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ربط األسواق املركزية والفروع واملخازن آلياً

توزيع األرباح على مساهمي جمعية 
الوفرة الزراعية 28 اجلاري

»الزراعة« متنع إصدار تراخيص
لـ »الصيادلة« لبيع األدوية البيطرية

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الوفرة الزراعية 
التعاونية املعني عقل حربي السعدي انه 
سيتم توزيع األرباح عن السنة املالية 
املنتهية في 3١ ديســمبر املاضي، وذلك 
اخلميــس ٢8 اجلــاري في مقــر ديوان 

املزارعني مبنطقة الوفرة ق 3.
جــاء ذلــك خــال اعتمــاد اجلمعية 
العموميــة جلمعيــة الوفــرة الزراعية 
التعاونية ميزانية السنة املالية املنتهية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١6، بعد االطاع على 
املالــي واإلداري، بحضــور  املركزيــن 
ممثلني من وزارة الشؤون االجتماعية. 
واســتعرض الســعدي ابرز مــا قام به 
مجلس اإلدارة املعني منذ تســلمه زمام 
األمور، حيث افصــح انه ألول مرة في 
عهد اجلمعية يتم ربط جميع األسواق 
املركزية والفروع واملخازن آليا، باالضافة 
إلى استخدام احدث اجهزة )PDA( التي 
تساعد في اجلرد االلي، وعاوة على ذلك 
مت تطوير منظومة احملاسبة واملشتريات 

والشؤون اإلدارية.
وبني أنه مت افتتاح سوق البر للمرة 

الثالثــة، باالضافة إلى اعــادة هيكلة 
الوظائف التنفيذية اإلدارية مبا يحقق 
الهدف املنشود ملجلس اإلدارة، وكذلك 
مت تطوير الدورة املستندية واعتماد 
آلية جديدة لصرف مستحقات املوردين، 
مشيرا إلى أنه مت ايقاف جميع العقود 
املخالفة، ووقف صرف البدل النقدي 
ملخصصات االجازة والسلف للعاملني.

وأضاف انه منذ اللحظة األولى الذي 
مت تكلفينا بتســلم زمام أمور اجلمعية 
عملنا على تطبيق القــرارات الوزارية 
والتعاميــم اإلدارية من أبرزها، تطبيق 
الــكادر املالي املوحد الصادر من وزارة 
الشــؤون، وإيقاف الشركات الوسيطة، 
وتنفيذ الشراء املباشر للخضار والفاكهة 
من املنافذ املعتمدة من قبل الوزارة إلى 
جانب تقنني أوجه املصروفات العامة. 
وأشــاد الســعدي بدور ممثلــي وزارة 
الشؤون االجتماعية في تسهيل جميع 
اإلجراء للمساهمني في عملية التدقيق 
قبل الدخول الجتماع اجلمعية العمومية، 
ودور اإلدارة التنفيذيــة فــي جتهيــز 
وتنظيــم اجلمعية العموميــة وتوفير 

جميع املستلزمات لها.

عبدالكريم العبداهلل

منعــت جلنــة التراخيــص الطبيــة 
البيطرية التابعة للهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية الترخيص ألي صيدالني 
للعمل بأي صيدلية او مســتودع لبيع 

األدوية البيطرية.
وذكر مصادر ان الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية خاطبت وزارة الصحة 

بهذا الشــأن ملنع إصــدار اي تراخيص 
خاصة بهذا الشأن، وذلك تطبيقا لشروط 

الهيئة.
وبينت املصادر ان جلنة التراخيص 
الطبية البيطرية في الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية أصدرت هذه التوصية 
في آخر اجتماع عقد لها، ومت تعميم هذه 
التوصية لتطبيقها على جميع اجلهات 

املعنية بالدولة.

عدد من املشاركني في اجتماع اجلمعية العمومية جلمعية الوفرة الزراعية

وضحة احلسيان 

احلسيان للهيئة التمريضية:
مطالبكم في عهدة احلربي

حنان عبدالمعبود

دعت مديرة إدارة اخلدمات التمريضية وضحة احلسيان 
أفراد الهيئة التمريضية الكويتية إلى عدم االستماع إلى 

دعوة اإلضراب.  وأكدت في تصريح أهمية مهنة التمريض 
وأنها مهنة إنسانية مرتبطة بحياة املرضى وسالمة 

صحتهم، الفتة إلى أن ابواب املسؤولني وعلى رأسهم وزير 
الصحة د.جمال احلربي مفتوحة لتلقي أي مطالب ألفراد 

الهيئة التمريضية. وأشارت الى أنها سلمت الوزير احلربي 
في اكثر من لقاء ومناسبة مطالب عديدة تصب في إطار 

دعم قطاع التمريض وتطويره في شتي املجاالت.

وقع مذكرة تفاهم مع االتحاد الوطني لطلبة الكويت

»الهيكلة« يحصر التخصصات األكثر طلباً الحتياجات سوق العمل

الصرعاوي: »احملاسبة« بصدد التحول إلى آليات جديدة في التدقيق

وقع برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة مذكرة تفاهم مع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الشــرعي  املمثــل  باعتبــاره 
الحتادات الطلبــة الكويتيني 
داخل وخارج الكويت بهدف 
التعــاون املشــترك  تعزيــز 
لتطويــر الطلبــة مــن خال 
تسهيل اخلدمات املقدمة لهم 
وصوال إلى االرتقاء بالطلبة 
واخلريجني الكويتيني ورفع 
مســتوى الوعــي الوظيفــي 
لديهم، حيث يتم تخريج آالف 
الطلبــة من جامعات وكليات 
الكويت احلكومية واخلاصة، 
وكذلــك التعليــم التطبيقــي 
وتخريج آالف الكويتيني من 
اجلامعات املصرية واألردنية 
واألوروبية، وهذا الكم الهائل 

يجــب أن يتــم وضــع خطة 
استراتيجية شاملة لتعيينه 
في مؤسسات القطاع اخلاص. 
وأكد أمني عام البرنامج فوزي 
املجدلــي أن البرنامــج رحب 
بتقــدمي ومشــاركة ودعــوة 

االحتاد في الفعاليات املنظمة 
من قبل البرنامج داخل وخارج 
الكويت من ندوات ومحاضرات 
ومعارض وكذلك التنسيق معه 
بشــأن تقدمي حملــة إعامية 
توعويــة لتســويق برنامج 
اإلرشاد الوظيفي والتعريف 
بخدمات االحتاد بشكل عام بني 
الطلبة وتقدمي خدمات اإلرشاد 
الوظيفي ونظام بروفايل الذي 
يقوم على حتليل شــخصية 
الطالب ليوفر له بعد تخرجه 
الفرص الوظيفية املائمة له 
ويســاعد في حتديد املواهب 
وتنميتهــا واســتخدامها في 
مكانها املناسب ملستقبل وظيفي 
أفضل فــي القطــاع اخلاص، 
والتعاون مع االحتاد بشــأن 
حصر التخصصات األكثر طلبا 
فــي احتياجات ســوق العمل 
لدعم التوجه لتنفيذ املشاريع 
بني الطرفــني، وكذلك توجيه 
الدعوة للبرنامج كلما أمكن ذلك 
لانضمام واملشاركة واحلضور 
في اجتماعات اللجان والفرق 
التــي  املتخصصــة  العمــل 
يشــكلها االحتاد فيما يخص 
قطاع الشباب عموما وقطاع 
الطلبة على وجه اخلصوص.  
وأشار املجدلي إلى أن البرنامج 
ســيقوم بالتنسيق مع فروع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
في الداخل واخلارج لتسهيل 

البرنامــج  مهمــة مشــاركة 
فيها وعــرض برامجه وإقامة 
فعالياتــه وتزويــد البرنامج 
بالطلبــة  خاصــة  بقوائــم 
املتميزيــن الراغبــني بالعمل 
في القطــاع اخلاص للدخول 
ضمن برنامج بروفايل لقياس 
الوظيفية وكذلك  الشخصية 
مســاهمة االحتــاد في نشــر 
ثقافة العمل بالقطاع اخلاص 
ومميزاتــه من خــال تنظيم 
ندوات تعريفية كلما أمكن ذلك 
ويتم من خالها عرض برنامج 
بروفايل على الطلبة وتقدمي 
شــرح مبســط عنــه وتقدمي 
تصورات للفعاليات والبرامج 
واألنشــطة التــي من شــأنها 
التعريف ببرنامج بروفايل من 
مؤمترات وندوات وورش عمل 
وعرضها على البرنامج لبحث 
سب وآليات تنفيذها بالتعاون 
بني الطرفني.  وأشــار إلى أنه 
سيتم تشكيل جلنة مشتركة 
بني البرنامج واحتاد الكلية من 
ممثلي الطرفني تقوم بالتنسيق 
لتنفيــذ أحــكام هــذه املذكرة 
واتخــاذ كل ما يلــزم لتفعيل 
النصوص الواردة فيها وتذليل 
العقبات واإلشكاليات التي قد 
تواجه تنفيذها واالتفاق على 
املتعلقة  التفصيليــة  األمور 
باملذكرة وكل ما تراه مناسبا 
لدعم العمالة الوطنية وحثها 
على العمل في القطاع اخلاص.
وســترفع اللجنة املشــتركة 
تقريرا دوريا كل شهر لألمني 
العام لبرنامج إعادة الهيكلة 
التنفيذية  الهيئــة  ورئيــس 
لاحتــاد الوطنــي لطلبــة 
الكويت، يتضمن ما مت اتخاذه 
من إجــراءات تنفيذا ألحكام 
هذه املذكرة وحتديات تطبيقها 
وأهــم احللــول واملقترحات 
املناسبة  التوصيات  ووضع 
وبرنامج العمل خال الفترة 

املقبلة. 

واشنطن - كونا: قال رئيس 
ديوان احملاسبة باإلنابة عادل 
الصرعــاوي إن زيــارة وفــد 
ديوان احملاسبة الى العاصمة 
األميركية واشنطن تأتي وفق 
خطة ممنهجة لاســتفادة من 
جتارب وخبرات أجهزة الرقابة 

العليا في الكثير من الدول.
وأضــاف الصرعــاوي فــي 
تصريــح لـ »كونــا« في ختام 
الزيارة التي اســتمرت يومني 
أنه يأتي في مقدمة تلك األجهزة 
األميركــي  املســاءلة  مكتــب 
املتحــدة، حيــث  بالواليــات 
مت تبــادل املزيد مــن املعارف 
باإلجراءات اخلاصة في عمليات 

التدقيق.
ديــوان  ان  وأوضــح 
احملاسبة بصدد التحول من 
النظام التقليدي في عمليات 
التدقيق الى آليات وممارسات 
جديدة منها التدقيق املبني 
علــى املخاطر ومنها تدقيق 
تكنولوجيا املعلومات ومنها 
ما يتعلق بضمــان اجلودة 
حتى يتم االرتقــاء بالعمل 

الرقابي.
وبني ان هناك خطة زمنية 
مقترحة ابتداء من ٢٠١8-٢٠٢٠ 
التي القت ترحيبا من اجلانب 
األميركي، حيث ستكون هناك 
لقاءات متبادلة ســنويا اما في 
واشنطن او في الكويت باإلضافة 
الى ورش عمل وملتقيات علمية 
تغطي 4 مجاالت رئيسية وهي 
التدقيق بتكنولوجيا املعلومات 
والتدقيق علــى النفط والغاز 
وايضا في إدارة املخاطر كأساس 
في عمليات التدقيق وايضا فيما 
يتعلق بوضع مؤشرات قياس 
األداء وهي من اآلليات احلديثة 
جدا لارتقاء بعمليات التدقيق 
لنكــون مبصاف الدول املميزة 

في هذا اجلانب.

مــن ناحيــة أخــرى، ذكــر 
الصرعــاوي انه علــى هامش 
زيارتــه كان هنــاك لقــاء مــع 
البنك الدولــي، حيث مت خال 
اللقاء نقل »طموحنا والتحديات 
الذي يواجها ديوان احملاســبة 
بالكويت فــي االرتقاء بالعمل 
املهني وتسليح جميع املدققني 
الذيــن هم عنصر أساســي في 
العمل فــي املؤسســة في اخر 
املعــارف بهذا اجلانــب، حيث 
ان البنك الدولــي لديه الكثير 
من املمارســات مــع الكثير من 
أجهــزة الرقابــة العليــا وكان 
هناك ترحيب كبير واستعداد 
فــي تقدمي الكثيــر من جوانب 

الدعم الفني.
أبــرز املواضيع الذي  ومن 
متت مناقشتها مع البنك الدولي 
كانت االستفادة من خبرات البنك 
في مجال ضمان اجلودة، وذلك 
من واقع جتربتهم مع األجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
واالســتفادة من خبرات البنك 
الدولي في مجال منهج التدقيق 

املبني على املخاطر.
برئاســة  الوفــد  وقــام 

الصرعــاوي بزيارة الى مكتب 
املساءلة احلكومية األميركية، 
حيث اطلع على جتربة املكتب 
في إعداد تقارير األنشطة عالية 
املخاطر والتعرف على جتربة 
املكتــب بالتدقيــق املبني على 
املخاطــر باإلضافــة الى تبادل 
اخلبرات بآليــة إعداد وإصدار 
واألدلــة  الرقابيــة  املعاييــر 
االسترشــادية لــكل عمليــات 
التدقيق ومبجال التدقيق على 

النفط والغاز.
وأكد الصرعــاوي انه لدى 
الديوان رغبة جادة في االستفادة 
بتجارب الكثير من الدول، حيث 
مت البــدء بالتحول فــي زيادة 
عمليــات التواصل مــع الكثير 
من املؤسسات الرقابية لكسب 
الكثير من املعارف، حيث حتما 
سيكون املردود على االرتقاء في 
العمل الرقابي فالعمل الرقابي 
في جميع دول العالم هو محل 
حتد، حيث شهد الشهر اجلاري 
الكثير من اللقاءات الفنية من 
واقــع تعاون فني مــع اجلهاز 
الصينــي مبجال تنمية قدرات 
العاملــني باألجهــزة الرقابيــة 

واجلهــاز الهندي ملجال تدقيق 
تكنولوجيا املعلومات واجلهاز 
البرتقالــي باملعايــر اخلاصة 
باملســتويات العامــة واجلهاز 
الكــوري بشــأن التدقيق على 
املشاريع اإلنشائية ومشاريع 

الشراكة وغيرها من الدول.
من أبرز املشاريع املستقبلية 
إلى  للديوان أشار الصرعاوي 
ملتقى الشــباب »حيث تبنينا 
معرفة نظرة الشباب العاملني 
في الديــوان الذين هم أقل من 
ســن الـ 35 عاما ومت ســؤالهم 
سؤاال مباشرا وهو كيف يديرون 
إدارة هذه املؤسسة في املستقبل 
وهذا يعتبر حتديا كبيرا وهم 
اآلن فــي ورشــة عمــل جــادة 
لوضــع رؤيتهم، حيــث تركنا 
لهم الباب مفتوحا ليقدموا لنا 
نظرتهــم إلدارة املؤسســة في 
املســتقبل حتى نصــل الى ان 
الذين سيقودون ويعملون في 
هذه املؤسســة هم في االجتاه 
الصحيــح ونكون ســلمنا لهم 
الراية، حيث ان هذا يعتبر أمانة 
أجيال ومن الضروري احملافظة 
على املال العام واحملافظة على 

أموال الدولة«.
وأشار إلى »مشروع طموح 
ينطلــق باألســاس مــن روية 
الديــوان بأننا شــركاء ورقباء 
وينقل النظرة لهذه املؤسســة 
من رقابية فقــط إلى أن تكون 
شــريكة فــي وضــع صــورة 
مســتقبلية رقابية وتوجيهية 
فيمــا يتعلــق بدعــم وتطوير 
أداء إدارات التدقيــق الداخلــي 
في اجلهات املشمولة بالرقابة 
من خال تقييم أداء هذه اإلدارات 
وتقدمي الدعم واآلليات اخلاصة 
لارتقاء بعملهــا، حيث كل ما 
كان هناك إدارات تدقيق داخلية 
فاعلــة كان هنــاك ارتياح لدى 

اجلهاز«.

فوزي املجدلي واملشاركون في توقيع االتفاقية

عادل الصرعاوي ووفد ديوان احملاسبة خالل زيارة عدد من أجهزة املساءلة واحملاسبة األميركية

وضع مؤشرات 
قياس األداء وهي 

من اآلليات احلديثة 
جداً لالرتقاء 

بعمليات التدقيق

ناقشنا مع البنك 
الدولي التحديات 

التي يواجهها 
»احملاسبة« في 

االرتقاء بالعمل 
املهني

إلغاء اإلعفاء من البصمة في البرنامج 
بدءًا من أول أكتوبر

أصدر أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي تعميما إداريا جلميع املوظفني 

أيا كانت وظائفهم اإلشرافية أو املصنفة أو مدة خدمتهم 
بشأن إثبات احلضور واالنصراف.

وتضمن إلغاء إعفاء البصمة ألي من املوظفني بناء على قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم )8( لسنة 2017 املتضمن عدم 

جواز إلغاء البصمة ألي جهة حكومية.
وأشار التعميم على اقتصار اإلعفاء من البصمة على 

املوظفني من ذوي اإلعاقة الشديدة أو الذهنية أو املتوسطة 
بشرط تقدمي شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 

مبا يفيد عدم متكنهم من البصمة، مشددا على ضرورة 
التزام جميع املوظفني من الفئات التي كانت معفاة من 

البصمة إلثبات احلضور واالنصراف ومراجعة إدارة الشؤون 
االدارية بالبرنامج التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تفعيل 

النظام لكل منهم. علما بأنه سيتم تفعيل نظام البصمة على 
جميع املوظفني اعتبارا من أول شهر أكتوبر املقبل.

في ختام زيارة وفد الديوان إلى واشنطن لالستفادة من جتارب أجهزة الرقابة العليا


