
قال ديوان احملاسبة الكويتي 
إن االج��ت��م��اع ال54 ملجلس 
م���دي���ري امل��ن��ظ��م��ة األس��ي��وي��ة 
ألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة )األس��وس��اي( الذي 
يستضيفه في 21 يوليو اجلاري 
سيبحث توقيع م��ذك��رة تفاهم 
م��ع املنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

)األرابوساي(.
وأض����اف ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د 
لقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
وتقنية املعلومات ف��ي دي��وان 
احملاسبة ع��ص��ام املطيري في 
م��ؤمت��ر صحفي أم���س االث��ن��ن 
أن االت��ف��اق��ي��ة امل��ق��رر توقيعها 
في االجتماع تهدف إلى تعزيز 
وتشجيع ال��ت��واص��ل اإلقليمي 
والدولي ومناقشة االهتمامات 

املشتركة بن املنظمتن.
وأوض��ح أن االتفاقية تهدف 
أيضا الى تقدمي الدعم املتبادل 
وتعزيز امل��ب��ادرات التعاونية 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات م��ا يسهم 
في استدامة العمل املهني بن 
املنظمتن. وأشار إلى أنها تهدف 
أيضا إل��ى حتقيق التعاون في 
مجال التدريب وبناء القدرات 
باإلضافة إل��ى مجال التدقيق 
ال��ت��ع��اون��ي وم��راج��ع��ة النظير 

وتقاسم املعرفة وتبادل اخلبرات 
والتجارب بن املنظمتن.

وح������ول ج������دول األع���م���ال 
االجتماع الذي يستمر أربعة أيام 
ذك��ر أن��ه سيتم مناقشة العديد 
من التقارير أهمها تقرير حول 
اإلدارة امل��ال��ي��ة ل)أس��وس��اي( 
وتقرير حول أنشطتها لتنمية 
ال���ق���درات وآخ���ر ح���ول خطتها 
االستراتيجية )2021-2016(.

وب���ن امل��ط��ي��ري أن���ه سيتم 
م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ق��ري��ر اخل���اص 
بالتعاون مع املنظمات األخرى 
وت��ق��ري��ر ح���ول م��ش��روع بحث 

)أسوساي( ال�12.
يذكر أن املنظمة األسيوية 
)األس��وس��اي( منظمة إقليمية 
مهنية غير سياسية تأسست في 
مايو 1979 وتضم في عضويتها 
هيئات الرقابة العليا الواقعة 
ف��ي ق��ارة آسيا وش���ارك دي��وان 
احملاسبة الكويتي في عضويتها 

في عام 1984.

أك��دت منسق رئيسي تدريب 
تخطيط االحتياجات التدريبية 
ب����إدارة ال��ت��دري��ب وال��ع��اق��ات 
ال��دول��ي��ة أب����رار ب��وع��ب��اس أن 
دي��وان احملاسبة تبنى مشروع 
“بصمة رقابي” بهدف استقطاب 
اخلريجن اجلدد احلاصلن على 
تقدير جيد لتأهيلهم من خال 
برنامج تدريبي مكثف يشمل 
عدة برامج تخصصية تكسبهم 
املهارات الازمة لتؤهلهم للعمل 
ب���إدارات التدقيق الداخلي لدى 
جهات الدولةلتعزيز قدرات هذه 

الوحدات.
وقالتبوعباس أن من شروط 
التسجيل في البرنامج التدريبي 
أن ي��ك��ون امل��ت��ق��دم ح��اص��ل على 
شهادة جامعية )البكالوريوس( 
تخصص محاسبة أو متويلمن 
إح��دى اجلامعات املعتمدة من 
ق��ب��ل وزارة التعليم ال��ع��ال��ي 

ف��ي دول���ة الكويت ب��ش��رط عدم 
جتاوز الشهادة مدة عامن، وأن 
يكون املتقدم للبرنامج كويتي 
اجلنسية وال يتجاوز عمره 26 
ع��ام عند ال��ت��ق��دمي. كما أضافت 
أن��ه من ضمن ش��روط االلتحاق 

عدم تسجيل املتقدم في مؤسسة 
ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال 
يعمل ب��أي جهة عمل أخ��رى مع 
TOEFLiBT ضرورة اجتيازه
مبعدلا يقل عن450 أو أكثر أو 
اختبار IELTS مبعدلا يقل 
عن 4.5 ولم ميض على االختبار 
سنتن، مشيرةإلى أن املتدربن 
سيحصلون على مكافأة مالية 

شهرية بقيمة 800 د.ك.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن دي����وان 
احملاسبة الكويتي يعتزم عقد 
م��ش��روع��ه ال��ت��دري��ب��ي “بصمة 
رقابي” في بداية شهر أكتوبر، 
وذل����ك تفعيا الستراتيجية 
ال�����دي�����وان 2020-2016 
باالستمرار في نشر قيمة اجلهاز 
ومنفعته ب��ن أف����راد املجتمع 
وتعزيز املصداقية للعمل الرقابي 
وايصال رسائل الديوان الرقابية 

للجهات املستفيدة واملجتمع.

استقبل رئيس األرك��ان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه 
صباح أمس، قائد القيادة املركزية للقوات 
البحرية األم��ري��ك��ي��ة ل��ألس��ط��ول اخلامس 
الفريق بحري جيمس مالوي والوفد املرافق 

له ، مبناسبة زيارته للباد.
حيث مت خ��ال اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها . 
وحضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وآمر 
ال��ق��وة البحرية ال��ل��واء رك��ن ب��ح��ري خالد 
الكندري وم��ع��اون رئيس األرك���ان العامة 
لهيئة العمليات واخل��ط��ط ال��ل��واء الركن 
محمد ال��ك��ن��دري ورئ��ي��س مكتب التعاون 
العسكري األم��ري��ك��ي ل��دى ال��ب��اد العميد 

راندولف ستاندروص.

أعلنت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية 
السكنية ع��ن ف��ت��ح ب���اب التخصيص 
على السكن العمودي في مدينة )جابر 
األح���م���د( وذل����ك ألص��ح��اب الطلبات 
االسكانية من تاريخ 2008/12/31 

وما قبل ذلك.
ودعت املؤسسة في بيان صحفي أمس 
االثنن املواطنن الراغبن بالتخصيص 
على الشقق احلكومية في مدينة )جابر 
األحمد( ل 520 شقة مبساحة 400 متر 
مربع مراجعة املبنى الرئيسي وأفرعه 

الثاثة.
وأوضحت املؤسسة أنها ستستقبل 
مراجعيها أثناء الدوام الرسمي إعتبارا 
م��ن ي��وم األح��د املقبل ف��ي صالة خدمة 
امل��واط��ن مببنى امل��ؤس��س��ة ف��ي منطقة 
جنوب السرة إضافة إل��ى فروعها في 
منطقتي القرين واجل��ه��راء وف��رع برج 
التحرير مؤكدة أن إع��ان بيانات من 
سيخصص لهم شقق كل بناية على حدة 

سيتم بعد إجراء القرعة العلنية.
وذك����رت امل��ؤس��س��ة أن امل��س��ت��ن��دات 
املطلوبة هي شهادة الطاق في حالة 
وج��ود مطلقة وشهادة رات��ب تفصيلية 
ل��ل��م��وظ��ف ال����ذي ي��ع��م��ل ف���ي اجل��ه��ات 

احلكومية غير التابعة لديوان اخلدمة 
املدنية وصورة البطاقة املدنية للزوجه 
غير الكويتية. وبينت أنه إذا كان صاحب 
الطلب متقاعدا أو ال يعمل يجب إرفاق 
شهادات الدراسية لابناء للعام الدراسي 
السابق واحلالي بالدرجات )آخر فصل 
دراس����ي( م��ن امل����دارس احلكومية أما 
امل��دارس اخلاصة فيجب تصديقها من 

إدارة التعليم اخلاص.
وأف���ادت بأنه في ح��ال ك��ان صاحب 
الطلب يعمل في القطاع اخلاص فعليه 
إحضار شهادة رات��ب تفصيلية حديثة 
من جهة العمل مذكور فيها عدم حصوله 
على ب��دل ايجار أو سكن أو ب��دل سكن 
)حتت أي مسمى آخ��ر( من عمله فضا 
ع��ن إعتماد التوقيع م��ن غرفة جت��ارة 

وصناعة الكويت.
وأوضحت أنه في حال كان صاحب 
الطلب يعمل في القطاع النفطي أو أي 
جهة تصرف ب��دل سكن فعليه إحضار 
ش��ه��ادة ت��درج ب��دل السكن م��ن القطاع 
النفطي وشهادة رات��ب تفصيلية تبن 
تقاضيه بدل اإليجار مبينة أنه في حالة 
حصوله على سكن من قبل جهة العمل 
فعليه إحضار ما يفيد تاريخ استام 
السكن.وقالت املؤسسة إن��ه ف��ي حال 
توفي ال��وال��دي��ن م��ن أص��ح��اب العاقة 
أحداهما أو كاهما )س��واء كويتيا أو 
خليجيا( يجب احضار حصر الوراثة مع 
ضرورة توقيع إقرار وتعهد باملشاركة 
في تكوين وشهر احتاد املاك للبناية مع 

من ستخصص لهم شقق البناية.
وأكدت ان إحضار املنافذ لألسرة ملدة 
سنتن يجب أن يكون للحاالت التالية: 
إذا كان لدى صاحب الطلب أبناء دون 
سن الدراسة )ال يعمل أو متقاعد أو يعمل 
في القطاع اخلاص( أو يعمل بالوظائف 
التالية )سائق أو مراسل أو ح��ارس( 
ولديه أبناء دون سن الدراسة أو اذا كان 
صاحب الطلب متزوجا من غير كويتية 

وليس لديهم أبناء.

»ديوان احملاسبة«: اجتماع »األسوساي« 
سيبحث توقيع اتفاقية بني املنظمتني 

اآلسيوية والعربية للرقابة املالية

عصام املطيري
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بوعباس: »بصمة رقابي« يهدف إلى استقطاب 
اخلريجني اجلدد احلاصلني  على تقدير جيد

أبرار بوعباس

رئيس األركان بحث مع قائد القيادة املركزية 
للقوات البحرية األمريكية القضايا املشتركة

الفريق محمد خالد اخلضر يستقبل الفريق بحري جيمس مالوي

»السكنية« تفتح باب التخصيص على الشقق 
احلكومية مبدينة »جابر األحمد«

املؤسسة العامة للرعاية السكنية


