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اس��ت��غ��رب رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي ال��ن��ائ��ب ع��دن��ان 
عبدالصمد نشر امليزانية العامة للدولة 

قبل نقاشها كما جرت العادة بالسابق .
وق��ال عبدالصمد في تصريح صحفي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة: كان لدينا 
رغبة بالتنسيق مع احلكومة السابقة 
بتضمني ميزانية التسلح ضمن امليزانية 
املقبلة وكانت هناك موافقة من وزارتي 
املالية والدفاع على ذلك واالن فوجئنا 
بطرح امليزانية دون تضمينها ميزانية 

التسليح.
وأض��اف “ يبدو أن وزي��رة املالية ال 
تريد أن ترتفع سقف امليزانية في عهدها 
ألكثر م��ن ٢٢.٥ مليار دي��ن��ار ولكن في 
الواقع إن ما صدر أول أمس ال يعبر عن 

امليزانية احلقيقية .
وأعلن عن أن اللجنة ستدعو وزارة 
املالية ملناقشة اإلط��ار العام للميزانية، 
مبينا أنه كان األحرى بالوزيرة أن يكون 
لها على األقل حوار مع اللجنة قبل نشر 

بيانات امليزانية.
وزاد : ه���ذا م��وق��ف غ��ي��ر م��ق��ب��ول من 
الوزيرة وكأمنا تريد أن يكون امر واقع، 
بينما م��ن خ��الل جتاربنا السابقة كان 
هناك حوار بني جلنة امليزانيات ووزارة 
املالية التي كان لنا معها توافق كبير في 
الكثير من األم��ور في عهد وزي��ر املالية 

السابق د. نايف احلجرف«.
وش��رح أن اللجنة تصر على ادراج 
ميزانية التسلح ضمن امليزانية العامة 
ألن اللجنة سبق ان طلبت احلسابات 
اخلتامية مليزانية التسلح وفقا للقانون 

ولغاية اليوم لم تردنا هذه احلسابات 
اخلتامية بالصورة املالية املطلوبة.

وق��ال “ كانت تردنا كبيانات وسبق 
أن عرضت ع��ذا امل��وض��وع على املجلس 
وطلبت ارس���ال حسابات ختامية عن 
ميزانية التسلح حسب نصوص القانون 
والضوابط واللوائح املالية وخصوصا 
التي يراقبها دي��وان احملاسبة”، مشددا 
على أن إدخ���ال ميزانية التسلح ضمن 

امليزانية العامة يحكم الرقابة عليها.
وت��اب��ع “ ق��ان��ون م��ي��زان��ي��ة التسلح 
خاص بوزارة الدفاع وليس قطاع الدفاع 
واكتشفنا قبل فترة ان ما يقارب  ٧٠٠ 
مليون دينار خصصت للحرس الوطني 
لشراء ط��ائ��رات وغيرها حتت مبرر ان 
مجلس الدفاع األعلى وافق على ذلك رغم 
ان مجلس الدفاع ال ميلك أن يقر اي قرار 
يتعارض مع القوانني وه��ذا ما سبق أن 

نبهنا إليه«

عبدالصمد:  إدراج »التسليح«
ضمن امليزانية العامة أمر ضروري 

عدنان عبدالصمد 

4alwasat.com.kw

الكندري والسويط: أي إجراء على حساب املواطن سيواجه باستجواب رئيس احلكومة
لوح النائبان عبدالكرمي الكندري وثامر 
السويط مبساءلة رئيس مجلس الوزراء في 
حالة اتخاذ احلكومة أي ق��رارات تكون لها 
تبعات وأعباء على املواطنني.وقال الكندري: 
أي ق��رار تتخذه احلكومة يحمل املواطنني 

تركة احلكومات السابقة ومن حصنها والتي 
أوصلتنا لعجز بامليزانية جتاوز ال� 9 مليارات 
واحتياطي عام أوشك على النضوب، سيواجه 
باستجواب رئيس الوزراء. مضيفا: » أخطاء 
إدارت��ك��م .. اليتحملها الشعب«.من جانبه، 

أش��ار النائب ثامر السويط ال��ى أن »عجز 
امليزانية يفضح عجز احلكومة وتواضع 
قدراتها، كما يتضح أين تأخذنا السلطة..  من 

ضياع لضياع لضياع!«.
 وتابع: »سقطت كل احلجج، وكل اآلمال 

ب��أي ص��الح أو إص��الح، احلكومة مبنهجها 
الفاسد ه��ي أس��اس ال��ب��الء، ومعقل الفساد 
وسوء اإلدارة  وأي اجراء على حساب املواطن 
وض��ده سيواجه باستجواب ف��وري لرئيس 

احلكومة
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»امليزانيات«: مهلة شهران أمام 
الداخلية لتسوية املالحظات املالية

 ق���ال رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي ع��دن��ان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة احل��س��اب اخلتامي ل��وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر الداخلية ع��ن السنة املالية 
2019/2018ومالحظات دي���وان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني بشأنه وتبني لها ما يلي: 
الحظت اللجنة تكرار جوهر املالحظات والتي 
سبق للجنة نقاشها في اجتماعاتها السابقة 
والناجتة عن اإلهمال اجلسيم في الوزارة وألكثر 
من سنة مالية على الرغم من الوعود السابقة 
إض��اف��ة إل��ى ع��دم وج��ود إج���راءات تصحيحية 
محكمة حللها ، حيث اتضح للجنة غياب الدور 
الرقابي واخللل في ترتيب األولويات والذي أدى 

إلى نشأة مثل تلك املالحظات.
حيث ناقشت اللجنة ما تعانيه ال��وزارة من 
اختالالت بالعقود واملشاريع وما ظهر من وجود 
خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها 
ن��اجت عن ضعف األنظمة الرقابية في وزارة 
الداخلية مما جنم عنها العديد من املالحظات 
التي سجلتها األجهزة الرقابية كما أن تسوية 
املالحظات ال حتمل جدية فعلية ملعاجلة اجلوهر 
لتستمر ألكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق 
باجلانب األمني للبلد على الرغم من توصيات 

اللجنة السابقة في وجوب حلها.
إضافة إلى االستمرار في متديد أغلب العقود 
بدال من طرحها كمناقصات جديدة على الرغم 
من وجود العديد من املآخذ على بعض الشركات 
والتي ال زالت تزاول نشاطها مع ال��وزارة ، كما 
أكد دي��وان احملاسبة على قيام ال��وزارة بتمديد 

تلك العقود مع ذات الشركات املتعاقد معهم 
لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدال 
من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة 

وتطوير األداء.   
وات��ض��ح للجنة تضخم الهيكل التنظيمي 
للوزارة وهو ما يصعب عملية املتابعة والرقابة 
كما أن برامج امليزانية في وزارة الداخلية ال 
يتبني من خاللها أداء القطاعات وحجمها احلقيقي 
ويصعب معها قياس األداء وتشخيص املشاكل 
واملالحظات وحتديد املسؤوليات، وعليه فقد 
بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع 
برامج امليزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح 
لألجهزة الرقابية ومتخذي القرار في ال��وزارة 
قياس األداء وحتديد مكامن اخللل املسؤول عنه 

وإحكام الرقابة واملتابعة ألعمال الوزارة.
وأض���اف:  أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الداخلية بعد استماعه لنقاش اللجنة 
وع��رض مالحظات اجلهات الرقابية بأن كافة 
املالحظات ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة 

اإلجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في 
كافة اآلليات املتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ 
تعاقداتها والعمل بجدية نحو إيجاد حلجذري 
لتسوية املالحظات املستمرة ، وعلى ضوء ذلك 
ارت��أت اللجنة إلى رفع اجتماعها وإعطاء مهلة 
شهرين ل��ل��وزارة التخاذ إج���راءات ج��ادة نحو 
تسوية ما ورد من مالحظات واش��راك اجلهات 
الرقابية في تقييم تلك اإلج���راءات بالتعاون 
مع ال��وزارة على أن يتم حتديد اجتماع آخر مع 

الوزارة للوقوف على املستجدات حول ذلك

جانب من اجتماع اللجنة

العتيبيي يحذر احلكومة 
املساس باملواطن البسيط 

واألسر متوسطة الدخل
 قال النائب خالد العتيبي 
ان العجز ف��ي كيفية إدارة 
ال��ث��روة حتماً سيصاحبه 
ع��ج��زاً ف��ي امليزانية قلناها 
س���اب���ق���اً ون���ك���رره���ا على 
احلكومة الترشيد في منح 
الهبات املليارية والترشيد 
ف����ي روات��������ب ال���ص���ف���وة 

واملستشارين
وح�����ذر ال��ع��ت��ي��ب��ي  من 
املساس باملواطن البسيط 

واألسر متوسطة الدخل
أخيراً لن يتحمل املواطن 
خالد العتيبي فشل احلكومة وسوء إدارتها

الدالل يقترح إنشاء مكتبات عامة 
متطورة في كل محافظة

أعلن النائب محمد الدالل عن تقدميه اقتراحاً 
برغبة بإنشاء مكتبات عامة متطورة في كل 
محافظة حتوي أقساماً تختص باملخطوطات 
والوثائق التاريخية وبرامج تثقيفية لألطفال 
وق��اع��ات للمحاضرات واألن��ش��ط��ة الثقافية 
وغيرها.وقال ال��دالل  أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي:  قيام املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بالتعاون مع اجلهات املختصة بالدولة 

واملجتمع املدني:
1 - إنشاء مكتبات عامة متطورة على شاكلة 
املراكز الثقافية في كل محافظة بالتعاون مع 
املتخصصني ف��ي علوم املعلومات واملكتبات 
من جامعة الكويت وغيرها واملجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
2 - تشمل املكتبة - ب��اإلض��اف��ة لألقسام 
االع��ت��ي��ادي��ة - أق��س��ام��اً تختص باملخطوطات 

والوثائق التاريخية، ومساحة ق��راءة وبرامج 
تثقيفية لألطفال، وكذلك قاعات للمحاضرات 

واألنشطة الثقافية بشكل عام.
3 - حتتوي املكتبة على الوسائل الالزمة 
للتسويق لفكرة املكتبات ال��ع��ام��ة ودوره���ا 

وأهميتها في تنمية ورفع وعي املجتمع.
4 - يتم عمل حتديث دوري للمراجع في 

املكتبة كل 3 أشهر.
5 - يكون لتلك املكتبات صالحية قبول 
صور الدعم من الهبات والتبرعات املخصصة 

للمشاريع والبرامج الثقافية.
6 - ترفع تلك املكتبات تقريًرا سنوًيا عن عدد 
زوارها والشريحة التي استفادت من خدماتها، 
باإلضافة لبرامجها وأنشطتها السنوية واَليات 
تطوير أنشطتهما للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب


