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العاملون بـ »المحاسبة«: مدققو الديوان أهل للثقة الممنوحة لهم
اكد رئيس نقابة العاملني بديوان احملاسبة 
د.ممدوح العنزي بان مدققي ديوان احملاسبة 
كانوا ومازالوا اهال للثقة املمنوحة لهم للقيام 
بالرقابة على االموال العامة. واكد ان جهودهم 
التي يبذلونها محل تقدير من اجلميع ويتلمسها 
اجلميع من خالل التقارير الرقابية التي يصدرها 
الديوان. وثمن العنزي قيام ادارة الديوان بإعفاء 

مدققي الديوان من اثبات احلضور واالنصراف 
مبين��ا ان هذا االعفاء س��ينعكس ايجابا على 
التقارير الرقابية وستتلمسها ادارة الديوان في 
التقارير الرقابية التي يعدها مدققو الديوان. 
ودع��ا د.العنزي رئيس ديوان احملاس��بة الى 
الوقوف على اسباب اصدار مثل هذه التعاميم 
والقرارات االدارية التي من شأنها التأثير سلبا 

على رقابة مدققي الديوان وهل متت دراس��ة 
اسباب اصدارها والفائدة املرجوة منها وهل مت 
دراسة اآلثار املترتبة على اصدارها ام ان عملية 
اصدارها هي قرارات ارجتالية. واختتم العنزي 
بيانه بالتأكيد على ان نقابة ديوان احملاسبة لن 
تتوانى في الدفاع عن حقوق منتسبيها وايصال 

صوتهم الى اعلى املستويات االدارية.

رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجيون
يناقشون تعزيز استقاللية األجهزة العليا للرقابة

املالية مبملكة البحرين بالتعاون 
والتنس����يق مع جميع الدواوين، 
ويتضمن كذلك استعراض الصيغة 
النهائية ملسودة استراتيجية اتصال 
وتواص����ل االجه����زة الرقابية مع 

االطراف اخلارجية.
ومن اجلدير بالذكر أن دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول املجلس 
تقوم بعقد اجتماعات دورية من 
خالل جل����ان فنية مختلفة لبحث 
سبل التواصل والتعاون في عدة 
مجاالت منها مجال التدريب، حيث 
تتم املشاركة بتنفيذ برامج خطة 
التدريب السنوية التي تقرها جلنة 
التدري����ب والتطوير للعاملني في 

دواوين املراقبة واحملاسبة.
الديوان سابقا  وقد استضاف 
الرابع لرؤس����اء  أعمال االجتماع 
املراقبة واحملاس����بة في  دواوين 
ديسمبر من عام 2004 باالضافة 
ال����ى اجتماعات عدد م����ن اللجان 
الفني����ة، كما اس����تضاف الديوان 
العدي����د من اللق����اءات التدريبية 
التي عقدت في اطار خطط تدريب 
العاملني السنوية ويحرص الديوان 
على استمرار ودعم االنشطة في 
مجال تب����ادل اخلبرات واملهارات 
من خالل القي����ام بالزيارات على 
مختلف املستويات ودعوة االجهزة 

الشقيقة لزيارة الديوان.

اجتماعه����م الس����ابق وحتى اآلن 
ويتناول املوضوعات التي تناولها 
ذلك االجتماع. كما ينظر املجتمعون 
في مسودة الئحة احلقوق واملزايا 
لتبادل اخلبراء الذين تتم اعارتهم 
بني الدواوين، وسيتم استعراض 
الدلي����ل االسترش����ادي لقي����اس 
التأثيرات املالية لتوصيات الدواوين 
بعد ادخال بعض التعديالت عليه 
متهيدا العتماده وتطبيقه في أجهزة 
الرقابة واحملاس����بة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويتناول جدول االعمال وثيقة 
مقترح����ات تطوير آلي����ة متابعة 
وتفعي����ل املالحظ����ات والتقارير 
الصادرة عن الدواوين والتي قدمها 
في اجتماع سابق ديوان احملاسبة 
بالكويت وأعدها الحقا ديوان الرقابة 

الدعم التشريعي من أجل تفعيل 
هذه التوصيات. 

وستتم مناقشة تقرير االمانة 
العام����ة اخل����اص مبتابعة تنفيذ 
قرارات وتوصيات الرؤس����اء منذ 

تطبيق هذه التوصيات في أجهزة 
الرقابة املالية بدول مجلس التعاون 
العام والتأكيد على  املال  حلماية 
استقاللية هذه االجهزة، سينظر 
املجتمعون في سبل منح املزيد من 

عدة مواضي����ع مطروحة بجدول 
االعمال تس����تهدف توحيد أنظمة 
عمل االجهزة االعضاء ومناقش����ة 
ع����دة مقترحات من أج����ل تنمية 
وتطوير قدرات االجهزة الرقابية 
بدول مجل����س التعاون، والبحث 
عن وسائل وآليات جديدة تسهم 
في قياس االث����ر املالي الناجت عن 
قيام االجهزة بدورها في احلفاظ 

على املال العام.
ومن أبرز املواضيع املطروحة 
للنق����اش على ج����دول االجتماع 
مقترح متعلق بتوصيات مؤمتر 
االنتوساي الذي عقد بالنمسا في 
مايو 2010 ح����ول تعزيز الرقابة 
املالية احلكومي����ة من خالل بناء 
القدرات وتعزيز استقاللية االجهزة 
العلي����ا للرقابة، ونظ����را الهمية 

يس����تضيف ديوان احملاسبة 
أعمال االجتماع التاس����ع لرؤساء 
دواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية خالل الفترة 5 � 6 أكتوبر 

اجلاري.
ويأت����ي هذا االجتماع في اطار 
تنفيذ توصيات قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل املسيرة 
التي استمرت نحو 30 عاما وتهدف 
التنس����يق والتكامل  الى حتقيق 
الدول االعضاء في  والترابط بني 
جميع امليادين وصوال الى الوحدة 
املنشودة، ويعتبر املجال الرقابي 
التي يحرص  الهامة  من املجاالت 
قادة دول املجل����س على حتقيق 
التعاون فيها. ويعتبر تنظيم ديوان 
احملاسبة لهذه التظاهرة االقليمية 
تتويجا جلهود كبيرة تصب في 
مصلحة تفعيل أش����كال التعاون 
الرقابي، واس����تكماال للمشاورات 
القضايا  واملباحثات احلثيثة في 
الرقابية ذات االهتمام املش����ترك، 
حيث متثل هذه االستضافة جتسيدا 
ملشاركة الكويت في املسيرة التي 
تتبناها دواوين املراقبة واحملاسبة 

بدول مجلس التعاون.
وس����يبحث رؤس����اء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
املقبل  ف����ي اجتماعه����م  التعاون 

االجتماع يبدأ 5 الجاري لمدة يومين

عبدالعزيز الرومي عبدالعزيز العدساني

الحبيب: يجب على كل مسلم 
الدفاع عن أصل النبوة

شجب ممارسات اإلعالم الدنماركي 

الباح����ث  أص����در 
اإلسالمي الشيخ راضي 
احلبيب بيانا شجب فيه 
تهجم االعالم الدمناركي 
النبي محمد ژ،  على 
جاء في بيان احلبيب: 
يجب عقائديا على كل 
مس����لم جامع لشرائط 
التكليف تسجيل موقف 
الدفاع عن اصل النبوة 
ألنه اصل م����ن اصول 
الدي����ن ويج����ب عدم 

الس����كوت لكي ال يعود االسالم غريبا كما بدأ غريبا، لذلك 
ادعو احلكومة والبرملان والشعب الكويتي بجميع اطيافه 
ومذاهبه وتياراته ملواجهة انتهاك وجترؤ االعالم الدمناركي 
واالستهزاء بنبي االسالم األكرم ژ، وذلك بحسب مراتب 

الدفاع بالفعل او القول او القلب وهذا اضعف االميان.

الشيخ راضي احلبيب


