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 اسماعيل الغامن ملقيا كلمته

الغامن أشار إلى أن الديوان سحب فريقه من هيئة املشروعات الصغيرة واملتوسطة لعدم تعاونها

»احملاسبة«: نظام الرقابة املسبقة ال يعيق تنفيذ املشروعات

)محمد هاشم( رئيس وأعضاء الفريق خالل املعرض  

رئيس الفريق عمر الفرحان متحدثا إلى الزميل عبداهلل صاهود 

يضم مجموعة من الشباب الكويتي خلدمة املجتمع

»فريق تقنية الكويت التطوعي« يسعى إلى تنشئة 
جيل قادر على استخدام التقنيات احلديثة

عبداهلل صاهود

قال رئيس فري����ق تقنية 
الكويت التطوعي عمر الفرحان 
إلى توعية  الفريق يسعى  إن 
املجتم����ع في مج����ال التقنية 
احلديثة والعمل على إيصال 
أهمية دورها في مجتمعنا وعدم 

االكتفاء باستعمالها فقط.
وأضاف الفرحان في تصريح 
ل�»األنباء« خالل مشاركة الفريق 
على هامش افتتاح حديقة هيئة 
الرياضة مبنطقة غرب مشرف 
مس����اء أمس األول ومبشاركة 
عدد من اجلهات واملؤسسات 
احلكومية أن التقنية لها دور 
كبير في وقتنا املعاصر، الفتا 
إلى أن من ال يجيد اس����تخدام 
التقنيات احلديثة أصبح يعتبر 
م����ن »األميني« وفق����ا لتقارير 
اليونيسكو للتعليم،  منظمة 
نظرا ألهميتها واستخدامها في 

حياتنا اليومية.
وقال الفرح����ان إن الفريق 
حمل على عاتقه توعية الشباب 
والكبار وجميع الفئات بأهمية 
التقنية احلديثة سعيا إلحداث 
نقلة نوعية في عصر العوملة، 
مش����يرا إلى أن هدفنا هو أن 
يكون الش����عب الكويتي على 
دراية وخبرة في التكنولوجيا 
التقنية، واملساهمة في تنشئة 
جيل واعد يعرف كيفية استخدام 
التقني����ة بالش����كل الصحيح، 
وخل����ق بواب����ة للتواصل بني 
املجتمع والفريق إلمداد املجتمع 

باخلبرات التنظيمية والتقنية 
احلديثة. وعن مشاركة الفريق 
أنها أولى  في املعرض، ذك����ر 
املشاركات لهم، وأنهم يسعون 
إلى تقدمي ما لديهم من خبرة 
التقنية  متواضعة في عال����م 
أبناء املجتمع بصورة  خلدمة 
واضحة، معرب����ا عن أمله في 
أن يكون لهم مؤمتر كامل حول 
تلك احلملة التطوعية إليضاحها 

للمجتمع وتقبلها

دعم وزارة الشباب:

من جهته، قال عضو الفريق 
سليمان احلويس إننا نتمنى 
أن نلقى الدعم الكامل لفكرتنا 
من قبل وزارة الشباب الداعمة 
للكثير من املشاريع واملؤمترات 
والعمل عل����ى تقدمي ما لديهم 
من نصيح����ة ومش����ورة لنا 
خصوصا أننا في بداية املشروع 
التطوعي، مشيرا إلى عمل عدد 
من املسابقات العلمية اخلاصة 

بالتقنية احلديثة على مستوى 
املدارس واجلامعات.

نقلة نوعية: 

م����ن جهت����ه، ق����ال عضو 
التنسيق واملتابعة بالفريق فرج 
الشمري إن وجودنا اليوم في 
حديقة الهيئة العامة للرياضة 
وبوجود جمع كبير من الزوار 
ومن خالل البوث اخلاص بنا 
نريد أن نحدث نقلة نوعية في 
مجال العمل التطوعي اخلاص 
بتقنية املعلومات ونشر مفهوم 
التقني����ة الصحيحة من خالل 
حمالت توعوي����ة في األماكن 
التواصل  العام����ة ووس����ائل 
االجتماعي والتواصل مع الفرق 
التطوعية في الكويت واخلليج 

إلمدادهم باخلبرات التقنية.

عادل الصرعاوي مع الوفود املشاركة في اجتماع اإلنتوساي  )قاسم باشا(

 عادل الشنان
 

أعل���ن وكي���ل دي���وان 
احملاس���بة إسماعيل الغامن 
عن متاشي ديوان احملاسبة 
التعليم���ات من وزارة  مع 
املالي���ة ومجل���س الوزراء 
الذي قدمه  املثال  ويسبقها 
صاحب الس���مو األمير في 
امليزانية وترش���يد  ضغط 
االس���تهالك بدءا من السنة 
املالية اجلديدة بداية أبريل 
املقبل، حيث س���يكون ذلك 
ج���زءا من رقاب���ة الديوان 
وس���يكون هناك عرض في 
العام  مجلس األمة لتقرير 
املال���ي ٢٠١٤- ٢٠١٥ وكذلك 
تقرير مؤشرات العام املالي 
٢٠١٥/ ٢٠١٦ باإلضافة إلى أن 
هناك تكليفات خاصة وعامة 
للديوان من جانب مجلسي 
ال���وزراء واألم���ة وأبرزها 
تكليف مجلس األمة بشأن 
القيادي���ني الذي أجنز على 
الرغم من الصعوبات وعدم 
تعاون بع���ض اجلهات في 
توفير البيانات اخلاصة. جاء 
ذلك خالل استضافة ديوان 
احملاس���بة اجتماع مبادرة 
اإلنتوساي واملنظمة العربية 
مع قادة األجهزة العليا للرقابة 
واألعضاء وأصحاب املصلحة 
الرئيسيني صباح أمس في 
فندق كراون بالزا بحضور 
رئيس ديوان احملاسبة عادل 
الصرعاوي وعدد من ممثلي 
هيئات ومؤسسات ودواوين 

احملاسبة العربية. 
وأشار الغامن إلى تكليف 
الديوان بعمل تقرير عن عقد 

األنابيب املتعلق بشركة نفط 
الكوي���ت والذي قارب على 
االنتهاء وسيتم تسليمه إلى 

مجلس الوزراء.
القانون  الغامن أن  وأكد 
اخل���اص أعل���ى مرتبة من 
القانون العام، الفتا إلى أن 
جميع اجله���ات احلكومية 
الديوان  مش���مولة برقابة 
سواء املسبقة أو الالحقة ما 
لم ينص على غير ذلك في 
قانون إنشاء اجلهة أو الهيئة، 
إلى عدم تعاون  ومش���يرا 
هيئة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ما دعا ديوان 
إلى سحب فريق  احملاسبة 
الهيئة والتحفظ  عمله من 
على جميع األمور واإلجراءات 
املالية التي متت في الصندوق 
ومت إشعار مجلسي الوزراء 

واألمة بهذا اإلجراء.
وحول بعض اجلهات غير 
املشمولة بالرقابة املسبقة، 
قال الغامن إن املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية تخضع 
للرقاب���ة املس���بقة وكذلك 
الالحقة وأنه���ا أعفيت في 
فترة من الفترات من الرقابة 
املسبقة وبعد إعداد الديوان 
تقريرا عن إجناز املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في 
الفترة املعفاة فيها من الرقابة 
أظهر تراجع إجنازها عندما 
كانت معفاة من الرقابة وهذا 

دليل على أن الرقابة املسبقة 
غير معيقة وأنها متثل نسبة 
٤% من دورة أي مش���روع، 
مؤكدا أن الرقابة املس���بقة 
له���ا مجموعة م���ن امليزات 
أبرزها  للجهات احلكومية 
التحقق م���ن أن اإلجراءات 
تتحقق بش���كل سليم وان 
املتنافسني أخذوا حقهم في 
التنافس وان الترسية متت 
بشكل قانوني باإلضافة إلى 
أن الرقابة املسبقة كانت سببا 
في توفير الكثير من األموال 

في بعض املشاريع.
وع���ن تك���رار بع���ض 
املخالفات جلهات حكومية، 
أفاد الغ���امن بأن ذلك يعود 
إل���ى تغيير القي���ادات في 
اجله���ات احلكومية، مبينا 
أنها أشبه ما تكون بعمليتي 
امل���د واجل���زر ومعاجل���ة 
الظروف هي األساس حلل 
تلك املشكلة، مرجعا األمر 
في كثير م���ن األحيان إلى 
عدم وجود قوانني، وطول 
التش���ريعية. وعن  الفترة 
دور الدي���وان في ظل أزمة 
انخفاض أسعار النفط، أكد 
أن املرحل���ة املقبلة حتتاج 
إلى تضافر اجلهود من كل 
املؤسسات في الدولة ألننا 

في دولة مؤسسات.
  وعلى هام���ش اجتماع 
مبادرة تنمية االنتوس���اي 

العربية لألجهزة  واملنظمة 
العليا للرقابة واحملاس���بة 
مع ق���ادة األجه���زة العليا 
للرقابة وأصحاب املصلحة 
ذكر الغامن أن مبادرة تنمية 
االنتوساي أسهم في تفعيل 
التعاون املشترك بتطوير 
مه���ارات العربية، مش���يرا 
إلى أن إس���هامات التعاون 
واملانحني واضحة للعيان 
والتي س���اهمت في تنمية 
قدرات العاملني ولها ثمار في 
االرتقاء باألجهزة الرقابية، 
مؤك���دا أن الديوان يتعاون 
مع مبادرة تنمية االنتوساي 
املعنية بتأهيل نظم العمل 
في نظ���م الرقابة وتدريب 
العاملني ف���ي تلك األجهزة 
وتدعم استقاللية وحيادية 
األجهزة ومكافحة الفس���اد 
الديوان  أن  إل���ى  باإلضافة 
اس���تطاع ان يحقق إجنازا 
السابقة مع  في اجتماعاته 
مب���ادرة االنتوس���اي وهو 
خلق مدرب���ني من أجهزتنا 
الرقابية، الفتا إلى أن أكثر 
شخص يستطيع أن يعرف 
احتياجات منسوبي األجهزة 

هو من عمل فيها.
وقال الغ���امن نحن على 
يقني بأن استمرار هذا التعاون 
سيكون له اثر على ان هذا 
الدعم والتعاون سيكون لهما 
األثر في حتقيق املرجتى لهذا 
اللقاء، والذي يتضمن العديد 
من املوضوعات املهمة التي 
تتصل بتط���ورات األحداث 
اجلاري���ة والتحديات التي 
الرقابية  تواجه أجهزتن���ا 
خ���الل ممارس���ة مهامه���ا 
املوكلة اليها، مش���ددا على 
ح���رص ديوان احملاس���بة  
على دعم مختلف انش���طة 
العربي���ة ألجهزة  املنظمة 
الرقابة العليا االربوس���اي 
واملس���اعدة في تنفيذ تلك 
الالئقة  امله���ام بالص���ورة 
والسعي الدؤوب واحلرص 
عل���ى إجناحه���ا ليس ذلك 
الرئاسة  من منطلق توليه 
للمنظمة في الفترة احلالية 
بل نتيجة إميانه وقناعته 
باألهداف النبيلة والغايات 
السامية التي تسعى املنظمة 

إلى حتقيقها.

تكليفات خاصة 
وعامة للمحاسبة 

من مجلسي األمة 
والوزراء أبرزها بشأن 

القياديني

عقد أنابيب »نفط 
الكويت« على وشك 

االنتهاء والتسليم 
ملجلس الوزراء


