
أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عدنان 
عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة ميزانية الهيئة 
العامة للرياضة للسنة املالية اجلديدة 2018/2017 
وحسابها اخلتامي للسنة املالية املنتهية 2016/2015 
ومالحظات جهاز املراقبني املاليني ودي��وان احملاسبة 

بشأنه.
واض��اف عبد الصمد : رغ��م تبعية إدارة التدقيق 
الداخلي ألعلى سلطة إشرافية )مجلس إدارة الهيئة( 
إال أن ديوان احملاسبة ما زال يرى أنها غير فاعلة؛ األمر 
الذي يتطلب تصويب جوانب القصور فيها السيما وأن 
هناك 12 مالحظة مسجلة من قبل ديوان احملاسبة لم 
تقم الهيئة بتسويتها وتسجيل جهاز املراقبني املاليني 
لعدد كبير من املخالفات املالية وكانت بعضها بعدم 
إعداد رئيس الوفد املشارك في االجتماعات والدراسات 

اخلارجية بإعداد تقرير مالي وإداري عن تلك الوفود 
لتسوية مصروفاتها محاسبيا؛ إضافة إلى مخالفات 

أخرى شملت العقود.
وبينت اللجنة أنه مع ميزانية الهيئة للسنة املالية 
اجلديدة فسيكون إجمالي ما حتملته اخلزانة العامة 
خالل السنوات ال� 12 ماضية نحو 524 مليون دينار 
كدعم مخصص لألندية ودع��م االحت��ادات الرياضية 
واللجان األوملبية احمللية واالحت��ادات األقليمية التي 
تتخذ من دولة الكويت مقرا لها؛ وهي أمور أصبحت 
بحاجة ماسة إلعادة النظر وتقييمها مبا يخدم األهداف 
الرياضية على نحو أفضل السيما وأن الهيئة لم 
تصدر حتى اآلن الئحتها لتنظيم صرف الدعم املالي 
لألندية على أسس فنية واملقدر بالتعديالت القانونية 
اجلديدة ب� 750 ألف دينار كحد أقصى لكل نادي مع 

ضرورة األخذ باعتبار أن هناك تباينا في عدد اللعبات 
الرياضية بني كل ن��ادي؛ وسبق أن تسبب القانون 
السابق بخسارة الهيئة ألحكام قضائية لعدم تفريق 
القانون آن��ذاك على نحو واض��ح بني األندية الشاملة 

واملتخصصة.
كما تصمنت امليزانية اجلديدة ما يزيد عن 1.8 مليون 
دينار كدعم مخصص ل��الحت��ادات واللجان العربية 
واإلقليمية في حني أنه مت تخصيص 857 ألف دينار 
دعم مخصص للجنة األوملبية واالحت��ادات الرياضية 
الكويتية ، وهي أمور سبق أن أوصت اللجنة بضرورة 
إع��ادة النظر بها ووض��ع أس��س مهنية في تخصيص 
تلك الدعومات السيما أن االعتمادات املالية املخصصة 
ل��الحت��ادات وال��ل��ج��ان العربية واإلقليمية – وهي 
احت��ادات حتمل طابعا بروتوكوليا – تفوق بكثير ما 

يخصص لالحتادات الرياضية احمللية املعنية بخدمة 
مصالح الكويت الرياضية ، وأن الدولة لم تستفد من 
بعض اللجان األوملبية واالحت��ادات الرياضية والتي 
ساهم مسؤولها لألسف بشكل أو بآخر في ق��رارات 

إيقاف النشاط الرياضي الكويتي في احملافل الدولية.
والبد من سعي الهيئة بجدية أكثر ملساعدة األندية 
الرياضية على تفعيل الئحة االستثمار لديهم خاصة 
أنها ستسهم من ناحية في زي��ادات اإلي���رادات املالية 
للنادي مما سيعينه على رف��ع كفاءته في أنشطته 
الرياضية من م���وارده الذاتية ، وم��ن ناحية أخرى 
ستقلل من حتمل اخلزانة العامة ملا يخصص للنوادي 

الرياضية من مساعدات وغيرها.  
وشددت اللجنة على اتخاذ ما يلزم فيما شاب بعض 
تعاقدات الهيئة من مآخذ سجلها ديوان احملاسبة في 

إح��دى عقودها التي هدفت فعالياتها لدعم املشاريع 
الشبابية غير الهادفة للربح ومنها أن الهيئة جزأت 
تلك العقود والتي بلغت تكلفتها الفعلية نحو 202 ألف 
دينار للنأي عن الرقابة املسبقة للديوان؛ وقيام الشركة 
املنظمة لتلك التعاقدات بتحصيل إيرادات ودون وجود 
رقابة للهيئة عن تلك املمارسات مما جعل تلك الفاعليات 

لم حتقق هدفها الفعلي وفق تقييم ديوان احملاسبة.
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2018/2017 »احلساب اخلتامي البرملانية« ناقشت ميزانية هيئة الرياضة للسنة املالية اجلديدة 

524 مليون دينار لدعم األندية واالحتادات  اخلزانة العامة حتملت 
12 سنة الرياضية واللجان األوملبية احمللية واإلقليمية خالل 

صل منهم الرسوم املستحقة عليهم الذين لم حتحُ

»التشريعية«: طلب »امليزانيات« معلومات عن أسماء مالك 
األراضي الفضاء وأماكن قسائمهم دستوري ومشروع

أجن��زت اللجنة التشريعية تقريرها 
الثاني والسبعني عن الرسالة ال��واردة 
إلى املجلس من رئيس جلنة امليزانيات 
بشأن طلب تكليف اللجنة التشريعية 
بحث م��دى دستورية م��ا طلبته جلنة 
امليزانيات من وزير املالية بشأن بيانات 
بخصوص استغالل القسائم والبيوت 

املخصصة ألغراض السكن اخلاص.
ويتلخص امل��وض��وع ف��ي ع��دم قيام 
وزارة املالية بتزويد جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مبا طلبته من بيانات 
ومعلومات حول أسماء مالك األراضي 
الفضاء وأماكن قسائمهم الذين ينطبق 
عليهم القانون رقم )50( لسنة 1994 
ف��ي ش��أن استغالل القسائم والبيوت 
املخصصة ألغ���راض السكن اخل��اص 
املعدل بالقانون رقم )8( لسنة 2008 
ول��م حتصل منهم ال��رس��وم املستحقة 

قانونا.
 وق��د استندت وزارة املالية في عدم 
ت��زوي��د اللجنة بأسماء املتخلفني عن 
ال��دف��ع وأم��اك��ن قسائمهم إل��ى تفسير 
احملكمة الدستورية لنص امل��ادة )99( 
من الدستور اخلاصة بتوضيح مقومات 
ال���س���ؤال ال��ب��رمل��ان��ي وأن ه���ذا الطلب 
يتعدى على حقوق األف���راد أو يتناول 

خصوصياتهم.
 واستمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة 
املالية الذين أكدوا عدم دستورية طلب 
جلنة امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي 
لسرية املعلومات املطلوبة وارتباطها 
بخصوصية األف��راد واستندوا في ذلك 
إل��ى ال��ق��رار التفسيري رق��م )3( لسنة 
2004 للمحكمة الدستورية في تفسيرها 
ل��ل��م��ادة )99( م��ن ال��دس��ت��ور اخلاصة 
بالسؤال البرملاني وقدموا مذكرة بهذا 

الشأن أرفقت بالتقرير.
 وع���رض رئ��ي��س اللجنة التسلسل 
ال��ت��اري��خ للموضوع وأك���د دستورية 
الطلب الذي تقدمت به جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي لوزير املالية كما بنينّ 
للجنة أن من شأن الطلب الذي تقدمت به 
جلنة امليزانيات تشجيع املتخلفني عن 
س��داد الرسوم املستحقة على األراض��ي 

الفضاء على القيام بسدادها.
وأكد للجنة خصوصية هذه املعلومات 
والبيانات باعتبار أن مناقشات اللجان 
سرية، وقدم مذكرة مكتوبة عن املوضوع 

أرفقت بالتقرير.
 وبعد أن استمعت اللجنة جلميع اآلراء 
وبحثت املوضوع من جميع جوانبه رأت 

أن األسانيذ التي بنت عليها وزارة املالية 
رأيها غير صحيحة س��واء من الناحية 
الدستورية أو القانونية وذلك لألسباب 

التالية:
 أوال - أل���زم���ت امل�����ادة )47( من 
ال��ق��ان��ون رق��م )12( لسنة 1963 في 
ش��أن الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة 
جميع ال��وزارات واملصالح واملؤسسات 
تقدمي البيانات واملستندات التي تطلبها 
اللجان البرملانية لتطلع عليها قبل وضع 

تقريرها بوقت كاف.
 ث��ان��ي��ا- ن��ص ال��ق��ان��ون رق���م )50( 
لسنة 1994 في شأن استغالل القسائم 
والبيوت املخصصة ألغ���راض السكن 
اخلاص في الفقرة األولى من املادة )أولى 

مكررا أ( على أن:
 »يقدم وزير املالية إلى مجلس الوزراء 
في فترة ال جتاوز أسبوعني من انقضاء 
ش��ه��ر ع��ل��ى ت��اري��خ اس��ت��ح��ق��اق ال��رس��م 
املقرر بهذا القانون كشفا بأسماء املالك 
الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد 
القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم 
وامل��ب��ال��غ املستحقة على ك��ل منهم مع 
بيان اإلج��راءات التي اتخذت لتحصيل 
هذه املستحقات« مما يعنى أن البيانات 
واملعلومات املطلوبة مت إعدادها بالفعل 

ومت عرضها على مجلس الوزراء تنفيذا 
للمادة املذكورة، لذلك ليس هناك ما مينع 
من أن ُتزود جلنة امليزانيات واحلساب 

اخلتامي بها ألداء عملها.
 ثالثا - لم يقدم طلب جلنة امليزانيات 
واحل��س��اب اخلتامي إل��ى وزي��ر املالية 
في شكل س��ؤال برملاني لذلك ال مجال 
لتطبيق ال��ق��رار التفسيري للمحكمة 
الدستورية في تفسيرها للمادة )99( من 
الدستور اخلاصة »بالسؤال البرملاني« 

على هذه احلالة.
 رابعا - البيانات واملعلومات املطلوبة 
م��ن قبل جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي ال تعتبر بيانات أو مستندات 
سرية أو شخصية تتعلق بخصوصية 
األف���راد ب��ل ه��ي مستندات رأت اللجنة 
ضرورة االطالع عليها ألداء عملها املكلفة 
به ومم��ارس��ة لصالحياتها املنصوص 
عليها في الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
فيما يخص شؤون امليزانية من إيرادات 

ومصروفات.
 وأضافت أن القانون رقم )50( لسنة 
1994 املشار إليه يعتبر قانونا ايراديا، 
ومن حق اللجنة وواجبها التعرف على 
األس��ب��اب التي حالت دون استيفاء ما 
للدولة من رس��وم ومستحقات، وعلى 

وزارة املالية تزويد اللجنة بها حتقيقا 
للتعاون الذي نص عليه الدستور.

 خامسا - أش��ار ممثلو وزارة املالية 
أن ال����وزارة ق��د ب��اش��رت رف��ع دع��اوى 
قضائية ضد املخالفني الستغالل القسائم 
املخصصة ألغ���راض السكن اخل��اص 
مما يعني أن املعلومات أصبحت متاحة 
للشأن العام من خالل جلسات القضاء 
العلنية ومن باب أولى أن تعرض على 

اللجان املختصة في املجلس.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنة بإجماع آراء احل��اض��ري��ن من 
أعضائها إلى املوافقة على الطلب املقدم 
من جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
إلى وزارة املالية لتزويدها بالبيانات 
واملعلومات حول أسماء مالك األراضي 
ال��ف��ض��اء وأم��اك��ن قسائمهم ال��ذي��ن لم 
حُتصل منهم الرسوم املستحقة عليهم 
قانونا وينطبق عليهم القانون رقم )50( 
لسنة 1994 املشار إليه باعتباره طلبا 
مشروعا طبقا للدستور والقانون مع 
التأكيد على احلفاظ على خصوصية 
ه��ذه املعلومات عند جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي باعتبار أن املداوالت 
داخ��ل اللجان سرية طبقا لنص امل��ادة 

)54( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
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شارك في اجتماع جلنة الشؤون االجتماعية والشباب بالبرملان العربي

عسكر يؤكد أهمية تطوير التعليم 
العالي والبحث العلمي العربي

أكد عضو البرملان العربي النائب عسكر العنزي 
أهمية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي 
في العالم العربي. وأض��اف العنزي في تصريح 
للصحافيني على هامش مشاركته في اجتماع جلنة 
الشؤون االجتماعية والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي أن اللجنة تبحث وضع 

تصور متكامل العداد مشروع وثيقة في هذا الشأن.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت عددا من املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمالها ومنها قضايا الهجرة 
واللجوء باالضافة الى التربية والتعليم مبا في ذلك 

اعداد تصور للنهوض باللغة العربية.
وطالب العنزي الدول العربية بضرورة تطبيق 
التوصيات التي يناقشها أعضاء البرملان العربي 
في مختلف امللفات مشيرا الى اجلهد املبذول في هذا 

الشأن.
وأع��رب عن ثقته بأن الكويت ستناقش وتطبق 
معظم االقتراحات والتوصيات التي ناقشتها جلنة 
الشؤون االجتماعية والتربوية والثقافية واملرأة 
والشباب بالبرملان العربي مؤكدا أنه سيقوم بعرض 

النتائج على االجتماع القادم للجنة.
عسكر العنزي

عدنان عبد الصمد

تقدم بطلب رسمي لعقد جلسة خاصة للبرملان العربي ملناقشة القضية

الدقباسي يطالب باتخاذ إجراءات 
حقيقية لتعزيز األمن القومي العربي

طالب عضو البرملان العربي النائب علي الدقباسي 
الدول العربية باتخاذ اجراءات حقيقية لتعزيز األمن 
القومي العربي واحملافظة على حق الشعوب العربية 
في العيش بسالم وأم��ان، داعيا إل��ى دع��م الصومال 
ومساندته في مواجهة أزم��ة اجلفاف واملجاعة التي 

يعاني منها.
وق��ال الدقباسي في تصريح صحافي على هامش 
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي أع��م��ال جل��ن��ة ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة 
والسياسية واألمن القومي بالبرملان العربي انه تقدم 
بطلب رسمي لعقد جلسة خاصة ملناقشة هذا املوضوع.

وأضاف أن البرملان العربي يحمل هموم الشعوب 
العربية وطموحاتها معربا عن أمله أن يتم حتقيق 

بعضا من تلك الطموحات من دون يأس.
وأكد الدقباسي أنه آن األوان إلع��ادة تنظيم آليات 
اجلامعة العربية لتحقق طموحات الشعوب والقادة 
واحلكومات العربية مؤكدا أن هناك اتفاقا من اجلميع 

على ضرورة حتسني بيئة العمل العربي املشترك.
وشدد على أن الهموم »كبيرة« بخاصة أن الوضع 
السياسي العربي »ملتهب« وأن األمن القومي العربي 

علي الدقباسي»مخترق«.

أكد عضو مجلس االمة عضو البرملان العربي النائب 
خالد العتيبي أهمية التنسيق والتعاون بني الدول العربية 
لتحقيق التكامل االقتصادي. جاء ذلك في تصريح ادلى به 
العتيبي للصحافيني على هامش مشاركته في أعمال جلنة 

الشؤون االقتصادية واملالية بالبرملان العربي.
وقال العتيبي إن اللجنة ناقشت عددا من املوضوعات 
امل��درج��ة على ج��دول أعمالها ومنها م��ش��روع القانون 
االسترشادي لالستثمار العربي باالضافة الى مستجدات 
اعالن منطقة التجارة احلرة العربية والتي طرحت في 

القمة العربية األخيرة.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت كذلك احملور االقتصادي 
حول متابعة مسيرة العمل العربي املشترك ورؤية العالم 
العربي عام 2045 موضحا أنه مت اختيار هذا التاريخ 
ليتصادف مع مرور 100 عام على انشاء جامعة الدول 

العربية.
وق��ال العتيبي إن��ه مت استعراض التحضيرات لعقد 

ندوة التكامل االقتصادي العربي اليوم األحد  باالضافة 
ال��ى موقف تنفيذ االتفاقية امل��وح��دة الستثمار رؤوس 
األموال العربية والتي مت التصديق عليها من قبل )عمان 
واألردن وفلسطني( وجار التصديق عليها من قبل )الكويت 

والسعودية وقطر والعراق(.
وكانت اللجان األرب��ع الدائمة للبرملان العربي وكذا 
اللجان الفرعية املنبثقة عنها قد عقدت اجلمعة اجتماعاتها 
وذل��ك ملناقشة املوضوعات املدرجة على ج��دول أعمال 
اجللسة اخلامسة من دور االنعقاد االول للفصل التشريعي 

الثاني.
ورفعت هذه اللجان تقارير بنتائج اعمالها فى ختام 
اجتماعاتها امس السبت الى جلسة البرملان العربي بكامل 

هيئته يوم غد االثنني  برئاسة د.مشعل السلمي.
ويشارك في االجتماعات كل من النواب أعضاء البرملان 
العربي علي الدقباسي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي 

وعسكر العنزي.

شارك في أعمال جلنة الشؤون االقتصادية واملالية بالبرملان العربي

العتيبي يؤكد أهمية التنسيق بني الدول 
العربية لتحقيق التكامل االقتصادي

خالد العتيبي

خاصة النساء واألطفال

الطبطبائي: أهمية تنسيق العمل العربي 
املشترك للتخفيف من معاناة الالجئني 

أك��د عضو ال��ب��رمل��ان ال��ع��رب��ي ال��ن��ائ��ب د. وليد 
الطبطبائي أهمية تضافر اجلهود العربية للتخفيف 

من معاناة الالجئني بخاصة النساء واألطفال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به  للصحافيني على 
هامش مشاركته في أعمال جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية وحقوق االنسان بالبرملان العربي.
وقال الطبطبائي إن األحداث الدائرة في سورية 
وليبيا والعراق ألقت بظاللها على اجتماع اللجنة، 
مشيرا إلى أهمية تنسيق العمل العربي املشترك 

والدفع بقضية الالجئني إعالميا وسياسيا.
وشدد على ض��رورة تقدمي يد العون واملساعدة 
للدول العربية األقل فقرا مثل )الصومال وجزر القمر 
وجيبوتي( والتوسع في إقامة املشروعات التنموية 

واخليرية هناك.
وأض���اف الطبطبائي أن اللجنة ناقشت في 
اجتماعها اليوم عددا من املوضوعات أبرزها مشروع 
املبادرة املقدم من مملكة البحرين لرفض ربط العنف 
و«االرهاب« بالدين االسالمي باالضافة إلى قضايا 
حقوق اإلن��س��ان وأوض���اع األس��رى واملعتقلني في 

السجون االسرائيلية.
وأش��ار الى أن اللجنة بحثت أيضا التعاون مع 
)جامعة الدول العربية( بشأن توحيد التشريعات 
القانونية واالتفاقية امل��وح��دة حلقوق اإلنسان 

ومكافحة الفساد إلى جانب إنشاء جلنة ألوضاع 
حقوق اإلنسان في الوطن العربي.

ويشارك في االجتماعات النواب في مجلس األمة 
الكويتي أعضاء البرملان العربي علي الدقباسي 

ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي وعسكر العنزي.

د. وليد الطبطبائي


