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 كشف مشروع قانون احلساب اخلتامي 
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عن السنة املالية 2017-2016 
عن حتقيق الصندوق أرباحا قيمتها نحو 
230 مليون دينار بزيادة 80 مليون دينار 
عن املقدر في السنة املالية املنتهية في 31 
م��ارس 2017، وبزيادة نحو 170 مليون 

دينار عن أرباح الصندوق في السنة املالية 
قبل املاضية 2015 / 2016 والتي بلغت 63 

مليون دينار.
وأوض��ح مشروع القانون الذي تسلمته 
جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي 
البرملانية وحصلت عليه »الوسط « أن أرباح 
الصندوق وفقا للقانون ستوزع كالتالي : 
حتويل مبلغ منها بقيمة 23 مليون و474 

ال��ف دينار ال��ى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، وحت��وي��ل ب��اق��ي مبلغ الفائض 
وقيمته 206 ماليني و400 ألف دينار الى 
االحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.
واوض���ح م��ش��روع القانون أن إي���رادات 
ال��ص��ن��دوق - ال���ذي ت��ش��رف عليه وزارة 
اخل��ارج��ي��ة – ب��ل��غ��ت ن��ح��و 253 مليون 

دينار منها 216 مليون دينار قيمة عوائد 
االستثمارات و36 مليون فوائد القروض 

و258 الف دينار ايرادات متنوعة.
وأش����ار امل��ش��روع إل���ى أن م��ص��روف��ات 
الصندوق الكويتي بلغت نحو 23 مليون 
دينار،منها نحو 13 مليون دينار مرتبات 
و10 ماليني و348 الف دينار مصروفات 

عامة.
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بحضور الوزير اجلراح غدا

هايف: »حقوق اإلنسان« جتتمع 
حلسم ملفي جتنيس أبناء الشهداء 

واجلوازات املزورة للبدون
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 أك��د النائب محمد هايف أن جلنة حقوق اإلنسان 
ستجتمع غ��دا اخلميس بحضور نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح ورئيس 
اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية صالح 
الفضالة ملناقشة ملفي جتنيس أبناء الشهداء واجلوازات 

املزورة للبدون.
وأض��اف عضو اللجنة في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة ان اللجنة بانتظار قرار وزارة الداخلية 
بشأن جتنيس املستحقني من أبناء الشهداء على ضوء ما 

حصرته من أعداد.
وأعرب هايف عن متنياته بأن حتسم وزارة الداخلية 
واجلهاز املركزي خالل االجتماع أيضا ملف اجلوازات 
املزورة للبدون، وتقدمي حلول تطوي هذا امللف العالق 

منذ 1٥ عاما.
وأوض���ح ان أص��ح��اب تلك ال��وث��ائ��ق حصلوا على 
شهادات من سفارات الدول املعنية بأنها وثائق مزورة 
وغير معترف بها، داع��ي��ا وزارة الداخلية واجلهاز 
املركزي للتعاون مع اللجنة في معاجلة امللفات كافة 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.
ولفت هايف إلى أن جلنة حقوق اإلنسان ستسعى بعد 
طي هذه امللفات إلى فتح ملفات أخرى تخص فئة البدون 
مثل عدم صرف البطاقات األمنية لبعضهم مما أضر بهم 

وبأسرهم.

ال يكون التعيني إال في حالة عدم تقدم الكويتيني

ال���ك���ن���دري ي��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
اخلدمة املدنية لضبط تعيني غير 

الكويتيني في الوظائف العامة
 

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب د. 
عبد الكرمي الكندري 
ب���اق���ت���راح ب��ق��ان��ون 
ل��ت��ع��دي��ل امل���رس���وم 
ب���ق���ان���ون رق�����م 15 
لسنة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية، جاء 

في نصه: 
مادة أولى: تعديل 
ال��ف��ق��رة ال��ث��ال��ث��ة من 
املادة 15 من املرسوم 
بقانون امل��ش��ار إليه 

على النحو اآلتي:
 »وال يكون تعيني 
غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ني في 

الوظائف العامة إال في حالة عدم تقدم الكويتيني لها، ويكون 
تعيينهم بطريق التعاقد ومبدة ال تتجاوز خمس سنوات غير 
قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من األحوال«. مادة ثانية: 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا القانون وينشر في اجلريدة الرسمية.  وجاء في املذكرة 
اإليضاحية: أعد هذا االقتراح بقانون من أجل توفير العمل 
للمواطنني في الوظائف العامة، وضبط تعيني غير الكويتيني 
في تلك الوظائف وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من املادة 15 من 
املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية 
بحيث يحظر تعيني غير الكويتيني لها، وإذا مت تعيني غير 
الكويتيني في تلك الوظائف بعد لتأكد من عدم تقدم املواطنني 
لها، يكون تعيينهم بطريق التعاقد وبصفة مؤقتة ال تزيد على 
خمس سنوات غير قابلة بأي حال من األح��وال بالتجديد أو 

التمديد.
 

متاشيا مع التطورات العاملية

الطاقة  استغالل  يقترح  املطيري 
البديلة لتوليد الكهرباء

 
 تقدم النائب ماجد املطيري باقتراح برغبة الستغالل 
الطاقات البديلة في توليد الطاقة الكهربائية لتخفيف األعباء 
املالية على ال��دول��ة.  وج��اء ف��ي ن��ص اق��ت��راح��ه: متاشيا مع 
التطورات العاملية في استخدام مصادر بديلة لتوليد الطاقة 
الكهربائية وال��ذي أصبح مألوفا في اآلون��ة األخيرة، ورغبة 
في استفادة دولة الكويت من هذه التقنيات التي تعد صديقة 
للبيئة وعامال مساعدا على خفض التكلفة على ميزانية الدولة 
في توفير الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية.  كما أن هناك 
دوال عديدة وضعت خططا ل��زي��ادة نسبة إنتاجها للّطاقة 
املتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الّطاقة بنسبة 20% 
من استهالكها عام 2020، ومن أجل تخفيف األعباء املالية عن 
املواطنني في سداد فواتير الكهرباء. لذا أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي: العمل على استغالل الطاقات البديلة في توليد الطاقة 
الكهربائية مثل الرياح والشمس وحركة االمواج وغيرها من 
أجل تخفيف األعباء املالية على الدولة واملواطنني ومسايرة 

الدول املتقدمة في هذا املجال.

– محمد صابر تصوير  هايف يصرح للصحافيني  

2017-2016 في السنة املالية 

230 مليون دينار  الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يحقق أرباحا قيمتها 

ال���ع���وم���ي: »األح����م����دي« 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة اس����ت����ع����دت 
للعام الدراسي اجلديد  
6

ردا على سؤال النائب خليل الصالح

العبدالله: مجلس اخلدمة املدنية وافق 
2016 188 وافدا فقط في  على توظيف 
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أكد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبد ال��ل��ه ردا على س��ؤال 
برملاني للنائب خليل الصالح حصلت 
عليه » الوسط » أن��ه سبق ملجلس 
اخلدمة املدنية أن ق��رر فيما يخص 

التعاقد مع املوظفني غير الكويتيني 
بأن ال يتم التعاقد في غير وظائف ) 
اخلدمات الطبية والتعليمية ( اال بعد 

العرض على مجلس اخلدمة املدنية.
وت��اب��ع ال��ع��ب��دال��ل��ه : وم��ن��ذ ه��ذا 
ال��ت��اري��خ حتى آخ��ر ع��ام 2016  لم 
يتم املوافقة من قبل مجلس اخلدمة 

املدنية اال على عدد ) 188 ( حالة من 
ضمن احلاالت التي مت عرضها على 
املجلس مما يتضح معه عدم صحة 
اخل��ب��ر امل��ن��ش��ور ع��ن ح���دوث طفرة 
توظيف وافدين في القطاع احلكومي 
بنسبة 4 % وبواقع أكثر من 3900 

خليل الصالحوافد في 2016.

إي����������������������رادات ال��������ص��������ن��������دوق ال������ك������وي������ت������ي ل����ل����ت����ن����م����ي����ة االق�������ت�������ص�������ادي�������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
دي����������ن����������ار م����������ل����������ي����������ون   23 وامل����������������ص����������������روف����������������ات  دي��������������ن��������������ار  م����������ل����������ي����������ون   253

ال������ك������وي������ت������ي  ال����������ص����������ن����������دوق  أرب����������������������اح  م�����������ن  دي�����������ن�����������ار  م��������ل��������ي��������ون   23 حت���������وي���������ل 
ل����ل����ت����ن����م����ي����ة االق������ت������ص������ادي������ة إل����������ى امل������ؤس������س������ة ال������ع������ام������ة ل�����ل�����رع�����اي�����ة ال���س���ك���ن���ي���ة

الشيخ صباح اخلالد 

الشيخ محمد العبدالله
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ع��ق��د أم����س أع���ض���اء جلنة 
التحقيق البرملانية في جتاوزات 
وزارة الصحة جلسة التحقيق 
الثالثة في املكتب الصحي في 

العاصمة البريطانية لندن.
وي��ت��واج��د ف��ي اجل��ول��ة على 
امل��ك��ت��ب ال��ص��ح��ي ف��ي »ل��ن��دن« 
رئيس وأعضاء جلنة التحقيق 
البرملانية وه��م ال��ن��واب: صالح 
خورشيد، سعدون حماد، وعمر 
الطبطبائي، فيصل الكندري 

وأسامة الشاهني.
ووص��ل وف��د جلنة التحقيق 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال����ى ال��ع��اص��م��ة 
البريطانية لندن في 18 اغسطس 
اجل���اري ق��ادم��ني م��ن ال��والي��ات 
املتحدة االمريكية بعد انتهاء 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي اع���م���ال املكتب 
الصحي الكويتي في واشنطن، 
وتستمر زي��ارة جلنة التحقيق 
للمكتب الصحي في لندن عدة 
أيام ومن ثم العودة الى الكويت. 

وي��ق��وم وف��د جلنة التحقيق 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق في 
التجاوزات املالية واإلدارية التي 
حصلت باملكاتب الصحية خالل 

السنوات السابقة. 
وق���د أمت���ت جل��ن��ة التحقيق 
حتقيقات مم��اث��ل��ة م��ع املكاتب 
الصحية ف��ي ف��رن��س��ا وأمل��ان��ي��ا 

وأمريكا خالل األيام الفائتة.

أنهت فحص أعمال مكتب واشنطن

»التحقيق بتجاوزات الصحة« تواصل عملها في املكتب الصحي بلندن

مبنى مجلس االمة

د. عبدالكرمي الكندري

.. وفي رده على سؤال عاشور: العمالة  الكويتية 
2% من إجمالي الوظائف بالنشاط السياحي ال تتعدى 

 أك��د وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال���وزراء وزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبد الله أن النشاط 
ال��س��ي��اح��ي ف��ي ال��ك��وي��ت ميكنه أن ي��وف��ر 91 أل��ف 
وظيفة للشباب متثل 4 % م��ن إجمالي الوظائف 
ب��ال��دول��ة وال���ذي م��ن ش��أن��ه أن يساهم ف��ي إص��الح 
املسار االقتصادي ودعم خطة التنمية للدولة. وقال 
العبدالله في رده على سؤال برملاني للنائب صالح 
ع��اش��ور أن نسبة العمالة  الكويتية ف��ي النشاط 
السياحي ال تتعدى 2 % من إجمالي الوظائف، الفتا 
ال��ى أن  السياحة توفر ما يقارب %11 من إجمالي 

الوظائف بالعالم.
وتابع العبدالله : وبالتالي فإن الهدف من إقامة 

امللتقيات وامل��ؤمت��رات السياحية هو وضع احللول 
والتوصيات ورسم خطة للتنمية البشرية وتعزيز 
القدرات وتسليط الضوء على الوظائف في القطاعني 

العام واخلاص.
 وقال العبدالله : ان اجلهة املسؤولة عن التعاقد 
في وزارة اإلعالم بشأن تنظيم الفعاليات واملنتديات 
السياحية هي قطاع السياحة باالشتراك مع قطاع 
ال��ش��ؤون اإلداري���ة وامل��ال��ي��ة، ويتم م��ن خ��الل قطاع 
السياحة إدراج األنشطة والفعاليات، والعرض 
على جلنة املشتريات في ال���وزارة وه��ي املسؤولة 
عن استكمال إج���راءات التعاقد ومخاطبة اجلهات 
الرقابية وأخذ موافقتها املسبقة بحسب نوع التعاقد 

سواء  مناقصة او ممارسة أو تعاقد مباشر.  وأضاف 
العبدالله أن مؤمتر السياحة والتنمية ) الواقع 
واملستقبل ( الذي عقد بتاريخ 21 و22 مارس 2016 
كانت قيمة ميزانيته 73 ألف دينار، مؤكدا ان التعاقد 
مع الشركة املنظمة للمؤمتر خضع جلميع األسس 
القانونية بداية باعتماد وموافقة قطاع السياحة 
بصفته اجلهة الفنية وجلنة املشتريات في وزارة 
اإلعالم ومن ثم موافقة اجلهات الرقابية خارج الوزارة 
وهي جلنة املناقصات املركزية ووحدة الرقابة املالية 
بوزارة املالية، وأوضح العبدالله ان جلنة املناقصات 
املركزية وافقت على  التعاقد مع الشركة التي نظمت 

هذا املؤمتر السياحي. صالح عاشور


