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وجه حزمة من األسئلة لبعض الوزراء

أكد أن استقراره حماية لدول اخلليج بالكامل

الطبطبائي :ما نسبة مساهمة الكويت في مجلس التعاون
واجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

ال � �ه � ��رش � ��ان � ��ي :دع � � ��م األردن
وإخراجه من أزمته يؤكد أهمية
الدور اإلنساني لسمو األمير

م ��ا ع� ��دد رخ� ��ص ال �ق �ي ��ادة ل �ل��واف��دي��ن وال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال� �ص� ��ادرة م �ن��ذ 2015
ك � � � � ��م ع� � � � � � ��دد ا مل � � � �ت � � � �ق� � � ��د م� � ي� ��ن ل � � � � � ��د ي � � � � � ��وان ا خل � � � � ��د م � � � � ��ة ا مل � � ��د ن � � �ي � � ��ة
ما نسبة إنتاج وص��ادرات املنتجات الزراعية واحليوانية مقابل ال��واردات
ما املوعد الرسمي الفتتاح مستشفيات جابر واألميري واجلهراء اجلديد
وجه النائب د .وليد الطبطبائي س��ؤاال إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد عن نسبة املساهمة املالية السنوية للكويت في
مجلس التعاون اخلليجي واجلامعة العربية واالمانة
العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي.
وطلب النائب افادته وتزويده باآلتي:
 1كم تبلغ نسبة املساهمة املالية السنوية لدولةال��ك��وي��ت ف��ي مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي وجامعة
ال���دول العربية واالم��ان��ة العامة ملنظمة التعاون
االسالمي؟ وكم يبلغ عدد الكويتيني العاملني في كل من
اجلهات الثالث سالفة الذكر؟ وما آلية وطرق التعيني
وضوابطه؟ وهل يوجد نسبة او عدد معني لتعيينات
الكويتيني؟ وه��ل يتم التعيني عبر اع�لان عن شغل
وظائف؟ وهل يوجد وافدين مت توظيفهم ممثلني عن
دول��ة الكويت؟ مع تزويدي بكشف بالسيرة الذاتية
وال��روات��ب وال��ب��دالت جلميع املوظفني من الكويتيني
وغير الكويتيني الذين مت توظيفهم عبر دولة الكويت
ممثلني لها.
 2ما أسباب ومبررات عدم تكويت النسبة احملددةلتعيينات دول��ة الكويت بكل م��ن مجلس التعاون
اخلليجي وجامعة الدولة العربية واالمانة العامة
ملنظمة التعاون االسالمي؟
ووجه النائب د .وليد الطبطبائي سؤاالً إلى نائب
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجل���راح ط��ال��ب فيه إف��ادت��ه وت��زوي��ده بكشف بعدد
رخص قيادة السيارات التي صدرت منذ  2015حتى
تاريخ ورود ه��ذا ال��س��ؤال ،على ان يتضمن الكشف
العدد االجمالي لكل سنة على حدة لكل من الكويتيني
والوافدين (رخص القيادة العامة واخلاصة).

وجه النائب د .وليد الطبطبائي س��ؤالاً إلى نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجل��راح عن ع��دد اجل��رائ��م التي حصلت في الكويت
بشكل مفصل منذ عام .2010
وطلب النائب تزويده باآلتي:
 1إحصائية بعدد وأن��واع اجلرائم التي حصلتفي الكويت بشكل مفصل منذ عام  2010وحتى تاريخ
ورود هذا السؤال ،مع بيان جنسية مرتكبيها وذلك
لكل سنة على حدة وحتديد اجلنسيات األعلى ارتكابًا
للجرائم.
 2إحصائية بعدد الكويتيني العاطلني عن العملممن ص��درت ضدهم أحكام قضائية منذ ع��ام 2010
وحتى تاريخ هذا السؤال.
 3إحصائية بعدد جرائم األحداث منذ عام 2010وحتى تاريخ ورود ه��ذا ال��س��ؤال؟ مع بيان نوعية
اجلرائم وعدد حاالت العود إلى اجلرمية في كل جرمية
على حدة ولكل جنسية على حدة.
ووجه د .وليد الطبطبائي سؤاال إلى نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح عن عدد املتقدمني لديوان اخلدمة املدنية
منذ عام .2015
وطلب النائب تزويده باآلتي:
 1كشف تفصيلي بعدد املواطنني الذين تقدمواب��أوراق��ه��م ل��دي��وان اخل��دم��ة املدنية منذ ع��ام 2015
حتى تاريخ ورود هذا السؤال وذلك حسب شهاداتهم
وجنسهم وحالتهم االجتماعية وت��اري��خ تقدميهم
الطلب.
 2-كشف بعدد من رشحهم دي��وان اخلدمة املنية

خورشيد يقترح استحداث مدخل ومخرج
في نهاية شارع املدارس ملنطقة الرميثية
أعلن النائب صالح خورشيد عن تقدميه
اقتراحا برغبة الستحداث مدخل ومخرج
في منطقة الرميثية على طريق الفحيحيل
بنهاية امتداد شارع ناصر املبارك (شارع
املدارس) .
وق��ال خورشيد في اقتراحه إن منطقة
الرميثية تعد م��ن امل��ن��اط��ق ذات الكثافة
السكانية العالية  ،كما أنها تقع في منتصف
املناطق السكنية للكويت  ،بل وتطل على
محورين رئيسني هما الطريق الساحلي
وط��ري��ق عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن آل
سعود (طريق الفحيحيل السريع) ما يؤدي
إل��ى التزاحم امل���روري عند مداخل املنطقة
ومخارجها  ،وتخفيضا للضغط امل��روري
على أهالي املنطقة .لذا فإنني أتقدم باالقتراح
برغبة التالي :
اس��ت��ح��داث م��دخ��ل وم��خ��رج ف��ي منطقة
الرميثية على طريق الفحيحيل بنهاية امتداد
شارع ناصر املبارك (شارع املدارس).

صالح خورشيد

للتعيني خالل الفترة نفسها لكل وزارة على حدة عن
كل سنة على حدة.
كشف بعدد من مت تعيينهم فعليا ل��دى ال��وزارات
واملؤسسات احلكومية خالل الفترة نفسها وما اسباب
عدم تعيني االعداد املتبقية من املرشحني -ان وجدت-؟
كما وجه النائب د .وليد الطبطبائي سؤالني إلى
وزي��ر اإلع�ل�ام محمد اجل��ب��ري ووزي���ر املالية نايف
احلجرف عن نسبة انتاج وصادرات املنتجات الزراعية
واحليوانية مقابل الواردات.
وطلب النائب ف��ي س��ؤال��ه ل��وزي��ر اإلع�ل�ام إفادته
باآلتي:
 1ك��م تبلغ نسبة ان��ت��اج املنتجات احليوانيةالكويتية مقابل املستورد؟ وهل توجد خطة لدى الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لزيادة تلك
النسبة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى تزويدي
بنسخة منها.
 2ك��م تبلغ نسبة ال���ص���ادرات م��ن املنتجاتاحليوانية الكويتية مقابل اإلنتاج احمللي؟
 3ه��ل وض��ع��ت هيئة ال��زراع��ة خطة م��دروس��ةللمساهمة في تأمني األمن الغذائي للبالد والوصول
الي االكتفاء الذاتي في املنتجات األساسية احليوانية
(أبقار_ أغنام _ دواجن) للمواطن واملقيم في حال توقف
االستيراد ألي سبب كان؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
فيرجى تزويدي بنسخة منها ،وإذا كان اجلواب بالنفي
فما مبررات ذلك؟
 4إحصائية ( التحصني والتطعيم ) لألغنامواإلب��ل في دول��ة الكويت منذ عام  2010حتى تاريخ
ورود هذا السؤال ( لكل عام على حدة).

د.وليد الطبطبائي

وطلب في سؤاله إلى وزير املالية تزويده باآلتي :
كم تبلغ نسبة ال��ص��ادرات من املنتجات الزراعية
واحليوانية الكويتية مقابل الواردات؟
كما وجه النائب د .وليد الطبطبائي سؤاالً إلى وزير
الصحة الشيخ د .باسل احلمود بشأن موعد افتتاح
مستشفى األميري اجلديد ومستشفى جابر الصباح
ومستشفى اجلهراء اجلديد.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:
 1املوعد الرسمي الفتتاح كل من مستشفى جابرالصباح واملستشفى االم��ي��ري اجل��دي��د ومستشفى
اجلهراء اجلديد.
 2ه��ل ت��وج��د خطة الفتتاح ه��ذه املستشفياتمبواعيد محددة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى
تزويدي بتلك اخلطة وهل توجد معوقات حتول دون
افتتاح تلك املستشفيات في املواعيد احمل��ددة بخطة
الوزارة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي
بتلك املعوقات لكل مستشفى على حدة؟ وإذا لم تكن
هناك خطة الفتتاح تلك املستشفيات مبواعيد محددة
وتواريخ معينة فما أسباب ذلك؟.

أسامة الشاهني يسأل وزير الصحة عن وظائف ومرتبات األطباء
البشريني وأطباء األسنان الكويتيني واملتعلقة ببدل اخلفارة
تقدم النائب أسامة الشاهني بسؤال إلى
وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح
بشأن وظائف ومرتبات األطباء البشريني
وأطباء األسنان الكويتيني واملتعلقة ببدل
اخلفارة .وجاء في نص السؤال:
نصت املادة ( )4من القرار رقم ( )5لسنة
 2010ب��ش��أن وظ��ائ��ف وم��رت��ب��ات األط��ب��اء
ال��ب��ش��ري�ين وأط���ب���اء األس���ن���ان الكويتيني
واملتعلقة ببدل اخلفارة في البند (و) بأن «
مينح األطباء الذين يعملون ساعات خفارة
زائ���دة على ع��دد س��اع��ات اخل��ف��ارة احمل��ددة
في السنة مكافأة مالية في نهاية كل سنة
مالية تصرف من بند املكافآت (مكافئة أعمال
أخ��رى) وحتسب على النحو التالي :قيمة
املكافأة املالية = قيمة بدل اخلفارة في السنة
للمستوى الوظيفي xعدد ساعات اخلفارة
الزائدة في السنة «  - .وملا كان نص املادة
واضحاً وجلياً  ،لذا يرجى تزويدي وإفادتي
عن سبب عدم تطبيق البند (و) من املادة ()4
من القرار املشار إليه

النائب حمد الهرشاني

أعرب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية النائب حمد
الهرشاني عن خالص الشكر الى سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد على ما قام به من أجل مساعدة الشقيقة اململكة االردنية
الهاشمية ودعمه لها للخروج من أزمتها.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي إن صاحب السمو سباق
كعادته دائما في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة بأسرع ما
ميكن ،وهذا يدل على صدق نواياه والتزامه بالوعود ،مؤكدا ً أن
هذا ليس بغريب على امير االنسانية مساعدته لدولة شقيقة
والوقوف معها في أزمتها.
واكد الهرشاني ان ما قدمه سمو االمير في قمة مكة املكرمة من
مساعدات لألردن بهدف جتاوز أزمتها االقتصادية يعكس الدور
احملوري الذي يقوم به سموه من دعم مختلف القضايا التي تهم
شعوب املنطقة.
واشار الهرشاني الى ان حجم املساعدات التي قدمتها الكويت
تؤكد أهمية الدور االنساني الذي يقوم به سمو االمير من أجل
حتقيق االستقرار في ال��دول الشقيقة ،انطالقاً من الروابط
األخوية الوثيقة بني الكويت واالردن ،واستشعارا ً للمبادئ
والقيم العربية واإلسالمية.
وتوجه الهرشاني بالشكر لصاحب السمو وقادة دول مجلس
التعاون اخلليجي على سرعة جتاوبهم مع ما متر به االردن
الشقيقة من اضطرابات.
وأكد أن قرارات القمة فوتت الفرصة على من يصطادون في
املاء العكر ونزعت فتيل ازمة كادت ستكبر في دولة شقيقة.
وش��دد الهرشاني على ان استقرار األردن هو دعم وحماية
الستقرار دول اخلليج بالكامل ،وان عدم استقرارها سيكون
له أثر كبير على دول املنطقة بصفة عامة ودول اخلليج بصفة
خاصة.

ع�ب��دال�ك��رمي ال�ك�ن��دري ي�ط��ال��ب ب�ص��رف دع��م
العمالة ملوظفي «اخلاص» قبل عطلة العيد
أسوة برواتب نظرائهم في القطاع احلكومي
أسامة الشاهني

تتمات

أكد أن الكويت
وأش��ار إلى أن الكويت تسعى إلى
استقرار وإحالل السالم في املنطقة،
ونرى هذا بوضوح في مساعيها في
أزمة اليمن من خالل استضافة أطراف
األزمة ،باإلضافة الى تدخلها املستمر
لتخفيض حدة التوتر بني السعودية
وإيران.
وحول التعاون الكويتي األملاني،
ق��ال بيرغنر إن هناك مباحثات في
مجال البحث العلمي وم��ن احملتمل
توقيع اتفاقية هامة في هذا الشأن.

يلدرم يؤكد
وق�����ال “شاهدمت ك��ي��ف دخ��ل��ن��ا
ج��ح��وره��م (امل��س��ل��ح�ين) ف��ي (م��دن)
عفرين وجرابلس وال��ب��اب (شمالي
س��وري��ا) واآلن ح��ان دور (ج��ب��ال)
قنديل” م��ؤك��دا تصميم ب�ل�اده على
القضاء على أي تهديد يوجه لتركيا
“أينما كان».
وتواصل القوات املسلحة التركية
منذ  11مارس املاضي عملياتها ضد

املناطق التي تضم معسكرات حلزب
العمال الكردستاني شمالي العراق.
إال أن مسؤولني ات��راك كبار هددوا
ف��ي األي���ام القليلة املاضية بتنفيذ
عملية عسكرية كبيرة ضد مسلحي
حزب العمال الكردستاني في جبال
قنديل شمالي العراق مع تقدم القوات
التركية لعمق  30كيلومترا داخ��ل
األراضي العراقية.
من جانبه قال وزير الدفاع التركي
نور الدين جانيكلي ،أمس الثالثاء،
إن تركيا ستبقى في شمال العراق
“إلى حني القضاء على كل اجلماعات
اإلرهابية”.
ويأتي تصريحه وسط حتذيرات
حكومية متزايدة من عملية عسكرية
ضد املسلحني األك��راد املتمركزين في
جبال قنديل.
وأض����اف ف��ي م��ق��اب��ل��ة م��ع وك��ال��ة
األناضول لألنباء أن “تركيا عرضت
تنفيذ عملية محتملة في قنديل مع
إيران التي أبدت دعمها للهجوم ،وهي
متفقة متاما ً مع بغداد بشأن العملية”.

مفوضية حقوق اإلنسان

االكادميية االوروبية ومراكز الفكر
وممثلي املجتمع امل��دن��ي ال��ت��ق��وا في
بروكسل امس في اجتماع حتت رعاية
املفوضية ملناقشة التحديات التي
تعترض حكم القانون وحقوق االنسان
في دول االحت��اد االوروب��ي خصوصا
في هنغاريا وبولندا.
واضافت ان املوضية استشعرت ان
الدميقراطية تتاكل ليس بسبب وضع
حقوق االنسان في هذين البلدين وحكم
القانون وامنا في اوروبا كلها معتبرة
ان تاثير ذلك ناجم الى ما اسمته ظاهرة
“دومنو».
واعتبرت ان ناشطي حقوق االنسان
يتعرضون لضغوط هائلة على امتداد
القارة االوروب��ي��ة ويشعرون بعزلة
متزايدة وتساءلت املسؤولة االممية
“اذا كانت وسائل االعالم ومؤسسات
املجتمع امل��دن��ي ضعيفة فلن يكون
للعملية االنتخابية اي صدقية واذا
تعرض حكم القانون وحقوق االنسان
للعزلة فاننا جميعا حتت خطر عظيم».
واضافت “ لذلك فاننا نوجه دعوة
للقادة االوروب��ي�ين مواطني االحت��اد
االوروب����ي ومجتمع االع��م��ال لوقف
ت��راج��ع مستويات ح��ق��وق االن��س��ان

في اوروبا” والعمل على وق��ف تاكل
الدميقراطية.
واشارت املسؤولة االممية الى تنامي
ظ��اه��رة “اسالم فوبيا” ف��ي اوروب���ا
وقالت ان ذلك يبعث على القلق.
من جانبه ق��ال نائب رئيس مكتب
اوروب��ا في مفوضية حقوق االنسان
بول دو شامب ان املسلمني في بولندا
المينحون الفرصة الكافية في وسائل
االع�لام للتحدث عن الدين االسالمي
في حني ان هذا الوقت مينح بشكل كاف
لالخرين.
واض��اف ان اخل��وف من االس�لام في
هنغاريا يختلف عمن ه��و دارج في
باقي اوروب���ا اذ يستغل املسؤولون
الهنغاريون ذل��ك ف��ي اث���ارة مخاوف
املواطنني في بالدهم من ح��دوث غزو
اس�لام��ي الوروب�����ا ووق����وع “صدام
حضارات” مع االسالم.

الدعيج
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء بحث فيه مع
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الداخلية الكويتي الشيخ خالد اجلراح

أمس الضوابط اجلديدة حلل بعض
املالحظات في سجن اإلبعاد.
وذك��رت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية ان
الشيخ خالد اجل��راح استعرض مع
املستشار الدعيج الضوابط اجلديدة
ملعاجلة بعض املالحظات في سجن
اإلبعاد والتخفيف من اثارها مؤكدا
أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بني
(الداخلية) والنيابة العامة لتحقيق
األهداف املرجوة.
واضافت ان الشيخ خالد اجلراح
أك��د أض��ا أهمية التعاون بني وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وب�ين
البعثات الدبلوماسية املعنية إليجاد
حلول جذرية لهذه الظاهرة.

«احلرس الوطني»
وضباط وضباط صف وأفراد مبناسبة
عيد الفطر السعيد سائلني الله العلي
القدير أن يعيده على الكويت واألمتني
العربية واإلس�لام��ي��ة باخلير واليمن
والبركات وأن يدمي على الكويت نعمة
األمن واألمان في ظل قيادتها الرشيدة.

عبدالكرمي الكندري

استنكر النائب د .عبدالكرمي الكندري عدم صرف دعم العمالة
للموظفني الكويتيني العاملني في القطاع اخلاص أسوة برواتب
املوظفني بالقطاع العام قبل اجازة عيد الفطر.
وطالب الكندري في تصريح صحافي بصرف دعم العمالة
خالل هذه األيام ،معتبرا ً أن احلكمة من الصرف املبكر للرواتب
بالقطاع العام هي مساعدة املوظفني على أعباء العيد وهو ما
يتحقق أيضا ً مع موظفي القطاع اخلاص.
وأكد الكندري أنه ال حجة للحكومة بعدم صرف دعم العمالة
بشكل مبكر خصوصا ً أنها أموال حكومية ومتثل دعما ً للموظفني،
مطالباً بأن تطبق عليها السياسة نفسها التي تطبق على صرف
رواتب موظفي القطاع العام.

