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الغامن: املجموعة اإلسالمية تنسق لبند طارئ في مؤمتر جنيڤ

تــرأس رئيــس مجلــس 
األمــة مــرزوق الغــامن امس 
االجتماع التنسيقي للمجموعة 
اإلسالمية بحضور 35 دولة، 
وذلك على هامش أعمال مؤمتر 
االحتــاد البرملاني الدولي الـ 
١٤١ الذي ستنطلق أعماله بعد 
قليل في العاصمة الصربية 

بلغراد.
وقــال الغامن في تصريح 
صحافــي عقــب االجتمــاع 
»ترأست الكويت اليوم« امس 
»االجتماع التنسيقي اإلسالمي 
بناء على طلب غالبية أعضاء 
املجموعــة اإلســالمية، ومت 
التنســيق للعديد من األمور 
قبل اجتماع اجلمعية العامة«.
وأوضح أنــه »مت االتفاق 
على التنسيق لبند طارئ يقدم 
في االجتماع القادم في جنيڤ 
علــى أن تقوم األمانة العامة 
بإخبار الدول األعضاء جميعا 
بأن يتم التنسيق مع املجاميع 
اجليوسياسية األخرى حتى 
نســتطيع أن منرر هذا البند 
مثلمــا مررنــا فــي الســابق 
بند الروهينغــا وبند رفض 
نقل الســفارة األميركية إلى 

القدس«.
املجموعــة  أن  وذكــر 
اخلليجيــة اجتمعــت أمــس 
الكويــت وبكامــل  برئاســة 
أعضائهــا ومت االتفــاق على 

النائبان  الشــعبة  وعضــوا 
احلميدي الســبيعي وصفاء 

الهاشم.

التنسيقي للمجموعة العربية، 
وذلك على هامش أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤١ 

في الســياق ذاته، شارك 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أمس األول في االجتماع 

الذي انطلقت أعماله أمس في 
العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خالل االجتماع الذي 

ترأسه رئيس مجلس النواب 
األردني عاطف الطراونة تبادل 
وجهات النظــر جتاه جدول 
أعمال املؤمتر والبنود الطارئة 
املتوقــع طرحهــا وتوحيــد 
املوقــف العربــي إزائها، كما 
الترشيحات  بحث االجتماع 

العربية في جلان املؤمتر.
وحضر االجتماع أعضاء 
الوفد الكويتي وكيل الشعبة 
راكان  النائــب  البرملانيــة 
النصــف، وأمــني صنــدوق 
الشعبة النائب محمد الدالل، 
النائبني  الشــعبة  وعضوي 
احلميدي الســبيعي وصفاء 
الهاشــم وأمني عــام مجلس 
األمــة عــالم الكنــدري. كما 

حضر االجتماع رئيسة االحتاد 
البرملانــي الدولــي غابرييال 

كويفاس بارون.
يذكــر ان الرئيس الغامن 
وصــل والوفد املرافق له الى 
عاصمــة جمهوريــة صربيا 
)بلغــراد( فــي وقت ســابق 
للمشــاركة في أعمال مؤمتر 
االحتــاد البرملاني الدولي الـ 
١٤١ الــذي تنطلق أعماله غدا 
وتســتمر حتــى ١7 أكتوبــر 

اجلاري.
مــن جهــة أخــرى، أقــام 
سفير الكويت لدى جمهورية 
صربيا يوسف عبدالصمد في 
العاصمة )بلغراد( مأدبة عشاء 
على شرف رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغــامن والوفد 
البرملاني املرافق له وذلك على 
هامش مشاركته بأعمال مؤمتر 
االحتــاد البرملاني الدولي الـ 

.١٤١
املأدبــة وكيــل  وحضــر 
النائب  البرملانيــة  الشــعبة 
راكان النصف، وأمني صندوق 
الشعبة النائب محمد الدالل، 
وأعضــاء الشــعبة النــواب 
احلميــدي الســبيعي وعلي 
الهاشــم  الدقباســي وصفاء 
الــى النائبــني عمر  إضافــة 
الطبطبائي وناصر الدوسري 
وأمني عام مجلس األمة عالم 

الكندري.

على هامش مشاركته في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ 141في صربيا

جانب من االجتماع التنسيقي العربيالرئيس الغامن خالل االجتماعرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا االجتماع التنسيقي للمجموعة اإلسالمية

كل األمور املتعلقة بالشواغر، 
مضيفــا »بعد ذلك كان هناك 
العربي  التنسيقي  االجتماع 
وفاز مرشحو قطر والبحرين 

في ملء هذه الشواغر«.
وفي ختام تصريحه أعرب 
الغــامن عن شــكره وتقديره 
لكافة أعضاء ومنتسبي وفد 
الكويت، الفتا إلى أن يوم غد 
سيشــهد االجتماع الرئيسي 
للجمعيــة العامــة واملجلس 

احلاكم.
وحضــر االجتمــاع مــن 
الكويتــي وكيــل  اجلانــب 
النائب  البرملانيــة  الشــعبة 
راكان النصف، وأمني صندوق 
الشعبة النائب محمد الدالل، 

الهاشم: ضرورة توفير التغطية الصحية الشاملة للنساء على مستوى جميع الدول
أكدت عضو الشعبة البرملانية الكويتية 
النائب صفاء الهاشــم أهميــة العمل على 
توفير التغطية الصحية الشــاملة للنساء 
على مستوى جميع دول العالم. جاء ذلك في 
تصريح صحافي للهاشم عقب حضورها 
اجتماع النساء البرملانيات ضمن أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ141 املنعقد حاليا 

في العاصمة الصربية بلغراد.
وقالت الهاشــم »لقد حضرت اجللسة 
الصباحية ملنتدى النساء البرملانيات الذي 

تناول في شقه األول تقدمي التغطية الصحية 
الشاملة لكل النساء«.

وذكرت الهاشــم انهــا تعلم من خالل 
عملها كرئيســة للجنة املرأة واألسرة في 
مجلس األمة بوجود نقص كبير باخلدمات 
الصحية املقدمة لألسرة واملرأة على وجه 
اخلصوص في كثير من دول العالم. وأضافت 
أنه »بالنسبة للكويت فنحن واحلمد هلل دولة 
غنية ونقدم التغطية الشاملة لألسرة، غير اننا 
نحتاج إلى تفعيل دورنا الدولي للمساهمة 

في حصول املرأة على التغطية الصحية«. 
وأشارت إلى ان االجتماع ناقش أيضا التمييز 
في تطبيــق القوانني بناء على اجلنس بني 
الرجل واملرأة سواء في الرواتب أو اخلدمات 
أو املناصب أو حتى في االنتخابات والبرملانات 
والوسائل التي من شأنها حتقيق املساواة بني 
اجلنسني. وقالت الهاشم في ختام تصريحها 
ان االستفادة من هذه االجتماعات تكون من 
خالل األخذ مبا هو قابل للتطبيق ويسهم 

في تعزيز دور املرأة في املجتمع.

مشاركة شبابية في الوفد الكويتي

راكان النصف وصفاء الهاشم ومحمد الدالل واحلميدي السبيعي 

صفاء الهاشم واحدى املشاركات

صفاء الهاشم متحدثة

رئيس مجلس األمة يعزي اليابان 
بضحايا إعصار »هاجيبس«

.. ويعزي بوركينا فاسو بضحايا 
الهجوم املسلح على مسجد

بعث رئيــس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقيتني إلى 
رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما، ورئيسة مجلس 
املستشارين الياباني أكيكو سانتو، عبر فيهما عن خالص العزاء 
وصادق املواساة بضحايا إعصار )هاجيبس( الذي ضرب عدة 
مناطق في اليابان وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واجلرحى.

وأعرب الغامن في برقيتيه عن التضامن التام مع الشعب الياباني 
الصديق، مؤكدا ثقته بقدرته على جتاوز آثار تلك الكارثة الطبيعية.

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقية 
إلى رئيس البرملان في بوركينا فاسو االسان باال ساكندي 
عبر فيها عن خالص العزاء وصادق املواســاة بضحايا 
الهجوم املسلح الذي استهدف املسجد الكبير في مدينة 
ساملوسي شمالي بوركينا فاسو وأسفر عن سقوط عدد 
من الضحايا واجلرحى، راجيا من اهلل جل وعال الرحمة 

للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

الشاهني يطالب وزير املالية مبراعاة 
الضوابط الشرعية في االكتتابات احلكومية

اســامة  النائــب  دعــا 
الشــاهني وزيــر املالية إلى 
حتمل مسؤوليته السياسية 
واختيار مســار يتســق مع 
الشريعة االسالمية واملساواة 
بني املواطنني جتاه االكتتابني 
القادمــني إلنشــاء محطــات 
الكهرباء واملاء وعدم حرمان 
شريحة كبيرة منهم في عدم 
املشــاركة بهذين االكتتابني 
الشريعة  التحفظات  بسبب 
حولهما، وعلى اعضاء اللجنة 
املالية اإلســراع فــي تعديل 
قانون انشاء احملطات وقانون 
الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.
فــي  الشــاهني  وقــال 
تصريــح صحافــي ان مــا 
يتم من اكتتابات عامة رغم 
التحفظــات الشــرعية لدى 
قطاع كبير من املواطنني متثل 
إخالال دستوريا ثمينا، سواء 
باملادة الثانية من الدستور 
التــي ألزمــت بان تنســجم 
التشــريعات مع الشــريعة 
االســالمية، او املادة الثامنة 

واضاف الشاهني تقدمت 
بـ 3 حلــول مختلفة لوزير 
املالية، ســواء على صعيد 
االســتفادة مــن االغلبيــة 
احلكوميـــــة  والكتلــــة 
التصويتيــة املؤثــرة فــي 
اجلمعيات العمومية لتعديل 
النظــام األساســي لهــذه 
الشــركات، او املسار اآلخر 
املتعلــق بتعديل مرســوم 
الالئحة التنفيذية للقانون 
3٩ بشأن احملطات، او املقترح 
الثالث وهو اإلسراع بصفة 
االستعجال بتعديل قانون 
انشاء محطات الكهرباء واملاء 
ليلزم الشركات بالعمل وفق 

الشريعة االسالمية.
وقال الشــاهني: لالســف 
الوزيــر حتى هــذه اللحظة 
لم يحرك ســاكنا رغم تعدد 
هــذه اخليارات واملســارات 
الـــ3، واملهلة ســتنتهي في 
مــن  واألول  اكتوبــر،   ٢٩
نوفمبــر لالكتتابــات، وهي 
نفسها ستكون مهلة حتقق 
املسؤولية السياسية جتاه 

اليــوم بعددها هذا  الكويت 
االســبوع »إنشــاء شــركة 
ام  جديــدة« وهــي شــركة 
الهيمــان للصــرف الصحي 
مــن قبــل جهــاز الشــراكة 
برأســمال ٤٩ مليون دينار، 
ووفقا لذات القانون ســوف 
يتم تقدميها لالكتتاب العام 
للمواطنني، فهل يعقل ننتظر 
حتى يكــون حرمانــا ثالثا 
للمواطنني بسبب عدم مراعاة 
التحفظات الشرعية اجلدية 
على هذين القانونني؟! فهذه 
دعوة لوزير املالية للتحرك 
في اطار احد املسارات الثالثة 
التي أمامه ودعوة الزمالء في 
املاليــة للنظر بهذه  اللجنة 
القوانني بصفة االســتعجال 
النظــر عــن اآلراء  بغــض 
الشــخصية لرئيس اللجنة 
او أعضائها النه عليهم واجب 
جتاه املواطنني الذين لديهم 
حتفظات شرعية جدية سواء 
بقانون انشــاء احملطات او 
قانون الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.

وزير املالية حلرمانه قطاعا 
كبيرا من املواطنني.

وزاد قائــال: ورغبــة في 
توفيــر احللــول الشــرعية 
امام املواطنــني أتقدم اليوم 
باقتراح قانون ثان لتعديل 
قانون الشراكة بني القطاعني 
اخلاص والعام ليكون مطابقا 
للشريعة االسالمية كي تكون 
جميع االكتتابات واملراسالت 
الصادرة من اجلهات اخلاصة 
بقانــون الشــراكة مطابقــة 
للشــريعة، وهــذا االقتراح 
تقدمت به بصفة االستعجال 

مع مجموعة من النواب.
وتابــع الشــاهني: ادعــو 
الوزيــر للنظــر فــي هــذه 
اخليــارات بصفــة عاجلــة 
حتقيقا لاللتزام الدستوري 
الشــريعة  بتطبيــق احكام 
االســالمية من جانب ومبدأ 
تكافؤ الفرص بني املواطنني 
من جانــب اخــر، وحتركنا 
العاجل هو ليس فقط لهذين 
االكتتابني ولكن لالكتتابات 
القادمة، حيث نشرت جريدة 

اسامة الشاهني

من الدستور التي ألزمت ان 
تصون الدولة تكافؤ الفرص 

بني املواطنني.
هــذه  وتابــع: لالســف 
االكتتابات العامة والتي نأمل 
لها الربحيــة والنجاح حرم 
منها قطاع كبير من املواطنني 
بسبب عدم اشتراط مطابقة 
هذه االكتتابات مع الشريعة 

االسالمية.

ملشاهدة الڤيديو

عبداهلل: ما إجراءات تعيني كويتيني
في الهندسة الكهربائية في »النفط«؟

وجــه النائــب د. خليــل 
عبداهلل سؤاال إلى وزير النفط 
ووزير الكهرباء واملاء د. خالد 
الفاضل بشأن االستفسار عن 
اإلجراءات التي متت بشــأن 
تعيــني كويتيني في وظائف 
الكهربائيــة عبر  الهندســة 
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 
في شهر أكتوبر ٢٠١8 بشركة 
الكويتية  الوطنية  البترول 
التابعــة ملؤسســة البترول 
الكويتيــة. وطالب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
تزويدي بنســخة مــن اإلعالن عــن اخلاص 
للوظائف الشــاغرة في تخصص الهندســة 
الكهربائيــة املعلن عنه بشــهر أكتوبر ٢٠١8 
في شركة البترول الوطنية الكويتية التابع 
ملؤسســة البتــرول الكويتية،وكشــف بعدد 
الكويتيــني الذيــن تقدموا لوظيفــة مهندس 
كهرباء مبوجب اإلعالن اخلاص بشركة البترول 
الوطنية الكويتيــة، موضح فيه التخصص 
العلمي لكل املتقدمني للوظيفة وسنة التخرج 
واجلامعــة التي تخرج منها، وعدد ســنوات 
اخلبرة للمتقدم، كم عدد الكويتيني املقبولني 
بوظيفة مهندس كهرباء، وعدد املرفوضني مع 
بيان أســباب الرفض؟ من هم أعضاء اللجنة 
املختصة الذين قاموا مبقابلة املرشحني لوظيفة 

مهنــدس كهرباء في شــركة 
الكويتية  الوطنية  البترول 
مبوجــب اإلعــالن لشــغل 
الوظيفــة؟ وما مســمياتهم 
الوظيفيــة، وتخصصاتهــم 
التــي  العلميــة واجلامعــة 
تخرجــوا منهــا، وســنوات 
خبرتهــم العملية؟ مع بيان 
ما إذا كان تخصص أي عضو 
من أعضــاء اللجنــة يؤهله 
الختبار تخصص الهندســة 
الكهربائيــة. مــا هــو نــوع 
االختبار الذي أجرته اللجنة 
املختصة مبقابلة املرشــحني لشــغل وظيفة 
مهندس كهرباء في شــركة البترول الوطنية 
الكويتية؟ مع تزويدي بكشف يوضح الدرجة 
التي حصل عليها كل املرشحني الذين تقدموا 
لهذه االمتحانات، هل حصل في اختبار اللغة 
اإلجنليزية للمتقدمني لشغل وظيفة مهندس 
كهربائي في شركة البترول الوطنية الكويتية 
أي خطأ إجرائي أدى إلى وقوع خطأ في التقييم 
باللغة اإلجنليزية، خاصة أن بعض املتقدمني 
من خريجي اجلامعات األميركية حصلوا على 
درجة تقييــم متدنية في اللغــة اإلجنليزية 
رغم أنهم متمكنون مــن اللغة ورغم ذلك لم 
يتمكــن أي منهم من مراجعة ورقة االمتحان 

بعد التصحيح.

د. خليل عبداهلل


