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النائب األول ووزير الدفاع بحث مع السفير الصيني تعزيز العالقات املشتركة

الشيخ ناصر الصباح مجتمعاً مع السفير الصيني والوفد املرافق

مبشاركة مجلس مديري املنظمة و11 جهازا رقابيا آسيويا

الكويت حتتضن اجتماعات »اآلسوساي« ملناقشة 
التخطيط االستراتيجي للرقابة واحملاسبة

 بدأ مجلس مديري املنظمة اآلسيوية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)اآلسوساي( اجتماعه ال54 في الكويت 
امس لبحث إدارة التخطيط االستراتيجي 
وتطوير اخلطة االستراتيجية للمنظمة 
وموضوعات متخصصة.ويستضيف 
االجتماع ديوان احملاسبة الكويتي على 
مدى يومني مبشاركة 11 جهازا رقابيا 
آسيويا إضافة إلى جلنة التدقيق ممثلة 
مبحكمة احل��س��اب��ات التركية وجلنة 
احلسابات للرقابة على تنفيذ ميزانية 
جمهورية كازاخستان إلى جانب ممثلني 
عن األمانة العامة لآلسوساي وأعضاء 
جلنة التدقيق.و)اآلسوساي( مجموعة 
األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
بالدول اآلسيوية وهي إحدى املجموعات 
اإلقليمية لدى املنظمة الدولية لألجهزة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة واحمل��اس��ب��ة 

)اإلنتوساي(.
وأكد رئيس ديوان احملاسبة الكويتي 
باإلنابة ع��ادل ال��ص��رع��اوي ف��ي كلمته 
االفتتاحية إن االجتماع  يكتسب أهمية 
بالغة ألن��ه يأتي قبل انعقاد املؤمتر 
الدولي ال 23 ل)اإلنتوساي( إذ سيتم 
بحث العديد من املوضوعات واألنشطة 
من قبل جل��ان وف��رق ومجموعات عمل 

املنظمة.
وأض���اف ال��ص��رع��اوي أن االجتماع 
يهدف كذلك إل��ى االط��اع على التقرير 
امل���ع���د ح����ول خ��ط��ة )اآلس����وس����اي( 
االستراتيجية للسنوات 2016 - 2021 
وتشكيل فريق معني بوضع اخلطة 
االستراتيجية ال��ق��ادم��ة لآلسوساي 
للسنوات 2022 – 2027.وأوضح أن 
املنظمة الدولية )اإلنتوساي( ساهمت 
ف��ي وض���ع أس���س منضبطة لتحقيق 
املسؤولية االجتماعية من األجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاسبة وأداء دورها 

املأمول في هذا املجال.
وذكر الصرعاوي أن “على أجهزتنا 
مسؤولية متابعة وتقييم م��ا مت من 
إجراءات من قبل حكوماتنا بشأن تنفيذ 
أه��داف التنمية املستدامة مما يستلزم 
إنشاء جلنة أو فريق يختص ملواكبة 
التطورات والتطلعات الدولية”.وبني 
أن االهتمام بالشباب واحل���رص على 
تأهيلهم مهنيا وإداري���ا لكي يتبوأوا 
ال��دور املأمول منهم في قيادة أجهزتنا 
في املستقبل كقادة شباب أمر تفرضه 
املسؤولية االجتماعية علينا نحوهم 
واحلرص على حتقيقه من خال خطط 
طموحة ومشروعات تأهيلية”.ولفت 
إل��ى ح��رص دي��وان احملاسبة الكويتي 
على حتقيق ذلك من خال إقامة ملتقى 
للشباب ك��ل عامني يتضمن فعاليات 
وورش عمل وعرض أفكار ومقترحات 
يرى املشاركون تطبيقها وتتم دراستها 

وتنفيذها في حني يتم التجهيز للملتقى 
الثاني هذا العام.

وأك���د ال��ص��رع��اوي ح��رص األج��ه��زة 
املشاركة على حتقيق املزيد من التعاون 
الفاعل م��ن خ��ال عقد ل��ق��اءات ثنائية 
فيما بينها مشيرا إلى توقيع العديد من 
م��ذك��رات التفاهم ب��ني بعض األجهزة 
الزميلة من جهة ومنظمتنا اآلسيوية 

والعربية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ���ي���س منظمة 

)اآلس���وس���اي( ه��و دك ف��ي كلمته إن 
املنظمة إح��دى أهم املنظمات اإلقليمية 
ضمن إطار املنظمة الدولية )اإلنتوساي( 
وإح���دى املنظمات ال��رائ��دة ف��ي مجال 
ال��ت��دق��ي��ق واالب��ت��ك��ار.وأض��اف دك أن 
)اآلس��وس��اي( مثال يحتذى في تعزيز 
س��ب��ل ال��ت��ع��اون امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��آزر 
وح��ل املشكات التي ت��واج��ه األجهزة 
الرقابية في هذا العصر لتحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.ولفت إلى 

سعي )اآلسوساي( دائما إلى احلصول 
على حلول تؤدي لنتائج فعالة في مجال 
الرقابة املالية واملستدامة مشيرا إلى 
أن االجتماع سيناقش على مدى يومني 
موضوع إدارة التخطيط االستراتيجي 
وتطوير اخلطة االستراتيجية للمنظمة.
وذك��ر أن )اآلس��وس��اي( بالتعاون مع 
)اإلن��ت��وس��اي( وامل��ن��ظ��م��ات اإلقليمية 
األخ�����رى ت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل 
اخلبرات وتعزيز اإلج��راءات واملعايير 
وااله��ت��م��ام ب��ت��دري��ب مدققي األج��ه��زة 
الرقابية.وبني أن جناح هذا االجتماع 
ثمرة التعاون املستمر والبناء ألعضاء 
)اآلس��وس��اي( ومساهمتهم منوها بأن 
استضافة الكويت الثرية وبهويتها 
الثقافية لهذا احلدث تعتبر أحد العوامل 
التي تساهم في جناح أعماله.وأسست 
)اآلسوساي( عام 1978 من 11 عضوا 
وتتمثل عضويتها في األعضاء املوقعني 
ع��ل��ى ميثاقها وع��ل��ى أع��ض��اء كاملي 
العضوية وأع��ض��اء منتسبني في حني 
ارتفع ع��دد األع��ض��اء ليبلغ 46 جهازا 
أعلى للرقابة املالية واحملاسبة.وتتمثل 
أهداف )اآلسوساي( في تعزيز التفاهم 
والتعاون بني أجهزتها من خال تبادل 
األف��ك��ار واخل��ب��رات ف��ي مجال الرقابة 
املالية وتوفير إمكانات متنوعة في مجال 
التدريب والتكوين املستمر للمراجعني 
املاليني العامني من أجل حتسني جودة 
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة واألداء.وم�����ن أه��داف 
املنظمة كذلك القيام بنشاطات كمركز 
للمعلومات وحلقة تواصل في مجال 
الرقابة املالية مع أجهزة وهيئات في 
أنحاء العالم األخرى وتعزيز وتكثيف 
التعاون بني املراجعني املاليني العامني 
باألجهزة األعضاء وكذلك بني املجموعات 

اإلقليمية.

دعا لتسهيل األداء وتسريع كافة إجراءات املعامالت خلدمة املواطنني

الشعلة: »البلدية« تعتمد نظام 
تصنيف ألفضل فرع في احملافظات 

طبقا ألعلى املعايير الفنية

اعلن وزير االوقاف والشؤون 
االس��ام��ي��ة ووزي�����ر ال��دول��ة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة أن 
البلدية ستضع نظام تصنيف 
ألف��ض��ل ف���رع ف��ي احمل��اف��ظ��ات 
طبقا ملعايير  فنية تتعلق في 
العمل البلدي  لتكرمي الفرع 
املتميز ، م��ش��ددا على تطوير 
آلية اجناز املعامات واالرتقاء 
مبستوى اداء اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.
وعقد ال��وزي��ر الشعلة اكثر 
م��ن اج��ت��م��اع م��ع م��س��ؤول��ي كل 
ف��رع خ��ال زي���ارة تفقدية قام 
بها )ام��س( لفرعي البلدية في 
محافظتي اجلهراء والفروانية  
لاطاع على عملية سير العمل 
في الفرع والوقوف على العقبات 
بهدف تذليلها لتحسني ورفع 

كفاءة  أداء اإلدارات املختلفة.
ناقش اثناءها عدة مواضيع 
م��ن اهمها ض���رورة االستعداد 
املسبق من خال متابعة عقود 
النظافة اجلديدة متهيداً لدخولها 

مرحلة العمل في اكتوبر املقبل 
وكذلك التشديد على مخالفات 
ال��س��ام��ة اخل��اص��ة ب��ان��ق��اض 
ال��ب��ن��اء والئ��ح��ة تشوين بناء 
السكن اخل��اص وف��ك التشابك 
بني البلدية وهيئة الغذاء ونظام 
االرش��ي��ف االل��ك��ت��رون��ي مللفات 
ادارت���ي التراخيص الهندسية 

والسامة في كل فرع .
واك��د الوزير الشعلة عزمه 
القيام بزيارات اخرى للوقوف 
على سير العمل وآل��ي��ة اجن��از 
امل��ع��ام��ات وت��ك��رمي املوظفني 
املميزين في اداء عملهم وتسهيل 
وتبسيط اج����راءات معامات 
املراجعني واالرت��ق��اء مبستوى 

اداء اخلدمات املقدمة .
وش�����دد ع��ل��ى رف����ع ك��ف��اءة 
االرش����ي����ف اخل�����اص ب��ن��ظ��ام 
حفظامللفات فيما يتعلق بإدرتي 
التراخيص الهندسية والسامة  
من خال آلية عمل السجل العام 

اخلاص بكل فرع .
واك��د الشعلة احل��رص على 

تذليل العقبات ال��ت��ي تواجه 
اإلدارات في احملافظات واالخذ 
باملاحظات التي طرحت اثناء 
اللقاء مع املسؤولني في أفرع 

البلدية .
ودع���ا ال���ى  ض���رورة توفير 
»ك��اون��ت��ر«  خل��دم��ه املراجعني 
في كل ف��رع محافظة وتسريع 
كافة إجراءات املعامات واعطاء 
االول���وي���ة ل��ك��ب��ار ال��س��ن وذو 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة خ��ال 
اج��ت��م��اع��ه مب��س��ؤول��ني ال��ف��رع  
وض����رورة تبسيط وتسهيل 
ال����دورة املستندية ملعامات 
املراجعني والتعامل مع اجلميع 

مبسطرة واحدة.
وشدد الشعلة على ضرورة  
عدم التهاون في انقاض البناء 
وحت��ري��ر م��ح��اض��ر املخالفات 
بشأنها تطبيقا لائحة والتأكيد 
على شروط السامة ، مؤكداً أن 
الئحة السامة اجلديدة تشترط 
وج���ود ح��اوي��ة ب��ش��أن ترميم 

البناء.

الشعلة في جولة تفقدية على فرع الفروانية

عادل الصرعاوي يلقي كلمته في املؤمتر

جانب من االجتماعات
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النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح مستقبا السفير الصيني

إستقبل النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح بقصر بيان 
العامر صباح ام��س سفير جمهورية الصني الشعبية 

الصديقة لدى الباد لي مينغ قانغ . و مت خال اللقاء 
تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم األمور واملوضوعات 
ذات اإلهتمام املشترك ، مشيداً بعمق العاقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني وحرص الطرفني على تعزيزها 
وتطويرها . حضر اللقاء امللحق العسكري جلمهورية 

الصني الشعبية الصديقة العميد تشانغ قه .

... وأثناء اجتماعه مبوظفي فرع اجلهراء

االجهزة املشاركة في صورة جماعية
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