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»المحاسبة« اختتم برنامجين حول 

»التحقيق اإلداري« و»الرقابة على البيئة«
اختتم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني االول بعنوان »التحقيق 
االداري وضماناته واجل���زاءات التأديبية« وعقد خالل الفترة من 
27 الى 31 ديس���مبر 2009، والثاني بعنوان »الرقابة على البيئة« 
وعقد خالل نفس الفترة وهو مدرج ضمن اخلطة السنوية الدارة 

التدريب لعام 2010/2009.
هدف البرنامج االول الى تعريف املشاركني بإجراءات التحقيق 
االداري وضمانات���ه للموظف والعقوبات املترتبة على املخالفات، 
وقد احتوى البرنامج على اربعة محاور رئيسية اولها االجراءات 
التأديبية، حيث تنقس���م لقس���مني االحالة للتحقيق والوقف عن 
العمل، وتتمثل االجراءات بقيام الس���لطة املخولة باجلهة بسؤال 
املوظف بعد اكتشاف ارتكابه ملخالفة ما كتابيا او شفهيا ويراعى 
وجود جميع الضمانات القانونية بهدف تيس���ير الوسائل للجهة 
االدارية للوصول الى احلقيقة وتطمني املوظف بتمكينه من الدفاع 

عن نفسه.
واوضح البرنامج ان قرار االحالة الى التحقيق ال يعد قرارا اداريا 
يجوز الطعن فيه النه قرار متهيدي س���ابق على القرار التأديبي، 
وعلي���ه ال يجوز الطع���ن قبل صدور القرار النهائ���ي، ومن اآلثار 
املترتب���ة على االحالة للتحقيق عدم ج���واز ترقية املوظف احملال 
للتحقيق وعدم قبول اس���تقالته اال بعد انتهاء االجراءات الى عدم 
مسؤوليته عن املخالفة او مجازاته بعقوبة غير الفصل جاز قبول 
االستقالة، وكذلك من آثار االحالة للتحقيق الوقف عن العمل وهو 
اجراء وقائي يجوز اتخ���اذه ملصلحة التحقيق او املصلحة العامة 

ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر.
اما احملور الثاني فقد تطرق الى التعريف بالتحقيق وهو مجموعة 
االجراءات التي تهدف الى حتديد املخالفات واملسؤولني عن ارتكابها 
متهيدا لتوقيع العقوبة التأديبية املناس���بة، فهي وس���يلة الهدف 
منها اظهار احلقيقة مع كفالة الضمانات للمتهم والتي يس���تطيع 
بها الدفاع عن نفسه، والتحقيق مع املتهم بشأن ما نسب اليه امر 
حتم���ي يلزمه القانون اذ ال يجوز توقي���ع عقوبة على املوظف اال 

بعد التحقيق معه.
واستعرض احملور الثالث التصرف بالتحقيق بعد ثبوت االتهام، 
وهو ال يخرج عن ثالث���ة اقتراحات: اما حفظ التحقيق، او توقيع 
عقوبة تأديبية من السلطة الرئاسية املختصة، او االحالة الى هيئة 
تأديب، وقد منح املش���رع في قانون انشاء ديوان احملاسبة احلق 
لرئيس الديوان في احالة املخالفة الى هيئة تأديب خاصة نظم املشرع 

تشكيلها وانعقادها في حكم املادة 60 من قانون انشاء الديوان.
واوضح احملور الرابع انواع اجلزاءات التأديبية ومنها توجيه 
االنذار، اخلصم من املرتب، تخفيض الراتب الشهري، خفض الدرجة 
الوظيفية او الفصل من اخلدمة، وهناك عقوبات خاصة بش���اغلي 
الوظائ���ف القيادية وهي التنبيه او الل���وم او الفصل من اخلدمة، 
مع ضرورة التزام س���لطة القرار التأديبي بتناس���ب العقوبة مع 
املخالفة واال ش���اب قرار الس���لطة عيب الغلو في التقدير، كما ان 
حتدي���د العقوبات يعني انه ال يجوز توقيع عقوبات اخرى مما لم 

يرد بها نص قانوني.
اما البرنامج الثان���ي وهو بعنوان »الرقابة على البيئة« فهدف 
الى تعريف املشاركني مبفهوم واهداف ونطاق وانواع الرقابة على 
البيئة، وتنمية مهاراتهم في تنفيذ اساليب ومنهجية الرقابة على 

البيئة.
تطرق البرنامج في البداية الى البيئة ومكوناتها والتغييرات في 
بعض املكونات االساسية للنظام البيئي بسبب االنسان، والتلوث 
البيئي كالتلوث االشعاعي والبيولوجي والكيميائي ..الخ، مما ادى 
ال���ى خلق ازمات بيئية وكوارث االمر الذي اس���تلزم وجود رقابة 

على البيئة.
كما عرف عملية التقييم البيئي واخلطط التي يجب اتباعها في 
تقيي���م اآلثار البيئية والنتائج املترتبة على عملية التقييم ومنها 
ضمان حماية البيئة واملوارد الطبيعية واحلفاظ عليها، وحتقيق 
درجة من املتابعة واملراقبة البيئية املس���تمرة ملش���اريع التنمية، 
وكذلك حتقيق تنمية اقتصادية متواصلة وحتسني عملية صناعة 
اتخاذ القرار من خالل توضيح الرؤية احلالية واملس���تقبلية بكل 

مردوداتها البيئية خاصة الضارة منها امام املراقبني.

في الحفل الختامي لتكريم الحافظين والحافظات للقرآن الكريم

الحماد: بذل المزيد من الجهد في سبيل حفظ كتاب اهلل والعمل بأحكامه
وبناتن�ا ألبنائن�ا  الصال�ح  الف�رد  تكوي�ن  بغي�ة  الناش�ئة  نف�وس  ف�ي  وقيم�ه  الق�رآن  تعالي�م  غ�رس  الف�اح: 

فقد أمكن توظيف اإلمكانات التي 
أفاء به����ا اهلل س����بحانه وتعالى 
على الكويت في خدمة كتاب اهلل، 
وتشجيع حفظه وتالوته، وغرس 
تعاليمه وقيمه في نفوس الناشئة، 
بغية تكوين الفرد الصالح، وبناء 
الشخصية القرآنية التي ننشدها 
جميعا، ولقد كان من ثمرات ذلك ما 
نشهده اليوم من تزايد أعداد حفظة 
وحافظات القرآن الكرمي من بنات 

الكويت وأبنائها البررة.
وقال انه لشرف كبير للكويت 
وأهلها، ان يكون لكتاب اهلل تعالى 
ف����ي كل ركن م����ن أركانها، حلقة 
مباركة حلفظ آيات الذكر احلكيم، 
تلتقي في رحابها الطاهرة طالئع 
األجيال اجلديدة من أبنائنا فتيانا 
وفتيات ليتحقق فيهم وبهم قوله 
سبحانه وتعالى: )إنا نحن نزلنا 

الذكر وإنا له حلافظون(.
في ختام كلمتي يس����رني أن 
أتوجه بالشكر لكل من ساهم في 
إجناح هذا العمل املبارك، والشكر 
موصول للوزير حلضوره ورعايته 
لهذا احلفل، وأخيرا أتوجه إلى اهلل 
سبحانه وتعالى بالدعاء ان يوفقنا 
جميعا ملا يحب ويرضى، في ظل 
قيادتنا الرشيدة إنه سميع مجيب 
الدعاء. بعدها ألقت اخلامتات كلمة 
عن مسيرتهن الناجحة في حفظ 
كت����اب اهلل، ألقتها الطالبة لولوة 
املير، ثم عرضت طالبات من مصر 
والصني والكويت والهند وجمهورية 
بنني كي����ف حفظن كتاب اهلل، ثم 
ع����رض أوبريت رحلة احملبني ثم 

تكرمي احملتفى بهم.

من بني يديه وال من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد.

وإنه ملن دواعي البهجة واالعتزاز 
ان نلتق����ي معكم الي����وم في هذه 
املناسبة الكرمية في حفل تكرمي 
خامتي وخامت����ات القرآن الكرمي، 
والتي يشرفنا فيها باحلضور وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وبهذه املناسبة يسرني 
أن أرحب بكم جميعا ش����اكرا لكم 

تشريفكم لنا باحلضور.
واضاف: ال شك انه ومع التطور 
احلضاري الذي شهدته الكويت في 
عصرها احلديث وبسواعد أبنائها، 
ومبا هيأ اهلل لها من قيادة حكيمة، 

الطيب انه سميع مجيب الدعاء.
وتناول الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن عب����داهلل مهدي براك كلمة 
وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
االسالمية د.عادل الفالح التي قال 
فيها: احلم����د هلل الذي بعث خير 
رسله محمدا ژ بالقرآن الكرمي، 
وجعل����ه هدى ورحم����ة للعاملني، 
وحفظه بواس����ع قدرته، وعظيم 
مش����يئته، ونصلي ونسلم على 
رس����وله ومصطف����اه، أنزل عليه 
ربه الكتاب هدى ورحمة وبشرى 
للمؤمنني قرآنا عربيا غير ذي عوج 
لعلهم يتقون، أخرج به الناس من 
الظلمات الى النور، ال يأتيه الباطل 

في سبيل حفظه وتالوته والعمل 
بأحكام����ه فكل الش����كر والتقدير 
لكم جميعا ولكل من س����اهم في 
إجناز هذا العمل الكبير والش����كر 
موصول لكل املؤسسات الرسمية 
واجلمعي����ات األهلية او اخليرية 
التي ساهمت بجهودها في حتقيق 

الغايات واألهداف املنشودة.
ودعا احلم����اد ان يوفقنا اهلل 
جميعا ملا يحب ويرضى وان يسدد 
اخلطى ويوفق املسيرة ويبارك في 
العطاء في ظل القيادة الرش����يدة 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وفقهم اهلل لكل ما فيه خير هذا البلد 

أثمرت تلك اجلهود املتواصلة على 
خدمة كتاب اهلل تعالى ان نشأ جيل 
من ابناء هذه األمة عاش على مائدة 
القرآن الكرمي يتفيأ ظالله ويهتدي 
بنور آياته وصوال لهذا اليوم الذي 
نحتفل فيه معا بتكرمي هذه التحية 
املميزة من بناتنا وأبنائنا خامتي 

وخامتات القرآن الكرمي.
وق����ال املستش����ار احلماد، ان 
املناسبة التي نحتفي معا بها هي 
إحدى صور العطاء الكويتي املميز 
في مسيرة خدمة كتاب اهلل الكرمي 
ورعايت����ه واالهتمام به واالرتقاء 
بخدمته والعناية بحفظه وحثهم 
على بذل املزيد واملزيد من اجلهد 

ليلى الشافعي
أكد وزي����ر الع����دل واألوقاف 
والشؤون اإلس����المية املستشار 
راش����د احلماد ان وزارة األوقاف 
قوامة على خدمة كتاب اهلل الكرمي 
منذ مطلع السبعينيات وقد أنشأت 
لهذا الغرض إدارة مختصة جعلت 
حفظ القرآن الكرمي احملور األساسي 

لعملها.
وقال خ����الل رعايت����ه للحفل 
اخلتام����ي لتك����رمي احلافظ����ني 
إدارة ش����ؤون  واحلافظ����ات من 
الق����رآن الكرمي وال����ذي أقيم على 
مسرح املغفور له الشيخ صباح 
الكويت  السالم الصباح بجامعة 
باخلالدية وال����ذي مت فيه تكرمي 
138 طالب����ا و28 طالبة من جميع 
مراكز القرآن الكرمي بالكويت ومن 
جنسيات عدة، قال إن من فضل اهلل 
على أمتنا اإلسالمية ان جعلنا من 
أمة القرآن الكرمي وهدانا إلى اتباع 
رسوله املصطفى ژ وأنزل إلينا 
قرآنه الكرمي هدى ورحمة وشفاء ملا 
في الصدور فحفظه سبحانه بواسع 
قدرته وعظيم مشيئته ووفق من 
اصطفاهم للقيام على خدمته فقال 
عنهم رسول اهلل ژ: »خيركم من 

تعلم القرآن وعلمه«.
وزاد: ولق����د كان من نعم اهلل 
تعال����ى التي تذكر فتش����كر على 
الكويت وأهله����ا ان وفق أبناءها 
للقيام على خدمة كتاب اهلل تعالى، 
حفاظا له وعامل����ني مبا جاء فيه 
وتعاقبت أجيال هذا البلد الطيب 

على تلك السنة الشريفة.
وأضاف، وإنه ملن توفيق اهلل ان 

املستشار راشد احلماد متحدثا في احلفل

تكرمي إحدى الفائزات

)سعود سالم(املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ومهدي براك يتوسطون الفائزين في احلفل

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240


