
قالت االدارة العامة لالطفاء 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ان وف���د )االط���ف���اء( 
املشارك في بعثة احلج الكويتية 
استكمل أع��م��ال التفتيش على 
م��ق��رات احل��م��الت الكويتية في 
مكة املكرمة وتأكد من استيفائها 
االش��ت��راط��ات ال��وق��ائ��ي��ة وذل��ك 
حفاظا على سالمة حجاج بيت 

الله احلرام.
وأك��د رئيس الوفد املقدم عمر 
ال��ك��ن��دري ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عن 
ادارة العالقات العامة واإلع��الم 
ب)االطفاء( اليوم االربعاء حرص 
الوفد على توفير األمن والسالمة 
للحجاج مشيرا الى ان اجلوالت 
التفتيشية غرضها حماية األرواح 

واملمتلكات من أي مخاطر.
 وأوض��������ح ال����ك����ن����دري ان 
اجل���والت التفتيشية ستستمر 
حلني انتهاء موسم احلج وعودة 
جميع احلجاج الى أرض الوطن 
ساملني مشيرا الى ان الوفد يعمل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مفتشي وزارة 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
ووزارة الصحة لتأمني مقرات 
احل���م���الت ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي مكة 

املكرمة.
 واض��اف انه مت بالتعاون مع 
الوزارتني تشكيل عدة فرق تعمل 
على فترتني صباحية ومسائية 

باشرت عملها منذ وصولها الى 
اململكة العربية السعودية حيث 
ستكون مهمتها القيام بجوالت 
تفتيشية ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ق��رات 
احل��م��الت الكويتية للتأكد من 

اشتراطات األمن والسالمة.
 واش���ار ال��ى م��ا تقوم ب��ه فرق 
العمل في اجلولة التفتيشية من 
فحص أنظمة االط��ف��اء والتأكد 
من أدائها والكشف على املداخل 
واملخارج وخلوها من أي عوائق 
اض��اف��ة ال��ى الكشف على أماكن 
ال��ت��خ��زي��ن وامل���ط���اب���خ وغ���رف 

الطعام.
 وأش�������اد ب���ت���ع���اون ج��م��ي��ع 

احلمالت الكويتية مع بعثة احلج 
وتفهم أصحابها لغرض الفرق 
التفتيشية خصوصا فيما يتعلق 
بتنفيذ اشتراطات الدفاع املدني 
ال��س��ع��ودي التي تضمن سالمة 

حجاج بيت الله احلرام.
 وأش�����ار إل����ى ازال�����ة بعض 
املخالفات التي اكتشفتها فرق 
التفتيش ببعض امل��ق��رات مثل 
تخزين امل��واد بصورة متكدسة 
وبإرتفاعات تعيق عمل أنظمة 
اإلطفاء اضافة الى اغالق بعض 
املمرات واملهارج والتخزين فيها 
ووج���ود خلل ف��ي بعض أنظمة 

اإلطفاء اآللية ببعض املقرات.

أع��ل��ن دي����وان احمل��اس��ب��ة أم���س األرب��ع��اء 
استضافته االج��ت��م��اع السنوي للجنة بناء 
ال��ق��درات لالنتوساي )CBC( باإلضافة إلى 
اجتماع اللجنة التوجيهية املعنية بالتعاون 
مع مجموعة املانحني )IDSC( في الثالث من 
سبتمبر املقبل وملدة 5 أيام حيث يعتبر احلدث 
األك��ب��ر لألجهزة العليا للرقابة خ��الل العام 

احلالي.
 وقال الوكيل املساعد لقطاع الشؤون اإلدارية 
واملالية وتقنية املعلومات ف��ي )احملاسبة( 
ع��ص��ام املطيري ف��ي تصريح للصحفيني أن 
الديوان يولي رعاية تامة لهذا االجتماع كونها 
امل��ره األول���ى التي يستضيف بها اجتماعات 
هذه اللجنة بعد إنضمام ديوان احملاسبة لهذه 
املجموعة في 2016 من خالل االجتماع الذي عقد 

في السويد.
 واض���اف امل��ط��ي��ري أن��ه س��ي��ش��ارك ف��ي هذا 
االجتماع العديد من األجهزة الرقابية الرائدة 
عامليا في هذا املجال باإلضافة إلى العديد من 
املنظمات والهيئات املهنية والداعمة ملثل تلك 

املوضوعات مؤكدا حرص الديوان بإستضافة 
اجتماعات هذه اللجنة ألهميتها.

 وذك��ر أن جلنة بناء ال��ق��درات املنبثقة من 
املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحمل��اس��ب��ي��ة تعتبر ال����ذراع اليمنى ملنظمة 
االنتوساي في مجال تطوير القدرات والكفاءات 
املهنية للعاملني باألجهزة من أجل تعظيم قيمة 

وفوائد تلك األجهزة ملجتمعاتها.
 وتابع أنها تهدف إلى تعزيز وتطوير القدرات 
والكفاءات املهنية لألجهزة وتوفير املعلومات 
التي تساعد االنتوساي على اتخاذ ق��رارات 
عملية ف��ي املسائل املتعلقة بتطوير ق��درات 
األجهزة العليا عالوة على التعاون مع اجلهات 
املانحة والشركاء املعنيني وأصحاب املصلحة 
لدعم املشروعات التي تساعد على بناء قدرات 

العاملني باألجهزة الرقابية.
 ول��ف��ت امل��ط��ي��ري إل��ى أن ال��دي��وان سيقوم 
بإستضافة 49 دول���ة ومنظمة منها البنك 
الدولي وسيترأس الوفد الكويتي رئيس ديوان 
احملاسبة ع��ادل الصرعاوي مع مجموعة من 

اخلبراء في الديوان مؤكدا أنه سيحضر اجتماع 
اللجنة عشرة رؤساء أجهزة عليا على مستوى 

العالم.
 من جانبه قال مدير إدارة الرقابة على االنتاج 
والتصنيع للجهات النفطية ف��ي احملاسبة 
عبدالرزاق الكندري أن أهمية االجتماع تكمن في 
حتديد التحديات والفرص فيما يتعلق بتطوير 
ال��ق��درات من أج��ل تسهيل التوصل إل��ى حلول 
للوصول إل��ى اجلهات املانحة لدعم ومتويل 

االنتوساي.
 وأضاف الكندري أنه يساهم كذلك في تعزيز 
التنمية املهنية للمنظمة بحيث تكون ركيزة 
لتطوير القدرات املهنية وإمكانية إضفاء طابع 
املهنية على مدققي االنتوساي ودعم وتطوير 
القدرات على مستوى األجهزة محليا وإقليميا 

واستخدام إطار قياس أداء األجهزة.
 وبني أن االجتماع يهدف أيضا إلى تقاسم 
ال���رؤى اخل��اص��ة بتطوير ال��ق��درات وضمان 
االستجابة الحتياجات األج��ه��زة ع��ن طريق 
مجتمعات احملاسبة مؤكدا أهمية ه��ذا اللقاء 

وأثره على اجلهاز الكويتي. واوضح أن الديوان 
ق��ام بهذه االستضافة من أج��ل االستفادة من 
خبرات العديد من األجهزة ال��رائ��دة املشاركة 
بهذا االجتماع خاصة في ظل حضور العديد من 
رؤساء األجهزة الرقابية باإلضافة إلى العديد 
من اخلبراء واملستشارين في هذا اجلانب والذي 
يتيح الفرصة للعديد من موظفينا االستفادة من 

تلك اخلبرات.
 وذك��ر ان االجتماع يأتي تفعيال النطالقة 
استراتيجية الديوان خالل )2020-2016( 
إضافة إلى مساهمته في دعم وتنمية القدرات 
املؤسسية لديوان حملاسبة وال��ق��درات املهنية 
للعاملني ومساهمته في تطوير وسائل التواصل 

وتشجيع تبادل زيادة املعرفة واخلبرات.
 بدورها قالت عضو أول املكتب الفنى لقطاع 
الرقابة على اجلهات املستقلة في )احملاسبة( 
واميان الهويدي عدد الدول واجلهات املشاركة 
يبلغ نحو 49 دولة وجهة ويبلغ عدد املشاركني 

نحو 100 مشارك.
 وأوضحت الهويدي أن االجتماع سيتناول 

موضوعات وجلسات عدة منها مناقشة مسار 
العمل حول أجهزة الرقابة العليا ذات األوضاع 
الضعيفة واستكشاف الزوايا املختلفة لتعزيز 
دعم أجهزة الرقابة العليا لرأس مالها من املوارد 

البشرية.
 وتابعت أنه سيتضمن أيضا تقدمي عرض 
مرئي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة )األراب��وس��اي( ح��ول سير 
العمل في تعزيز قوة اإلقليم ومهنيته وجلسة 
نقاشية تضم جميع املشاركني حول القضايا 
اإلقليمية الرئيسية التي مت حتديدها من التقرير 

العاملي لتقييم أداء اجلهاز الرقابي لعام 2017.
 وأض��اف��ت أن االج��ت��م��اع سيتناول جلسة 
نقاشية حول قضايا معينة مثل قضايا احلوكمة 
واملساءلة الداخلية في جلنة بناء القدرات مؤكده 

أهمية مشاركة )املانحني( في هذا االجتماع ملا 
لهم دور كبير في دعمهم للدول املستفيدة نظرا 
للتفاوت بني اقتصاديات ال��دول وإمكانياتها 
املهنية والفنية وخاصة الضعيفة منها والتي 
ال تستطيع تغطية نفقات وتكاليف املشاركات 
ضمن الفعاليات أو تنفيذ برامج رقابية مشتركة 

مع الدول األكثر تطورا.
 وت��اب��ع��ت أن ه���ذه ال����دول حت��ت��اج لدعم 
مالي وفني لتنفيذ تلك البرامج من أجل رفع 
قدرتها املهنية والفنية وبذلك يتم عرض تلك 
االحتياجات بصورة مشاريع بعد تقدميها 
للجهات امل��ان��ح��ة وأب��رزه��ا البنك ال��دول��ي 
واململكة العربية السعودية ودول��ة جنوب 
أفريقيا والسويد والتي تقوم بتمويل تلك 

املشروعات.

يعتبر احلدث األكبر لألجهزة العليا للرقابة

»احملاسبة« يستضيف االجتماع السنوي للجنة 
بناء القدرات لالنتوساي في سبتمبر املقبل 

ديوان احملاسبة

ثمن إعدادها ملفا احتياطيا لضم عشرات املعلمني اإلضافيني

الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود وفد »التربية« 
في التعاقد مع معلمني فلسطينيني 

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
باجلهود التي يبذلها وفد وزارة التربية 
الكويتية املتواجد بقطاع غ��زة واملكلف 

بالتعاقد مع معلمني فلسطينيني.
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية )وفا( 
ع��ن عباس ال��ق��ول ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع 
رئيس الوفد منصور الظفيري إنه يثمن 
اجلهود التي بذلها الوفد الكويتي ودوره 
الكبير في ملف التعاقد واستيفائه حلصة 
فلسطني من التعاقدات لهذا العام وإعداده 
مللف احتياطي يصل إلى عشرات املعلمني 

اإلضافيني.
وتوجه الرئيس الفلسطيني بتحياته 
الي سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح وك��اف��ة اب��ن��اء الشعب 
الكويتي واف��راد الوفد معربا عن امله ان 
يلتقيهم ف��ور عودتهم من قطاع غ��زة إلى 

الضفة الغربية.
وب��دوره ق��ال وزي��ر التربية والتعليم 
الفلسطيني الدكتور صبري صيدم في 
تصريح صحفي ان الوفد الكويتي توجه 
لقطاع غزة وأجرى مقابالت. ونقلت )وفا( 

عن صيدم القول إنه مت التعاقد مع 150 
معلما فلسطينيا من قطاع غزة والضفة 
الغربية موضحا ان هناك ملفا احتياطيا 

حلوالي 30 معلما.
واعتبر صيدم ان ما ج��رى هو اجناز 
ل��ف��ل��س��ط��ني ل��ل��ث��ق��ة امل��م��ن��وح��ة باملعلم 

الفلسطيني م��ق��دم��ا ال��ش��ك��ر للرئيس 
الفلسطيني الهتمامه الشخصي بهذا امللف 
حتى إجن���ازه بالكامل “ليلتحق املعلم 
الفلسطيني بأقصى سرعة ممكنة بالعام 

الدراسي » .
وم��ن جهته اش���اد رئ��ي��س وف��د وزارة 
التربية الكويتية منصور الظفيري في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
باجلهود التي بذلها الرئيس الفلسطيني 
م��ح��م��ود ع��ب��اس لتوفير ال��راح��ة للوفد 
وضمان جناح عمل االختبارات إلى جانب 

متابعة كافة احتياجاته االزمة .
واوض���ح الظفيري ان ك��اف��ة املعملني 
الفلسطينيني قدموا مستويات مرتفعة رغم 
القدوم املفاجئ وع��دم االستعداد الكافي 
مشيدا بكافة املقابالت الشخصية التي 
أجريت فيما أعرب في الوقت نفسه عن امله 

ان تستمر التجربة في االعوام املقبلة .
يذكر أن وفد وزارة التربية الكويتية 
وصل إلى قطاع غزة ظهر الثالثاء قادما من 
رام الله في حني سيغادر صباح االربعاء 

عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وفد التربية في فلسطني

»اإلطفاء«: وفد اإلطفاء في مكة املكرمة 
استكمل أعمال التفتيش على مقرات احلمالت 

فرق العمل تقوم بجوالت تفتيشية على جميع مقرات احلمالت

أكد جهوزية القنصلية الكويتية في جدة لتذليل أي صعوبات تواجه احلجاج

العنزي: بعثة احلج الكويتية ..عملت فأجنزت فأبدعت
رفع القنصل العام لدولة الكويت في 
ج��دة وائ��ل العنزي أسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات ملقام حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الصباح واحلكومة الكويتية والشعب 
الكويتي مبناسبة بدء مناسك احلج ملوسم 

1439ه�.
ك��م��ا ت��ق��دم ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة بأسمى 
التبريكات خلادم احلرمني الشريفني وولي 
العهد األمير محمد بن سلمان واحلكومة 

السعودية.
وأكد العنزي جهوزية القنصلية لتذليل 
أي صعوبات تواجه احلجاج من دولة 
الكويت، ومساعدتهم في حال تعرضهم 

ألي طارئ.
وق���ال العنزي ف��ي تصريح صحافي 
بالتزامن مع بدء وصول احلجاج الكويتيني 
إلى األراض��ي املقدسة ألداء مناسك احلج 
لهذا املوسم: إن القنصلية الكويتية جزء 
ال يتجزأ من بعثة احلج الكويتية، وتعمل 
كفريق واح���د م��ع ال��وف��ود امل��ش��ارك��ة في 
البعثة واملتمثلة ف��ي وزارات وهيئات 
الدولة، من أجل مساعدة ضيوف الرحمن 
من دولة الكويت على أداء مناسكهم بكل 

يسر وسهولة.
وأردف قائاًل: إن القنصلية الكويتية 
في ج��دة ت��ؤدي األع��م��ال اليومية املوكلة 
إليها على أكمل وج��ه، وانطالقاً من ذلك 
قامت بتشكيل فريقني للقيام بهذه املهمة، 
األول متواجد مع بعثة احلج الكويتية في 
األراضي املقدسة، وهو على أمت االستعداد 
لتقدمي العون للحجاج، والفريق الثاني 
متواجد ف��ي القنصلية وه��و يعمل على 
مساعدة احلجاج الكويتيني س��واء عند 
وصولهم إل��ى األراض���ي املقدسة أو عند 

العودة إلى البالد بعد أداء مناسك احلج.
وأش��ار إلى أن القنصلية الكويتية في 
جدة تعمل على مدار الساعة، ولن تتوانى 
في تقدمي أي مساعدة يطلبها احلجاج من 
دولة الكويت، داعياً إلى التواصل مع مكتب 

القنصلية على األرقام التالية:
طوارئ الرياض: 00966500554256

طوارئ جدة:00966535571133
وأش��اد العنزي باجلهود الكبيرة التي 
تبذلها بعثة احل��ج الكويتية م��ن خالل 

الترتيبات التي تقوم بها خلدمة حجاج 
الكويت، مشيراً إلى أنها تواصل العمل ليل 
نهار، سواء من خالل االجتماعات الدورية 
املستمرة مع رؤس��اء البعثة أو التواصل 
الدائم مع احلمالت الكويتية لالطمئنان 
على احلجاج وإزالة أي معوقات تواجههم. 
مضيفاً: ميكن أن نوجز عمل البعثة في 

ثالث كلمات: عملت فأجنزت فأبدعت.
وتابع: إن جميع املسؤولني الذين نلتقي 
بهم في اململكة العربية السعودية، وعلى 
رأسهم وزي��ر احل��ج والعمرة السعودي 
محمد صالح بننت، يثنون على بعثة احلج 
الكويتية، ومب��ا تقدمه من أعمال مميزة 
حلجاج الكويت، ويؤكدون أن هذا النجاح 
املتكرر في كل السنوات املاضية لم يأت 
م��ن ف���راغ، وإمن��ا لعمل متواصل وخبرة 
متراكمة ساهمت في هذه النتيجة، وأدت 
إل��ى ع��دم تسجيل أي مالحظة على بعثة 

احلج الكويتية في املواسم األخيرة.
وأث���ن���ى ال��ع��ن��زي ع��ل��ى اإلجن�����ازات 
واملشاريع الضخمة التي حققتها حكومة 
خادم احلرمني الشريفني في موسم احلج، 
على مختلف املستويات حيث سخرت 

اململكة العربية السعودية كافة إمكاناتها 
املادية والبشرية من أجل إجن��اح موسم 
احلج، فضالً عن اإلجن��ازات التي يلمسها 
القاصي وال��دان��ي واملتمثلة في توسعة 
احل��رم��ني الشريفني أو منشأة اجلمرات 
متعددة األدوار، وغيرها من املشاريع التي 
ساهمت بتسهيل أداء مناسك احلج على 

ضيوف الرحمن.
وق���ال: م��ن واج��ب��ي كمسلم ينوي أداء 
احل��ج في ه��ذا املوسم وكمواطن كويتي 
ودبلوماسي بحكم منصبي كقنصل عام 
لدولة الكويت، أن أشيد بكل تلك األعمال 
الضخمة التي تقوم بها حكومة خ��ادم 
احلرمني الشريفني لضيوف الرحمن منذ 
وصولهم إلى اململكة العربية السعودية 
وحتى االنتهاء من أداء املناسك والعودة 
إل��ى أوط��ان��ه��م. كما ن��ق��دم ج��زي��ل شكرنا 
وعظيم امتناننا لكل مواطن سعودي ساهم 
في تلك األعمال واإلجن���ازات، ونقول لهم 
عملتم فأجنزمت فشكراً لكم، ونسأل الله 
عز وجل أن تكون هذه األعمال في ميزانكم 

يوم القيامة.
ودعا العنزي احلجاج من دولة الكويت 

االلتزام بالقوانني واإلرشادات والتعليمات 
التي تصدرها اجلهات املسؤولة في اململكة 
العربية السعودية، وض��رورة احلصول 
ع��ل��ى ت��ص��اري��ح احل���ج، ف��ض��الً ع��ن أخ��ذ 
التطعيمات الالزمة للوقاية من األمراض 

املعدية.
وش���دد على ض���رورة حمل تصاريح 
احل��ج مع احلجاج وتقدميها إل��ى املنافذ 
في حال طلب منهم ذلك، وإلى رجال األمن 
والسلطات الرسمية السعودية املسؤولة 

على احلج.
وأه��اب باحلجاج القادمني عبر املنافذ 
ال��ب��ري��ة ب��ض��رورة ال��ت��أك��د م��ن جهوزية 
م��رك��ب��ات��ه��م وت��وف��ي��ر ك��ل م��ا يحتاجون 
إليه أثناء الطريق واالل��ت��زام بالقوانني 
السعودية حتى ال يتعرضوا ألي مخالفة 
حتول دون وصولهم إلى األراضي املقدسة 

أو مشاكل تعرقل وصولهم إليها.
وفي ختام تصريحه متنى القنصل العام 
لدولة الكويت في جدة جلميع احلجاج أن 
ي��ؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأن 
يتقبلها الله عز وجل منهم ويكون حجهم 

مبروراً وذنبهم مغفوراً.

خالل االجتماع

ع��ل��ى احل���ج���اج االل����ت����زام ب���ال���ق���وان���ني واإلرش����������ادات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ال�������س�������ع�������ودي�������ة وض����������������������رورة ح�������م�������ل ت��������ص��������اري��������ح احل�������������ج م����ع����ه����م
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