
قال كبير مدققني بإدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االقتصادية فرحان الشمرى أن دي��وان احملاسبة 
مي��ارس رقابته املسبقة وفقا لقانون انشائه رقم 
30 لسنة 1964، حيث متت دراس��ة عدد )365( 
موضوع للجهات اخلاضعة لرقابته خ��ال شهر 
يونيو لسنة 2019 بقيمة إجمالية م��ق��داره��ا ( 
/992580،625،854 د.ك) وق��د أب��دى دي��وان 
احملاسبة رأيه لعدد )253( موضوع بقيمة إجمالية 
) 391/337،709،711د.ك( أي بنسبة 69.31% 
م��ن إجمالي ع��دد امل��وض��وع��ات امل��ع��روض��ة خال 
الفترة وم��ازال عدد )112( موضوع قيد الدراسة، 
حيث جاء رأي الديوان حول هذه املوضوعات على 
النحو التالي باملقارنة مع عدد موضوعات شهر 

مايو 2019. 

وأك��د الشمري أن دي���وان احملاسبة ق��ام خال 
الفترة 2019/6/1 وحتى 2019/6/30 بإصدار 
رأيه للجهات باملخالفة ألحكام املادتني )14،13( 
من قانون إنشاء ديوان احملاسبة رقم )30( لسنة 

1964 وذلك لعدد )2( موضوع. 
وأضاف أن دراسة الديوان أسفرت خال الفترة 
2019/6/1 وح��ت��ى 2019/6/30 ب��دراس��ة 
م��وض��وع��ات تتمثل ف��ي امل��ن��اق��ص��ات واألوام����ر 

التغييرية والتعاقد املباشر واملمارسات وعقود 
توريد واالتفاقيات االستشارية والعقود اإلشرافية 

واملطالبات باإلضافة إلى املزايدات 
 موافقة شريطة االلتزام بتعميم وزي��ر املالية 
رقم )3( لسنة 2019 بشأن الصرف حتى اصدار 
قانون ربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية 
وقوانني ربط ميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسسات 

املستقلة للسنة املالية 2020/2019.
مع مراعاة :

األخ��ذ مبا قد ي��رد من ماحظات إلدارة الفتوى 
والتشريع حول مشاريع العقود أرقام

 G1148\19، ،19/G1127\19 ، G1104 (
 G1129\19، G1156\19، G1163\19 ،

.) G1092\19
 أن يتم توريد امل��واد املطلوبة حسب احلاجة 
تفادياً لتكدس امل��واد مما ي��ؤدي الى هدر في املال 

العام من خال تلف هذه املواد.
-عدم التأخر في إصدار التوصية بالشراء حيث 
تبني بأن امل��دة التي استغرقتها ال��وزارة للعرض 
على اجلهاز املركزي للمناقصات العامة من ترسيه 
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون تبلغ )240( 

77،226،699.41د.ك   يوما. 
موافقة مشروطة ان تكون جميع جداول االسعار 

بعد عمل املوازنة املرفقة مع كتاب ال��وزارة املؤرخ 
2019/5/28 جزء من مستندات التعاقد، على 
ان تكون الوزارة قد اطمأنت من مائمة كافة فئات 
اس��ع��ار البنود ال���واردة فيها م��ع أس��ع��ار السوق 

16،804،071.56د.ك احمللي.   
املناقصة رق��م: و ك م / 36/ 2016 - 2017 
أعمال الصيانة املدنية في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه
                وزارة الكهرباء واملاء

م��واف��ق��ة م��ش��روط��ة ان���ه ال ي���رى م��ان��ع��ا من 
متديد الوثيقة احلالية مل��دة 3 شهور تنتهي في 

2019/9/30 شريطة:
- التأكيد على ان ديوان احملاسبة سوف ينظر في 
امر جتديد اخر للوثيقة املنتهية وكذا اعداد وثيقة 
التامني الصحي القادمة طبقا ألحكام القانون رقم 
49 لسنة 2016 و هو ال��راي ال��ذي سبق لديوان 

احملاسبة ابداؤه في كتبه السابقة 
-- ان تتحمل الشركات التابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية القسط التأميني اخلاص بها من املبلغ . 
7،504،389

خ��ض��وع ع��ق��ود ت��أم��ي��ن��ات مؤسسة  د.ك 
البترول وشركاتها التابعة لقانون املناقصات 
العامة )وثيقة التأمني الصحي اجلماعي ملوظفي 

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
وأفراد اسرهم لسنة 2018/2019( 

             مؤسسة البترول    
أوضح الشمري أنه من خال دراسة وماحظات 
الديوان مت حتقيق وفر بقيمة )181/1،037،576 
دك( خ���ال ال��ف��ت��رة م���ن 2019/6/1 وح��ت��ى 

.2019/6/30
       وأش���ار إل��ى أن زي���ادة امل��واض��ي��ع اخلاصة 
بأوامر التمديد الزمني للعقود بقيمة وبدون قيمة 
نتيجة إلخضاع كافة أوامر التمديد الزمنى للعقود 
بغض النظر ع��ن أث��ره��ا امل��ال��ي لرقابة ال��دي��وان 
املسبقة وفق�ا للتعميم رقم )5( لسنة 2019، حيث 
مت دراس�ة عدد )16( موضوع زي��ادة ع�ن الشهر 

السابق بنسبة 433 %.
كما أفاد بأن دي��وان احملاسبة قام بإصدار عدم 
املوافقة على عدد )11( موضوع ورد أوراق عدد 
)94( موضوع وهو ما ميثل زيادة بنسبة )134%( 
م��ن ع��دد امل��وض��وع��ات التي أص��در فيها ال��دي��وان 
رأي��ه حولها خ��ال الفترة السابقة في شهر مايو 
2019، فقد ارتفع عدد املوضوعات التي مت ردها 
وعدم املوافقة عليها بعدد )18( موضوع عن عدد 
املوضوعات التي أصدر فيها الديوان رأيه حولها 

خال الفترة مقارنة بشهر مايو 2019.

محليات6 alwasat.com.kw3484 االثنني 19 ذو القعدة 1440 ه�/ 22 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العددMonday 22th July 2019 - 13 th year - Issue No.3484

خالل شهر يونيو املاضي
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الدماك : مبنى متكامل وعلى طراز حديث بالقرب من هيئة الزراعة لتسهيل معامالت املزارعني 

»املزارعني« وضع حجر األساس ملبنى االحتاد مبنطقة الرابية

وضع مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
ل��ل��م��زارع��ني حجر األس���اس ملشروع 
امل��ب��ن��ى االداري اخل���اص ب��االحت��اد 
الكويتي للمزارعني في منطقة الرابية 
بجانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية وه��و ع��ب��ارة عن 
مبنى متكامل مت تسليم إنشائه إلحدى 
شركات املقاوالت املعروفة واملصنفة 
واملعتمدة من قبل بلدية الكويت بعد 

ترسية املناقصة عليها .
وحضر وضع حجر األساس رئيس 
االحت��اد الكويتي للمزارعني عبدالله 
ال��دم��اك ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س حسني بن 
ص��ام��ل وأم���ني ال��س��ر محمد صنهات 
التعيبي وأمني الصندوق جابر مرزوق 
العازمي وعضوا مجلس االدارة فهد 
احليان ومبارك عوض العازمي ومدير 

االحتاد عايد الرشيدي .

وك��ش��ف رئ��ي��س االحت���اد عبدالله 
الدماك في تصريح صحفي بعد وضع 
حجر األساس أن الشركة املنفذة تقوم 
بعملها على أكمل وجه ونتوقع تسليم 
املبنى خ��ال م��دة العقد املتفق عليها 
بني الطرفني ليكون هناك مبنى متكامل 
لاحتاد الكويتي للمزارعني في منطقة 
ال��راب��ي��ة خ��اص��ة وأن املبنى احلالي 
مضى عليه أكثر من أربعة عقود منذ 

سبعينيات القرن املاضي حيث رأى 
مجلس اإلدارة ض��رورة إنشاء مبنى 
متكامل وعلى الطراز احلديث إضافة 
إل��ى وج��وده بالقرب من مقر الهيئة 
العامة للزراعة ليسهل على املزارعني 
معاماتهم وي��ق��رب امل��س��اف��ات وه��ذا 
ما يسعى إليه مجلس إدارة االحت��اد 
خلدمة جميع املزارعني وتسهيل مهام 

عملهم .

أعشاء مجلس ادارة االحتاد يتوسطون املهندسني املشرفني على املشروع

بارك لألندية الثالثة املشهرة وأعلن  عدم خوضه انتخابات 
اللجنة البراملبية 

 الهاجري : أترأس اللجنة البراملبية 
الكويتية لرياضات ذوي العزمية 

2003 والهمم منذ عام 
بارك رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
شافي الهاجري لألندية التي أشهرت مؤخرا وهي 
نادي وربه ونادي مبارك الكبير ونادي التحدي 
للمعاقني باإلضافة للنادي الكويتي ووجود هذه 
األندية سوف يجعل هناك تنافس وحتدي تعود 
فائدته لذوي اإلعاقة بالكويت كما سوف يسمح 
وج��ود أرب��ع أندية بالباد إل��ى تأسيس اللجنة 
البراملبية لرياضية املعاقني وتكون تلك األندية 
حتت مظلتها  وه��ذا بحد ذات��ه مكسب لرياضة 

املعاقني على مستوى دول الشرق األوسط .  
وأوض��ح الهاجري في مؤمتر صحافي عقده 
م��س��اء أم��س ف��ي مقر ال��ن��ادي الكويت لرياضة 
املعاقني مبنطقة حولي أنه منذ عام 2003 يترأس 
اللجنة البراملبية الكويتية وه��ي مبثابة جلنة 
براملبية دولية لرياضات املعاقني واآلن مقبلني 
على انتخابات بني األندية األربعة إلنشاء جلنة 
براملبية يقدم كل نادي من األندية األربعة مرشح 
حسب النظام األساسي ال��ذي يتم اإلتفاق عليه 
من هذه األندية بحيث يرشح كل نادي مرشحان 
أو ثاثة أو أكثر حسب اإلتفاق ال��ذي سيتم بني 
األندية وبعد اإلنتهاء من النظام األساسي للجنة 
وانتخاب مجلس إدارتها ستكون هي املسؤولة عن 

األعمال التي تسند إليها وخاصة رياضة املعاقني.
وشدد الهاجري بقوله لقد أعلنتها في أكثر من 
مناسبة وأعلنها اليوم باملؤمتر الصحفي أمام 
رج��ال اإلع��ام والصحافة ال أطمح وال أرغ��ب في 
رئاسة اللجنة البراملبية اجلديدة إذا مت إنشاؤها 
خ��ال الفترة املقبلة والتي ستستمر مل��دة أربع 
سنوات . ومتنى الهاجري أن تتفق األندية األربعة 
على االستمرار في االجن��ازات الدولية والعاملية 
التي حققها أب��ط��ال الكويت م��ن اجلنسني على 
مدى أكثر من أربع عقود متتالية منذ إنطاق هذه 
الرياضة اخلاصة في املعاقني منذ ع��ام 1977 
أي منذ سبعينيات القرن املاضي بحيث يخلق 
هذا التنافس بني األندية إلبراز أبطال يحافظون 
على ري��اض��ة املعاقني محليا وعربيا ودول��ي��ا 
وعامليا فالكويت أجنبت أبطاال على م��دى تلك 
العقود بنادي واحد فقط فما بالنا اليوم ويكون 
فيها أربعة أندية مشهرة ويدير أمورها خيره 
من شباب الكويت الذي كان معظمهم إن لم يكن 
جميعهم أبطال مثلوا الكويت في احملافل الدولية 
ورف��ع��وا علمها ف��ي سماء املجد واالن��ت��ص��ارات 
التي صفق لها العالم بأسره وعلى اجلميع أن 
يضعوا الكويت أمامهم جميعا من أجل االرتقاء 
برياضة املعاقني واالتفاق بوضع نظام أساسي 
للجنة يخدم اجليل احلالي واألجيال القادمة وأن 
تتوائم قوانني اللجنة مع النظام األساسي للجنة 

البراملبية الدولية .
ودع��ا الهاجري جميع القائمني على األندية 
األربعة أن يتم ترشيح األعضاء املناسبني حلمل 
األمانة  الذين سيمثلون أنديتهم باللجنة ملا يخدم 
رياضة املعاقني وأن يصل إليها رياضيني مارسوا 
ع��دد من األلعاب وتكون لديهم اخلبرة الكافية 
إلدارة األم��ور ألن إختيارهم سوف ينعكس على 
عمل اللجنة البراملبية حسب االمكانيات والقدرات 
املوجودة لديهم لذلك على كل نادي أن يؤهل من 
هو يصلح لهذا املكان من خ��ال وج��ود خبرات 
للمرشح ومسؤولية لهذا املنصب فهو تكليف 
وليس تشريف حتى تكتمل املسيرة لرياضة 
املعاقني لألفضل وأنا شخصيا ليس لدي مطامع 
في رئاسة اللجنة البراملبية وس��وف أخ��دم في 
مكاني احلالي رئيسا للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني أخ��دم إخ��وان��ي وأب��ن��ائ��ي ف��ي مختلف 
إعاقاتهم كما عهدوني خاصة وأننا نعيش بني 
قيل وق��ال وشافي الهاجري سوف يبقى جنديا 
من جنود الكويت الذين يعملون لرفعة شأنها 
من أي موقع وأن يتم إبراز هذا التصريح لكل من 

يسعى خلدمة املعاقني وعلى اجلميع االبتعاد عن 
اإلش��اع��ات والقيل والقال التي ال تخدم رياضة 
املعاقني بل بالعكس ستون سببا في إيقاف سفينة 
اإلجن��ازات التي اعتادت عليها القيادة السياسية 
ف��ي ال��ب��اد والشعب الكويتي ويجب أن نكون 
يدا واح��دة من أجل استمرار رياضة املعاقني في 
تطور وإجناز وهذا ال يتم إال بتكاتف اجلميع وأنا 
أعلنها صراحة التعاون مع جميع األندية من أجل 

املصلحة العامة وخدمة ذوي اإلعاقة . 
وأختتم الهاجري املؤمتر الصحفي بضرورة 
أن تلتف جميع األندية األربعة على إنشاء اللجنة 
البراملبية ب��أس��رع وق��ت م��ن أج��ل تقدمي أفضل 
خدمة بالعمل حتت مظلتها خاصة أن العمل بدأ 
وعلى جميع األندية البحث عن الاعبني في جميع 
األلعاب اخلاصة برياضة املعاقني وهذه مسؤولية 
جميع األندية املشهرة وعليها حتملها وعلى كل 
مجلس ادارة العمل لرفعة شأن الكويت ومسيرة 
هذه الرياضة الهامة وتطويرها وعلى كل مجلس 
إدارة يقدم عدد من الاعبني في ألعاب متنوعة 
ويتم تدريبهم وتأهيلهم خاصة وأن النادي 
الرياضي للمعاقني كان يعاني في إيجاد عدد من 
الاعبني في بعض األلعاب خاصة أن ليس كل 
معاق رياضي لكننا نأمل خير برياضة املعاقني 
بعد زي��ادة األندية املهتمة برياضة املعاقني إلى 
أرب��ع��ة أن��دي��ة ب��دل م��ن ن��ادي واح��د مم��ا سيخلق 
املنافسة وإي��ج��اد العبني في جميع الرياضات 
اخلاصة بذوي اإلعاقة مما يكون لهذه الرياضة 
ش��أن كبير في املستقبل القريب وس��وف مند يد 
التعاون جلميع األندية لتطوير ه��ذه الرياضة 
ونقدم خبراتنا التي استمرت لسنوات ألي نادي 
يريد االستعانة ويجب أن تبعد أية خافات ان 
وجدت وبفضل الله أن جميع األعضاء املؤسسني 
لألندية الثاثة املشهرة كانوا أعضاء للجمعية 
العمومية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
وخ���اض معظمهم انتخابات ال��ن��ادي منذ عام 
2017  وكانت هناك منافسات شريفه بني األخوة 
وحتى عندما لم يحالفهم احلظ كنا نستمع آلرائهم 
ومقترحاتهم لتطوير العمل فجميعنا أخ��وة 

وأصدقاء جمعتنا اإلعاقة .

شافي الهاجري

فرحان الشمري

ط�������ال�������ب ب�����ت�����ك�����ات�����ف األن����������دي����������ة األرب�������ع�������ة 
الن��������ش��������اء ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال�����ب�����رامل�����ب�����ي�����ة ب�����أس�����رع 
وق���������������������ت ل�����������ت�����������ق�����������دمي أف�������������ض�������������ل خ��������دم��������ة

الدماك يستمع لشرح من أحد املهندسني

تتمات

كاشفًا عن توجيهات

أو “يسترزق”، الفتا إلى أن احلل سيبدأ بتشريع 
يصادق عليه املجلس بداية دور االنعقاد املقبل أو في 

دورة برملانية طارئة خال الصيف إن تطلب االمر.
ولفت إلى أنه لن يكشف التفاصيل ألن هناك الكثير 
من النقاشات ت��دور عبر لقاءات نيابية - حكومية 
ومع اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية 
وه��ن��اك توجيه واض��ح م��ن صاحب السمو بإنهاء 

امللف ، وبإذن الله لن ينتهي هذا الصيف إال بصياغة 
وإقرار هذا احلل العادل واجلذري، وأمتنى من جميع 
االطراف التعاون إلغاقه ، خصوصا أن هذه املشكلة 
لم نصنعها نحن بل ورثناها من أجيال سابقة وفي 

مختلف القطاعات .

تتمات


