
 12  محليات  الجمعة  ٩  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 «السكنية»: توزيع ١٦٢ بيتًا

  بمدينة سعد العبداهللا 
  ٢٥ الجاري

  
  حددت املؤسســـة العامة للرعاية السكنية 
يوم ٢٥ اجلاري لتوزيع البيوت احلكومية في 

مدينة سعد العبداهللا.
  وقالت املؤسســـة في بيان صحافي امس 
انها ســـتوزع بطاقات القرعة بتاريخ ١٨ و١٩ 
من اكتوبر اجلاري للبيوت البالغ عددها ١٦٢ 
بيتا، موضحة ان بطاقات االحتياط ســـتوزع 

بتاريخ ٢٠ من نفس الشهر.
  يذكر ان مدينة سعد العبداهللا تقع في اجلهة 
الـــغربية ملدينة الكويت ويحدها طريق الدائري 
السادس من جهة اجلنوب وطريق اجلهراء من 
جهة الشمال وهي تتكون من ١١ قطعة سكنية 
منها حوالي اربعة آالف قســـيمة و٢٢٥٧ بيتا 

حكوميا.
  وكانت املؤسسة وزعت ٦١٩ بيتا حكوميا 
على الدفعات االسكانية السابقة واملتبقي منها 
حاليا ١٦٣٨ بيتا فيما مت توزيع جميع القسائم 

احلكومية.

 «العاملين بالطيران المدني»:  
الكادر سيرى النور قريبًا

  
  أعلن رئيس نقابة العاملني باالدارة العامة 
للطيران املدني رجب الرفاعي ان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد 
البصيري اكد له أنه يتابع كادر العاملني بالطيران 
املدني وانه دخل مرحلة مهمة وسيرى النور 
في القريب العاجل، مشـــيرا الى ان العاملني 
بالطيران املدني فئة تستحق ان يكون لها كادر 
خاص ومميـــز النهم واجهة البلد احلضارية، 
وتثمينا للدور الذي يقوم به العاملون في هذا 

القطاع احليوي.
  واكد الرفاعي للوزير ان هذا املطلب من اهداف 
النقابة التي تسعى لتحقيقه، وقد حصلت النقابة 

على العديد من الوعود من اجل حتقيقه. 

 سيترشح لعضوية مجلس مديري «اآلسوساي» للفترة من ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٢

  «المحاسبة» يشارك في أنشطة منظمة «اآلسوساي» بإسالم آباد

  اما في االجتماع احلادي واألربعني 
ملجلس مديري «اآلسوساي» فسيتم 
اعتماد محضر االجتماع األربعني 
ملجلــــس املديريــــن واملوضوعات 
الناشــــئة من محضــــر االجتماع 
ومناقشة مشروع بحث «اآلسوساي» 

التاسع واالقتراحات حوله.
  وخالل االجتماع ستناقش عدة 
موضوعــــات منها برامج التدريب 
املقترحــــة للفترة من ٢٠٠٩ـ  ٢٠١١ 
وتاريــــخ ومكان عقــــد االجتماع 
الثانــــي واألربعني ملجلس مديري 
«اآلسوساي»، وتقرير تقدمه الدولة 
املستضيفة االجتماع املقبل جلمعية 

«اآلسوساي». 

تقارير منها تقرير مجموعة عمل 
التدقيق البيئي وتقرير حول جلنة 
معايير «األنتوساي» املهنية وتقرير 
حول جلنة «األنتوساي» لالدارة 
والتمويل وتقرير حول الصحيفة 
واملوقع االلكتروني (تقرير حول 
الصحيفــــة ـ اإلعالن عــــن جائزة 
الصحيفة) وتقرير حول مشروع 
بحث «اآلسوساي» الثامن، والنسخة 
النهائية من االرشادات حول عقد 
البيئي ونشــــر وتوزيع  التدقيق 

االرشادات.
  كذلك سيتم ترشيح عضو من 
منظمة «اآلسوساي»ليصبح عضوا 
في مجلس مديري «األنتوساي».

العضو الذي سيتم تعيينه من قبل 
مجلس املديرين واألعضاء املتقدمني 
للترشــــح ليتم انتخابهم من قبل 
املجلس، وكذلك تسمية واختيار 
اجلهاز املضيــــف لالجتماع املقبل 
جلمعية «اآلسوساي» في عام ٢٠١٢ 
وذلك متهيدا الجــــراء االنتخابات 
خالل اجتماعات اجلمعية العامة.

  وجدير بالذكر ان ديوان احملاسبة 
سيترشح لعضوية مجلس مديري 
«اآلسوســــاي» للفترة من ٢٠٠٩ ـ 
٢٠١٢ وســــيتم اجراء االنتخابات 
اثنــــاء اجتماعات اجلمعية العامة 

لـ «اآلسوساي».
  كما ســــيناقش االجتماع عدة 

التدريبية التي تعقد حتت رعاية 
املنظمــــة وبرامــــج التعــــاون بني 
 (IDI) مبادرة «األنتوساي» للتنمية
و«اآلسوساي»، واحللقات الدراسية 
التي تعقد برعاية «اآلسوســــاي» 
ووكالة التعاون الدولية اليابانية 
(JICA) للمشاركة في املعلومات، 
وخطة «اآلسوساي» االستراتيجية 
وتقرير مقدم من اللجنة اخلاصة 
التي مت تشكيلها لصياغة مسودة 
حــــول االجــــراءات والقوانــــني 

الداخلية.
  بعد ذلك ستبدأ اجراءات انتخابات 
مجلس مديــــري «اآلسوســــاي» 
للســــنوات ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٢ واختيار 

محضر االجتماع وتقرير الرئيس 
حول انشــــطة مجلــــس املديرين 
وتقرير األمني العامة حول انشطة 

األمانة منذ آخر اجتماع.
  وســــتناقش التقاريــــر املقدمة 
من األمني العــــام وجلنة التدقيق 
حول البيان املالي لـ «اآلسوساي» 
للسنوات املالية ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٨ اضافة 
الى نظرة عامة حول املســــاهمات 

السنوية للعضوية.
  كما ستناقش في االجتماع تقريرا 
حول االستعدادات لالجتماع احلادي 
عشر جلمعية «اآلسوساي» الرابعة 
وميزانية «اآلسوساي» ٢٠٠٩ـ  ٢٠١١ 
اضافة الى انشــــطة «اآلسوساي» 

 يشارك وفد رفيع املستوى من 
ديوان احملاســــبة برئاسة رئيس 
الديــــوان عبدالعزيز العدســــاني 
في عدة انشــــطة خاصة باملنظمة 
الرقابيــــة  اآلســــيوية لألجهــــزة 

(اآلسوساي).
  وتتمثــــل هــــذه األنشــــطة في 
االجتماع الـــــ ١١ للجمعية العامة 
واالجتماعــــني  لـ«اآلسوســــاي» 
األربعني والواحد واألربعني ملجلس 
مديــــري «اآلسوســــاي» والندوة 
الدولية الرابعة لـ «اآلسوســــاي» 
واجتمــــاع جلنــــة التدريب حيث 
تعقد تلك االجتماعات في العاصمة 
الباكستانية اسالم اباد وذلك خالل 
الفترة من ٩ـ  ١٥ اجلاري. وتأتي هذه 
األنشطة في اطار التعاون املشترك 
بني األجهزة الرقابية األعضاء في 
املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة 
العليا (اآلسوســــاي)، ومن خالل 
انشطة الديوان االقليمية، وبناء على 
الدعوة املوجهة من مكتب مراجع 

ومدقق عام باكستان.
  يضم وفد الديوان الوكيل املساعد 
للرقابة املسبقة وتقنية املعلومات 
م.عصــــام اخلالــــد ومديــــر ادارة 
املنظمات الدولية فيصل األنصاري 
ومديــــر ادارة املؤسســــات املالية 
واالســــتثمارية سامي الدويهيس 
ومراقب اإلعالم والعالقات العامة 

عامر العتيبي.
  وفي االجتماع األربعني ملجلس 
مديري «اآلسوساي»، سيتم اعتماد 
محضر االجتماع التاسع والثالثني 
ملجلس مديــــري «اآلسوســــاي» 
ومناقشة املوضوعات الناشئة من 
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