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احلسابات اخلتامية لـ «املوانئ» وهيئة الصناعة و«االتصاالت» 
وصندوق التنمية االقتصادية.. على جدول أعمال املجلس

أدرج على جــدول أعمال 
مجلس األمة التقرير السادس 
للجنة امليزانيات واحلســاب 
اخلتامــي بشــأن مشــاريع 
القوانني باعتماد احلســابات 
اخلتامية للجهات املستقلة عن 
السنتني املاليتني ٢٠١٩/٢٠١٨ - 
٢٠٢٠/٢٠١٩ وعددها ٨ مشاريع 
التقرير  بقانون. وخصــص 
للحسابات اخلتامية لكل من 
مؤسســة املوانــئ الكويتية 
والهيئــة العامــة للصناعــة 
والهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية. 
وانتهى قرار اللجنة إلى 
املوافقــة علــى احلســابات 
اخلتاميــة لهــذه اجلهــات 
وحتويــل نصيــب اخلزينة 
العامة من أرباح بعضها دعما 

ملواردها املالية.
مؤسسة املوانئ الكويتية

وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
في احلساب اخلتامي ملؤسسة 
املوانــئ الكويتيــة للســنة 
املاليــة ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغــا 
وقدره ٩٧٫٤٥٥٫٣٩٠ دينارا، 
فيمــا بلغــت املصروفــات 

٤٨٫٩٦٠٫٩٩٥ دينارا.
ويــؤول صافــي الربــح 
البالــغ ٤٨٫٤٩٤٫٣٩٥ دينارا 
إلى اخلزانة العامة للدولة.

وبلغت اإليرادات االجمالية 
في احلساب اخلتامي ملؤسسة 
املوانئ الكويتية للسنة املالية 
قــدره  مبلغــا   ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٠١٫٣٠٨٫٤٤٠ دينــارا، فيمــا 
بلغت املصروفات ٥١٫١٢٥٫٦٩٩ 

دينارا.
ويؤول صافي الربح البالغ 
٥٠٫١٨٢٫٧٤١ دينارا إلى اخلزانة 

العامة للدولة.
الهيئة العامة للصناعة

وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
في احلساب اخلتامي للهيئة 

٠٠٧/ ٧٧٤٫٦٤٩٫٩١ دينــارا، 
فيما بلغت املصروفات ٠١٨/ 

٤٧٫٤٠٨٫٤٧٤ دينارا.
وبلغت زيــادة اإليرادات 
عــن املصروفــات للهيئــة 
العامــة للصناعــة للســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٩٨٩/ 
٤٤٫٣٦٦٫١٧٤ دينارا توزع على 

النحو اآلتي:
 /٢٠٠ مبلــغ  يحــول   -١
٥٫٤١٩٫١٠٧ ميثــل ١٠٪ مــن 
صافي األرباح التشغيلية إلى 
احتياطي املشاريع اجلديدة أو 

دعم املشاريع القائمة.
 /٧٨٩ مبلــغ  يــؤول   -٢
إلــى اخلزانــة   ٣٨٫٩٤٧٫٠٦٧
العامة للدولــة وفقا للمادة 
٣٨ من القانون رقم ٥٦ لسنة 

.١٩٩٦
الهيئة العامة لالتصاالت 

وتقنية املعلومات
وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
اخلتامــي  احلســاب  فــي 
للهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنيــة املعلومات للســنة 

وأربعمائة وسبعة وثالثني 
فلســا فقــط ال غيــر) متثل 
١٠٪ من صافــي األرباح إلى 

احتياطي الهيئة.
٢- يؤول ٩٢٨/ ٥٤٫٧٧٦٫٧٣٠ 
دينــارا (أربعــة وخمســني 
مليونا وســبعمائة وســتة 
وســبعني ألفــا وســبعمائة 
وثالثني دينارا وتســعمائة 
وثمانية وعشرين فلسا فقط 
ال غيــر) إلى اخلزانة العامة 

للدولة.
وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
في احلساب اخلتامي للهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومــات للســنة املاليــة 
 /٧٠١ مبلــغ   ٢٠٢٠/٢٠١٩
٩٥٫٢٢٠٫٠٤٤ دينارا (خمسة 
وتســعني مليونــا ومائتني 
وعشرين ألفا وأربعة وأربعني 
دينــارا وســبعمائة وواحد 
فلس فقط ال غير)، فيما بلغت 
املصروفات ٦٠٢/ ١٨٫٥٢٠٫٧٦٦ 
دينارا (ثمانية عشر مليونا 
وخمســمائة وعشــرين ألفا 
وســبعمائة وســتة وستني 
دينارا وســتمائة وفلســني 

فقط ال غير).
وبلغ صافي الربح ٠٩٩/ 
٧٦٫٦٩٩٫٢٧٨ دينــارا (ســتة 
وســبعني مليونا وستمائة 
وتسعة وتسعني ألفا ومائتني 
وثمانيــة وســبعني دينــارا 
وتسعة وتسعني فلسا فقط 
ال غيــر) موزعة على النحو 

اآلتي:
 /٨٠٩ مبلــغ  يحــول   -١
٧٫٦٦٩٫٩٢٧ دينــارا (ســبعة 
ماليــني وســتمائة وتســعة 
وستني ألفا وتسعمائة وسبعة 
وعشــرين دينارا وثمامنائة 
وتسعة فلوس فقط ال غير) 
ميثل ١٠٪ من صافي األرباح 

إلى احتياطي الهيئة.
٢- يؤول ٢٩٠/ ٦٩٫٠٢٩٫٣٥٠ 
دينارا (تسعة وستني مليونا 
ألفــا  وعشــرين  وتســعة 
وثالثمائة وخمســني دينارا 

دينارا إلى املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية.

٢- يحول مبلغ ١١٫٨٦٧٫٩٦٢ 
دينــارا إلى االحتياطي العام 
الكويتي للتنمية  للصندوق 

االقتصادية العربية. 
ولفتت جلنــة امليزانيات 
فــي تقريرهــا إلــى أن إقرار 
احلسابات اخلتامية املذكورة 
ال يعنــي أنهــا خاليــة مــن 
املالحظات واملخالفات املالية، 
حيث أرجئ نقاشها إلى بداية 
الفصل التشريعي املقبل مع 
الرقابيــة  تكليــف اجلهــات 
لتقييم اإلجراءات احلكومية 

املتخذة في تسويتها.
واشــارت اللجنــة إلى أن 
أرباح بنــك الكويت املركزي 
إلــى  سيســتمر حتويلهــا 
احتياطيــة العام الســتكمال 
ســقفه املقترح البالغ مليار 
دينــار موضحــة أن نســبة 
تغطيتــه لــه وصلــت ٩٥٪، 
وأنه في حال اكتمال الرصيد 
املستهدف سيئول للخزينة 
العامة للدولــة كامل أرباحه 

مستقبال.
وقالت اللجنة إنه بإقرار 
األمــة للحســابات  مجلــس 
اخلتامية للجهات املشــمولة 
فــي التقرير، فإنه ســيئول 
إلى خزينة الدولة نحو ٣٠٧ 
ماليني دينــار متثل نصيبها 
مــن أرباح كل من: مؤسســة 
املوانــئ الكويتيــةـ  الهيئــة 
العامــة للصناعــة ـ الهيئــة 
العامــة لالتصــاالت وتقنية 

املعلومات.
«وســيؤول  وأضافــت 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية نحــو ١٧ مليــون 
دينــار في حال إقرار مجلس 
األمــة للحســابات اخلتامية 
الكويتي للتنمية  للصندوق 
االقتصاديــة العربية، والتي 
متثل نصيبها من أرباحه عن 
السنتني املاليتني ٢٠١٩/٢٠١٨ 

.«٢٠٢٠/٢٠١٩ -

مبلــغ   ٢٠١٩/٢٠١٨ املاليــة 
دينــارا   ٧٦٫٨٦٢٫٥٣٠  /٨١٢
(ســتة وســبعني مليونــا 
وثمامنائــة واثنني وســتني 
ألفــا وخمســمائة وثالثــني 
دينــارا وثمامنائــة واثنــي 
عشر فلسا فقط ال غير)، فيما 
بلغت املصروفات اإلجمالية 
 ١٥٫٩٩٩٫٤٩٦  /٤٤٧ مبلــغ 
دينارا (خمسة عشر مليونا 
وتسعمائة وتسعة وتسعني 
ألفا وأربعمائة وستة وتسعني 
دينــارا وأربعمائة وســبعة 
وأربعني فلسا فقط ال غير).
وبلغ صافي الربح ٣٦٥/ 
٦٠٫٨٦٣٫٠٣٤ دينارا (ســتني 
مليونــا وثمامنائــة وثالثة 
وستني ألفا وأربعة وثالثني 
دينارا وثالثمائة وخمســة 
وستني فلســا فقط ال غير) 

موزعة على النحو اآلتي:
 /٤٣٧ مبلــغ  يحــول   -١
٦٫٠٨٦٫٣٠٣ دينــارا (ســتة 
ماليني وســتة وثمانني ألفا 
وثالثمائــة وثالثــة دنانير 

ومائتني وتسعني فلسا فقط 
ال غيــر) إلى اخلزانة العامة 

للدولة.
الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية

بلغت اإليرادات االجمالية 
اخلتامــي  احلســاب  فــي 
الكويتي للتنمية  للصندوق 
االقتصادية العربية للســنة 
مبلــغ   ٢٠١٩/٢٠١٨ املاليــة 
٢٠٨٫٥٤٤٫٧٨٨ دينــارا، فيما 
بلغت املصروفات اإلجمالية 

مبلغ ٢٤٫٢٩٣٫٠٧٠ دينارا.
ويضــاف صافــي زيادة 
اإليــرادات علــى املصروفات 
وقدرهــا ١٨٤٫٢٥١٫٧١٨ دينارا 
بعد استقطاع حصة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وفق 
الشرائح التدرجية التصاعدية 
في حساب االحتياطي العام 
للصندوق وفقا للتوزيع اآلتي:

١- يحــول مبلغ ١٦٫٣٨٧٫٧٥٨ 
دينارا (ســتة عشــر مليونا 
وثالثمائة وسبعة وثمانني ألفا 
وسبعمائة وثمانية وخمسني 

دينارا فقط ال غير).
٢- يحول مبلغ ١٦٧٫٨٦٣٫٩٦٠ 
دينــارا إلى االحتياطي العام 
الكويتي للتنمية  للصندوق 

االقتصادية العربية.
وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
اخلتامــي  احلســاب  فــي 
الكويتي للتنمية  للصندوق 
االقتصادية العربية للســنة 
مبلــغ   ٢٠٢٠/٢٠١٩ املاليــة 
٣٦٫٧١٩٫١٨٠ دينارا، فيما بلغت 
املصروفــات اإلجمالية مبلغ 

٢٤٫٢٢٦٫٥٨٨ دينارا.
ويضــاف صافــي زيادة 
اإليــرادات علــى املصروفات 
وقدرهــا ١٢٫٤٩٢٫٥٩٢ دينارا 
بعد استقطاع حصة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وفق 
الشرائح التدرجية التصاعدية 
في حساب االحتياطي العام 
للصندوق وفقا للتوزيع اآلتي:

١- يحول مبلغ ٦٢٤٫٦٣٠ 

وأكدت اللجنة في تقريرها 
أنــه بعد إقــرار مجلس األمة 
للحسابات اخلتامية، سيكون 
إجمالي مــا مت رفده خلزينة 
الدولــة مــن أربــاح اجلهات 
املســتقلة نحــو ١٠ مليارات 
دينار منذ بدء تنسيق احلكومة 
مع مجلس األمة في هذا الشأن، 
الفتة إلى أن بعض تلك األرباح 
سترحل فور اعتماد احلسابات 
اخلتاميــة، وأخــرى متــت 
جدولتها لتسدد على دفعات 
معينة متفق عليها. وقالت إن 
اجمالي االستقطاعات احملولة 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية من صافــي أرباح 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
االقتصادية العربية تبلغ نحو 
٣٧٧ مليــون دينار منذ إقرار 
التعديالت التشــريعية على 

قانون إنشائه.
اللجنة تقريرها  وختمت 
بعدد مــن التوصيات جاءت 

كاآلتي:
١- متابعة احلكومة مع الهيئة 
العامة لالستثمار لتوريد ما 
للخزينة العامــة للدولة من 
حقوق مالية من أرباح اجلهات 
امليزانيــة  ذات  احلكوميــة 
املستقلة دعما ملواردها املالية.

٢- علــى كل جهــة حكومية 
ذات ميزانية مستقلة توجيه 
احتياطياتها املالية احملتجزة 
لديهــا لتنفيــذ مشــاريعها 
املعتمــدة مبا يضمن تعظيم 
صافي أرباحها ملــا لذلك من 
آثار مباشرة على االحتياطي 
العامة للدولة باعتبارها جزءا 

من أصوله.
٣- عدم توظيف االحتياطيات 
املالية احملتجزة لدى اجلهات 
امليزانيــة  ذات  احلكوميــة 
املستقلة باستثمارات طويلة 
األجل جتنبــا لتأخير تنفيذ 
مشاريعها الرأسمالية مع ما 
يصاحــب ذلك مــن تعارض 
للغرض الــذي احتجزت من 

أجله.

جلنة امليزانيات وافقت عليها لتحويل نصيب اخلزينة العامة من أرباح بعضها دعماً ملواردها املالية

عدنان عبدالصمد في تصريح سابق عن اللجنة

العامة للصناعة للسنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغا قدره ٨١٠/ 
٩٥٫١١٣٫٠٥٩ دينارا، فيما بلغت 
املصروفات ١١٥/ ٤٤٫٠٦٧٫٢١٦ 

دينارا.
وبلغت زيــادة اإليرادات 
عــن املصروفــات للهيئــة 
العامــة للصناعــة للســنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٦٩٥/ 
٥١٫٠٤٥٫٨٤٣ دينارا توزع على 

النحو اآلتي:
 /٦٠٠ مبلــغ  يحــول  ـ   ١
٥٫٤٥٩٫٤٤٦ ميثــل ١٠٪ مــن 
صافي األرباح التشغيلية إلى 
احتياطي املشاريع اجلديدة أو 

دعم املشاريع القائمة.
 /٠٩٥ مبلــغ  يــؤول  ـ   ٢
إلــى  دينــارا   ٤٥٫٥٨٦٫٣٩٧
اخلزانة العامة للدولة وفقا 
للمادة ٣٨ مــن القانون رقم 

٥٦ لسنة ١٩٩٦.
وبلغت اإليرادات اإلجمالية 
في احلساب اخلتامي للهيئة 
العامــة للصناعــة للســنة 
مبلــغ  املاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

العدساني: على احلكومة متابعة «التجاوزات املالية»
أكد النائب رياض العدســاني أن 
امللفات املالية التي سبق وان طرحها في 
االستجوابني املوجهني إلى وزير املالية 
املستقيل حتتوي على مخالفات صارخة 
وجتاوزات صريحة وأبرزها الصندوق 
املاليزي وصندوق املوانئ وقضية املدير 
األسبق ملؤسســة التأمينات واحلكم 
الصادر بحق شركة «ايرباص» والذي 
ذكر اسم الكويت غيرها من التجاوزات 
املالية الضخمة تتعلق بشركات وأفراد 
وشبهات غســل أموال، ولم تتعامل 
اجلهات املختصــة احلكومية بحكمة 

مــع هذه القضايــا وال وفق املعايير 
الصحيحة وباألخص وحدة التحريات 

املالية الكويتية.
وأضــاف العدســاني أن امللفات 
املتعلقــة بتضخم حســابات نواب 
وشبهات غسل أموال وحركة الرصيد 
البنكي غير الطبيعية يثير شــبهات 
بالتعامالت املالية في مختلف التعامالت 
حتويالت وإيداعات وأسهم وغيرها 
من الشبهات املالية واجلرائم القانونية 
الصارخة،  والتجــاوزات واملخالفات 
موضحا ان احلكومة تتعامل مع هذه 

امللفات بجدية وفق اإلجراءات القانونية 
واملعايير الصحيحة، مؤكدا أن التعاون 
مع احلكومــة للمصلحة العامة فقط 
ومحاســبتها في حال التقصير عن 

القيام بواجباتها.
وأشار إلى أن هذه امللفات والقضايا 
هي محل اهتمام كونها تتعلق بأموال 
عامة وخاصة داخل الكويت وخارجها، 
لذا يتطلب من احلكومة كل في مجال 
اختصاصــه القيام بالــدور األصيل 
باإلضافة إلــى متابعة تلــك امللفات 
رياض العدسانيوالقضايا والتجاوزات املالية الصريحة.

الشاهني: بدل شاشة لألطباء 
أسوة بباقي وظائف الدولة

النائــب أســامة  قــدم 
الشاهني اقتراحا برغبة جاء 
كالتالي: إذا ما استعرضنا 
معظم الوظائف احلكومية 
ممن يقضون ساعات طويلة 
على جهاز الكمبيوتر فإنهم 
يحصلون نظير ذلك على 
بدل شاشة، وفي السنوات 
األخيرة قامت وزارة الصحة 

بإعداد نظام إلكتروني.
ومبوجب تفعيل امللفات 
اإللكترونيــة فــي أغلــب 
مستشفيات وزارة الصحة، 

سواء بشكل كامل كمستشفى جابر أو بشكل 
جزئي كمستشــفى الفروانية ومستشفى 
مبارك، حيث أصبح األطباء يقضون ساعات 
طويلة جدا على شاشة الكمبيوتر ملتابعة 

أمور املرضــى من حتاليل 
وتقارير األشعة الى كتابة 
التقارير اليومية وتقارير 
الدخول واخلروج، باإلضافة 
إلى صرف العالجات وكتابة 

اخلروجيات.
إن الســاعات الطويلــة 
هذه أصبحت مرهقة لعيون 
الطاقم الطبي ولذلك ال بد 
مــن معاملة األطباء كباقي 
موظفي الدولة ويتم صرف 
بــدل شاشــة لهــم أســوة 
بغيرهم من الوظائف واملهن 

األخرى.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
«صرف بدل الشاشة لألطباء، أسوة بباقي 

وظائف الدولة».

الساعات الطويلة هذه أصبحت مرهقة لعيون الطاقم الطبي

الكندري يسأل «الصحة» عن أسباب
تأخير إنشاء مستشفى التأمينات

وجــه النائــب عبداهللا 
الكنــدري ســؤاال برملانيا 
الى وزير الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح جاء فيه: 
أسند الدستور الى الدولة 
مســؤولية توفير الرعاية 
الصحيــة باعتبارهــا من 
األمــور املهمــة لســالمة 
املجتمــع وعنصــرا هامــا 

حلماية املواطن واملقيم.
وبالنظر الى ما شهدته 
الساحة مؤخرا واآلثار التي 
شكلتها جائحة كورونا من 

عدم اجناز اخلطط التي وضعت في برنامج 
عمــل احلكومة مــن توفير املستشــفيات 
واملراكز الطبية التي تضمن حتقيق األمن 
الصحــي ومبا يتطلب من اســتكمال بناء 
املستشــفيات وتزويدها بالكوادر الطبية 

واخلدمات التمريضية.
وبالنظــر الــى مــا تبــني مــن املتابعة 
إلجــراءات وزارة الصحــة في هذا الشــأن 
عدم تنفيذ انشاء مستشفى التأمينات رغم 
صدور قــرار املجلس البلــدي رقم (م ب/ 
ف١٦/٣٩١/٨/ ٢٠١٠)، ولم يتم العمل به رغم 
تأكيد مساهمته في اجلهود اخلاصة مبواجهة 

جائحة كورونا واضطرار 
أجهزة الدولة الى دعم بناء 
مستشفيات ميدانية، وهذا 
األمر الذي تطلب الســؤال 
عن أســباب تأخير اجناز 
هذا املستشــفى وإجراءات 

الوزارة بشأنه.
(نص السؤال)

١- مــا األســباب التــي 
حالــت دون قيــام الوزارة 
بإجراءات انشاء مستشفى 

التأمينات؟
٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
حتــى اآلن في إطار تنفيذ هذا املشــروع؟ 

ومتى متوقع اجناز العمل به؟
٣- ما العقبــات - ان وجدت - والتي 

حتول دون استكمال البناء؟
٤- هل أعدت الوزارة الدراسات الالزمة 
لتوفير األجهزة واملعدات والكوادر الطبية 
والهيئة التمريضية لهذا املستشفى واملقرر 
استيعابه خلدمة أكثر من ١٣٠ ألف متقاعد؟ 
٥- يرجى تزويدي بكل األوراق والعقود 
والقرارات ذات الصلة بهذا املشروع وما مت 

بشأنه حتى تاريخ هذا السؤال؟

استفسر عن إجراءات الوزارة في هذا الشأن

عبداهللا الكندري

احلويلة: ملاذا لم يستكمل «امللف اإللكتروني» بـ «العدان»؟
وجه النائب د.محمد احلويلة 
سؤاال إلى وزير الصحة الشيخ 
باسل الصباح، قال في مقدمته: 
إن مستشــفى العــدان ومراكز 
الرعايــة األولية في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير تفتقر 
لتطبيق امللف االلكتروني خلدمة 
املريض واالرتقاء باملســتوى 
وحفــظ  األفضــل،  الصحــي 
املعلومات الطبية في مكان واحد، 
حيث مت تطبيق هذا املشــروع 
فــي العديــد من مستشــفيات 
الكويت عدا مستشــفى العدان 
الوحيد الذي يخدم محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير ويعاني 
من ازدحام شديد. وحتى اآلن 
امللــف اإللكترونــي  مشــروع 
موجــود فــي مركــز الدبوس 
للقلب مطبــق بالكامل وأجزاء 
من الباطنية واحلوادث فقط، 
فــان التأخير في تطبيق امللف 
االلكترونــي يزيد من األخطاء 
في البرنامج العالجي للمريض 
وصعوبة متابعة حالة املريض 
الصحية يصعب على املريض 
التواصــل مع الفريــق الطبي 
(أطبــاء وصيادلــة ومتريض 
واملختبرات واالشعة).  وطالب 

٤ - مــا الــذي مت إجنــازه في 
مشــروع توســعة مستشفى 
العدان حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ وأسباب التأخير في 

اإلجناز؟
٥ - ما خطة الوزارة للتوسع 
في زيادة عدد األسرة والكادر 

الطبي للمستشفى؟
امللحقــة  ٦ -  مــا املنشــآت 
التي تنوي الوزارة إنشــاءها 

للمستشفى؟
الطبيــة  ٧ - مــا اخلدمــات 
اجلديدة التي ستوفرها الوزارة 

ملستشفى العدان؟

بتزويده وإفادته باآلتي: 
١ - ملــاذا لــم يتــم اســتكمال 
مشــروع امللــف اإللكترونــي 
مبستشــفى العــدان ومراكــز 
الرعاية األولية في محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير؟
٢ - مــا خطــة وزارة الصحة 
امللــف  ملشــروع  بالنســبة 
االلكتروني مبستشفى العدان؟
٣ - ملاذا ال يوجد نظام للملف 
االلكتروني مبركز صباح األحمد 
التخصصي وربطة مبستشفى 
العدان؟ وما خطة وزارة الصحة 

في هذا الشأن؟

د.محمد احلويلة

الدالل: كم املبالغ التي ُصرفت للعالج 
في اخلارج منذ عام ٢٠١٥ حتى اليوم؟

وجه النائب محمد الدالل سؤاال 
إلى وزير الصحة الشــيخ د. باسل 
الصبــاح قال في مقدمته: نشــرت 
جريدة «واشنطن بوست» األميركية 
في تاريخ ٧ اغســطس ٢٠٢٠ مقاال 
ذكر فيه ان هناك ديونا على الكويت 
مببالــغ متراكمة منذ عــام ٢٠١٧-
٢٠٢٠م تقدر بـ(٦٧٧) مليون دوالر 
أميركي ملستشفيات أميركية يصل 
عددها ٤٥ مستشفى او مركزا صحيا 
لم تسدد بحسب ما ذكر في املقال، 
وفي ظل احلديث عن ميزانية الدولة 

وتعثرها والعجز في امليزانية العامة 
وعن مدى قدرة جهات الدولة على 
سداد ديونها، وحرصا على سمعة 
الكويت اخلارجية وحماية لوضع 

الدولة ومؤسساتها القانوني.
وطالــب النائــب محمــد الدالل 

بتزويده وإفادته باآلتي: 
١- مــا صحة ما جاء في الصحيفة 
األميركيــة بشــأن ديــون الكويت 
لعدد املستشفيات األميركية؟ وإن 
كان االدعاء صحيح فكم هو املبلغ 
احلقيقي املطالب فيه وما اسباب عدم 

السداد إذا كانت املطالبات صحيحة 
قانونيا؟

٢- كم املبالغ التي صرفت للعالج 
في اخلارج منذ عام ٢٠١٥ الى يومنا 
هذا، يرجــى تزويدنــا بإحصائية 
تفصيلية، وما املبالغ التي مت رصدها 
من ميزانية الدولة إلدارة العالج في 
اخلارج لكل دولة من دول العالم؟

٣- هل توجد دعاوى قضائية قائمة 
في أميركا بشأن مطالبات مالية ضد 
وزارة الصحة وهــل توجد أحكام 

محمد الداللقضائية ضد الوزارة؟

أسامة الشاهني

على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها املالية احملتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها املعتمدة مبا يضمن تعظيم صافي أرباحها ملا لذلك من آثار مباشرة على االحتياطي العام


