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عُقد في مكتب البابطين في مجلس األمة.. تكليف الشاهين وعمر الطبطبائي بالتنسيق حول اللجان.. إقرار تشريعين كل شهر

اجتماع الـ 14: اتفاق على فصل االستجوابات
 سامح عبدالحفيظ 

 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

خلــص االجتمــاع النيابي 
الــذي عقــد في مكتــب النائب 
عبدالوهــاب البابطني مبجلس 
األمة أمــس الى تعزيــز الثقة 
بــني النواب والتنســيق حول 
األولويات التشريعية والرقابية 
للمرحلة املقبلة. مصادر نيابية 
من االجتماع قالت لـ »األنباء« ان 
النواب اتفقوا بشكل مجمل على 
دعم استجواب النائبني رياض 
العدساني ود.عبدالكرمي الكندري 
للشــيخ محمد العبداهلل، ومن 
ثم يتم دعم اســتجواب وزيرة 
الشؤون هند الصبيح، يلي ذلك 
وزير النفط عصــام املرزوق. 
وأكــدت املصــادر ان االتفــاق 
جرى بحيث تقدم االستجوابات 
وتناقــش بجلســات منفصلة 
لعدم إعطــاء فرصة للحكومة 
سواء لدمج االســتجوابات أو 
مناقشــتها في جلســة واحدة 
ليأخذ كل اســتجواب حقه من 
الوقت والدعم اإلعالمي. وأضافت 
املصــادر ان ١٤ نائبــا حضروا 
االجتمــاع اتفقــوا كذلــك على 
ضرورة وجود ورقة لطرح الثقة 
في أي استجواب يقدم في دور 
االنعقاد املقبل لكي ال يستهني 

الوزراء بأداة االستجواب.
وكشفت املصادر عن تكليف 
النائبني أسامة الشاهني وعمر 
الطبطبائــي بالتنســيق حول 
رغبــات النــواب في الترشــح 
للجان، كمــا مت تكليف النائب 
عبدالوهاب البابطني بالتنسيق 
وجمــع تواقيع النــواب حول 
األولويات التشريعية لفرضها 

على جدول أعمال اجللسة.
وقالت املصادر إنه مت االتفاق 
على ضــرورة ان ينجز في كل 
شهر من دور االنعقاد تشريعان 
لهما أهمية للشــعب الكويتي، 
مبينة ان هناك 6 نواب اعتذروا 
عن عدم حضــور االجتماع إال 
أنهم مؤيدون ملا مت االنتهاء إليه.
وأشــارت املصــادر ذاتهــا 
الى أنــه ســيعقد اجتماع آخر 
لتحديــد  املقبــل  اخلميــس 
البرملانية واالتفاق  األولويات 
على جدولتها، كما ســيتم عقد 
اجتماع شهري للمجموعة ذاتها 
لبحث اإلجنازات وحتديد األفكار 
اجلديــدة وطــرق التعامل مع 

احلكومة.

حجب التصويت عن الوزراء.. 
غير دستوري

بصفتهم أعضاء في مجلس األمة بحكم وظائفهم

ً حلّ 4 جمعيات نفع عام قريبا

»الصحة« تستعد لربط »البصمة« مع »الديوان«

مليون دينار إلقامة مساجد بديلة عن الصفيح 

مريم بندق 

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ »األنباء« ان الطلب النيابي 
بحجب حق التصويت عن الوزراء طلب غير دستوري.  وأوضحت 
املصادر أن املادة 8٠ من الدستور تنص على أن »يتألف مجلس األمة 
من خمسني عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر، 
ووفقــا لألحكام التي يبينها قانون االنتخاب. ويعتبر الوزراء غير 
املنتخبــني مبجلس األمة أعضاء في هــذا املجلس بحكم وظائفهم«. 
وردا على ســؤال حول إيقاف التقاعد اإلجباري إال ملن بلغ 65 عاما 
استجابة لرســالة النائب صالح عاشور والتي وافق عليها مجلس 
األمــة وأحالها إلى احلكومة قالت املصادر: قامت احلكومة بإحالتها 
الى مجلس اخلدمة املدنية ولم يتم حتى اآلن مخاطبة احلكومة بأي 
توصيــات.  وأضافت ان الرســالة تتعلق بإيقاف اإلحالة اإلجبارية 
للتقاعد مهما بلغت ســنوات اخلدمــة وااللتزام بالقانون الذي نص 
علــى إحالة كل من بلغ 65 عاما الى التقاعد على أن يتم ذلك بصفة 

عامة وعلى املوظفني في وزارتي التربية والصحة بصفة خاصة.

بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح عن قرار مرتقب حلل ٤ جمعيات نفع عام، اثنتان نتيجة 
مخالفــات وجمعيتان بقوة القانون. وقالت في كلمة ألقتها خالل 
احتفال رابطة االجتماعيني باليوبيل الذهبي ان وزارة الشؤون ال 
تألو جهدا في دعم ومســاندة وتشجيع جمعيات النفع العام لكي 

يتسنى لها القيام بأنشطتها املتنوعة وحتقيق أهدافها.
التفاصيل ص 8 ٭

عبدالكريم العبداهلل

تســتعد وزارة الصحة لربط »بصمــة« احلضور واالنصراف 
ملوظفيهــا بنظام النظــم املتكاملة لديوان اخلدمــة املدنية قريبا. 
وطلب ديوان اخلدمة املدنية في مخاطبته لوزارة الصحة جتهيز 
قاعدة البيانات املركزيــة اخلاصة باحلضور واالنصراف لرفعها 
الى الديوان التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ربط »بصمة« وزارة 
الصحــة للحضور واالنصراف بالنظم املتكاملة للديوان. وذكرت 
مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ »األنباء« عن اجتماعات ستعقد 
بني وزارة الصحة وديوان اخلدمة املدنية لربط »البصمة« بالنظم 

املتكاملة، متوقعة االنتهاء من هذا الربط بداية العام املقبل.

أسامة أبوالسعود

أعلن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلديــة محمد اجلبري تخصيص مليون دينار إلقامة مســاجد 
مؤقتة في عدد من مناطق الكويت كبديل عن مصليات »الصفيح«.  
وقال اجلبري في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس 
شؤون األوقاف في األمانة العامة لألوقاف ان املجلس اتخذ القرار 
لتكون املســاجد املؤقتة بديال للمســاجد املقامة ســابقا في تلك 
املناطق من دون تراخيص وبجهود أهالي تلك املناطق. وأضاف 
ان تلك املساجد القدمية تقرر إزالتها في إطار حملة إزالة التعديات 

واملظاهر غير املرخصة املقامة على أمالك الدولة.

قاطرة السكة احلديد انطلقت وتنسيق إلزالة معوقاتها
املطوع أعلن انتهاء حتديد مسارها وطرحها على املستثمرين خالل 5 أشهر

وزير األشغال م.عبدالرحمن املطوع والنائبان سعدون حماد وأحمد الفضل وم.أحمد احلصان وعدد من أهالي جنوب السرة يطلعون على مجسم يوضح مشاريع الطرق باملنطقة     )محمد هنداوي(
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الجامعة والتطبيقي 

عربية وعالمية

محليات

إحدى طبيبات املستقبل تدلي بصوتها في انتخابات رابطة الطب    )محمد هنداوي(
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»األكادميية« حتقق املفاجأة وحتصد الفوز في رابطة 
الطب بفارق 31 صوتاً عن »الطبية« 

 اجلراح نقل تعازي القيادة السياسية بوفاة طالباني: 
العالقات بني الكويت والعراق إلى مزيد من اللحمة والترابط

 السفير مايكل دافنبورت: بريطانيا ملتزمة بأمن الكويت.. 
وندعم بقوة وساطة صاحب السمو حلل األزمة اخلليجية

تأجيل أقساط شقق »شمال غرب 
الصليبخات« 6 أشهر وصرف بدل اإليجار

اجلاراهلل: لم نوجّه أي دعوات حتى اآلن لعقد القمة اخلليجية

»النفط« يخطط لتسريح 700 وافد
أحمد مغربي

في الوقت الذي قام القطاع النفطي 
بتسريح أكثر من ١٠٠٠ وافد على مدار 
السنوات املاضية، يحبس العاملون في 
القطاع من الوافدين أنفاسهم ترقبا ملا 

ســتؤول إليه موجة جديدة من إنهاء 
اخلدمات للعاملني في القطاع، والتي 
ستصل الى ٧٠٠ وظيفة خالل الفترة 
املقبلــة. وكانــت مؤسســة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة قد استهلت 
سياسة إحالل بدأت قبل ١٠ سنوات، 

سعيا الى توطني ٩٠-٩5% من وظائفها 
عبر إنهاء خدمات الوافدين في بعض 
التخصصــات التي تعاني فائضا في 
الكويتيني. ووفقا إلحصائية حصلت 
»األنباء« على نسخة منها فإن القطاع 
النفطي »سّرح« ١٠85 وافدا واستبدلهم 

بعمالة كويتية في مختلف التخصصات 
الفنية واإلدارية، فيما كثفت الشركات 
من عملية »التسريح« خالل العامني 
املاضيني مع انهيار أسعار النفط حيث 

مت االستغناء عن 5٠٠ عامل.
 ٭

عادل الشنان

تتوجه املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
نحو تأجيل خصم أقســاط الشقق السكنية 
ضمن مشروع شمال غرب الصليبخات حتى 

انتهاء الشركات من أعمال الصيانة.
ومــن املتوقــع أن يصــدر وزيــر الدولة 
لشــؤون اإلسكان ووزير اخلدمات ياسر أبل 
قرارا بتأجيل خصم األقساط ملدة ستة أشهر 

إضافــة الى صرف بدل اإليجــار لنفس املدة 
حتى يتم االنتهاء من جميع املالحظات الفنية 
بشأن الشقق التي سلمت مؤخرا للمواطنني 

أصحاب التخصيص.
وأشارت إلى أن قرار إعادة خصم األقساط 
الشهرية ووقف اإليجار سيكون مرتبطا بانتهاء 
فرق الصيانة من أعمالها وسكن األهالي في 
وحداتهم السكنية، مبينة أنه جاء للتخفيف 

عن املواطنني واستجابة ملطالباتهم.

أسامة دياب

قال نائب وزير اخلارجية الســفير 
خالــد اجلاراهلل انه حتى اآلن لم توجه 
الدعــوة لقــادة دول مجلــس التعــاون 
حلضور القمة اخلليجية املزمع عقدها 
فــي الكويت ديســمبر املقبــل والوقت 
اليــزال مبكــرا. وتابــع بالقــول، خالل 
مشــاركته فــي أعمال الندوة الســابعة 
املنعقدة من قبل اللجنة الدائمة ملتابعة 
تنفيذ اخلطة اخلمســية وبرنامج عمل 
احلكومة فــي وزارة اخلارجية: نتمنى 
حل األزمة اخلليجية قبل انعقاد القمة، 
ونحن متفائلون بنجاح جهود صاحب 
الســمو األمير. وفيمــا يتعلق مبطالبة 
البعض بإنشاء حتالف ضد حزب اهلل، 
أكد اجلــاراهلل: أن لدينــا حتالفا نعمل 

معه الستقرار املنطقة، لكننا لسنا مع 
األحــزاب، وبالتالي الصــورة واضحة 
أمامنا في كيفية حتقيق األمن واستقرار 
املنطقة. وبخصــوص التخوف من ان 
تتنصل الواليــات املتحدة من االتفاق 
النــووي مع إيران، شــدد على ان ذلك 
يخضــع حلســابات اإلدارة األميركية 
وإيــران، موضحــا ان التوتــر بينهما 
ليــس بجديد، والكويت ليســت طرفا 
في االتفاق النووي. وكشف اجلاراهلل 
أن الديــوان الوطني حلقوق اإلنســان 
سيرى النور قريبا جدا، واحلكومة تسير 
بخطوات ســريعة إلنشــائه، مؤكدا أن 
الكويت تولي ملف حقوق اإلنسان اهتماما 
كبيرا باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا 
إلى ان هذا امللــف زاخر وحافل بجهود 

خالد اجلاراهلل متحدثا خالل الندوة  )محمد هاشم(أبناء الكويت.

د. خالد املذكور ود. عجيل النشمي خالل تكرميهما في جمعية 
الشيخ أحمد املنصور                )هاني الشمري(االصالح االجتماعي            )شانافاس قاسم(

»اإلصالح« كرمت املذكور والنشمي: أياديهما ممدودة 
بالعطاء في امليادين اخليرية واالجتماعية

وكيل »الدفاع« استقبل املهنئني 
بتوليه منصبه اجلديد 0709
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»األوقاف«: 
ممثلنا أعطى 

صوته في انتخابات 
»بيتك« ملرشح 

25األمانة فقط

 مدريد تهدد بالسيطرة على إقليم كتالونيا 
وتطلب توضيحًا: أعلنتم االستقالل أم ال؟

 ترامب يتوعد مبحاسبة إيران على »أنشطتها 
الشريرة«.. وطهران: ردنا سيكون قوياً

ملشاهدة الصفحة
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