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خالل لقائه يوسف الصباح والوفد المرافق له

الروضان« :التجارة» لم تستغن
عن الكوادر الوطنية في «المعادن الثمينة»
كتب حمد احلمدان:
�أكد وزير التجارة وال�صناعة خالد الرو�ضان عدم وجود
نية لوزارة التجارة لإغالق اي من فروع او منافذ ال�شحن
اجلوي الدارة املعادن الثمينة التابعة للوزارة ،مبينا
انه مل يتم ا�صدار قرارات بهذا ال�ش�أن حيث ان الوزارة
ملزمة بتنفيذ الهيكل التنظيمي املعتمد من قبل ديوان
اخلدمة املدنية.
و�أف��اد يف رده على �س�ؤال برملاين ب�أن ادارة املعادن

الثمينة تعتمد يف عملها على الكوادر الوطنية ومل يتم
اال�ستغناء عن اي منهم ومازالوا على ر�أ�س عملهم.
و�أ�ضاف انه ال ميكن نقل املهام الى ال�رشكات التجارية
حيث ان مر�سوم قانون اال�رشاف والرقابة على املعادن
الثمينة واالحجار ذات القيمة وتعديالته خ�ص وزارة
التجارة وال�صناعة بالرقابة على املعادن الثمينة دون
غريها من اجلهات ،م�ؤكدا ان الوزارة م�ستمرة برقابتها
وفق ن�صو�ص القانون معتمدة بذلك على الكوادر الوطنية
بعد اجتياز االجراءات اجلمركية.

محليات

الزياني :للموانئ الكويتية دور كبير
في تحقيق دعم العملية التنموية

• خالد الروضان

بحثت الئحة تنظيم الصرف المالي المخصص لألندية

«لجنة الميزانيات» دعت هيئة الرياضة
إلى تسوية حساب العهد
• زايد الزياني مستقبالً الشيخ يوسف الصباح والوفد املرافق له

�أ���ش��اد وزي��ر ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة البحريني زايد الزياين
�أم�����س باملكانة العاملية التي
حققتها م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية
يف ادارة املوانئ التجارية ودورها
يف حتقيق دعم العملية التنموية
بالكويت.
جاء ذلك يف لقاء الوزير الزياين

باملدير العام مل�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية ال�شيخ يو�سف ال�صباح
والوفد املوافق له مبنا�سبة زيارته
للبحرين .
وا�ستعر�ض اجلانبان يف اللقاء
العالقاتالأخويةالعريقةوالرا�سخة
بني البحرين والكويت وما ت�شكله
من متانة متوارثة ومنو مطرد يف ظل

حر�ص قيادتي البلدين.
وم��ن جانبه �أب��دى ال�شيخ يو�سف
ال�صباح �إعجابه ومتابعته املتوا�صلة
للم�شاريع املتطورة التي باتت
حتت�ضنها مملكة البحرين يف الوقت
احلا�رض والآثار الإيجابية الكبرية
التي تعك�سها على حركة االقت�صاد
الوطني.

امتد إلى األشجار المجاورة

• جانب من اجتماع اللجنة

كتب حمد احلمدان:
ناق�شت جلنة امليزانيات واحل�ساب
اخلتامي م�رشوعي ميزانية الهيئة
العامة للريا�ضة لل�سنة املالية
اجل��دي��دة  2020/2019وح�سابها
اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية
 2018/2017وم�لاح��ظ��ات دي��وان
امل��ح��ا���س��ب��ة وج���ه���از امل��راق��ب�ين
املاليني ب�ش�أنه.
وقال رئي�س اللجنة النائب عدنان
عبدال�صمد �إن اللجنة ر�أت عدم
فعالية مكتب التدقيق والتفتي�ش يف
الهيئة كونه ال يت�ضمن وجود خطة
�سنوية معتمدة وال توجد �أي تقارير
دورية عن �أعمال التدقيق لي�ستدل
منها على م��دى فعالية املكتب،
و�شددت اللجنة على �رضورة تدعيم

املكتب بالكوادر الوظيفية الالزمة
لتفعيله وليمار�س دوره الرقابي
وف��ق م��ا ن�ص عليه ق���رار جمل�س
الوزراء بهذا ال�ش�أن ملا له من دور
يف احلد من املالحظات.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن �أغلب املالحظات
تركزت يف م�رصوفات الباب الثامن
«م�رصوفات وحتويالت �أخرى» كونه
يعد من �أكرب �أبواب ميزانية الهيئة
وميثل  75%من تقديرات م�رصوفات
ال�سنة املالية اجلديدة 2020/2019
بتقديرات بلغت  67.7مليون دينار.
و���ش��دد على ��ض�رورة ات��خ��اذ كافة
االج����راءات ال�لازم��ة نحو ت�سوية
ح�ساب العهد يف الهيئة خا�صة فيما
يتعلق بال�رصف على بند م�ساعدات
الأندية والأن�شطة الريا�ضية ،حيث
�أكد ممثل جهاز املراقبني املاليني

�إف��ادت��ه يف االجتماع ب���أن الهيئة
تواجه م�شكلة يف هذا اجلانب والأمر
يتطلب مزيدا من التن�سيق فيما بني
الهيئة ووزارة املالية لت�سوية
احل�سابات اخل��ارج��ة ع��ن �أب���واب
امليزانية.
ومن جانب �آخر �أبدت وزارة املالية
تعاونها من خالل توجهها لإ�صدار
كتب �سرت�سل للهيئة ب�ش�أن تنظيم
عملية ال�رصف على العهد والتن�سيق
لت�سوية املبالغ.
ولفت �إلى ب�أنه مت االنتهاء من ا�صدار
الئحة تنظيم �رصف الدعم املايل
املخ�ص�ص للأندية واملخ�ص�ص له
مبلغ ال يزيد عن � 750أل��ف دينار
وف��ق��ا للقانون اجل��دي��د رق��م 21
ال�صادر ب�سنة  ، 2016وقد �شددت
اللجنة على ��ضرورة �إع��ادة النظر

يف التو�سع بت�شكيل و�إ�شهار العديد
من الأندية ذات الأن�شطة املت�شابهة
بهدف احل�صول على مثل هذا الدعم
وفقا ملا �أفاد به ممثل وزارة املالية
وما توافر للجنة من بيانات.
ون��اق�����ش��ت اللجنة ق�ضية �ضبط
منح التفرغ الريا�ضي نظرا ملا
�أثري من لغط حول هذا املو�ضوع
حيث �شددت اللجنة على �رضورة
و�ضع �ضوابط و�أنظمة بالتن�سيق
مع اجلهات الرقابية خا�صة فيما
يتعلق باللجان التنظيمية لبع�ض
البطوالت وبالأخ�ص الداخلية وفقا
ملا �أفادت الهيئة ب�أن امل�شكلة تكمن
يف مثل تلك اللجان كونها خارجة
عن ال�سيطرة ملن يتم اختيارهم
للتفرغ الريا�ضي وم��دى حاجتهم
الفعلية مبثل تلك اللجان.

 3فرق إطفاء تسيطر على حريق اندلع
في سكن عمال بالصليبية
كتب حم�سن الهيلم:
متكنت  3فرق للإطفاء من ال�سيطرة على حريق اندلع
يف �سكن عمال مبنطقة ال�صليبية الزراعية .وكان مركز
عمليات الإطفاء تلقى بالغ ًا م�ساء �أم�س يفيد باندالع
حريق يف �سكن للعمال وتبلغ م�ساحة احلريق 400
مرت مربع ،وك��ان احلريق عبارة عن غرفتني وامتد
احلريق الى اال�شجار املجاورة ل�سكن العمال ،ومت
توجيه فرق الإطفاء للتعامل مع احل��ادث من مراكز

ال�صليبخات واجلليب واال�سناد بقيادة رئي�س مركز
ال�صليبخات العقيد م�شاري ال�صحاف ،ورئي�س مركز
اجلليب العقيد طالل املحي�سن .وقامت فرق الإطفاء
مبكافحة احلريق وحما�رصته من جميع االجتاهات
ملنع انت�شار النريان لباقي �أجزاء املزرعة  ،فيما مل
يوقع احلادث اي ا�صابات ب�رشية ،واقت�رصت الأ�رضار
فقط على املاديات.
وبا�رشت مراقبة التحقيق يف حوادث احلريق بعملها
ملعرفة� أ�سباب احلادث.

جاسم الغانم :نأمل التوصل التفاقية معدلة
للترانزيت بين الدول العربية
�أعرب رئي�س وفد الكويت الى االجتماع العا�رش
للجنة الفنية امل�رشفة على اتفاقية «ترانزيت»
جا�سم الغامن ،عن الأمل ب�أن يتم التو�صل الى
�صيغة نهائية مل�رشوع اتفاقية تنظيم النقل
والعبور «ترانزيت» املعدلة بني الدول العربية
قريبا.
وقال �إن وفد الكويت ركز يف املناق�شات على
الأمور املتعلقة بو�سائل النقل «الرتانزيت» اذ

اقرتح تخفي�ض الر�سوم على النقل والعبور من
�أربعة يف الألف �إلى اثنني يف الألف.
و�أو�ضح ان «ن�سبة االربعة يف الألف لي�س لها
مرجع �أو م�ستند لذلك نطمح ال��ى تخفي�ضها
الثنني يف الألف».
و�أكد �أهمية هذه االتفاقية يف تعزيز التعاون
وزي���ادة حركة التبادل التجاري بني الدول
العربية معربا عن �أمله يف �أن تتفهم ذلك الدول

العربية وان تكون ك��ل االج����راءات اخلا�صة
مبو�ضوع «الرتانزيت» مي�رسة «بخا�صة ما يتعلق
ب�إجراءات التفتي�ش وان تكون ن�سبة الر�سوم على
«الرتانزيت» واحدة».
ويناق�ش اجتماع اللجنة على مدى ثالثة ايام
املالحظات الفنية والقانونية لعدد من الدول
االع�ضاء ب�ش�أن م�رشوع اتفاقية تنظيم النقل
بالعبور «الرتانزيت» من بينها الكويت.
• رجال اإلطفاء يكافحون احلريق

الكاظم لـ «تلفزيون الشاهد» :نأمل تطبيق ساعات العمل التطوعي في الكويت

• يوسف الكاظم متحدثا ً لإلعالمي بداح السهلي

ق��ال رئ��ي�����س االحت���اد العربي
للعمل التطوعي الدكتور يو�سف
ال��ك��اظ��م �إن احل�����س التطوعي
يرتبط بن�ش�أة الكويت وما لفت
نظري اثناء ال�سيول الأخ�يرة
العمل التطوعي ًا التلقائي بدون
دعوة �أحد وهذا يدل على وجود
ثقافة التطوع بني املواطنني.
و�أو���ض��ح يف لقائه م��ع الإعالمي
بداح ال�سهلي يف برنامج «يل متي»
على تلفزيون «ال�شاهد» انه �إذا مت
العمل التطوعي يف الكويت ب�صورة
منظمة �أك�ثر �سيكون هناك نتائج
�أكرب ،الفتا الى ان من �أهم �أهداف
االحت��اد العربي للعمل التطوعي
تعزيز قيمة العمل التطوعي يف
العامل العربي عن طريق ان�شاء
فرق تطوعية.
والى تفا�صيل اللقاء:
• حدثنا عن فكرة ان�شاء االحتاد
العربي للعمل التطوعي؟
 هي فكرة قطرية ان�شئت يف 2003لأن وقتها كانت ثقافة
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف العامل
العربي تقدم على ا�ستحياء
فكان همنا ان�شاء احتاد للكيان
العربي ,وبالفعل طالبنا بعمل
اجتماع للدول العربية يف قطر
من خالل جامعة الدول العربية
ومت ح�ضور  16دول��ة واتفقنا
على النظام الأ�سا�سي ,وبالفعل
مت ا�شهار االحت��اد العربي يف
دي�سمرب .2003
• ما �أهداف االحتاد العربي؟
 -من اهم �أهدافه تعزيز قيمة

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف العامل
العربي من خالل خدمة �شبابنا
يف كل املجاالت،وان�شاء فرق
ت��ط��وع��ي��ة ،و�إي�����ص��ال ر�سالة
وا�ضحة للعمل التطوعي من
خالل املتطوعني حتى الأطفال,
فهناك ن�شاط املتطوع ال�صغري
مق�سم الى  3فئات عمرية لتعزيز
القيمة الوطنية للطفل يف ن�ش�أته
ولزراعة حبه للعمل التطوعي.
• كيف يتم اختيار املن�ضمني
�إلى العمل التطوعي؟
 �سيا�سة االحتاد هي ان ن�أخذم��ن ك��ل ب��ل��د جمعية م�شهرة
ب�شكل ر�سمي يكون فيها ن�شاط
قائم على �أر����ض ال��واق��ع ،من
ه��ذه اجلمعيات مركز الكويت
التطوعي فهم �أع�ضاء معنا يف
االحت��اد ويف االجتماع الأخ�ير
فتحنا جما ً
ال لفريق ثان ين�ضم
الينا.
• هل يتم االن�ضمام من اجلمعيات
مبا�رشة عن طريق االحتاد؟
ال ،يف البداية تتعامل اجلمعية
مع الع�ضو الذي يكون معنا يف
االحت���اد لأن لديه املتطلبات
وال�رشوط املتفق عليها ،بعدها
تري �إذا كان املتطوع متوافق ًا مع
الأنظمة وال�رشوط املتفق عليها
من قبل االحتاد ،ويف النهاية �أي
م�شاركة متثل الدولة التابعة
لها.
• كيف تقيم الفرق التطوعية
املوجودة يف الكويت؟
 -احل�س التطوعي موجود من

الأ�سا�س يف الكويت ،و�إذا مت
الأمر ب�صورة منظمة �أكرث �سيكون
هناك نتائج �أكرب ،لذلك �أعطيت
بع�ض امل��ع��اي�ير واخل��ط��ط يف
االج��ت��م��اع الأخ�ي�ر يف الكويت
ووج���دت ان ك��ل قائد ميكن ان
يدير فريق عمل كامل.
• ما ال�شيء الذي ر�أيتموه يف قطر
و�أردمت ان ينتقل الى الكويت؟
 قطر اهتمت ب�شكل كبري بالعملال��ت��ط��وع��ي ويف � 2008صدر
ق��رار االل��ت��زام ب�ساعات العمل
التطوعي مبعنى ان �أي طالب ال
يتخرج من الثانوية اال بق�ضاء
� 30ساعة يف العمل التطوعي,
وطالب اجلامعة ال يتخرج اال
بعد ق�ضاء � 50ساعة يف العمل
التطوعي ,وبالفعل جنحنا يف
ن�رش هذه الثقافة بني النا�س،
واالن نريد ان نعزز هذه القيمة
بالكويت عرب تطبيق �ساعات
العمل التطوعي ،ويف الكويت ما
لفت نظري اثناء هطول االمطار
الأخرية �أن العمل التطوعي كان
تلقائي ًا من النا�س بدون دعوة
وهذا دل على وجود ثقافة وح�س
داخل النا�س ومن خالل الدورة
التي نظمتها وج��دت ان هناك
فرق ًا تطوعية موجودة بالكويت
ولكن ال تعرف امل�سار ال�صحيح
للعمل عليه.
• يف ر�أيك متى نري القياديني يف
الدول العربية يبادرون بالعمل
التطوعي؟
 -قابلت �أكرث من �شخ�صية قيادية

ووجدت �أنهم يريدون اال�شرتاك
يف عمل تطوعي ،وكن�شاط احتاد
عربي قريبا �إن �شاء الله �سيتم
عمل �أن�شطة تطوعية يف الكويت
.
• ه��ل �ستكون ه��ن��اك م�شاركة
من الفرق العربية التطوعية
يف تنظيم قطر لك�أ�س العامل
القادم؟
 نعم ،ف�سمو الأم�ي�ر ال�شيخمتيم ق��ال ان ه��ذا املونديال
للعرب ،وه��ن��اك اتفاقية بني
جلنة امل�شاريع وبيننا كاحتاد
عربي ب�أننا �سنكون م�س�ؤولني
ع���ن ك���ل امل��ت��ط��وع�ين ال��ع��رب
الذين �سي�شاركون يف املونديال
وب��ال��ف��ع��ل ب����د�أن����ا ب�تروي��ج
اال�ستمارات للم�شاركة يف العمل
التطوعي وه��ي م��ت��واف��رة على
املوقع.
• كيف تتم عملية تبادل الثقافات
بني ال��دول العربية يف العمل
التطوعي؟
 يف البداية كانت هناك �صعوبةيف الربط بني الدول ،وجنحنا
يف هذا االم��ر ومت عقد �أك�ثر من
م�ؤمتر دويل وحاليا يوجد مركز
تدريب يف ال�سودان ومركز اخر
يف لبنان لإع��ط��اء املتطوعني
ال��رخ�����ص��ة ال��دول��ي��ة للعمل
التطوعي ويتم التقييم من قبل
برنامج املتطوعني م��ن الأم��م
املتحدة� ،أي�ضا يوجد لدينا
املر�صد العربي للعمل التطوعي
واكادميية العمل التطوعي.

