
أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني زيادة 
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 
4 ف��ي املئة خ��ال سبتمبر امل��اض��ي، إذ بلغ 
إجمالي عدد الركاب 1243810 ركاب مقابل 

1200041 راكبا في ذات الفترة من 2018.
وق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون سامة 
الطيران والنقل اجل��وي وام��ن امل��ط��ار عماد 
اجل��ل��وي ل��� )ك��ون��ا( أم��س إن حركة الركاب 
القادمني بلغت 719005 رك��اب في سبتمبر 
املاضي مقابل 704392 راكبا في ذات الفترة 

من 2018.
وأضاف اجللوي أن حركة الركاب املغادرين 
بلغت نحو 524805 ركاب مقابل 495649 

راكبا في ذات الفترة من العام املاضي.
وأوضح أن إجمالي حركة الطائرات التي 

مت تشغيلها من وإل��ى مطار الكويت الدولي 
وصلت 10567 رحلة مقابل 9779 رحلة في 
ذات الفترة من العام املاضي، مبينا أن عدد 
الرحات التجارية القادمة واملغادرة بلغت 

نحو 10011 رحلة مقابل 9420 رحلة.
وذك��ر أن حركة الشحن في مطار الكويت 
الدولي بلغت في سبتمبر املاضي نحو 32ر19 
مليون كيلوغرام مقارنة بذات الفترة من العام 
املاضي، إذ كان إجمالي احلركة 83ر18 مليون 

كيلوغرام.
وأفاد أن حركة الشحن الوارد في سبتمبر 
املاضي بلغت نحو 04ر16 مليون كيلوغرام 
مقارنة بنحو 26ر15 مليون كيلوغرام في 
الفترة املماثلة من 2018 في حني بلغت حركة 

الشحن الصادر 2ر3 مليون كيلوغرام.

أكد رئيس دي��وان احملاسبة 
ب��اإلن��اب��ة ع���ادل ال��ص��رع��اوي 
ح���رص ال���دي���وان ع��ل��ى دع��م 
التوجه اإلمنائي لرفع مستوى 
الكويت لتحقيق مراتب متقدمة 
باملؤشرات التنافسية العاملية 

للتنمية املستدامة.
جاء ذلك في كلمة للصرعاوي 
ألقاها نيابة عنه الوكيل املساعد 
بالديوان لقطاع الرقابة على 
اجلهات املستقلة عبدالعزيز 
الهولي أمس األح��د في افتتاح 
حلقة نقاشية نظمها الديوان 
بالتعاون مع املجلس األعلى 

للحسابات املغربي.
ودع����ا ال���ص���رع���اوي خ��ال 
احللقة التي حملت عنوان )دور 
التدقيق البيئي ف��ي حتقيق 
أه����داف التنمية امل��س��ت��دام��ة( 
وت��س��ت��م��ر خ��م��س��ة أي����ام إل��ى 
العمل بروح الشراكة وبشكل 
عملي بغية التمكن من اتخاذ 
اخل����ي����ارات ال��ص��ح��ي��ح��ة في 
مختلف املجاالت ذات الصلة مع 
اعتبار التحديات البيئية التي 

تواجه العالم بأسره.
وأوض��ح أن السعي لتحقيق 
م���رات���ب م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ك��وي��ت في 
امل��ؤش��رات التنافسية العاملية 
ي��أت��ي منسجما وم��ت��واف��ق��ا مع 
أه��داف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة 2030 ورك��ائ��ز اخلطة 
اإلمنائية للكويت )كويت جديدة 
2035( مشددا على أهمية الدور 
احليوي ال��ذي تقوم به األجهزة 
الرقابية لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
وذك���ر أن احللقة النقاشية 
واستضافة اجلهاز املغربي تعد 
املرحلة الثالثة من تنفيذ خطة 
العمل في إطار اتفاقية التعاون 
املبرمة بني اجلهازين إذ سيتم 
خالها التركيز على معايير 
التدقيق البيئي وأه��داف التنمية 

املستدامة ذات الصلة في البيئة.
وبني الصرعاوي أن التعاون 
القائم بني مختلف املؤسسات 
ف��ي ال��ك��وي��ت وامل��غ��رب ومنها 
األج���ه���زة ال��رق��اب��ي��ة يحتم 
ض��رورة التكيف مع الظروف 

وامل���س���ت���ج���دات وم��واك��ب��ت��ه��ا 
بهدف احملافظة على مستوى 
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م.وأف��اد ب��أن 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن املتغيرات 
والتحديات على كل املستويات 
التي تستدعي تعاون األجهزة 
الرقابية ملواجهة تلك التغيرات 
وتعزيز الدور الرقابي وضمان 
االستدامة بفاعلية وترسيخ 

املبادئ السامية التي انشئت 
م��ن أجلها وحتقيق تطلعات 

مجتمعاتها.
وأض����اف أن امل��ش��ارك��ة في 
األنشطة بني االجهزة الرقابية 
يعكس احل��رص على تطوير 
وب��ن��اء ق����درات ال��ع��ام��ل��ني في 
املؤسسات الرقابية باإلضافة 
إل��ى أهمية امل��وض��وع��ات التي 

س��ي��ت��م ط��رح��ه��ا ن��ح��و ت��ب��ادل 
ال��رؤى واألف��ك��ار والتي حتوم 
حول التدقيق البيئي والتنمية 
املستدامة.وشدد الصرعاوي 
ع��ل��ى ض�����رورة ت��ن��م��ي��ة آف���اق 
التعاون والعمل على مواصلة 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر املهني 
مل��واك��ب��ة ال��ت��غ��ي��رات وأح���دث 
امل��س��ت��ج��دات ال��ت��ي ت��ط��رأ على 

ال��س��اح��ة ف���ي إط�����ار ال��ع��م��ل 
ال��رق��اب��ي. وتستعرض احللقة 
النقاشية خارطة الطريق التقنية 
ف��ي إدارة النفايات باستخدام 
السبل الهندسية وأعمال البحث 
والتطوير وعرض تقرير ديوان 
احمل��اس��ب��ة ب��ش��أن تقييم كفاءة 
وفاعلية أداء اجلهات املعنية في 

مكافحة التصحر.

ي��ش��ارك وف��د م��ن دي��وان 
احمل��اس��ب��ة ف���ي االج��ت��م��اع 
ال��ث��ام��ن للجمعية العامة 
ملنظمة التعاون االقتصادي 
ل��ألج��ه��زة العليا للرقابة 
امل����ال����ي����ة واحمل����اس����ب����ة 
)االي���ك���وس���اي( ب��ع��ن��وان 
“التدقيق الفعال وفاعلية 
نتائج التدقيق” وكعنوان 
ف��رع��ي ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق 
على الترتيبات اخلاصة 
مب��ش��اري��ع ال���ش���راك���ة بني 
القطاعني ال��ع��ام واخل��اص 
خال الفترة من22 إلى 23 
أكتوبر 2019 في اسطنبول 

باجلمهورية التركية.
وي��ت��رأس وف��د ال��دي��وان الوكيل املساعد 
للشؤون اإلداري��ة واملالية وتقنية املعلومات 
عصام املطيري وبعضوية ك��ل م��ن مراقب 
ب���إدارة الرقابة على ال��ش��ؤون االجتماعية 
واخل��دم��ي��ة غ��ي��داء امل��ض��ف وم��دق��ق رئيسي 
بإدارة الرقابة على اجلهات امللحقة للشؤون 

االستثمارية واخلدمية دالل املطوع.

وقالت غيداء املضف إن 
مشاركة الديوان جاءت بناء 
على دعوة من رئيس منظمة 
التعاون، حيث سيقدم الوفد 
عرضاً بشأن التدقيق على 
م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة بني 
القطاعني ال��ع��ام واخل��اص 
في دول��ة الكويت، مشتماً 
على مقدمة في مشروعات 
ال��ش��راك��ة وت��اري��خ��ه��ا في 
دولة الكويت وأهم القوانني 
املنظمة باإلضافة إلى دور 
ال��دي��وان ف��ي التدقيق على 
ك��اف��ة م��راح��ل��ه��ا ك��م��ا سيتم 
ع���رض أم��ث��ل��ة ع��ل��ى نتائج 
الفحص. وأكدت املضف أن اجللسات ستتطرق 
لاجتماع ال��� 19 للجنة التدريبية التابعة 
لإليكوساي )على املستوى الفني(، واالجتماع 
ال� 24 ملجلس مديري اإليكوساي، كما سيتم 
عرض تقرير باألنشطة املناطةالذي سيقدمه 
األم��ني العام ملنظمة اإليكوساي، باإلضافة 
إل��ى تقرير ح��ول بنود أجندة األع��م��ال، الذي 

سيقدمهممثلي سكرتارية منظمة اإليكوساي.
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العلي: أخطر ما يواجه املهنة التكرار والنمطية والقوالب اجلامدة 

انطالق مسابقة مبارك احلمد للتميز الصحفي
حتت شعار »اإلعالم بني التحديات واألمنيات«

أعلنت اللجنة العليا ملسابقة الشيخ 
م��ب��ارك احل��م��د للتميز الصحفي انطاق 
فعاليات ال��دورة الثانية عشرة للمسابقة 
ابتداء من أمس األحد حتت شعار )اإلعام 
بني التحديات واألمنيات( وتستمر باستقبال 

املشاركات حتى تاريخ 20 يناير 2020.
وق���ال رئ��ي��س اللجنة العليا املنظمة 
للمسابقة أمين العلي في مؤمتر صحفي مبقر 
وكالة األنباء الكويتية )كونا(: إنه »منذ اثني 
عشر شهرا وفي يوم كهذا كأنه أمس التقينا 
لنعلن بداية دورة جديدة ومضى العام على 
عجل ثم ها نحن نطوي تلك الدورة مبا فيها 
من إجن��ازات ومتيز وتنافس لنفتح صفحة 
أخ��رى من ه��ذه املسابقة الفتية التي تبدأ 
اليوم )أم��س( أول سطور دورتها الثانية 
عشرة فاحتة ذراعيها حملبي الصحافة من 
عاشقي الكلمة ومحترفي احل��رف العربي 

ورسالته«.
وأض��اف العلي أنه في هذا اليوم »نعلن 
حلقة جديدة في مسلسل هذه املسابقة حتت 
شعار )اإلع��ام بني التحديات واألمنيات( 
أما وحرصا على أن يتعرف اإلعام موقعه 
ويتحسس امل��ك��ان ال���ذي يقف فيه ليقيم 
جتربته ويحدد مامح تقدمه أو عجزه عبر 
املوازنة بني ما هو قائم وما ينبغي أن يكون 
وكيف له أن يجتاز عوائق ال��واق��ع ليصل 
إلى األه��داف املخطط لها واألمنيات املرجو 

حتقيقها«.
وتابع: »حلقة نبدأها مهنئني من فاز في 
النسخة السابقة ونالوا اعتراف نخبة من 
أرقى احملكمني وأكثرهم خبرة ودراية بهذه 
املهنة كما نشد على يد من لم يوفق ليحاول 
النهوض من جديد مستثمرا ما حصله من 
خبرات من أجل السعي إلى الفوز هذا العام 
مع حتفيز من لم يشارك ليسابق زم��اءه 
املتميزين في مضمار الكلمة من أجل صقل 

خبراته وإثبات جدارته«. 
وأش��ار إل��ى أن��ه »وقبل كل ش��يء يسعد 
اللجنة العليا للمسابقة أن تهنئ جموع 
الصحفيني وجماهير الشعب الكويتي 
واملقيمني على أرض الكويت الطيبة بذلك 
الفضل الذي أسبغه الله تعالى عليهم جميعا 
واستجابته لدعائهم بعودة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد من رحلته 
العاجية ساملا معافى ليواصل جهوده 
السامية في قيادة دفة الباد بحكمة وأناة 
وروي��ة وأم��ان أبقاه الله لنا ذخ��را وحصنا 

منيعا ودرة في تاج الكويت الغالية«.
وتقدم العلي باسم اللجنة العليا للمسابقة 
بأسمى آي��ات الشكر والتقدير إل��ى راعيها 
ال��دائ��م سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس الوزراء الذي كانت مشورته وآراؤه 
نبراسا تستضيء به هذه املسابقة السيما 
مع ما يعرف عن سموه من تشجيع الكلمة 
واالهتمام بوسائل اإلعام التي تقوم بدور 
إيجابي في احلفاظ على وحدة الباد وتقوية 
بنيانها الداخلي وإحكام سفينتها بعيدا عن 
إث��ارة الفنت وشق الصفوف وسط ما ميوج 

باملنطقة من أعاصير الفتنة واالنشقاق«.
وأكد أنه »لم نعد في حاجة إلى أن نكرر 

تأكيد ما غدت عليه منزلة هذه املسابقة محليا 
وخليجيا وعربيا السيما مع اتساع نطاقها 
وشمولها اإلخ���وة الصحفيني م��ن شباب 
اخلليجي غير أن ما نود تأكيده هو أن أخطر 
ما يواجه هذه املهنة هو التكرار والنمطية 
والقوالب اجلامدة التي تقيد صاحبها عن 
اإلبداع وجتعله نسخة مكررة من املثال الذي 
يحتذيه لذا حرصنا على توجيه املشاركني 
إلى أن تكون أعمالهم مبتكرة حتتوي أفكارا 
ج��دي��دة وش��ك��ا مستحدثا يسهل للمبدع 

إيصال فكرته إلى املتلقي«.
وأعرب عن سعادة اللجنة العليا للمسابقة 
أن تعلن على بركة الله انطاق الدورة الثانية 

عشرة داعية كل من يتوسم في نفسه موهبة 
وإبداعا من صحفيي الكويت واخلليج في 
فئات الشباب والعمومي واملرئي واملسموع 
والكاريكاتير إلى املبادرة للمشاركة بتقدمي 
أعماله التي ستستمر اللجنة في تلقيها حتى 
تاريخ 20 يناير 2020 متمنية للجميع مزيدا 

من التوفيق والتميز الدائم.
وع��ن ش��روط املشاركة أف��اد العلي بأنه 
يشترط أن ي��ك��ون امل��ش��ارك م��ن احمل��رري��ن 
العاملني في وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
أو العاملني في الصحف واملجات احمللية 
)الورقية واإللكترونية( وأال تربطه صلة 

قرابة بأي من أعضاء جلان املسابقة.

وأش��ار إلى أن العمل املشارك ينبغي أال 
يكون ق��د سبق نشره ف��ي وس��ائ��ل اإلع��ام 
قبل ت��اري��خ 1 يناير 2019 أو سبقت له 
املشاركة في مسابقات مشابهة داخل الكويت 
وخارجها وأن تكون لغته العربية بعدد 
كلمات ال يقل عن 400 حملرري )كونا( و600 
لبقية املشاركني على أن يكون متعلقا بالشأن 
الكويتي بالنسبة لفئة العموم أما بالنسبة 
لفئة الشباب الكويتيني فمتاحة لهم كل 
املجاالت وغير خاضعة مشاركات اجلميع 

ألي مساءلة قانونية.
وعن العمل املقدم قال »يجب أن يكون من 
أربع صور ضوئية واضحة على ورق )إيه 

3( ملونة يظهر فيها رقم العدد وتاريخه كما 
يجب حفظ العمل على فاش ميموري )عدد 
2( مع وضع كل نسخة في مظروف قياس 
)إيه 4( يكتب عليه اسم املشترك ورقم هاتفه 
ورق��م االش��ت��راك ال��ذي مينح ل��ه ع��ن طريق 
التسجيل في املوقع اإللكتروني وبالنسبة 
لفئة الشباب تنطبق نفس شروط فئة العموم 
مع اشتراط أن يكون صاحب العمل في هذه 

الفئة كويتيا ال يتجاوز عمره 35 عاما.
وفي فئة الشباب لقسمي أفضل مقدم في 
)امل��رئ��ي( و)امل��س��م��وع( وأف��ض��ل تقرير في 
)املرئي( و)املسموع( بني العلي أنه يشترط 
أن يكون تاريخ تقدمي البرنامج بعد 1 يناير 
2018 وأال يكون ق��د اش��ت��رك ف��ي مسابقة 
مشابهة وح��ص��ل على ج��ائ��زة وأن يكون 
املشارك كويتيا لم يتجاوز عمره 35 عاما 
على أن تقدم كل مشاركة على فاش ميموري 
)عدد 4( مع وضع كل منها في مظروف قياس 
)إيه 4( يكتب عليه اسم املشترك ورقم هاتفه 
ورق��م االش��ت��راك ال��ذي مينح ل��ه ع��ن طريق 

التسجيل في املوقع االلكتروني.
وعن شروط االشتراك لشباب دول مجلس 
التعاون اخلليجي لفت إلى أنه يحق لهم فقط 
االش��ت��راك في ه��ذه الفئة على أال يزيد عمر 
املشترك على 35 عاما وأال يكون العمل 
امل��ش��ارك منشورا ف��ي وس��ائ��ل اإلع���ام قبل 
ت��اري��خ 1 يناير 2019 وال يحق ألي عمل 
املشاركة في هذه املسابقة إذا كان قد فاز في 
مسابقات أخ��رى داخ��ل الكويت أو خارجها 
كما يجب أن تكون لغة العمل العربية وأال 
تقل كلماته عن 600 مع عدم خضوعه ألي 
مساءلة قانونية وال يجوز للمشترك أن 
تربطه صلة ق��راب��ة ب��أي م��ن أع��ض��اء جلان 
املسابقة على أن يقدم مع العمل ما يظهر مكان 
النشر وتاريخه وذلك عبر املوقع اإللكتروني 
للمسابقة www.q8ja.com وسيتم 

استبعاد الطلبات غير املستوفية للشروط.
وأش��ار إل��ى أن��ه ميكن ملن تنطبق عليهم 
الشروط تقدمي طلبات االشتراك عبر املوقع 
اإللكتروني للمسابقة أو التطبيق اإللكتروني 
اخل��اص باملسابقة ال��ذي ميكن تنزيله على 
الهواتف الذكية من متجري )األب ستور( 
و)غوغل ب��اي( على أن تستكمل إج��راءات 
القبول النهائية للعمل امل��ق��دم بعد وضع 
األوراق املطلوبة ف��ي ص��ن��دوق املسابقة 
امل��وج��ود ف��ي بهو وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية 

)كونا(.

أمين العلي متحدثاً خال املؤمتر الصحفي

4 باملائة »الطيران املدني«: 
زيادة حركة الركاب في مطار 

الكويت سبتمبر املاضي

خالل حلقة نقاشية نظمها الديوان بالتعاون مع املجلس األعلى للحسابات املغربي 

الصرعاوي: »احملاسبة« حريص على حتقيق مراتب متقدمة 
في املؤشرات التنافسية العاملية للتنمية املستدامة

الوكيل املساعد عبدالعزيز الهولي خال احللقة النقاشية

»احملاسبة« يشارك في اجتماع اجلمعية 
العامة ملنظمة التعاون االقتصادي 

لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

غيداء املضف
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ديوان احملاسبة مع املجلس األعلى للحسابات املغربي


