
الجمعة  16  اكتوبر 2009   15محليات
خالل مشاركته في االجتماع الحادي عشر للجمعية العامة

»المحاسبة« يفوز بالمركز األول في انتخابات »اآلسوساي« لـ 3 سنوات مقبلة
جنح ديوان احملاسبة املشارك في انشطة اجلمعية 
العامة احلادية عش����رة للمنظمة اآلسيوية لهيئات 
الرقابة العليا )اآلسوساي( في حصد 32 صوتا من 
اصل 33 صوتا حصل مبوجبها على املركز االول في 
انتخاب مجلس مديري املنظمة الذي عقد امس االول 

في العاصمة الباكستانية اسالم آباد.
ومتتد عضوية املجلس اجلديد للفترة من 2009 
الى 2012، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: الكويت 
32 صوتا، اندونيسيا 31، بنغالديش 30، تركيا 29، 

ڤيتنام 28 والعراق 26 صوتا.
ويعكس حصول الكويت على اعلى نسبة تصويت 
السمعة املهنية الدولية التي يحظى بها الديوان على 
مس����توى املنظمات االقليمية والدولية التي يتمتع 
بعضويتها والتي لم تكن لوال اجلهود املضنية واخلطط 
املدروسة التي ينتهجها الديوان في سبيل رفع كفاءة 
وقدرات العاملني لديه وتفعيل مشاركاته ومساهماته 
في تك املنظمات واالستفادة من خبراتها املهنية ذات 

الصلة بطبيعة عمل الديوان.
كما كان لوفد الديوان املشارك في االنشطة برئاسة 
رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ابلغ االثر في 
نتيجة التصويت حيث بذل الوفد جهودا حثيثة وعقد 
عدة لقاءات ثنائية مع الوفود االخرى ساهمت بشكل 

فعال في اعادة انتخاب الديوان للفترة املقبلة.
وبعد اكتمال عق����د مجلس املديرين اجلديد عقد 
املجلس اجتماعه ال� 41 للنظر في املوضوعات املدرجة 
عل����ى جدول اعماله حيث اعتم����د محضر االجتماع 

االربعني ملجلس املديرين واملوضوعات الناشئة من 
محضر االجتماع ومناقشة مشروع بحث اآلسوساي 

التاسع واالقتراحات حوله.
كما مت االطالع على تقرير جلنة التدقيق البيئي 
واستعداد الرئيس املقبل الستضافة اجلمعية العام 
لعام 2012، وكذلك متت مناقشة عدة موضوعات من 
ابرزها برامج التدريب املقترحة للفترة من 2009 الى 
2011 وتاريخ ومكان عقد االجتماع الثاني واالربعني 
ملجلس مديري اآلسوس����اي، وتقرير قدمته الدولة 
املس����تضيفة لالجتماع املقبل جلمعية اآلسوس����اي 

2012 وهي ڤيتنام.
يذكر ان املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا 
)اآلسوساي( تأسست عام 1979 في نيودلهي، حيث 
تضم في عضويتها هيئات الرقابة املالية العليا بالدول 
الواقعة في قارة آس����يا، وقد انضم ديوان احملاسبة 

بالكويت لها عام 1984.
ويقوم بإدارة وتنظيم اعم����ال واجتماعات هذه 
املنظمة مجلس املديرين الذي يتألف من احد عشر 
عضوا هم رئيس اجلهاز املستضيف للجمعية العامة 
والرئيس السابق والرئيس املقبل واألمني العام السابق 
اضافة الى جهاز يتم اختياره من قبل املجلس وذلك 
لنشاطه البارز ومساهماته الفاعلة في اعمال املنظمة، 

ويتم انتخاب 5 اعضاء كل 3 سنوات.
على جانب آخر عقدت على هامش االنشطة ندوة 
اآلسوس����اي الرابعة والتي كانت بعنوان »احلوكمة 
الرش����يدة« وشارك بها جميع أجهزة الرقابة اعضاء 

اجلمعي����ة العام����ة، وقدمت اجهزة كل م����ن ڤيتنام 
وسريالنكا وكازاخستان تقارير خاصة حول موضوع 
الندوة اضافة الى تقدمي عروض مرئية لتجارب كل 
من روس����يا وبوتان وماليزيا وباكستان حول ذات 

املوضوع.
كما تناولت الندوة التأكيد على اهمية استقاللية 
االجهزة العليا للرقابة املالية للقيام مبهامها وحتقيق 
م����ا نص عليه اعالن املكس����يك الصادر عن املنظمة 
الدولية لهيئات الرقابة العليا )األنتوساي(، اضافة 
ال����ى اهمية دعم انظمة الرقابة الداخلية في اجلهات 
املشمولة برقابة اجهزة الرقابة العليا لتحقيق الرقابة 

الفعالة.
كما شاركت اجهزة اخرى مبداخالت حول جتاربها 
ومالحظاتها وآرائها على اوراق العمل املقدمة والتي 
تعد فرصة ثمينة لتبادل اخلبرات ووجهات النظر 
فيما بينها والوصول ال����ى صيغة متفق عليها من 
التوصيات التي س����تعمم على االجهزة االعضاء في 

اجلمعية لالستفادة منها.
وفي اطار االنشطة املصاحبة ل� »اآلسوساي« 
قامت الوفود املش���اركة بزيارة املتحف الوطني 
لباكستان والذي احتوى على حتف وقطع فنية 
نادرة منذ آالف السنني، كذلك زارت الوفود النصب 
التذكاري الرسمي لباكستان والذي بني على احدى 
قمم اجلبال، كما حضرت الوفود مآدب رس���مية 
نظمتها اجه���زة الرقابة في كل من الصني والهند 

عبدالعزيز العدساني متوسطا رؤساء األجهزة األعضاء في مجلس مديري »اآلسوساي«وباكستان وكوريا واليابان.

البدر والدعيج بحثا تفعيل دور الكويت لدى »الفاو«
استقبل رئيس مجلس اإلدارة � املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا الشيخ جابر 
الدعيج، حيث مت التباحث حول سبل تفعيل دور 
الكويت في منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( مبا يخدم مصلحة الكويت ويعزز مكانتها 
ومتثيلها لدى املنظمة العاملية ويبرز مس����اهمتها 
الفعالة في كل املشاريع التنموية ذات الصلة بعمل 
املنظمة. كما مت التباحث حول عمل مكتب التمثيل 
الدائم للكويت لدى منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
ودور الهيئة في تعزيز وتطوير األداء باملكتب مبا 

يتماشى مع سياسة وتطوير عمل املنظمة.
وقام رئيس الهيئة باطالع سفيرنا لدى ايطاليا 
على كل االجراءات واخلطوات املتبعة عند اختيار 
وترشيح مندوب الكويت الدائم لدى املنظمة وكذلك 
العاملني مبكتب التمثيل الدائم للبالد لديها مبقره 
في جمهورية ايطاليا، وثمن الدعيج اجلهود احلثيثة 

م. جاسم البدر والشيخ جابر الدعيج خالل املباحثات حول تفعيل دور الكويت لدى »الفاو«التي تقوم بها الهيئة في هذا اإلطار.

إيقاف تسلم كشوف البنوك ضمن مشروع الميكنة وحتى إشعار آخر

على مسرح الدسمة

الكندري لـ »األنباء«: لم نقفل أي ملف 
واإلدارات مستمرة في استقبال الجميع

انطالق األسبوع الثقافي الكوري في الكويت األحد المقبل

السنان: قرار إقفال المقاهي والمطاعم 
بعد الساعة 12 لياًل صائب

صدورها، بل كما هو معمول به 
في ادارة الهجرة. ولكن بفضل 
الربط املباشر آليًا بني الشؤون 
والهجرة يتم تسلمها من ادارة 

العمل.
واضاف ان االحد هو اول يوم 
البرنامج وبعد مرور  لتطبيق 
االسبوع االول سنجري تقييمًا 
للعمل ونعمل على معاجلة اي 
خلل اذا وجد مؤكدا ان الشؤون 
تهدف من هذه االجراءات تسهيل 

االمور على اصحاب االعمال.
وعن عدم استقبال كشوف 
البن���وك واصدار ش���هادة من 
االقس���ام املعنية في االدارات 
ق���ال ان ذلك ب���دأ أمس وحتى 
اش���عار آخر وكما ه���و معلن 
ف���ي االدارات اوضح الكندري 
انه اجراء عادي لتطبيق نظام 
امليكنة وبعد تطبيق البرنامج 
لم يعد هن���اك ضرورة لتقدمي 
اذ تظهر  الكشوفات،  مثل هذه 
مباشرة على الشاشة في ادارات 

العمل.

مراجعة ادارات العمل او الدخول 
على املوقع االلكتروني وادخال 

رقمه املدني.
واكد الكن���دري ان اجراءات 
التحديث تتم بشكل فوري عند 
حضور صاحب العمل الى مركز 
امليكنة وبحوزته املس���تندات 
املطلوبة للتحديث عبر مستندات 
أو C.D حيث يتم ادخالها مباشرة 

وتنجز معاملته على الفور.

سمة الدخول

وعن صدور س���مة الدخول 
للعمل اول مرة من الش���ؤون، 
اوضح الكن���دري ان اصدارها 
س���يتم مباش���رة بعد صدور 
تصريح العمل اي يتقدم املندوب 
او صاحب العمل بطلب اصدار 
تصريح عمل الى االدارة وفور 
صدوره يتقدم الى نفس االدارة 
بطلب اصدار سمة الدخول )أي 
عدم املمانعة( التي كانت تصدر 
عن ادارة الهج���رة. مؤكدا انه 
لم يتم وضع اي رس���وم على 

العالقة اال بعد اجراء التحديث 
على ملفه.

وعن املس���تندات املطلوب 
حتديثها اوض���ح ان كل ملف 
يختلف عن اآلخر، فهناك ملفات 
فيها نواقص في ارقام حسابات 
العمالة بالبنوك وآخر رقم مدني 
لصاحب العمل او تغيير عنوان 
العمل االطالع  بإمكان صاحب 
على ما هو مطلوب حتديثه عبر 

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل محمد 
الكندري استمرار ادارات العمل 
في تسلم الطلبات من املراجعني 
س���واء مندوبو الش���ركات أو 

اصحاب االعمال.
وق���ال ف���ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« ان الوزارة لم تقفل 
اي ملف ألي صاحب عمل، بل 
هناك اجراءات يتم اتخاذها وفق 
نظام امليكنة والذي سيبدأ العمل 
به االحد املقبل، وكما مت االعالن 
سيتم العمل بشكل متواز بني 
النظام القدمي املعمول به وبرنامج 
امليكن���ة اجلديد، حيث صدرت 
تعليمات ملوظفي ادارات العمل 
باستقبال املعامالت دون استثناء 
سواء للتجديد أو لاللغاء النهائي 
للسفر والذي يعمل بهما ضمن 
التحويل  او  الق���دمي  البرنامج 
وصدور تصريح العمل او اذن 
العمل للمرة االولى ولكن لم يتم 
تسليم املعاملة منجزة لصاحب 

احتفاء بالذكرى الثالثني إلقامة العالقات 
الديبلوماسية بني الكويت وجمهورية كوريا 
وفي اطار تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي 
بني البلدين، تنطلق في الثامنة مساء االحد 
املقبل انشطة االسبوع الثقافي الكوري في 

الكويت، وذلك على مسرح الدسمة.
وتتنوع انشطة االسبوع الثقافي الكوري 
في الكويت بني املوسيقى والفنون الشعبية 
والتشكيلية والسينما وغيرها من االنشطة، 
وتنطلق االنشطة بافتتاح رسمي لالحتفال 
بذكرى مرور 30 عاما على بداية التعاون 

الثقافي بني الكوي����ت وجمهورية كوريا، 
وتعقب حفل االفتتاح امس����ية موسيقية 

للفرقة الكورية الشعبية.
وتس����تضيف قاعة الفن����ون بضاحية 
عبداهلل الس����الم معرض اخل����ط الكوري 
الذي يفتتح في الس����اعة التاس����عة مساء 
االثنني املقبل ويس����تمر حتى 22 اجلاري، 
واذ تعاود الفرقة الكورية الشعبية تقدمي 
 عروضها لليوم الثاني على مسرح الدسمة، 
 يق����ام في التاس����عة والنصف من مس����اء 
الثالثاء املقبل حفل الفرقة الرباعية الكورية 

B-Boy/Samulnori على مسرح الدسمة، كما 
تش����ارك نفس الفرقة في حفل االستقبال 
مبناسبة العيد الوطني في التاسعة مساء 
االربعاء املقبل بفندق كراون بالزا، لتختتم 
الفرقة الرباعية عروضها في التاسعة مساء 
من نفس اليوم وسط اجلمهور في »األڤنيوز 

مول«.
وسيكون مهرجان السينما الكورية مسك 
ختام انشطة االسبوع الثقافي الكوري في 
الكويت والذي يفتتح في التاس����عة مساء 

االحد املوافق 25 اجلاري  بسينما ليلى.

بشرى شعبان
وصف مدي���ر إدارة رعاية األح���داث بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل عبداللطيف السنان 
إصدار الوزراء قرارا بإغ���الق املقاهي واملطاعم 
بعد الساعة الثانية عشرة بالقرار الصائب وهو 
قرار ج���اء كردة فعل طبيعية من قبل احلكومة 
حول ممارسات غير قانونية وأخالقية تتم في 
املطاعم واملقاهي بعد منتصف الليل، الس���يما 
الشباب صغار السن وتقليدهم للكبار من خالل 
تواجدهم في ساعات متأخرة من الليل في هذه 
األماكن واكتسابهم سلوكيات خاطئة ينجرف اليها 
بعض الشباب املعرضني لالنحراف للسلوكيات 
املنحرفة التي جتعله عرضة لالنحراف وفريسة 
سهلة ألصحاب النفوس الضعيفة، مما يعرضه 

للدخول في إحدى دور رعاية االحداث.
وأشاد السنان بقرار مجلس الوزراء وخوفه على شباب الوطن 
وحماية النشء من االنحراف وما يتعرض له بعض الشباب داخل 
هذه املقاهي واملطاعم وصاالت التسلية من سلوك سيئ وفرصة 
سانحة ألن يبعث الشيطان بنفوس وأفكار هؤالء الشباب الصغار 
الذين غالبا ال يعون الصواب من اخلطأ ويحتاجون الى اإلرش���اد 

والتوجيه.
وبني السنان انه من خالل اإلحصائيات والدراسات التي قام بها 
املختصون باإلدارة لتؤكد ارتفاع نسبة جرائم األحداث وتفشي ظواهر 

اجتماعية خطيرة والتي من اسبابها تواجد بعض 
النزالء خارج البيت في اوقات متأخرة ليرتادوا هذه 
املقاهي واملطاعم ما يعرضهم للمساءلة القانونية 
من خالل ارتكاب احلدث قضايا لها بالغ الضرر 
على الفرد واملجتمع كالعنف واملشاجرة واستخدام 
اآلالت احلادة واألسلحة البيضاء وقيادة السيارة 
من دون اجازة قيادة ومرافقة أصحاب الس���وء 
والتقليد األعمى )للمتحولني جنسيا( ومشاهدة 
القنوات الفضائية الهابطة واملنحرفة واستخدام 
اإلنترنت وتقليد من هم أكبر منهم سنا كالتدخني 
والشيشة، حيث يجدون ضالتهم في بعض هذه 
األماكن التي ال يهم أصحابها اال الكسب املادي دون 
مراقبة ومحاسبة رواد املقاهي الذين يسمعون 
لبعض املنحرفني دون سن الثامنة عشرة بدخول 
املقاهي مما يس���بب الضرر من ناحية السهر وقلة إنتاجية العمل 

الدراسي للطلبة وكثرة التغيب والهروب من املدرسة.
واختتم بالتوجه الى ضرورة تكاتف جميع وزارات الدولة من 
الداخلية والبلدية والشؤون وايضا االسرة حلماية هؤالء الشباب 
من االنحرافات الس���لوكية اخلاطئة، مؤكدا ضرورة مراقبة هذه 
االماكن بش���كل مكثف ومعاقبة أصحابه���ا ان ثبتت عليهم تهمة 
التسهيل او التستر على االعمال املنافية للسلوك واآلداب العامة 
حرصا على احملافظة على املجتمع من اي خلل نتيجة اس���تغالل 

البعض املقاهي في أنشطة منافية الستغالل الشباب.

محمد الكندري

عبداللطيف السنان


