
ق����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س دي����وان 
احمل���اس���ب���ة ال���ك���وي���ت���ي ع����ادل 
ال��ص��رع��اوي أم��س األرب��ع��اء إن 
ال���دي���وان ح��ري��ص ع��ل��ى صقل 
م��ه��ارات املدققني العاملني فيه 
ورف���ع أدائ��ه��م ب��أح��دث أساليب 
ال��ت��دق��ي��ق امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ث��ورة 

تكنولوجيا املعلومات.
وأض������اف ال���ص���رع���اوي في 
تصريح ل� )كونا( عقب مشاركته 
في املؤمتر الثامن لرؤساء التدقيق 
ال��داخ��ل��ي أن دي����وان احملاسبة 
ش��ارك في املؤمتر لالطالع على 
آخ���ر ال��ت��ط��ورات احل��اص��ل��ة في 
مجال التدقيق الداخلي واملراقبة 
باستخدام تكنولوجيا ال��ذك��اء 
االصطناعي والبيانات الضخمة، 

م��ؤك��دا أن مجال التدقيق يشهد 
تطورا لم يسبق له مثيل بسبب 
ثورة تكنولوجيا املعلومات التي 

يشهدها العالم.
 وأض��اف أن من أه��م تطلعات 
دي��وان احملاسبة الكويتي حاليا 
هو رف��ع اداء املدققني الكويتيني 
مل��ج��اراة م��ا يحصل م��ن تقدم في 
هذا املجال »ولذلك مهمتنا اليوم 
ه��و نقل اخل��ب��رات ال��ت��ي اطلعنا 
عليها ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر وغ��ي��ره 
م���ن امل���ؤمت���رات إل���ى ك���وادرن���ا 
ال��ط��م��وح��ة«.  وب��ني الصرعاوي 
أن دي��وان احملاسبة يعول على 
جانب التدريب املهني ف��ي رفع 
جودة العاملني في إع��داد تقارير 
املراقبة والتدقيق الداخلي من 

خالل إدخال عنصر التكنولوجيا 
وحتليل البيانات الضخمة كركن 
أساسي يجب على املدقق التعرف 
عليه واالستفادة منه«، لذلك ال 
ي��أل��و ال��دي��وان ج��ه��دا ف��ي إش��راك 
كوادره بأهم ال��دورات التدريبية 
والورش الفنية سواء في الكويت 

أو خارجها«. 
وأش�������ار إل�����ى أن امل���ؤمت���ر 
استعرض ع��دة حتديات تواجه 
التدقيق الداخلي السيما كيفية 
حماية املعلومات اخل��اص��ة من 
الهجمات اإللكترونية وكيفية بناء 
منظومة متكاملة لألمن السيبراني 
داخل مؤسسات التدقيق الداخلي 
من خالل أح��دث ما توصلت إليه 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
وأوضح أن هناك حتديا يواجه 
دي���وان احملاسبة وه��و تسخير 
التكنولوجيا احلديثة في أعمال 
التدقيق التي يقوم بها وتنمية 
قدرات العاملني في أجهزة الرقابة 
التابعة له في ظل وجود البيانات 
الضخمة والقدرة على حتليلها. 
وت��اب��ع: »خطونا خطوات مهمة 
في تدريب املدققني على استخدام 
األدوات التكنولوجية الرقابية 
احلديثة من خالل توقيع اتفاقيات 
ثنائية مع عدة جهات عاملية ذات 

صلة«. 

أط��ل��ق��ت م��ؤس��س��ة ان��ت��ص��ار اخليرية 
للشيخة انتصار سالم العلي كتابا بعنوان 
)دائرة احلب( يحوي على جتارب 87 امرأة 

ملهمة في العالم. 
وأقيمت االحتفالية التي مت تنظيمها 
في العاصمة البريطانية لندن في مكتبة 
)أسولني( بحضور العديد من الشخصيات 
الدبلوماسية واإلعالمية والثقافية والذين 
ساهموا باقتنائهم الكتاب ملساعدة النساء 
الالئي عانني احلروب للتغلب على محنهن.

وق��ال��ت الشيخة ان��ت��ص��ار العلي في 
تصريح صحفي: إن ري��ع ه��ذا الكتاب 
كامال سيتم توجيهه إلى مؤسسة انتصار 
اخليرية م��ا يدفع نحو حتقيق أهدافها 
بإعادة تأهيل مليون امرأة عربية عانت من 

احلروب.
وأضافت أن الكتاب يحتوي على جتارب 
87 امرأة ملهمة عبرن عن قوة واحدة في 
كتاب واحد يستعرض صورا لشخصيات 

نسائية مختلفة.
وأوضحت في هذا الصدد أن كل واحدة 
منهن ملهمة ومتميزة ف��ي مجالها مثل 
الشعر والطب والفن وفن اخلطابة وذلك 
ف��ي مسعى إلل��ه��ام ال��ن��س��اء بشكل ع��ام 
وتشجيعهن على االرت��ق��اء وبناء ال��ذات 

ومواجهة التحديات بقوة.

وأشارت إلى أهمية توسيع دائرة احلب 
من خالل إلهام النساء بهذه القصص امللهمة 
ما يجعلهن في يوم ما ضمن دائ��رة احلب 
كشخصيات ملهمة وناجحة موضحة أن 
هذا الكتاب مهم جدا للنساء الالتي عانني 
مآسي احل��روب حيث يلهمهن ويدفعهن 

نحو التميز.
وقالت: إن الكتاب يستعرض قصص 
جناح هؤالء النساء حيث أن املرأة القوية 
هي التي ترعى وتساعد اآلخ��ري��ن بحب 
غير مشروط مشيرة إل��ى أن ه��ذا الكتاب 

هو حلقة حب حقيقية لهؤالء النساء وأن 
تقدميهن في دائرة حب أمر بالغ األهمية.

وأضافت أن الكتاب يهدف إلى مساعدة 
ال��ن��س��اء للتغلب على حتدياتهن بقوة 
وجناحهن ليكن ضمن دائرة احلب الكبيرة.

وأشارت الشيخة انتصار إلى تعاونها 
مع املصور الفوتوغرافي العاملي ماكس 
ف��ادوك��ول ال��ذي ك��ان له الفضل في إظهار 
صورة النساء القويات معربة عن سعادتها 
بالنجاح الكبير الذي القاه هذا الكتاب خالل 

حفل التوقيع.

ي��ذك��ر أن ك��ت��اب )دائ����رة احل���ب( يعد 
استكماال لألعمال التطوعية السابقة التي 
قامت بها الشيخة انتصار العلي حيث 
تعاونت م��ع اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب 

األحمر.
وأقامت الشيخة انتصار العلي معرضا 
بعنوان النساء في احلروب سلط الضوء 
على التحديات التي واجهتها النساء في 
مناطق النزاعات ومت جمعها في كتاب حمل 
عنوان نساء في احلرب بالتعاون مع 24 

فنانا عامليا.

حرصا على تشجيع العلم والتعلم بني 
موظفي ديوان احملاسبة وتعزيز مستوى 
األداء املؤسسي والرقابي في الديوان، أقام 
دي��وان احملاسبة الندوة األول��ى اخلاصة 
ب��ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز األول����ى مبسابقة 

البحوث التاسعة عشر لعام 2018.
وح��اض��رت ف��ي ال��ن��دوة ك��ل م��ن مدقق 
رئيسي أب���رار ب��ن سبت وم��دق��ق مشارك 
س��ع��اد العليان م��ن إدارة ال��رق��اب��ة على 
الشؤون االقتصادية والتنظيمية، وذلك 
ملناقشة بحثهما عن »دور ديوان احملاسبة 
ف��ي التدقيق على م��دى ال��ت��زام احلكومة 
بتنفيذ أه��داف التنمية املستدامة«، كما 
قّدمت مدقق مساعد ب��إدارة الرقابة على 
التسويق واالستثمار للجهات النفطية رمي 
السيف بحثها عن »أثر اجتاه دولة الكويت 
لالقتراض احمللي واخلارجي على القدرة 
املالية للدولة، ودور ديوان احملاسبة في 

الرقابة على الدين العام للدولة«.
وقالت أبرار بن سبت أن أهمية موضوع 
البحث ج��اءت من منطلق تعزيز مفهوم 
التنمية املستدامة وأهدافها لدى املدققني، 
وزي���ادة وعيهم ب��دور دي���وان احملاسبة 
ف��ي الرقابة على تنفيذ اه���داف التنمية 
امل��س��ت��دام��ة، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى منهجيات 
التدقيق على تنفيذ هذه األهداف في ضوء 
ما اتفق عليه مؤمتر االنكوساي 22 عام 
2016، وصوالً الى التطبيق األمثل ألهداف 

التنمية املستدامة.

واس��ت��ع��رض��ت خ���الل ال��ن��دوة مفهوم 
التنمية املستدامة ومحاورها الرئيسية 
وأه��داف��ه��ا، وأهمية التدقيق على أه��داف 
التنمية املستدامة، إلى جانب منهجيات 
وأساليب التدقيق على تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة، ودور األج��ه��زة الرقابية في 
التدقيق على مدى جاهزية احلكومة ومدى 
التزامها بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
والتحديات التي تواجهها في هذا الشأن، 
واآلل��ي��ة لتقييم م��دى جاهزية احلكومة 

لتنفيذ أهداف جدول أعمال 2030.
كما أشارت سعاد العليان إلى أن أهداف 
التنمية املستدامة تعتبر أهدافاً دولية وذلك 

ألنها نتاج تعاون دولي مشترك، حيث مت 
االتفاق عليها بعد مفاوضات ومناقشات 
دولية، ومت حتديد هذه االه��داف في قرار 
اتخذته اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة 
في سبتمبر 2015، كما أوضح هذا القرار 
خطة العمل لتحقيق تنمية مستدامة لعام 
2030، وفي يناير 2016 مت البدء بتطبيق 
هذه األهداف فعلياً وهم عبارة عن سبعة 

عشر هدفا.
وأف���ادت أن��ه وبالرغم من ع��دم وجود 
تشريعات أو قوانني تلزم ال��دول بتنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة إال أن املسؤولية 
الرئيسية ع��ن متابعة ال��ت��ق��دم احمل��رز 

واستعراضه تقع على عاتق احلكومات، 
وقد قامت دولة الكويت إلى جانب الدول 
األخ���رى بالتصديق على خطة التنمية 
املستدامة 2030، مما يتطلب استخدام 
مجموعة م��ن امل��ؤش��رات لرصد وقياس 
ال��ت��ق��دم على مستوى ك��ل ه��دف وغ��اي��ة، 
وعرضها على اللجنة اإلحصائية في األمم 

املتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا.
من جهة أخرى، ناقشت رمي السيف في 
بحثها الذي جاء بعنوان »أثر اجتاه دولة 
الكويت ل��الق��ت��راض احمل��ل��ي واخل��ارج��ي 
على القدرة املالية للدولة، ودور ديوان 
احملاسبة ف��ي الرقابة على ال��دي��ن العام 
ل��ل��دول��ة«، ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر التي 
ق��د ت��واج��ه الكويت ف��ي ظ��ل االجت���اه إلى 
االقتراض وأثر ذلك على قدرتها املالية، مع 
املفاضلة بني األساليب املتاحة للدولة في 
معاجلة العجز من حيث الفائدة واملخاطر 
واملعوقات.  وتطرقت خ��الل الندوة إلى 
اع��ت��م��اد دول���ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى اإلي����رادات 
النفطية وم��دى تأثيرها على العجوزات 
احملققة، مشيرة إلى أهمية تنوع مصادر 
اإلي��رادات ومدى كفايتها ملجابهة اخلطط 
اإلمنائية للدولة، كما أوض��ح��ت مفهوم 
وآل��ي��ات ال��دي��ن ال��ع��ام والسند القانوني 
لالقتراض احمللي واخلارجي، إلى جانب 
أسباب اللجوء لالقتراض املباشر وأثره 
على مالية الدولة، والنواحي اإليجابية 

والسلبية لالقتراض احمللي واخلارجي.

أعلنت رئيس مجلس إدارة 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��دع��م 
امل��خ��ت��رع��ني ال��دك��ت��ورة فاطمة 
الثالب، إطالق اجلمعية املوسم 
الثاني من مسابقة )تكنولوجيا 
اإلن���س���ان���ي���ة( حت����ت ش��ع��ار 
)للسالمة نبتكر(، مبينة أنها 
تستهدف ه��ذا امل��وس��م حماية 
كبار السن وذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة ف���ي ح����ال ن��ش��وب 
حريق في مكان تواجدهم، من 
خ��الل ابتكار فكرة أو جهاز أو 
أي وسيلة ميكن أن تساهم في 

حمايتهم.
وأوض���ح���ت د. ال��ث��الب في 
تصريح صحافي بهذه املناسبة، 
أن م��س��اب��ق��ة )ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإلنسانية( تسعى إلى التشجيع 
على االبتكار واالبداع، واكتشاف 
األفكار واالبتكارات املبدعة في 

املجتمع الكويتي، وعلى مستوى 
مختلف الشرائح االجتماعية 

والعمرية في املجتمع الكويتي.
وأش����ارت إل��ى أن املسابقة 
س��وف تنطلق األس��ب��وع املقبل 
وحت���دي���داً ي���وم 30 نوفمبر 

اجلاري، وعلى أن تستمر عملية 
قبول املشاركات حتى 30 يناير 
املقبل، عبر املوقع اإللكتروني 
للجمعية، في حني سيكون إعالن 
النتائج في شهر مارس 2020م.

وبينت د. الثالب، إنه ونظراً 
للنجاح ال��ذي حققته النسخة 
األول����ى م��ن امل��س��اب��ق��ة، ف��ق��د مت 
التوسع ف��ي النسخة الثانية 
م��ن املسابقة م��ن خ��الل إضافة 
ب��ع��ض ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي من 
ش��أن��ه��ا االرت���ق���اء باملسابقة، 
أب��رزه��ا تقسيم املشاركني إلى 
فئتني هما أقل من 18 عاماً ومن 
هم أكبر من 18 عاماً، مضيفة: 
»من اإلضافات أيضاً ألنه سيتم 
تقدمي عدة ورش عمل تدريبية 
للمشاركني بالتعاون مع عدة 
جهات، ملساعدتهم على تطوير 

أفكارهم وحتسينها.
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49 للعيد الوطني  هنأ سلطنة عمان قيادة وشعبًا بالذكرى ال� 

ناصر احملمد: العالقات الكويتية - العمانية عميقة

هنأ سمو الشيخ ناصر احملمد الثالثاء 
سلطنة عمان قيادة وشعبا مبناسبة الذكرى 
ال� 49 للعيد الوطني، مؤكدا عمق العالقة 
املشتركة بني الكويت وعمان والتي حتظى 

باهتمام قيادتي البلدين.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للصحفيني على 
هامش احلفل الذي نظمته سفارة عمان لدى 
الكويت مبناسبة العيد الوطني للسلطنة 

والذي يصادف ال� 18 من نوفمبر سنويا.
وق��ال سمو الشيخ ناصر احملمد: إن عيد 
سلطنة عمان الوطني مبنزلة العيد لكل دول 
وش��ع��وب مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج 
العربية، متمنيا للسلطنة وشعبها املزيد 
من التقدم واالزده��ار في ضوء قيادة جاللة 

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية أنس الصالح في تصريح مماثل 
رس���وخ وت��اري��خ��ي��ة ال��ع��الق��ات الكويتية 
العمانية، مهئنا القيادة والشعب العماني 

الشقيق بهذه املناسبة الوطنية.
من جهته أشاد نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلارالله في تصريح مماثل ب��اإلجن��ازات 
الكبيرة التي تشهدها سلطنة عمان في عهد 
ج��الل��ة السلطان ق��اب��وس ب��ن سعيد على 

املستويات كافة.
واستذكر اجل��ارال��ل��ه بالتقدير العميق 
املوقف املشرف لسلطنة عمان املتمثل في 
دعم الكويت إبان الغزو العراقي عام 1990 
معربا عن متنياته لألشقاء في السلطنة 

بدوام التقدم واالزدهار واألمن واألمان.
وحتتفل سلطنة ع��م��ان ف��ي ال��� 18 من 
نوفمبر من كل عام بعيدها الوطني الذي يأتي 
هذا العام وسط إجنازات حضارية رائدة في 
شتى امليادين بقيادة السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان ال��ذي أرس��ى قواعدها 
على أسس راسخة ممزوجة باحملافظة على 
عبق االصالة العمانية واالنفتاح على العالم.

وتأتي احتفاالت عمان بعيدها الوطني 
جت��س��ي��دا مل��ا حققته السلطنة ع��ل��ى م��دى 
األع��وام ال� 49 املاضية في مختلف املجاالت 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية بخطى 
ثابتة ومتزنة رسمها السلطان قابوس بن 
سعيد إميانا منه بأن املواطن العماني هو 

أساس تطور ورفعة سلطنة عمان.

سمو الشيخ ناصر احملمد يتوسط احلضور

الصرعاوي: »احملاسبة«: حريص على 
رفع أداء وصقل مهارات العاملني

عادل الصرعاوي يتوسط راحيل املرعي و مرمي العتيبي

 العلي: يهدف إلى مساعدة النساء للتغلب على حتدياتهن بقوة 

87 امرأة ملهمة مؤسسة »انتصار« اخليرية تطلق كتابًا جديدًا عن جتارب 

»ديوان احملاسبة« نظم الندوة األولى للفائزين باملراكز األولى في مسابقة البحوث 

الشيخة انتصار سالم العلي خالل االحتفالية

جمعية »املخترعني« تطلق املوسم الثاني 
من مسابقة تكنولوجيا اإلنسانية

د. فاطمة الثالب
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أنس الصالح وخالد اجلار الله يشاركان في قطع كيكة خالل احلفل 

جانب من حفل سفارة عمان لدى الكويت مبناسبة العيد الوطني

حفل إطالق كتاب »دائرة احلب«

جانب من احلضور خالل الندوة


