
ناقشت جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي م��ش��روع ميزانية هيئة أس��واق 
املال للسنة املالية اجلديدة 2019/2018 
وحسابها اخلتامي للسنة املالية املنتهية 
2017/2016 ومالحظات ديوان احملاسبة 

بشأنها.
وق���ال رئ��ي��س اللجنة ال��ن��ائ��ب عدنان 
عبد الصمد في بيان صحافي إن اللجنة 
تبني لها بع املناقشة انخفاض تقديرات 
االي��رادات في ميزانية الهيئة إلى مليوني 
دينار بعدما كانت في احلساب اخلتامي 
أكثر م��ن 10 ماليني دي��ن��ار ألن حتصيل 
الرسوم وعموالت التداول أصبح لصالح 
شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة 

حتصلها سابقا.
وأض���اف “نظرا ألن الهيئة ال مت��ارس 
نشاطا جتاريا رغم أنها ميزانية مستقلة 
فقد أدى ذلك إلى حتقيقها عجوزات مستمرة 
منذ تأسيسها حتى تاريخه بقيمة 130 
مليون دينار ليصل إجمالي احتياطيها إلى 
82 مليون دينار بعدما كان 213 مليون 
دينار بسبب تغطية تلك العجوزات من 

االحتياطي العام لها«.
وأكد عبد الصمد أهمية اتخاذ ما يلزم من 
اج��راءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة 
بزيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة 
ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدال من 

مستقلة.
وأش����ار إل���ى ان “الهيئة بينت خ��الل 

االجتماع أن مثل هذه املالحظات ستنتفي 
إذا ما واف��ق مجلس ال���وزراء على تكوين 
احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، 
وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا 
االحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة 
واالسترشاد ب��رأي وزارة املالية ودي��وان 

احملاسبة«.
ول��ف��ت ع��ب��د ال��ص��م��د إل���ى أن لألجهزة 

الرقابية مالحظات على ه��ذا االحتياطي 
م��ن ان���ه يشكل ازدواج���ي���ة م��ع احملفظة 
الوطنية وأنه لم توضع الضوابط الكافية 

الستخدامه كمصدات مالية وغيرها.
وأوضح أن مصروفات الهيئة قدرت في 
ميزانية السنة املالية اجلديدة ب� 36 مليون 
دي��ن��ار بانخفاض ع��ن امليزانية السابقة 
والتي كانت 41 مليون دينار، مع تضمنها 

درج���ات ج��دي��دة لتعيني الكويتيني ب�62 
درجة وظيفية. وقال عبد الصمد إن “اللجنة 
ش���ددت على ض���رورة اي��ج��اد الضوابط 
املناسبة ومبا يحقق العدالة واملساواة في 
صرف املكافآت السنوية )البونص( حيث 
سجل ديوان احملاسبة مالحظات حول ذلك 
ومت تالفيها وف��ق ما هو مثبت في تقرير 

ديوان احملاسبة املرسل للجنة”.
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»امليزانيات« ناقشت مشروع »هيئة أسواق املال« للسنة اجلديدة

لقطة من اجتماع سابق للجنة امليزانيات 

احلويلة يطالب بإلغاء قرار منع 
التسجيل في اجلامعات حلملة شهادات 
الثانوية التي مر عليها أكثر من عامني 

 تقدم النائب د. محمد احلويلة باقتراح برغبة إللغاء قرار وزارة 
التعليم العالي القاضي مبنع الطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة منذ أكثر من سنتني من التسجيل في اجلامعات، مطالبا 
بالسماح ملن يرغب في مواصلة تعليمه اجلامعي في جمهورية مصر 
العربية. وقال احلويلة “ان احلرية في التعليم حق مقرر ال يجوز 
احلد منه أو انتقاصه وإن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم 
واعتبره ركناً أساسياً لتقدم املجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد 
إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات 

العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها”.
وأض��اف ان “القرار ال��وزاري ال��ذي مينع من مرت سنتان على 
حصوله على شهادة الثانوية وال��ذي يرغب في مواصلة تعليمه 
اجلامعي في مؤسسات التعليم العالي املسموح االلتحاق بها في 
جمهورية مصر العربية ومواصلة تعليمه على حسابه اخلاص 
يخالف املبادئ اإلنسانية والقانونية ويهدر احلق في اختيار التعليم 
املناسب فأن التعليم هو حق أصيل للكويتيني”. واعتبر ان هذا القرار 
ال يستند إلى اسباب أكادميية وعلمية مقنعة ملنع طالبي العلم من 
حتصيلهم العلمي في التخصيص الذي يرغبونه، ومن ثم يكون غير 
مشروع ملنع من يرغب من مواصلة تعليمه، وذلك يزيد من األغالل 
والقيود على احلريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع 

محمد احلويلةالتعليم وجودته وتوقيته املناسب مبا يوائم ظروف طالب العلم.
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دعا النائب د.حمود اخلضير احلكومة 
إل��ى ع��دم رد ق��ان��ون التقاعد املبكر إلى 
املجلس ، معربا ع��ن ثقته ف��ي تعاون 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وتفهمه لرغبة الغالبية العظمى 
من أعضاء املجلس في إق��رار القانون، 
والعمل من أجل استكمال مسيرة اإلجناز 

للقوانني التي يحتاجها املواطنون .
وق��ال اخلضير في تصريح صحافي 

إن من شأن هذا القانون أن يحل الكثير 
م��ن امل��ش��اك��ل امل��زم��ن��ة ال��ت��ي ل��م تتمكن 
احلكومة من إيجاد حل جذري لها، وعلى 
رأسها مشكلة البطالة التي تفرض على 
السلطتني التعاون معا من أج��ل إيجاد 
احل��ل��ول الكفيلة بحلها أو التقليل من 

تداعياتها السلبيية .
وأض��اف أن “التقاعد املبكر اختياري 
وليس إلزاميا، وال نقبل بفرض التقاعد 

املبكر على املوظف املعني هو باتخاذ هذا 
القرار من عدمه، إال أن ما يهمنا في األمر 
أن نعطي ه��ذا احل��ق للموظف” ، مؤكدا 
أن رد القانون للمجلس سيعطي رسالة 
سلبية ق��د تلقي بظاللها على تعاون 

السلطتني في املرحلة املقبلة .
وأوض���ح أن احل��ك��وم��ة سعت ط��وال 
عقود مضت إلى حل مشكلة البطالة إال 
أن هذه املساعي لم تكلل بالنجاح ، مشددا 

على ضرورة تعاون احلكومة مع املجلس 
في البحث عن حلول جذرية .

وأك��د أن إيجاد حلول للبطالة ليس 
ب��األم��ر املستحيل لكنها تتطلب إرادة 
حكومية حقيقة وترجمة التوصيات 
وال���ق���رارات وال��ق��وان��ني ال���ص���ادرة عن 
مجلس األمة في هذا الشأن ، معتبراً أن 
التقاعد املبكر أحد أهم احللول التي ميكن 

أن توجد فرص عمل للكويتيني.

اخلضير: التقاعد املبكر أحد احللول اجلذرية ل�»البطالة«
عسكر العنزي يطالب العازمي بتنفيذ حكم 

صالحية شهادة الثانوية العامة 
طالب النائب عسكر العنزي وزي��ر التربية وزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي بتنفيذ حكم االستئناف 
الذي قضى بأن شهادة الثانوية العامة ال تلغى مبرور 
عامني ويحق لصاحبها اك��م��ال دراس��ت��ه اجلامعية 
بخالف قرارالوزارة السابق الذي اوقف التسجيل في 
اجلامعات املصرية لكل من جتاوزت مدة حصوله على 

شهادة الثانوية العامة عامني.
وق��ال  في تصريح صحافي إن الدستور الكويتي 
اعتبر التعليم ركنا أساسيا لتقدم املجتمع وتكفله 
وترعاه الدولة مستغربا القرار السابق وال��ذي جاء 

بأسباب غير مقنعة.

ومتنى عسكر أن تباشر التربية بتطبيق القرار ألن 
هناك أشخاصا يطمحون بإكمال دراستهم وحال قرار 
الغاء شهادة الثانوية بعد عامني من احلصول عليها 
على انخراطهم في اجلامعات التي كانوا قد اكملوا 
اج���راءات االلتحاق بها قبل ال��ق��رار. وأك��د عسكر أن 
القضاء انتصر للتزود بالعلم وجاء حكم االستئناف 
مطابقا حلكم أول درج��ة األم��ر ال��ذي يجب أن يضعه 
وزير التربية وقياديو الوزارة بعني االعتبار ويشرعوا 
ف��ي تنفيذه . وأض���اف أن��ه م��ن غير املعقول أن تقف 
ال��وزارة حجر عثرة أمام الراغبني في احلصول على 

الشهادات اجلامعية بعدما حرموا منها ألي سبب كان .


