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املجلس ينعقد الثالثاء املقبل .. ويناقش استجواب الشيتان

الغامن: أليس من حقي اللجوء للقضاء؟!

اخلــافــات بــن الــرمــوز السياسية وبعض 
املغردين وإشغال النيابة والقضاء لن حتقق 
سوى الشحن والتنابز،  وهي مثل الذي يعمل في 

سوق الصفافير ويشتكي من اإلزعاج
فــضــاء الــتــواصــل االجتماعي على مستوى 
العالم يترصد الساسة وحتى الــرؤســاء، ولم 
يرد أن هناك شكاوى سوى ما يخص االعتداء 
الشخصي .. املسألة حتتاج طولة بال .. جميع 
الرؤساء السابقن لم يقاضوا أحــداً انتقدهم .. 

»طنش تعش« !

بني السطور

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إنه بعد التشاور 
مع أعضاء مكتب املجلس والنواب وسمو رئيس مجلس 
الوزراء فستوجه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثاثاء 
املقبل، منوها الى ان استجواب وزير املالية براك الشيتان 

سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجللسة.
وبن الغامن أن الشكوى التي قدمتها ليس لها عاقة 
بحرية الرأي والتعبير واملغردين كما يحاول البعض ان 
يصورها، مبيناً أن البيان الذي صدر من حركة حشد في 
فبراير يتهم رئيس مجلس االمة بأنه فاسد ويتربح تربحا 
غير مشروع ... أليس من حقي أمام املجتمع وأمام أسرتي 
أن أجلأ للقضاء وفق املادة 166 التي تعطي حق التقاضي 

لكل الناس.
وأضــاف الغامن مخاطبا املسؤولن عن البيان : أنتم 
وجهتم اتهامات بغاية اخلطورة لو صحت لوجب معاقبتي 
عليها، وكــان من الواجب عليكم أن تتقدموا إلى اجلهات 
الرقابية سواء نزاهة أو إلى النيابة، اذا كان رئيس مجلس 

األمة يتربح تربحا غير مشروع.
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تركيا: لن نسمح بتقسيم ليبيا

مواقع متركز قوات فاغنر الروسية في ليبيا

»التشريعية« : لألم حق التوقيع 
على إجراء عملية جراحية لولدها

ـــة الــــشــــؤون  ــــت جلـــن ــــق واف
التشريعية والقانونية أمس على 
تعديل نص املادة 30 من القانون 
ــم 16 لسنة 1960 بــإصــدار  رق
قانون اجلــزاء بإضافة األم إلى 
ولي النفس ملعاجلة وحل مشكلة 
رفض إجراء عمليات جراحية إال 

برضاء الولي أو األب.
ــال مــقــرر اللجنة  مــن جهته ق
النائب محمد الـــدالل إن اللجنة 
وافقت على قانون يتيح لألم أن 
تتدخل قانونيا بالسماح بإجراء 
العملية الطبية للمريض الفاقد 

ــارادة. وأكــد الــدالل أن التعديل  ل
جـــاء ليعالج نقصا تشريعيا 
ـــاالت الــشــكــاوى  ــــاد ح بــعــد ازدي
مــن املــواطــنــن وخــاصــة النساء 
ــات مــن صعوبة التدخل  ــه واألم

الطبي اذا لم يتوفر ولي النفس.
كما وافقت اللجنة على ثاثة 
مقترحات في شأن قانون مزاولة 
مهنة الطب البشري في الكويت، 
ـــى مــقــتــرح بتكويت  إضـــافـــة إل
الوظائف العامة بالدولة على أن 
حتيل تلك املقترحات إلى اللجان 

املختصة لدراستها.

العقيل: منصة إلكترونية 
للمتضررين من »كورونا«

ــرة الــشــؤون االجتماعية ووزيـــرة الدولة  كشفت وزي
للشؤون االقتصادية الكويتية مرمي العقيل عن مقترح 
ــى جلنة الــشــؤون الصحية  حكومي قدمته الــــوزارة إل
واالجتماعية والعمل البرملانية بإنشاء منصة إلكترونية 
تتيح ألي مواطن متضرر من جائحة كــورونــا تسجيل 

بياناته لدراسة احلالة ومعاجلتها.
وقالت العقيل في تصريح صحفي أمس عقب مشاركتها 
باجتماع اللجنة مبجلس األمة إن اجلهات احلكومية ستقوم 
بعد تسجيل املتضررين بــدراســة هــذه احلـــاالت وبحث 
معاجلة وضعها املــادي. وأضافت أن دراسة تلك احلاالت 
سيتم عبر القوانن املعمول بها في اجلهات احلكومية 
املختلفة شريطة أال يكون ألصحاب هذه احلاالت أي مدخول 

مادي سواء راتب أو معاش أو مكافأة أو غيرها.

قــال متحدث الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، إن التدخل التركي 
ــداث  في ليبيا غير مجريات األح
واالشتباكات، مشيرا إلى أن باده 
ســتــواصــل دعــم حكومة الــوفــاق 
مبوجب اتفاق التعاون العسكري. 

ــراج لن  ــس وأكـــد أن حكومة ال
تسمح بأن يستخدم حفتر مديني 
ــرة كــقــاعــدة للقيام  ــف ســرت واجل
بعملياته العسكرية.وتابع قائا: 
ــل حــول نية بعض  ــاوي نسمع أق
اجلــهــات تقسيم ليبيا إلــى عدة 
أجزاء، كاألقاويل التي مت تداولها 
حـــول تقسيم الــعــراق وســوريــا 
ولبنان، لكن تركيا ال ميكنها أن 

تسمح بذلك«.
ـــى أن حــكــومــة فايز  ــت إل ــف ول
السراج لها حق الدفاع الشرعي 
عــن النفس ضــد هجمات اجليش 
الوطني بقيادة خليفة حفتر، مشيرا 
إلى أن التعاون التركي مع حكومة 

السراج يستمر في هذا اإلطار.

»الصحة«: مسحة إجبارية 
ملرضى »األجنحة«

حددت وزارة الصحة آلية عمل 
جــديــدة لــدخــول املــرضــى أجنحة 
األقـــســـام الــطــبــيــة فـــي مختلف 
املستشفيات، وقالت مصادر إن 
اآللية تتمثل في إجــراء املسحة 
اخلاصة بڤيروس كورونا جلميع 
املرضى الذين يتم عمل إجــراءات 
دخولهم إلــى املستشفى للتأكد 
مــن مــدى سامتهم مــن اإلصابة 

بالڤيروس. ولفتت إلى أنه في حال 
ظهور نتائج إيجابية للمسحة 
بــعــد 48 ســاعــة سيتم حتويل 
املــريــض الــى األجنحة اخلاصة 
مبرضى كــورونــا، أمــا إذا كانت 
سلبية فسيتم متابعة الوضع 
الصحي للمريض في نفس اجلناح 
ســواء كان باطنية أو جراحة أو 

غيرهما من األقسام.

426 انقطاع  »الكهرباء«: 
24 ساعة للتيار خالل 

استجابت وزارة الكهرباء واملاء خال 24 ساعة إلى 
426 حالة طوارئ متعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، كما 

استجابت إلى 112 حالة طوارئ خاصة باملياه.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليوم إلى أن عدد مولدات 
الديزل التي مت طلبها ملساندة الشبكة بلغت 19 محوالً، 
فيما بلغ عدد عدد الضبطيات القضائية التي مت حتريرها 
28 حالة. وبينت أن عدد االتصاالت التي مت استقبالها 
مبركز االتصاالت املوحد خال الـ 24 ساعة قبل املاضية 

بلغت 2436 اتصاالً.

إغالق محال تبيع 
منتجات »الكيان 

الصهيوني«
أغـــلـــقـــت وزارة الـــتـــجـــارة 
والصناعة 3 محات يــوم أمس 
منهم مــحــان بــنــاًء على شكوى 
ألحد املواطنن يقوم ببيع أحبار 
للطباعة مــســتــوردة مــن الكيان 

الصهيوني.
وأوضحت »التجارة« أن لدى 
التدقيق على األحــبــار تبن أنها 
مستوردة من الكيان الصهيوني 
ومت حتريز البضاعة وإحالتها 

الستكمال اإلجراء الازم.
ــرق التفتيشية  ــف وحــــررت ال
ــدد من  9 محاضر ضبط على ع
ــال التجارية التي لــم تلتزم  احمل
باملعايير والنظم املعمول بها، فيما 
استقبلت 116 شكوى عبر اخلط 
الساخن 135، باالضافة الى 19 
شكوى قدمت عبر املراكز الرقابية 

املنتشرة في احملافظات الست.
وبينت »الــتــجــارة« أن الفرق 
التفتيشية ومــن خــال جوالتها 
قامت بالتدقيق والتفتيش على 
287 جولة ميدانية ما بن أسواق 
ومجمعات لــلــوقــوف على مدى 
التزامها بالنظم واملعايير و على 
81 فرع متوين وإصدار 25 معاملة 

بطاقة متوينية

»التربية« تستعد الستئناف الدراسة الشهر املقبل


