
ريا�ض عواد 

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عدنان سيد 
عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط والكهرباء 
وامل��اء ملناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط اخلليج للسنة 
املالية اجل��دي��دة 2020/2019 ومالحظات دي���وان احملاسبة 
عن الشركة وال���واردة في تقريره السنوي عن السنة املالية 

.2018/2017
ناقشت اللجنة إمكانية إع��ادة اإلنتاج في منطقتي اخلفجي 
والوفرة )املنطقة املقسومة( وذلك بعد توقف اإلنتاج ملدة تزيد 
عن 4 سنوات حتى اآلن نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركة 
، حيث أف��اد وزي��ر النفط والكهرباء وامل��اء في االجتماع بوجود 
مبادرات إلعادة اإلنتاج في املنطقة املقسومة بناء على اجتماعات 
ومباحثات ع��دة ما بني اجلانبني السعودي والكويتي في ظل 

الظروف اإلقليمية الراهنة في املنطقة.
وتبني للجنة بأن اخلسائر املالية املباشرة والناجتة عن توقف 
اإلنتاج قد بلغت 12.5 مليار دوالر أي ما يعادل 3.8 مليار دينار 
وذلك حتى نهاية يوليو 2017 ، إضافة الى ما حتملته الشركة من 
تكاليف للمحافظة على اآلبار واملنشآت النفطية إثر توقفها بلغت 

إجماليها نحو 20 مليون دينار لكال املنطقتني.
ن��اه��ي��ك ع��ن خ��س��ائ��ر أخ���رى م��ث��ل ال��ت��أخ��ر ف��ي امل��ش��روع��ات 
اإلستراتيجية والتلف املتوقع ملنشآت اإلنتاج وخسارة احلصص 
في أسواق النفط العاملية وغيرها من األمور فيما يتعلق باستمرار 
هجرة النفط من حقل اخلفجي حلقل السفانية بسبب عدم البدء في 

تنفيذ املشروعات منذ فترات طويلة.

كما الحظت اللجنة وجود مكونات في امليزانية اجلديدة للشركة 
مبا يتنافى مع توقف اإلنتاج كمصروفات احلفر الغير مثمر ، 
وبالرغم من توقف اإلنتاج لسنوات إال أن املصروفات التشغيلية 
الفعلية للشركة قد ارتفعت بنسبة %14 في السنة املالية الفعلية 
األخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار ، األمر الذي ترى فيه 
اللجنة ضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات امليزانية 

وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف اإلنتاج.
وناقشت اللجنة ما سجله ديوان احملاسبة من مالحظات على 

الشركة ، حيث تركزت النسبة األكبر من املالحظات في املشاريع 
والعقود وذلك بتأخر اجناز املشاريع وتدني نسب اإلجناز فيها 
كسائر الشركات واملؤسسات النفطية ، حيث سبق وأن ناقشت 
اللجنة ذات األمر كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام 
ألسباب تعود إلى اخللل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية 
مما نتج عنه تعثر البعض ماليا وفنيا وضعف أداء البعض اآلخر 
باإلضافة إلى عدم التخطيط الفني واملالي السليم الذي أدى بدوره 

إلى كثرة إصدار األوامر التغيرية.
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وزراء   4 يسأل  املللا  بللدر  النائب 
اخلللارج  إلللى  احملولة  املبالغ  عن 

على حساب العهد 
وجه النائب د. بدر املال سؤاال 
برملانيا إل��ى 4 وزراء وه��م كل 
من النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء وزي��ر ال��دف��اع الشيخ 
ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د، نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي��ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ خالد 
اجلراح، ووزير الصحة الشيخ 
د. ب��اس��ل احل��م��ود، ع��ن املبالغ 
احملولة إلى اخلارج على حساب 
العهد في وزاراتهم، واملبالغ التي 

متت تسويتها من هذا احلساب. 
 ونص السؤال على ما يلي:

 1 - تزويدنا ببيان يوضح 
ف��ي��ه رص��ي��د ال��ع��ه��د )دف��ع��ات 
واع��ت��م��ادات نقدية ب��اخل��ارج( 
بداية ونهاية السنة املالية عن 

السنتني املاليتني 2017/2016 و 2018/2017، باإلضافة إلى رصيد العهد 
حتى تاريخه.

 2 - تزويدنا باملبالغ احملولة للخارج على حساب العهد )دفعات واعتمادات 
نقدية باخلارج( من تاريخ بداية السنة املالية 2017/2016 حتى تاريخه مع 

تزويدنا بنسخة من كتب التحويل.
 3 - تزويدنا باملبالغ التي مت��ت تسويتها م��ن حساب العهد )دفعات 
واعتمادات نقدية باخلارج( من تاريخ بداية السنة املالية 2017/2016 حتى 

تاريخه من واقع كشف يوضح فيه )رقم االستمارة وتاريخها، املبلغ(
 4 - هل قام املراقب املالي بتسجيل حاالت امتناع على تلك االستمارات؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدنا بنسخة من االستمارة التي امتنع عن 
توقيعها املراقب املالي وصورة من )منوذج حالة االمتناع( الصادر من مكتب 
املراقبني املاليني واملوضح به رأي املراقب ورأي اجلهة واعتماد الوزير أو رئيس 

اجلهة لهذا النموذج.
 5 - هل تضمنت أسباب امتناع املراقب املالي بالنموذج املرفوع للوزير )عدم 
توفير وإرفاق املستندات املؤيدة لتسوية حساب العهد دفعات نقدية باخلارج(؟ 

وهل قام الوزير أو رئيس اجلهة باعتماد ومترير هذه احلاالت؟
 6 - هل تلقت الوزارة كتبا أو تقارير من ديوان احملاسبة أو مكتب املراقبني 
املاليني بشأن املالحظات ح��ول تسوية العهد )دف��ع��ات واع��ت��م��ادات نقدية 
باخلارج(؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدنا بنسخة منها ونسخة من 

ردود الوزارة عليها

الدالل يسأل وزير التربية 
مشروع  إجنللاز  تأخر  أسباب  عن 

مدرسة سمية اإلبتدائية 
وج��ه النائب الدكتور محمد 
الدالل سؤاال الى  وزير التربية 
والتعليم العالي  الدكتور حامد 

العازمي                
)نص السؤال (

أن من أه��م جن��اح أي منطقة 
سكنية ت��وف��ر امل�����دارس التي 
تستوعب أبناء األس��ر القاطنة 
ف��ي املنطقة السكنية ، وتعد 
امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة م��ن أب��رز 
وأه���م تلك امل��راح��ل ال��دراس��ي��ة 
ويتطلب أن ي��وف��ر ل��ه��ا أفضل 
ص��ور الدعم ال��الزم ، وق��د سبق 
أن وعدت وزارة التربية بإقامة 
مبنى جديد وحديث ومتكامل 
مل��درس��ة سمية االب��ت��دائ��ي��ة في 
منطقة ال��روض��ة قطعة ) 4 ( 
بالعاصمة والذي مت اخالئه في 
عام 2012 متهيداً ألقامه مبني 

جديدة ملدرسة سمية إال أن وعلى الرغم من مرور ما يقارب 7 سنوات لم يتم 
أجناز مشروع مدرسة سمية الواقع في الروضة قطعة )4( من منطقة الروضة 
السكنية بالعاصمة ، ونظراً للحاجة املاسة في منطقة الروضة ملدرسة ابتدائية 
للبنات في منطقة الروضة قطعة )4( وللكثافة السكانية الكبيرة في منطقة 
الروضة السكنية ونظراً لعدم مالءمة املدرسة املؤقتة احلالية ابتدائي بنات ، لذا 

يرجي أفادتنا بالتالي:
-1 متى يتوقع االنتهاء وأجناز مبني مدرسة سمية االبتدائية في قطعة )4( 
من منطقة الروضة السكنية مع موافاتي مبراحل تنفيذ مشروع مدرسة سمية 
اجلديدة في قطعة )4( بالروضة وتاريخ اإلجن��از وفتح املدرسة الستقبال 

طالبات االبتدائي.
-2 يرجى موافاتي باألسباب التي ساهمت في تأخير أجناز مشروع مدرسة 
سمية االبتدائية للبنات في قطعة )4( من منطقة الروضة مع جهود وزارة 

التربية ملعاجلة تلك العقبات واألسباب.

حماد: اللجنة التشريعية 
أقللللللللللللللللرت خلللللللفلللللللض اسلللللتلللللقلللللطلللللاع 

10  في املئة االستبدال  إلى 
ق�������ال ال���ن���ائ���ب 
س���ع���دون ح���م���اد إن 
اللجنة التشريعية 
البرملانية أقرت تعديل 
قانون التأمينات مبا 
يقضي بخفض قسط 
استقطاع االستبدال 
م���ن  25%  ال���ى 10 
%  ، وأحالته للجنة 
ال����ش����ؤون امل��ال��ي��ة 

البرملانية.

بدر املال 

احلويلة يقترح عمل مدخل ومخرج ألسواق 
القرين لتخفيف االزدحام باملنطقة

تقدم النائب محمد احلويلة باقتراح يقضي 
بعمل مدخل ومخرج ألسواق القرين من آخر 
أسواق القرين مواز إلدارة مرور مبارك الكبير 

إلى طريق امللك فهد بن عبدالعزيز.
وذل���ك لتسهيل ح��رك��ة امل���رور وتخفيف 

االزدحام باملنطقة.
وق��ال احل��وي��ل��ة: »تعاني منطقة أس��واق 
القرين من اختناق م��روري ب��دءا من إش��ارة 
اجلسر حتى ال���دوار ول��ت��ف��ادي ه��ذا الزحام 
وتسهيال حل��رك��ة امل���رور يجب عمل مدخل 
ومخرج ألسواق القرين للتخفيف من املعاناة 
اليومية التي يعانيها امل��واط��ن��ون م��ن هذا 

االزدحام.
  كذلك تعاني منطقة املهبولة من ازدح��ام 
مروري شديد حيث تعد املهبولة من املناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية ون��ظ��را ملا 
يسببه االزدح��ام املروري من مشاكل متعددة 
للمواطنني وكذلك للموظفني ل��دى قطاعات 

الدولة املختلفة.
وكذلك الطالب من التأخير عن مدارسهم 
وغيرها من املشاكل، ولذا وعمال على سهولة 
وانسيابية احلركة املرورية للمداخل واملخارج 

في منطقة املهبولة.
 وكذلك منطقة أسواق القرين«.

واق��ت��رح »ع��م��ل م��دخ��ل وم��خ��رج ألس��واق 

القرين من آخ��ر أس��واق القرين م��واز إلدارة 
م��رور مبارك الكبير إلى طريق امللك فهد بن 
عبدالعزيز لتسهيل حركة امل��رور وتخفيف 
االزدح���ام باملنطقة. وإنشاء مدخل ومخرج 
ملنطقة املهبولة من طريق الفحيحيل السريع 
لتمكني سكان املنطقة من الدخول واخلروج 
بسهولة وحل مشكلة االزدح��ام الذي يعاني 

منه أهالي املنطقة.

د. محمد احلويلة 

اللللبلللابلللطلللن يلللسلللأل اجلللللبللللري عللللن األنلللديلللة 
الرياضية التي أحرزت كأس التفوق العام

وج��ه النائب عبدالوهاب 
البابطني س��ؤاال برملانيا إلى 
وزي���ر اإلع���الم وزي���ر ال��دول��ة 
ل����ش����ؤون ال���ش���ب���اب م��ح��م��د 
اجلبري، عن األندية الرياضية 
ال��ت��ي أح����رزت ك���أس التفوق 
العام واآللية املعتمدة حلساب 

نقاط التفوق.
ونص السؤال على ما يلي:

 ملا كان املغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ ج��اب��ر األحمد 
اجلابر الصباح محبا وداعما 
للرياضة فقد استحدث حني 

توليه والي��ة العهد ورئاسة مجلس ال��وزراء آن��ذاك نظاما مبوجبه مينح النادي 
الرياضي الذي يجمع أكبر رصيد من نقاط البطوالت خالل املوسم الرياضي الواحد 
كأسا تسمى كأس التفوق العام ويترتب عليه استحقاق النادي الرياضي مبالغ 

مالية تشجيعية تدخل ضمن ميزانية النادي السنوية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

 -1 جدول يبني فيه األندية الرياضية التي أحرزت كأس التفوق العام منذ عام 
1973 حتى عام 2019.

-2 جدول يوضح النقاط التي أحرزتها األندية الرياضية في كأس التفوق العام 
مشفوعا باملبالغ املالية التي تقاضتها اعتبارا من املوسم الرياضي العام 1973 حتى 

املوسم الرياضي العام 2019.
 -3 ما اآللية املعمول بها في احتساب نقاط التفوق؟ مع إيضاح األسس واملعايير 
التي حتتسب بها النقاط ماليا، وهل يتساوى املقابل املالي للنقاط بني جميع األلعاب 
الرياضية؟ إذا كانت اإلجابة النفي، فيرجى تزويدي بجدول يبني فيه كيفية احتساب 

نقاط كأس التفوق العام قرين كل لعبة رياضية.

وجه النائب عبدالوهاب البابطني

ماجد املطيري يقترح إضافة شريحة املواطنن من ذوي 
االحتياجات اخلاصة إلى نظام عافية العاجي  

أعلن النائب ماجد املطيري تقدمه باقتراح 
برغبة إلضافة شريحة املواطنني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة إل��ى أحكام القانون 
رق��م 114 لسنة 2014 وذل��ك لالستفادة 
م��ن اخل��دم��ات العالجية للتأمني الصحي 

واملعروف باسم عافية. 
وقال املطيري في اقتراحه:

وف��ًق��ا لنصوص دس��ت��ور دول��ة الكويت 
فقط نص في مادته احلادية عشرة على أن 
الدولة تكفل املعونة للمواطنني في حالة 
الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل، 
كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية، 
كما نص عليه في املادة 15 من عناية الدولة 
بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج 

من األمراض واألوبئة.
 وحيث إن القانون رق��م )114( لسنة 
2014 بشأن التأمني الصحي على املواطنني 
املتقاعدين مت وضعه للمواطنني املتقاعدين 
باعتبارهم األح���وج إل��ى التأمني الصحي 
من جانب ال��دول��ة حتى توفر لهم البدائل 
التمويلية مساهمة منها في تخفيف النفقات 

الصحية امللقاة على عاتقهم، إضافة إلى 
العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع 
اخلاص في أداء اخلدمات الصحية للمواطنني 

املتقاعدين.
وإذا كان القانون السابق قد مت وضعه 
باعتبار أن املتقاعدين هم الشريحة األحوج 
للتأمني الصحي ، ف��إن املواطنني من ذوي 

اإلع��اق��ة ال يقلون احتياًجا عنهم، ب��ل قد 
يفوقونهم احتياًجا في هذا الشأن، خاصة 
في ظل تردي اخلدمات الصحية في القطاع 
احلكومي واالزدحام الشديد في املستشفيات 
وامل��س��ت��وص��ف��ات امل��ك��ت��ظ��ة ب��امل��رض��ى من 
املواطنني والوافدين وصعوبة احلصول 
على مواعيد للمراجعة، فضاًل ع��ن نقص 
األدوي���ة، كل ذل��ك أدى إل��ى التوجه للعالج 
في املستشفيات اخلاصة التي يتوفر فيها 
أحدث األجهزة واملعدات ومختلف األطباء 
االستشاريني في مختلف ف��روع الطب، إال 
أن العالج فيها باهض ومكلف وال يستطيع 
املواطنون من ذوي اإلعاقة حتمل تكاليفه 
نظًرا لقلة دخلهم وعدم كفايته الحتياجاتهم 

الشخصية.
وحيث إن القانون السالف الذكر نص 
في مادته الثانية على أن )تسري أحكام هذا 
القانون على املواطنني املتقاعدين املسجلني 
باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره 
الوزير(، واملقصود بالوزير هنا هو وزير 

الصحة.

ونظًرا ألن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
م��ن أكثر الفئات حاجة لبطاقة )عافية( 
خاصة وأن رواتبهم التي يتقاضونها غير 
كافية لتلقي العالج في املستشفيات اخلاصة 
واحلصول على الرعاية الصحية املناسبة 
إلعاقتهم، وسبق أن رفضت شركات التأمني 
شمولهم في بطاقة عافية، لذا أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي: 
نص االق��ت��راح: أواًل: قيام معالي وزير 
الصحة - وفًقا للمادة الثانية من القانون 
رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمني الصحي 
– بإصدار قرار بإضافة شريحة املواطنني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة إل��ى أحكام 
ال��ق��ان��ون رق���م 114 لسنة 2014 وذل��ك 
لالستفادة من اخلدمات العالجية للتأمني 

الصحي واملعروف باسم عافية. 
ثانًيا: يقصد بالشخص ذي اإلعاقة: كل من 
يعاني اعتالالت دائمة كلية أو جزئية تؤدي 
إل��ى قصور في قدراته البدنية أو العقلية 
أو احلسية قد متنعه من تأمني مستلزمات 
حياته أو املشاركة بصورة كاملة وفعالة في 

املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

ماجد املطيري 

د. محمد الدالل

سعدون حماد إن

جلنة امليزانيات البرملانية ناقشت إمكانية إعادة اإلنتاج 
في منطقتي اخلفجي والوفرة املنطقة املقسومة 

 26 25 و  الغامن: تخصيص جلستي 
اجلاري ملناقشة امليزانيات العامة 

أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق 
ال��غ��امن ع��ن ات��ف��اق مكتب املجلس 
خالل اجتماعه امس  على تخصيص 
جلستي 25 و 26 اجل��اري ملناقشة 
والتصويت على امليزانيات وذلك 
بناء على ات��ف��اق مسبق م��ع جلنة 

امليزانيات .
وأض����اف أن���ه مت االت���ف���اق على 
تخصيص جلستي 1 و 2 يوليو 
املقبل ملناقشة امل��ي��زان��ي��ة العامة 
ل��ل��دول��ة، واحل��ال��ة املالية للدولة 
ليعقب هذا النقاش اجللسة اخلتامية 

لفض دور االنعقاد اجل��اري في 2 
يوليو .

وأوض��ح الغامن أنه سيتم بحث 
إمكانية عقد جلسة أو أكثر األسبوع 
امل��ق��ب��ل مل��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض ال��ق��وان��ني 

مرزوق الغامنوسيتم اإلعالن عن موعدها الحقا .

جانب من اجتماعات اللجنة


