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أملانيا لدواعشها في سورية:
عودوا إلى بالدكم

عناصر من املقاتلني األجانب في صفوف »داعش«

14 من جمادى اآلخر 1440 هـ/ 19 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3381 الــــثــــاثــــاء

مؤسسة البترول: ملتزمون بأداء 
دورنا في تلبية أمن الطاقة

أكد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم امس 
االثنني التزام املؤسسة بأداء دورها في تلبية أمن الطاقة عبر االستثمارات 

املستمرة مع التركيز على الصحة والسالمة والبيئة النظيفة للجميع.
وأوضح هاشم في كلمة خالل مؤمتر ومعرض الكويت الدولي الثالث 
للصحة والسالمة واألمن والبيئة الذي تنظمه مؤسسة البترول بالتعاون 
مع شركة نفط الكويت ويستمر ثالثة أيام أن العالم يحتاج إلى املزيد من 

الطاقة األنظف من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأضــاف أن تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة الشاملة تشكل 
العمود الفقري لكافة عمليات املؤسسة مشيراً إلــى اتــخــاذ خيارات 
استراتيجية رئيسية تساهم في تعزيز قيمة مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة وفقاً الستراتيجية 2040.

24 ألف مخالفة سجلها جهاز املراقبني املاليني على تنفيذ امليزانية »امليزانيات البرملانية« : 

2.4 مليار دينار ديون خارجية

ســوق املباركية حتــول إلــى معلم من معالم 
الكويت السياحية اسمعوا وصفه في عيون 
أهلنا من أبناء اخلليج العربي .. متيز السوق 
بالطابع الشعبي و رخص األسعار .. السوق 
يزهو خالل احتفاالت األعياد الوطنية في فبراير 
ويتزين بــاألعــالم واملــالبــس الوطنية وتظهر 
الفرحة على وجــوه األطفال .. ما الداعي إلى 
تخريب هذا النجاح و منح السوق إلى مستثمر 
جشع يرفع اإليجارات إلى ثالثة أضعاف .. هل 

الدولة بحاجة إلى أموال .. فهمونا !!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

قـــال رئــيــس جلــنــة املــيــزانــيــات واحلـــســـاب اخلتامي 
عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت  ملناقشة أهم 
املالحظات على اإلطار العام مليزانية السنة املالية اجلديدة 
2020/2019 ، الفتا الى أن استمرار متويل امليزانية العامة 
للدولة عبر االعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في 
ظل االستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها 
التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى الــى وجود 
عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات مت 
سدادها من االحتياطي العام للدولة ، وأن اجمالي الدين 
العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليار دينار وتشكل 
الديون اخلارجية منها نحو %37.5 “ أي ما يــوازي 2.4 
مليارات دينار” األمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ 
االقتراض الى املشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك وضرورة 
استخدام الفوائض النقدية غير املستغلة لدى بعض اجلهات 
املستقلة في متويل إصدارات الدين العام اجلديدة لتخفيض 

تكلفة االقتراض .
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية األملانية، إن 
من حق املواطنني األملان الذين قاتلوا مع تنظيم 

»داعش« في سورية العودة للبالد.
ـــس، قـــال كبير  ـــالل مــؤمتــر صــحــافــي ام وخ
املتحدثني بــاســم احلــكــومــة إن أملــانــيــا جتري 
ــع الـــواليـــات املتحدة  ــن كــثــب م مـــشـــاورات ع

وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق باملواطنني 
األوروبيني هناك. وذكر الناطق باسم الداخلية 
ان كل املواطنني األملــان ومــن بينهم من يشتبه 
في ارتباطهم بتنظيم داعش لهم حق أصيل في 

الوجود بأملانيا.

»القوى العاملة«: »دعم العمالة« في 
حسابات مستحقيها قبل عطلة العيد الوطني

أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة  لقطاع املــــوارد البشرية واملالية 
سلطان الشعالني إن الهيئة حــرصــت على 
إنهاء اإلجـــراءات كافة املتعلقة بصرف دعم 
العمالة الوطنية في وقت مبكر، معلناً إنه »مت 
فعليا حتويل مبالغ الدعم املستحق للمواطنني 
عن شهر فبراير 2019 للبنوك، وإنه من املؤكد 

إيداعها في حساباتهم وصرفها قبل عطلة العيد 
الوطني.

وأضـــاف إن الهيئة تبذل قــصــارى جهدها 
لتلبية متطلبات املواطنني العاملني في القطاع 
اخلاص والقضاء على املعوقات التي تعترض 
مسيرة عملهم إميانا منا بأهمية القطاع اخلاص 

وأنه أحد أعمدة بناء االقتصاد  الوطني.

7 مارس آخر مهلة لتلقي مالحظات 
الشركات على »كفاية رأس املال«

حتضر هيئة أسواق املال لتطبيق معيار كفاية 
رأس املال على األشخاص املرخص لهم، وذلك 
ملواكبة املمارسات العاملية املعمول بها ولتعزيز 

كفاءة الشركات.
ــذا االطـــار أبلغت الهيئة الشركات  ــي ه وف
املرخص لها في تعميم أنه انطالقاً من قناعتها 
بأهمية استبيان آراء كل املتعاملني في السوق 
وكذلك املعنيني بأنشطة األوراق املالية على وجه 

العموم، بشأن مختلف توجهاتها ذات الصلة 
بتلك األنشطة، ومتهيداً العتماد تلك التعليمات 
بصورٍة نهائية، فإنها تتيح لهم إمكانية االطالع 
ومراجعة مسودة تلك التعليمات، مع النماذج 
اخلاصة بها باللغتني العربية واإلنكليزية، 
والتي سيتم رفعها على موقعها اإللكتروني، كما 
تستقبل كل آرائهم ومالحظاتهم بشأنها حتى 

يوم اخلميس 7 مارس املقبل.

»الطيران املدني«: ال نتدخل
في حتديد أسعار تذاكر السفر

أكدت اإلدارة العامة للطيران املدني أمس 
عدم تدخلها في حتديد أسعار تذاكر السفر، 
مبينة أن شركات الطيران هي التي حتدد أسعار 
 التذاكر وفق آليات العرض والطلب في السوق.
ــح نائب املدير العام لشؤون سالمة  وأوض
الطيران والنقل اجلــوي في اإلدارة املهندس 
عــمــاد اجلــلــوي أن التعميم الــصــادر أخيرا 
ــر واملـــواقـــع  ــف ــس ــة وال ــاح ــي ــس ـــاالت ال ـــوك ل
ــار البيع  ــع اإللــكــتــرونــيــة بــعــدم تغيير أس
ـــدم تعديل  املعلنة لــشــركــات الــطــيــران وع
ــراء تنظيمي  الــشــروط املصاحبة لها هو اج

 حلماية املــســافــر واحملــافــظــة على حقوقه.
وذكر اجللوي أن “الطيران املدني” ال تتدخل 
ــي الــســيــاســة التسعيرية والتسويقية  ف
لسوق النقل اجلــوي، الفتا إلــى أن العالقة 
بني شركات الطيران ووكــالء السفر حتكمها 
ــي للنقل  ــدول الــقــواعــد الــدولــيــة لــالحتــاد ال
ــا( ووفـــق متطلبات الــســوق. ــات  اجلـــوي )اي
ــران واملــواقــع  ــي ــط ـــأن لــشــركــات ال ــــاد ب وأف
االلكترونية احلــق فــي حتديد اخلصومات 
واألسعار اخلاصة والتشجيعية دون تدخل 

من اإلدارة العامة للطيران املدني.

أكادميية سعد العبدالّله مصنع الرجال

45 من الطلبة الضباط  سمو األمير شمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة 
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