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  املويزري يسأل الروضان عن 
شركة تخزين : هل التزمت 

بتنفيذ البنية التحتية؟

شعيب املويزري

وجه النائب شعيب املويزري 
سؤاال برملانية إلى وزير التجارة 
وزير اخلدمات خالد الروضان 
ع��ن شركة تخزين، وتنفيذها 
للبنية التحتية وفق العقد املبرم 

مع هيئة الصناعة عام 1999.
وس��أل امل��وي��زري ال��روض��ان 
ق��ائ��ا: ه��ل قامت الشركة التي 
تعاقدت معها هيئة الصناعة 
ألغ���راض التخزين ف��ي العام 
1999 بتنفيذ البنية التحتية 

وفقا ملعايير وزارة األشغال؟

10 من جمادى األولى 1440 ه�/ 16 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3357 الأربـــــعـــــاء

2019 متثل ميزانية 
% من الناجت احمللي  12  

أص��در املركز املالي الكويتي م��ؤخ��راً تقريراً يبرز أه��م امللفات 
االقتصادية واالستثمارية التي من شأنها صياغة املشهد االقتصادي 
في دول مجلس التعاون اخلليجي خال العام 2019 ، مؤكداً أن 
الكويت في وضع جيد من حيث املوازنة املالية التي من املتوقع أن 

متثل 12 % من الناجت احمللي اإلجمالي في 2019.  
وت��وق��ع تقرير »امل��رك��ز« من��و اق��ت��ص��ادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي بوتيرة الفتة في العام 2019. فمن املتوقع أن يصل معدل 

النمو لدول املنطقة إلى %3 في هذا العام.

حتذير نيابي.. كارثة بيئية 
محتملة في مدينة صباح األحمد  

 
كشف النائب عبدالله فهاد خ��ال تصريح صحافي أم��س بعد 
اجتماع اللجنة البيئية البرملانية، أن اللجنة ناقشت الوضع البيئي 
في مدينة صباح األحمد وما سمعه خال االجتماع يدق ناقوس اخلطر 
، قائا: نحن امام احتمال حدوث كارثة بيئية في هذه املدينة. وأشار 
إلى أن احلكومة ليست مؤمتنة على حياة الناس وال التعامل السليم 

مع الكارثة البيئية في مدينة صباح األحمد.

20 مليار دوالر لتطوير
قطاع الطيران

قال رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود الصباح 
انه من املتوقع استثمار 20 مليار دوالر خال السنوات العشر املقبلة 

لتطوير وحتديث قطاع الطيران املدني في الكويت.
جاء ذلك خال مشاركة احلمود على رأس وفد رسمي من الكويت في 
أعمال مؤمتر القمة العاملية للطيران 2019 الذي يعقد في العاصمة املالية 
الهندية مومباي. وقدم  احلمود ورقة عمل أثناء جلسات املؤمتر تطرقت 

الى جهود الكويت لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي.
وق��ال انه لزيادة الطاقة االستيعابية ملطار الكويت الدولي ولتحسني 
اخلدمات املقدمة للركاب مت افتتاح مبنى الركاب اجلديد 4T الذي يستوعب 
4.5 مليون راكب سنويا فيما جرى كذلك افتتاح مبنى الركاب اجلديد رقم 5 
الذي يستوعب 2.2 مليون راكب سنويا. وأضاف ان مطار الكويت الدولي 
يشهد حاليا مجموعة من املشاريع التطويرية منها بناء مبنى الركاب اجلديد 
رقم 2 الذي يستوعب 25 مليون راكب سنويا وبناء مدرج ثالث جديد وبرج 

مراقبة جديد اضافة الى مدينة الشحن.

العفاسي: »نزاهة« تعمل بعزم راسخ الجتثاثه

األمير يدشن االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

في هذا الوضع السياسي املضطرب وحاجة الباد إلى 
االستقرار تأتي احلاجة امللحة إلص��دار قانون تأسيس 
األحزاب.. في النظم البرملانية في الدول املتقدمة تشارك 
الشعوب ف��ي احلكم م��ن خ��ال برنامج احل��زب الفائز 
أو حتالف ع��دد من األح���زاب.. في الوضع احمللي ميكن 
للحزب الفائز املشاركة باحلكومة مع رئيس الوزراء الذي 
يختاره األمير وبذلك تشارك األغلبية في التنفيذ ومتارس 

األحزاب األخرى الرقابة..
مو خوش حل؟

بني السطور

حتت رعاية وحضور صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد، أقيم 
صباح امس حفل افتتاح مؤمتر الكويت 
الدولي ملكافحة الفساد »النزاهة من 
أجل التنمية« وذلك على مسرح قصر 

بيان.
وق��ال وزي��ر العدل ووزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون مجلس األم��ة فهد العفاسي 
إن الكويت منذ إنشاء »نزاهة« وهي 
تسير بخطى تنموية ثابتة تشهد 
مرحلة نوعية بعزم راس��خ وارادة 
حازمة الجتثاث الفساد وترسيخ قيم 
الشفافية والنزاهة بدءا من التعريف 
بالهيئة ودوره����ا واختصاصاتها 
والتحفيز على التعاون معها من خال 
املبادرة إلى تقدمي إقرارات الذمة املالية 
وتقدمي الباغات والشكاوى عن وقائع 
الفساد التي تتصل بعملهم سعيا نحو 
إدراك ال��ه��دف املنشود واملتمثل في 
حتقيق التنمية املستدامة من خال 

خلق بيئة اق��ت��ص��ادي��ة واجتماعية 
خالية من مظاهر الفساد كافة وقادرة 
على محاربة أسبابه واحليلولة دون 

انتشاره.
  ب��دوره ق��ال رئيس الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد املستشار عبدالرحمن 
النمش انه لن تقوى أي جهة مبفردها 
على جتفيف منابع الفساد وت��دارك 
آث�����اره امل���دم���رة م��ه��م��ا ام��ت��ل��ك��ت من 
صاحيات واختصاصات ، مؤكدا ان 
امل��س��ؤول��ني وال��ق��ي��ادي��ني ف��ي اجلهات 
احلكومية سيتحملون املسؤولية 

كاملة في حال وجود فساد. 
وقال النمش: تفضل صاحب السمو 
األمير بتدشني االستراتيجية الوطنية 
الشاملة للنزاهة ومكافحة الفساد 
والتي تستهدف تدعيم ثقة املواطن في 

جهود اإلصاح والتنمية احلكومية .

»امليزانيات«:  استثمارات »أمانة األوقاف« خاسرة .. ويجب مراقبتها  
قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخل��ت��ام��ي ع��دن��ان عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة احلساب اخلتامي لألمانة 
العامة لألوقاف عن السنة املالية املنتهية 
2018/2017 وماحظات ديوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني بشأنه وتبني لها أن 
األمانة ال زالت تعاني املاحظات املستمرة 
واملتكررة والتي سبق للجنة نقاشها في 
اجتماعات سابقة ، خاصة فيما يتعلق 
بشأن األداء االستثماري ألم��وال الوقف 

التي تديرها األمانة باجمالي مبلغ 405 
مليون دينار علما بأن النسبة األكبر من 
تلك االستثمارات موجهة نحو اإلستثمارات 

العقارية وبنسبة 58%.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات 
ج��ادة في مراقبة ومتابعة أم��وال األمانة 
امل��س��ت��ث��م��رة ف���ي ال��ص��ن��ادي��ق واحمل��اف��ظ 
اإلس��ت��ث��م��اري��ة ودراس����ة وإع����ادة هيكلة 
استثماراتها املتعثرة والتخارج بحيث ال 
تتكبد خسائر إضافية ، علما بأنه سبق وأن 

ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير 
دي��وان احملاسبة بشأن التجاوزات التي 
شابت أم��وال الوقف من قبل األمانة خال 

دور اإلنعقاد السابق.
ون��اق��ش��ت اللجنة ض���رورة استثمار 
الفوائض املالية وما حتتفظ فيه من سيولة 
كبيرة في استثمارات تخدم أم��وال الوقف 

وتنمية موارده .
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سمو األمير موقعاً على إطاق اإلستراتيجية

إلغاء االستقطاع املبكر لقيمة البنية 
التحتية من القرض اإلسكاني

أعلنت وزي��رة األشغال ووزي��رة الدولة لشؤون االسكان د.جنان 
بوشهري إلغاء االستقطاع املبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية 
من القرض اإلسكاني للمواطنني باملدن اإلسكانية اجلديدة ومنها مدينتي 

الوفرة وجنوب صباح األحمد السكنيتني.
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أردوغان باالتفاق مع ترامب : منطقة آمنة في سورية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغ��ان، ، أن قوات أنقرة ستتولى 
إقامة »املنطقة األمنية« التي حتدث 
عنها الريئس األميركي دونالد ترمب 
للفصل بني وح��دات حماية الشعب 

الكردية، واحلدود التركية.
وق��ال أردوغ���ان إن��ه خ��ال مكاملة 
هاتفية “إيجابية للغاية”، طرح 
ترمب أن “نقيم منطقة أمنية   عرضها 
أكثر من 30 كلم” على طول احلدود 

التركية.
وإذ حت��دث��ت ال��رئ��اس��ة التركية 
م��س��اء االث��ن��ني ع��ن أن أردوغ����ان 
وترمب ناقشا مسألة إقامة “منطقة 
أمنية” في سورية خال مكاملتهما 
التاريخية، إال أن هذه أول مرة ُيذكر 

أن تركيا هي التي ستقيمها.
وتهدف هذه املنطقة التي طالبت 
تركيا بإنشائها منذ سنوات عدة، 
إلى فصل احلدود التركية عن مواقع 
وح��دات حماية الشعب الكردية في 

شمال سورية.
وقال أردوغ��ان الذي كان يتحدث 
الثاثاء أم��ام كتلته البرملانية في 
أنقرة، إن��ه مقتنع بانه توصل إلى 
“تفاهم متبادل ذي أهمية تاريخية” 
مع ترمب خ��ال مكاملتها في الليلة 
املاضية، مضيفاً أن “تركيا دولة 

أشقائنا األكراد أيضاً«.
واع��ت��ب��ر أن “مقارنة ال��وج��ود 
التركي في سورية مع وجود القوى 

األخرى، يعد إهانة لتاريخنا«.

فقدت الكويت إح��دى نسائها 
الفاضات وه��ي السيدة حصة 
احل��م��ي��دان ال��داع��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
امل��ع��روف��ة وال��ت��ي خ��دم��ت الدين 
والدعوة ألكثر من أربعة عقود.. 
ع��رف��ت رحمها ال��ل��ه بالسماحة 
وطيب املعشر وحبها لنشر اخلير 
وق��ي��م اإلس���ام احل��م��ي��دة.. رحم 
الله السيدة احلميدان وأسكنها 
ال���ف���ردوس األع��ل��ى م��ع النبيني 
والصديقني وال��ش��ه��داء وحسن 
أولئك رفيقا. و»الوسط« تعزي 

أسرتها الكرمية ومحبيها.
و»إنا لله وإنا إليه راجعون«

حصة احلميدان.. 
أربعون عامًا في 

خدمة الدعوة


