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ريا�ض عواد 

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في 
مكتبه امس رئيس مجلس إدارة ) نقابة اخلبراء( 
ــاإلدارة العامة للخبراء ناصر عايد  للعاملني ب

املطيري واعضاء مجلس إدارة النقابة
وعقب اللقاء أكد الغامن أنه وعــددا كبيرا من 
النواب لن يتركوا اخلبراء الكويتيني لوحدهم 
، كاشفا عن جهود نيابية وحكومية من أجل 
التعامل مع حكم التمييز الذي ألغى تعيني 560 

خبيرا في وزارة العدل.
ــي تــصــريــح إلــى  ــامن ف ــغ وذكـــر الــرئــيــس ال
الصحافيني أنه اجتمع برئيس وأعضاء نقابة 
العاملني في ادارة اخلبراء واستمع الى تداعيات 
ما جاء في حكم التمييز، مشددا على ان احكام 
ــر حتى  القضاء حتترم وال خــاف فــي هــذا االم

بالنسبة للمعنيني .
وأضاف ان 560 كويتيا وكويتية تأثروا بهذا 
احلكم ال ميكن ان يتركوا منفردين في مواجهة 
مصيرهم ، وقال: اؤكد لهم كرئيس مجلس أمة ان 
حل مشكلتهم سيكون في مقدمة أولوياتنا وال بد 

ان يكون هناك حل«.
وأعــرب الغامن عن عن أمله في أن ال يصاب 
اخلبراء املعنيون بكثير من الفزع والهلع والقلق 
وان كــانــوا ال يــامــون على ذلـــك  فنحن نحس 
بهم ونشعر بشعورهم، مــؤكــدا انــه شخصيا 

ومجموعة كبيرة من النواب متعاهدون »بأن لن 
نتركهم وحيدين«.

وكــشــف عــن الــعــديــد مــن اجلــهــود النيابية 
واالتصال مع بعض اإلخــوة في احلكومة لهذا 
الغرض ، مؤكدا ان ظروف عدم تشكيل احلكومة 
لن يعطل هذه املساعي واجلهود حلني التوصل 

إلى حل يرضيهم في القريب العاجل .
كما بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن 
ببرقيتي تهنئة إلــى رئيس اجلمعية الوطنية 
فــي مملكة تــايــانــد تــشــوان ليكباي ورئيس 
مجلس الشيوخ بوينبيتش ويشتكولشاي وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبادهم .

قــال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة 
ــؤون  ــش ــاب اخلــتــامــي لــــوزارة األوقــــاف وال ــس احل
اإلسامية عن السنة املالية املنتهية 2019/2018 
وماحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني 

بشأنها وتبني لها ما يلي :
ناقشت اللجنة مدى فعالية األنظمة الرقابية في 
الوزارة متمثلة مبكتب التدقيق والتفتيش والذي تبني 
عدم تفعيله وعدم مباشرة اختصاصاته وفقا ملا نص 
عليه قــرار مجلس الــوزراء بهذا الشأن، حيث أكدت 
اللجنة على ضــرورة بذل مزيد من اجلهد في سرعة 
تفعيله بالكوادر الفنية الــازمــة ملا له من دور في 

معاجلة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة.
كما ناقشت اللجنة ماحظات اجلهات الرقابية فيما 
يتعلق بتنفيذ تعاقدات الوزارة ومتابعتها وإجراءاتها 
في التعاقد،وشددت على اتخاذ كافة اإلجـــراءات ملا 

ورد من ضعف في متابعة تلك التعاقدات والذي أدى 
إلى بعض التجاوزات والتاعب في بيانات رسمية 
وسقوط حق الــوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن 

األعمال.
حيث أبــدت اجلهة ما قامت به من تشكيل جلان 
حتقيق في معظم املاحظات الواردة في تقرير ديوان 
احملاسبة وما اتخذته من إجراءات في إثبات املسؤولية 
ومعاقبة املتسببني، وتؤكد اللجنة بضرورة متابعة 
ــوان احملاسبة  ــدي تسوية مــا ورد مــن مــاحــظــات ل

واحلرص على عدم تكرارها في العقود األخرى.
ومــن جانب آخــر ناقشت اللجنة قــدرة الـــوزارة 
التنفيذية ملشاريعها اإلنشائية وتدني نسب اإلجناز 
على الــرغــم مــن إقـــرار مجلس األمــة لباب النفقات 
الرأسمالية في السنوات الـ 3 األخيرة لتسريع عجلة 
تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق فيها، وأكدت اللجنة 
على ضـــرورة بــذل مزيد مــن اجلهد فــي إزالـــة كافة 

املعوقات التي تواجهها مع اجلهات األخــرى املعنية 
مثل بلدية الكويت في استام احلدود وغيرها وذلك 
حسب ما أفادت به الوزارة باالجتماع، واحلرص على 
تقدير االعتمادات املالية مبا يواءم القدرة التنفيذية 
للوزارة بالتعاون مع وزارة املالية لتفادي استغالها 

بعكس ما خطط لها.
كما ناقشت اللجنة اآللــيــة املتبعة فــي صرف 
املساعدات اخلارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة 
عليها والتأكد من ايصالها للجهات املستفيدة في 
اخلارج إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع املساجد 
واملعني بالصرف على املشاريع الوقفية وتخصيص 
ــرورة إشــراف  املساكن الوقفية للمنتفعني بها، وض
ــوزارة وديــوان احملاسبة على مثل تلك احلسابات  ال
ــارج نطاق الـــدورة املستندية في  التي تستخدم خ
الوزارة كونها أموال خاصة )أموال وقف( مما يجعل 

صعوبة احكام الرقابة عليها.      

جانب من اجتماع جلنة امليزانيات

جلنة امليزانيات تطالب »األوقاف« بتسوية 
مالحظات ديوان احملاسبة

هنأ نظيريه في مملكة تايالند بالعيد الوطني

الغامن: لن نترك »اخلبراء« 
وحيدين .. وحل مشكلتهم أولوية

وثيقة رابطة دعاة 
الكويت »نبيها عفو« 

بديوان املطير 
للتوقيع عليها 

قال النائب محمد براك املطير ان وثيقة رابطة دعاة 
الكويت »نبيها عفو« ستكون متواجدة طــوال امس 
االربعاء في ديوان النائب محمد براك املطير بضاحية 

محمد املطيرعبدالله السالم لكل من يرغب بالتوقيع.


