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تستضيفه الكويت في نوفمبر املقبل

يعقوب: اجتماع اللجنة العليا ملؤمتر الشباب 
العربي تعزيزاً للمبادرات واملشاريع الشبابية

عقدت اللجنة العليا املنظمة ملؤمتر الشباب 
العربي الذي من املقرر ان تس����تضيفه الكويت 
نوفمبر املقبل ممثلة في الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة اجتماعها االول برئاسة مدير عام الهيئة 
باالنابة جاسم يعقوب واعضاء اللجنة املنظمة، 
حيث وجه يعقوب شكره اجلزيل باسمه واعضاء 
اللجنة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
على موافقته الكرمية على رعاية هذا املؤمتر، الفتا 
الى ان رعاية سموه تشكل دعما معنويا مباشرا 

جلميع العاملني في املؤمتر.
كما ش����كر يعقوب الش����يخ طالل الفهد على 
دعمه وتش����جيعه للجنة املنظمة وحرصه على 

جناح املؤمتر.
وذكر يعقوب ان اللجنة ومن خالل اجتماعها 
االول اتخ����ذت عدة توصيات منها اهمية االعداد 
والتجهيز للمؤمتر وحتضير امليزانية اخلاصة به 
من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية واملنظمات 
الرسمية كجامعة الدول العربية واالمانة العامة 
ل����دول مجلس التعاون وتوزي����ع املهام املنوطة 

تسلم امني الس����ر العام جلمعية الصحافيني 
الكويتية الزمي����ل فيصل القناعي درع الصداقة 
املقدمة من احلكومة البوس����نية سنويا الفضل 
شخصية او مؤسسة تساهم في التعريف والتقارب 

بني البوسنة والشعوب الصديقة.
وقام سفير البوسنة لدى البالد ياسني الرواشدة 
بتسليم الدرع للقناعي في احتفال اقيم بجمعية 
الصحافيني بحضور الزمالء اعضاء وفد اجلمعية 
الذي قام بزيارة للبوس����نة والهرسك وعدد من 
الصحافيني، واشاد السفير الرواشدة بنتائج زيارة 

بأعضاء اللجنة وتشكيل عدة جلان منها اللجنة 
االعالمية وجلنة العالقات العامة واللجنة املالية 

والدولية وجلنة التجهيز واالعداد.
وذكر يعقوب ان اقامة هذا املؤمتر تأتي وفق 
مقررات القمة العربي����ة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية فيما يتعلق بدعم الشباب والذي عقد 
في الكويت 2009 واهمية تعزيز وتنمية الشباب 
العربي وتنفيذ املشاريع واملبادرات الشبابية من 
خالل مس����اهمة القطاع اخلاص في دعم قضايا 

الشباب.
وقال يعقوب ان انشطة املؤمتر املقبل حتظى 
باهتمام بالغ من لدن مؤسسات الدولة املختلفة 
وذلك من منطلق الوعي بأهمية القطاع الشبابي 
واهمية التقارب مع جيل املستقبل. واكد يعقوب 
ان الكويت ستشهد حدثا مهما ميثل اكبر تظاهرة 
شبابية في الوطن العربي الكبير فينبغي ان تكرس 
ل����ه كل اجلهود الجناحه وقط����ف ثمار نتائجه، 
خاصة ان املؤمتر سيحضره عدد كبير من املهتمني 

واملختصني بالشأن الشبابي العربي.

الوفد وبالعالقات الكويتية � البوسنية ونقل حتيات 
احلكومة البوسنية للقناعي وتقديرهم للجهد الذي 
قام به الوفد الصحافي اثناء زيارة البوسنة، مرحبا 
بأي وفود اعالمية ترغب في زيارة البوسنة في 
اي وقت، بدوره، تقدم القناعي بالشكر للحكومة 
البوسنية على هذا التكرمي والتقدير الذي يعتبر 
تكرميا جلميع اعضاء الوفد وللصحافة الكويتية 
مقدما الشكر للسفير البوسني ياسني الرواشدة 

على تواصله مع الصحافيني في الكويت.
عائشة الجالهمة  ٭

جاسم يعقوب مترئسا اجتماع اللجنة العليا ملؤمتر الشباب العربي

الزميل فيصل القناعي يتسلم درع الصداقة من السفير البوسني بحضور الزميلني جاسم كمال وزيد السربل.

القناعي تسلّم درع الصداقة من سفير البوسنة

خلف: مواقف الكويت ثابتة
في دعم البوسنة والهرسك

سراييڤو � كونا: اكد رئيس فيدرالية البوسنة 
والهرسك جيفكو بودميير عزم حكومته مواصلة 
سياسة الدولة البوس����نية في الرقي مبستوى 
العالقات التي تربط بالده بالكويت، مشددا على 
اهمية تلك العالقات التي وصفها بأنها ذات بعد 
استراتيجي. وقال بودميير، لدى لقائه سفيرنا 
في البوس����نة والهرس����ك محمد خلف في مبنى 
الرئاسة الفيدرالية في سراييڤو امس، ان الفيدرالية 
البوسنية بصدد طرح بعض اخلطط الرامية التي 
تعزز التعاون مع الكويت وفي مختلف املجاالت 
ومبا يخدم مصالح شعوب كال البلدين الصديقني. 
وشدد بودميير على اهمية الدور الذي أدته الكويت 
في الدفاع عن قضية البوسنة والهرسك في مختلف 

احملافل الدولية، وهو االمر الذي ساهم وبشكل 
مباش����ر في تعزيز مس����يرة البوسنة والهرسك 
نحو االستقالل عن يوغوس����الفيا السابقة قبل 
حوالي 19 عاما. وثمن بودميير الدور االنس����اني 
الذي قامت به الكويت وش����عبها في دعم شعب 
البوسنة والهرسك اثناء احلرب من خالل املساعدات 
املادية والعينية. وأوضح أن موقف الكويت جتاه 
البوسنة والهرسك كان متكامال وشمل الدعم في 

مختلف املجاالت.
من جانبه تقدم السفير خلف بالشكر للرئيس 
البوسني، مؤكدا ثبات موقف الكويت قيادة وشعبا 
في مواصلة دعم البوس����نة والهرسك في جميع 

امليادين.

15 توصية لتطوير النقل اجلماعي ومواكبته للمخطط 
الهيكلي الثالث للدولة حتى 2030 في »املهندسني«

أوصت ورشة عمل متخصصة 
أقامتها جلنة النق����ل واملرور في 
جمعية املهندسني بضرورة البدء 
في نشر ثقافة النقل اجلماعي في 
الكويت، وتطوير شبكته ووسائله 
ملواكبة النمو السكاني املتوقع أن 
يصل الى نحو 6 ماليني نسمة في 

العام 2030.
شارك في الندوة مجموعة من 
املتخصصني يتقدمهم رئيس اللجنة 
عيسى احلجب ود.محمد الياقوت 
من جامعة الكويت، واملستشار في 
بلدية الكويت برايان ويلي وهو من 
مكتب اتكنز لالستشارات ومدير 
املخطط الهيكلي للدولة في بلدية 

الكويت م.سعد احمليلبي.
قدم للورشة د.محمد الياقوت 
بالتأكيد على وجود مشكلة باتت 
مزمنة وحتتاج إلى عالج س����ريع 
ومتواصل ومواكبة دائمة، موضحا 
أن ورشة العمل تهدف الى التعرف 
على احللول املقترحة مبجال النقل 
اجلماعي، والتعرف على املزيد من 
املشاكل التي ميكن أن يعبر عنها 
النق����ل اجلماعي  احلضور حول 

واملشكلة املرورية في الكويت.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
م.احلجب أن عنوان الورشة »رؤية 
النق����ل اجلماعي في الكويت لعام 
2030«، وأنه قد متت دعوة ممثل 
مستش����ار البلدية في هذا املجال 
لتقدمي عرض من خالل مجموعة 
من محورين رئيسني سيتعرض 
لهما املستشار هما الواقع املروري، 
وضع النقل اجلماعي في الكويت، 
مشيرا الى عدد من التوصيات التي 
ستخرج بها الورشة وتعمل على 

نقلها للمعنيني في الدولة.

االسراع في إنشاء هيئة عامة للنقل 
واملرور، وضع سياس����يات توفر 
التكامل بني اجلوانب االقتصادية 
واألمنية والبيئية، تطبيق النقل 
اجلماع����ي في امل����دارس، مراعاة 
الع����ادات والتقالي����د واملتطلبات 
املجتمعية لتشجيع املواطنني على 
استخدام وسائط النقل اجلماعي، 
إنش����اء محطات رئيسية ملختلف 
وسائل النقل اجلماعي تكون جاذبة 
للجمهور، سهولة الوصول الى ومن 
مراكز ونقاط احلصول على اخلدمة 
»محطات النقل«، توفير املعلومات 
ونشرها عن وسائط النقل وجداول 
الوقت )حتركها وتوقفها وموعد 
وصولها(، ونشر هذه املعلومات 
بجميع وس����ائل اإلع����الم وعلى 
الدوام وحتديثها بشكل مستمر، 
مراعاة تطوي����ر الربط بني مطار 
الكويت اجلديد والعاصمة واملناطق 
البعي����دة، واألماك����ن التجاري����ة 
النقل  الرئيسية، وتطوير شبكة 
التي تستخدمها، تقليل  والطرق 
ودراسة سعر التذكرة وأن يكون 
رمزيا ومنح فترة استخدام مجانية 
خالل انطالق فترة التشغيل، وضع 
خطة إعالمية وتسويقية موازية 
لكافة مراحل إنشاء وسائل النقل 
اجلديدة مثل مترو األنفاق والترام 
وغيره، وضع حوافز لتش����جيع 
املواطنني على اس����تخدام وسائل 
النقل اجلماع����ي وخاصة املترو، 
وتوفي����ر مزيد من اخلطوط التي 
تربط املناطق البعيدة بالعاصمة، 
والتي تتواءم جداول تشغيلها مع 
احتياجات سكان هذه املناطق من 
حيث مواعيد توجههم الى العاصمة 

وعودتهم منها.

املقبولة إلى أنها مع محطات خدمات 
النقل اجلماعي غير جاذبة وليست 

مخدمة بالشكل املطلوب.
وقدم برايان رؤية للنقل اجلماعي 
ترتكز على ضرورة أن يشمل جميع 
مناط����ق الكويت، ويربط املناطق 
البعي����دة بالعاصمة، كما يربطها 
بني بعضها وبعض، وان توس����ع 
وس����ائط النقل اجلماعي لتشمل: 
الترام، واملترو بنوعيه فوق وحتت 
األرض )مترو انفاق(، باالضافة إلى 
تطوير خدمة الباصات وسيارات 
األجرة )التاكسي(، وإنشاء مراكز 
ومحط����ات خدمة للجمهور تكون 
جاذبة وتوفر لهم خدمات اضافية، 
وجتعلها مراكز حضارية تساهم في 
جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا 

وجتاريا عامليا.
وبعد مناقش����ات من احلضور 
خرجت الورشة ب� 15 توصية هي: 

من جهته، عرض املستش����ار 
برايان ويلي خطة النقل اجلماعي 
للكويت حتى 2030، في املخطط 
الهيكلي الثالث للدولة، مستعرضا 
الدراسات السابقة من حيث سوء 
البنية التحتية غير القادرة على 
استيعاب التطور السكاني، وعدم 
قدرتها على جذب الشرائح املجتمعية 
الستخدام النقل اجلماعي، واصفا 
اخلدمات احلالية للنقل اجلماعي 
باملقبولة لكنها ليس����ت بالشكل 
املطلوب وحتتاج الى تطوير كبير 
يواكب متطلبات وعناصر املخطط 

الهيكلي اجلديد.
وأضاف املستشار أن مشكلة 
املواقف احلالية س����تتفاقم خالل 
املرحلة املقبلة في ظل النمو الذي 
يتوقع ان يصل الى نحو 6 ماليني 
الكويت، موضحا أن  نس����مة في 
املواقف احلالية ورغم اس����عارها 

الياقوت وبرايان واحلجب خالل الورشة

الشمري: نرفض استغالل »املعاقني« في التكسّب السياسي
أعل����ن رئيس جمعي����ة ذوي 
االحتياجات اخلاصة )حتت اإلشهار( 
عايد الشمري ان املعاقني اعترضوا 
على إعالن بعض النواب استجواب 
رئيس الوزراء بسبب عدم تطبيق 
قانونهم، مشددا على رفض املعاقني 
وذويهم التكسب السياسي من وراء 
قضيتهم، الفتا الى انهم يقومون 
بإعداد استجواب من عدة محاور 
س����يقدم للوزير املختص وليس 
لرئيس ال����وزراء، جاء ذلك خالل 
ال����ذي نظمته  املؤمتر الصحافي 
الرابطة الوطنية للجهات العاملة 
مبجال اإلعاقة حتت عنوان »رأي 
ذوي اإلعاقة مبا يدور في الساحة« 
في مقر نادي املعاقني مس����اء اول 
من امس بحضور عدد من رؤساء 
اجلمعيات املهتمة مبجال اإلعاقة.

وق����ال الش����مري: رصدنا في 
الفت����رة األخي����رة محاولة بعض 
التي����ارات السياس����ية وبع����ض 
األط����راف احلكومي����ة والنيابية 
استغالل قضية املعاقني ومعاناتهم 
بضرب الطرف اآلخر »احلكومة« 

املعاقني علي الثويني لسنا طرفا 
فيما يدور في الساحة السياسية 
وقضيتنا إنسانية، مقدما الشكر الى 
وزير التربية احمد املليفي جلهوده 
احلثيثة بشأن منح الهيئة العامة 
للمعاقني مبناها اجلديد في كلية 
التربية األساس����ية في الشامية، 
امليزانية والهيكل  إق����رار  متمنيا 

الوظيفي للهيئة.
ومن جانبه، متنى رئيس مجلس 
إدارة نادي املعاقني مهدي العازمي 
أال يتم اتخاذ املعاقني على جهة او  
حزب او تكتل معني، وقال: هدفنا 
األساسي تطبيق القانون ونتمنى 
عدم استغالل هذه القضية للمكاسب 
الشخصية او البروز، وأال تدخل 
قضية املعاقني الى نفق مظلم، مثمنا 
جهود النواب في دعمهم لتطبيق 
القان����ون. وف���ي س���ياق متصل، 
حتدث علي املال من قناة »العطاء«، 
مستنكرا طريقة تسييس قضية 
ذوي اإلعاقة، واستغالل قضيتهم 

من قبل عدة أطراف.
بشرى شعبان  ٭

نسمح ألحد باستغاللها، وقد عبرنا 
املعاقني من خالل  عن احتياجات 
اعتصام في ساحة التغيير، حضره 
بعض من أعض����اء مجلس األمة 
وأعلنوا ممارس����تهم صالحياتهم 
الدس����تورية إلق����رار القانون، إال 
ان األم����ر تخطى ذلك الى التوجه 
الس����تجواب رئيس الوزراء وهذا 
ما رفضناه ونرفضه. وبدوره قال 
عضو اللجنة الوطنية حلماية قانون 

من اجل خدمة توجهاتهم، مشيرا 
الى انه قبل إقرار قانون املعاقني 
ب� 6 أشهر بدأنا من خالل الرابطة 
الوطنية لإلعاقة السعي إليقاف هذه 
املمارسات، حيث أوقفنا 19 نائبا 
ممن يحاولون استغالل هذه الفئة 

لصالح توجهات سياسية.
وزاد، لقد كافحنا بقضية املعاقني 
في السابق الى ان مت إقرار القانون 
ومازلنا ندافع عن هذه القضية ولن 

مهدي العازميعلي الثوينيعايد الشمري

ضمن خطته التدريبية لعام 2012/2011

»IFRS احملاسبة« يختتم »مستجدات املعايير الدولية للتقارير املالية«
اختتم ديوان احملاسبة برنامجا 
تدريبي���ا بعنوان »مس���تجدات 
املعايير الدولية للتقارير املالية 
IFRS وفقا ألحدث التعديالت وذلك 
تنفيذا خلطة التدريب السنوية 

لعام 2012/2011.
اس���تهدف البرنامج تعريف 
املش���اركني بأحدث املستجدات 
الص���ادرة من االحت���اد الدولي 
للمحاسبني بشأن املعايير محور 
البرنام���ج حتى تاريخ االنعقاد 
التطبيقية  امله���ارات  وتنمي���ة 
العملي���ة املرتبط���ة بأح���دث 

مستجدات املعايير، مثل معايير 
إع���داد التقارير املالية الصادرة 
حديثا، والتعديالت على املعايير 
القائمة والتحسينات السنوية 

على املعايير القائمة.
وتناول القواعد العامة إلعداد 
الدخل الشامل ومنها ان ما يدخل 
الدخل الشامل هو التغير الذي 
حدث خالل العام للبنود اخلمسة 
األساسية، وبنود الدخل الشامل 
قد تظهر باإلجمالي قبل الضرائب، 
وليس كل ما يحدث في حقوق 
امللكية يتم نقله الى الدخل الشامل 

اآلخر ومعاجلة االس���تثمارات 
املتاحة للبيع تختف عن معاجلة 
كل من األصول الثابتة واألصول 

غير امللموسة.
البرنامج معيار  واستعرض 
احملاسبة الدولي رقم 24 والذي 
ينص على االفصاح عن االطراف 
ذوي العالق���ة، وبني الهدف من 
املعيار فه���و ضمان ان حتتوي 
البيانات املالية للمنش���أة على 
اإلفصاحات الالزمة جلذب االنتباه 
نح���و إمكانية ان يكون مركزها 
املال���ي وأرباحها او خس���ائرها 

قد تأثرت بوجود االطراف ذات 
العالقة وباملعامالت واألرصدة 

املعلقة لدى هذه اجلهات.
وتطرق الى مراحل احملاسبة 
عن االستثمارات املباشرة من 
خالل الشركات التابعة والتي 
تنقس���م الى املرحل���ة األولى 
االقتن���اء واالعتراف واملرحلة 
الثانية القياس األولي واملرحلة 
الثالث���ة هي مرحل���ة القياس 
الرابعة  أما املرحل���ة  الالحق، 
فهي االفص���اح واخيرا مرحلة 

العرض.

البرنام���ج املقصود  ع���رف 
باملقاب���ل املالي املنقول على أنه 
العادلة  بالقيمة  اندماج األعمال 
انها  التي يتم حس���ابها عل���ى 
العادلة لألصول  القيم  مجموع 
التي تنقلها املنشأة املشترية في 
تاريخ االستمالك كما اوضح انواع 
املقابل املالي مثل القيمة العادلة 
لألصول املنقول���ة، والتزامات 
القوية خاصة  تتحملها املنشأة 
بالشركات الضعيفة واألسهم التي 
تقدمها املنشأة القوية ألصحاب 

الشركة الضعيفة.

حتفيز املواطنني 
وتطوير الشبكة 
والوسائل وربط 
املناطق البعيدة 

بالعاصمة


