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نواب: زيارة صاحب السمو إلى العراق لتأمني استقرار العالقات
بني الدولتني واحلفاظ على أمن املنطقة في ظل التوترات

سامح عبداحلفيظ

أكد النائب محمد الدالل 
ان زيــارة صاحب الســمو 
صبــاح  الشــيخ  األميــر 
األحمــد تكتســب أهميــة 
كبيرة جدا في ظل الظروف 
اإلقليميــة غير املســتقرة 
والبالغة احلساســية التي 
تتطلــب جهودا سياســية 
وديبلوماسية أكبر من قادة 
املنطقة ومن أبرزهم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد لتجنيــب املنطقة 
واإلقليم ويــات احلروب 

واألزمات.
فــي  الــدالل  وأضــاف 
تصريح صحافي خاص لـ 
»األنبــاء« ان الزيارة كذلك 
تأتي ضمن جهود مبذولة 
ســابقا كويتيــا وعراقيــا 

الصالح في تصريح خاص 
لألنبــاء أن اخلطوات التي 
يقوم بها سموه تكون دوما 
لصالح الكويت وشعبها على 
وجه اخلصوص وشعوب 
املنطقة على وجه العموم.

وبــن أن مــا يقــوم به 
ســموه من زيارات للدول 
الشقيقة املجاورة خطوات 
مباركــة ضمــن سياســته 
احلكيمــة التــي تهدف إلى 
توحيد الشــعوب العربية 
وتوطيــد أواصــر العاقة 

بينها.
  وقــال النائــب عســكر 
العنــزي أن زيارة صاحب 
الســمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد إلى جمهورية 
العراق الشقيقة تهدف إلى 
توحيد الشعوب ونشر األمن 

واالستقرار في املنطقة.

متميزة بن الدولتن بعيدا 
عــن اخلــاف واملشــاكل 

والتجاذبات السياسية.
وقــال الدالل فــي ختام 
تصريحــه: »كلنــا اعتزاز 
بدور سمو األمير اخلليجي 
والعربــي  واإلقليمــي 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى جمهورية 
العــراق تأتي ضمن جهود 
سموه احلثيثة ملنع التوتر 
وإيجاد االســتقرار واألمن 

في املنطقة.
تصريــح  فــي  وقــال 
صحافي خاص لـ»األنباء« 
إن ذلــك ليــس غريبا على 
سموه، إذ إن سموه دائما ما 
يبذل اجلهود ويقوم بجوالت 
مكوكيــة فــي كل البلــدان 
لتقريب وجهات النظر بن 
األشقاء ورأب الصدع السيما 
في ظل التوترات والتطورات 
املتســارعة غير املسبوقة 

التي تشهدها املنطقة. 
وأكد حرص سموه الدائم 
على طي امللفات العالقة بن 
البلدين وتقريب الشعبن 
الشــقيقن مــن بعضهمــا 

الذي يســعى  واإلســامي 
لتوحيد صفوف األمة ونبذ 
اخلافات وحتقيق التصالح 

وتعزيز االستقرار«.
مــن جانبــه، قــال أمن 
سر مجلس األمة النائب د. 
عــودة الرويعــي إن زيارة 

البعض بعد الغزو العراقي 
الذي قــام به النظام البائد 

للكويت.
ودلل على ذلك مبؤمتر 
إعادة إعمار العراق الذي عقد 
في الكويت العام املاضي من 
أجل مســاعدة العراق على 
تافــي الدمار الــذي خلفه 

النظام الباtئد.
وأكــد أن زيــارة ســمو 
األمير ســيكون لهــا األثر 
اإليجابي فــي فتح صفحة 
جديدة للعاقات الثنائية بن 
إيجابيا  البلدين وتنعكس 
على األوضاع في املنطقة.

مــن جهته،   أكــد النائب 
خليل الصالح أن لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد دورا بارزا ومميزا في 
املنطقة استمده من خبرته 
الديبلوماســية. وأضــاف 

وقال عسكر في تصريح 
صحافــي لـ »األنبــاء« إنه 
ليــس أدل علــى ذلــك من 
إصــرار ســموه علــى عقد 
القمم ســواء اخلليجية أو 
العربية كاملة األركان جلمع 
كل األشقاء في دول اخلليج 
العربية وتقريب  والــدول 
وجهات النظر بن األشقاء.
وبن عســكر أن سموه 
اســتمد ذلــك مــن خبرته 
الكبيرة وحنكته السياسية 
ومعرفته أن العنف والتوتر 
واالضطرابــات لــن تزيــد 
املنطقــة والعالــم إال دمارا 

وخرابا.
وأكد أن الشعب الكويتي 
كافــة والعالــم أجمع يقدر 
جهود ســموه احلثيثة في 
نشــر األمــن واألمــان في 

املنطقة والعالم.  

أكدوا لـ »األنباء« أن الظروف اإلقليمية غير املستقرة والبالغة احلساسية تُكسب أهمية كبيرة جداً لزيارة سموه

عسكر العنزيخليل الصالحد. عودة الرويعي

من أجل تعزيــز العاقات 
السياســية واالقتصاديــة 

واألمنية بن الطرفن.
ولفــت إلــى ان الكويت 
وأميرها حفظه اهلل يهدفان 
إلــى خلــق منــاخ أفضــل 
وأكثــر اســتقرارا لعاقات 

عسكر: زيارة صاحب السمو تهدف إلى توحيد الشعوب ونشر األمن واالستقرار في املنطقةالدالل: زيارة سمو األمير للعراق تهدف إلى خلق مناخ أفضل لعالقات متميزة بني الدولتني
الصالح: زيارات سموه املتكررة خطوات مباركة تهدف إلى توحيد الشعوب العربيةالرويعي: الزيارة ضمن جهود سمو األمير احلثيثة ملنع التوتر وإيجاد االستقرار واألمن اإلقليمي

»املالية«: االنتهاء من تعديالت »الشركات« و»تنظيم التأمني« 
وتفاؤل بالتوافق مع احلكومة على تعديالت قانون التأمينات

احلســن الذي أقــر في يناير 
٢٠١٩، فقد مت النقاش بشــكل 
موسع مع ممثلي التأمينات 
االجتماعية، ولكن اإلخوة في 
التأمينات لم يكن لديهم متسع 
مــن الوقت لدراســة املقترح 

زيادة هذه الرواتب وتخفيض 
القسط الشهري لسداد القرض 
احلسن من ٢5 إلى ١٠%، وكل 
ذلك ســيتبلور فــي اجتماع 
يوم األحد املقبل، وسنبشــر 
املواطنن بهذا التعديل على 
القانون وسأحتدث عنه بشكل 

تفصيلي حينذاك«.
وبن أن ممثلي التأمينات 
االجتماعية لم يعطوا للجنة 
أي مؤشر عن موقفهم من هذه 
التعديات ولكنهم فقط قدموا 
نبذة عن األرقام. وأوضح ان 
أحد النــواب طــرح مقترحا 
بأن يتم إلغاء فوائد قروض 
االستبدال بالكامل ورفع قيمة 
القرض احلسن إلى أكثر من 
7 أضعاف الراتب، مؤكدا ان 
أعضاء اللجنة سيسعون إلى 
رفع ســقف القرض احلسن 

واالطاع عليه وال سيما أنه 
مرتبط بحســابات وبيانات 
وأرقام وحســابات اكتوارية 
وغيرهــا«. وتابــع: »ولكننا 
مستبشرون خيرا بأن يكون 
هناك توافق مع احلكومة على 

انتهــت جلنــة الشــؤون 
املاليــة واالقتصاديــة خال 
اجتماعها أمس من التصويت 
اخلــاص  تقريرهــا  علــى 
باالقتراحات بقوانن بشــأن 
قانون الشركات، والتعديات 
املقدمــة على املداولة الثانية 
ملشــروع القانون في شــأن 
التأمن واإلشــراف  تنظيــم 
عليه، فيما ناقشــت بتوسع 
التعديات املقدمة على قانون 
التأمينــات االجتماعية دون 

التوصل إلى قرار نهائي.
وقال مقرر اللجنة النائب 
فيصل الكندري في تصريح 
للصحافين مبجلس األمة عقب 
االجتماع »إن التقرير سيرفع 
علــى جدول أعمال اجللســة 
املقبلــة التــي ســتكون فيها 
تخمة إجناز قوانن ونحتاج 

االجتماعية اقترحوا ان يتم 
تعديل املصطلــح الوارد في 
التعديــات من »رد الفوائد« 
إلى »إســقاط الفوائد« وهذا 
االقتراح ال مشكلة لدى النواب 
فيه، مؤكــدا ان قيمة الفوائد 
ليســت بالكبيرة بالنســبة 
للسوابق التي حدثت، حيث 
التأمينات في عام  أســقطت 
٢٠٠5 قرابة 45٠ مليون دينار.

وأشار إلى أن مبلغ الفوائد 
احلالي يتعــدى ٢٠٠ مليون 
دينار بقليــل، مما يعني انه 
أقل من نصف ما أســقط في 
الســابق، مبينــا أن ممثلــي 
مؤسسة التأمينات ال توجد 
لديهم مشكلة في هذا اجلانب، 
على أن تتحمل اخلزانة العامة 
للدولة هذا املبلغ كما حتملت 
السوابق التي حصلت نتيجة 

بقدر ما يستطيعون.
من جانبــه، قــال النائب 
محمــد هايــف إن مؤسســة 
التأمينات االجتماعية وافقت 
من حيث املبدأ على تعديات 
قانون التأمينات االجتماعية 
بشأن موضوع فوائد قروض 
املتقاعديــن. وأوضح هايف 
في تصريح باملركز اإلعامي 
ملجلــس االمــة انــه حضــر 
االجتماع الذي عقدته اللجنة 
املالية أمس بحضور مدير عام 
مؤسسة التأمينات االجتماعية، 
كاشفا عن التوصل إلى تقارب 
كبير في الرأي حول تعديات 
القانون، وموافقة مبدئية من 
»التأمينــات« بانتظــار رفع 
التقريــر النهائــي يوم األحد 
املقبل بحضور وزير املالية.

وبن أن ممثلي التأمينات 

الغزو أو في عام ٢٠٠5.
وأفــاد بأن قانون قروض 
االســتبدال القدمي ســينتهي 
عند إقرار التعديات، والتي 
ستوفر ميزة جديدة للمقترض 
بأن يكون القــرض من دون 
فوائد. وقــال: نحن بانتظار 
االجتماع النهائي للجنة يوم 
األحد املقبل ونتمنى أن يكون 
االجتماع إيجابيا وأن ننتهي 
من رفع التقرير النهائي إلى 
املجلــس متهيــدا للتصويت 
عليــه. وأعــرب هايــف فــي 
ختــام تصريحه عن شــكره 
لرئيس وأعضاء اللجنة املالية 
على تقــدمي تعديات قانون 
التأمينــات االجتماعيــة إلى 
البند األول على جدول أعمال 
اللجنة، وتعاونهم ومناقشتهم 

اإليجابية لهذا القانون.

عمر الطبطبائي ومحمد هايف وصالح خورشيد وفيصل الكندري وفراج العربيد ومبارك احلريص

فعا الهدوء السياســي حتى 
ننجز هذه القوانن«. وأضاف: 
»وفيما يتعلــق بالتعديات 
املقدمة على قانون التأمينات 
االجتماعيــة فيمــا يخــص 
قروض االستبدال والقرض 

هايف: توافق مبدئي بني »التأمينات« و»املالية البرملانية« بشأن إسقاط فوائد قروض »االستبدال«

»احلسابات« ناقشت ميزانية »الصناعات البترولية«
أنهت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي مناقشــة ميزانية الشــركة 
البتروليــة  الكويتيــة للصناعــات 
املتكاملــة للســنة املاليــة اجلديدة 
ديــوان  وماحظــات   ٢٠١٩/٢٠٢٠
احملاسبة على الشركة والواردة في 
تقريره الســنوي عن الســنة املالية 

.٢٠١7/٢٠١8
وأوضــح رئيس اللجنــة النائب 
عدنــان ســيد عبدالصمد فــي بيان 
صحافي أن اللجنة ناقشت ما سجله 
ديوان احملاسبة من ماحظات، حيث 
تبــن أن 75% منهــا على املشــاريع 

والعقود.
وقال إن الشركة مسؤولة عن إنشاء 
ومتلك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير 
والبتروكيماويات والتي يقدر حجم 
أعمال تلك املشاريع بنحو 7.٩ مليارات 

دينار.
وأضاف أن مشروع مصفاة الزور 
يســتحوذ على النســبة الكبرى من 
التكلفــة بواقع 4.٩ مليــارات دينار 
ويليه مشروع مجمع البتروكيماويات 
بتكلفة ملياري دينار وأخيرا مشروع 
استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة ١ مليار 

دينار.
وبن أن مشروع مصفاة الزور كان 
يعــد أكبر مصفاة فــي العالم بطاقة 
تكريريــة تبلغ 6١5 ألف برميل وفقا 
لبيانات شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية واملســؤولة آنذاك عن تلك 
املصفاة قبل تأسيس الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة ونقل 

املشروع إليها.
وأشــار إلى أن مؤسسة البترول 
أفادت بهــذا اخلصوص في أكثر من 
اجتماع سابق لها باللجنة بأنه ليس 
للمصفاة أي جدوى اقتصادية كونها 
 )Fuel Oil( ستقوم بإنتاج زيت الوقود
غير املجدي اقتصاديا والذي تهدف 
املصفاة إلى توفيره حملطات الطاقة 

الكهربائية بوزارة الكهرباء واملاء.
وأضــاف »أنــه وفق مــا ورد من 
ماحظات ديوان احملاسبة فقد صرف 
على املشروع نحو ٢.٢ مليار دينار 

املطروحــة في العام ٢٠١4 واخلاصة 
مبشروع شبكة أنابيب التغذية ملصفاة 
الــزور وذلــك بعد اعتــذار املناقص 
األول عــن التمديد وعدم ترســيتها 
علــى املناقص الثانــي ملبررات عدة 
ما ترتب عليه تأخر االســتفادة من 
مشــروع مصفاة الزور طاملا لم يتم 

االنتهاء من مشروع األنابيب.
وقال إن اللجنة تبن لها أن الشركة 
البتروليــة  الكويتيــة للصناعــات 
املتكاملة حتملت أوامر تغييرية على 
املشروع بلغت ٢٠ مليون دينار كما 
أن ديــوان احملاســبة يؤكد ضرورة 
االلتــزام بخطة تنفيــذ أعمال احلل 
البديل لتتزامن وانتهاء تنفيذ أعمال 
مصفاة الزور تفاديا ألي مطالبات من 

قبل املقاولن.
وأضاف »حســب إفادة مسؤولي 
الشركة في اجتماع اللجنة بأن نسبة 
إجناز املشروع تطورت لتصل إلى %87 
وبأنه من املتوقع أن يكون املشروع 
جاهزا للتشغيل في أغسطس ٢٠١٩ 
وأن التشغيل الكلي سيكون في أواخر 

العام ٢٠٢٠«.
وتابع أن ذلك انعكس على البيانات 
املالية للشركة حيث الحظت اللجنة 
ارتفاع مصروفات التشغيل نتيجة 
العتبارات تشغيل املصفاة في السنة 

املالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.

حتى نهاية السنة املالية ٢٠١8/٢٠١7 
إال أن تأخر تنفيذ املشروع وانخفاض 
نسب اإلجناز الفعلية لبعض العقود 
اخلاصة مبراحل تنفيذه كان واضحا 

عما هو مخطط له.
وذكــر عبــد الصمــد أن أســباب 
ذلــك يتعلق غالبيتها بأداء املقاولن 
وإجــراء بعض التعديــات وتغيير 
أعمال التصميم ألكثر من مرة بسبب 
متطلبات اجلهات املعنية ومنها وزارة 
الكهرباء واملاء ما أعاق تنفيذ املشروع 
وتأخره. وتابع أن »الشــركة لم تقم 
بتطبيق غرامات التأخير على بعض 
املقاولــن واالكتفــاء بتطبيقها على 
أعمــال ليس لها عاقة بالتأخير وال 

تؤثر على مسار املشروع«.
ولفت إلى مناقشة اللجنة ما اتخذته 
مؤسســة البترول الكويتية من حل 
بديــل لتزويد مصفاة الزور باللقيم 
من النفط اخلام والوقود الغازي عن 
طريق استخدام أنابيب قائمة خاصة 
بخطوط أنابيب من ميناء األحمدي 

إلى محطة الزور اجلنوبية.
وأضــاف أن احلــل البديل شــمل 
اســتخدام ناقــات نفط عــن طريق 
جزيــرة صناعيــة كمصــدر إضافي 

بتكلفة تقديرية ١٩ مليون دينار.
وبن عبد الصمد أن ذلك كان نتيجة 
إلغــاء املؤسســة إحــدى املناقصات 

شعيب املويزري ود.عادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد وعبداهلل الرومي وعالم الكندري

املطيري يسأل عن تخصيص مبلغ مالي
لصالح »الدفاع« من أموال »األوفست«

ماجــد  النائــب  وجــه 
املطيري سؤاال إلى النائب 
مجلــس  لرئيــس  االول 
الدفــاع  الــوزراء ووزيــر 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
قــال في مقدمتــه: منى إلى 
علمنــا قيــام وزارة الدفاع 
بتحويــل املبلغ املخصص 
لها من أموال األوفست يقدر 
بحوالــي 38 مليــون يورو 
لتدعيــم وتزويــد الوزارة 
بالعدة والعتاد العســكري 
إلــى وزارة املاليــة، والتي 
بدورهــا قامت باالتفاق مع 
أحد التجار الذي وقع عقد مع 
أحد املستشفيات الفرنسية 
لتقوم باستعمال هذا املبلغ 

١- هل مت تخصيص مبلغ 
مالي لصالح وزارة الدفاع 
من أموال األوفســت؟ وكم 
تبلــغ قيمته؟ وما الغرض 
مــن ذلــك؟ مــع تزويــدي 
باملســتندات واملراســات 

والقرارات.
٢- هل كان لدى وزارة 
الدفــاع توجــه أو دراســة 
لاتفــاق مــع اجلمهوريــة 
الفرنسية لتدعيم وتزويد 
الــوزارة بالعــدة والعتــاد 
العسكري من خال املبلغ 
املخصــص أو غيــر ذلك؟ 
مــع تزويدي باملســتندات 

واملراسات.
3- هــل مت حتويــل أي 

مبلــغ مخصــص لصالــح 
وزارة الدفــاع مــن أمــوال 
األوفست إلى وزارة املالية؟ 
ومــا الغــرض مــن ذلــك؟ 
يرجى تزويدي باألســباب 
واملراســات  والقــرارات 

وجميع املستندات.
4- هل مت فعا االتفاق 
مع أحد التجــار الذي وقع 
عقد مع أحد املستشــفيات 
الفرنســية لبناء مشــروع 
أو  التشــبيهية  املعــدات 
توسعة املستشفى العسكري 
متعلــق  مشــروع  أي  أو 
بهــذا االتفاق؟ مع تزويدي 
والقــرارات  بالدراســات 

واملراسات.

ماجد املطيري

لتمويــل مشــروع املعدات 
توســعة  أو  التشــبيهية 

املستشفى العسكري. 
وطالب بإفادته باآلتي:

الفضالة لوزير اإلعالم: ما قانونية اجلمع
بني وظيفتني للوكيل املساعد للشؤون املالية؟

وجه النائب يوسف الفضالة سؤاال 
لوزير االعام محمد اجلبري جاء فيه: 
نظرا لقيام غالب العصيمي باجلمع بن 
وظيفتن في وزارة االعــام باعتباره 
وكيا مساعدا للشؤون املالية مع عمله 
كمقدم لبرنامــج »بالعربي« على مدار 
الســنة، لــذا يرجى تزويــدي وافادتي 
باآلتــي: ١ ـ مــا قانونيــة اجلمــع بــن 
وظيفتن في الوزارة نفســها )كوكيل 
مساعد للشؤون املالية ومذيع في برنامج 

بالوزارة ذاتها(؟

٢ ـ كم مسؤوال جمع بن الوظيفتن 
في الوقت نفسه؟

3 ـ ما ميزانيــة برنامج »بالعربي« 
السنوية؟

4ـ  ما أتعاب غالب العصيمي السنوية 
كمذيع لهذا البرنامج؟

5ـ  ما نسبة مشاهدة هذا البرنامج؟
6ـ  ملــاذا مت اختيار غالب العصيمي 
لتقدمي هــذا البرنامج علــى الرغم من 
انشغاله كوكيل مساعد ولم يتم اختيار 

يوسف الفضالةاحد من الطاقات الشبابية؟


