6

alwasat.com.kw

اخلميس  30صفر  1440هـ 8 /نوفمبر  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3310

محليات

Thursday 1st November 2018 - 12 th year - Issue No.3305

ترأس اجتماع ًا لوكاالت األنباء العربية مع وكالة «د.ب.أ»

الدعيج يدعو إلى إيجاد سبل كفيلة للقضاء على أسباب اإلرهاب

ت���رأس رئ��ي��س مجلس االدارة امل��دي��ر العام
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) ورئيس احتاد
وك��االت األن��ب��اء العربية (ف��ان��ا) الشيخ مبارك
الدعيج اجتماعا في برلني ملديري وكاالت األنباء
العربية مع كبار املسؤولني في وكالة األنباء
األملانية (د.ب.ا).
واتفق الطرفان في االجتماع ال��ذي يستمر
يومني على تعزيز آليات وسبل التعاون بني
وكاالت األنباء العربية من جهة ووكالة األنباء
األمل��ان��ي��ة مب��ا ي��خ��دم مصلحة الطرفني وتقدمي
األخبار املوثوقة للرأي العام في أملانيا والدول
العربية.
كما اتفق املشاركون في االجتماع على تعزيز
ق��ن��وات التواصل وال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخلبرات
والدورات التدريبية.
وناقش الشيخ مبارك الدعيج مع املسؤولني
في وكالة (د.ب.أ) ورقة عمل قدمها باسم وكاالت
االن��ب��اء العربية من اج��ل اع��ادة ترتيب شؤون
وكاالت االنباء وعالقات بعضها ببعض.
وت��ه��دف ال���ورق���ة ال���ى م���ج���اراة ال��ت��ط��ورات
املتسارعة في مجال االتصاالت التي نتج عنها
تشكيل منصات اع�لام��ي��ة كبيرة على مواقع
التواصل االجتماعي مثل (فيسبوك) و(تويتر).
ويسعى الطرفان من خ�لال الورقة لتشكيل
ارضية ميكن من خاللها التوص إلى مجموعة من
االفكار االيجابية لتطوير عمل الوكاالت العربية

الشيخ مبارك الدعيج أثناء االجتماع مع مسؤولي وكالة األنباء األملانية

وحتسني ادائها وتعزيز التعاون مع وكالة االنباء
األملانية ووكاالت االنباء االخرى في أوروبا.
وأكد الطرفان ضرورة احلؤول دون استغالل
املنظمات االرهابية وسائل االع�لام كمنصات

جانب من االجتماع

لنشر اخبارها املغرضة مشددين على ضرورة
حرمان هذه املنظمات فرص الوصول الى منافذ
الوسائل االعالمية .ودان املشاركون في االجتماع
ك��ل اش��ك��ال االره���اب مؤكدين مخرجات القمة

«احملاسبة» نظم الندوة الثانية للفائزين في املراكز
األولى مبسابقة البحوث الـ  18لعام 2017
من منطلق تأهيل وتشجيع
ال��ك��وادر البشرية في دي��وان
احمل���اس���ب���ة ع���ل���ى ال��ب��ح��ث
العلمي واالرت��ق��اء مبستوى
األداء املؤسسي والرقابي،
أق��ام دي��وان احملاسبة الندوة
الثانية للفائزين باملراكز
األول����ى مب��س��اب��ق��ة البحوث
الثامنة عشر لعام .2017
وحاضر في ال��ن��دوة كبير
مدققني ب���إدارة الرقابة على
الشئون االجتماعية واخلدمية
إميان الزنكوي وذلك ملناقشة
بحثها ح��ول موضوع «مدى
تأثير خ��روج بريطانيا من
االحت���اد األوروب����ي (منطقة
ال���ي���ورو) ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ارات
ال��ك��وي��ت اخل��ارج��ي��ة ودور
الديوان في الرقابة عليها“،
ك��م��ا ق����دّم ك���ل م���ن محاسب
رئيسي شهد األمني ومحاسب
أول م��ن��اي��ر ال��ش��دوخ��ي من
إدارة الشؤون املالية بحثهما
املشترك ال���ذي حمل عنوان
«تطبيق النظم احلديثة في
مجال املالية العامة والتوجه
ن���ح���و ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ع��ل��ي
لنظم إدارة مالية احلكومة
( )GFMISعلى كافة اجلهات
احلكومية (وزارات – هيئات
ملحقة)».
وق��ال��ت إمي���ان ال��زن��ك��وي
خ��ل�ال ال���ن���دوة أن ال��ب��ح��ث
ج����اء اس��ت��ج��اب��ة اله��ت��م��ام
دي���وان احملاسبة مبوضوع
خروج بريطانيا من االحتاد
األوروب������ي ووص��ف��ه ضمن
امل��وض��وع��ات ال��ت��ي تستحق

جانب من الندوة

ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ل��ي��ل م��ن بني
امل��وض��وع��ات األخ���رى التي
شملتها املسابقة السنوية
للبحث العلمي.
وأف��ادت أن أه��داف البحث
تتمثل ف��ي دراس���ة وحتليل
كل من التأثيرات اإليجابية
والسلبية خل��روج بريطانيا
من االحتاد األوروبي ،وأعمال
إدارة ومتابعة االستثمارات
املالية لدولة الكويت في ظل
متغيرات اخلروج ،إلى جانب
حتديد ال��دور الرقابي األمثل
ل���دي���وان احمل��اس��ب��ة ف��ي ظل
خروج بريطانيا من االحتاد
األوروب������ي ب��ه��دف تعظيم
احملفظة االستثمارية لدولة
الكويت.
وت���ط���رق���ت ال���زن���ك���وي
ف��ي بحثها إل��ى ع��دة محاور
رئيسية منها :جتربة االحتاد
األوروب��ي واألهمية النسبية
للدور البريطاني في منظومة

االحتاد األوروب��ي ،باإلضافة
إل��ى تداعيات وأس��ب��اب طلب
ب��ري��ط��ان��ي��ا اخل������روج من
املجموعة األوروب���ي���ة ،كما
تناولت التكاليف التي تقع
على بريطانيا أثر انسحابها
مب��وج��ب حتليل م��ن وزارة
اخل����زان����ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة.
واستعرضت خ�لال الندوة
اآلث���ار السلبية واإليجابية
خلروج بريطانيا من االحتاد
األوروب��ي على االستثمارات
الكويتية في أوروبا ،والدور
املناط بديوان احملاسبة في
ال��رق��اب��ة على االستثمارات
الكويتية اخلارجية ،مؤكدة
على أهمية اللقاءات والندوات
للتعرف على آخر التطورات
االقتصادية ،وأهمية االطالع
على تطورات االستثمارات في
بريطانيا وتقدمي املقترحات
ال��ت��ي ت��س��اه��م ف���ي ت��ط��وي��ر
العمل الرقابي في هذا املجال.

م��ن جهة أخ���رى ق��ال��ت شهد
األم�ين أن طبيعة عمل ديوان
محاسبة ودوره في احلفاظ
على امل��ال العام حتتم وجود
أنظمة تضبط العمل الداخلي
واخل����ارج����ي ،ك��م��ا ناقشت
خ�لال ال��ن��دوة موضوع تأثر
العمل الوظيفي في اجلهات
احلكومية بتطبيق نظم إدارة
مالية احلكومة ،GFMIS
ومدى انعكاس ضعف تطبيق
ال��ن��ظ��ام على ك��اف��ة اجلهات
احلكومية ف��ي مجال املالية
بشكل خ��اص .واستعرضت
تعريف نظام ال ()GFMIS
ومكوناته وأقسامه ،باإلضافة
إلى حتديد صعوبات النظام
ومشاكله ،وبيان دور ديوان
احملاسبة في متابعة تطبيق
النظام واألثار املترتبة عليه،
وكيفية التعامل معه واحلد
م��ن األخ���ط���اء ال��ن��اج��م��ة عن
النظام السابق.

«نادي كليك» نظم
ورشة عمل لتعلم
برمجة تطبيقات
األندرويد
أق����ام ن����ادي ك��ل��ي��ك آي
ت��ي ال��ت��اب��ع لقسم علوم
املعلومات في كلية علوم
وه���ن���دس���ة احل���اس���وب
بجامعة الكويت ورش��ة
عمل لتعلم برمجة تطبيقات
األن���دروي���د ،واس��ت��ض��اف
ال��ن��ادي امل��ه��ن��دس أش��رف
علي مستشار تكنولوجيا
املعلومات في شركة ميديا
ف��ون ب�لاس وال��ذي يتمتع
بخبر كبيرة في هذا املجال،
وذل����ك ب��ه��دف املساهمة
ف��ي زي���ادة خ��ب��رة الطلبة
اخل��ري��ج�ين املقبلني على
مشاريع التخرج وتعريف
املهتمني بكيفية إستعمال
برنامج أندرويد ستوديو.
وف���ى ب��داي��ة حديثه
ن���وه امل��ه��ن��دس أش���رف
للحضور عن خبرته في
ه��ذا امل��ج��ال وق���دم نبذة
عن عمله في الكويت ،ثم
أوض���ح ب��أن األن��دروي��د
 ) )Androidه��و
عبارة عن نظام مفتوح
املصدر ويتم استخدامه
مع األجهزة الذكية ذات
ش��اش��ات ال��ل��م��س وم��ن
بينها ال��ه��وات��ف الذكية
واحلواسيب اللوحية.

االس�لام��ي��ة التي انعقدت ف��ي تركيا ف��ي ابريل
املاضي ومتت فيها ادانة جميع اشكال االرهاب.
ودعا رئيس احتاد (فانا) املنظمات الدولية إلى
إيجاد السبل الكفيلة التي من شأنها القضاء على

أسباب اإلره���اب ما يعني ايجاد مناخ تسوده
العدالة واملساواة والتعامل بشفافية ودميقراطية
مع األزم��ات والنزاعات الدولية وإرس��اء قواعد
عادلة في العالقات الدولية واالقتصاد العاملي

حتى يعم االستقرار واألمن والرفاهية في جميع
انحاء العالم .ورافق الشيخ مبارك الدعيج مدير
إدارة التسويق وال��ع�لاق��ات العامة ب(ك��ون��ا)
عصام الرويح.

«نزاهة» تثمن مبادرة النائب العام إصدار مدونة
قواعد السلوك ألعضاء النيابة
ثمن رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد
(ن��زاه��ة) املستشار عبدالرحمن النمش
أمس مبادرة النائب العام املستشار ضرار
العسعوسي بإصدار مدونة قواعد السلوك
الوظيفي واملهني ألعضاء النيابة العامة.
وق��ال النمش في تصريح ل (كونا) إن
هذه املدونة جاءت لتؤكد على ما يتمتع به
رج��ال النيابة العامة من نزاهة وإخالص
ومثابرة معهودة بهم وحرصا منهم على
إقرار مبادئ العدالة واملساواة والسهر على
تطبيق القانون ورعاية مصالح املواطنني
واملقيمني.
وأض��اف النمش أن هذه املدونة تعكس
االلتزام بقواعد االنضباط واحملافظة على
السرية واح��ت��رام العمل وتنمية قدراتهم

العلمية والقضائية وحظر التكسب من
حصانتهم القضائية.
وأوض���ح أن��ه ه��ذه امل��دون��ة تعد ضمن
أول��وي��ات تطبيق االستراتيجية الوطنية
لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
ال��ت��ي ستنطلق ب��داي��ة ال��ع��ام املقبل حيث
ستنعكس إيجابا على مكانة الكويت في
املؤشرات الدولية.
ودع���ا ك��اف��ة مؤسسات ال��دول��ة إل��ى أن
حتذوا حذو النيابة العامة بإصدار مدونات
قواعد السلوك الوظيفي واملهني اخلاصة
مبنتسبيها ملا لذلك النهج من تأثير إيجابي
بالغ ودعما ملا تبذله الدولة من جهود في
مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة
الفساد.

املستشار عبدالرحمن النمش

الصرعاوي يرحب بدعوة مجلس الوزراء لديوان
احملاسبة ومناقشة تقريره السنوي
رحب عادل الصرعاوي رئيس ديوان احملاسبة
باإلنابة بدعوة مجلس الوزراء للديوان حلضور
اجتماع املجلس املزمع عقده ملناقشة ما تضمنه
التقرير السنوي لديوان احملاسبة للسنة املالية
 2018/2017من مالحظات ومخالفات وبحث
السبل الكفيلة برفع كفاءة أداء اجلهات احلكومية
املختلفة  ،واصفا إياها بأنها خطوه باالجتاه
الصحيح نحو تفعيل تقارير الديوان وما ورد
بها م��ن مالحظات ب��اإلض��اف��ة إل��ى استعراض
م��ا تضمنه تقريره ع��ن أه��م امل��ؤش��رات املالية
واملستجدات من قضايا وظواهر وموضوعات
ذات أهمية عالية تتطلب االلتفات إليها ملا متثله
م��ن حت��دي��ات للمالية العامة للدولة وتعزيز
االستدامة املالية بها والتي هي بكل تأكيد محل
اهتمام مشترك من كافة اجلهات املعنية بالدولة
 ،وأكد الصرعاوي على أن الديوان يعكف حالياً
علي وضع اآللية املناسبة التي ميكن من خاللها
اس��ت��ع��راض مكونات تقرير ال��دي��وان بطريقة
مناسبة تعكس حجم اجلهد املبذول في إع��داده

عادل الصرعاوي

وكذا التعاون املثمر مع بعض اجلهات املشمولة
برقابته  ،ليكون ج��اه��زا ً للعرض علي مجلس
الوزراء خالل اجللسة املشار إليها.

وأضاف رئيس الديوان باإلنابة أن هذا التوجه
ج��اء متمما ملا اعتاد عليه دي��وان احملاسبة من
حضور جلسات مجلس األمة وجلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي ملناقشة تقاريره وإيضاح
مدى تفاعل اجلهات املشمولة برقابته فيما يتعلق
بتالفي وتسوية مالحظات ال��دي��وان ال���واردة
بتقاريره .
واختتم الصرعاوي حديثة ب��أن اهتمام كل
من السلطتني التشريعية والتنفيذية مبا يرد
بتقارير الديوان من مالحظات قد جاء متوافقا ً مع
ما ورد بالنطق السامي وخطاب صاحب السمو
أمير البالد حفظه الله ورع��اه بجلسة مجلس
األم��ة املوقر املنعقدة بتاريخ 2018/10/30
وما تضمنه من مباركة ودعم للخطوات احلثيثة
اجل��ادة نحو اإلص�لاح وحماية األم��وال العامة ،
وهو النهج الذي يتبناه جميع العاملني بديوان
احملاسبة من أجل االرتقاء بالعمليات الرقابية
والعمل على بذل املزيد من اجلهد والعمل ملا من
شأنه احلفاظ على املال العام كونها أمانة أجيال.

«رعاية املوهوبني» نظم ورشة عمل «كيف حتول
كتاب ًا إلى رحلة ثقافية» في «العلوم اإلدارية»

لقطة جماعية للمشاركني

حتت رعاية وحضور العميد املساعد للشئون
الطالبية في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت
د .نايف الشمري ،نظم برنامج رعاية املوهوبني
بالتعاون مع منصة الفن املعاصر  ،Capورشة
عمل (كيف حت��ول كتاباً إل��ى رحلة ثقافية) التي
قدمها الكاتب الروائي عبد الوهاب احلمادي للطلبة
املوهوبني املشاركني في البرنامج وذل��ك بقاعة
عيسى حسني اليوسفي بكلية العلوم اإلداري��ة في
جامعة الكويت.
وركزت الورشة على تعريف الطلبة بخلفية لعدد

من كبار أدب��اء العالم متمثلة في بيئتهم وطبيعة
حياتهم وطباعهم الشخصية وعالقاتهم باملكان
وامل��وط��ن وال��ن��اس وم��دى انعكاس ذل��ك وتأثيره
على كتاباتهم وعلى األماكن التي يتناولونها في
رواياتهم وأعمالهم األدبية.
ولتقريب هذا املعنى إلى احلضور ،قام الكاتب
عبد ال��وه��اب احل��م��ادي بتناول مؤلفات عربية
وأج��ن��ب��ي��ة لبعض امل��ش��اه��ي��ر ف��ي ع��ال��م التأليف
والكتابة ،موضحا أداة البحث في العمل األدب��ي
لألماكن لها دالالت ثقافية وحتويلها إلى خارطة

طريق للتخطيط لرحلة ثقافية عبر البلدان وتتبع
سير الكتاب واملؤلفني وأسباب اختيارهم ألعمالهم
األدبية بكل ما يتناولونه ويشملونه من ع��ادات
وتقاليد لشخصيتهم في محور كتابتهم.
واجلدير بالذكر أن هذه الورشة تهدف إلى إثراء
املعرفة الثقافية لدى الطالب وخلق حب االطالع
الذاتي لديه بالتعرف على األماكن التي يقرأ عنها
في أي كتاب ،وتعد ه��ذه ال��ورش��ة ضمن سلسلة
من البرامج وورش العمل التي يقدمها برنامج
املوهوبني خالل العام اجلامعي.

