غري خم�ص�ص للبيع

االثنين

المالية :ال صحة لرفع سعر البنزين العام المقبل
ن��ف��ت وزارة امل��ال��ي��ة ص��ح��ة ما
أوردت���ه تقارير صحافية عن
اع��ت��زام ال��ب�لاد رف��ع سعر ليتر
البنزين إلى  100فلس في العام
املقبل.
وقالت ال��وزارة في بيان لها إن
هناك جلنة مشكلة برئاسة وزير

املالية جتري دراسة للموضوع
بشكل متكامل إلع���ادة دراس��ة
مختلف أن����واع ال��دع��وم التي
تقدمها الدولة.
وذكر البيان ان الدراسة تعكف
ح��ال��ي��ا ع��ل��ى حت��دي��د ال��ف��ئ��ات
املستفيدة واملستحقة لكل نوع

من أن��واع ال��دع��وم ،مضيفا أنه
لم يتم التطرق إل��ى رف��ع الدعم
جزئيا او كليا عن أي سلعة او
خدمة من السلع واخلدمات التي
تقدمها احلكومة.
واض���اف ان احلكومة ال تسعى
ال��ى تخفيض الدعم وامن��ا تعمل

 100فلس

 27يوليو 2015

على ايصال الدعم الى مستحقيه
لتحقيق العدالة واملصلحة العامة
دون املساس بالفئات املستحقة.
وق���ال إن���ه سيتم رف���ع دراس���ة
مختلف ال��دع��وم ال��ت��ي تقدمها
احلكومة فور االنتهاء منها الى
مجلس الوزراء.

العدد 2368
 28صفحة

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

 4075بالتربية و  3150في الصحة و  995بالبلدية و 730في التطبيقي و 632بالكهرباء  522بالداخلية و  415في الجمارك

إحالة  13ألف موظف خدموا  30عام ًا إلى التقاعد

أظهرت احصائية حصلت «الشاهد» على نسخة
منها ان أكثر من  13ألف موظف وموظفة تخطوا
ال��ـ 30ع��ام��ا ً ف��ي ال����وزارات والهيئات واجل��ه��ات
احلكومية مازالوا ميارسون أعمالهم من دون تطبيق
القانون عليهم بإحالتهم إلى التقاعد.
وهناك توجه حاليا ً لتنفيذ القانون الذي طبق في
وزارة املالية ،وأوضحت أن وزارة التربية أكثر جهة
حكومية تضم موظفني تعدوا الـ  30عاما ً وعددهم
.4075
وجاءت وزارة الصحة في املركز الثاني بـ  3150موظفا ً
وموظفة ,علما ً أن عدد الوافدين جاء أكثر من الكويتيني

بسبب طبيعة العمل في الهيئة التمريضية واألطباء
والفنيني واملهندسني واالستشاريني.
وأوض��ح��ت ان ع��دد موظفي البلدية مم��ن بلغت
خدماتهم  30عاما ً أكثر من  995موظفا ً وموظفة,
وفي التطبيقي  730موظفاً .اما وزارة الكهرباء ففيها
 ,632وفي اجلمارك  ,415وفي الداخلية  ,522وفي
وزارة املواصالت  ,395أما وزارة اخلارجية ففيها
 ,152وفي املالية  ,142بينما بلغ عددهم في وزارة
اإلع�لام  ,280وف��ي ال��ش��ؤون  273وف��ي االوق��اف
 333منهم  100كويتي.
طالع ص3

الكويتيون

الوافدون

اإلجمالي

جهة العمل

جهة العمل

وزارة الصحة

1201

1949

3150

وزارة املواصالت

التطبيقي

690

وزارة التربية
بلدية الكويت

وزارة الكهرباء
اإلدارة العامة
للجمارك

2705
794
262
399

1370
201
40

370
16

4075

وزارة الداخلية
وزارة
اخلارجية
وزارة املالية

995
730
632
415

وزارة اإلعالم

وزارة الشؤون

بسبب غياب القرارات السليمة إلنجاز المشروعات

 4.8مليارات دينار خسائر شركات النفط خالل  10سنوات
تكبدت الشركات النفطية خسائر فادحة
بسبب الدخول في مشاريع غير مدروسة
وإت��اح��ة ال��ف��رص للجهات املسؤولة
ل��دراس��ة السوق والعمل على حتقيق
أرب���اح مستقبلية ،فضال ع��ن بعض
املشكالت التي تتعلق بالقيادات التي
تسببت خالل الفترة املاضية في اخلسائر
التي وصلت الى  4.8مليارات دينار خالل
 10أعوام ،في  9شركات خاضعة لرقابة
مؤسسة البترول الكويتية فقد تراجعت
أرب��اح إحدى الشركات في مشاريعها
النفطية  183مليون دوالر في السنة
املالية السابقة بسبب التباطؤ في اتخاذ
القرار وبيع املشروعات اخلاسرة دون
دراس��ة ،رغم أن هناك ق��رارا ً ص��ادرا ً من
مجلس إدارة مؤسسة البترول في مايو
 2014بإيجاد مشت ٍر لهذا املشروع خالل
 6أشهر من تاريخ صدور القرار ،فضال
ع��ن التأخر ف��ي تنفيذ م��ش��روع انشاء
مجمع لتكرير النفط بفيتنام الذي بدأ
منذ  , 2008وقد رص��دت له املؤسسة
 7.1مليارات دوالر ،كما خسرت شركة
أخ��رى  11مليون دوالر في االستثمار

خ�لال العام  2006وسجلت ميزانية
شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة
املالية  2016/2015انخفاضا قدره
 %34عن السنة املالية السابقة بسبب
تراجع متوسط أسعار مبيعات املنتجات
البترولية ومنتج الغاز ،وق��دره 127
مليون دينار .وأكدت مصادر أن الشركة
قد تالفت نحو  %40من مالحظات ديوان
احملاسبة املسجلة بشكل جزئي و%30
بشكل كلي بينما ظلت  %30من دون
تسوية .وقد خسرت مصافي الشركة
الثالث «الشعيبة – ميناء عبدالله –
األحمدي» في السنوات األخيرة%46 ،
عن آخر حساب ختامي لتصل إلى 118
مليون دينار خسائر للسنة املالية
اجل��دي��دة ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع
امليزانيات املرصودة لصيانة املصافي
سنويا حتى وصلت إل��ى  58مليون
دينار في هذه السنة اال ان هذا االرتفاع
يأتي دون وجود أي تطور حقيقي على
أدائها مع كثرة التوقفات غير املخطط
لها ،وه��و ما أدى إل��ى وج��ود فروقات
ما بني اإلنتاج الفعلي واملخطط له.

اسم الشركة

شركة البترول الوطنية
الكويتية
شركة البترول الوطنية
الكويتية
مصفاة الشعيبة وميناء
عبدالله واالحمدي
الشركة الكويتية
لالستكشافات البترولية
الشركة الكويتية لتزويد
الطائرات بالوقود
الشركة الكويتية لتزويد
الطائرات بالوقود

االسباب  -والزمن

اخلسائر

تباطؤ في اتخاذ قرار
بيع املشروعات اخلاسرة 2014
تراجع أسعار املنتجات البترولية
2015
خسائر خالل السنوات االخيرة
2015-2010
انهيار األسعار في مشروع
املا وجليا في بحر الشمال
ديون جتارية مع اطراف أخرى
2006 -2005
عقد تدريب قياديني ملؤسسة
البترول وشركاتها قبل أسبوع
واحد فقط من تصفيتها
االستثمار ألحد املشاريع عام
2006
التأخر في تنفيذ مشروع إنشاء
مجمع لتكرير النفط بفيتنام الذي
بدأ منذ 2008

 183مليون دوالر
 127مليون دينار
 118مليون دينار
مليار دوالر
 47مليون دينار
 10ماليني دينار

استثمار مشاريع

 11مليون دوالر

مجمع تكرير النفط
بفيتنام

 7.1مليارات دوالر

دعا إلى تفعيل الدور الرقابي

الخرافي :أنجزنا  47قانون ًا
وأمامنا المزيد

أكد أمني سر مجلس األمة النائب عادل اخلرافي أن املجلس أجنز خالل
أدوار االنعقاد املاضية  47قانونا ،وصدرت في اجلريدة الرسمية
لوائحها التنفيذية ،أبرزها قانون املعامالت االلكترونية وتنظيم
القضاء والتعليم اإللزامي ومحاكمة الوزراء ،اضافة الى قانون حماية
البيئة والتأمني الصحي للمتقاعدين ،وجمع السالح والعمالة املنزلية،
وغيرها .وأضاف أن قوانني كثيرة سترى النور هدفها خدمة الوطن
واملواطن ،مشيرا إلى أن ما مت إجنازه لم يلب طموح النواب ،ما يتطلب
احلرص على التطبيق والتشريع إضافة الى الدور الرقابي.

• دواعش ضبطوا بعد تسللهم مع النازحني من الفلوجة

تسللوا مع النازحين من الفلوجة

العراق :اعتقال دواعش دخلوا
بغداد للقيام بعمليات انتحارية
أعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية اعتقال مجموعة
إرهابية تنتمي ملا يسمى بوالية الفلوجة التابعة
لداعش ،مشيرة إلى أنها تسللت مع النازحني بهدف
تنفيذ عمليات إرهابية في بغداد.
وذكرت مصادر عسكرية ان اخلطة االستراتيجية
لتحرير األنبار مت تغييرها بدعوة أميركية بعد
النتائج السلبية التي حصدتها في األي��ام األولى
من انطالقها بعد مقتل الكثير من عناصر اجليش

وميليشيات احلشد الشعبي عالوة على اخلسائر
في اإلمكانيات املادية.
من ناحية ثانية ،أكد قائد عمليات األنبار الفريق
قاسم احملمدي مقتل العشرات من عناصر داعش
خالل معارك تطهير األنبار ،وأشار إلى تقدم القوات
األمنية من  3محاور محيطة مبدينة ال��رم��ادي،
مؤكدا ً ان اجليش أصبح على بعد كيلومتر من مركز
الرمادي.

والية جديدة لداعش في ليبيا
يستعد تنظيم داعش في األراضي
الليبية إلعالن والية جديدة في
خريطة انتشاره ومتدده في الدول
العربية تدعى والي��ة صبراتة،
وذكرت مصادر أن التنظيم اتخذ
كل اإلج��راءات املتعلقة باإلمارة
ف��ي انتظار تسمية األم��ي��ر على
رأس ص��ب��رات��ة ،وم���ن املنتظر
إعالنها في غضون أي��ام قليلة،

يأتي ذلك بعد أن بادرت داعش في
توسيع خريطة معسكرات تدريب
مقاتليها الذين تستقطبهم من دول
املغرب العربي ،وحتصلت على
شحنة أسلحة جديدة من مناطق
بالسودان ،ومت دعمها بعدد من
مقاتلي بوكوحرام وضباط من
اجليش العراقي املنحل واجليش
الليبي السابق.

وق����ال احمل��ل��ل ال��ل��ي��ب��ي رج��ب
الورفلي إن صبراتة متثل موقعا
استراتيجيا ً فهي ال تبعد كثيرا ً
عن تونس التي ميكن االنطالق
منها لتطويق طرابلس ،وبها
منطقة مليتة الغنية بالغاز
ومركز إنتاج الغاز الذي يصدر
ألوروبا.
طالع ص 12

المركزي يدرس رفع الفائدة
قبل نهاية العام
ي���درس ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي
رف��ع معدل ال��ف��ائ��دة ب��ـ 50نقطة
أساس على الدينار الكويتي قبل
نهاية العام احلالي ،ليواكب رفع
الفيدرالي األميركي معدل الفائدة

على الدوالر ليصل إلى .٪0.35
وأظ��ه��رت ت��ق��اري��ر أم��ي��رك��ي��ة أن
رفع الفائدة سيتم تدريجيا إلى
 ٪1.26بحلول نهاية العام 2016
و ٪2.12في العام .2017

الكويتيون

الوافدون

اإلجمالي

332

63

395

418

142
120

212
204

104
10
22

68
69

522

152
142

280
273

يقولون
احل� �ي ��وان وال��وح��ش
ي �ص �ب �ح��ان خطيرين
ع � �ن� ��دم� ��ا ي � �ج� ��وع� ��ان
أو ي�ش�ع��ران باخلطر،
أما اإلنسان فيكون
خ�ط�ي��ر ًا عندما يشبع
أو يغتني.
اإلشعاع النووي

في الكويت طبيعي
أك���د رئ��ي��س ق��س��م تكنولوجيا
املختبرات في التطبيقي درويش
العازمي ان مستويات االشعاع
ال����ن����ووي ف���ي ال���ب�ل�اد سليمة
وطبيعية.
وأوض��ح ان مستويات االشعاع
تتراوح بني  31و 59نانوسيفرت/
س���اع���ة م����ع ق��ي��م��ة م��ت��وس��ط��ة
 46.5ن��ان��وس��ي��ف��رت ،م��ؤك��دا ً أن
هذه القيم تعتبر منخفضة نظرا ً
للطبيعة الرملية في البالد ،وتقع
ضمن املعدل الطبيعي باملقارنة مع
املعدل العاملي.

جهة العمل

الكويتيون

الوافدون

اإلجمالي

وزارة األوقاف

100

233

333

وزارة األشغال

193

209

402

وزارة العدل

183

112

295

وزارة التجارة

50

2

52

ديوان اخلدمة

28

9

37

مجلس الوزراء

133

25

158

داعي ًا إلى رؤية مستقبلية جديدة

ظريف :مستعدون
للتعاون مع كل جيراننا

أكد وزير خارجية إيران محمد ظريف أن اجلمهورية اإلسالمية مستعدة
وبرحابة صدر للتعاون مع كل دولة جارة في املنطقة ,فال ميكن ألي
دولة أن تلغي دور دولة أخرى وال ميكن أن يكون احلل دون مشاركة
جميع دول املنطقة .وقال إنه في أول جولة خارجية له بعد االتفاق
النووي ,والكويت هي احملطة األولى ,يهدف إلى متتني العالقات مع
دول اجلوار .وعن زيارته للكويت في ظل توتر العالقات بني إيران
والبحرين واستدعاء البحرين سفيرها في طهران ,قال ظريف :هذه
الزيارة دعوة للتعاون ونعتقد أن كل ال��دول في املنطقة في حاجة
لرؤية مستقبلية جديدة ,نافيا ً وجود التدخل االيراني في البحرين.
طالع ص4

القوى العاملة :إحالة  400ملف
شهري ًا للجهات األمنية
كشف مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة باإلنابة عبدالله
امل��ط��وط��ح ع��ن وج����ود دفعة
جديدة من الشركات املخالفة
ستحال إلى التحقيق ،الفتا ً إلى
أن الهيئة حتيل ك��ل شهر من
 300إلى  400ملف إلى اجلهات

األمنية .وأوضح ان املخالفات
التي مت كشفها إما أن يكون على
الشركة رمز ولم تتم املراجعة
وإما مخالفات تتعلق باملنشآت
املغلقة باإلضافة إلى مخالفات
األمن والسالمة.
طالع ص3

العيسى رضخ واستثنى شهادات مضى عليها عامان

 3آالف شهادة مزورة يحملها قياديون

كتب سالمة السليماني:
أكدت مصادر لـ «الشاهد» وجود
نحو  3آالف شهادة دراسية مزورة
ل��ق��ي��ادي�ين ف��ي مختلف قطاعات
الدولة ،ما أدى إلى حصولهم على
ام��ت��ي��ازات م��ادي��ة ك��ب��ي��رة ،فضالً
ع��ن استغاللهم ه��ذه ال��ش��ه��ادات
حل��ص��ول��ه��م ع��ل��ى م��ن��اف��ع أخ��رى
كاملناصب اإلشرافية.

وقالت ان بعض املكاتب الثقافية
تعتمد شهادات تفتقر إلى أبسط
املعايير األكادميية والدراسية ما
أدى إلى تكدس الشهادات املزورة،
بدليل ان املكاتب الثقافية ال تعتمد
الشهادة بل تصادق على صحة
ال��ب��ي��ان��ات ب��ه��دف ال��ت��ح��اي��ل على
القانون .على صعيد آخر ،جتاوز
وزير التربية وزير التعليم العالي

د.بدر العيسى قرار منع الدراسة
مل��ن مضى على شهادته عامان،
ح��ي��ث رض���خ ل��ض��غ��وط نيابية
واستثنى عددا ً من الطلبة للدراسة
رغم مضي عامني عليها.
وقالت مصادر إن تراخي الوزير
جتاه تطبيق القرارات فتح شهية
املكاتب الثقافية لتجاوز العديد من
طالع ص 4
القرارات.

صالح ظهر بوجهه الجديد بفضائية اليمن

الحوثي يرفض الهدنة
والمقاومة تحقق تقدم ًا في تعز

تأسيس الشركة الوطنية
لالتجار بالمواشي في ديسمبر

تستعد وزارة التجارة إلجن��از إج��راءات تأسيس الشركة الثانية
للمواشي قبل ديسمبر باالتفاق مع املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية التي ستسدد  ٪50من األسهم نيابة عن املواطنني
واملتقاعدين الراغبني في الشراء ،على أن يتم حتصيل قيمة األسهم
على أقساط مريحة من املعاشات و ٪26تطرح للبيع باملزايدة،
و ٪24للجهات احلكومية .وقالت مصادر وزارية ان الشركة حتمل
اسم «الشركة الوطنية لالجتار في املواشي».

الكندري :نحقق
في صورة نجمة البالي
بوي ..بالكويتية

ص28

الداخلية تعيد الفحص
الفني والمركبات
إلى مظلتها

ص28

• املقاومة الشعبية فرحة بانتصاراتها وفي االطار املخلوع صالح بوجهه اجلديد

رفض زعيم جماعة أنصار الله عبدامللك احلوثي وقف
إطالق النار الذي يعتزم التحالف تطبيقه ألسباب
إنسانية ،مؤكدا ً أن املعركة مستمرة واحلرب لم تنته.
أما حليفه الرئيس املخلوع علي صالح فقد ظهر على
قناة اليمن الفضائية على غير عادته حيث إن الشيب
«الشعر األبيض» قد طغى على رأسه وذقنه بعد أن
كان يصبغه باستمرار ،كما أن وجه املخلوع ظهر

شاحبا بعد تزايد الضغوط احمللية والدولية عليه
خصوصا ً من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية
في اليمن .وعلى صعيد امل��ع��ارك متكنت املقاومة
الشعبية مبحافظة تعز من التقدم باجتاه قيادة احملور
وإدارة األمن العام بعد اشتباكات عنيفة ،كما حققت
تقدما ً عسكريا باجتاه اللواء  35مدرع بعد سيطرتها
طالع ص10
على منطقتي الوهط وصبر.

