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البرنامج  إدارة  أعلن مدير 
الوطني إلعداد وتأهيل القيادات 
الشابة في قطاع الشباب بوزارة 
الدولة لشؤون الشباب د.مشعل 
اجلنوبي عن استئناف املرحلة 
الثانية من برنام����ج )ريادة( 
الذي يعن����ى بتأهيل جيل من 
الكويتين وحتس����ن  املدربن 
أدائهم التدريبي.  وقال اجلنوبي 
في تصريح صحافي اليوم إن 
البرنامج من شأنه حتقيق أحد 
األهداف االستراتيجية لوزارة 

الدولة لشؤون الشباب.
وأضاف أن ه����ذه املرحلة 
هي الثاني����ة في البرنامج بعد 
أن قام املدربون مبرحلته األولى 
بقيادة برامج تدريبية تطوعية 
تهدف إلى تنمية مهارات الشباب 
الكويتي مبختلف التخصصات. 
وأوضح اجلنوبي أن البرنامج 
يتضمن ف����ي مرحلته الثانية 
دورات تدريبية تطوعية يقدمها 
املدربون املعتمدون ممن اجتازوا 
املرحلة األولى م����ن البرنامج 
بهدف تنمية مهارات الش����باب 
الكويتي مبختلف التخصصات 
الذاتي والتفكير  التقدير  منها 
اإلبداع����ي والتحفيز ألصحاب 

املشاريع الصغيرة وغيرها.

العامة  دعت املؤسس���ة 
للرعاية السكنية املواطنن 
املخصص لهم بيوت حكومية 
ف���ي مدينة صب���اح األحمد 
والذين دخلوا قرعة التوزيع 
على الدفعتن الثالثة والرابعة 
الى مراجعتها وذلك لتسلم 
البيوت احلكومية  مفاتيح 

املخصصة لهم.
 وقال���ت املؤسس���ة في 
بيان صحافي أمس إنه على 
املواطن���ن املخصص لهم 
بيوت حكومية في منطقة 
صباح األحمد الذين دخلوا 
قرعة الدفعة الثالثة املوزعة 
بتاري���خ 23 يوني���و 2014 
الرابع���ة املوزعة  والدفعة 
بتاري���خ 8 س���بتمبر 2014 
ضرورة مراجعة املؤسسة 
في مقرها بجنوب السرة أو 
فرع احلكومة مول مبنطقة 
اجله���راء أو جابر العلي أو 
جليب الشيوخ أثناء الدوام 
الرسمي وذلك لتسلم مفاتيح 
البيوت احلكومية املخصصة 
لهم.  وأضافت أنه س���يتم 
اس���تقبال الدفع���ة الثالثة 
الي���وم األربعاء  ابتداء من 
ابتداء من  الرابعة  والدفعة 
غد اخلميس أما باقي الدفعات 
املوزعة فسيتم اإلعالن عنها 

الحقا.

اجلنوبي: استئناف 
املرحلة الثانية 

من برنامج »ريادة«

»السكنية« تستدعي 
الدفعتني 3 و4 لتسلم 

مفاتيح بيوتهم 
في مدينة صباح األحمد

»املواصالت« تشدد إجراءاتها لتحصيل مستحقاتها املتأخرة
االقس����اط جلميع املستحقات 
القدمية، مرجعا ذلك ألن هناك 
افرادا طالبوا بتقس����يط املبلغ 
املستحقة عليهم ودفعوا اول 
قس����ط فقط وجتاهلوا تسديد 

باقي املبلغ منذ سنوات. 
وذكر ان الوزارة تقوم حاليا 
بالبحث عن االرقام التي لديها 
كفالة بنكي����ة وغادر اصحابها 
الب����الد لنق����وم بترحيل هذه 
الكفاالت الى حس����اب الوزارة 
لسداد املديونيات املتراكمة على 

هذه اخلطوط.

الورث����ة، منوها مببادرة  احد 
العديد من االفراد والش����ركات 
بسداد جميع املستحقات لعدم 
رغبتهم بوجود مديونية على 

ذويهم املتوفن.
وأفاد القط����ان بان الوزارة 
سوف تقوم برفع قائمة بأسماء 
اصح����اب الديون املس����تحقة 
للسداد واللذين لم يستدل على 
عناوينهم الى الشؤون القانونية 

لتسجيل قضايا بحقهم.
من جهة اخرى، بن انه مت 
إلغاء نظ����ام الدفع عن طريق 

ان املال العام ال يسقط بالتقادم 
ولو مبرور عشرات السنن، الفتا 
الى ان الوزارة مطالبة من قبل 
ديوان احملاسبة بتحصيل هذه 
املديونيات املتراكمة التي ترجع 

الى فترة سابقة.
وبن ان املديونيات املسجلة 
على افراد متوفن سوف ترحل 
الورثة وسيتم االستدالل  الى 
على بياناتهم عن طريق التعاون 
العامة لش����ؤون  الهيئ����ة  مع 
املديونية  القصر وذلك لسداد 
ومطالبتهم بتحويل اخلط باسم 

املتراكمة  الديون  في حتصيل 
ترجع إل����ى أن أغلب أصحاب 
هذه اخلط����وط قاموا بإيقافها 
منذ سنوات دون سداد املبالغ 
املستحقة عليها، والبعض قام 
إقامته، وآخرين  بتغيير محل 
توفاه����م اهلل، وبعض األرقام 
القدمية مس����جلة بدون أرقام 

مدنية ألصحابها.
الديون  أن  وش����دد عل����ى 
املستحقة على اخلطوط املرفوعة 
من اخلدمة س����تظل مس����جلة 
كمديونية على اصحابها، مؤكدا 

املستحقة سواء على موظفي 
أو الشركات واألفراد،  الوزارة 
عبر مخاطب����ة بعض اجلهات 
احلكومي����ة ك����وزارة التجارة 
والهيئ����ة العام����ة للمعلومات 
املدنية وغرفة التجارة لتزويدها 
ببيانات الشركات املسجل عليها 
مديوني����ة وبيان����ات أصحاب 
الشركة والشركاء فيها وأرقامهم 
املدنية وعناوينهم لالتصال بهم 
وإعالنهم بتسديد املستحقات 

املتراكمة عليهم.
وذكر القطان أن اإلشكالية 

الشركات وذلك حفاظا على املال 
العام وضمان حق الدولة.

الوزارة  أن  القطان  وكشف 
استطاعت حتصيل حوالي مليون 
دينار خالل الفترة ثالثة اشهر 
اغلبها مديونات متراكمة على 
هواتف عاملة وأخرى مرفوعة 
من اخلدمة يرجع بعضها الى 

فترة ما قبل الغزو.
وب����ن أن الوزارة ش����كلت 
جلنة برئاس����ة وكيل الوزارة 
املس����اعد لقط����اع املالية عادل 
دش����تي لتحصي����ل املديونات 

أعلن وكيل وزارة املواصالت 
م.حميد القطان بدء اتخاذ العديد 
من اإلج����راءات اإلضافية ضد 
أصحاب املديونات املس����تحقة 
لل����وزارة نظي����ر اخلدم����ات 

الهاتفية.
وقال القط����ان في تصريح 
صحاف����ي ان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري اصدر توجيهات 
باتخ����اذ كل االجراءات الالزمة 
لتحصي����ل مديونيات الوزارة 
عيسى الكندرياملتراكمة سواء لدى االفراد او 

نظ���م ديوان احملاس���بة 
أم���س حول  لق���اء تدريبيا 
»البيانات املفتوحة واالنفاق 
املفتوح« بالتعاون مع محكمة 
التدقيق الهولندية مبشاركة 
15 مدققا من مختلف قطاعات 

الديوان.
وق���ال الدي���وان في بيان 
التدريبي  اللقاء  ان  صحافي 
الذي يس���تمر يوم���ن يأتي 
تعزيزا لالتفاقية التي ابرمها 
التدقيق  الديوان مع محكمة 
الهولندية في م���ارس 2013 
بهدف دعم وتوطيد عالقات 
التعاون والتنس���يق وزيادة 
املعرف���ة ومواكبة التطورات 
الدولية في مجال الرقابة املالية 

واحملاسبة.

»احملاسبة« نظم لقاًء 
تدريبيًا بالتعاون مع 
»التدقيق الهولندية«


