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صفر: توقيع 4 عقود و3 اتفاقيات بقيمة 101 مليون دينار 
ضمن خطة »األشغال« إلنشاء وتحديث وتطوير المنشآت

استقالة جماعية لـ »العوازم«  إذا ُسحبت منهم رئاسة »تعاونية الصباحية«

دع����ت الكويت ايران الى ازالة 
أي مخاوف من طبيعة برنامجها 
النووي وتأكيد أغراضه السلمية 
متهيدا للتوصل الى تسوية حتقق 
األمن واالستقرار في املنطقة مؤكدة 
الطاقة  ايران في اس����تخدام  حق 

النووية لألغراض السلمية.
جاء ذلك في كلم����ة للمندوب 
للدولة الكويت لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي أمام مؤمتر 
متابعة معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية لهذا العام والذي بدأ أعماله 

يوم االثنني املاضي.
ودعا الس����فير العتيبي ايران 
الى التجاوب مع املساعي واجلهود 
الدولي  الدولية »لطمأنة املجتمع 
والزالة أي مخ����اوف من طبيعة 
برنامجه����ا النووي والتأكيد على 
أغراضه السلمية مبا ميهد للتوصل 
لتسوية حتقق األمن واالستقرار في 
املنطقة ويساهم في دعم اجلهود 
الش����رق  الرامي����ة جلعل منطقة 

بوضع برنامج وطني لالستخدامات 
الذرية وتشكيل  السلمية للطاقة 
اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة 
النووية لالغراض السلمية برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وهو املشروع الذي 
سيساعد الكويت على انتاج الكهرباء 
وحتلية املياه ويحقق نقلة نوعية 

في مسيرة التنمية بالبالد.
 وقال السفير العتيبي انه رغم 
التفاؤل الذي ساد املجتمع الدولي 
عقب قمة مجلس األمن في سبتمبر 
املاضي حول نزع السالح واحلد 
من انتش����اره واالتفاق املبرم في 
الشهر املاضي بني الواليات املتحدة 
واالحتاد الروسي بشأن تخفيض 
ترسانتهما النووية التزال اسرائيل 
التي  الدولة الوحيدة في املنطقة 
متعن برفضها في االنضمام ملعاهدة 
احلد من االنتشار واخضاع منشآتها 
لنظام ضمان����ات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

وضع النظام األساسي للمصرف 
لكي يك����ون أداة مهمة في ضمان 
الن����ووي للدول  االمداد بالوقود 

الراغبة في االستفادة منه.
وأكد أن الكويت تولي اهتماما 
كبيرا أيضا بالتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية خاصة مع 
البدء في حتقيق مبادرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

األوسط منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل«.

وأك����د في نف����س الوقت على 
حق اي����ران وغيرها من الدول في 
استخدام الطاقة النووية لألغراض 
الس����لمية ضمن شروط ومعايير 
الوكال����ة الدولي����ة للطاقة الذرية 
وحتت اشرافها ومتابعتها معربا 
عن أمله في أن تكثف جميع األطراف 
املعنية اجلهود من أجل العمل على 
حل هذا امللف بالطرق والوسائل 
السلمية. وأشار السفير الكويتي 
الى األهمية اخلاصة التي توليها 
الكويت للمقترحات املتعلقة بضمان 
االمداد بالوقود النووي مذكرا بأن 
الكويت أعلنت في شهر مارس من 
العام املاضي ع����ن دعمها ملبادرة 
انشاء مصرف للوقود النووي حتت 
الدولية للطاقة  الوكالة  اش����راف 
الذرية كما تعهدت مببلغ عش����رة 
ماليني دوالر من أج����ل البدء في 
مناقشات مستفيضة تساهم في 

واك����د ان ذلك يش����كل »عائقا 
أساسيا« أمام حتقيق عاملية املعاهدة 
وذريعة لدول أخرى قد تس����عى 
حليازة او تصنيع األسلحة النووية 
النظر والتهاون في  بسبب غض 
التعامل مع الدول التي لم تنضم 
بعد للمعاه����دة وترفض اخضاع 

منشآتها للتفتيش.
وأض����اف أن »ه����ذه احلال����ة 
الفريدة من نوعها  االس����رائيلية 
العائق  القلق لكونها  تبعث على 
الرئيس����ي الذي يحول دون جعل 
الش����رق األوسط منطقة  منطقة 
خالية من األسلحة النووية« كما 
جاء ف����ي القرار ال����ذي صدر عن 
املؤمت����ر العام للوكال����ة الدولية 
للطاق����ة الذرية وأعرب عن القلق 
ازاء القدرات النووية االسرائيلية 
وطلب م����ن اس����رائيل االنضمام 
ملعاهدة احلد من االنتشار واخضاع 
جميع مرافقها النووية لضمانات 

الوكالة الشاملة.

مرشحو »التغيير« أعضاء جدد في مجلس إدارة الجمعية

العتيبي: ندعو إيران لطمأنة المجتمع الدولي 
وإزالة المخاوف من طبيعة برنامجها النووي

حاليا تبلغ ما يقارب 3 مليارات دينار، وان املبالغ املخصصة 
للصرف خالل السنة املالية احلالية تبلغ 500 مليون دينار، 
الفتا الى ان الوزارة وقعت ج���زءا كبيرا من العقود لهذا 

العام والبالغ عددها 115 مشروعا.
واشار الى ان الوزارة مقبلة على طرح العديد من املشاريع 
خالل املرحلة املقبلة كإنارة منطقة الوفرة السكنية التي 
سيتم فتح مظاريفها خالل الشهر املقبل وتقاطعات الدائري 
السادس التي سيتم فتح مظاريف العقود اخلاصة بها في 
أغسطس من العام احلالي باالضافة الى توقيع عقد ميناء 
بوبيان البحري اجلزء الثاني م���ن املرحلة األولى وفتح 
مش���روع طريق جمال عبدالناصر منتصف الشهر املقبل 
وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر الذي يبلغ عدد الشركات 

املهتمة باملشروع 29 شركة عاملية.
من جانبه، قال وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب ان اهمية االتفاقية وخدمات ادارة البرامج لقطاع 
املش���اريع الكبرى تأتي من خالل دورها في تنظيم عمل 
القطاع، الفتا الى ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مماثلة 
إلدارة برامج القطاعات املختلفة في الوزارة في ظل اقبال 
الوزارة على طرح مش���اريع كثيرة خالل السنوات األربع 
املقبلة التي تتجاوز فيها التزامات الوزارة 8 مليارات دينار 

وأكثر من3 مليارات دينار كصرف.

التربية بقيمة 4 ماليني دينار واتفاقية ودراسة وتصميم 
االشراف على تصميم مشروع ادارة نزع امللكية للمنفعة 

العامة وجهاز ال� BOT بقيمة 500 الف دينار.
وقال صفر ان اجمالي قيمة العقود التي تنفذها الوزارة 

فرج ناصر
وقع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر 4 عقود و3 اتفاقيات بقيمة 101 مليون دينار 
ضمن خطة الوزارة في انشاء وحتديث وتطوير املنشآت 
واخلدمات العام���ة في الدولة، مؤكدا حرص الوزارة على 
العمل بكل ما متلك من جهد وامكانيات لتجاوز التحديات 
التي تواجههم في س���بيل حتقيق خطة الوزارة واخلطة 

التنموية للدولة.
وأعلن صفر خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده صباح 
امس توقيع عقد اخلدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات 
الض���خ والرفع وصيانة خطوط الط���رد املرتبطة بها في 
املنطق���ة الثانية بقيمة مليون وثالثمائة الف دينار وعقد 
اس���تكمال تصميم وانشاء واجناز وصيانة مبنى منطقة 
حولي التعليمية بقيمة سبعة ماليني وستمائة ألف دينار، 
وعقد اس���تكمال تصميم وانش���اء واجناز وصيانة مبنى 
منطقة مبارك الكبير التعليمية بقيمة ثمانية ماليني دينار 
وكذلك عقد انشاء واجناز وتأثيث وصيانة املقر الرئيسي 
لديوان عام وزارة التربية بقيمة 76 مليون دينار واتفاقية 
خدمات ادارة البرامج لقطاع املشاريع الكبرى بقيمة مليون 
وسبعمائة الف دينار، باالضافة الى اتفاقية دراسة وتصميم 
واالش���راف على تنفيذ املقر الرئيسي لديوان عام وزارة 

محمد راتب
رجحت مصادر مطلعة حدوث استقالة جماعية يوم األحد 
املقبل من قبل اعضاء قائمة »التعاون« والتي كانت مسيطرة 
على رئ اس���ة وعضوية مجل���س ادارة جمعية الصباحية 
التعاونية لفترة طويلة، الفتة الى ان حدوث انشقاق بني 
اعضاء قائمة »التعاون« وقائمة »التغيير« أمر وارد جدا، 
فقائمة »التعاون« والتي تضم اعضاء من قبيلة العوازم، 
تردد ان اعضاءها هددوا باالس���تقالة اجلماعية حال فوز 
احد االعضاء اجلدد من قائمة »التغيير« برئاس���ة مجلس 
االدارة، وذلك في ظل عدم وجود عضو يرجح الكفة لصالح 
احدى القائمتني، حيث ان األعضاء العوازم عددهم 5 لكن 
واحدا منهم خارج الكويت في رحلة عالج، وهو ما ش���كل 

عامال مفصليا في حدوث هذا االنشقاق.
وأرجعت املصادر سبب عدم فوز »التعاون« في االنتخابات 
الى ضعف احلضور من قبل ابناء قبيلة العوازم � وعددهم 
ما يقارب 6000 مس���اهم � في التصويت، وذلك بناء على 
ثقتهم بفوز مجلس االدارة احلالي، في حني ان عدد الناخبني 
من القائمة اجلديدة »التغيي���ر« ال يتجاوز 2300 ناخب، 
الفتة الى ان حدوث اس���تقالة جماعي���ة من قبل االعضاء 
الع���وازم قد تؤدي بناء على قرارات وزارة الش���ؤون الى 
حل اجلمعية، وعمل انتخاب���ات جديدة النتخاب أعضاء 
جدد بالكامل، وهو ما قد يؤول � حس���ب املصادر � إلعادة 
الكرة من جديد الى ملعب »العوازم« والفوز بكامل املقاعد 

في تلك االنتخابات احملتملة.

وعلى صعي���د االنتخابات التي جرت مس���اء اول من 
امس، أس���فرت النتائج عن دخول قائمة »التغيير« بكامل 
مرش���حيها في مجلس ادارة اجلمعية، في حني لم يحالف 

احلظ مرشحي قائمة »التعاون واإلصالح«.
ولم يكن هناك فارق كبير في عدد األصوات بني القائمتني، 
حيث احت���ل جزأ املطيري املركز األول بعدد 1545 صوتا، 
وجاء عبداهلل العسكر العجمي في املركز الثاني بعدد 1423 
صوتا، في حني جاء سلطان العنزي في املركز الثالث بعدد 
1406 أص���وات، ثم جاءت قائمة »التعاون واإلصالح« بعد 
ذل���ك، حيث جاء بدر النامي العازمي رابعا ب� 1351 صوتا، 
واحتل رجعان البربر العازمي ب� 1339 صوتا، وجاء مبارك 

بن حجيفة العازمي سادسا ب� 1323 صوتا.

مشاري الدويش

السفير منصور العتيبي

)محمد ماهر(د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب خالل املؤمتر

 )أنور الكندري(النائب محمد هايف مع املشاركني في اللقاء
الدويش: جهود متواصلة 

إلنجاح مهرجان »قافية وطن«

عبر األرقام التي ستنالها كل 
قصيدة وسيتم التقييم حينها 
دون معرفة هوية الش���اعر 
املش���ارك وذلك حفاظا على 
املنافس���ة الشريفة. وطالب 
الدويش بتواصل الشعراء 
مع القصائ���د الوطنية دون 
قصرها على املناسبات فقط، 
مؤكدا ان اجلميع مدين لهذه 
األرض الطيبة وان الكويت 
تستحق منا الكثير ومن ذلك 
القصائد الوطنية التي نحن 

في أمس احلاجة إليها.

ثمن رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان »قافية وطن« مشاري 
الكبير  التج���اوب  الدويش 
للشعراء من خالل الكم الهائل 
من القصائد التي وصلت إلى 
التحكي���م وذلك عبر  جلنة 
البريد االلكتروني واملواقع 

االلكترونية األخرى.
وزاد: تتواص���ل جه���ود 
جميع اللجان لتجهيز حفل 
اخلتام للمهرجان وتتويج 
الفائزي���ن بأفضل القصائد 
علما ان اليوم االخير لتسلم 
املشاركات سيكون االربعاء 

12 اجلاري.
آمال بنجاح اجلهود الكبيرة 
املبذولة م���ن جميع اللجان 
حتى يكون اخلتام مس���كا 
وجميال في آن واحد. وأضاف 
الدويش انه مت اختيار جلنة 
التحكيم من ابرز الش���عراء 
واإلعالمي���ني وه���م: مهلي 
احلشاش ومطلق شليويح 
وهادي الرزقي وراشد القناص 
ومت االتفاق على آلية جديدة 
في اختيار القصائد املشاركة 
بحيث يتم اختيار الفائزين 

استقبال القصائد مستمر حتى 12 الجاري

يتقدم رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة نقابة العاملني

بالهيئة العامة ل�ضئون الزراعة

والرثوة ال�ضمكية
بخال�س العزاء واملوا�ضاة

اإىل املهند�س/ جا�ضم حممد حبيب البدر

رئي�س جمل�س الإدارة - املدير العام

بالهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة ال�ضمكية

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته

ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

»والــــده«

هايف: تعديل الدستور محاولة لتقليص 
دور المجلس والهروب من االستجواب

المسباح: التعويضات بديهية وشرعية وقانونية
وزير النفط العراقي: ال يمكن االستمرار بالدفع

ليلى الشافعي
أبدى رئيس جلنة الفتوى بجمعية احياء التراث 
االس����المي الداعية ناظم املسباح دهشته من مطالبة 
وزير النقل العراقي الذي يدعو فيها الى فتوى كويتية 
حترم اخذ التعويضات من العراق، وقال املس����باح: 
التعويضات حق جراء الغزو العراقي الذي تعرضت 
له مؤسسات الدولة الرسمية واالهلية وما تعرضت 
له ممتلكات االفراد من ضرر عظيم في جميع املجاالت، 
وهذا اجلاني عليه ان يتحمل تبعات جنائية ملا فعله، 
فالتعويضات حق للمتضرر وهذا احلق البد ان يثبت 
بأدلته كما هو معروف وعلى املتضرر ان يأخذ بقدر 

ضرره فقط وال يجوز ان يتجاوز ذلك.
وزاد: وأستغرب من هذه املطالبة، وهذه القضية 
ال حتت����اج الى كثير من اجلهد والعناء الظهار احلكم 

الشرعي فيها، فهي بديهية وشرعية وقانونية.
من جهة اخرى، اعتبر وزير النفط العراقي ان بالده 
دفعت مبالغ هائلة كتعويضات مقابل الغزو العراقي 
للكويت عام 1990 لم يعرف التاريخ مثيال لها، وطالبها 
بإعادة النظر فيها. وقال الوزير في مؤمتر صحافي، 
ان »العراق سدد مبالغ هائلة للكويت عن خسائرها، 
وال نعرف دولة سددت مثل هذه املبالغ«. واضاف »لذا 
نقول ان مجموع املبالغ التي دفعتها املانيا لفرنس����ا 
وبريطانيا اقل مما دفعه العراق للكويت حتى اآلن، 
على الرغم من انها كانت حرب كونية وخسائر هائلة«. 

وتابع الوزير »ال ميكن للعراق ان يستمر بهذه القرارات 
اجلائرة بحقه من قبل مجلس االمن«، مشيرا الى ان 
»بالده عبرت عن قلقها وهناك اآلن مفاوضات العادة 
النظر في هذا املوضوع«. واضاف »نأمل من االشقاء 
في الكويت ان يعيدوا النظر باملوضوع، ونعمل سوية 
على تناسي ماس����ي املاضي التي كلفت العراق اكثر 
مما كلفت جي����ران العراق وكان الضحايا العراقيون 
واخلسائر التي حلقت به اكثر من غيرهم«. واضاف 
»البد ان نطوي هذه امللفات ومنضي قدما«.  الى ذلك، 
اعلنت وزارة النقل العراقية ان احملكمة البريطانية 
امرت باالفراج ع����ن مدير اخلطوط اجلوية العراقية 
كفاح حسن. وافاد بيان بأن »احملكمة امرت باالفراج 
عن الكابنت كفاح حسن وسط احتجاج كويتي«. واكد 
البيان ان »الكويتيني طالبوا احملكمة بتمديد احلجز 
لكنها اصدرت قرارها باالفراج )عن كفاح حسن( واعادة 
جواز سفره والسماح له بالعودة الى العراق«. واشار 
البيان الى ان »الكابنت سيعود على منت طائرة اخلطوط 
اجلوية العراقية الى بغداد قريبا«. وقالت الوزارة ان 
»القرار جاء بعد مطالبات عديدة من اجلانب العراقي 
برفع احلجز عن الكابنت بعد قيام القضاء البريطاني 
بإصدار قرار احلجز نزوال لطلب قدم من قبل السلطات 
الكويتية والذي أثار على خلفيته الكثير من اجلدل 
والتساؤالت حول هذا التصرف غير الالئق والذي ال 

يصب في مصلحة البلدين الشقيقني«.

 ليلى الشافعي
طالب النائب محمد هايف املطيري بتعاون جميع 
اجلهات واجلمعيات االس����المية م����ع النواب لتقدمي 
مش����اريع قوانني ذات طابع اسالمي واستغالل هذه 
املرحلة التي يجمع فيها االعضاء على املوافقة املطلقة 

ألي مشروع يحمل طابعا اخالقيا ودينيا.
وقال املطي����ري، خالل اللقاء املفتوح الذي اقامته 
رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
مساء اول من امس في الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ملناقشة االحكام الشرعية في مجلس االمة وبحضور 
اعضاء الرابطة، ان املش����اريع االسالمية حتتاج منا 
الى مزيد من العمل، خصوصا ان التقصير ليس من 
اعضاء املجلس فقط بل من جميع التخصصات التي 
من شأنها خدمة العمل االسالمي، لهذا يجب تضافر 
اجلهود حتى نس����تفيد من هذا املجلس لتعم الفائدة 
على جميع ابناء الشعب. وزاد ان مشروع منع الربا 
ط����رح في املجلس ومت التصويت عليه وحصل على 
االغلبية لهذا نحن نس����عى الى تقدمي املشاريع التي 
ته����دف الى فتح باب التحول واب����راء الذمة ونصحا 
لالمة اال ان مسألة فقه االولويات ال ميكن ان نتعامل 
معها في املجلس اال اننا نسعى الى تقدمي مشروعنا 
االس����المي وان كان بشكل مجزأ. واشار الى ان لدينا 
فرص����ة كبيرة لتقدمي بعض مش����اريع القوانني ألن 
جميع املشاريع التي قدمت الى املجلس وحتدث عن 
أن األخ����الق العامة القت قبوال كبي����را بني األعضاء 
حت����ى وصلنا الى حد اإلجم����اع عليها. ولفت الى ان 
اجلميع في مركب واحد، خاصة ان هناك مس����ؤولية 
كبيرة تقع على املشايخ كونهم يعدون باآلالف داخل 
املجتمع، األمر ال����ذي يجب عليه تخصيص عدد من 
هؤالء الدعاة وطلبة العلم بتشكيل فرق متخصصة 
تقوم مبتابعة كل الظواهر الس����لبية التي تطرأ على 

املجتم����ع، باالضافة الى تقيي����م أداء أعضاء املجلس 
وحثهم على االس����تعجال وتضافر اجلهود في تقدمي 
املشاريع اإلسالمية. وقال املطيري ان موضوع تعديل 
الدس����تور اجلديد يعد مبنزلة محاولة لتقليص دور 
املجل����س ومنح احلكومة ق����وة إضافية للهروب من 

املساءلة ألنه يبعدها عن قضية االستجوابات.
وأشار املطيري الى ضرورة تواصل اللجنة العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 
مع األعضاء حتى يتم التنسيق بشأن القوانني التي 
انتهت منها اللجنة لكي يتم تقدميها كمشاريع قوانني. 
ومن جانبه، قال رئيس رابطة علماء الشريعة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي د.عجيل النشمي ان اجلميع 
يتطلع الى دور أعضاء مجلس األمة الذين تقع عليهم 
مسؤولية كبيرة، ما يتطلب توحيد اجلهود وتكثيفها 

حتى نصل الى األهداف التي نريدها ان تتحقق.
وأضاف: ان قضية حتويل البنوك الى إس����المية 
س����يكون مبنزلة انتقال مثمر الى األمام وهدف سام 

ستعم فائدته على جميع أبناء الشعب الكويتي.
وزاد: ان إحالة املش����اريع إل����ى هيئة الفتوى في 
وزارة األوقاف أمر مهم جدا ألنها ستمنح هذه املشاريع 
أولوية كبيرة لدى املفتني. بدوره قال رئيس اللجنة 
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية د.خالد املذكور ان لدينا مؤسسات شرعية 
في الكويت حتتاج الى تضافر جهودها وتقاربها مع 
بعضها البعض حتى تنجح في الوصول الى ما نريد، 
خاصة تلك احلملة التي وجهت الى كلية الش����ريعة 
اإلسالمية وثبت ان هذه الكلية مشروع جامعة مستقلة. 
وأضاف ان هيئة الفتوى تتصدى لقضايا كثيرة تقدم 
له����ا حتتاج الى تفعيل دورها احليوي، كما هو حال 
بيت الزكاة الذي يعد من أهم املؤسسات التي تعمل 

في قضايا الزكاة.

النشمي: تحول البنوك إلى إسالمية انتقال مثمر إلى األمام

نقابة البترول تستنكر ما يتعرض له العاملون
في القطاع النفطي وحرمانهم حقهم في المكافآت

استنكر رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني مبؤسسة البترول 
الكويتي����ة عبدالوهاب محمد 
الكندري حالة ال����ذل والهوان 
العاملون  له����ا  التي يتعرض 
في القطاع النفطي جتاه تكرار 
تلويح القيادات النفطية بحجب 
النجاح  مكافأة املش����اركة في 
عن جميع العاملني في القطاع 
النفطي، في حني أن نفس هذه 
القيادات النفطية وعلى رأسهم 
الرئيس التنفيذي سعد الشويب 
تبيح النفس����ها قبض مكافآت 

مالية طائلة بحجة جناحهم في إدارة القطاع النفطي. 
حيث شدد الكندري على رفضه ربط جناح القطاع 
النفطي بعنصر واحد فقط هو حتقيق أرباح للمؤسسة 
وش����ركاتها التابعة يتم اعتمادها بواسطة طريقة 
محاسبية ال تعكس حقيقة جناح القطاع النفطي من 
عدمه، كونها ال تش����مل عدة عناصر رئيسية أخرى 
أهمها الفوائ����ض املالية الغزيرة التي يتم حتويلها 
خلزينة الدولة وال يتم احتسابها كجزء رئيسي من 
جناحات القطاع النفطي كونها تتحول مباشرة دون 
تسجيلها كأرباح فعلية للمؤسسة وشركاتها النفطية 
التابعة رغم ان سواعد العاملني املخلصني في القطاع 
النفطي جنحت في احملافظة على خلق هذه الفوائض 
املالية في عز حتديات االزمة املالية العاملية. وفيما 

يتعلق باالرباح الضئيلة التي يتم 
احتسابها رسميا لصالح »البترول 
اكد  التابعة،  الكويتية« وشركاتها 
الكندري على أن قرارات التوس����ع 
في املشاريع النفطية الكبرى داخل 
الكويت وخارجها هي قرارات صادرة 
عن تلك القيادات النفطية وتكاليف 
هذه املش����اريع دون ادنى شك لها 
اثر بالغ في انخفاض نسبة االرباح 
اجلزئية املخصصة للقطاع النفطي، 
واملضحك ان هذه املشاريع يتم على 
القيادات مببالغ  اساس����ها مكافأة 
مجزية على ش����كل بونص سنوي 
بحجة جناحهم في حتقيقها )هذا إن حتقق أي شيء 
من هذه املشاريع فعليا مثل مصفاة الصني أو املصفاة 
الرابعة وغيرها الكثير والكثير( في حني أن بسبب 
املعادلة الظاملة الحتساب قيمة املشاركة في النجاح 
يتم التهديد بحرمان العاملني في القطاع النفطي من 
اي مكافأة ووصم القطاع النفطي بعدم النجاح رغم 
جن����اح العاملني في القطاع النفط����ي في أداء املهام 
املناطة بهم وفي حتقيق االهداف واالستراتيجيات 
العامة للمؤسسة وشركاتها التابعة. وأكد الكندري 
على ضرورة توسيع العناصر التي يتم على اساسها 
احتس����اب مكافأة املش����اركة بالنجاح اسوة مبا هو 
معمول به في احتس����اب املكافآت الطائلة للقيادات 

النفطية.

عبدالوهاب الكندري


