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استقطاع 
مبالغ مالية

أشرت في مقال سابق الى ان وزارة 
الداخلية )االدارة املالية( ارسلت الى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية كتابا الستقطاع راتب 

شهرين من الضباط املتقاعدين ما بني عامي 
2009 و2010 ألن وكيل وزارة الداخلية 
منحهم راتب شهرين بدل اجازة فوق 

رصيد اجازاتهم الـ 300 يوم. 
جاء ذلك مبوجب قرار من وزارة املالية 

باعتبار انه ال يجاوز منح أي بدل لراتب 
اضافي فوق رصيد االجازات املستحق.
هذا القرار صدر في العام 2012 وطبق 

على 120 ضابطا متقاعدا وبدأ استقطاع 
املبلغ منذ مايو من هذا العام بإصرار من 

وزارة املالية وديوان احملاسبة، حيث قررت 
مؤسسه التأمينات استقطاع ما يقارب ربع 
الراتب ولوال حترك االخوة املسؤولني في 

االدارة املالية لتعرض الكثير من هؤالء 
الضباط لضائقة مالية بسبب االلتزامات 

التي عليهم.
االتفاق مت بني االدارة املالية )وزارة 

الداخلية( ومؤسسة التأمينات االجتماعية 
على استقطاع مبلغ 100 دينار، وبدأ فعليا 
في تطبيقه منذ يونيو، وهذا القرار خفف 

من االذى للضباط املتقاعدين.
كما اشرت في مقال ثان بعد ذلك الى ظهور 

مشكلة اخرى والتي اصابت مجموعة من 
ضباط الشرطة املتقاعدين والذين مازالوا 

على رأس عملهم، حيث قامت مؤسسة 

التأمينات باستقطاع مبلغ 100 دينار شهريا 
وحني راجعوا املؤسسة لالستفسار عن 

سبب االستقطاع كانت املفاجأة ان وزارة 
الداخلية هي التي طلبت ذلك اما ملاذا؟ وهنا 

نكتشف قصة جديدة ليس لها أي مسوغات 
مقبولة.

قرار وزارة املالية الصادر ال يسمح 
للضباط بحصولهم على راتب شهرين 

او اي مدة فوق رصيد اجازاتهم حتى لو 
كان لديه اكثر ذلك ومن يحصل على ذلك 
الراتب يخصم من رصيد اجازته الـ 300 

التي يستحقها في نهاية خدمته )التقاعد( او 
يعتبر مخالفا وعليه اعادة مبلغ الشهرين 
وقد طبق هذا القرار على جميع الضباط 
العاملني واملتقاعدين حتى مت تعديله في 

العام 2014.
من العام 2012 الى العام 2014 حصل العديد 
من الضباط العاملني على راتب بدل اجازة 

وهم على رأس عملهم مبوجب لوائح 
وقرارات وزارة الداخلية ليفاجأوا اليوم ان 
وزارة الداخلية )االدارة املالية( بدأت بخصم 
مبلغ 100 دينار من رواتب الضابط العاملني 
الذين مازالوا على رأس عملهم، كما قامت 

مبخاطبة مؤسسة التأمينات الستقطاع 
قيمة بدل االجازة الذي منح لهم على 

اقساط شهرية من الضباط املتقاعدين بعد 
ذلك التاريخ.

ولهذا يتساءل الضباط العاملون 

واملتقاعدون، ماذا يعني ان تقوم وزارة 
الداخلية باستقطاع مبالغ صرفتها لهم 

مبوجب قرارات وزارية ومبوجب قانون 
الشرطة ألن وزارة املالية قررت انه ال 

يجوز حصول الضباط العاملني واملتقاعدين 
على اي بدل اجازة فوق احملدد لهم بـ 300 

يوم.
وزارة الداخلية هي املسؤولة في الدفاع 

عن قراراتها ألنها هي التي اصدرت قرارا 
بصرف راتب بدل شهرين لضباطها سواء 
من كانوا في الوظيفة او من تقاعد، وعليها 

التمسك بقراراتها التي اصدرتها وفق 
قانون الشرطة ألن العسكريني يتبعون 

قانون الشرطة وال يتبعون قانون اخلدمة 
املدنية.

وحني اشرت في مقالي الثاني الى ذلك 
القرار لالسف عقب احد القياديني بالوزارة 

معترضا عليه مدعيا ان كل ما ذكرته مخالف 
للواقع وانه مت تعديل القرار ولكنه لم يعلم 
ما  تبعات هذا القرار الذي بدأ في تطبيقه 

على الضباط الذين مازالوا على رأس عملهم 
او ممن تقاعد بعد القرار بخصم من حصل 

على راتب بدل النقدي اثناء وظيفته.
كما اشرت فان وزارة الداخلية هي املعنية 
بالدفاع عن قراراتها او عليها التنازل عن 

صالحياتها القانونية والتوقف عن اصدار 
اي قرارات مالية اال بعد احلصول على 

موافقة وزارة املالية.

موزعــة في مواقــع مختلفة 
ومن خالل تطبيقات األجهزة 
الذكيــة وشــبكة االنترنت، 
وزيــادة انتاجيــة املوظفني 
واختصــار الوقت في اجناز 
الســوق،  معامــالت رخص 
وحتقيق اعلى معايير السرية 
واجلــودة في إصدار رخص 
الســوق مبــا يتماشــى مع 

املواصفات الدولية.
مديــر  احلفــل  حضــر 
مركــز التدريب التخصصي 
لقطاع املرور ورئيس فريق 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
الشاملة للمرور وقطاع النقل 

بهدف اختصار الوقت في إجناز املعامالت

بدء مشروع رخص السوق واألكشاك الذكية
العقيد سالم محمد العجمي 
واألمني العام املساعد لقطاع 
التنموي  الدعم االستشاري 
في األمانــة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيط والتنمية 

طالل الشمري. 

أقيم امــس الثالثاء حفل 
انطالق تنفيذ مشروع رخص 
السوق واألكشاك الذكية بني 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
وشركة الديار املتحدة وذلك 
في مبنى الشيخ صباح األحمد 
مبكتب برنامج االمم املتحدة 
اإلمنائي والذي سيكون متاحا 
أمام اجلمهور خالل األشــهر 

القادمة.
يأتي ذلك في إطار مشروع 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
الشاملة طويلة األمد لقطاع 
املرور بالشــراكة بني وزارة 
الداخلية ممثلة باإلدارة العامة 
للمرور وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائــي واألمانــة العامــة 
للمجلــس األعلى للتخطيط 

والتنمية. 
ويســعى املشــروع إلــى 
حتقيق مجموعة من األهداف 
تتمثــل فــي توفيــر الوقت 
واجلهد للمواطنني من خالل 
إعفائهم من ضرورة احلضور 
الشــخصي لإلدارات املعنية 
عند جتديد رخص الســوق 
من حفل تدشني مشروع رخص السوق واألكشاك الذكيةاخلاصة بهم من خالل أكشاك 
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99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

أحــــــواض
منذ1982

> توفير جميع املعدات وقطع غيارها.

> لدينا طاقم فني متخصص الصالح جميع األعطال.

عقود
صيانة سنوية

تبدأ من

د.ك250

تلفون : 56649967 - 50988262 - 24831971 - 24832561  

www.almeskpools.com

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

إســـــأل عـــن عـــروض الصيـــف

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
65556079

ت: 96008146 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شـقـــق بالساملــيـــة
2 غرفة نوم + 2 حمام

+�صالة ومطبخ

66633075
99355681

51661654 - 51099226PANELSTROY.KW

استغل سطح املنزل بدور إضافي معزول وخفيف
الوزن على يد أفضل املهندسني والفنيني املختصني

اإن�ستغرامملزيد من �ملعلومات �لت�صال على �لأرقام �لتالية

لدى شركتنا
جميع الحلول العملية
إلنشاء المبنى المطلوب:

> نقل داكت
> تكييف مركزي

> غرف خدمات وغيره

شركة بانل ستروي للمبـانـي الجاهـزة

ت/ 99682600

�سقق وغرف فندقية
)يومي و�سهري(

• باأ�سعار مغرية
• اإطاللة بحرية • موقع متميز 

• حمالت ومكاتب ومطاعم
• م�ساحات متنوعة

مصنع أملنيوم وشترلإليجار بالسامليةد
اأبواب - �سبابيك

مطابخ - درابزين

بارت�سن - �سرت اأملنيوم

وجميع اأعمال االأملنيوم

99547563
24848756

سعر 
97522774خاص

ستــــــــاليـــــــت الــــــزهــــــــراء
ترگيب - صيانة

برمــجــــة
رسيفر مخفي

تركيب ومتديد قسائم
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