالت »اي قضية تكون مناسبة 
اكثر هذا العام من اعطاء اجلنود 
األميركيني من رجال ونساء الذين 
يعطون كثيرا من انفسهم كل يوم 
والذين يعودون احيانا من ساحة 
املعركـــة ليواجهون فقط معركة 
جديدة فيمـــا يناضلون من اجل 
التعافي من اصاباتهم واعادة بناء 

حياة طبيعية«.

فخر أميركي

من جهته قال املمثل األميركي 
بني افليك في كلمته خالل احلفل 
اخليري انه »فخور« بالعمل مع 

واضاف الســـفير فـــي كلمته 
»عشـــرون عاما تبدو كأنها وقت 
طويل...لكن بالنسبة الى الكويتيني 
احداث االحتالل والتحرير محفورة 
لالبد فـــي ذكرياتنا« واضاف »ال 
ميكننا ان ننســـى االهوال التي 
عانينا منها في ظل طغيان صدام 

حسني«.
وقال الشيخ سالم ان »شعب 
الكويت ســـيكون ممتنـــا دائما 
الصدقائنـــا في الواليات املتحدة 
للتضحيات التي قاموا بها للوقوف 

معنا في ساعة حاجتنا«.
واكـــد »نحن نكـــرم اجليش 
األميركـــي لشـــجاعته ومهارته 
وخدمته كل يوم نيابة عن السالم 

واالمن«.

روابط وثيقة

وأعرب الشيخ سالم عن الفخر 
»بالروابط الوثيقة مع هذا البلد 
التي تنمو منذ فتـــح القنصلية 
األميركية األولى في الكويت قبل 
نصف قرن الى االحترام العميق 
وشـــعور الواجب املشترك الذي 
نشعره كحلفاء رئيسيني من خارج 
احللف األطلسي والى العمل الذي 
نقوم به حول العالم لتشـــجيع 

التنمية واالستقرار واالمل«.
وفي تصريح مماثل لـ »كونا« 
ذكرت حرم السفير الشيخة رميا 
الصبـــاح التي تعتبـــر صاحبة 
فكرة تنظيـــم احلفالت اخليرية 
في السفارة الكويتية، انه تزامنا 
مـــع الذكرى العشـــرين لتحرير 
الكويت مت اختيار منظمة اخلدمات 
األميركية لتكون املستفيدة من ريع 
هذا احلفل كمبادرة شكر تقدمها 

اذا لم يحصلوا  ليحصلوا عليها 
على املزيد من التعليم وهذا ايضا 
يؤدي الى استقرار املجتمع بطريقة 

ايجابية«.

رسالة عرفان

وفي تصريح لـ »كونا« اوضح 
سفيرنا لدى واشنطن الشيخ سالم 
الســـفارة اختارت  العبداهلل«ان 
منظمـــة اخلدمـــات األميركيـــة 
لتكون املستفيدة من ريع حفلها 
اخليري تزامنا مع مرور عشرين 
عاما على حترير الكويت ونظير 
الدور الكبير الـــذي أدته القوات 
األميركية املسلحة في هذا املجال 
مما جعل السفارة تركز  في حفلها 
السنوي اخليري هذا العام على 
هذه املنظمـــة التي تقدم خدمات 
مساندة للقوات األميركية املسلحة 
في مبادرة من الســـفارة لتقدمي 

الشكر لهذه القوات«.
انه  الكويتي  وأضاف السفير 
ملس التقدير الكبير من العديد من 
كبار املسؤولني في االدارة األميركية 
والكونغرس الذين شاركوا في هذا 
احلفل على اختيار هذه املؤسسة 
التي تعنى بشـــكل  األميركيـــة 
مباشر بشؤون القوات األميركية 
العسكرية املتعددة واملنتشرة في 

العالم.
العبداهلل  وذكر الشيخ سالم 
في كلمة القاها خالل احلفل »نحن 
فخورون فـــي االحتفال بالذكرى 
السبعني لتأسيس منظمة اخلدمات 
األميركية وبدعم جهودها في رعاية 
محاربي أميركا املصابني االبطال 
في سنة ســـجلت ايضا الذكرى 

العشرين لتحرير الكويت«.

خالل مشاركته في حفل سفارتنا الخيري لتكريم الجنود األميركيين تحت عنوان دعم دائم

بيل كلينتون: الكويت أبلت بالًء حسنًا ولديها ديموقراطية
ومن أكثر دول الشرق األوسط حرية في مجال الصحافة

س�الم العبداهلل: ال ننس�ى األهوال التي عانينا منها في ظل طغيان المقبور صدام أو تضحيات أصدقائنا ساعة حاجتنا

»المحاسبة« اختتم برنامج مهارات 
قيادية وورشة عمل آليات التكامل

اختتم ديوان احملاسبة برنامجا تدريبيا 
بعنـــوان »مهارات قيادية للمســـتويات 
االشرافية« وورشة عمل »آليات التكامل 
بني الرقابة الالحقة والرقابة املسبقة« في 
الفترة مـــن 6 وحتى 8 مارس 2011 وذلك 
في اطـــار تنفيذه للخطة التدريبية لعام 

.2011/2010
التدريبي تنمية  البرنامج  اســـتهدف 
مهـــارات املشـــاركني في أســـس القيادة 
واإلشـــراف االداري واملهارات السلوكية 
الالزمة في العمل، وتنمية مهارات القيادة 
والتحفيز ومتطلبات بناء فريق العمل في 
إطار االدارة احلديثة، والسلوكيات االدارية 
الناجحة في القيـــادة الفعالة ملجموعات 

وفرق العمل.
وتعرف املشاركون على مفهوم القيادة 
وأمناطها، باالضافة الى مواصفات شاغل 
الوظيفة القيادية من عدة نواح مثل: املظهر، 
ومقدار العلم واملعرفة، ومدى القدرة على 

اتخاذ القرار، وكذلك على شخصية القيادي 
من ناحية االقدام واجلرأة والثقة بالنفس 

والعدالة.
العمل تعريف  واســـتهدفت ورشـــة 
املشـــاركني مبهام وأهداف كل من الرقابة 
املسبقة والالحقة وأساليب وطرق التنسيق 
فيما بينهما، خاصة أن الهدف األساســـي 
للرقابـــة هو أن يتم االســـتخدام الفعال 
لالموال العامة من خالل حســـن ادارتها 
وفعالية القرارات الصادرة عن الســـلطة 
املختصة. وناقشت الورشة عملية الرقابة 
التي ميارسها ديوان احملاسبة وعلى وجه 
اخلصوص الرقابة املســـبقة ومحدداتها 
من خالل املواد املنظمة لها بقانون إنشاء 
ديوان احملاسبة، كما بينت مهام الرقابة 
املسبقة والتكييف القانوني لها واالعمال 
التي تخضع لرقابة الديوان املسبقة وما 
تتضمنها من معايير وجزاءات وعقوبات 

وضمانات.

رئيس البرلمان الكندي يصل البالد اليوم
يصل رئيس مجلس العموم الكندي )البرملان( 
بيتر ميليكن والوفد املرافق له الى الكويت اليوم 
في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام. وقال مجلس 
األمة في بيان له ان الوفد الكندي سيلتقي خالل 
الزيارة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

وسيلتقي الوفد الكندي خالل زيارته أيضا نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اضافة الى املسؤولني في الصندوق 

العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي.


