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الوزارة طالبت اجلهات احلكومية بالتزام التوصيات الرقابية

«املالية» رفضت ميزانية  .. 2020/21متضخمة وغير واقعية
�سمري خ�رض وه�شام املن�شاوي

رئيس اللجنة األوملبية الكويتية :
نسعى لالستفادة من اخلبرات القطرية
أش���اد رئ��ي��س اللجنة األوملبية
الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح
االح���م���د أم����س األح�����د ب��ال��ن��ه��ض��ة
العمرانية الرياضية التي تشهدها
قطر و”اجلمال املعماري” ال��ذي
تتحلى به منشآتها احلديثة.
وقال الشيخ فهد عقب زي��ارة قام
بها ال��ى مؤسسة “أسباير زون”
للتفوق الرياضي في قطر أن “تلك
امل��ؤس��س��ة ذات اجل��م��ال امل��ع��م��اري
اخلاص تضاهي بل تفوق من حيث
التصميم أفضل املؤسسات الرياضية
في العالم”.
وأع����رب ع��ن ف��خ��ره مب��ا تضمه
“تلك التحفة املعمارية الفنية” من
منشآت رياضية على مستوى أوملبي
وخ��اص��ة ف��ي مجال ري��اض��ة العاب
القوى والسباحة وكرة القدم.
وأوض��ح الشيخ فهد أن “الكويت
تعمل بالتنسيق م��ع األش��ق��اء في
قطر للتعاون في املجال الرياضي
واالس��ت��ف��ادة من اخل��ب��رات القطرية
املتميزة لتطبيقها في الكويت”.
وأض������اف أن����ه زار ع�����ددا من
املؤسسات الرياضية في دول كثيرة

أكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف أمس أهمية دور
ال��وزارة باعتبارها مديرا ماليا للدولة معنيا بوضع أسس
سليمة ودقيقة لتقديرات امليزانية وف��ق أرب��ع ركائز هي
االستدامة والفاعلية والتصحيح وااللتزام.
وقال احلجرف في تصريح للصحفيني عقب انعقاد ملتقى
املالية العامة الذي تنظمه “املالية” إنه بعد ارسال تقديرات
امليزانية للجهات احلكومية لسنة ( )2021/2020وجدنا
حجم اإلنفاق وصل إلى  27.7مليار دينار وهو “مبلغ بكل
األحوال غير مقبول”.
وأضاف أن الوزارة رفضت كل هذه امليزانيات الفتقارها
لالسس املوضوعية التي مت تقدير هذه املبالغ بناء عليها
مبينا انه كانت في العام املاضي تقديرات بقيمة  30.5مليار
دينار ومت بنهاية املطاف تخفيضها إلى  22.5مليار دينار.
وأفاد بأن احلساب اخلتامي هو السقف الذي نستطيع من
خالله التحرك مع جميع اجلهات احلكومية عبر هدف مشترك
هو حتقيق التوازن املالي في املوازنة العامة للدولة.
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بني السطور

الشيخ فهد ناصر صباح االحمد خالل زيارته ملؤسسة «أسباير زون»

منها أملانيا وسويسرا “لكنها لم تكن
مقاربة” ملؤسسة “أسباير زون”
“ذات التصميم العاملي واجلمال
املعماري املتميز”.
وشملت الزيارة عددا من منشآت
امل��ؤس��س��ة م��ث��ل امل��س��ب��ح األومل��ب��ي

النيابة حتجز شيخ ًا بتهمة
اإلساءة لضابط مرور
ق��ررت النيابة العامة أم��س ،حجز الشيخ عبدالله السالم
الصباح املتهم ب��اإلس��اءة للضابط صالح ال��راش��د ،من خالل
تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع .وبالرغم من أن الشيخ
أنكر االتهام املوجه إليه إال أن النيابة التفتت عن إنكاره وقررت
حجزه.
وك��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
خالد اجلراح استقبل في وقت سابق املقدم صالح الراشد من
مرتبات اإلدارة العامة للمرور الذي تعرض إلساءة نتيجة عدم
مترير معاملة غير قانونية ،وأشار إلى أن الضابط قدّم منوذجا ً
يحتذى به في اإلخالص والتفاني في العمل ،وااللتزام بقواعد
القانون ،وأيضاً في ضبط النفس والسلوك املتحضر ،وسعة
الصدر.
وش��دد اجل���راح على أن��ه ال أح��د ف��وق ال��ق��ان��ون ،فاجلميع
سواسية دون أي استثناء ،وال مجال ألية واسطة أو محسوبية
أو استغالل للنفوذ من جانب أي شخص أي��اً كان منصبه أو
وضعه االجتماعي ،ولفت إلى أن املؤسسة األمنية تعرب عن
اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة لإلساءة إليهم.

«نزاهة» حتيل قيادي ًا
بـ«الصحة» للنيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” أمس
إحالة قيادي في وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة مساعد
وموظف آخر في الوزارة إلى النيابة العامة لتوافر شبهة جرمية
تسهيلهما االستيالء على املال العام وجرمية اإلض��رار العمدي
باملال العام.
وق��ال املتحدث الرسمي للهيئة األم�ين العام املساعد لكشف
الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر إن “نزاهة” تلقت بالغا
يتضمن قيام القيادي واملوظف بالتعاقد عن طريق األمر املباشر
دون اتباع اإلج��راءات املنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم
وزارة املالية رقم ( )2017/2بشأن نظم الشراء.
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موسكو تشهد مباحثات مصرية
إثيوبية حول سد النهضة
أعلن الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي االتفاق مع رئيس
وزراء أثيوبيا آبي أحمد على عقد مباحثات في منتجع سوتشي
الروسي خالل الشهر احلالي للتوصل الى حل للقضايا العالقة
بني الطرفني بشأن سد النهضة.
ووصف السيسي في كلمته خالل فعاليات الندوة التثقيفية
ال  31للقوات املسلحة التي بثها التلفزيون املصري العالقات
بني مصر واثيوبيا والسودان بأنها “عالقة أشقاء” مبينا أن
“االعتدال والتوازن” هو أساس التعامل فيما بينها.
وش���دد على أن��ه “ال ت��وج��د أي��ة حت��دي��ات ت��ؤث��ر على مصر
ومستقبلها اال وتستطيع التعامل معها ومجابهته” مضيفا أنه
“لوال أحداث  2011كان من املمكن أن يكون هناك اتفاق قوي
وسهل من أجل اقامة سد النهضة” .وبني أن حصة مصر من املياه
وعدد سكانها  100مليون نسمة هي نفس احلصة التي كانت
حتصل عليها عندما كان عدد سكانها  15مليونا .

ومالعب ك��رة القدم الداخلية التي
تعتبر فريدة من نوعها في املنطقة
وص����االت ت��ن��س ال��ط��اول��ة وص��ال��ة
ألعاب القوة ومركز التفوق لألداء
الرياضي.
ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت ال����زي����ارة تفقد

مستشفى ج��راح��ة العظام والطب
الرياضي “اسبتار” ومركز “أسباير
لوجيستك” خلدمات إدارة املنشآت
الرياضية وم��رك��ز البحث العلمي
الذي يركز على االداء املتميز لالعب
والرعاية الرياضية.
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ت ��ون ��س ت �ن �ت �خ��ب رئ �ي �س �ه��ا ف ��ي ي��وم
حاسم

ما ذكره رئيس ال��وزراء الباكستاني عمران
خان من أن ترامب طلب منه حتضير ألجواء
الوساطة بني السعودية وإيران مؤشر إيجابي
وطريق عقالني طالبنا به كثيرا ً ..احلرب دمار
للجميع وال حتتمل املنطقة والعالم تبعاتها
السيئة ..إن أراد الفرس السالم والتفاهم مع
دول املنطقة يجب أن يتخلوا ع��ن أحالمهم
بامتالك السالح ال��ن��ووي قبل اجللوس على
م��ائ��دة امل��ف��اوض��ات ..وه��ذا ال��ش��رط األساسي
يتبعه إيقاف نشاطاتهم في الوطن العربي.

بعد حظر تصدير السالح لتركيا ..
أردوغان :لن نتوقف

نازحون من مناطق القتال شمال سوريا

ال �غ �م��وض الي � ��زال ي �ل��ف م�لاب �س��ات
اختفاء البغلي في رومانيا بعد مرور
 4سنوات

ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغ���ان،
أم��س ،إن احلظر على األسلحة لن يدفع تركيا
لوقف عمليتها في سوريا.،
ودع���ت املستشارة األمل��ان��ي��ة أجن��ي�لا ميركل
الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في
سوريا .وأعلنت كل من فرنسا وأملانيا تعليق بيع
األسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية
“نبع السالم” التي تشنها أنقرة شمال شرقي
سوريا.
من جهته ،قال وزير اخلارجية األملاني هيكو
ماس إن احلكومة األملانية لن تصدر أي ترخيص
جديد لبيع أي أسلحة لتركيا ميكن أن تستخدم
شمال شرقي سوريا.
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وساطة باكستانية
بني إيران والسعودية
رحب الرئيس االيراني حسن روحاني أمس مببادرة رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان لتسوية “املشكالت االقليمية العالقة” مؤكدا
دعم بالده للجهود و”النوايا الطيبة” املبذولة في هذا اإلطار.
وق��ال روحاني في مؤمتر صحفي مع خ��ان إن “طهران وإس�لام
آب��اد ت��ؤك��دان ض��رورة تسوية املشكالت العالقة في املنطقة عبر
احللول السياسية” الفتا الى ان بالده سترد على أي “موقف ايجابي
بإيجابية” .واش��ار روحاني الى انه بحث مع ضيفه الباكستاني
القضايا االقليمية والدولية التي تهم البلدين موضحا “أجرينا
محادثات مثمرة وجيدة تركزت على مناقشة التطورات االقليمية
خاصة في املنطقة اخلليجية وبحر عمان”.
من جانبه كشف رئيس ال��وزراء الباكستاني عن طلب الرئيس
االمريكي دونالد ترامب منه تسهيل احلوار بني طهران وواشنطن ،
نافيا ان تكون بالده تلعب دور الوسيط بني ايران والسعودية قائال
انه سيكون دورها مساعدا في هذا املجال”
واش��ار الى انه سيقوم قريبا بزيارة “مفيدة” الى السعودية،
مضيفا“ :لم يطلب أي أح��د منا الوساطة بني إي��ران والسعودية
والزيارة ستكون مببادرة باكستانية بحتة” .

