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مطالبات نيابية بإيجاد رؤية حكومية لما يتم إقراره من ميزانيات

مجلس األمة يقر ميزانية  16جهة حكومية
الغانم:
جلسات خاصة
إلقرار القوانين
والجلسة
الختامية
 3يوليو

عبدالصمد:
الجهات
المستقلة
حولت أرباحها
إلى االحتياطي
العام للدولة

كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

وثمن توجه جمل�س ال��وزراء لوقف
ال�رصف على ح�ساب العهد والتقدم
بطلب اعتماد �إ���ض��ايف خ�لال ال�سنة
املالية « »2019-2018تخ�ص وزارات
النفط والتعليم العايل وال�صحة ل�سد
عجوزات يف ميزانيات ال�سنة املالية
احلالية لتلك اجلهات.
وذك��ر ان �أي��ة �آلية لت�سوية ح�ساب
العهد يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار �أهمية
التحقق من �أن تلك املبالغ قد �رصفت
بوجه حق ويف �إطار القوانني املرعية
وقواعد �إعداد امليزانية وخا�صة فيما
يتعلق ب��ال��وزارات التي لها مكاتب
خارج الكويت.
و�أك��د �أهمية تفعيل مكاتب التدقيق
الداخلي لت�ساعد يف احلد من الوقوع
يف املالحظات التي ت�سجلها اجلهات
الرقابية .و�أو���ض��ح ان طبيعة عمل
جلنة «امليزانيات» فنية فهي تب�سط
م�لاح��ظ��ات��ه��ا م��ن خ�ل�ال تقاريرها
وتو�صياتها وال��ت��ايل تناق�شها مع
ال�سلطة التنفيذية لت�سليط ال�ضوء
على مكامن اخللل و�إعطاء اجلهات
احلكومية الفر�صة لت�سوية املالحظات
مما ينعك�س �إيجابا على الأداء املايل
والإداري للجهاز التنفيذي للدولة.
وقال رئي�س املجل�س مرزوق الغامن يف
نهاية اجلل�سة قد نعقد جل�سات خا�صة
قريبا الق��رار قوانني خا�صة بح�سب
ما يقرر مكتب املجل�س يف اجتماعه
املقبل ،واجلل�سة العادية املقبلة هي
 25ال�شهر احلايل ،ويرجح ان تعقد
اجلل�سة اخلتامية  3يوليو.

وافق جمل�س الأمة يف جل�سته التكميلية
�أم�س على تقارير جلنة امليزانيات
واحل�ساب اخلتامي ب�ش�أن احل�سابات
اخلتامية لـ  16جهة حكومية للعام
امل���ايل  2018/2017وميزانيات
العام املايل  .2017/2018واجلهات
املعرو�ضة على املجل�س هي :بلدية
ال��ك��وي��ت ،هيئة ال��زراع��ة وال�ثروة
ال�سمكية ،الهيئة العامة للبيئة،
هيئة الغذاء والتغذية ،الهيئة العامة
للريا�ضة ،هيئة مكافحة الف�ساد،
الإدارة ال��ع��ام��ة ل�ل�إط��ف��اء ،هيئة
م�رشوعات ال�رشاكة بني القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص ،الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي ،جامعة الكويت،
معهد الكويت للأبحاث العلمية،
الهيئة العامة لذوي الإعاقة ،الهيئة
العامة للقوى العاملة ،هيئة �ش�ؤون
الق�رص ،بيت الزكاة ،الهيئة العامة
للمعلومات املدنية.
وان��ت��ق��د ع���دد م���ن ال���ن���واب خ�لال
مداخالتهم عدم وجود ر�ؤية حكومية
ملا يتم �إقراره من ميزانيات وغياب
الأه��داف اال�سرتاتيجية القائمة على
تنمية امل��وارد الب�رشية واالهتمام
مبخرجات التعليم وربطها بحاجة
�سوق العمل الفعلية.
وطالب نواب ب�رضورة ربط امليزانيات
بخطة التنمية وتطبيق الرقابة يف كل
وزارات الدولة ومتابعة �أداء الهيئات

• مرزوق الغامن مترئسا ً اجللسة

خا�صة �أن البع�ض منها ال تقوم بالدور
املطلوب منها.
واع���ت�ب�روا �أن ت��ك��رار املالحظات
الرقابية على اجل��ه��ات احلكومية
املعرو�ضة على املجل�س �أ�صبحت
ظاهرة متكررة مع غالبية اجلهات
احلكومية كل عام ،مرجعني �أ�سباب
ذلك �إلى عدم تفعيل القوانني بدقة يف
تلك اجلهات.
و�أ�شاروا �إلى �أن من النقاط اجلوهرية
التي تعرقل فاعلية الرقابة امل�سبقة
�آل��ي��ة ح�����س��م اخل��ل�اف ب�ين دي���وان
املحا�سبة وجمل�س الوزراء ،معتربين
�أنها احد �أبرز امل�شكالت لأن اخل�صم
واحلكم يف ح�سم اخلالف هو جمل�س
الوزراء ما �أدى �إلى تكرار املالحظات
وعدم معاجلتها بالطريقة ال�سليمة.
وطالبوا يف هذا ال�صدد بعدم ا�صدار �أي
قرار من جمل�س الوزراء يف اي م�رشوع
يتم رف�ضه من ديوان املحا�سبة وان
يتحمل الوزير امل�س�ؤولية ال�سيا�سية
يف حالة االلتفاف على قرارات ديوان
املحا�سبة.
وق��ال��وا �إن امليزانيات ال تنا�سب
���س��وء اخل��دم��ات وت��ط��اي��ر احل�صى
وامل�ستو�صفات واملواطن ال ي�شعر
ب���أي �أث��ر لهذه امل��ل��ي��ارات التي مت

• جانب من اجللسة أمس

انفاقها يف امليزانية ما ي�شري �إلى
وجود �أن م�شكلة حقيقية يف تطوير
اجلانب اخلدمي يف البالد.
كما �أث���ار ن���واب خ�لال امل��داخ�لات
ق�ضية وج��ود هيئات وج��ه��ات تقر
لها ميزانيات من دون وجود �إنتاج
ملمو�س على �أر�ض الواقع وال �أن�شطة

لها ،م�ؤكدين خطورة اال�ستمرار على
هذا النهج ،و�رضورة و�ضع حل �شامل
وحقيقي لتلك امل�شكالت
ويف بداية اجلل�سة قال رئي�س جلنة
امل��ي��زان��ي��ات واحل�����س��اب اخلتامي
الربملانية النائب عدنان عبدال�صمد
ان وزارة املالية �أخ���ذت بتو�صية

اللجنة بعدم قيام اجلهات احلكومية
امل�ستقلة باحتجاز �أرباحها وحتويل
�أرباح ال�سنة املالية «»2018-2017
�إلى االحتياطي العام للدولة دعما
ملركزه املايل.
و�أ�ضاف النائب عبدال�صمد يف كلمة له
يف بداية مناق�شة املجل�س للح�سابات

الجهات التي أقر المجلس ميزانيتها
1
2
3
4
5
6
7
8

هيئة الزراعة والرثوة ال�سمكية
الهيئة العامة للبيئة

9
10

هيئة الغذاء والتغذية

11

الهيئة العامة للريا�ضة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
معهد الأبحاث
هيئة �ش�ؤون ذوي الإعاقة
بيت الزكاة

12
13
14
15
16

الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد
1لإدارة العامة للإطفاء
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
هيئة ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
جامعة الكويت
الهيئة العامة للقوى العاملة
الهيئة العامة ل�ش�ؤون الق�رص
بلدية الكويت

اخلتامية وربط امليزانيات لعدد 16
جهة حكومية يف اجلل�سة التكميلية ان
ذلك ي�أتي كون تلك اجلهات تعترب من
املوارد املالية الرئي�سية لالحتياطي
العام للدولة.
وبني ان «هذه التو�صية ت�أتي نظرا ملا
متر به ميزانية الدولة من عجوزات
مالية م�ستمرة منذ �ست �سنوات مما
انعك�س �سلبا على االحتياطي العام
للدولة كونه املعني الوحيد ب�سد تلك
العجوزات وفقا للقانون  31ل�سنة
 1978ب�ش�أن قواعد تنفيذ امليزانية».
و�أ���ش��ار �إل��ى مالحظات اللجنة التي
«حت��ت��اج وقفة فعلية م��ن احلكومة
ملعاجلتها» وم��ن��ه��ا وج���وب ربط
خم��رج��ات التعليم ب�سوق العمل
و��ضرورة الإ��سراع يف �إجن��از قانون
البديل اال�سرتاتيجي والتفاوت بني
الرواتب يف اجلهات احلكومية للحد
من ارتفاع ن�سب الت�رسب الوظيفي.
وتطرق �إلى «ت�ضخم اجلهاز احلكومي
من ناحية ع��دد الكيانات االداري��ة
واملنا�صب القيادية و�أث����ره على
امليزانية مما �أدى �إلى الت�شابك يف
االخت�صا�صات والتنازع بني اجلهات
احلكومية وتعطل قيام بع�ض اجلهات
احلكومية باخت�صا�صاتها».

أعرب عن تقديره لجهودها في تعزيز الوسطية

أعمال التشييد والبناء مازالت قائمة

االتحاد األوروبي يشيد بدور الكويت

الشريدة :جامعة الكويت غير صادقة
في االنتقال إلى «الشدادية»

في تحقيق االستقرار والسالم بالمنطقة
�أ�شاد االحتاد الأوروبي ،بدور الكويت يف حتقيق
اال�ستقرار وال�سالم االقليمي معربا عن التقدير
لدورها يف تعزيز الو�سطية باملنطقة.
وقالت الأم�ين العام خلدمة العمل اخلارجي
التابعة لالحتاد الأوروب��ي هيلغا ماريا �شميد،
�أم�س ،قبل انطالق جولتها اخلليجية «�إن االحتاد
الأوروبي يقدر ب�شدة موقف الكويت ودورها البناء
يف املنطقة».
واعتربت �أن التزام �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بال�سالم واال�ستقرار يربز كح�صن يف منطقة

اخلليج ,وقالت «نعترب الكويت حليفة طبيعية يف
تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الو�سطية يف هذا
الوقت احلرج».
و�أ�ضافت �أن «االحتاد الأوروبي يدرك �أن با�ستطاعته
االعتماد على الكويت يف العمل على تعزيز نظام
دويل قائم على القواعد ومبني على االح�ترام
املتبادل والدفاع عن حقوق الإن�سان ومبادئه».
و�أ�شارت الى ا�سهامات الكويت من خالل رئا�ستها
ملجل�س الأمن الدويل ودوره��ا الرائد يف حتقيق
اال�ستقرار يف ال��ع��راق وم�ساهماتها ال�سخية

لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى «�أونروا» �أو الالجئني
ال�سوريني يف الأردن �أو لأطفال اليمن «والتي تعد
بحق �أمثلة رائعة على دورها الإن�ساين».
واكدت انه برغم عدم متكنها من زيارة الكويت يف
جولتها احلالية ف�أنها تتطلع الى لقاء امل�س�ؤولني
الكويتيني يف منا�سبات اخرى.
ولفتت الدبلوما�سية االملانية الى اجلهود الأوروبية
احلالية والتي تركز «على �إقامة �رصح هام وهو
افتتاح بعثة لالحتاد الأوروبي يف الكويت».

«التعليم العالي» :التسجيل للمنح الدراسية
بعمان 23 ...يونيو الحالي
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أعلنت وزارة التعليم العايل فتح
ب��اب الت�سجيل الإل��ك�تروين على
مقاعد املنح الدرا�سية للكويتيني
املقدمة من �سلطنة عمان يف الفرتة
م��ن  23حتى  27يونيو احل��ايل
ال�ستكمال مرحلة البكالوريو�س

للعام اجلامعي .2020/2019
وقالت ال���وزارة يف بيان �صحايف
ان جامعة ال�سلطان قابو�س تتيح
�أرب��ع��ة تخ�ص�صات علمية �أولها
الطب للحا�صلني على ن�سبة %90
والتخ�ص�صالثاينالهند�سةاملعمارية
للحا�صلني على ن�سبة .%85
و�أ���ض��اف��ت ان التخ�ص�ص الثالث

لعلم الفيزياء وي�شرتط احل�صول
على ن�سبة  %80و�أخ�يرا تخ�ص�ص
علم الأغذية للحا�صلني على ن�سبة
.%80
و�أكدت �أن من �أهم ال�رشوط �أن تكون
�شهادة الثانوية العامة الكويتية
�أو ما يعادلها حديثة اال�صدار خالل
العام الدرا�سي  2019/2018و�أال

«اإلطفاء» تسيطر على حريق
شقة بالفروانية
كتب فا�ضل الف�ضلي:

�أو���ض��ح��ت ادارة ال��ع�لاق��ات العامة
والإعالم بالإدارة العامة للإطفاء ان
فرق الإطفاء تعاملت مع حريق �شقة
مبنطقة الفروانية.
ويف التفا�صيل تلقت غرفة العمليات
بالغ عن وجود حريق يف بيت عربي
وعلى الفور توجهت فرق اطفاء مراكز
الفروانية وجليب ال�شيوخ بقيادة
املقدم خالد كنعان الى موقع احلادث
وعند الو�صول تبني ان احلريق يف
�شقة بالدور الثاين وعلى الفور مت
ت�شكيل فرقتني «مكافحة وانقاذ» حيث
مت اخالء البيت من ال�سكان ومكافحة
ال��ن�يران ب���دون وق���وع اي ا�صابات
وتواجد مبوقع احلادث الرائد مزيد
ال�شمروخ من مركز جليب ال�شيوخ,
وكما تواجد رجال وزارة الداخلية
والطوارئ الطبية.

• رجال اإلطفاء خالل إخماد احلريق

يتجاوز عمر الطالب عن  25عاما عند
التقدمي للمنحة.
وب��ي��ن��ت ان���ه يتعني ع��ل��ى الطلبة
الراغبني يف الت�سجيل بهذه املنح
مراجعة املوقع االلكرتوين للوزارة
ل�لاط�لاع على ��ش�روط ال��ق��ب��ول يف
اجلامعة متمنية للطلبة التوفيق يف
حياتهم العلمية املقبلة.

كتب �سالمة ال�سليماين:
با�رشت جامعة الكويت الإنتقال
اجل��زئ��ي �إل���ى املدينة اجلامعية
يف ال�شدادية حيث �سيتم االنتقال
الكلي لها يف بداية الف�صل الدرا�سي
املقبل .
وبهذا ال�صدد �أو�ضح رئي�س جتمع
حملة �شهادة الدكتوراه الكويتيني
د�.سلطان ال�رشيدة �أن جامعة الكويت
غري �صادقة فيما يتعلق ب�صدور قرار
انتقالها �إلى ال�شدادية.
و�أ�ضاف �أنه رفع دعوى �إلغاء قرار
جمل�س جامعة الكويت بانتقال
اجلامعة �إلى مدينة �صباح ال�سامل
اجلامعية على �سند حيث �أن��ه ورد
يف �إح��دى فقرات فقرة  6من قانون
�إن�شاء مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية
� 30/2004أن لها ميزانية مرتبطة
بامليزانية العامة للدولة �أي �أنها
م�ستقلة عن جامعة الكويت و�إال كانت
ميزانيتها ملحقة مبيزانية جامعة
الكويت.
وقال :مل ي�رش القانون ال من قريب
وال بعيد بتبعية مدينة �صباح ال�سامل
اجلامعية جلامعة الكويت .و�أن
قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على

• د.سلطان الشريدة

م�رشوع بقانون اجلامعات احلكومية
والفقرة  45منه تن�ص على �أن تن�ش�أ
جامعة با�سم جامعة �صباح ال�سامل
مبوقع ال�شدادية قرار �إداري له حجيته
و�إن مل يتم املوافقة على امل�رشوع
من قبل جمل�س الأمة واملعرقل ب�أرفف
جمل�س الأمة بفعل فاعلني وال مباالة
الآخرين.
و�أكد انه مت تداول الق�ضية بالق�ضاء
ودفعت جامعة الكويت بعدم وجود
قرار �إداري بانتقال جامعة الكويت

رغم ت�صاريح امل�س�ؤولني ب�صدور
قرار االنتقال بو�سائل الإعالم وحكم
الق�ضاء بناء على هذا الدفع.
و�أ�ضاف �أن على اجلامعة �أن تتحلى
بال�شجاعة وتقدم �إلى املحكمة يف
اال�ستئناف قرار االنتقال لكي يب�سط
الق�ضاء ر�أي��ه على القرار وم��ن ثم
ي�صدر ر�أيه و�إن مل تفعل فنعترب كل ما
�صدر من ت�صاريح م�سئويل اجلامعة
عن قرار االنتقال غري �صادق ويطعن
يف م�صداقيتهم �أمام ال�شعب الكويتي
ويتحملون م��ع��ان��اة �آالف الأ��سر
الكويتية التي تعاين وال تزال تعاين
من �أزمة القبول اجلامعي لعدم وجود
جامعات حكومية تتنا�سب مع � أعداد
خريجي الثانوية العامة.
وم��ن جانب �آخ���ر � :أك���دت م�صادر
�أكادميية ل « ال�شاهد « �إن م�رشوع
ال�شدادية مازالت عمليات البناء
والت�شييد فيه قائمة وهناك م�شاكل يف
الأجهزة والقاعات الدرا�سية  ،ف� ً
ضال
عن �إن املوقع غري �آمن ب�شكل كامل
نظر ًا لوجود عمالة داخل امل�رشوع
 ،بالإ�ضافة �إل��ى �صعوبة الإنتقال
بني املحا�رضات يف كليات اخلالدية
وال�شويخ وغريها ب�سبب الإختتاقات
املرورية وزحمة الطرق.

إخماد حريق مخزن في الصليبية
كتب حم�سن الهيلم:
تعاملت فرق الإطفاء مع حريق وقع
يف خمزن مبنطقة ال�صليبية ,وكان مركز
عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى
بالغ ًا  يفيد ب�إندالع حريق يف خمزن
وعلى الفور مت توجيه مركز اطفاء جليب
ال�شيوخ ومركز اطفاء كبد الى احلادث
وعند الو�صول تبني ان احلادث عبارة
عن �شاليهات داخل خمزن ي�ستخدم
لتخزين معدات ثقيلة و زيوت حمركات و
ت�ستخدم ال�شاليهات كمكاتب و غرف
للحرا�س مب�ساحه 300م تقريب ًا  ،وبا�رش
رجال االطفاء مبكافحه احلريق واخماده
بدون وقوع اي ا�صابات وجاري التحقيق
ملعرفة ا�سباب احلريق  ،ق��اد موقع
احل��ادث رئي�س مركز اجلليب املقدم
احمد ال�سعيدي كما تواجد رئي�س الق�سم
«ج» مبركز كبد املقدم انور املطريي
ورئي�س الق�سم «ج» مبركز جليب ال�شيوخ
املقدم حممد �سامل  ،كما تواجد رجال
امن وزارة الداخلية .

• جانب من املخزن بعد تعرضه للحرق

