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فريحة األحمد زارت مستشفى
سرطان األطفال في مصر

»التربية«: تكليف السديراوي بمتابعة قضية 
االعتداء على طالب في مدرسة بمبارك الكبير

اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود امس تكليف وكيلة التربية 
متاضر السديراوي بالتواجد في املدرسة التي 
حدث���ت بها واقعة االعتداء ف���ي منطقة مبارك 

الكبير التعليمية ومتابعة القضية.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قامت بها الوكيلة 
السديراوي الى املدرسة التي وقعت فيها حادثة 
اعتداء مجموعة من الطلبة على زميل لهم الثالثاء 
املاضي خالل اليوم الدراسي، ورافق الوزيرة كل 
من مدير عام املنطقة التعليمية ومدير الشؤون 

التعليمية.
وقالت السديراوي، بعد االستماع الى ولي 
أمر الطالب املعتدى عليه، انها قامت مبخاطبة 
وكيل وزارة الداخلي���ة الفريق أحمد الرجيب 
للتأكيد على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل 
 مع القضي���ة واحالتها الى نيابة االحداث على

وجه الس���رعة واتخاذ االجراءات الالزمة بهذا 
الصدد.

واكدت ان الوزارة قامت باجراءاتها الداخلية 

باحالة ادارة املدرسة واملسؤولني عليها للتحقيق 
لتحدي���د خلفيات احلادث وتق���دمي تقرير الى 

الوزيرة بصورة عاجلة.
واوضحت ان الوزارة لن تتوانى في توقيع 
أقصى العقوبات بحق م���ن تثبت التحقيقات 
تساهله واهماله للحد من وقوع تلك احلادثة، 
كما ستقوم بتطبيق الالئحة التأديبية بحق من 

تثبت ادانته من الطلبة.
واضافت السديراوي ان اعضاء الفريق الفني 
في ال���وزارة املكلف مبناقصة تركيب كاميرات 
داخل مدارس الكويت والذي يشمل قطاع املنشآت 
التربوية ومركز املعلومات والتقنيات التربوية 
يتواجدون حاليا في ادارة التوريدات واملخازن 
لالنتهاء من املراحل النهائية لترسية مناقصة 

الكاميرات.
وذكرت انه متت مخاطبة جلنة املناقصات 
املركزية وفي حال االنتهاء من تلك املرحلة على 
وجه السرعة فسيتم البدء بتركيب الكاميرات 

بعد عطلة الربيع مباشرة.

القاهرة - هناء السيد
قامت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
الشيخة فريحة األحمد امس بزيارة ملستشفى 
سرطان األطفال وذلك في إطار زيارتها احلالية 

ملصر.
وأشادت الشيخة فريحة في تصريح ل� »كونا« 
مبا يتميز به املستشفى من تقدم وتطور علمي 
ملموس، مؤكدة حرص اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية على االطالع على اخلبرات املصرية في 
مجال عالج سرطان األطفال والذي ميثل منوذجا 

إنسانيا ملا تقوم به جمهورية مصر العربية.
وقالت انها ملس���ت خالل زيارة املستشفى 
وتفقد أقس���امه املختلفة ما يتميز به من تقدم 
نابع م���ن حرص مصر الش���قيقة على أبنائها 

وخاصة املرضى منهم.
وأشارت في هذا السياق الى ما تبذله سيدة 
مصر األولى سوزان مبارك من جهود إنسانية 
بارزة ورعايتها الكرمية لهذا املستشفى وحرصها 
على عالج جميع اطفال مصر ممن يعانون من 

مرض السرطان.
وأضافت »باسم أطفال الكويت أتبرع بعالج 
ه���ؤالء األطفال ماديا ومعنويا«، مؤكدة ان هذا 
التواصل اإلنس���اني ما هو الى بتوجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعت كل العرب واملسلمني الى التبرع املادي 
واملعنوي الى هذا املش���روع اإلنساني لضمان 
استمراره، مشيرة الى ان املستشفى يقدم العالج 

ملرضى السرطان باملجان دون تفرقة.
من جانبه، أكد س���فيرنا لدى مصر د.رشيد 
احلمد حرص الش���يخة فريحة والوفد املرافق 
لها على زيارة مستشفى سرطان األطفال ضمن 
برنامج زيارتها ملص���ر، مضيفا ان العديد من 
الش���خصيات البارزة من أه���ل الكويت جاءوا 
ال���ى هذا املكان بدافع مس���اعدة هؤالء األطفال 

والتخفيف عنهم.
وأش���اد الس���فير احلمد مبدى اهتمام مصر 
بتطوير املستش���فى وتوفير مختلف االجهزة 
احلديثة واألبحاث، مثني���ا على ما يقدمه أهل 
اخلير م���ن تبرعات من مختلف البالد العربية 

ومنها الكويت.
وذكر د.احلم���د ان الزيارات املتعددة ألبناء 
الكويت الى هذا املستشفى جتسد احملبة واالخوة 
ملرضى السرطان وتأكيدا ملا جبل عليه الشعب 

الكويتي من حب اخلير.
بدوره أكد مدير املستشفى د.شريف أبوالنجا في 
تصريح مماثل ل� »كونا« ان زيارة الشيخة فريحة 
األحمد تعد تشريفا كبيرا وتعطي املزيد من احلماس 
لتواصل العمل املخلص واجلاد على توفير العالج 

الالزم ملرضى السرطان من االطفال.
وق���ال د.ابوالنجا ان الش���يخة فريحة من 
الش���خصيات البارزة واملرموقة على املستوى 
العربي واإلسالمي التي زارت املستشفى أخيرا، 
الفتا الى ان الكويت من أكثر الدول العربية التي 
دعمت بناء هذا الصرح العلمي اإلنساني الفريد 

في الشرق االوسط والعالم.

دعت إلى التبرع المادي والمعنوي لهذا المشروع اإلنساني

)ناصر عبدالسيد(الشيخة فريحة األحمد لدى زيارتها املستشفى

العميري: المنهج الجديد للصف األول االبتدائي يستهدف
تنشئة التلميذ ليصبح ذا شخصية متكاملة لغوياً وسلوكياً

»الخدمة المدنية«: إنشاء جهاز أو أمانة للشؤون الصحية 
واستثناء المراقبين من البصمة في الحضور واالنصراف

كيف يعقل بتلميذ نعده للتعامل 
مع التكنولوجيا احلديثة واستخدام 
اإلنترنت ان نعتقد انه س����يعجز 
عن فه����م مثل ه����ذه الكلمة رغم 
انها من بيئته؟ وكيف نشكك في 
قدراته انه لن يس����تطيع كتابتها 
مع انه يكتب كلمات أصعب منها 
في الرسم باللغة االجنليزية عن 
طريق التصور البصري؟ وأكدت 
انها ترفض ان نصور أبناءنا على 
انهم أغبياء وال يفهمون. وأشارت 
الى ان تسرع البعض في احلكم على 
املنهج قد يكون بسبب تأخر التالميذ 
في االلتحاق بالدراسة بداية العام 
بسبب انفلونزا اخلنازير، وبالتالي 
حرموا من فت���رة التهيئة، إال انها 
شددت على ضرورة عدم استعجال 
املعلمني في إنهاء املنهج، الفتة الى ان 
التوجيه خاطب املدارس للتأكيد على 
االلتزام بالسير في املنهج خطوة 
خطوة وعدم جتاوز درس لم يتقن 
التالميذ كلماته ألنها تكون حصيلة 
لغوية يستخدمونها في الدروس 
التوجيه باجلزء  الالحقة، وإبالغ 
املتبقي في نهاي���ة التيرم لوضع 
اخلطط الكفيلة بتعويض ذلك خالل 
التيرم الثاني. وأش���ارت املوجهة 
العامة للغة العربية ان استخدام 
الوسائل املختلفة وتنويع أسلوب 
األداء مع حتلي املعلم باإلخالص 
وتكاتف اإلدارة والتوجيه وأولياء 
األمور سيصب في حتقيق األهداف 

املرجوة.

امتدت لسنوات عديدة وشاركت 
فيه عدة جهات مختصة، منها كلية 
التربية األساسية، واملركز العاملي 
للبحوث، إضافة الى مجموعة من 
املختصني واخلبراء، وقد روعي في 
وضع كل كلمة فيه ان حتقق الهدف 

املطلوب وفق أسس محددة.
الى بعض  العميري  وتطرقت 
االنتقادات التي وجهت الى املنهج 
اجلدي، ذهاب البعض الى ان الكلمات 
التي يحتويها كتاب الصف األول 
صعبة وأكبر من مستواهم، وان به 
كلمات يعتبرها غير املتخصصني 
انها تتكون من مقطعني وضربت 
على ذلك مثاال ان أحد اإلعالميني 
س����ألها كيف يكتب تلميذ الصف 
األول »فراشة«؟ فتساءلت متعجبة 

حيث تضمنت فلسفة املنهج والهدف 
منه والطريقة املناسبة لتوصيل 
املعلومة، وأهم ما ف����ي األمر انه 
يحتوي على مرونة كافية لتنمية 
ملكات ومهارات التلميذ، مشيرة الى 
ان هذا املنهج يعتمد على اسلوب 
احلكاية القريبة من حياة الطالب، 
والذي ميكن تطبيقه على مواقف 
حياتي����ة أخرى من واقع التلميذ، 
ويعنى بتعليم القيم والسلوكيات 
واالجتاهات ولي����س فقط تعليم 
الكلمات واملعلومات لبناء شخصية 
متكاملة لغويا وتعبيريا وسلوكيا 

وأخالقيا.
وأكدت ان املنهج اجلديد لم يقم 
على إعداده مجموعة أشخاص فقط، 
وإمنا قام بناء على دراسات تربوية 

عن أس����فها ان يتحدث بعض أهل 
امليدان عن صعوب����ة ذلك املنهج 
دون البحث عن الوسائل املناسبة 
لتوصيله، مشيدة باألسلوب الرائع 
ملعلمي مدرسة النجاة النموذجية 
وإدارة املدرس����ة التي س����اندتهم 
لتحقيق ه����ذا االبداع في توصيل 
أهداف املنهج وحتقيق جميع فنون 
اللغة داخل احلصة والتفاعل املتميز 

بني املعلمني وتالميذهم.
وعن املنهج نفسه قالت العميري 
انه قد يكون جديدا في أس����لوب 
تناوله، وبالتالي يحتاج الى طريقة 
أداء مختلفة، كما انه يحتوي على 
جمل وكلمات جدي����دة، إال ان في 
مقدمة الكتاب كل ما يغني املعلمني 
وأولياء األمور عن أي استفسارات، 

مسعد حسني
أك����دت املوجه����ة العامة للغة 
العربي����ة ب����وزارة التربية هدى 
العميري ان املنهج اجلديد للصف 
األول االبتدائ����ي يراع����ي جميع 
متطلبات العصر ويتناس����ب مع 
امكانيات أبنائنا التالميذ ويربطهم 
ببيئته����م احمليطة ويس����تهدف 
تنشئتهم ليكونوا أصحاب شخصية 
متكاملة لغويا وسلوكيا. وأضافت 
العميري خالل مشاركتها في املنتدى 
اخلامس للغة العربية في مدرسة 
النجاة النموذجية االبتدائية � بنني 
في املنقف ان توجيه اللغة العربية 
حرص على عمل التوعية باملنهج 
اجلديد داخل امليدان التربوي قدر 
اإلمكان، حي����ث عقدت لقاءات مع 
جميع رؤساء األقسام على مستوى 
التعليمية الست وأيضا  املناطق 
التعليم اخلاص، كما أقيمت ورش 
عمل لتوضيح كل ما يتعلق بهذا 

املنهج والطرق املثلى لتدريسه.
ولفتت الى استعدادهم لتلقي 
أي ملحوظات منطقية حول املنهج 
بهدف معاجل����ة أي نقاط ضعف، 
مش����يرة الى انه ليس منطقيا ان 
توجه بعض وسائل اإلعالم والكتاب 
انتقادات الى املنهج اجلديد، وكل 
منهم يدلي بدلوه للشهرة أو ألمور 
شخصية، فيطالبون بالعودة الى 
املنهج الق����دمي دون الوقوف على 
األهداف احلقيقية للمنهج احلديث 
ودون انتظار رؤية النتائج، وعبرت 

ت����رأس نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
مجلس اخلدم����ة املدنية بالنيابة 
الشيخ د.محمد الصباح في قصر 
السيف صباح امس االجتماع رقم 

2009/3 ملجلس اخلدمة املدنية.
وقال رئيس دي����وان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن في تصريح 
ل� »كونا« عقب االجتماع ان املجلس 
وافق على طل����ب وزارة الصحة 
بإنشاء جهاز حكومي مبسمى »جهاز 
الشؤون الصحية« او »امانة عامة 
للشؤون الصحية« له رئاسة خاصة 
به يتبع وزير الصحة وتعادل وكيل 
وزارة الصحة ويختص باألنشطة 
االدارية ذات الطابع الفني كالعالج 
في اخلارج واملجلس الطبي العام 
والرقاب����ة الدوائية ومنح رخص 

عيادات ومستشفيات وغيرها.
وأضاف ان »الهدف من إنشاء 
هذا اجلهاز هو تقسيم عملية اإلدارة 
واإلشراف على األنشطة الصحية 
في الدولة الى جهازين حكوميني 
يتبعان وزير الصحة األول جهاز 
وزارة الصحة ويختص باألنشطة 
الصحية كتقدمي اخلدمات الوقائية 
والعالجية والتأهيلية والثاني جهاز 
للش����ؤون الصحية او أمانة عامة 

والهيئ����ة العامة للزراعة والهيئة 
العامة للشباب والرياضة واجلهاز 
املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات 
وجلنة املناقصات املركزية اضافة 

الى عدد من الوزارات.
وقال الزب����ن ان املجلس وافق 
أيضا على طل����ب بعض اجلهات 
احلكومية بتعدي����ل قرار مجلس 
اخلدم����ة املدني����ة بش����أن أحكام 
وضوابط التقيد بالدوام الرسمي، 
وق����رر املجل����س ان يض����اف الى 
الوظائف املس����تثناة من التوقيع 
على كشف احلضور واالنصراف من 
الدوام عن طريق البصمة من يشغل 
وظيفة مراقب أسوة باملديرين الذين 
سبق استثناؤهم من البصمة على 
اعتبار ان املستوى اإلداري للمراقب 

يلي مستوى املدير.
وعم����ا اذا كان مجلس اخلدمة 
املدنية قد ناقش تقرير البنك الدولي 
حول الدراس����ة املسحية لألجور 
والرواتب في الكويت قال الزبن ان 
املجلس رأى ضرورة حتديد جلسة 
خاصة لعرض تقرير البنك الدولي 
حول الدراس����ة املسحية لألجور 
والرواتب في الكويت وذلك بحضور 
ممثلي وخبراء البنك الدولي ذوي 

العالقة.

املدنية وافق في اجتماعه أيضا على 
طلب وزارة الصحة بتعديل قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 1993/7 
بش����أن ترقيات االطباء وتوحيد 
البشريني  ش����روطها بني االطباء 
واطباء األسنان مع اضافة مسميات 
طبية جديدة تتناسب وحاجة العمل 

لدى وزارة الصحة.
وذكر ان مجلس اخلدمة املدنية 
وافق ايض����ا على »مالءمة تعديل 
سن انتهاء اخلدمة لبعض الشرائح 
الوظيفية بحيث يكون سن ال� 70 
هو احلد األقصى النتهاء اخلدمة بدال 
من ال� 65 املعمول به حاليا وهذا 

للشؤون الصحية يختص باألنشطة 
االدارية ذات الطابع الفني كالعالج 
في اخلارج واملجلس الطبي العام 
والرقاب����ة الدوائية ومنح رخص 

عيادات ومستشفيات وغيرها«.
وتابع »كما سيساهم إنشاء هذا 
اجلهاز في تخفيف العبء عن كاهل 
وزارة الصحة وقيادييها ويتيح 
النهوض  الوزارة  للمسؤولني في 
باخلدمات الصحية في البالد وعدم 
انش����غالهم بأمور جانبية إدارية 
كالعالج في اخلارج ومنح رخص 

عيادات او مستشفيات«.
وقال الزبن ان مجلس اخلدمة 

يتطلب تعديل قانون اخلدمة املدنية 
والقوانني األخرى ذات العالقة«.

التعدي����ل  مت  »اذا  واض����اف 
وستحدد املهن والشرائح الوظيفية 
التي يش����ملها التعديل بقرار من 
مجلس الوزراء او مجلس اخلدمة 
املدنية كاألطب����اء وأعضاء هيئة 
التدريس ف����ي جامعة الكويت او 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 

والتدريب وغيرهم«.
وقال الزبن ان املجلس وافق على 
طلبات بعض اجلهات احلكومية 
بتعديل هياكلها التنظيمية والتي 
متت دراس����تها مع ديوان اخلدمة 
الديوان  املدني����ة ووافق عليه����ا 
واملتضمنة إنشاء وحدات تنظيمية 
سواء إدارات او مكاتب او مراقبات 
او أقسام او شعب. وأشار الى ان 
هذه اجلهات احلكومية التي وافق 
مجلس اخلدمة املدنية امس على 
تعدي����ل هياكله����ا التنظيمية هي 
»كونا« ومؤسسة املوانئ الكويتية 
واألمانة العامة لألوقاف واألمانة 
العامة للجامعات اخلاصة واألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية واإلدارة العامة للطيران 
املدني وديوان اخلدمة املدنية وبيت 
العام����ة للبيئة  ال����زكاة والهيئة 

أشادت بمدرسة النجاة النموذجية وتفاعل معلميها مع متطلبات المنهج

ناقش تقرير البنك الدولي حول الدراسة المسحية لألجور والرواتب في الكويت

)أحمد باكير(هدى العميري تتوسط املوجهة األولى للغة العربية بالتعليم اخلاص مكية احلاج واملوجهني حسني عثمان وخالد البلخي

الشيخ د.محمد الصباحعبدالعزيز الزبن

مجلس الوزراء: إيقاف تقديم الخدمات للمواطنين حتى تسديد مديونيات الوزارات
مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء تقرير جلنة دراسة وتفعيل آلية حتصيل 
مستحقات الوزارات واالدارات احلكومية غير احملصلة لدى املنتفعني 

بخدماتها.
وتضمن التقرير 13 توصي���ة واجراء ملعاجلة عدم تراكم املبالغ 

املستحقة للوزارات واالدارات احلكومية مستقبال.
ومن اهم هذه التوصيات التي مت تعميمها على الوزارات للتنفيذ 
عدم تقدمي اي خدمة من قبل اي وزارة او ادارة حكومية قبل س���داد 
املبالغ املستحقة على طالب اخلدمة طرف اجلهة احلكومية االخرى، 
تقدمي ش���هادة براءة ذمة لترسية املناقصات وكذلك لصرف الدفعة 

االخيرة من العقود احلكومية.
وكان مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماعه رقم )68-2009/2( املنعقد 
بتاريخ 2009/12/20 على التوصيات الواردة مبحضر االجتماع رقم 
)13-2009/2( للجنة الشؤون االقتصادية املنعقد بتاريخ 2009/11/22 
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم )738/اوال( املتخذ في اجتماعه 
رقم )25-2008/2( املنعقد بتاريخ 2008/7/14 القاضي بتكليف وزارة 
املالية بتشكيل جلنة برئاستها وعضوية كل من وزارة املواصالت، 
وزارة الكهرباء واملاء، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، 
لتتولى دراس���ة وتفعيل كيفية حتصيل مس���تحقات الوزارات غير 

احملصلة لدى املنتفعني بخدماتها من تراكم تلك املستحقات.
اطل���ع املجلس على كتاب وزارة املالية املؤرخ 2009/4/9 واملرقم 
223 املرفق به تقرير جلنة دراسة وتفعيل آلية حتصيل مستحقات 
ال���وزارات غير احملصلة لدى املس���تفيدين م���ن خدماتها املتضمن 
اخلط���وات واالجراءات التي اتخذتها اللجن���ة لتفعيل قرار مجلس 

ال���وزراء والتوصيات اخلاصة باملديوني���ات املتراكمة لدى اجلهات 
احلكومي���ة وكذلك التوصيات واملعاجل���ات التي تضمن عدم تراكم 
املبالغ املستحقة للوزارات واالدارات احلكومية مستقبال الى جانب 
آلية متابعة مديونيات الوزارات واالدارات احلكومية، واصدر املجلس 

قراره رقم )1116/اوال/ب،ج( التالي:
احي���ط املجلس علما بالتقرير املقدم من جلنة دراس���ة وتفعيل 
آلية حتصيل مس���تحقات الوزارات غير احملصلة لدى املستفيدين 
من خدماتها والتأكيد عل���ى التوصيات واملعاجلات املوضحة ادناه 
والت���ي انتهت اليها اللجنة املذكورة، وتكلي���ف جهاز متابعة االداء 

احلكومي مبتابعتها.
التوصيات واملعاجلات التي تضمن عدم تراكم املبالغ املستحقة 

للوزارات واالدارات احلكومية مستقبال:
1- الربط اآللي بني خدمات الوزارات واالدارات احلكومية )تكامل 
اخلدمات( لضمان عدم تق���دمي اي خدمة من قبل اي وزارة او ادارة 
حكومية قبل سداد املبالغ املستحقة على طالب اخلدمة طرف اجلهة 

احلكومية االخرى.
2- الرب���ط اآللي الداخلي بني قطاع���ات اخلدمات املختلفة داخل 
اجلهة احلكومية الواحدة للحد من تراكم الديون وضمان حتصيلها 

اوال باول.
3- تنظيم العالقة القانونية بني اجلهات احلكومية وطالبي اخلدمة 
مبا يضمن حتصيل حقوق الدولة، وتفعيل دور اجلهات احلكومية في 
وضع الضوابط واملعايير املناسبة التي تضمن حتصيل مستحقاتها 

لدى املنتفعني من خدماتها.
4- تفعيل التعاون بني الوزارات واالدارات احلكومية مع الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية لتوفير كل البيانات واملعلومات اخلاصة 
باملس���تفيدين من خدمات هذه اجلهات لتمكنها من اتخاذ االجراءات 

الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة.
5- توس���يع وتفعيل نطاق استخدام وسائل الدفع االلكترونية 

احلديثة عن طريق:
- شبكة االنترنت.

- الهاتف الثابت والنقال.
- البطاقات املسبقة الدفع.

- البطاقات االئتمانية.
.)Point Of Sale( نقاط الدفع -

- البنوك احمللية.
6- الس���ماح للوزارات واالدارات احلكومية باعتماد نظام الدفع 

املسبق عند تقدمي خدماتها للمستفيدين.
7- ادراج ش���رط في جميع املناقصات احلكومية بضرورة الزام 
املناقص عند تقدمي العطاء إرفاق شهادة براءة ذمة تصدر عن )جهة 
مركزية( تفيد عدم وجود دين الي جهة حكومية واستبعاد العطاء 
في حال عدم االلتزام بالش���رط وكذلك ارفاق شهادة براءة ذمة قبل 
صرف الدفعة االخيرة من العقد على ان يتم تطبيق هذا االجراء لدى 
كل جهة حكومية على حدة فيما يخص مناقصاتها حلني تخصيص 

جهة مركزية ملنح براءة ذمة عامة.
8- االستعانة بالوسائل االعالمية املختلفة في توعية املستفيدين 
من خدمات اجلهات احلكومية لاللتزام بسداد املبالغ املستحقة عليها 

اوال باول لضمان استمرار تقدمي هذه اخلدمة وعدم قطعها.
9- تفعيل االجراءات القانونية واالدارية بحق موظفي الدولة الذين 

يتسببون في نشأة ديون حكومية او التهاون في حتصيلها.
10- على اجلهات احلكومية تفعيل صالحياتها مبا لها من سلطة 
مبوجب القانون باصدار القرارات االدارية املناس���بة لتنظيم تقدمي 

اخلدمة مبا يضمن حتصيل قيمتها.
11- العمل على اس���تحداث وحدة لدى كل جهة حكومية تختص 
مبتابعة اجراءات التنفيذ مبوجب االقرارات املوثقة او االحكام النهائية 
الص���ادرة لصال���ح اجلهات احلكومية مبا يضمن س���رعة حتصيل 

الديون احلكومية.
12- تخويل ال���وزارات واالدارات احلكومية ببعض الصالحيات 
واملهام املناطة بادارة الفتوى والتشريع وتفعيل التعاون فيما بينهما 
بهدف سرعة اتخاذ االجراءات القانونية والقضائية لتحصيل الدين 

العام.
13- عند تقدم املستفيد من خدمات اي وزارة او ادارة حكومية 
بطلب تقسيط املديونية املس���تحقة عليه يتم عمل اقرار موثق 
مذيل بالصيغة التنفيذية لتوثيق الدين مبا يضمن عدم املنازعة 
به مس���تقبال وذلك من خالل التنس���يق بني كل من وزارة العدل 

واجلهات احلكومية.
آلية متابعة مديونيات الوزارات واالدارات احلكومية

على كل ال���وزارات واالدارات احلكومية رفع تقرير دوري كل 6 
أش���هر ملجلس الوزراء تبني فيه اخلطوات التي اتخذتها في سبيل 
تس���وية مديونيتها املتراكمة متضمنا املبالغ واالحصاءات املتعلقة 

بتلك املديونية.
للتفضل باالحاطة وتعميم ذلك على اجلهات اخلاضعة الشراف 

الوزراء.

اشترط شهادة براءة ذمة قبل ترسية المناقصات وتطبيق القانون على الموظفين المتهاونين في التحصيل


