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دعوات نيابية ملعاجلة حساب العهد وحتصيل املستحقات احلكومية

مجلس األمة يوافق على تقريري «امليزانيات» بشأن النفقات
الرأسمالية وميزانية هيئة الطرق وحسابها اخلتامي

د .نايف احلجرف متحدثا ً في جلسة أمس

تصوير :محمد صابر
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مشاورات جانبية

أنس الصالح يأخذ «سيلفي»

وافق مجلس األمة خالل جلسته التكميلية
أم��س على م��ش��روع ال��ق��ان��ون ب��ش��أن اعتماد
احل��س��اب اخل��ت��ام��ي للهيئة ال��ع��ام��ة للطرق
والنقل البري للسنة املالية ،2017/2016
ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة املالية
2019/2018
ووافق املجلس على ما ورد بتقريري جلنة
امليزانيات واحلساب اخلتامي بشأن اعتماد
تقديرات توجيه ( )3النفقات الرأسمالية الباب
الثاني ( شراء األصول غير املتداولة).
ك��م��ا واف���ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ت��ق��ري��ري جلنة
امليزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه ()3
النفقات الراسمالية -الباب الثاني ( شراءاألص��ول غير املتداولة) وتقرير (احملاسبة)
بشأن املناقصات التي عرضت على دي��وان
احمل��اس��ب��ة ورف��ض��ه��ا وم��ن ث��م جل��أت اجلهات

احلكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.
وواف��ق املجلس أيضا على إع��ادة مشروعي
مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان
األم��ي��ري م��ع تعهد حكومي ب��ان يكونا آخر
مشروعني ينفذهما الديوان.
وخالل املناقشة قال رئيس جلنة امليزانيات
النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون
امليزانية ترجمة للخطة والبرنامج احلكومي،
معتبرا ً أن الهيكل اإلداري في الدولة بحاجة إلى
إعادة نظر.
وأض��اف أن عدم دقة تقدير بنود امليزانية
بسبب ك��ث��رة امل��ن��اق�لات وح��س��اب العهد يعد
جتاوزا ً لقانون امليزانية.
وطالب عبدالصمد بإعادة النظر في قطاع
امليزانية بوزارة املالية ألن امليزانية تضاعفت
أكثر من  ١٥مرة وال ي��زال قانون مضى عليه

أكثر من  ٤٠سنة ينظمها.
وأشار عبدالصمد إلى أن  ٪ 88من إيراداتنا
نفطية والصرف اجلاري  ٪ ٨٣واالستثمارات
الرأسمالية  ٪ ١٧فقط وهذا خلل كبير.
ورأى أن احل��ك��وم��ة ت��ت��ح��دث ع��ن تطبيق
الضريبتني املضافة واالنتقائية بينما توجد
مستحقات مبليارين و ٢٠٠مليون دينار
ل��م تتسلمها .وط��ال��ب وزي���ر املالية بتزويد
(امليزانيات) باملعلومات التي ذكرها في اللجنة،
مشيرا ً إل��ى أن هيئة الطرق لم تفعل منذ عام
 ٢٠١٤حتى اآلن.
وأش���ار إل��ى أن اللجنة تعتمد على دي��وان
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني في تزويدها
باملعلومات ،م��ؤك��دا ً أن وزارة املالية تراقب
ديوان احملاسبة وتضع املالحظات واملخالفات
كافة.
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من جهته قال نائب رئيس مجلس ال��وزراء،
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء أنس
الصالح إن هناك تقارير إيجابية على اداء
احلكومة ،وإن رئيس مجلس ال���وزراء يتابع
السياسة العامة وال��وزراء يقومون بأعمالهم
على الوجه األكمل.
وأشار الصالح إلى أن عدد املناقصات التي مت
رفعها ملجلس الوزراء  ٤١مناقصة متت املوافقة
على  ٩منها فقط ،مؤكدا ً أن هناك جلنة فنية
مكلفة بدراسة أي خالف مع ديوان احملاسبة.
ب��دوره أكد وزي��ر املالية د .نايف احلجرف
أن (املالية) استطاعت معاجلة  ٧٠٠مليون
دينار من حساب العهد حتى اآلن ،مؤكدا حرص
ال��وزارة على حتصيل كل مستحقات احلكومة
وفقا لإلجراءات القانونية.
وأش��ار إلى وج��ود فريق يعكف على إعادة
وصياغة مرسوم إع��داد امليزانية ال��ذي مضى
عليه  ٤٠عاما ويأتي في دور االنعقاد املقبل
وسيتبعه إعادة هيكلة وزارة املالية.
وأكد أن حتصيل املستحقات احلكومية تتم
اآلن عن طريق قضايا منظورة بالقضاء وأن
جزءا منها صرف للموظفني وجار استردادها
كما أن هناك مبالغ يتم تسديدها كل ثالثة شهور
من مؤسسة البترول.
وقال إن وزارة املالية خاطبت جميع اجلهات
احلكومية حيث قامت الكثير منها بتسديد
املبالغ املستحقة عليها وإن غالبية هذه املبالغ
عبارة عن مطالبات حكومية.
وأض���اف أن ال���وزارة زودت مجلس األم��ة
باملعلومات وباملراسالت التي متت في عملية
التحصيل ،م��ؤك��دا ً أن��ه سيتم ت��زوي��د جلنة
امليزانيات بالنتائج.
وق���ال وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة خالد
الروضان إن هناك تنسيقاً بني وزارتي التجارة
والتربية لربط مخرجات العمل ،مؤكدا ً أن ذلك
يحتاج إلى وقت لتطبيقها على ارض الواقع.
من جانبهم رأى ن��واب أن هناك ضعفاً في
التنسيق ب�ين األج��ه��زة احلكومية ومشاكل
في ال��دورة املستندية ،داعني إلى معاجلة تلك
االختالالت.
وطالبوا بإلغاء هيئة الطرق ،متسائلني كيف
يستطيع هؤالء الوزراء إدارة البلد في ظل إدارة
حكومية مترهلة؟
وأش��اروا إلى أن هناك مبالغ غير محصلة
تبلغ مليارين و ٢٠٠مليون دينار وأن بعض
التقارير توكد عدم قدره الدولة على جمع هذه
األموال.
وأش��ادوا بتقرير جلنة امليزانيات الذي قدم
للمجلس ،مطالبني ب��إرف��اق اخلطة اإلمنائية
للدولة معه.
واستغرب نواب من خلو املشاريع احلكومية
م��ن أي مشاريع إنتاجية تساهم ف��ي توفير
وظائف واملساهمة في جعل الكويت مركزا ً ماليا ً
وجتاريا ً .وطالبوا بتشديد الرقابة على اجلهات
املعنية للحفاظ على األسعار ومحاربة الغش
التجاري خاصة في شهر رمضان.
بخالف ذلك طالب نواب بإلغاء هيئة الطرق
ألن احلكومة لم تنفذ القانون منذ  ٢٠١٤ألنه
سينقل الكثير من الهيئات احلكومية لها.
ورأوا أن هناك إسرافاً في استخدام املادة ١٣
التي تتيح ملجلس الوزراء إقرار املشاريع التي
يتم رفضها من قبل ديوان احملاسبة وهي ٢٠٠
مشروع .واعتبروا أن إقرار الضريبة املضافة
هو إعالن صريح بعدم التعاون مع احلكومة.

أدان املمارسات الصهيونية

عبد الصمد يشيد بصمود الشعب
الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه
أص���در ال��ن��ائ��ب ع��دن��ان عبد الصمد بيانا
صحافيا استنكر فيه املمارسات الصهيونية
بحق أب��ن��اء الشعب الفلسطيني وي��ؤك��د ان
الفلسطينني س��ط��روا أروع مالحم املطالبة
بحقوقهم.
وجاء في نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{وال حتسنب ال��ذي��ن قتلوا ف��ي سبيل الله
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون}
ندين وبشدة عربدة الكيان الصهيوني التي
ج��رت خ�لال اليومني املاضيني واستخفافه
بالدماء واألرواح الفلسطينية التي راح��ت
ضحية ممارسات هذا الكيان السرطاني املزروع
في بدن األمة اإلسالمية والعربية والتي راح
ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني
األبي املظلوم.
فاملمارسات الصهيونية والتي تعد جرائم
حرب دولية وفق امليثاق األممي جتاه الشعب
األع��زل البريء املطالب بحقوقه املغصوبة،
ج��اءت تزامنا مع ي��وم األرض وي��وم العودة
للفلسطينيني املهجرين ،وهو ما يدل على ضرب
ه��ذا الكيان الغاصب لكل األع���راف الدولية
واإلنسانية عرض احلائط ،وهو ما ال يدع للشك
بأن الصهاينة هم أبعد ما يكون عن املنظومات
واألعراف واملواثيق الدولية.
وب��ح��ج��م اإلدان�������ات وال��ش��ج��ب للكيان
الصهيوني نقف وقفة إج�لال وحتية كبيرة
للشعب الفلسطيني ولألمة الفلسطينية التي
تسطر أروع املالحم للمطالبة بحقوقها في وجه
هذا الكيان احملتل وإن كانت املواجهة باحلجارة
مقابل أعتى األسلحة وتزف أبناءها طفال وشابا
وشيبة شهداء وقرابني من أجل قضيتهم في
حالة من الصمت املريب للمجتمع الدولي املدعي
لإلنسانية ،فأين إنسانية منظمات املجتمع
الدولي مما يحصل في فلسطني األبية ،وأين
االدع��اءات األميركية بالذات بحقوق اإلنسان
والطفل مما يحدث فوق األراضي الفلسطينية
وهي التي نقلت سفارتها إلى القدس احملتلة في
يوم األرض وبشكل متعمد كأنها تتحدى اإلرادة

عدنان عبد الصمد

الدولية بذلك بشكل عام واإلرادة اإلسالمية
بشكل خاص كونها أولى القبلتني.
وفي هذا اإلطار نستنكر أيضا الصمت الدولي
جتاه املجازر املتكررة للكيان الصهيوني في
األراض��ي احملتلة ونطالبها بوقفة ج��ادة أمام
ه��ذه العربدة الصهيونية ،كما ال يسعنا إال
أن نشيد باملوقف الكويتي الرسمي الرافض
للمجزرة الصهيونية من خالل دعوتها الجتماع
طارئ ملجلس األمن ملناقشة هذه املجزرة.
وفي اخلتام ال يسعنا إال أن نتضرع إلى الله
عز وجل مع اقتراب شهر رمضان املبارك بأن
يعجل في انتصار أهلنا في فلسطني لتعود حرة
أبية والقدس عاصمتها األبدية).

الطبطبائي يسأل الرشيدي عن طلب «الكهرباء
واملاء» متديد ترخيص العمالة بعد انتهاء العقد
وجه النائب د .وليد الطبطبائي س��ؤاالً إلى
وزير النفط وزير الكهرباء واملاء بخيت الرشيدي
طالب فيه تزويده باألتي:
 1ن��س��خ��ة م����ن ال���ع���ق���د رق���������م(_2013 ،)2014/4725مع بيان تاريخ بداية ونهاية
العقد وهل يوجد متديد للعقد؟
 2هل خوطبت الهيئة العامة للقوى العاملةلتمديد ترخيص العمالة بعد نهاية العقد؟إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة
من اخلطاب والسند القانوني لهذا اإلجراء.
 3هل توجد عقبات واجهت وزارة الكهرباءوامل��اء أثناء تنفيذ هذا العقد؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب يرجى بيان هذه العقبات.
هل يوجد إن��ذار أو غ��رام��ات ضمن بنود هذا
العقد؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بنسخة منها.

وليد الطبطبائي

عسكر العنزي يسأل عن خطة « الصحة»
ملعاجلة التكدس وزحمة املراجعني في
عيادات العالج الطبيعي
وجه النائب عسكر العنزي سؤاالً إلى وزير
الصحة الشيخ الدكتور باسل احلمود قال في
مقدمته:
يعتبر العالج الطبيعي من احدث فروع الطب
احلديث؟ ويلجا الية لعالج اإلصابات الناجمة
عن احل��وادث  ،ولعالج االم��راض املستعصية
علي الطب التقليدي  ،وق��د نالحظ ازدح��م في
اآلون��ة األخيرة كثرة التردد من قبل املراجعني
علي عيادات ومراكز العالج الطبيعي والتي
يشهد ازدحاما كبيرا وكثافة في اعداد املرضى
 ،واالمر الذي ينعكس في حتديد مواعيد زمنية
تصل أحيانا الي شهرين كاملني ويسبب ذلك
بدورة معاناة شديدة خاصة بالنسبة للطالب
واملوظفني الذين يجدون صعوبة في التوفيق
بني واجابتهم الدراسية والوظيفية وبني متابعة
العالج في الفترات الصباحية التي يعمل فيها
عيادات العالج الطبيعي.
وطالب إفادته وتزويده ب:
 – 1ه��ل ل���ل���وزارة خ��ط��ة مل��ع��اجل��ة مشكلة
التكدس وزحمة املراجعني في عيادات العالج
الطبيعي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل تشمل
اخلطة انشاء مستشفى جديد متخصص في
العالج الطبيعي ملقابلة الطلبات واالحتياجات
املتزايدة؟
 - 2ه��ل ل��دى ال����وزارة نية ألن��ش��اء مراكز

عسكر العنزي

متخصصة في العالج الطبيعي في كافة مراكز
ال��رع��اي��ة الصحية واالول��ي��ة ف��ي احملافظات
املختلفة؟  – 3هل قامت الوزارة بدراسة خيار
فتح م��راك��ز ال��ع�لاج الطبيعي خ�لال الفترة
املسائية لتخفيف الضغط علي هذه املراكز في
الفترة الصباحية ولتمكني الطالب واملوظفني
من متابعة العالج غي غير ساعات الدراسة
والعمل).

