
الزلزلة: استجواب 
الكندري من ٤ محاور

قال رئيس لجنة األولويات 
النائب د. يوسف الــزلــزلــة ان 
ــا كــنــواب حماية المال  «دورنــ
العام ورقابة العمل الحكومي 
وتشريع القوانين التي تصب 
فــي الصالح الــعــام، ومــن هذا 
الـــمـــنـــطـــلـــق فــــقــــد وجـــــدنـــــا أن 
ــة الــخــطــوط  ــركـ ــاوزات شـ ــ ــجـ ــ تـ
الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة الــمــالــيــة 
واالداريـــــة وصــلــت إلــى وضع 

مأساوي».
وأضــــــــــــــــاف الـــــــزلـــــــزلـــــــة فـــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي: أصــبــح 
ــرا بقسمي ان  لـــزامـــا عــلــي وبــ
استجوب وزيـــر المواصالت 
وزيــر الــدولــة لشؤون البلدية 
عــيــســى الـــكـــنـــدري الــمــســؤول 
سياسيا امــــام مجلس االمــة 
عن تــجــاوزات في «الكويتية» 
ــو» وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــ ــكـ ــ ــاسـ ــ و«كـ
الجهات المتداخل عملها مع 

«الكويتية» مباشرة.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــزلـــــــزلـــــــة أنـــــه 
«لــكــثــرة مــحــاور االســتــجــواب 
سأختصرها في اربعة محاور 
ــدم االســـتـــجـــواب  ــأقــ فــقــط وســ
ــي بـــحـــر اســـبـــوعـــيـــن لــكــثــرة  فــ
المعلومات حول التجاوزات 
التي ال حدود لها وال نهاية».
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«الميزانيات»: «نفط الكويت» لم تحقق الطاقة اإلنتاجية المستهدفة
لفت عبدالصمد إلى أن هناك 
ارتفاعا في عدد المالحظات 

المسجلة من قبل ديوان 
المحاسبة على شركة نفط 

الكويت لتصل إلى ٧٤ مالحظة، 
بعدما كانت ٥٩ في السنة 

الماضية.

قــال رئــيــس لجنة الميزانيات 
والــحــســاب الختامي البرلمانية 
الـــنـــائـــب عــــدنــــان عــبــدالــصــمــد إن 
اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية 
شركة نفط الكويت للسنة المالية 

.2017/2016
وقـــــال عــبــدالــصــمــد، فـــي بــيــان 
صــــحــــافــــي أمــــــــس، «رغــــــــم اتــــخــــاذ 
اٍت لــتــســويــة عــدد  الــشــركــة إجــــــراء
ــا بــشــكــل  ــهـ ــاتـ ــن مـــالحـــظـ ــ كـــبـــيـــر مـ
جزئي فإن هناك ارتفاعا في عدد 
الــمــالحــظــات الــمــســجــلــة مـــن قبل 
ديــوان المحاسبة لتصل إلــى 74 
مالحظة، بعدما كانت في السنة 

الماضية 59 مالحظة».
وأضـــــاف أن الــلــجــنــة ســبــق أن 
أكدت ضرورة إعادة النظر في آلية 
تأهيل مقاولي العقود النفطية 
بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، إذ إن غــالــبــيــة 
الــمــالحــظــات المسجلة تتمحور 
ــانـــب؛ مـــمـــا يــتــطــلــب  ــجـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
تحديثها بشكل دوري للتأكد من 
قدرتهم الفنية ومالءتهم المالية 
ــبـــتـــهـــم لـــلـــتـــطـــورات  ومـــــــدى مـــواكـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــتـــجـــددة فــي 

الصناعة النفطية.
 لــتــقــريــر ديـــوان 

ً
وذكـــر أنـــه وفــقــا

الـــمـــحـــاســـبـــة، لــــم تـــحـــقـــق الـــشـــركـــة 
الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة الــمــســتــهــدفــة 
للنفط الخام والمقدرة بـ 2.950.000 

ــــي ســـنـــة 2015  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فـ
بــانــخــفــاض قــــدره 87 ألـــف برميل 
يــومــيــا عــمــا هـــو مــســتــهــدف لــعــدة 
ــدم الــــتــــزام أحــد  عـــوامـــل أهـــمـــهـــا: عــ
الـــمـــقـــاولـــيـــن الــمــشــغــلــيــن لـــوحـــدة 
ــاج الـــمـــبـــكـــر بـــالـــمـــواصـــفـــات  ــ ــتـ ــ اإلنـ
الفنية الـــواردة فــي العقد مما أثر 
على انخفاض الطاقة اإلنتاجية 
لــهــذه الــوحــدة لتصل إلــى 68 ألف 
برميل يوميا، علما أن المستهدف 
مــنــهــا 120 ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــا، 
وعــــدم انــتــظــام الــتــيــار الكهربائي 
في منطقة شمال الكويت، مما أثر 

على 429 بئرا.
وتابع: والبــد من إعــادة النظر 
في عناصر تكاليف إنتاج البرميل 
ــــى تــفــســيــر مــهــنــي  واالســــتــــنــــاد إلـ
ــات الــحــقــيــقــيــة  ــونـ ــكـ ــمـ لـــمـــعـــرفـــة الـ
للتكلفة، حيث إنها حاليا تشمل 
جميع المصاريف التي تتحملها 
ــانــــت مــتــعــلــقــة  الــــشــــركــــة ســـــــواء كــ
بــاإلنــتــاج أو غــيــر متعلقة بــهــا كـ 
(المخصصات ومصاريف الحفر 
غير المثمر)، وتزيد هذه التكلفة 
ــد الــتــمــويــل، وتــبــلــغ  ــوائـ بــقــيــمــة فـ
ــيـــل حــالــيــا  ــبـــرمـ تــكــلــفــة إنــــتــــاج الـ
بالشركة حسب التحديث األخير 
لديوان المحاسبة بـ 1.152 مليار 

دينار. 
وقـــــــال عـــبـــدالـــصـــمـــد إن كـــثـــرة 

األوامــــر التغييرية عــلــى العقود 
النفطية تكشف عــن وجــود خلل 
فــــي الــتــخــطــيــط الـــفـــنـــي والـــمـــالـــي 
السليم لدى الشركة ومنها على 
سبيل المثال إصدار أمر تغييري 
بما يقارب 12 مليون دينار على 
إحــــــدى مـــشـــاريـــع إنــــشــــاء مــحــطــة 
لــتــعــزيــز الـــغـــاز الــبــالــغــة تكلفته 
207 مــاليــيــن ديــنــار، إضــافــة إلــى 
تــعــويــض مـــقـــاول الــعــقــد بــــ 670 
ألف دينار، بسبب تأخر الشركة 
فــي اإلغــــالق الــمــخــطــط لمحطات 

تعزيز الغاز.

وأضـــــــاف أنـــــه لـــوحـــظ تــضــمــن 
الــعــقــود الــنــفــطــيــة بــبــنــود تعتبر 
احتياطيات مالية لتلك العقود، 
ويتم استخدام هذه االحتياطيات 
عبر األوامــر التغيرية التي تطرأ 

على العقد.

العمالة الوطنية

وبــيــن أن شــركــة الــنــفــط أفـــادت 
الـــلـــجـــنـــة بـــأنـــهـــا حــقــقــت الــنــســبــة 
المستهدفة من العمالة الوطنية 
ـــ 25% فــــي الــعــقــود  والــــمــــقــــدرة بــ

النفطية المبرمة مــع المقاولين 
ــا،  ــفـ وبــــلــــغ عـــــددهـــــم 2840 مـــوظـ
وشددت اللجنة على ضرورة خلق 
األمان الوظيفي للعمالة الوطنية 
وتنمية مهاراتهم والتحقق من 
قيام مقاولي العقود النفطية التي 
تحتوي على بند التدريب بتأهيل 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة وبـــيـــان الــمــزايــا 
المالية لهم الستقطابهم للعمل 
فــي القطاع الــخــاص والــتــأكــد من 
وجودهم ميدانيا كي ال تكون هذه 
الفرص الوظيفية غطاء للتوظيف 

الوهمي.

كــمــا الحـــظـــت الــلــجــنــة ارتـــفـــاع 
ــدد الـــشـــواغـــر الــوظــيــفــيــة لـــدى  ــ عـ
الشركة لتصل نحو 538 وظيفة 
شــــاغــــرة بــــخــــالف مــــا هــــو مــــدرج 
لــهــا فــي مــيــزانــيــة الــســنــة المالية 
الجديدة والمقدر بـ 800 وظيفة، 
مــمــا يــتــطــلــب شــغــل جــمــيــع هــذه 
الوظائف وعدم تدويرها سنويا 
والــحــرص على مبدأي الشفافية 
وتكافؤ الفرص أثناء التوظيف، 
الســيــمــا أن الــقــطــاع الــنــفــطــي من 

الجهات الجاذبة.

عدم التزام 
أحد المقاولين 

أثر على 
انخفاضها

عبدالصمد

(تصوير عبدالله الخلف) اجتماع لجنة الميزانيات مع شركة نفط الكويت 

الظفيري الستعجال منح 
 حسنة»

ً
المتقاعدين «قروضا

ــــب مـــنـــصـــور  ــائـ ــ ــنـ ــ طـــــالـــــب الـ
الظفيري الــلــجــان البرلمانية 
الــمــخــتــصــة بــاالســتــعــجــال في 
ــداد تــقــريــرهــا حـــول اقــتــراح  إعــ
منح المتقاعدين المسجلين 
ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــ ـــسـ ــ ــؤســ ــ ــ ــمـ ــ ــ فــــــــــي الـ
للتأمينات االجتماعية قرضا 
حسنا بال فوائد وهو االقتراح 
الـــــــذي وافــــقــــت عـــلـــيـــه الــلــجــنــة 

التشريعية البرلمانية أخيرا.
وقال الظفيري في تصريح 
ــي إن اقـــــــتـــــــراح مــنــح  ــافــ ــحــ صــ
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن قــــرضــــا حــســنــا 
ينبغي رفعه إلى مجلس األمة 
بــصــفــة االســـتـــعـــجـــال تــمــهــيــدا 
للتصويت عليه وإقراره نظرا 
ألهميته ودوره في مد العون 
لــلــمــتــقــاعــديــن الــــذيــــن قـــدمـــوا 
ــواع الــبــذل والــعــطــاء  أســمــى أنــ
فــي خدمة وطنهم، داعــيــا إلى 
سداد القرض الحسن بأقساط 
مـــيـــســـرة عـــلـــى أن يـــســـقـــط مــا 
تبقى من قرض في حال وفاة 

المتقاعد.  
وأوضـــــــــــــــح الـــــظـــــفـــــيـــــري أن 
المتقاعدين تتدنى رواتبهم 
ــا يــضــاعــف  عـــنـــد تـــقـــاعـــدهـــم مــ
مسؤولياتهم ويزيد الضغط 
ــفـــســـي عـــلـــيـــهـــم ألنــــهــــم فــي  ــنـ الـ
الغالب ال يستطيعون الصرف 
عــــلــــى أســــــرهــــــم واالضــــــطــــــالع 

ــم  ــهــ ــائــ ــنــ بــــــــدورهــــــــم تــــــجــــــاه أبــ
خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل الــــغــــالء 
ــــذي ألـــقـــى بــظــاللــه  الــفــاحــش الـ

على السلع والمواد الغذائية.
وذكـــر الظفيري أن القرض 
الحسن للمتقاعدين بات حاجة 
ــلـــحـــة وضـــــــــــرورة واجـــــبـــــة ال  مـ
سيما أن االقتراض من البنوك 
يـــكـــبـــل الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بــــأربــــاح 
عالية القيمة ويثقل كاهلهم 
ويــجــعــلــهــم رهـــن هـــذه الــبــنــوك 

سنوات طويلة.

الحمدان يسأل عن «اليد العليا» وانتمائها لإلرهابيين
ــمــــدان اســئــلــة  وجـــــه الـــنـــائـــب حــــمــــود الــــحــ
بــرلــمــانــيــة لــثــالثــة وزراء هـــم نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد 
الخالد، ووزيــر اإلعــالم وزيــر الدولة لشؤون 
ــرة  الــشــبــاب الــشــيــخ ســلــمــان الــحــمــود، ووزيــ
الــشــؤون االجتماعية والعمل وزيــرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، 
بشأن ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي 

عن هيئة سمت نفسها «هيئة اليد العليا».
وذكـــر ان الهيئة «يغلب عليها الطائفية 
والــتــطــاول عــلــى خــيــر الــخــلــق بــعــد األنــبــيــاء، 
أمــهــات الــمــؤمــنــيــن والــصــحــابــة، األمــــر الــذي 
 ألمــن المجتمع، وهـــذه الهيئة 

ً
يعد تــهــديــدا

 بــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن األفــــراد 
ً
تــقــوم حــالــيــا

والمؤسسات».
وقال الحمدان في سؤال لوزير الداخلية: 
هــل تــم رصــد هــذا العمل؟ ومــن الـــذي خلفه؟ 

مع تزويدي بنسخة من كل المستندات في 
حـــال وجـــود أي إجــــراء مــن وزارة الــداخــلــيــة، 
ات الوزارة إذا ثبتت مخالفة هذه  وما إجراء
الهيئة (هيئة الــيــد العليا) لــلــقــرار الـــوزاري 
رقم (101) لسنة 1995 بإصدار الئحة تنظيم 
جمع التبرعات من دون الحصول على موافقة 
وزارة الــشــؤون االجتماعية والــعــمــل؟، وهل 
ات لمنظمات إرهابية أو  لدى الهيئة انتماء
خــاليــا تنظيمية تــعــود بالضرر على األمــن 
والسلم فــي الــبــالد؟ وهــل هناك قطاع أمني 
متخصص في متابعة ما يصدر من تغريدات 
على مواقع التواصل االجتماعي؟ إذا كانت 
اإلجابة بااليجاب، فما اسم هذه اإلدارة؟ وما 

اسم المسؤول عن هذه اإلدارة؟
وفي سؤاله الى وزير االعالم ذكر ان «الهيئة 
 بالتجهيز لعمل مسرحي مما يعد 

ً
تقوم حاليا

مخالفة للنظام العام وخــروجــا على حدود 

الــنــقــد الــهــادف الــبــنــاء، فــمــا مـــدى صــحــة هــذا 
 فما األسس 

ً
الخبر؟، وإذا كان الخبر صحيحا

والمعايير التي تم بموجبها إصدار تراخيص 
للمسرحية والشروط التي اشترطتها الوزارة 
في حال منحهم الترخيص؟ مع تزويدنا بكل 

المكاتبات حول الموضوع».

جمع التبرعات

وجاء في سؤاله الى الوزيرة الصبيح: ما 
الصفة القانونية لهذه الهيئة؟ وهــل لديها 
تـــرخـــيـــص مــــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة لــجــمــع 
التبرعات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فما 
الجهة التي تراقبها وتــشــرف على عملها؟ 
وإذا كان األفــراد القائمون على هذه الهيئة 
تــقــدمــوا بطلب رســمــي لتأسيسها فيرجى 

تزويدي بنسخة عن هذا الطلب.

حمود الحمدان

منصور الظفيري
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