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المضف: »التعويضات« تركز على المطالبات الخاصة بالبيئة

خص����ص له اجل����زء األصغر من 
املبلغ الذي مت إقراره.

كم����ا مت توزيع مبلغ 18 مليار 
دوالر على 9 جهات حكومية وبهذا 
تكون الكويت قد تس����لمت حتى 
تاريخ����ه 2.225 مليار دوالر من 
اصل إجمالي املبلغ املقرر والذي 
يزيد على 27 مليار دوالر ليتبقى 

ما يزيد على 24.8 مليار دوالر.

تشمل املطالبات البيئية واملوارد 
الطبيعي���ة والقطاع احلكومي، 
وتخصيص جزء بس���يط منها 
القط���اع احلكومي  ملطالب���ات 
ليس���تفيد منه���ا كل من وزارة 
الدفاع والهيئة العامة لالستثمار 

ووزارة املالية.
أما مطالب����ات الفئة )ه�( فهي 
تخ����ص القطاع النفط����ي، حيث 

جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
للكويت 430 مليون دوالر حتى 
يوليو 2009، ذهب القسم األكبر 
منها للمطالبات البيئية وقسمت 
الفئت����ن )و(  عل����ى مطالب����ات 

و)ه�(.
النشرة  وحس���بما جاء في 
التفصيلية االخيرة للهيئة العامة 
لتقدير التعويضات ان الفئة )و( 

وقال التقرير ان الهيئة نسقت 
مع مكتب االرتباط في جنيڤ التابع 
لها باحلضور واملشاركة الفعالة 
في جمي����ع االجتماعات الدورية 
ملجلس ادارة جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات التي تعقد في جنيڤ 
ملتابعة القرارات التي تتخذها جلان 
املفوضن وما يس����تجد من امور 
تتعلق مبطالبات الكويت ووجهة 

نظرها ايضا بشأن مطالباتها.
واضاف ان جلنة االمم املتحدة 
ب����دأت مبراجعة  للتعويض����ات 
املطالبات البيئي����ة الكويتية في 
ع����ام 2001 وفق املق����رر رقم 132 
وتخصيص مبلغ لدراسات الرصد 

والتقييم.
وافاد بأنه في عام 2003 اقرت 
جلنة االمم املتحدة للتعويضات 
اول مطالبة وهي لتنفيذ مشاريع 
البيئة الصحراوية  اعادة تأهيل 

مبوجب املقرر رقم 212.
وقال انه في عام 2005 اقرت 
جلن����ة االمم املتحدة مقرري 256 
و258 اللذين حددت مبوجبهما آلية 
عمل مشاريع اعادة التأهيل البيئي 

جلميع الدول املتضررة بيئيا.
واكد انه ف����ي عام 2007 بدأت 
الكويت باس����تالم اولى الدفعات 
عن املطالبات البيئية عن االضرار 
املتعلق����ة بإع����ادة تأهي����ل املياه 
اجلوفية وتأهيل البيئة الصحراوية 

والبحرية والساحلية.
التعويضات  وقال ان هيئ����ة 
اس����تضافت في الكويت في عام 
2008 وف����دا بيئيا من جلنة االمم 

املتحدة للتعويضات.
وبلغت قيمة املبالغ التي دفعتها 

رندى مرعي
أكد رئيس مجلس االدارة للهيئة 
العامة لتقدير التعويضات خالد 
املضف ان الهيئة تركز في الفترة 
احلالية عل����ى املطالبات اخلاصة 
التي حلق����ت بالقطاع  باالضرار 

البيئي والنفطي.
ف����ي كلمة  واض����اف املضف 
تضمنها التقرير الس����نوي الذي 
اصدرت����ه الهيئة حديث����ا ان تلك 
املطالبات ذات مبالغ كبيرة وحتتاج 
الى الكثير من الدراسات والتدقيق 
واملتابعة مع جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات وبالتعاون والتنسيق 
مع ال����دول االقليمية التي حلقها 
ضرر صحي وبيئي كالسعودية 

وايران واالردن.
واكد ان الهيئ����ة تقوم ممثلة 
باللجنة املركزية لالش����راف على 
املش����اريع املتعلقة بإعادة تأهيل 
البيئة بحضور اجتماعات دورية 
ف����ي الكوي����ت وخارجه����ا تعقد 
بالتنسيق مع جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات ويحضرها وفود فنية 

من تلك الدول ومنها العراق.
واف����اد بأن����ه يت����م ف����ي تلك 
االجتماعات مناقشة جميع السبل 
واحللول املقترحة والكفيلة بإعادة 
اصالح قطاعات البيئة املتضررة 
وتأهيلها م����ن جديد لتكون بيئة 
صاحلة خالية من االثار السلبية 
التي لو تركت لش����كلت  املدمرة 
خطرا دائما على الصحة واالفراد 

والبيئة.
واشاد املضف بكل اجلهات التي 
اسهمت وتساهم في حتقيق اهداف 
الهيئة معربا عن شكره للجهود 

املبذولة.
من جانب آخ���ر اكد التقرير 
الس���نوي على استمرار الهيئة 
التعويضات  مبتابعة مطالبات 
الكويتية لدى جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات وفق اجلدول الزمني 
احملدد لها وحتى حصول الكويت 
عل���ى مبال���غ التعويضات عن 
اخلس���ائر املتبقية الناجمة عن 
االض���رار التي حلقت بقطاعات 
البيئ���ة الصحراوي���ة واملياه 
اجلوفي���ة والبحيرات النفطية 
والصح���ة العامة والس���واحل 

البحرية.

الكويت تسلمت 2.225 مليار دوالر من إجمالي تعويضاتها البالغة 27 ملياراً

خالد املضف

الجدول التالي يوضح آلية التوزيع والمبالغ المدفوعة والمتبقية
اجمالي المبلغ المتبقياجمالي المبلغ المدفوعاجمالي المبلغ المقرنوع الخسائرالمبلغ بالدوالرالجهة

618.048.54789.000.000521.042.547اطفاء اآلبار احملترقة2.000.000شركة نفط الكويت

2.000.000شركة البترول الوطنية
انقطاع العمل، جتهيزات ومعدات، ممتلكات مادية، 

1.578.792.10489.000.0001.490.792.104ارتفاع تكاليف، خسائر وديون معدومة

مؤسسة البترول 
14.750.324.48889.000.00014.661.324.488خسائر االنتاج واملبيعات2.000.000الكويتية

2.216.550.79289.000.0002.127.550.792اصول مادية واضرار2.000.000شركة نفط الكويت
مؤسسة البترول 

1.172.180.63289.000.0001.083.180.632فقدان سوائل2.000.0000الكويتية

726.000.00089.000.000637.000.000تعويض مدفوعات االغاثة للمغادرين من الكويت2.000.000وزارة املالية
الهيئة العامة 

املعامالت التجارية/ ممتلكات مدرة للدخل/ 2.000.000لالستثمار
1.507.604.00089.000.0001.418.604.000مدفوعات واعانات مدفوعة لآلخرين

1.541.465.25389.000.0001.452.465.253املمتلكات املادية2.000.000وزارة الدفاع

املمتلكات املادية/ التخلص من الذخائر/ استرداد 2.000.000وزارة الدفاع
694.375.28189.000.000605.375.281النفط

2.277.208.3891.451.000.000826.205.389اضرار بيئية/ البحيرات النفطية412.000.000املطالبات البيئية
430.000.00027.075.547.4862.252.000.00024.823.547.486

اجمالي المبالغ التي تسلمتها الكويت من لجنة األمم المتحدة من عام 1994 حتى عام 2008

السنة
إجمالي المبالغ 
المقرة بالدوالر 

االميركي

إجمالي المبالغ 
المستلمة بالدوالر 

االميركي

إجمالي المبالغ 
المستلمة )د.ك(

إجمالي نصيب 
الدولة )د.ك(

20080.001.865.215.895.80498.807.223.0288.950.839.765

20070.001.613.234.010.97453.493.148.20212.436.168.363

20060.00917.497.205.85265.831.230.6876.603.867.767

2005177.968.191.82824.795.044.35240.798.913.1945.516.609.737

20042.961.490.747.07473.706.502.29139.455.273.4174.100.531.531

20033.360.248.984.101.458.463.118.35436.054.610.54513.078.957.142

20026.997.806.306.661.708.044.921.56518.944.581.39515.567.792.630

20013.124.477.405.642.949.178.507.74904.575.719.69126.129.726.491

200017.261.112.619.742.232.005.336.19686.036.638.90015.546.314.057

19995.015.173.585.20717.182.936.12218.283.056.0733.326.212.437

1998194.438.319.17293.080.718.9489.162.794.4191.337.441.896

1997329.204.920.46116.525.672.0035.398.990.590530.984.847

19961.352.633.050.390.000.0000.000

1995272.881.142.874.827.474.471.443.933.4890.000

199433.756.743.001.397.500.00416.287.3000.000

41.081.192.016.1215.175.154.844.634.486.702.400.930113.438.808.663اإلجمالي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وامللك ليتسي الثالث ملك ليسوتو يشهدان توقيع االتفاقية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال دليهي الهاجري

الكويت وليسوتو تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 

بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 

األمة باإلنابة دليهي الهاجري.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. 
إلى ذلك، اس����تقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان مس����اء أمس امللك ليتسي الثالث ملك 
مملكة ليسوتو الصديقة والوفد الرسمي املرافق جلاللته، 
بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات الرسمية بن اجلانبن وترأس 
اجلانب الكويتي فيها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد وكبار املس����ؤولن 
بالدولة، وعن جانب مملكة ليس����وتو امللك ليتسي الثالث 
ملك مملكة ليسوتو الصديقة وكبار املسؤولن في حكومة 

ليسوتو.
وقد صرح وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صب����اح األحمد بأن املباحثات تناول����ت العالقات الثنائية 
ب����ن البلدين الصديقن وس����بل تعزيزه����ا وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوس����يع أطر التعاون بن اجلانبن مبا 
يخدم مصاحلهما املش����تركة وأه����م القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
ومت توقيع اتفاقية بن حكومتي الكويت ومملكة ليسوتو 
الصديقة بشأن إنشاء جلنة مشتركة للتعاون، وقعها عن 
جانب الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، وعن مملكة ليسوتو وزير اخلارجية 

والعالقات الدولية الشريف موخالبي كينث تسيكوا.
وقد أقام صاحب السمو األمير مأدبة عشاء على شرف 

ملك ليس����وتو والوفد الرس����مي املرافق مبناسبة زيارته 
الرسمية للبالد. 

وكان امللك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة 
قد وصل الى البالد صباح امس والوفد الرس����مي املرافق 
له في زيارة رسمية للبالد تستغرق 3 ايام يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
وكان على رأس مس����تقبليه على ارض املطار صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
ورئي����س مجلس االمة باالنابة دليه����ي الهاجري والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املبارك ووزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 
االحمد وكبار املسؤولن بالدولة وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والمحمد والهاجري والمبارك

ولي العهد استقبل المحمد والهاجري و4 وزراء
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل س����موه رئيس مجلس األمة باإلنابة 

دليهي الهاجري.

واس����تقبل س����موه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك ووزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.

ال تواني في معاقبة أصحاب البالغات الكاذبة

الشريعان: مطالب موظفي »الكهرباء والماء«
بيد الديوان وحريصون على تحقيقها قريباً

إعادة تشكيل لجنة الشراء الجماعي في التعاونيات

إعادة تصنيف المعاقين لتحديد المستحقين

في تنفيذها«، الفتا الى ان القضية 
حاليا بيد الديوان لكننا في الوقت 
نفسه نحثهم بشكل مستمر على 
النظر واالنتهاء من البحث بشأن 

مطالب املهندسن.
واضاف ان الوزارة لن تألو 
جهدا ف����ي حتقيق كل ما يصبو 
إليه العاملون في الوزارة خاصة 
املهندسن العاملن في احملطات 
الذين يعول عليهم في احملافظة 
التيار  على استمرارية وصول 
الكهربائي للمستهلكن، مشيرا 
الى ان نقابة العاملن في الوزارة 
على اطالع بكل ما نقوم به من 
اجراءات بحق العاملن وهي على 
اتصال معنا، ولفت الشريعان الى 
ان اب����واب مكتبه مفتوحة على 
الدوام من اجل ايجاد احلل الناجع 
الي مش����كلة تعترض مسيرة 

العمل والعاملن في الوزارة.

بشرى شعبان
ع�ل�م���ت »األنب���اء« من م�ص����ادر م�ط�ل�عة 
ان وزارة ال�ش����ؤون خاطبت احتاد اجلمعيات 
التعاونية بشأن إع��ادة تشكيل جل�نة الش�راء 

ال�ج��م�اعي ل�لت�عاونيات وذلك للحد من ال�تفاوت 
 احلاصل في األسعار بن األسواق الت�ع�اون�ي�ة،

ووضع حد الرتفاع أس���عار بعض السلع دون 
مبرر.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان تعليمات 
صدرت الى املجلس األعلى لش���ؤون املعاقن بإيقاف 
صرف املساعدات للمعاقن حتت سن 18 سنة إلى حن 
التأكد م���ن صحة اإلعاقة من قبل اللجنة الطبية التي 
أعيد تشكيلها، كما مت ايقاف صرف الرسوم التعليمية 

حلن التأكد من مستحقيها احلقيقين. وأضاف املصدر ان 
الوزارة تعمل على تغيير بطاقة املعاق التي يتم صرفها 
من املجلس األعلى على ان تكون اجلديدة مصنفة الى 
ثالث فئات »أ« لإلعاقة الشديدة، »ب« لإلعاقة املتوسطة، 
»ج« لإلعاقة البسيطة أو املؤقتة، وذلك لتميز بن فئات 

اإلعاقة وحصر من يستحقون املساعدات.

الدولة لشؤون  اعلن وزير 
ال���وزراء روض���ان  مجل���س 
الروضان ان اجلهات احلكومية 
املعنية اتخذت جميع االجراءات 
القانوينة الالزمة ضد اصحاب 
الكاذب���ة ممن قاموا  البالغات 
باجراء اتصاالت هاتفية ابلغوا 
فيها ع���ن وج���ود متفجرات 
املبان���ي احلكومية  في بعض 

واخلاصة.
وحذر الوزير الروضان في 
تصريح ل� »كونا« كل من تسول 
له نفسه القيام مبثل هذه االعمال 

بانه سيقع حتت طائلة القانون، 
مشددا على ان االجهزة احلكومية 
املعنية ل���ن تتوانى في ضبط 
اصحاب هذه البالغات الكاذبة 
واحالتهم الى اجلهات املختصة 
لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه 

من عمل يجرمه القانون.
وأضاف »مخطئ من يعتقد 
من اصحاب هذه البالغات الكاذبة 
انه لن يتم التع���رف عليه او 
انه سيفلت من مالحقة االجهزة 
احلكومي���ة املعني���ة واتخاذ 

االجراءات القانونية بحقه«.

دارين العلي
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الطلبات  الشريعان أن مسودة 
التي تق����دم بها موظفو الوزارة 
اصبحت اآلن بيد ديوان اخلدمة 
املدنية مشددا على حرصه على 
تلبية كل مطالب العاملن املمكنة 
القطاعات  التحقيق في ش����تى 
والس����يما أبن����اء ال����وزارة من 

املهندسن.
وقال الشريعان في تصريح 
صحافي »منذ أن توليت حقيبة 
الوزارة عق����دت عدة اجتماعات 
م����ع ممثلي العم����ال واملوظفن 
واملهندسن العاملن في محطات 
توليد القوة الكهربائية واإلنتاج 
واملياه على وجه اخلصوص«، 
مشيرا الى أنه اطلع على املطالب 
التي تقدموا بها ومت دراس����تها 
الوزارة  وبحثها م����ع قي����ادات 

ملعرف����ة امكاني����ة تطبيقها من 
عدمه. واوضح الشريعان »وبعد 
الدراسة والبحث حرصت بنفسي 
على إعداد مسودة عرضتها على 
االخوان في ديوان اخلدمة املدنية 
الذين وعدونا بالنظر بها واالسراع 

د.بدر الشريعان

روضان الروضان


