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 «المواشي» تعلن وصول ٥١٫٥ ألف رأس غنم

 أعلن مساعد العضو املنتدب في شركة نقل وجتارة املواشي 
فيصل البـــدر وصول دفعة جديدة من األغنام أخيرا بعدد  
بلغ حوالي ٥١٫٥ ألف رأس غنم. وقال البدر لـ «كونا» امس 
ان الدفعة اجلديدة التي وصلت على السفينة الشويخ تأتي 
استمرارا في توفير احتياجات البالد من االغنام واللحوم 
احلمراء.واضاف ان شـــحنة اخرى من االغنام ستصل إلى 
البالد  ايضا في ٢١ من الشهر اجلاري بعدد يصل إلى حوالي 

٢٢٫٧ رأس غنم. 

 ديبلوماسي كويتي يؤلف كتاباً جديداً عن اللهجة الكويتية 
 صدر اخيرا كتاب جديد حول اللهجة الكويتية يحمل 
عنوان «عتيج الصوف في الكلمات واحلروف» وصفه 
مؤلفه الديبلوماسي الكويتي انس الشاهني باملوسوعة 
التراثية التي تؤكد عروبة لهجة اهل الكويت. وقال مؤلف 
الكتاب انس الشاهني والذي يشغل منصب القائم بأعمال 
السفارة الكويتية في استراليا في لقاء خاص مع «كونا» 
«في بداية الكتاب ســـطرت عدة أسباب دعتني للكتابة 
في هذا املوضوع أبرزها هو املساهمة في احلفاظ على 

تراث األجداد بني أبناء جيلي من الشـــباب ومن سيأتي 
بعدهم». واضاف الشـــاهني ان هذا التراث «املتمثل في 
لهجتنا األصيلة يشمل موروثا هائال من األمثال املعبرة 
وأســـماء الطيور واألدوات واملناطق القدمية واأللغاز 
(الغطاوي) وغيرها من املفردات العربية االصيلة التي 
تختص بها لهجة أهل الكويت» الفتا الى ان كتابه يضم 
ثالثمائة صفحة حتوي فصوال متنوعة مت ترتيبها ابجديا 

حيث تبدأ بحرف االلف وتنتهي بالياء. 

 استندت إلى عدد من الدراسات المعدة من قبلها ومنظمتي العمل العربية والدولية

 «الشؤون» رفعت مذكرة لمجلس الوزراء 
تتضمن ٣ مقترحات كبدائل لنظام الكفيل

 «الهالل األحمر» تنظم حملة «بذل وعطاء» 
التوعوية في محافظتي مبارك الكبير وحولي

 «المحاسبة» يختتم برنامج مهارات 
إعداد ملفات وأوراق العمل

 

  بشرى شعبان
  كشـــف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
الوزارة رفعت مذكرة الى مجلس الوزراء تتضمن 
اقتراحات خاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل مستندة 
فيها الى العديد من الدراســـات واملقترحات التي 
أعدتها كل من الـــوزارة ومنظمة العمل العربية 
ومنظمة العمـــل الدولية، وبني ان الوزارة أخذت 
بعني االعتبار عند وضع املقترحات خصوصية 
سوق العمل الكويتي، وقرارات وتوصيات املنظمات 
الدولية بشـــأن العمالة وحقوق اإلنســـان وعن 
املقترحات أوضح املصدر انها ثالثة، أوال: إنشاء 
شركة حكومية مساهمة تأخذ على عاتقها استقدام 
العمالة من الدول املصدرة للعمالة، وتكون اجلهة 
الضامنة جلميع العاملني داخل األراضي الكويتية 

سواء في القطاع اخلاص أو احلكومي.
  أما املقترح الثاني فيتضمن تبسيط االجراءات 
عبر صدور قرارات تســـهل حركة االنتقال داخل 
سوق العمل وتتضمن حقوق العمالة وأصحاب 
األعمال على حد ســـواء على غرار القرار اخلاص 
بالسماح بتحويل اإلقامة من مؤسسة الى أخرى 
بعد مرور ٣ ســـنوات في العمل نفسه، أو انتهاء 

العقد واملشروع بالنسبة للعقود احلكومية.
  أما املقترح الثالث فترى الوزارة حسب املصدر 
ان األنسب واألفضل، هو ان تكون الهيئة املستقلة 
للقوى العاملة هي اجلهة املســـؤولة عن العمالة 
وهي الضامنة للعمالة الوافدة العاملة داخل الكويت 
ســـواء في القطاع اخلاص أو احلكومي، على أن 
يعمل الوافد مبوجب تصريح عمل يصدر عن الهيئة 

يسمح له بالعمل على جميع األراضي الكويتية، 
وإصدار بطاقة عامل لكل فرد، واســـتبدال كلمة 
الكفيل بالضامن واستخدام كلمات الضامن كتعبير 

للجهة العامل لديها واملضمون اسم العامل.
  وتشـــير املذكرة الى انه يسمح للهيئة وقف 
القانون بتسلم جوازات ســـفر العمالة كضمانة 
حلقوق أصحاب األعمال فور االنتهاء من اجراءات 
اإلقامة وتسلم العامل بطاقة العمل، ويتسلمه بعد 
تقدمي مستند خاص مبنح املؤسسة إجازة للعامل 

أو في حال اإللغاء النهائي للسفر.
  وهنا أوضح املصدر ان هذا الشق من املقترح 
رمبا سيصطدم بالكثير من العقبات السيما القرارات 
الدولية اخلاصة بحقوق اإلنســـان والتي تعتبر 
حجز جواز السفر انتهاكا حلقوق اإلنسان باعتباره 
املســـتند الرسمي عن شخصية العامل وهو ملك 
شخصي له ال يحق ألحد االحتفاظ به أو حجزه 

حتت أي مسمى.
  كما تشـــير املذكرة أيضـــا الى ضرورة وضع 
ضوابط النتقال العمل بعيدا عن حجز جواز السفر 
ليضمن احلقوق ألطراف العمل (العامل وصاحب 
العمل)، وأوضح املصدر ان اعتماد أي مقترح من 
الثالثة سيكون حجر األساس على طريق تصحيح 
األوضاع داخل سوق العمل والقضاء النهائي على 
جتار اإلقامات، مشددا على ان وزارة الشؤون ترى 
ان اعتماد املقترح الثالث هو األقرب للتنفيذ والذي 
يحمي الكويت من كل املالحظات واالشارات التي 
تسجل سنويا في تقارير املنظمات الدولية بشأن 

حقوق اإلنسان. 

 أعلنت جمعية الهالل االحمر 
عن تنظيمها حملة توعوية بعنوان 
«بذل وعطاء» تبدأ أنشطتها في ١٩ 
اجلاري مبحافظتي مبارك الكبير 

وحولي.
  وقالــــت اجلمعية فــــي بيان 
صحافي اليــــوم ان هذه احلملة 
تعد مشروعا توعويا تتعاون فيه 
اجلمعية مــــع اجلهات املختصة 
لتدريب فئات املجتمع من خالل 
برامج ومحاضرات ونشــــاطات 
محددة. واوضحــــت ان احلملة 
ستســــلط الضوء علــــى جهود 
اجلمعية واخلدمات التي تقدمها 
الكويتــــي من خالل  للمجتمــــع 
التعامل مــــع االصابات الطارئة 
في حال حدوثها مبشاركة افراد 
املجتمع في هذه احلملة مضيفة ان 
اجلمعية ستعقد مؤمترا صحافيا 

غدا تتحدث فيه عن احلملة.
  واضافت ان اجلمعية حريصة 

كل احلرص على تسليط الضوء 
على اخلدمات التــــي تقدمها من 
خالل اطالق سلسلة من احلمالت 
التوعوية في املدارس الرامية الى 
األفــــراد للتعامل  تأهيل واعداد 
مع املشــــاكل الصحيــــة في حال 

حدوثها.
انه سيتم تخصيص    وبينت 
مدرستني في كل محافظة للحملة 
تقــــام فيهما دورات متعددة مثل 
االسعافات األولية وطرق الوقاية 

ومكافحة احلريق وغيرها.
  واضافت ان حرص اجلمعية 
على عمل حملة توعوية ينطلق من 
حرص الدولة على دعم االنشطة 
التطوعية واالهتمام باملتطوعني 
وتقديــــر جهودهم مؤكدة اهمية 
تدريب املتطوعــــني في املجاالت 
املختلفة حتى تكون مساهمتهم 
فعالــــة فــــي جميــــع االنشــــطة 

املجتمعية. 

 اختتم ديوان احملاســـبة ورشة عمل بعنوان «مهارات إعداد 
ملفـــات وأوراق العمل» والتي عقدت خـــالل الفترة من ١٢ – ١٦ 
ديســـمبر ٢٠١٠، وذلـــك تنفيذا خلطة التدريب الســـنوية لعام 
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  استهدف البرنامج إكساب املتدربني مهارات التخطيط ألعمال 
الفحص والتدقيق على اجلهات احلكومية وكيفية إعداد وجتهيز 
ملفـــات وأوراق العمل الالزمة ألعمال الفحص، كما اســـتهدف 
تنمية مهارات املدقق في الرقابة على اجلهات احلكومية وإعداد 

التقارير الرقابية.
  واســـتعرض ملفات وأوراق العمل الالزمة ألعمال الفحص 
والتدقيق، ومنها ما يخص اجلهة اخلاضعة للرقابة حيث يشتمل 
على الهيكل التنظيمي للجهة وقانون إنشائها وامليزانية املعتمدة 
للســـنة املالية، كما تطرق البرنامج الـــى مراحل التدقيق التي 
تنقسم الى مرحلة التخطيط االستراتيجي ثم الرقابة الداخلية 
تليهـــا مرحلة الفحص واالختبار ثم مرحلـــة التقارير وأخيرا 

مرحلة تدقيق تقنية املعلومات.
  وتناول البرنامج كذلك أدلة اإلثبات الالزمة لنشوء وصياغة 
املالحظات، فهناك عدة طــــرق يجب أن يتبعها املدقق للحصول 
علــــى أدلة اإلثبات منها الفحص املســــتندي ويتمثل في فحص 
املستندات والســــجالت ذات الصلة، ومدى فعالية نظام الرقابة 
الداخلية املطبق في إعدادها، والفحص احلسابي عن طريق التأكد 
من صحة العمليات احلســــابية في املستندات املالية، والفحص 
التحليلي باستخدام النسب والعالقات واالجتاهات واملقارنات.

  كما تعرف املشاركون على كيفية إعداد التقارير الرقابية وهي 
عبارة عن عرض مكتوب ملجموعة من احلقائق اخلاصة ملوضوع 
معني أو مشــــكلة معينة، يتضمن حتليــــال منطقيا واقتراحات 
وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل، باالضافة للتطرق الى أنواع 
التقارير والتي ُتصنف حسب زمن اإلصدار أو الهدف أو احملتوى 

أو الشكل أو حسب اجلهات التي يتم توجيه التقارير لها.
  واخُتتم البرنامج باســـتعراض بعـــض التطبيقات العملية 
اخلاصة باإليرادات والتطبيقات واخلاصة باملصروفات والتطبيقات 
العملية اخلاصة باملشـــاريع اإلنشائية، كما مت التطرق الى أهم 
احلاالت واملشـــاكل العملية اخلاصة باألمانات وبعض احلاالت 
واملشـــاكل العملية اخلاصة بحسابات العهد واملشاكل العملية 
املتعلقة باحلسابات اجلارية وأهم املشاكل املتعلقة باحلسابات 

النظامية. 

 البدائـل: إنشـاء شـركة حكومية مسـاهمة وتبسـيط 
اإلجراءات وتبعية العمالة الوافدة للهيئة الخاصة بالقوى العاملة 

 الديحاني يؤكد موقف 
الكويت من أهمية 

التسامح واإلخاء بين 
اإلسالم والمسيحية 

 اكد سفيرنا لدى سورية 
عزيز الديحاني موقف الكويت 
الثابت من أهمية التســـامح 
بني الدين االســـالمي والدين 

املسيحي.
  جــــاء ذلــــك فــــي تصريح 
للســــفير الديحاني لـ «كونا» 
على هامش مشاركته في املؤمتر 
الدولــــي «االخاء االســــالمي ـ 

املسيحي».
  وقال الديحاني ان مشاركتي 
حلضور حفل افتتاح املؤمتر يأتي 
لتأكيد موقــــف الكويت الثابت 
والراســــخ من اهمية التسامح 
الدين االســــالمي  واالخاء بني 
والدين املسيحي مشيرا الى ان 
«الكويت وهللا احلمد تشهد هذا 

االخاء املتميز». 


