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بوشهري :الزيادة القياسية في معدل استهالك الكهرباء ال تشكل أي خطر

«الكهرباء» سجلت الثالثاء أعلى
معدل لألحمال في تاريخ البالد
أعلن وكيل وزارة الكهرباء واملاء الكويتية املهندس محمد بوشهري
إن الوزارة سجلت أول أمس الثالثاء أعلى معدل لألحمال الكهربائية
في تاريخ البالد ببلوغه 360ر 14ميغاوات نظرا إلى االرتفاع الكبير
في درجات احلرارة.
وقال بوشهري لـ (كونا) إن معدل احلمل الكهربائي خالل اليوم
جاء بزيادة قدرها 5ر 3في املئة مقارنة بالعام املاضي “وهذا متوقع
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة واحتياج املستهلكني الستخدام أجهزة
التكييف في املنازل وجميع مرافق الدولة”.
وشدد على أن هذه الزيادة القياسية في معدل استهالك الكهرباء
ال تشكل خطرا إذ أن الشبكة الكهربائية في الكويت مستقلة موضحا
أن “قدرة الكويت على إنتاج الطاقة املركبة في جميع احملطات
تصل إلى  18ألف ميغاوات”.ونوه بوشهري بأن “الكويت متتلك
فائض كهربائي وأن انتاج الكهرباء يغطي االستهالك” داعيا جميع
املستهلكني إلى “االستمتاع باخلدمة بقدر االحتياج احلقيقي من خالل
الترشيد”.

م .محمد بوشهري

«ديوان احملاسبة» يستضيف اجتماع
مجلس مديري «األسوساي»

يستضيف دي��وان احملاسبة
االج��ت��م��اع ال��راب��ع واخلمسون
مل��ج��ل��س م����دي����ري امل��ن��ظ��م��ة
اآلس��ي��وي��ة ل�لأج��ه��زة العليا
ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة واحمل��اس��ب��ة
(اآلسوساي)مبشاركة 11جهازا ً
رق��اب��ي��اً ،باإلضافة إل��ى ممثلي
مبادرة االنتوساي للتنمية IDI
واألم��ان��ة العامة لآلسوساي،
وذل��ك خالل الفترة من 24-21
يوليو .2019
وق����ال ع��ض��و ف��ري��ق دي���وان
احملاسبة املشارك في االجتماع،
مدقق بإدارة الرقابة على األداء
ط�لال الوهيب أن ج��دول أعمال
االج��ت��م��اع س��ي��ت��ن��اول العديد
م��ن��ال��ت��ق��اري��رح��ول إجن����ازات
املجلس منذ االجتماع األخير
امل��ن��ع��ق��د ف��ي سبتمبر 2018
بجمهورية فيتنام ،متمثلة في
تقرير أنشطة مجلس املديرين
خ�لال الفترة السابقة،وتقرير
األمني العام حول أنشطة األمانة
العامة ،باإلضافة إل��ى تقرير
حول اإلدارة املالية لآلسوساي
الذي يلقي الضوء على البيانات
املالية للمنظمة للسنة املالية
 ،2018ووضع امليزانية املتعددة
لألعوام .2021-2020
وأشار الوهيب إلى أن األجهزة
األعضاء سيناقشون مجموعة
م���ن ال��ت��ق��اري��ر ح���ول أنشطة
اآلس��وس��اي لتنمية ال��ق��درات،

طالل الوهيب

وأنشطة مجلس مديري املنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة
املالية واحملاسبة (االنتوساي)،
إل��ى ج��ان��ب تقرير ح��ول خطة
اآلس���وس���اي االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ل��ل��س��ن��وات 2021-2016
وتشكيل الفريق املعني مبهمة
وض��ع اخل��ط��ة االستراتيجية
القادمة لآلسوساي (-2027
.)2022
كما أكد أن االجتماع سيتضمن
ت��ق��اري��ر ح��ول ع��دة جل��ان مثل
تقرير جلنة االنتوساي املعنية
باملعايير املهنية( ،)PSCوتقرير
جلنة االنتوساي الفرعية املعنية
بتدقيق االلتزام( ،)CASوتقرير

جلنة االنتوساي املعنية بتبادل
املعرفة( ،)KSCإض��اف��ة إلى
تقرير جلنة االنتوساي املعنية
بالسياسات وال��ش��ؤون املالية
واإلدارية (.)PFAC
وأضاف الوهيب أن االجتماع
سيتناول تقارير حول مجموعات
عمل مثل تقرير مجموعة عمل
اآلس��وس��اي املعنية بالتدقيق
البيئي ،وتقرير مجموعة عمل
اإلن��ت��وس��اي املعنية بالتدقيق
على تكنولوجيا املعلومات،
إلى جانب تقرير مجموعة عمل
اإلنتوساي املعنية بالبيانات
الضخمة.
وأف������اد أن ج�����دول أع��م��ال
االجتماع سيشمل بنود حول
تقرير مشروع بحث اآلسوساي
ال��ث��ان��ي ع���ش���ر ،وآخ�����ر ح��ول
ت��ع��اون منظمة اآلس��وس��امي��ع
املنظمات اإلقليمية األخرى مثل
املنظمة األوروب���ي���ة لألجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة
(ال����ي����وروس����اي) ،وامل��ن��ظ��م��ة
األفريقية لألجهزة العليا للرقابة
املالية واحملاسبة (األفروساي)،
إض����اف����ة إل�����ى ت���ق���ري���ر ح���ول
االستعدادات ملؤمتر االنكوساي
ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��رون ف��ي ع��ام
 ،2019كما سيتم خالل االجتماع
انتخاب ممثلياآلسوساي في
م��ج��ل��س م���دي���ري االن��ت��وس��اي
للفترة .2025-2019

«التعليم العالي» :التسجيل للمنح
الدراسية في «عُ مان»  23يونيو احلالي

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم األربعاء
ف��ت��ح ب���اب التسجيل اإلل��ك��ت��رون��ي ع��ل��ى مقاعد
املنح ال��دراس��ي��ة للكويتيني املقدمة م��ن سلطنة
عمان في الفترة من  23حتى  27يونيو احلالي
الستكمال مرحلة البكالوريوس للعام اجلامعي
.2020/2019
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي إن جامعة
السلطان قابوس تتيح أربعة تخصصات علمية
أول��ه��ا ال��ط��ب للحاصلني على نسبة  90باملئة

والتخصص الثاني الهندسة املعمارية للحاصلني
على نسبة  85باملئة .وأض��اف��ت ان التخصص
الثالث لعلم الفيزياء ويشترط احلصول على نسبة
 80باملئة وأخيرا تخصص علم األغذية للحاصلني
على نسبة  80باملئة .وأكدت ان من أهم الشروط
أن تكون شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما
يعادلها حديثة االص���دار خ�لال ال��ع��ام ال��دراس��ي
 2019/2018وأال يتجاوز عمر الطالب عن 25
عاما عند التقدمي للمنحة.
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محليات

«األرصاد» :مناطق عدة تعرضت لدرجات
حرارة فاقت الـ 50بالسنوات الـ 12املاضية

ق��ال��ت إدارة األرص����اد اجل��وي��ة في
اإلدارة العامة للطيران امل��دن��ي أمس
األربعاء إن سجالت الرصد لديها تظهر
أن أغلب مناطق البالد تعرضت في فصل
الصيف إلى درجات حرارة فاقت الـ 50
درجة مئوية على مدى السنوات الـ 12
املاضية.
وأض����اف م��راق��ب امل��ن��اخ ف��ي إدارة
األرص��اد اجلوية الدكتور حسن دشتي
في تصريح لـ (كونا) أن اإلدارة قامت
برصد وتسجيل عدد األي��ام التي بلغت
فيها درجة احلرارة  50درجة مئوية وما
فوق منذ العام  2006حتى العام 2019
في مناطق الكويت.
وذك����ر دش��ت��ي أن أرص�����اد محطة
(م��ط��رب��ة) احتلت قائمة أكثر مناطق
ال��ب�لاد تسجيال لعدد األي���ام ،إذ بلغت
درج��ة احل��رارة خمسني بواقع ()236
مرة خالل  12عام في حني جاءت منطقة

الصليبية باملرتبة الثانية بعدد ()160
مرة.
وأف���اد أن ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة
إلى فوق اخلمسني درجة مئوية ترتكز
في شهر يوليو بعدد  468مرة ما ميثل
 51باملئة من اجمالي احلاالت املسجلة
للفترة مقابل  330يوم لشهري يونيو
 ) 13على
 36و%
وأغ��س��ط��س (%
التوالي.
وأش�����ار إل���ى أن ارت���ف���اع درج���ات
احل���رارة خ�لال الصيف مقارنة مابني
السنوات األخيرة مع فترة اخلمسينيات
والستينيات والسبعينيات من القرن
امل��اض��ي وب��ال��رج��وع إل���ى ال��س��ج�لات
السابقة للمحطات البالد فقد مت رصد 4
ايام فاقت فيها درجات احلرارة اخلمسني
درجة مئوية جلميع هذه احملطات للفترة
من (.)1977-1955
وأكد دشتي أن ذلك يعني وجود فرق

شاسع وزي���ادة كبيرة ف��ي ت��ك��رار هذه
الظاهرة في وقتنا احلاضر وماتطلب
توثيق هذه الظاهرة لدى اجلهات املعنية
ف��ي االمم امل��ت��ح��دة ممثلة ف��ي املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية وذلك الثبات
تأثر دولة الكويت بظاهرة تغير املناخ.
وأضاف أن إثبات هذه الظاهرة يترتب
على ذل��ك حق الكويت في طلب الدعم
واملساعدة الدولية باشكالها املختلفة
ملواجهة األث���ار املترتبة على ظاهرة
تغير املناخ (التكيف والتخفيف ونقل
التكنولوجيا وبناء القدرات) مبوجب
اتفاقية االمم املتحدة االط��اري��ة لتغير
امل��ن��اخ وات��ف��اق ب��اري��س ال���ذي أق��ر في
ديسمبر .2015
ولفت إلى أن املنظمة العاملية لألرصاد
اجل��وي��ة شكلت جل��ن��ة علمية وفنية
تضمنت  15عاملا وخبيرا من مختلف
دول العالم الج��راء الدراسة والتحقيق

في ما مت رص��ده وتسجيله في محطة
أرصاد مطربة في  2016/7/21والتي
بلغت 4 5درجة مئوية.
وأضاف أنه بعد أكثر من  20شهرا من
ال��دراس��ات والتحقيق وما قدمته ادارة
األرص���اد اجلوية من وثائق وبيانات
وتقارير في غاية الدقة فقد أقرت اللجنة
وبشكل غير مسبوق باملوافقة على
توثيقها باعتبارها أعلى درجة حرارة
لقارة آسيا على اإلط�لاق وثالث أعلى
درجة حرارة سجلت على كوكب األرض
وأعلى درجة حرارة على مستوى العالم
خالل  76عاما السابقة.
وأوض��ح أن الكويت تتاثر بظاهرة
التغير املناخي متمثال في التغير في
درج��ات احل���رارة العظمى والصغرى
وميثل فصل الصيف أح��د أه��م مظاهر
امل��ن��اخ ال��ص��ح��راوي ف��ي دول��ة الكويت
وشبه اجلزيرة العربية.

في سابقة لم حتدث من قبل

مدارس النجاة حتصد املركز األول على مستوى
الكويت في الثانوية العامة بنسبة  100في املائة
حت��ت رع��اي��ة وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي الدكتور حامد العازمي
وب��اإلن��اب��ة عنه املهندس ياسني أن��ور
ال��ي��اس�ين ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للمنشآت
والتخطيط ب���وزارة التربية وحضور
العم أحمد سعد اجلاسر رئيس مجلس
إدارة جمعية النجاة اخليرية والدكتور
رشيد احلمد نائب رئيس مجلس إدارة
جمعية النجاة اخليرية وأعضاء مجلس
إدارة اجلمعية وح��ش��د م��ن القيادات
التربوية .
أقامت م��دارس النجاة اخلاصة حفل
النخبة السنوي ألوائل الثانوية العامة
الدفعة ( . ) 42وفي كلمة ألقاها الياسني
خ�لال احلفل أش��اد فيها ب��دور م��دارس
النجاة اخلاصة وبجهود القائمني عليها
حيث ان ادارتها ولسنوات طويلة تكرس
كل طاقاتها لتكون من املدارس املتقدمة
واملتفوق طالبها باستمرار.
وقال الياسني في كلمة له :يسعدني
أن أك��ون بينكم ال��ي��وم ،ونحن نحتفي
بتخريجكوكبة من أبنائنا الطلبة ،الذين
دأب��وا على اجل��د واملثابرة والسهر مع
البحث والتحصيل ومصادر املعرفة حتى
آتت جهودهمثمارها طيبة مباركة .وإننا
إذ نبارك لهم ه��ذا اإلجن��از املتميزنذكر
بكل العرفان والتقدير اإلدارة املدرسية
 التي احتضنت أبناءها ،وتعهدتهمبالرعاية واالهتمام ،وهيأت لهم البيئة
التربويةاملناسبة ،والظروف التي تساعد
على ال��دراس��ة والتحصيل ،كمانذكر
بالتقدير جهود الهيئة التعليمية ،الذين
قدموا خالصةخبراتهم وجتاربهم؛ خدمة
ألبنائهم مشيرا الى ان كل هذه اجلهود
املتضافرةوروح األسرة الواحدة جاءت
۔ بال شك  .بتوجيهات سديدةومتابعة
حثيثة ،وروح املسؤولية العالية من
ص��اح��ب امل��ؤس��س��ةال��ذي ي��ح��رص على
أن ت��ؤدي املؤسسة رسالتها التربوية
والتعليمية ب��ال��ص��ورة امل��ث��ل��ى ،وهو
السر فيما حتظى به من سمعة طيبة،
ومستوى علمي متميز ،هيأ لها أن تكون
في طليعة املؤسسات التعليمية.

تكرمي املتفوق األول على مستوى الكويت

لقطة جماعية لتكرمي املتفوقني

وخاطب الياسني احملتفى بهم قائال :
“ إن ما سجلتموه من إجناز مع أهميته
إمن��ا ه��و محطة على ط��ري��ق األه���داف
امل��ن��ش��ودة ،وأم��ام��ك��م مستقبل يتطلب

منكممزيدا من اجل��د والبذل والعطاء،
وحت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ،وأن��ت��م ب�لا شك.
أهل لذلك ،واعلموا أن الوطن ينتظركم
لتكونوا بناة نهضتهبالعلم واملعرفة،

ومبا تكتسبون من املهارات واخلبرات
معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من
شارك وساهم في اجناح هذا االحتفال
اعدادا وتنظيما وإشرافا .

تتمات

«األمة»

ومبتوسط  3ساعات ونصف لكل اجتماع،
ومنها  6اجتماعات فرعية وما زالت اللجنة
مستمرة في اجتماعاتها.
وأوض��ح أن اللجنة أجن��زت أعمالها بعد
دراستها لـ 230مستندا من كتب وتقارير بلغ
عدد صفحاتها نحو  30ألف صفحة ،وقدمت
ملجلس األمة  20تقريرا حتى جلسة اليوم.
وأكد عبدالصمد حرص اللجنة على إشراك
(دي��وان احملاسبة  -جهاز املراقبني املاليني
 وزارة املالية  -ديوان اخلدمة املدنية) فياملناقشات واألخذ مبا أبدوه من آراء.
من جانبه انتقد النائب علي الدقباسي
التوسع في إنشاء الهيئات والبلد بحاجة
إلع��ادة هيكلة ومايحصل «فسفسة فلوس
«ومال عمك مايهمكً .
م��ن جهته ق��ال ال��ن��ائ��ب ع���ادل الدمخي:
رئيس ال��وزراء متر عليه التقارير اخلاصة
بامليزانيات فيما يتعلق ف��ي املالحظات
وامل��خ��ال��ف��ات ون��ف��س األخ��ط��اء للقيادات
احلكومية ون���رى مجلس ال����وزراء يجدد
لهذه القيادات وسط تكرار هذه املخالفات
والمحاسبة الي قيادي وفي النهاية نعترض
وامليزانيات متشي وتقر .وأض���اف :هناك
إدارة حكومية عاجزة عن تنفيذ القوانني في
البلد.
وأق���ر املجلس م��ش��اري��ع ق��وان�ين جهات
وحساباتها اخلتامية وربط ميزانياتها بعد
التصويت على كل واحدة منها منفصلة وهي
(بلدية الكويت) و(الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية) و(الهيئة العامة
للبيئة) و(الهيئة العامة للغذاء والتغذية)
و(الهيئة العامة للرياضة).
وشملت اجلهات أيضاً (الهيئة العامة
ملكافحة الفساد) و(اإلدارة العامة لإلطفاء)
و(هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني

العام واخل��اص) و(الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب) و(جامعة الكويت)
و(معهد الكويت لألبحاث العلمية) و(الهيئة
العامة للقوى العاملة) و(الهيئة العامة
ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة) و(الهيئة العامة
لشؤون القصر) و(بيت الزكاة) و(الهيئة
العامة للمعلومات املدنية).
واس��ت��ن��ادا إل��ى تقرير جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي البرملانية بشأن مشروع
قانون اعتماد احلساب اخلتامي لـ (البلدية)
ع��ن السنة امل��ال��ي��ة ( )2018-2017فإن
املصروفات بلغت نحو  224مليون دينار
(نحو  737مليون دوالر أمريكي) في حني
بلغت اإليرادات نحو  46مليون دينار (نحو
 151مليون دوالر).
وج��اء ف��ي تقرير اللجنة البرملانية أن
زي���ادة امل��ص��روف��ات ع��ن اإلي�����رادات بلغت
نحو  178مليون دينار (نحو  585مليون
دوالر) ومت تغطية الزيادة في املصروفات
من ميزانية ال��وزارات واإلدارات احلكومية
(وزارة املالية  -احلسابات العامة) للسنة
املالية (.)2018-2017
ووف��ق��ا للتقرير اجل��ن��ة ب��ش��أن مشروع
قانون ربط ميزانية (البلدية) للسنة املالية
( )2020-2019فتقدر املصروفات نحو
 202مليون دينار (نحو  665مليون دوالر)
في حني تقدر اإليرادات نحو  37مليون دينار
(نحو  122مليون دوالر).
وجاء في التقرير ان زيادة املصروفات عن
اإليرادات تقدر نحو  165مليون دينار (نحو
 543مليون دوالر) وتغطى من ميزانية
الوزارات واإلدارات احلكومية (وزارة املالية
 احلسابات العامة) للسنة املالية (-2019.)2020
واس��ت��ن��ادا إل��ى تقرير جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي البرملانية بشأن مشروع
قانون اعتماد احلساب اخلتامي ل(هيئة

الزراعة) عن السنة املالية ()2018-2017
فإن املصروفات بلغت نحو  90مليون دينار
(نحو  300مليون دوالر أمريكي) في حني
بلغت اإلي���رادات نحو ثمانية ماليني دينار
(نحو  26مليون دوالر).
وج����اء ف��ي ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ان زي���ادة
املصروفات عن اإلي���رادات بلغت نحو 82
مليون دينار (نحو  270مليون دوالر) وقد
مت تغطية الزيادة في املصروفات من ميزانية
الوزارات واإلدارات احلكومية (وزارة املالية
 احلسابات العامة) للسنة املالية (-2017.)2018
ووفقا لتقرير جلنة (امليزانيات) البرملانية
بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة
ال��زراع��ة) للسنة املالية ()2020-2019
فتقدر املصروفات نحو  97مليون دينار
(نحو  319مليون دوالر) ف��ي ح�ين تقدر
اإليرادات نحو سبعة ماليني دينار (نحو 23
مليون دوالر).
وجاء في التقرير ان زيادة املصروفات عن
اإلي��رادات تقدر نحو  90مليون دينار (نحو
 296مليون دوالر) وتغطى من ميزانية
الوزارات واإلدارات احلكومية (وزارة املالية
 احلسابات العامة) للسنة املالية (-2019.)2020
واستنادا إلى التقرير فان مشروع قانون
اعتماد احلساب اخلتامي ل(هيئة البيئة)
ع��ن السنة امل��ال��ي��ة ( )2018-2017فإن
امل��ص��روف��ات بلغت نحو  19مليون دينار
(نحو  62مليون دوالر امريكي) في حني
بلغت اإليرادات نحو  503آالف دينار (نحو
مليوني دوالر).
وجاء في التقرير ان زيادة املصروفات عن
اإليرادات بلغت نحو  19مليون دينار (نحو
 62مليون دوالر) وقد مت تغطية الزيادة في
املصروفات من ميزانية الوزارات واإلدارات
احلكومية (وزارة امل��ال��ي��ة  -احلسابات

العامة) للسنة املالية (.)2018-2017
ووفقا لتقرير جلنة (امليزانيات) البرملانية
بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة
البيئة) للسنة املالية ( )2020-2019فتقدر
املصروفات نحو  39مليون دينار (نحو 128
مليون دوالر) في حني تقدر اإلي��رادات نحو
 435ألف دينار (نحو مليون ونصف دوالر).
وج��اء ف��ي تقرير اللجنة البرملانية ان
زي��ادة املصروفات عن اإلي��رادات تقدر نحو
 39مليون دينار (نحو  128مليون دوالر)
وتغطى من ميزانية ال���وزارات واإلدارات
احلكومية (وزارة امل��ال��ي��ة  -احلسابات
العامة).
واس��ت��ن��ادا إل��ى تقرير جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي البرملانية بشأن مشروع
قانون اعتماد احلساب اخلتامي ل(هيئة
الغذاء) عن السنة املالية ()2018-2017
فإن املصروفات بلغت نحو خمسة ماليني
دينار (نحو  16مليون دوالر امريكي) في
حني بلغت اإلي���رادات نحو  52أل��ف دينار
(نحو  170ألف دوالر).
وج��اء في التقرير ان زي��ادة املصروفات
ع��ن اإلي����رادات بلغت نحو خمسة ماليني
دي��ن��ار (ن��ح��و  16مليون دوالر) وق��د مت
تغطية الزيادة في املصروفات من ميزانية
الوزارات واإلدارات احلكومية (وزارة املالية
 احلسابات العامة) للسنة املالية (-2017.)2018
ووفقا لتقرير جلنة (امليزانيات) البرملانية
بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة
الغذاء) للسنة املالية ( )2020-2019قدرت
املصروفات نحو  31مليون دينار (نحو 102
مليون دوالر) في حني قدرت اإليرادات نحو
مليوني دينار (نحو سبعة ماليني دوالر).
وج��اء في التقرير ان زي��ادة املصروفات
عن اإلي���رادات بلغت نحو  29مليون دينار
(نحو  95مليون دوالر) وتغطى من ميزانية

الوزارات واإلدارات احلكومية (وزارة املالية
 احلسابات العامة) للسنة املالية (-2019.)2020
واس��ت��ن��ادا إل��ى تقرير جلنة امليزانيات
واحلساب اخلتامي البرملانية بشأن مشروع
قانون اعتماد احلساب اخلتامي ل(هيئة
الرياضة) عن السنة املالية ()2018-2017
فإن املصروفات بلغت نحو  80مليون دينار
(نحو  263مليون دوالر امريكي) في حني
بلغت اإلي���رادات نحو مليون ورب��ع دينار
(نحو أربعة ماليني دوالر).
وجاء في التقرير ان زيادة املصروفات عن
اإليرادات بلغت نحو  78مليون دينار (نحو
 256مليون دوالر) ومت تغطية الزيادة في
املصروفات من ميزانية الوزارات واإلدارات
احلكومية (وزارة امل��ال��ي��ة  -احلسابات
العامة) للسنة املالية (.)2018-2017
ووفقا للتقرير فان مشروع قانون ربط
ميزانية (هيئة ال��ري��اض��ة) للسنة املالية
( )2020-2019تقدر املصروفات نحو 90
مليون دينار (نحو  296مليون دوالر) في
حني تقدر اإليرادات نحو مليوني دينار (نحو
سبعة ماليني دوالر).
وج��اء ف��ي تقرير اللجنة البرملانية ان
زي��ادة املصروفات عن اإلي��رادات تقدر نحو
 88مليون دينار (نحو  289مليون دوالر)
وتغطى من ميزانية ال���وزارات واإلدارات
احلكومية (وزارة امل��ال��ي��ة  -احلسابات
العامة) للسنة املالية (.)2020-2019

دينار لكل طن
وق��ال��ت د .بوشهري إن الهيئة العامة
ل��ل��ط��رق وض���ع���ت ض���واب���ط الس��ت��خ��دام
ال��ش��اح��ن��ات جلسر الشيخ ج��اب��ر األحمد
وذل��ك بهدف احلفاظ على سالمته وسالمة

املواطنني ،الفتة إلى أن اإلي��رادات املتوقعة
ستستخدم لتغطية ج��زء من تكلفة أعمال
الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص
واإلشراف الدورية.
وأش����ارت ال��ى أن عملية ال���وزن ودف��ع
الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات
قبل الدخول الى جسر الشيخ جابر األحمد
ووصلة الدوحة ،لضمان استمرارية احلركة
وعدم تكدس الشاحنات ،الفتة في الوقت ذاته
الى أن الشاحنات غير الراغبة في دفع رسوم
العبور بإمكانها استخدام الطريق رقم  ٨٠ثم
طريق  ٨٠١للوصول الى املنطقة الشمالية.

دعت الدول العربية
الثوري “قلنا وما زلنا نقول ونتمنى على
كل الدول العربية التي أعلنت عن مشاركتها
أو لم تعلن إننا نطلب منكم أال تشاركوا في
هذا املؤمتر وأن تسعوا إللغائه».
وأض��اف الفتياني “لم نفوض أحدا ولن
نفوض أح��دا للحديث باسمنا في أي محفل
دولي أو ورشة أو لقاء».
وقال“ :نقول بصوت عال القدس ليست
للبيع وحقوقنا الوطنية وثوابتنا وتضحيات
أس���ران���ا وش��ه��داءن��ا ع��ل��ى ام���ت���داد ت��اري��خ
نضالنا الطويل ليست للمساومة والشعب
الفلسطيني ليس عاجزا عن استخدام وسائله
في التصدي لهذه املؤامرة الكبرى».
وج����دد امل��ج��ل��س ال���ث���وري وه���و أعلى
سلطة تنظيمية ف��ي (ف��ت��ح) التي يقودها
الرئيس محمود عباس التأكيد على رفض
الفلسطينيني للمؤمتر او امل��ش��ارك��ة فيه
وطالب ال��دول العربية بتوفير شبكة امان
سياسية ومالية.
ودع��ا كل القوى واألح��زاب العربية الى
اخل��روج الى الشوارع للتعبير عن رفضها
للمؤمتر ولصفقة القرن.

