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األمير تلقى رسالة تعزية من كارتر واطمأن على صحة الرئيس اجلزائري

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، بقصر 
الســيف صباح امس سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 

األحمد، حفظه اهللا.
كما استقبل سموه رعاه 
اهللا رئيــس مجلــس األمة 

مرزوق الغامن.
واستقبل سموه، حفظه 
اهللا، ســمو الشيخ رئيس 
مجلــس الــوزراء صبــاح 

اخلالد.
كما استقبل سموه رعاه 
اهللا صبــاح امــس نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ أحمد 

املنصور.
واستقبل سموه حفظه 
اهللا أيضــا نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلس الــوزراء 

واملواساة بهذا املصاب ومن 
إشادة بالســجايا احلميدة 
لسموه رحمه اهللا، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية.
مــن جهــة ثانيــة بعث 

الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، اطمــأن خاللها 
على صحتــه إثر العارض 
الصحي الــذي تعرض له، 
سائال سموه املولى تعالى 

ســموه حفظــه اهللا عــن 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
حفظه اهللا، ببرقية تهنئة 
إلى اجلنرال رودني ويليامز 
حاكم عام انتيغوا وبربودا 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
له موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.
كذلــك تلقــى صاحــب 
الســمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، رســالة تهنئة من 

صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ببرقيــة إلى أخيه 
الرئيــس عبداملجيد تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 

أن مين على الرئيس تبون 
بسرعة الشــفاء وأن ينعم 
عليــه مبوفــور الصحــة 

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقيــة إلى الرئيس 
عبــد املجيد تبــون رئيس 
اجلزائريــة  اجلمهوريــة 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشقيقة اطمأن خاللها على 
صحته، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد حفظه اهللا، 

ببرقية مماثلة.
الســمو  وبعث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى حاكم عام انتيغوا 
وبربودا الصديقة اجلنرال 
رودني ويليامز، عبر فيها 

رئيــس املجلــس األعلــى 
اإلســالمي العراقي الشيخ 
همام حمــودي أعرب فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
تولي سموه رعاه اهللا مقاليد 
احلكم، كما ضمنها خالص 
متنياته لسموه حفظه اهللا 

بدوام التوفيق والسداد.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، برسالة 
جوابيــة أعــرب فيهــا عن 
بالغ شــكره وتقديره على 
مــا عبــر عنــه مــن فيض 
املشــاعر الطيبة، ومتمنيا 
سموه رعاه اهللا له موفور 

الصحة والعافية.

سموه استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء ونائبي رئيس الوزراء ووزيري «الدفاع» و«الداخلية»

 صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

أنس الصالح.
وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تعزية من الرئيس األسبق 
للواليات املتحدة األميركية 
الصديقة جيمي كارتر أعرب 
فيهــا عن خالــص تعازيه 
لسموه، حفظه اهللا، بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثــراه، مشــيدا باملناقــب 
الكرمية لسموه رحمه اهللا 
ومبســيرته التــي حفلــت 
بالعطاء وبإسهاماته البارزة 
في تعزيز السالم والتسامح.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، برسالة 
جوابية ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
فخامته من صادق التعازي 

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من رئيس املجلس األعلى اإلسالمي العراقي.. وهنأ حاكم عام انتيغوا وبربودا بالعيد الوطني

صاحب السمو يعزي أمير قطر
بوفاة الشيخ حمد بن عيد آل ثاني

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، ببرقية تعزية إلى 
أخيه صاحب الســمو الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الشــقيقة أعرب فيها 
ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى الشــيخ حمد 
بن عيد آل ثاني، سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم األسرة الكرمية وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، ببرقية تعزية إلى صاحب الســمو 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
حمد بن عيد آل ثاني، ســائال ســموه الباري 
جل وعال أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد واملنصور والصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، بقصر الســيف صبــاح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن. 
كما استقبل سمو ولي العهد، حفظه اهللا، بقصر 

السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد. 

واستقبل سمو ولي العهد، حفظه اهللا، بقصر 
السيف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشــيخ أحمد املنصور. كما استقبل سمو 
ولي العهد، حفظه اهللا، بقصر السيف نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح  سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور

«احملاسبة»: مليارا دينار تعاقدات اجلهات املشمولة بالرقابة

الكويت تشارك في اجتماع وكالء «السياحة» اخلليجيني

أكدت مدقق مساعد بإدارة 
الرقابــة املســبقة للشــؤون 
االقتصادية بديوان احملاسبة 
شهد املنيس أن الرقابة املسبقة 
مارســت اختصاصاتها وفقا 
لقانون إنشاء الديوان رقم ٣٠ 
لسنة ١٩٦٤ ومت إبداء الرأي بعدد 
١٥٣١ موضوع بقيمة ما يقارب 
١٫٩٣٣ مليار دينار من ١ أبريل 
٢٠٢٠ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، 
وتبني أن نسبة ما يقارب ٩٣٪ 
من إجمالي قيمة املوضوعات 
الصادرة خالل الفترة متثلت 
في املوضوعات املعروضة من 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
بقيمة مــا يقارب ١٫٧٨٨ مليار 
للموضوعــات   ٪٥ دينــار، 
املعروضــة من قبــل اجلهات 
ذات امليزانيات امللحقة بقيمة 
ما يقــارب ١٫٢ مليــون دينار 
و٢٪ ملوضوعات اجلهات ذات 
امليزانيات املستقلة بقيمة ما 

يقارب ٤٣ مليون دينار.
وقالــت املنيــس: إن قيمة 
املوضوعات الصادرة تضمنت 

وأضافت أن الرقابة املسبقة 
بديوان احملاسبة قامت بإخطار 
إدارة املخالفات املالية بالديوان 
بقيام بعض اجلهات باالرتباط 
قبل احلصول علــى موافقته 
املسبقة، وذلك باملخالفة ألحكام 
املادتــني ١٣ و١٤ مــن قانــون 
الديوان لعدد ٢٨ موضوع بقيمة 
ما يقارب ٦٣ مليون دينار، كما 
مت إخطار إدارة املخالفات بقيام 
بعض اجلهات مبخالفة أحكام 
املادة ٥٢ من ذات القانون لعدد 
١٣ موضوعا بقيمة ما يقارب 
٤٥ مليون دينار ملا ترتب على 
بعض التعاقــدات من صرف 
مبالــغ من األمــوال العامة أو 
إمكانيــة صرفهــا بغير وجه 
حــق وضياع وهــدر لألموال 

بتحميلها تكاليف إضافية.
أن  املنيــس  وأوضحــت 
الديــوان أصــدر رأيــه بعدم 
املوافقة لعدد ٧٧ موضوع خالل 
الفترة املشــار إليها بقيمة ما 
يقارب ٢٣٠ مليون دينار، حيث 
تبني عــدم صحــة اإلجراءات 

وأشــارت إلــى أنــه مت رد 
موضــوع   ٤٩١ عــدد  أوراق 
خــالل الفترة املشــار إليها ما 
يشكل نسبة ٣٢٪ من إجمالي 
عــدد املوضوعات املعروضة، 
وذلــك لعــدم قيــام اجلهــات 
مبوافاة الديوان بكافة األوراق 
واملســتندات للموضوعــات 
املعروضة وما يتصل بها من 
وثائق وبيانــات وإيضاحات 
األمر الذي يســتوجب دراسة 
اإلجراءات والسياسات املتبعة 
داخــل اجلهــة ملا يرتــب عدم 
التزام اجلهات بذلك على تأخر 
املشاريع وتعطيل التنمية األمر 
الذي يؤثر ســلبا على أسس 

احلوكمة الصحيحة.
اجلديــر بالذكــر أن أعمال 
لبعــض  املســبقة  الرقابــة 
املوضوعات املعروضة خالل 
الفترة من بداية السنة املالية 
حتــى ٣١ أكتوبــر املاضي قد 
أسفرت عن حتقيق وفر مباشر 
للخزانة العامة للدولة بقيمة 

ما يقارب ٥٢ مليون دينار.

الســابقة للتعاقد التي قامت 
بها اجلهات ومثلت املوضوعات 
املعروضة من وزارة الصحة 
النســبة األعلــى مــن تلــك 
املوضوعات لعدد ٤٠ موضوعا 
بقيمــة ما يقــارب ١٤٢ مليون 
دينار، كما أصدر الديوان رأيه 
بعدم املوافقــة على موضوع 
ممارسة توفير قوى عاملة ألمن 
وسالمة مجمع القطاع النفطي 
ومركز التدريب البترولي بقيمة 
مــا يقارب ٢٫٥ مليــون دينار 
ملؤسســة البترول الكويتية، 
وذلك ألسباب من أبرزها عدم 
صحة مبرر املؤسســة بطرح 
املوضوع مبمارســة محدودة 
مع مالحظة بأن نسبة العاملني 
الكويتيني تشــكل مــا يقارب 
٣٠٪ فقط من العمالة املطلوبة 
باملمارسة املذكورة األمر الذي 
يدعو إلى األخذ باالعتبار رفع 
نســبة العاملــني الكويتيــني 
للوظائف املطلوبة السيما أنها 
ال تعد من الوظائف النادرة أو 

التخصصية.

عدم املوافقة على ٧٧ موضوعاً بقيمة ٢٣٠ مليون دينار تقريباً من ١ أبريل حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠

شهد املنيس

موضوعــات صدر الرأي فيها 
بنتائــج مختلفــة، ومثلــت 
املوضوعات الصادرة باملوافقة 
منها نسبة ما يقارب ٦٤٪ من 
إجمالــي قيمــة املوضوعــات 
الصادرة خالل الفترة املذكورة 
مبــا يقــارب قيمــة إجماليــة 
مقدارهــا ١٫٢٣٥ مليار دينار، 
وذلك بعد قيام الرقابة املسبقة 
بديــوان احملاســبة بالتحقق 
من صحة وسالمة اإلجراءات 

السابقة للتعاقد.

شاركت الكويت أمس في االجتماع التحضيري 
لوكالء السياحة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة الذي عقــد افتراضيا مبقــر االمانة العامة 
للمجلس في الرياض برئاسة دولة االمارات العربية 

املتحدة.
وذكرت وزارة اإلعالم في بيان صحافي أنه مثل 

الكويــت في هــذا االجتماع الوكيل املســاعد لقطاع 
الســياحة بوزارة االعالم أحمــد الدعاس، حيث مت 
خالل االجتماع متابعة تنفيذ القرارات وما اســتجد 
على مشروع جدول االعمال والوصول الى توصيات 
من شأنها تطوير العمل السياحي املشترك بني دول 

مجلس التعاون.

وأشار البيان إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات 
الى الوزراء املســؤولني عن السياحة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلــك في االجتماع املقرر عقده 
افتراضيــا «عــن بعد» مبقر االمانــة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية مبدينة الرياض برئاسة 
دولة االمارات العربية املتحدة يوم ٥ نوفمبر اجلاري.

«الفتوى» تلحق املعينني 
اجلدد بوظيفة «محام ب»

«اخلارجية»: إجراءات قانونية
لردع بيع «باركود» اخلدمات القنصلية

سفارتنا بواشنطن وقنصليتانا في جنيڤ ودبي 
تدعو اللتزام املواطنني بإجراءات الصحة

عبدالكرمي أحمد

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع املستشار صالح 
املسعد امس قرارا بإحلاق جميع املعينني اجلدد بوظيفة 
«محام ب». واشتمل القرار على إحلاق املقبولني في قطاعات 

القضايا اإلدارية واملدنية والكلية واجلزئية باإلدارة.

أكدت وزارة اخلارجية 
أمــس أنها تقــوم باتخاذ 
القانونيــة  اإلجــراءات 
كل  لــردع  املناســبة 
محاولة لبيــع «باركود» 
خدمات اإلدارة القنصلية، 
حرصــا منهــا على رصد 
ومنــع األعمــال املخالفة 
للقانــون. جــاء ذلك في 
بيان لـ«اخلارجية» تعليقا 
على مــا يتــم تداوله في 
بعض وســائل التواصل 
االجتماعي حول قيام عدد 

من األشخاص ببيع «الباركود» اخلاص 
باخلدمات التي تقدمها اإلدارة القنصلية 

في وزارة اخلارجية.
وقال مساعد وزير اخلارجية للشؤون 

القنصلية الوزير املفوض 
ســامي احلمد في البيان: 
إن الوزارة تتابع عن كثب 
اخلدمــات التــي تقدمهــا 
اإلدارة القنصلية وحترص 
على تنظيمها وتطويرها 
خدمــة للمراجعني. وأفاد 
احلمــد بانــه مت في وقت 
سابق رصد محاوالت قام 
بها بعض األشخاص لبيع 
«الباركود»، مؤكدا انه «مت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم». وحذر من مغبة 
القيام مبثل تلك األعمال املخالفة للقانون 
واللوائح املنظمة، مؤكدا أن الوزارة ماضية 
في اتخاذ اإلجراءات املناسبة الكفيلة بردع 

مثل تلك املمارسات.

واشنطنـ  كونا: ناشدت سفارة الكويت 
لدى الواليات املتحدة االميركية املواطنني 
الكويتيني االلتــزام باإلجراءات الوقائية 
الصادرة عن السلطات االميركية ملواجهة 
جائحة ڤيروس (كورونا املستجدـ  كوفيد 

.(١٩
ودعت السفارة في بيان تلقت «كونا» 
نسخة منه الى اتباع اإلرشادات الصحية 
الصــادرة عن مركز الســيطرة والوقاية 
من األمراض األميركي الى جانب االلتزام 
بتعليمــات الســلطات احملليــة فــي هذا 

اخلصوص.
كما دعت السفارة والقنصليات العامة 
واملكاتب الفنية امللحقة في حال احلاجة 
الى اي مساعدة الى التواصل على األرقام 

التالية:
السفارة في واشنطن: ٠٠١٢٠٢٢٦٢٠٧٥٨٭ 
القنصلية في نيويورك: ٠٠١٩١٧٢٤٢٦٦٨٨٭ 
رقم طوارئ القنصلية العامة في لوس ٭ 

اجنيليس: ٠٠١٣٦٤٤٢٧٩٣١٠
املكتب الثقافي: ٠٠١٢٠٢٣٦٤٢١٠٤٭ 
املكتب الصحي: ٠٠١٢٤١٥٣٢٠٢٠٢٭ 
املكتب العسكري: ٠٠١٢٠٢٣٩٠٣٤١٦.٭ 

كما دعت قنصليتنا في دبي واإلمارات 
الشــمالية أمــس املواطنــني الكويتيــني 
املوجودين في دبي الى االلتزام باإلجراءات 
الصحية الصادرة عن السلطات اإلماراتية.

وأكــدت القنصلية فــي بيان ضرورة 

اتباع اإلجراءات الوقائية ملكافحة ڤيروس 
«كورونا املستجد - كوفيد ١٩»، واهمية 
جتنــب الذهاب إلى االماكن املزدحمة مع 
ارتــداء االقنعة في جميع األماكن العامة 

مع التباعد االجتماعي.
ودعت القنصليــة املواطنني في حال 
طلــب املســاعدة بالتواصــل معها على 
 -  ٠٠٩٧١٤٣٩٧٨٠٠٠ التاليــة  األرقــام 

.٠٠٩٧١٥٦٣٦٥١٢١٢
كذلــك حثــت قنصليتنا فــي جنيڤ 
السويســرية املواطنــني املوجودين في 
جنيــڤ واملدن احمليطة بها على االلتزام 
بتعليمات السلطات الصحية. وأضافت 
القنصلية في بيان انها تدعو الى توخي 
اإلجراءات االحترازية اجلديدة الصادرة 
عن سلطات مقاطعة جنيڤ واملدن احمليطة 
بها ملواجهة انتشار الڤيروس مبا في ذلك 
اإلجراءات الوقائية واإلرشادات الصحية 
الصادرة عن السلطات احمللية، واإلجراءات 
التي تتضمــن ارتداء األقنعــة والتباعد 
االجتماعــي. ودعا البيــان املواطنني إلى 
التواصل مع القنصلية في حال طلب أي 

مساعدة أو استفسار عبر:
هواتف القنصلية العامة ٠٠٤١٢٢٩١٨٠١٣٠ 

٠٠٤١٢٢٩١٨٠١٠٧ -
أو هاتــف الطــوارئ ٠٠٤١٧٩٩٥٢١٤٤١ 
أو البريــد االلكتروني للقنصلية العامة 

consulatekuwaitmission.ch

املستشار صالح املسعد

سامي احلمد

ملشاهدة الڤيديو


