
أكد ديوان احملاسبة الكويتي أهمية تطبيق موضوعي 
البيانات الضخمة وتدقيق تكنولوجيا املعلومات على 
اجلهات املشمولة برقابته من خالل تشكيل فريق تدقيق 
يتكون م��ن مدققني ماليني وم��دق��ق قانوني ومختص 

بتدقيق تكنولوجيا املعلومات.
وقال الديوان في بيان صحفي أمس األحد مبناسبة 
اص��داره التوصياته اخلاصة بزيارته للمكتب التدقيق 
الوطني الفنلندي أخيرا إن من املهم التنسيق مع اجلهات 
احلكومية لنشر ثقافة البيئة اإللكترونية الالورقية 
وأمتتة اخلدمات احلكومية العامة واخلاصة لتوفير 
الوقت واجلهد في األنظمة اإلداري���ة. ونقل البيان عن 
عضو ال��وف��د امل��ش��ارك مهندس كمبيوتر اختصاصي 
رئيسي ب��إدارة تقنية املعلومات فيصل احلقان قوله 
إن الوفد أوصى بضرورة وضع استراتيجية لتطوير 
وتأهيل م��ه��ارات املدققني املاليني في ال��دي��وان مبجال 
)تكنولوجيا املعلومات( وتخصيص برامج تدريبية 
عملية. وأض���اف احل��ق��ان أن��ه مت��ت التوصية بإنشاء 
ف��رق عمل متخصصة بالديوان من ذوي االختصاص 
واخلبرات واملهتمني باملواضيع التي مت ذكرها للعمل على 
بناء اإلط��ار العام ملنهجية التطبيق وأهمية مشاركتهم 
باملهمات الرسمية وال���دورات التدريبية املتخصصة.
وأوضح أن الوفد أوصى أيضا بالعمل على تطوير األدلة 
االسترشادية للتدقيق على تكنولوجيا املعلومات مبا 
يتناسب مع اختصاصات الديوان وفق قانون إنشائه 
واالس��ت��رش��اد ب��األدل��ة املتوفرة ل��دى املنظمة الدولية 

)االنتوساي( واألجهزة الرقابية التابعة لها.
وأف��اد بأن التوصيات تضمنت أهمية توحيد النظم 
اآللية اإلداري���ة واملالية للجهات املعنية والعمل على 
حوكمتها لضمان دقة البيانات والتركيز على تدقيق 
البيانات إضافة إلى وحث اجلهات على تدريب مدققي 
ال��دي��وان على كيفية استخراج البيانات من األنظمة 
اخلاصة بها.يذكر أن ديوان احملاسبة أبرم اتفاقية تعاون 
مشتركة مع مكتب التدقيق الوطني الفنلندي عام 2017 
ونصت على تشجيع التعاون املشترك في مجاالت أعمال 
التدقيق وتطوير املهارات املهنية للعاملني لدى الطرفني 

وتنسيق اجلهود في االجتماعات اإلقليمية والدولية.
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املؤسسة العامة للرعاية السكنية

»السكنية« تعلن  جدول توزيعات املرحلة 
األولى لـ »جنوب مدينة صباح األحمد«

أع��ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون الطلبات 
والتخصيص في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أحمد الهداب عن جدول توزيعات املرحلة االولى 
مل��ش��روع ج��ن��وب مدينة ص��ب��اح األح��م��د وع��دده��ا 
)1815( قسيمة حكومية مبساحة 400 متر مربع 

)توزيع على املخطط(.
وأك���د ال��ه��داب ف��ي ب��ي��ان صحفي أم��س ال��ت��زام 
املؤسسة بخطتها السنوية اخلاصة بتوزيعات 
الوحدات السكنية للسنة املالية احلالية والبالغ 
ع��دده��ا 12 ال��ف قسيمة حكومية م��وزع��ة علي 

املخططات.
وق��ال إن استدعاء الدفعة األول��ى سيكون يوم 
األربعاء املوافق 21 نوفمبر اجلاري على أن يكون 
تسليم بطاقات القرعة يوم السبت املوافق 24 من 

الشهر ذاته وتوزيع بطاقات االحتياط يوم االحد 
املوافق 25 نوفمبر وأن تكون أول قرعة يوم االثنني 

املوافق 26 من ذات الشهر.
ودع���ا ال��ه��داب امل��واط��ن��ني أص��ح��اب الطلبات 
االسكانية والذي تقدموا برغبتهم بالتخصيص على 
املشروع احلرص على استكمال إجراءاتهم ومتابعة 
اجلدول والتقيد وااللتزام باملواعيد اإلجرائية. وذكر 
ان املؤسسة أعلنت عن فتح باب التخصيص على 
هذا املشروع بتاريخ 15 يوليو املاضي حتى نهاية 
ديسمبر 2017 وما قبل مشيرا الى انه على املواطنني 
الراغبني بالتخصيص على هذا املشروع مراجعة 
إدارة خدمة املواطن باملبنى الرئيسي للمؤسسة 
الكائن مبنطقة ال��وزارات في جنوب السرة أو من 

خالل املراكز اخلارجية التابعة للمؤسسة.

حديقة احليوان تنشر الوعي البيئي 
بالتعاون مع »أمنية«

أع��ل��ن القائمني على حديقة احل��ي��وان ف��ي منطقة 
العميرية عن إطالق تعاون بيئي مع مشروع »أمنية«، 
وذل��ك م��ن خ��الل وض��ع نقاط جتميع بيئية برعاية 
اخلطوط اجلوية الكويتية، بحضور مدير احلديقة 
ناصر العطية، وعدد من املسؤولني بينهم عبداحملسن 
مصطفى، مشاري اخلالد، منى احلملي، نور حسني، 
إضافة إلى مؤسسي مشروع »أمنية« سناء الغمالس 

وفرح شعبان.
وقالت الرئيس التنفيذي ملشروع »أمنية« سناء 
الغمالس في تصريح صحفي أن التعاون مع إدارة 
حديقة احليوان ثمرة تواصل منذ عامني تقريبا، حيث 

كانوا أول املبادرين في دعم مشروعنا البيئي إميانا 
منهم في ثقافة الفرز من املصدر نحو حتقيق بيئة 
سليمة تخلو من امللوثات البالستيكية، مثمنة جهودهم 
ودعمهم املستمر. وذكرت الغمالس إننا كمشروع بيئي 
كويتي عهدنا على أنفسنا منذ تبلور فكرتنا العمل 
بجهود مضنية لتحقيق أمنية كويت جديدة، معربة عن 
االعتزاز والتقدير والعرفان لكل اجلهات واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة التي بادرت لدعمنا ملواصلة عملنا 
انطالقا من شعورهم الوطني احلريص على ترسيخ 
الوعي البيئي في املجتمع بإطار اجلهود الرامية نحو 

إيجاد صحية خالية من املخاطر البيئية.

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجل��ب��ري عمق العالقات 
التي تربط بني الكويت اليونان الصديقة 
وال��ت��ع��اون الثنائي ف��ي شتى امل��ج��االت 

االعالمية بني البلدين. 
 وقال اجلبري خالل لقائه بعمدة جزيرة 
)ك��وس( اليونانية جورج كرستيس في 
مكتبه أمس األحد إنه توجد اتفاقية مبرمة 
ب��ني الكويت وال��ي��ون��ان منذ ع��ام 1978 
تتعلق بجوانب عدة ذات االهتمام املشترك 
مشيرا الى عزم ال��وزارة توقيع اتفاقية 
بواسطة وزارة اخلارجية مع اجلانب 
اليوناني في شهر ديسمبر املقبل تتعلق 

باملجال اإلع��الم��ي واظ��ه��ار م��ا تتميز به 
جزيرة كوس للمتلقي الكويتي.  

وش��دد على حرص القيادة السياسية 
في الكويت على رف��ع مستوى التعاون 
الثنائي بني البلدين في شتى املجاالت 
خصوصا باملجال الشبابي واالستفادة 
من التجربة اليونانية في مجال الزراعة 
معربا ع��ن ش��ك��ره لعمدة مدينة كوس 
اليونانية جورج كرستيس لتوجيه دعوة 
رسمية له لزيارة اليونان في اقرب فرصة 

ممكنه. 
 م��ن جانبه أك��د ع��م��دة ج��زي��رة كوس 
اليونانية أن لدى ب��الده ودول��ة الكويت 

العديد من القواسم املشتركة التي من 
شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي 
على شتى الصعد معتبرا أن وزير اإلعالم 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب محمد 
اجل��ب��ري ميثل روح ال��ش��ب��اب الكويتي 
الصاعد الذي يتطلع الى مستقبل مشرق 

لبالده. 
 وق���ال كرستيس ان ج��زي��رة ك��وس 
تعد ثالث اكبر جزيرة يونانية وتضم 
مطارا دوليا حديثا اضافة ال��ى منشآت 
فندقية تستطيع استقبال اكثر من مليون 
ونصف سائح اجنبي سنويا مشيرا الى ان 
عالم الطب اليوناني الشهير )أبو قراط( 

ول��د في جزيرة ك��وس وك��ان يعلم الطب 
فيها.  واوضح ان بالده تسعى من خالل 
هذه الزيارة الى توسيع نطاق التعاون 
االقتصادي والتجاري بني البلدين وتبادل 
الزيارات والوفود الشبابية واملتخصصة 
م��ن أج��ل دف��ع عجلة ال��ت��ع��اون املشترك 

وتعزيزه في شتى املجاالت االنسانية.
وأع��رب عمدة جزيرة كوس اليونانية 
عن شكره لوزير االع��الم ووزي��ر الشباب 
محمد اجل��ب��ري على ح��ف��اوة االستقبال 
ودول����ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ح��س��ن الضيافة 
وإتاحة الفرصة له للتعرف على الكويت 

وما تتميز به عن قرب.

أكد عمق العالقات بني البلدين

اجلبري: القيادة السياسية في الكويت حريصة   
على رفع مستوى التعاون مع اليونان

الوزير محمد اجلبري مستقبالً عمدة جزيرة كوس اليونانية جورج كرستيس

  انطالقا من الشعور باملسؤولية باملساهمة في اجلهود 
املجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أقامت كلية 
احلقوق بجامعة الكويت ن��دوة حول اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وشفافية التطبيق في دولة الكويت بالتعاون 
مع جمعية الشفافية الكويتية، حاضر فيها رئيس الدولة 
لشؤون مجلس األمة م.عادل اجلارالله اخلرافي وممثل الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد – نزاهة د.محمد بوزبر وعضو هيئة 
التدريس بكيلة احلقوق-قسم القانون اخلاص- أ.د.مدوس 
فالح الرشيدي ورئيس جمعية الشفافية الكويتية أ.ماجد 
املطيري، وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية منال 

الكندري. 
وبني رئيس الدولة لشؤون مجلس األمة م.عادل اجلارالله 
اخلرافي دور دولة الكويت ومؤسساتها احلكومية في تطبيق 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، 
مشيرا إلى أهمية اشتراك املجتمع املدني في جميع الوزارات 
للحرص على عدم تفشي الفساد، وحسب املعاهدة التي وقعت 
في 2006 بأن اإلجراءات التي متت بتفعيل الشفافية واحملافظة 
على مستوى الكويت في املواقع اإللكترونية، منوها على دور 

مجلس الوزراء بدوره في تشكيل اللجنة القانونية التي شارك 
فيها جهات كثيرة مع اشتراك املجتمع املدني، وأيضا دور 

احلكومة في امليكنة للحرص على عدم تفشي الفساد.
    وبدوره أشار أ.د.مدوس الرشيدي  على آلية تنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد في دولة الكويت، موضحا أن هذه 
اإلتفاقية أقرتها اجلمعية العامة بعام 2003 وصادقت عليها 
الكويت عام 2006 والتي حدد مقرها في العاصمة قطر 2009، 
مضيفا أه��داف هذا اآللية وهي أن تكون ال��دول األعضاء على 
دراية من الشفافية والنزاهة، واملساعدة في تبادل اخلبرات 
ومواجهة التحديات املختلفة التي طبقت على دولة الكويت 

في 2013.  
      ومن جهته أوضح د.محمد بوزبر أهداف الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد وه��ي إرس��اء مبدأ الشفافية والنزاهة في 
املعامالت اإلقتصاديه واإلدارية، وتطبيق اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وحماية املبلغني عن جرائم الفساد وتعزيز مبدأ 
التعاون واملشاركة مع الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ 
وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة واحملسوبية، مضيفا 
أن من أهم املهام واإلختصاصات التي حترص عليها الهيئة هي 

وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة 
الفساد ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية و حماية املبلغني 

عن الفساد وذلك للتنسيق مع اجلهات املختصة.
     وم��ن جانبه ع��رف أ.ماجد املطيري اإلتفاقية الدولية 
ملكافحة الفساد ودور مؤسسات املجتمع املدني بتعزيز قيم 
الشفافية، موضحا دور املجتمع املدني في إضفاء مزيدا من 
الشفافية واملساهمة في اتخاذ القرار والتوعية واحل��د من 
الفساد وذلك من خالل مشاركة الهيئات احلكومية في التوعية، 
مبينا أن هذه اإلتفاقية مبثابة أداة وقائية التي تتضمن مراجعة 
داخلية وخارجية متكن من تقومي نظام النزاهة في كل دولة من 

الدول التي صادقت عليها.
   وب��دوره��ا أف��ادت منال الكندري أن ه��ذه ال��ن��دوة بعيدة 
كل البعد عن األه��داف السياسية حيث أن هذه الندوة ليست 
إللقاء اللوم على أشخاص معينني أو لترصد األخطاء بل هي 
ندوة توعوية قانونية، مشيرة إلى أن للفساد تكلفة اجتماعية 
وإقتصادية وسياسية باهضة والتطبيق الفعلى لهذه اإلتفاقية 
هو مانحتاجه في الوقت الراهن، وفي اخلتام مت فتح باب 

األسئلة واملناقشه للحضور.

بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية 

»احلقوق« نظمت ندوة حول اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وشفافية التطبيق في الكويت 

جانب من احلضور

فيصل احلقان

»ديوان احملاسبة« يؤكد أهمية تدقيق تكنولوجيا 
املعلومات على اجلهات املشمولة برقابته

املتحدثون في الندوة

     ضمن سلسلة م��ح��اض��رات امللتقى 
ال��ط��الب��ي ال��ث��ق��اف��ي ال��س��اب��ع » جت���اوز 
الصعوبات .. جناح وتخرج » وحتت رعاية 
القائم بأعمال عميد كلية العلوم احلياتية 
بجامعة الكويت د. مشاري احلربي، أقام 
مكتب العميد املساعد للشئون الطالبية 
م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان » إدارة ال��ض��غ��وط » 
ح��اض��رت فيها د. أن���وار ال��ش��الل، وذل��ك 

بحضور عدد من موظفي وطلبة الكلية. 
     بداية ذكرت د. أنوار الشالل أن كلمة 
ضغط لها مفاهيم وتعاريف عدة أبرزها 

ق��وة حافز خ��ارج��ي أي عامل طبيعي أو 
نفسي على جسم ما يؤدي إلى ظهور توتر 
أو تشوه على ه��ذا اجل��س��م، وه��و نتيجة 
عامل ضاغط س��واء طبيعي أو نفسي أو 
اجتماعي، لتظهر آثاره بعد ذلك في صور 
متنوعة على العقل أو النفسية أو كمظهر 
بيولوجي، وذل��ك ف��ي ظ��ل وج��ود عوامل 
مساعدة كالزمن واإلس��ت��ع��داد ال��وراث��ي 
منوهة إلى أن الضغوط عبارة عن نوعني 

إما ضغط داخلي أوضغط خارجي.
 وأوضحت د. الشالل إلى أن هناك أنواع 

عدة للضغوط وهي إما ضغط نفسي حالي 
يحدث نتيجة موقف معني، وإذا مت التحكم 
به يصبح فعاال، أو ضغط نفسي مزمن وهو 
نوع من الضغوط املستمرة، مشيرة إلى 
أن هناك نوع من الضغوط اإليجابية وهو 
العنصر املجدد للطاقة التكيفية لكل من 

العقل واجلسم.
          وقالت د. الشالل أن هناك أعراض 
ع���دة للضغوط وم���ن أب��رزه��ا األع���راض 
ال��ع��ض��وي��ة ك��أع��راض اجل��ه��از العصبي 
واجلهاز الهضمي، واألعراض اجلسدية أو 

العقلية أو السلوكية واملعرفية.
     وتابعت د. الشالل حديثها قائلة: » 
هناك ط��رق ع��دة ملواجهة الضغوط وهي 
األساليب الشعورية والتي تبدأ بتحديد 
املشكلة، ثم بطلب الدعم النفسي، وانتهاء 
بضبط النفس، أ باستخدام أساليب ال 
شعورية كالكبت والنكوص والتحويل 
ومن ثم التبرير، معقبة أن االستراتيجية 
الصحية للتعامل مع الضغط تبدأ بتغيير 
السلوك اخلاطئ، وتغييرأسلوب التفكير 

ومنط احلياة، واالسترخاء.

»العلوم احلياتية« أقامت محاضرة بعنوان »إدارة الضغوط« 

تتمات

نواب
اس��ت��ج��واب رئيس احلكومة ح��ول ع��دم االستعداد 
ملواجهة االم��ط��ار ال ف��ي جلسة سرية وال علنية النه 
استجوب غير دستوري وال يقدر جن��اح كافة اجلهات 
العامة في مواجهة تداعيات االمطار خالل األيام املاضية  .

    وأبلغت مصادر مطلعة “ الوسط “ ان نوابا من 
مجموعة النواب اإلصالحيني رفضوا التوقيع على كتاب 
عدم التعاون قبل مناقشة استجواب رئيس ال��وزراء ، 
وابلغوا مقدم االستجواب استيائهم الشديد من تقدميه 
لالستجواب فجأة دون تنسيق مع باقي النواب وأكدوا 
انه سيخرب جهود العفو التي يقوم بها بعض النواب 
اإلصالحيني ووصلت الى مراحل متقدمة قبل تقدمي هذا 
االستجواب ال��ذي سيضر بقضية ن��واب دخ��ول املجلس 
، فضال عن ان االستجواب لم يراعي توجيهات النطق 

السامي في افتتاح دور االنعقاد احلالي.

»رئاسة األركان«
أن هذا العرض يأتي ضمن فعاليات األسبوع العسكري 
االيطالي املقام في دولة الكويت والذي يتخلله العديد من 
الفعاليات واالجتماعات العسكرية بني اجلانبني موضحا 
أن  هذا العرض أقيم في مملكة البحرين الشقيقة ومن ثم 

دولة قطر الشقيقة.   

وأوض��ح احلسيني أن القوة اجلوية الكويتية بدأت 
تقتطف ث��م��ار كلية أح��م��د اجل��اب��ر اجل��وي��ة ف��ي تأهيل 
الطيارين وفنيي الطيران الكويتيني مشيرا الى ان صفقة 
اليور فايتر تتضمن تدريب الطيارين والكوادر الفنية في 

كل ما يتعلق بالطائرة.
وكانت رئاسة األرك��ان العامة للجيش الكويتي قد 
أقامت أمس عرضاً جوياً لفريق القوات اجلوية اإليطالية 
)األسهم ثالثية األل���وان( على شاطئ اخلليج العربي 
بجانب ) أبراج الكويت (، بحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الكويتي الفريق رك��ن خالد اخلضر ومساعد 
رئيس األركان الفريق ركن عبدالله النواف وكبار قيادات 

اجليش وأعضاء املجلس األعلى للدفاع.

احلكومة الفلسطينية
اوري ارئ��ي��ل برفقة مجموعة م��ن املستوطنني 
اقتحموا باحات األقصى أم��س بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل من جهة باب املغاربة«.
وأضاف الدبس ان 53 متطرفا وثمانية من ضباط 

املخابرات االسرائيلية اقتحموا باحات األقصى أمس.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
سمح في يوليو املاضي للوزراء وأعضاء الكنيست 
باقتحام باحات األقصى بعد عامني من منعهم من 

اقتحام األقصى.

تتمات


