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تشكيل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري

العفاسي: فريق عمل لتقييم مالحظات ديوان المحاسبة عن ميزانيات الوزارات
الحمدان مراقبًا في مكتب الكندري والصليلي في «عمل الجهراء» 

والعتيبي والشمري إلى إدارة الرقابة والتدقيق
بشرى شعبان

ــؤول في وزارة الشؤون  ــف مصدر مس كش
ــكني  عن صدور ما يقارب الـ ٢٥ قرارا اداريا لتس
الشواغر في قطاعات الوزارة املختلفة والتي كان 
لقطاع العمل احلصة االكبر فيها، باالضافة الى كل 
من مكتب الوزير ومكتب الوكيل. وبني املصدر ان 
ــكني نائب مدير ادارة  ابرز القرارات تثبيت وتس
ــغل املنصب  عمل اجلهراء خالد الصليلي الذي ش
ــرارات مجموعة من  ــملت الق باالنابة لفترة. وش
رؤساء االقسام في ادارة عمل اجلهراء. موضحا 
ــوزارة صدور ما  ــهد ال ان بعد اجازة العيد ستش
يقارب الـ ٨٠ قرارا لتسكني الشواغر في قطاعات 
العمل، والرعاية االجتماعية، والتنمية االجتماعية، 

املجلس االعلى لشؤون املعاقني.
ــف املصدر ان ابرز االسماء التي ستتم  وكش
ترقيتها وتثبيتها بعد اجازة العيد مدير ادارة عالقات 
العمل هادي العنزي الذي يشغل املنصب اآلن خلفا 
ــازة خاصة منذ  ــم احلمود الذي يقوم بإج جلاس
ــهر رمضان وتوقعت املصادر ان يتولى  بداية ش
العنزي ادارة عالقات العمل على ان يتولى احلمود 
ــواغر قطاع العمل سيتم  ادارة اخرى. وجميع ش

تسكينها بعد اجازة العيد مباشرة ضمن اجتماع 
ــع يعقد بني مسؤولي القطاع وجلنة شؤون  موس
ــى ان الوكيل محمد  ــارة ال املوظفني. جتدر االش
الكندري اصدر قرارات امس منها تثبيت عبداهللا 
ــب الوكيل، وفي مكتب  ــدان مراقبا في مكت احلم
الوزير مت نقل القانونية في قطاع الشؤون القانونية 
هبة الشمري الى ادارة الرقابة والتدقيق وتثبيتها 
رئيس قسم. وتثبيت خلف الشمري رئيسا لقسم 
املالية في ادارة الرقابة والتدقيق وفيصل العتيبي 
لقسم السكرتارية في االدارة. وأوضح املصدر ان 
قرارات اخرى ايضا من املتوقع ان تصدر بهدف 
ــل عمل هذه االدارة ملا لها من دور كبير في  تفعي
ــر. واكد ان توجه  ــب العمل في مكتب الوزي ترتي
الوزير في ترتيب العمل وتسكني الشواغر وحتمل 
كل ذي مسؤولية مسؤوليته بعد الزيارات املفاجئة 
ــن االدارات وملس فيها نوعا  التي قام بها لعدد م
من التسيب واالهمال من املوظفني وملعاجلة ذلك 
عقد امس االول اجتماعا مطوال مع وكيل الوزارة 
محمد الكندري حضره الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنصور. والوكيل املساعد للشؤون املالية 

واالدارية احمد الصواغ.

د.محمد العفاسي

اصدر وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي القرارين 
الوزاريني التاليني: القرار الوزاري 
رقم «١٤٩/أ» لسنة ٢٠٠٩ بتشكيل 
فريــــق عمــــل لدراســــة وتقييم 
مالحظات ديوان احملاســــبة عن 
تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات 
احلكومية وحساباتها اخلتامية. 
والقرار الوزاري رقم «١٥٠/أ» بشأن 
تشكيل جلنة دائمة لتوطني العمل 
اخليري. وجاء في القرار الوزاري 
رقم «١٤٩/أ» لسنة ٢٠٠٩ بتشكيل 
فريق عمل لدراسة وتقييم مالحظات 
ديوان احملاسبة عن تنفيذ ميزانيات 
الــــوزارات واالدارات احلكوميــــة 
وحساباتها اخلتامية. تشكيل فريق 
عمل لوضع احللول الالزمة لعالج 
ظاهرة تكرار املالحظات واملخالفات 
املالية واالدارية لديوان احملاسبة 
عــــن تنفيذ ميزانيــــات الوزارات 
واالدارات احلكومية وحساباتها 
اخلتامية وذلك برئاستنا وعضوية 
املبينة  ممثلي اجلهات احلكومية 

اسماؤهم وصفاتهم ادناه:
الشيخ محمد العبداهللا – رئيس 
جهاز خدمة املواطنني وتقييم اداء 
اجلهات احلكومية نائبا للرئيس 
وعضوية كل من عبداهللا املطيري - 
وكيل وزارة املالية املساعد لشؤون 

الرقابة واملالية، د.مشاري الهرشاني 
اســــتاذ بجامعة الكويــــت – كلية 
العلوم االداريــــة، احمد الرميحي 
– مديــــر ادارة مراقبــــي شــــؤون 
التوظيف – ديوان اخلدمة املدنية، 
هدى العيسى – مدير ادارة الشؤون 
املالية واالدارية – جلنة املناقصات 
املركزية، املستشار اسماعيل الزيدي 
– ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع، 
د.محمد احلــــراس – عضو هيئة 
تدريس منتدب بكلية الدراســــات 
التجارية – قسم احملاسبة. ويكون 
لفريق العمل امانة سر من كل من 
حمد متعب املطيري – مدير ادارة 
الرقابة والتدقيق – وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، محمد عبداهللا 
خليل – مستشار قانوني مبكتب 
الوزير – وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، محمد مبارك العدواني – 
مكتب وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، وتكون مدة عمل الفريق 
اربعة اشــــهر تبدأ من تاريخ اول 
اجتماع له. ويجتمع الفريق بدعوة 
من رئيســــه او نائبه ويشــــترط 
حضور احدهما لصحة اجتماعه 
وتتخذ القرارات باالغلبية املطلقة 
لالعضاء احلاضرين ويضع الفريق 
في اول اجتماع له آلية عمل الجناز 
مهمته، ويحق للفريق تشكيل فرق 

عمل فرعيــــة الجناز مهام محددة 
وترفع الفرق الفرعية تقاريرها الى 
فريق العمل. ويرفع فريق العمل 
تقريرا بنتائج اعماله الى مجلس 
الوزراء املوقــــر. ويصرف لفريق 
العمل مكافأة مالية يتم حتديدها 
بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صدوره ويبلغ ملن يلزم 
لتنفيذه. وجاء في القرار الوزاري 
رقم «١٥٠/أ» لســــنة ٢٠٠٩ بشأن 
تشكيل جلنة دائمة لتوطني العمل 
اخليري، مادة ١: تشكل جلنة دائمة 
لتوطني العمل اخليري من السادة 
ـ  العمار  التالية أسماؤهم: ناصر 

ادارة اجلمعيــــات اخليرية  مدير 
واملبرات رئيسا للجنة وعضوية 
ثــــروت عبدالعــــال اختصاصي 
املالية، عصام  االدارة  محاسبة – 
ـ اختصاصي قانون –  عبداملنعم 
االدارة القانوية، مساعد الذويخ – 
مستشار بادارة التنسيق واملتابعة 
– وزارة اخلارجية، احمد عبدالعزيز 
الفالحـ  عضو مجلس ادارة جمعية 
االصالح االجتماعي، عبداهللا احمد 
الناجم – مدير عام جمعية النجاة 
اخليرية، عصام السيد خليل محمد 
الرفاعيـ  مستشار قانوني ومدير 
مالي جمعية بشائر اخلير، هدى 
صالح راشدـ  رئيس  قسم التنسيق 
الوكيل املساعد  واملتابعة مبكتب 

للتنمية االجتماعية.
مادة ٢: تختص اللجنة املشار 
اليها في املادة الســــابقة مبا يلي: 
العمل على تشجيع توطني العمل 
اخليري تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
رقم ٨٦٧ الصادر في اجتماعه رقم 
٣٦ لســــنة ٢٠٠١ املنعقــــد بتاريخ 
٢٠٠١/١٠/٧، تلقي مقترحات املشاريع 
اخلاصــــة بتوطني العمل اخليري 
مبختلف انواعها من جميع اجلهات 
احلكومية واالهلية واالفراد، دراسة 
املشاريع املقترحة واملوافقة عليها 
لألولويات التي تراها اللجنة، اتخاذ 

االجراءات الكفيلة بتمويل املشاريع 
املقرر تنفيذها، اضافة الى وضع 
اليــــة لتنفيذ املشــــاريع املعتمدة 
ومتابعــــة تطبيقهــــا وفق جدول 
زمني مع تسليم املشاريع املنجزة 
للجهات املستفيدة منها واالشراف 
التي يتم  على املشاريع اخليرية 

اجنازها من قبل اللجنة.
مادة ٣: جتتمع اللجنة بدعوة 
من رئيسها ويختار في اول اجتماع 
له نائبــــا للرئيس وتعقد اللجنة 
اجتماعاتها ٦ مرات كل شهر على 
األقل او كلما دعت الضرورة الى 
ذلك. مادة ٤: يحق للجنة االستعانة 
مبن تراه مــــن ذوي االختصاص 
ملباشــــرة اختصاصاتها كما يحق 
لها تكوين فرق عمل الجناز املهام 
املوكلــــة اليها. مــــادة ٥: تصنف 
اللجنة مــــن الفئــــة األولى طبقا 
للقرار رقم ١ لســــنة ١٩٨٣ بشــــأن 
حضور بدل جلســــات اللجان في 
اجلهات احلكومية. مادة ٦: ترفع 
اللجنة تقارير دورية الينا باالعمال 
املنجزة. مادة ٧: على اجلهات املعنية 
تسهيل مهمة اللجنة في مباشرة 
اختصاصاتها. مادة ٨: يعمل بهذا 
القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
وعلى جهــــات االختصاص العلم 

وتنفيذ ما جاء به.

م.أحمد الشريع

الشريع: آالف المضخات ومئات المفاعالت 
الكيميائية في أم الهيمان تنتهك صدور البشر

تأجيل دعوى الخط األخضر لجلسة ٨ أكتوبر
مؤمن المصري

قضت الدائرة املستعجلة باحملكمة الكلية امس 
برئاسة املستشار ايهاب اسماعيل بتأجيل نظر الدعوى 
املقامة من احملامي احلميدي السبيعي التي يطالب 
فيها بوقف قرار وزارة األشغال بضخ مياه الصرف 
الصحي الى البحر جللسة ٨ اكتوبر لتبادل االطالع. 

كان السبيعي قد قدم صحيفة دعوى اختصم فيها كال 
من وكيل وزارة االشغال بصفته، ومدير عام الهيئة 
العامة للبيئة بصفته، ووزير الصحة بصفته، ووكيل 
وزارة الصحة بصفته، واألمني العام ملجلس الوزراء 
بصفته. وطالب السبيعي بوقف قرار وزارة األشغال 

الصادر بضخ مياه الصرف الصحي الى البحر.

أفــــاد رئيس اللجنــــة البيئية 
التطوعيــــة لضاحية علي صباح 
السالم (أم الهيمان سابقا) م.أحمد 
الشريع باستياء املواطنني الساكنني 
في أم الهيمان من تفاعل احلكومة 
والنواب مع قضية طفح املجاري في 
مشرف، هذا التفاعل الذي ينم عن 
الكيل مبكيالني حني نشاهد وزير 
األشــــغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر قد انتفض 
عن بشته واصبح مقر الوزارة فوق 
مجرور الصرف الصحي في مشرف 
وهذا تصديق لتصريح أحد النواب 

بأن الريح ال تهز أركان وزارته.
انه رغم  واوضح م.الشــــريع 
الضرر الصحي احملتمل من جراء 
تعطل محطة الضخ في مشــــرف 
اال انها في النهاية مشــــكلة لـ ١٤ 
مضخة تضخ الصرف الصحي الى 
محطة املعاجلة في الصليبية أما 
في ضاحية علي صباح الســــالم 
(أم الهيمان) فالوضع أدهى وأمر 
حيث تكمن املشــــكلة في عشرات 

املداخن املصدرة للسموم الكيماوية 
وآالف املضخات ومئات املفاعالت 
الكيميائية والكثير من املنشــــآت 
الصناعيــــة التــــي تنتهك صدور 
البشــــر هناك في أم الهيمان دون 
رأفة أو رحمة ليل نهار طوال الـ ٢٤ 
ساعة خالل سنوات من مشاهدات 
احلكومة لهذا الوضع املزري دون ان 
حترك ساكنا بل على العكس كان 

تفاعلها حتذيريا ومحدودا حيث 
كان أقصــــى ما قامت به هو طلب 
دراســــة لتحديد مستوى التلوث 
البيئــــي في املنطقــــة وحني تقدم 
لهم هذه الدراسة التي تدين وتقر 
التلوث في املنطقة يكون مصير 
توصيات هذه الدراسة احلبس في 
األدراج والسؤال هنا يا حكومة، ملاذا 
لم ينتدب معهد الكويت لألبحاث 
الكويت لعمل  العلمية أو جامعة 
دراسة على التلوث في مشرف ثم 
تقرر احلكومة كيف ستكون طريقة 
املعاجلة؟ وملاذا ظهر قرار املعاجلة 

قبل قرار طلب الدراسة؟
واضــــاف م.أحمــــد الشــــريع 
التطوعية  البيئيــــة  اللجنــــة  أن 
في ضاحية علي صباح الســــالم 
ستكون لها وقفة جادة مع نواب 
املنطقة خالل األيام القليلة املقبلة 
ليتمحص موقفهم من جراء التعامل 
احلكومي الهزيل واملزاجي الذي ال 
يضع اعتبارا لصحة وحياة سكان 

ضاحية علي صباح السالم.

خالل افتتاح مهرجان القرطاسية

العمار: ١٠٪ الحد األقصى من األرباح السنوية
توزعها جمعية سعد العبداهللا التعاونية على المساهمين

حمد العنزي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
مدينة سعد العبداهللا التعاونية 
ناصر العمار ان االرباح السنوية 
التي سيتم توزيعها على املواطنني 
املســــاهمني من ابناء املنطقة هذا 
العام ســــتصل للحــــد االقصى 
املسموح به وهو ١٠٪ مشيرا الى 
ان مجلس االدارة يتطلع لكل ما هو 
في خدمة املساهمني واهالي الدائرة 
التطوير والتجديد وتقدمي  نحو 
افضل اخلدمــــات واالحتياجات 
الضرورية التي تهم جميع سكان 
مدينة سعد العبداهللا وضواحيها 
وبأفضل االسعار التي نتطلع إلى 
ان تكون في متناول اجلميع دون 

زيادة في اسعارها.
فــــي تصريح  العمار  وقــــال 
افتتاحه مهرجان  صحافي خالل 
القرطاســــية واللوازم املدرسية 
بجمعية مدينة ســــعد العبداهللا 
التعاونية مساء اول من امس ق 
٢ بالسوق املركزي الرئيسي، انه 
وبعون من اهللا وبحمده نفتتح هذا 
السوق، وهذا يأتي ضمن االنشطة 
والفروع التي يوليها مجلس االدارة 
بالــــغ االهتمام للرقــــي باملنطقة 
واملساهمني وإلضافة اجلديد من 

اخلدمات التي تهم االهالي.
وأوضــــح العمار ان اجلمعية 
في سباق مع الزمن فقد مت افتتاح 
السوق املركزي الرئيسي في فترة 
وجيزة ومت كذلك افتتاح العديد من 
الفروع التي تخدم كل قطعة على 
حدة والتي مت جتهيزها جتهيزا 
كامال مــــن حيث توفير الســــلع 
التي تهم املســــتهلك  والبضائع 
بالدرجة االولى، الى جانب استخدام 
احدث اساليب ووسائل التطور من 

أهالي املنطقة، مشيرا الى ان هذا 
االجناز الكبير مت بذله خالل فترة 
زمنية قصيرة الى جانب اخلطط 
املســــتقبلية التي يعدها مجلس 

اإلدارة في القريب ان شاء اهللا.
وأكد العمار انــــه يتم االعداد 
لتجهيز الســــوق املركزي الثاني 
بالقطعة ٥، والذي يعد له حاليا 
ويتم جتهيزه وتأثيثه على مساحة 
بأكثر مــــن ١١١٨٫٦م٢ تقريبا، الى 
جانب طــــرح العديد من احملالت 
واألنشطة اخلدمية باملنطقة خلدمة 

األهالي واملساهمني.
وبدوره أوضح املدير التجاري 
نزيه مرعي اننا قمنا بعمل مهرجان 
تسويقي كبير جدا سمي «مهرجان 
التحــــدي الكبير» وقــــد نال ثقة 
أهالــــي املنطقــــة وخارجها وكنا 
منافســــني أقوياء بني اجلمعيات 
األخــــرى. وتابع كما مت تخفيض 
أسعار اكثر من ١٥٠ سلعة أساسية 
وأكثر من ٢٥٠ سلعة مدعومة من 
الشــــركات خاصة جلمعية سعد 
العبداهللا. وحتى اليوم أسعارنا 
تباع بالســــعر املخفض وهذا ال 
يوجد في أي جمعية أخرى. وهذا 
يحسب ملجلس االدارة ممثال في 
املدير العام وبفضل اهللا تعالى مت 
افتتاح السوق املركزي على أعلى 
مستوى لكي يخدم أهالي املنطقة 
العناء عــــن املواطنني  لتخفيف 
وأهالي املنطقــــة. هذا الى جانب 
عمل عــــروض مميــــزة لتحطيم 
األسعار بالسوق املركزي طوال 
العام، الى جانب افتتاح مهرجان 
القرطاســــية الذي يخدم أبناءنا 
الطالب والطالبات لتوفير كل ما 
يحتاجون إليه خالل العام الدراسي 

بأسعار أقل من سعر التكلفة.

آالت واجهــــزة تخدم هذه االفرع 
للعمل بكل ســــهولة ويسر، كما 
مت انتقاء وتدريب االيدي العاملة 
بها لتقدمي افضل اخلدمات ألهالي 
املنطقة من اجل ظهور اجلمعية 
بالصورة التي يجب ان تكون عليها 
وما متثله احلركة التعاونية في 

دولتنا الكويت.
انــــه منذ ان  العمار  واوضح 
حتملنا مسؤولية ادارة اجلمعية 
ونحن ال نألو جهدا في سبيل تقدمي 
افضل اخلدمات ألهالي املنطقة، 
حيث مت افتتاح سبعة أفرع وهي 
على هيئة اسواق مصغرة حتتوي 
على كل الســــلع واالصناف التي 
ميكن ان يحتاج اليها املستهلك، 
هذا بجانب افتتاح السوق املركزي 
مبركز الضاحية والذي يقدم كل 
االصناف، وايضا اخلضار والفاكهة 
الى ان مجلس  الطازجة، مشيرا 
االدارة حرص على اختيار العديد 
من الشركات املوردة ليكون هناك 

فــــي تقدمي افضل  تنافس بينها 
واجود السلع الطازجة، هذا الى 
جانب قيام مجلس االدارة بعمل 
عروض خاصة على اسعار اخلضار 
والفاكهة والذي يتمثل في املهرجان 
االسبوعي الذي تقيمه اجلمعية كل 

يوم اربعاء من كل اسبوع.
واضــــاف العمــــار: اننا نكمل 
اعمالنا بافتتاح مهرجان القرطاسية 
بالسوق املركزي مبركز الضاحية 
والــــذي يخــــدم ابناءنــــا الطلبة 
والطالبات وتوفير كل ما يحتاج 
اليه الطالب من ادوات قرطاسية 
خــــالل العــــام الدراســــي، مبينا 
ان هذا ليس بكثيــــر على اهالي 
منطقتنا الكرام، بل يســــتحقون 
لكــــي نخفف  الكثيــــر والكثير، 
املواطنــــني واهالي  العناء عــــن 
املنطقة مبــــا يحتاجون إليه من 
املواد الغذائية واالستهالكية الى 
جانب السلع اجلديدة وال ننسى ان 
نتقدم بالشكر الى وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل في التيسير 
بإجناز أمــــور وأعمال اجلمعية، 
خاصة ان جمعية مدينة ســــعد 
العبداهللا التعاونية لم مير على 
إنشائها سوى ثالث سنوات، بل 
أقل من هذه املدة واحلمد هللا مت 

اجناز أعمال كثيرة لها.
وأشار الى ان مجلس اإلدارة 
يحرص بشدة على استثمار جميع 
اجلهود في تقدمي كل ما ينفع أهالي 
املنطقة وهذا لم يأت من فراغ بل 
بتضافر اجلهود وانتقاء اخلدمات 
املميــــزة، مؤكدا انــــه مت االعداد 
التام للسوق املركزي  والتجهيز 
ولكل األفرع التي مت افتتاحها في 
السابق من حيث جتهيزها بأحدث 
النظم املتبعة في األسواق املركزية 
من األرفــــف والثالجات وأجهزة 
الكاشــــيرية احلديثة الى جانب 
توفير جميع السلع والبضائع التي 
قامت جلنة املشتريات باجلمعية 
بانتقائها وتنوعها لتلبي متطلبات 

ناصر العمار خالل جولة في مهرجان جمعية سعد العبداهللا

ناصر العمار ومحمد مزعل العازمي في حديث عن مهرجان القرطاسية

قرطاسية متنوعة وحقائب مدرسية بأقل األسعار

ناصر العمار ومحمد مزعل العازمي وحمد العميرة ونزيه مرعي يفتتحون مهرجان القرطاسية

العمار يستعرض احلقائب املدرسية املعروضة في اجلمعية

(أنور الكندري)


