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للوقوف على جاهزية الطرق املؤدية للجامعة ومتابعة آخر االستعدادات ملباني الكليات الست

وزيرا التربية واألشغال تفقدا حرم الشدادية اجلامعي

اجلامعة العربية تأمل إجناز 
متطلبات االحتاد اجلمركي 

املوحد قريبًا
 أعربت جامعة ال��دول العربية امس عن األم��ل بإجناز متطلبات 
إقامة االحتاد اجلمركي العربي املوحد قريبا وفي مقدمتها االتفاق على 

تعريفة جمركية موحدة.
جاء ذلك في تصريح ملدير ادارة التكامل االقتصادي فى اجلامعة 
العربية بهجت أب��و النصر على هامش االج��ت��م��اع ال23 للجنة 
اإلج��راءات اجلمركية واملعلومات الستكمال بحث متطلبات اقامة 
االحتاد اجلمركي العربي املوحد مبشاركة ممثلي االدارات اجلمركية 

بالدول االعضاء.
وقال أبو النصر إن االجتماع يناقش على مدى ثالثة ايام عددا من 
املوضوعات منها ما يتعلق مبركز املعلومات اجلمركي العربي املوحد 

وتبادل املعلومات اجلمركية الكترونيا بني الدول العربية.
ولفت إلى بند مقدم من اجلامعة العربية عن املشغل االقتصادي 
املعتمد وكذلك استبيان حول املنافذ اجلمركية املؤهلة مت توزيعه 
على الدول األعضاء للتعرف على اإلمكانات املتاحة ومدى التطور 
التكنولوجي املتاح فى كل املنافذ كي ميكن توحيد هذه اإلجراءات فى 

كل الدول العربية.
وأوضح أنه ستتم مناقشة بند قياس مؤشرات األداء فى تطبيق 
تيسير وتسهيل التجارة بني الدول العربية مبينا أن هذه اللجنة لها 

الكثير من اإلجنازات السابقة ومنها دليل االجراءات اجلمركية.
وذكر أبو النصر أن أي احتاد جمركي فى العالم البد أن يتضمن 
إجراءات جمركية موحدة كي تكون املعاملة فى كل املنافذ على نفس 
الطريقة واملنهجية مبينا أن هناك توافقا بني ال��دول العربية على 

االستفادة من مركز املعلومات اجلمركي اخلليجي.
وأفاد بأنه مت عقد اجتماع بني ممثلي الدول العربية ومتخصصني 
من مركز املعلومات اجلمركي اخلليجي ملناقشة التطورات املطلوبة 
فى مركز املعلومات اخلليجي لتتواكب مع متطلبات كافة ال��دول 
العربية.وأوضح أن احلامعة العربية أعدت ورقة عمل حول )املشغل 
االقتصادي( ومتطلباته والوضع فى الدول العربية بهدف الوصول 

الى رؤية محددة عند تقييم االحتاد اجلمركي العربي املوحد.
وأش��ار إلى أن هناك العديد من املتطلبات األخ��رى إلقامة االحتاد 
اجلمركي العربي املوحد على رأسها ما يتعلق باالتفاق على تعريفة 
جمركية موحدة وتوزيع احلصيلة الى جانب )املقاصة اإللكترونية( 

بني الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع احلصيلة وآلية التحصيل.
ولفت أبو النصر إلى املوضوعات املتعلقة بالصناعات املطلوب 
حمايتها والسلع املستثناة مبينا أن اللجنة من املقرر أن ترفع 
توصياتها إلى اجتماع املجلس االقتصادي واالجتماعي الشهر املقبل.
ويرأس وفد الكويت في االجتماع ال23 للجنة االج��راءات اجلمركية 
واملعلومات رئيس قسم ال��وارد والعابر في ادارة اجلمرك البري 

باالدارة العامة للجمارك يوسف الكندري.

»التحكيم التجاري اخلليجي« 
ينظم مؤمتر صاللة السنوي

مسقط – كونا :  ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 
بالتعاون مع فرع غرفة جتارة وصناعة سلطنة عمان غدا األربعاء 
املؤمتر السنوي حول التحكيم في مجاالت االستثمار األجنبي بدول 

مجلس التعاون في نسخته ال24 ويستمر يومني.
ويشارك في املؤمتر العام احلالي كبار مراكز التحكيم واالستثمار 
في دول مجلس التعاون وال���دول العربية أب��رزه��ا مركز القاهرة 
اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي والهيئة العامة لالستثمار باململكة 

العربية السعودية.
كما يشارك ايضا مجلس التنمية االقتصادية مبملكة البحرين 
ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وغرفة البحرين لتسوية 
املنازعات ومركز عمان للتحكيم التجاري إضافة إلى مشاركة املهتمني 
في مجال التحكيم والقانون.ويناقش املؤمتر احلماية القانونية 
والضمان التي تدفع باملستثمر األجنبي ان يوجه استثماراته في 

الدول النامية التي متنح بعض احلوافز واإلعفاءات.
ويبحث منح املستثمر األجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض 
لها مشروعه االستثماري في البلد املضيف كضمانات تتحقق فيها 
احلماية من أي خطر ال يتعلق بالتعامل التجاري فضمان هذه املخاطر 
يجعل املستثمر مبنأى عنها ويحقق له األم��ان القانوني في حال 

حتققها.

تفقد وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ووزي���ر 
التعليم العالي حامد العازمي 
ووزي��رة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان د. جنان 
ب��وش��ه��ري ص��ب��اح ام��س مشروع 
احل��رم اجلامعي اجلديد جلامعة 
ال��ك��وي��ت ف��ي ال���ش���دادي���ة، وذل��ك 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ال��ط��رق 
املؤدية للحرم اجلامعي ومتابعة 
آخر االستعدادات ملباني الكليات 
الست التي تضمنتها خطة اإلنتقال 
والتشغيل للحرم اجلديد مطلع 
العام اجلامعي 2020/2019 . 
وذلك بحضور مدير جامعة الكويت 
أ.د. ح��س��ني األن���ص���اري، وأم��ني 
ع��ام اجلامعة د. مثنى الرفاعي، 
ومدير البرنامج اإلنشائي د. قتيبة 
رزوقي،وقياديي وزارة األشغال 
وممثلي وزارة الداخلية بقطاعات 

املرور والنجدة واألمن العام.
وقدم مدير البرنامج اإلنشائي 
د. قتيبة رزوقي عرضاً مرئياً حول 
خطة التشغيل م��ع ب��داي��ة العام 
اجلامعي في سبتمبر 2019 شرح 
خالله خريطة املوقع في املدينة 
اجلامعية وخطة التشغيل، مبيناً 
جاهزية املدينة اجلامعية موقعياً 
من مباني الكليات والبنية التحتية، 
واخلدمات املوقعية من )املداخل 
- امل��واق��ف - ال��ش��وارع الداخلية 
واخلارجية - األسواراملؤقتة -

والعالمات اإلرشادية(.
وتضمنت اجلولة زيارة ميدانية 
ملباني الكليات الست التي تسلمتها

اجل��ام��ع��ة ) اآلداب والتربية 
والعلوم اإلدارية والعلوم احلياتية 

والهندسة
وال��ب��ت��رول وال��ع��ل��وم(، والتي 
سيتم انتقالها وفق ما أقره املجلس 

األعلى

للجامعة خ���الل اجتماعاته 
األخ��ي��رة، إض��اف��ة إل��ى ج��ول��ة في 

مرافق احلرم
اجلديد، واملختبرات والقاعات 
الدراسية، والطرق الداخلية للحرم 
، حرصاًعلى سير عملية االنتقال 

اجلامعي بالصورة املثلى.
وت��أت��ي ه��ذه اجل��ول��ة ف��ي إط��ار 
تكثيف اجلهود احلكومية من قبل 

وزارة
األش��غ��ال وهيئة ال��ط��رق فيما 
يتعلق بتجهيز ال��ط��رق امل��ؤدي��ة 
للجامعة ومداخلها ومخارجها 
وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت 
واإلدارة العامة للمرور لضمان 
انسيابية انتقال ووصول مرتادي 
احلرم إلى مواقع اجلامعة اجلديدة 

العازمي وبوشهري خالل تفقد احلرم اجلديدبالشدادية.
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وزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي ووزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د. جنان بوشهري في بداية اجلولة

صورة جماعية في ختام اجلولة خالل االطالع على مباني احلرم اجلديد

في إطار احلرص على سالمة املشاريع قيد اإلنشاء

»اإلطفاء«: إلزام الشركات املنفذة للجسور 
وضع اشتراطات الوقاية من احلريق

شدد املدير العام لالدارة العامة لالطفاء الفريق خالد املكراد على 
إلزام الشركات املنفذة ملشاريع اجلسور قيد اإلنشاء وضع اشتراطات 

للوقاية من احلريق في تلك املشاريع.
وج��اء ذل��ك في بيان ص��ادر عن إدارة العالقات العامة واإلع��الم 
ب(االطفاء( عقب اجتماع الفريق املكراد مع املدير العام للهيئة العامة 
للطرق والنقل البري املهندسة سهى أشكناني في إطار احلرص على 

سالمة املشاريع قيد اإلنشاء من مخاطر اندالع احلرائق.
وأشار البيان إلى أن اجلانبني بحثا التعاون في شتى املجاالت التي 
تساهم بإجناز املشاريع الكبرى في البالد ، مضيفا أن االجتماع يهدف 
إلى تأمني املشاريع احليوية من أي مخاطر قد تعرقل عملية إنشائها 

وتتسبب في تأخير تسليم املشروع.
وولفت إلى أن هذه اخلطوة تأتي بعد احلريق األخير الذي اندلع 
في 2 أغسطس احلالي بأحد مشاريع اجلسور قيد اإلنشاء على طريق 
الشيخ زايد آل نهيان )الدائري اخلامس(.وحضر االجتماع مدير إدارة 
الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري املهندس محمود 
رمضان ومن جانب اإلدارة العامة لالطفاء نائب املدير العام لقطاع 
املكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب املدير العام لقطاع الوقاية 

جانب من اجتماع املكراد وقيادات االطفاء مع مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري سهى اشكناني اللواء خالد فهد.

ديوان احملاسبة يشارك باملؤمتر 
العاملي للرقابة واحلوكمة واملخاطر

ش����ارك دي�����وان احمل��اس��ب��ة 
ب��امل��ؤمت��ر ال��ع��امل��ي اخل���اص 
بالرقابة واحلوكمة واملخاطر 
املنظم من قبل كل من جمعية 
املدققني الداخليني األمريكية 
وجمعية تدقيق نظم املعلومات 
األمريكية، وذلك في الواليات 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة – والي��ة 
فلوريدا، خالل لفترة منت 11 

– 14 أغسطس 2019.
ومثل وف��د ال��دي��وان ك��ل من 
مدقق أول ب��إدارة الرقابة على 
التسويق واالستثمار للجهات 
النفطية بثينة العبدالوهاب، 
وم��دق��ق أول ب����إدارة الرقابة 
على اجلهات امللحقة للشؤون 
االجتماعية وال��ع��ام��ة حمود 
احل��م��ود، م��دق��ق أول ب���إدارة 
الرقابة على الشركات محمد 
املجادي، ومدقق مساعد بإدارة 
ال��رق��اب��ة امل��س��ب��ق��ة للشئون 
االجتماعية آالء دشتي، ومدقق 
مساعد ب���إدارة ال��رق��اب��ة على 
اجل���ه���ات امل��ل��ح��ق��ة ل��ل��ش��ؤون 
االس���ت���ث���م���اري���ة واخل��دم��ي��ة 
شيخة النامي، ومدقق مساعد 
ب���إدارة الرقابة على الشئون 
االقتصادية والتنظيمية محمد 
العازمي. واستهدف املؤمتر 
تسليط الضوء على مجموعة 
من القضايا واالستراتيجيات، 
إلى جانب استخالص الرؤى 

واأله��داف وتوسيع العالقات 
وت��ب��ادل اخل��ب��رات م��ن خ��الل 
مشاركة قادة التدقيق الداخلي 
والرؤساء التنفيذيني للمراجعة 
والتدقيق مع أصحاب املصلحة 

الرئيسيني.
وتعزيزاً للتواصل ما بني 
الديوان واجلهات الرائدة في 
مجال التدقيق يتعاون الديوان 
مع جمعية املدققني الداخليني 
من خالل سلسلة من البرامج 

وامل����ؤمت����رات امل��ه��ن��ي��ة خ��الل 
األعوام السابقة، حيث تختص 
جمعية امل��دق��ق��ني الداخليني 
األمريكية مب��ج��االت التدقيق 
ال��داخ��ل��ي وإدارة امل��خ��اط��ر 
واحلوكمة والرقابة الداخلية 
وال��ت��دق��ي��ق على تكنولوجيا 

املعلومات.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن جمعية 
املدققني الداخليني األمريكية 
IIAتعتبر م���ن اجل��ه��ات 

املهنية ف��ي م��ج��االت التدقيق 
الداخلي ويتجاوز أعضائها 
أكثر من 185 أل��ف عضواً من 
190 دول��ة، وتهتم اجلمعية 
ب��ت��دري��ب وت��ع��ل��ي��م وت��وج��ي��ه 
امل��دق��ق��ني وت��ع��زي��ز أخالقيات 
مهنة التدقيق والتقيد باملعايير 
الدولية من خالل عقد املؤمترات 
والندوات وهي اجلهة املعتمدة 
ملنح الشهادات املهنية املعترف 

بها عاملياً.

وفد ديوان احملاسبة في املؤمتر

رئيس نقابة التربية دعا لتصحيح األخطاء
ومحاسبة اي تقصير في ملف صيانة املدارس 

العازمي: نحذر وزارة التربية 
من تكرار كارثة املكيفات 

دعا رئيس نقابة العاملني 
ب������وزارة ال��ت��رب��ي��ة ص��ال��ح 
ال���ع���ازم���ي وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة 
وقيادي ال���وزارة ال��ى سرعة 
اجن��از ملف صيانة امل��دارس 
قبل بدء العام الدراسي الذي 
ل��م يتبق عليه اال أسابيع 
قليلة محذرا من حدوث كارثة 
تعطل املكيفات مثلما حدث 
العام املاضي والتي اضرت 
بالعملية التعليمية وتسببت 

في تأخير بدأ العام الدراسي .
وق���ال ال��ع��ازم��ي  ان ملف 
ص��ي��ان��ة امل�����دارس ي��ج��ب ان 
ي��ك��ون ع��ل��ى رأس أول��وي��ات 
وزارة التربية خ��الل فترة 
ال��ص��ي��ف ب��خ��ض��وع  جميع 
املنشآت التعليمية من املدارس 
واالدارات التعليمية ومختلف 
مباني الوزارة لعملية صيانة 
شاملة حفاظا على ارواح 
ابنائنا وال��ط��الب ومختلف 
الهيئات التعليمية واالدارية 
واال ت��ت��رك االم���ور للظروف 

والقضاء والقدر .
ولفت ال��ى ان احلكومة لم 
تدخر جهدا في توفير كافة 
امل��ي��زان��ي��ات للتعليم الن��ه 
ال��رك��ي��زة األس��اس��ي��ة لبناء 
وتنمية اي مجتمع متحضر 
ع��امل��ي��ا ، ل��ك��ن تبقى مشكلة 
الفساد واإلهمال التي تعاني 

منها بعض قطاعات ال��وزارة 
وهو ما يجب ان يتابعه وزير 
التربية شخصيا وبنفسه 
للقضاء ع��ل��ى ه���ذا التسيب 

والفساد واألهمال .
واك��د ال��ع��ازم��ي ان وج��ود 
بيئة صحية تخدم العملية 
التربوية م��ن ش��ان��ه اح��داث 
نهضة حقيقية واحداث طفرة 
في التقدم العلمي والتربوي 
خ���اص���ة ف���ي ظ���ل م��ن��ظ��وم��ة 
تعليمية يشهد لها اجلميع 

بالكفاءة واملهنية .
واعتبر العازمي ان ملف 
صيانة املدارس سيظل اولوية 

قصوى لدى النقابة.

صالح العازمي 


