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دعت إلى عدم استغالل مساءلة وزير املالية لـ«فرد العضالت»

الحكومة تحذر مستجوبي الحجرف:
لن نسمح باإلضرار بمركز الكويت املالي

السلطة التنفيذية تلقت تأكيدات نيابية بتمرير امليزانيات الست التي رفضتها اللجنة البرملانية
«صندوق املشروعات الصغيرة» تلقى  315طلب تمويل إلكترونيًا منذ مايو
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

الوزير احلجرف متو�سطا ً وزيري الداخلية والإعالم خالل اجتماع جمل�س الوزراء اأم�س

م ��ن امل� �ق ��رر ان ي �ن��اق��ش م �ج �ل��س االم ��ة
ف��ي جلسته ال�ي��وم االس�ت�ج��واب املقدم
م ��ن ال �ن��ائ �ب��ني د .ب � ��در امل � ��ال وري � ��اض
العدساني إل��ى وزي��ر املالية د .نايف
الحجرف وهو االستجواب ال�� 101في
تاريخ االستجوابات وس��ط تأكيدات
ح �ك��وم �ي��ة ب� �ع ��دم ال� �س� �م ��اح ب �ت �ح��وي��ل
ج�ل�س��ة امل�ن��اق�ش��ة ال��ى «ف ��رد ع�ض��الت»
أو التأثير على مستوى ومركز البالد
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مالحظات «املحاسبة» حول ميزانية
«نفط الكويت» زادت بنسبة %77
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

اعلنت لجنة امليزانيات والحساب الختامي البرملانية ارتفاع
عدد املالحظات املسجلة على شركة نفط الكويت من قبل ديوان
املحاسبة في السنة املالية املنتهية  2017/2018عما كانت عليه
قبل  5سنوات ،حيث زادت بنسبة  77%عن السنة املالية التي

سبقتها لتصل إلى  166مالحظة.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د إن دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب ��رر االرت� �ف ��اع ب ��زي ��ادة ع ��دد أع �ض��اء ف��ري �ق��ه امل�ك�ل��ف
بالرقابة على الشركة نظرا لضخامة أعمالها ،وبالتالي انعكس
ذل ��ك ع �ل��ى ف �ح��ص ع ��دد أك �ب��ر م��ن ال �ش��رائ��ح وال �ع �ي �ن��ات ف��ي ظل

الحرارة نار
 51درجة
كتب علي الفرحان

ب�ي�ن�م��ا أع�ل�ن��ت إدارة االرص � ��اد ال �ج��وي��ة ب� ��اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي تسجيل منطقة مطربة
البرية ظهر ام��س أعلى ح��رارة في الكويت خالل
امل��وس��م ال �ح��ال��ي ب��واق��ع  51درج� ��ة م �ئ��وي��ة سجل
م��ؤش��ر األح �م��ال الكهربائية ام��س رق�م��ا قياسيا
في معدل االستهالك ب�  14040ميغاواط ،متخطيا
ب��ذل��ك ال��رق��م القياسي ال��ذي ت��م تسجيله الصيف
الفائت بفارق  40ميغاواط.
م��ن ج�ه�ت��ه ط �م��أن��ت وزارة ال �ك �ه��رب��اء امل��واط �ن��ني
وامل�ق�ي�م��ني ب��اس �ت �ع��داده��ا ال �ت��ام مل��وس��م الصيف
م ��ع دخ� ��ول وح � ��دات ت��ورب �ي �ن �ي��ة غ ��ازي ��ة ال�خ��دم��ة
للعمل على توفير الطاقة .من جانبه قال رئيس
قسم التنبؤات املالحية في اإلدارة ض��رار العلي

02#

02#

48
العبدلي

51
املطربة
48
جال اللياح

التغلب على  %79من التحديات في عام مالي واحد

توزيع قسائم لالستزراع
السمكي والربيان
دع ��ا م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال ��ى االل� �ت ��زام ب��ال �ق��رارات
ال � �ص ��ادرة م �ن��ه ت �ج��اه ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل �خ��زون
السمكي ووفرته مستقبال معلنا توزيع قسائم
جاهزة لالستزراع السمكي والربيان.
وأح �ي��ط امل �ج �ل��س خ ��الل اج �ت �م��اع��ه االس �ب��وع��ي
امس علمًا بتوصيات اللجنة بشأن اإلجراءات
التي اتخذتها الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة وال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ح��ول
نتائج الدراسة والتوصيات الخاصة باملخزون
السمكي والربيان في البالد.
كما اطلع املجلس أيضًا على توصية اللجنة
بشأن استغالل مجموعة من الصيادين لبعض
الشاليهات بمنطقة الدوحة باملخالفة للقانون
رق ��م ( )42ل�س�ن��ة  2014ب �ش��أن ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة،
وق��رر املجلس تكليف وزارة املالية بالتنسيق
م��ع ك��ل م��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
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العازمي :فتح باب التظلم
من نتائج «إشرافية»
رياض األطفال
كتب الفي النبهان وعبداهلل
المجادي وعبدالرسول راضي

ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي أب� ��دى ف �ي��ه ع ��دد م ��ن ال �ن��واب
امتعاضهم مما أسموه تعسف وزارة التربية
ت�ج��اه م�ع�ل�م��ات ري ��اض األط �ف��ال ،اع�ل��ن النائب
ماجد املطيري ان وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ح��ام��د ال �ع��ازم��ي اب�ل�غ��ه ف��ي ات�ص��ال
هاتفي أن الوزارة ستفتح باب التظلمات بشأن
رس��وب  750معلمة ري��اض أطفال من بني 900
معلمة في اختبارات الوظائف االشرافية ،كما
س�ت�ج��ري تحقيقا ف�ي�م��ا أث��ارت��ه امل�ع�ل�م��ات عن
وجود خلل في آلية االختبارات.
وفي هذا الصدد دعا النائب عبدالله الكندري
وزير التربية واركان وزارته الى ازالة التعسف
ال��واق��ع على امل�ع�ل�م��ات ،مطالبا بتعديل نسب
االختبار لزيادة شريحة الناجحني او التفكير
ج� ً
�دي��ا ف��ي اع ��ادت ��ه ،خ��اص��ة م��ع وج ��ود م�ح��اور
ب �ع �ي��دة ع ��ن ال �ت �خ �ص��ص ،اض ��اف ��ة ال� ��ى وج ��ود
ص �ع��وب��ات ف�ن�ي��ة ب��ال �ن �م��وذج االل �ك �ت��رون��ي .من
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العقيل لـ«راهنلا» :إزالة  450عائقًا أمام «التنمية»
كتب حسام رجب

كشفت وزي ��ر ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة م��ري��م العقيل
ل�«النهار» أنه قد تم حل  % ٧٩من التحديات التي واجهت
ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��ط ال �ت �ن �م��وي��ة ،ك��ان��ت ت �ح��ول دون إن �ج��ازه��ا
بالسرعة املطلوبة( .طالع ص )09
وأش � ��ارت ال��وزي��ر ال ��ى أن ��ه وف �ق��ًا آلخ ��ر ال�ب �ي��ان��ات ال��رس�م�ي��ة
ف�ق��د ت��م تصنيف ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي اع�ت��رض��ت ال�ج�ه��ات في
تنفيذ م�ش��روع��ات�ه��ا ال��ى  5م�ج�م��وع��ات رئ�ي�س��ة ،ح�ي��ث بلغ
اجماليها  56٧تحديًا ارتبطت بمشروعات الخطة السنوية
 ،201٩/2018تم حل نحو  %٧٩منها بشكل ناجح .وتابعت
الوزيرة :بلغت نسبة التحديات اإلداري��ة من اإلجمالي ،36

وكانت النسبة األكبر من بني التحديات ،تلتها التحديات
ال�ف�ن�ي��ة بنسبة  ،%28ث��م ال�ت�ح��دي��ات امل��ال�ي��ة بنسبة ،%18
في املقابل كانت التحديات التشريعية هي األق��ل حدوثًا،
حيث بلغت نسبتها نحو  %3من إجمالي التحديات التي
واجهت مشروعات الخطة.
ول �ف �ت��ت ال ��وزي ��ر ال� ��ى أن ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ل �ل �ع��ام امل��ال��ي
 201٩/2018شهدت حل  450تحديًا من اصل  ،56٧حيث تم
حل  168تحديًا اداريًا من اصل  203وبنسبة  ،%83فيما تم
حل  ٧8تحديًا رقابيًا من اصل  86وبنسبة  ،%٩1في حني
تم حل  82تحديًا ماليًا من أصل  104وبنسبة  ،%٧٩فيما تم
حل  108تحديات فنية من أصل  156وبنسبة  ،%6٩وأخيرًا
تم حل  14تحديًا تشريعيًا من أصل  18وبنسبة .%٧8

«الشؤون» شطبت  30فريقًا
تطوعيًا غير فاعل
كتب عبدالرسول راضي

اع�ل�ن��ت وزارة ال �ش ��ؤون ان �ه��ا س�ت�س�ح��ب إدارة
بعض صاالت االفراح من الجمعيات التعاونية
وامل�ت�ب��رع��ني عقب إق ��رار ميزانية السنة املالية
املقبلة  2020-2021التي خصصت فيها بندا
إلنشاء وتجهيز الصاالت.
واك� ��دت وك�ي�ل��ة وزارة ال �ش��ؤون ب��اإلن��اب��ة هناء
ال �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام� ��س على
هامش افتتاحها صالة أفراح «نهار البغيلي»
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ن �ع �ي��م ع �ق ��ب إع� � � ��ادة ت��رم �ي �م �ه��ا
أن ع ��دم وج� ��ود م �ي��زان �ي��ة أوق� ��ف س �ح��ب إدارة
ال �ص��االت ل�ف�ت��رة م�ع�ي�ن��ة .وأوض �ح��ت أن صالة

ماس عن إنقاذ االتفاق النووي :ال يمكننا تحقيق «املعجزات»

أملانيا :الوضع في املنطقة حساس
«وخطير على نحو غير عادي»
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ظريف :من يشنون الحرب
االقتصادية على إيران
«لن يكونوا في أمان»

الرئي�س الإيراين م�ستقبالً وزير اخلارجية الأملاين

ط �ه��ران  -ال ��وك ��االت :ح ��ذرت اي ��ران ام��س امل�ج�م��وع��ة ال��دول �ي��ة من
تداعيات «الحرب االقتصادية» ضدها مشيرة الى انه ال يمكن
توقع ان يكون الذين اطلقوها «ف��ي ام��ان» بينما اطلقت املانيا
تحذيرا من ان االوض��اع في املنطقة بلغت مراحل غير مسبوقة
من الخطورة .وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية « »IAEAمن
جهتها عن «قلقها ازاء تصاعد التوتر» الحالي.
وخالل مؤتمر صحافي مع نظيره االيراني محمد جواد ظريف
في طهران اكد وزير الخارجية األملاني هايكو امس ان برلني ما
زال��ت تدعم االت�ف��اق ال�ن��ووي معتبرا ان «انسحاب واشنطن من
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«البلدي» وافق على
تخصيص  10أنشطة
تجارية في «برايح سالم»
كتب فايز الزعل

وافق املجلس البلدي خالل جلسته امس على
تخصيص  10انشطة تجارية ملشروع (برايح
سالم) في منطقة الساملية.
ووافق كذلك على طلب اإلدارة العامة للطيران
امل � ��دن � ��ي اس � �ت � �خ� ��دام م� �س ��اح ��ة االس� �ت� �ع� �م ��االت
ال�ت�ج��اري��ة ال�ب��ال�غ��ة  2565م �ت��را م��رب�ع��ا لخدمة
قاعة ( )VIPفي املطار الدولي.
وواف��ق املجلس ايضا على ع��دد م��ن املواضيع
منها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري
ت��رح �ي��ل ج �س��ر امل� �ش ��اة امل �خ �ص��ص س��اب �ق��ا بني
منطقتي خيطان والفروانية فوق طريق املطار
ال ��ى م��وق��ع آخ ��ر ب��دي��ل ل �ت �ف��ادي ال �ت �ع��ارض بني
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