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واف��ق��ت اللجنة التشريعية والقانونية 
خ��ال اجتماعها على اق��ت��راح بقانون يجيز 
منح اجلنسية الكويتية لغير املسلم وتعديل 
القانون السابق الذي يشترط أن يكون مسلما 
م��ن يحصل على اجلنسية وذل���ك لتحقيق 

العدالة.
واكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية 
النائب د.خليل أبل ان اللجنة  نظرت ٣ طلبات 
رفع حصانة عن النواب احمد الفضل وخالد 
الشطي ومحمد ه��اي��ف موضحا ان اللجنة 
رفضت رفع احلصانة عن احمد الفضل وخالد 
الشطي والتصويت مت دون مشاركتهما وتقرر 

رفعها عن محمد هايف.

واضاف ابل  في تصريح للصحافيني ان طلب 
رفع احلصانة عن الفضل جاء بناء على  شكوى 
من جمعية الشفافية ، اما النائب محمد هايف 
فجاء بدعوى قدميه وصلت الى التمييز مقدمه 
من النائب صالح عاشور  و قضية النائب خالد 

الشطي بسبب دعوى  من احد املغردين .
واشار أبل الى انه اثناء التصويت على طلب 
رفع احلصانة عن النائبني الفضل والشطي مت 
خروجهما من اللجنة لرفع احلرج عن زمائهم 
اعضاء اللجنة فيما مت مخاطبة النائب محمد 
هايف حلضور اجتماع اللجنة لتوضيح وجهة 
نظره بالدعوى املرفوعة ضده اال انه لم يحضر 

.
واضاف ابل ان اللجنة وافقت في اجتماعها 

على ١٨ اقتراحا بقانون محال لها واحالتها الى 
اللجان املختصة.

من ناحية أخرى اعلن النائب خليل ابل عن 
استجواب ثاثي لوزير النفط بخيت الرشيدي 
الى جانب النائبني احلميدي السبيعي وفيصل 
الكندري. واض��اف ابل في تصريح صحافي : 
خال جلسة يوم الثاثاء املاضي بتاريخ١٣ 
الشهر اجل��اري تقدمت برسالة ال��ى املجلس 
بإلزام احلكومة بتقدمي التقرير اخلاص بلجنة 
التحقيق التي شكلت بعد استجواب وزير 
النفط وبعد مداولة صدر قرار من مجلس االمة 
ب��أن تقدم احلكومة ه��ذا التقرير ي��وم االح��د، 
ولكن اليوم االثنني وحتى االن لم يقدم التقرير 
لذلك اعلن نسقت مع االخ��وة للنواب فيصل 

الكندري واحلميدي السبيعي ومت االتفاق على 
تقدمي وزير النفط بعد استجواب سمو رئيس 

الوزراء.
واضاف : با شك سيكون ضمن محاور هذا 
االستجواب رفض تقدمي هذا التقرير  وعدم 
اطاع النواب مبا جاء فيه ومحاولة إخفاءه ، 
لذلك اعتقد انه اصبح من الضروري ان يقدم 
هذا االستجواب الذي يهدف الى إصاح الوضع 

القائم في القطاع النفطي.
وقال » رغم احترامنا لشخص الوزير اال اننا 
نحمله املسؤولية السياسية في االخفاق في 
عاج الكثير من امللفات وباألخص التي جاءت 
في االستجواب السابق ، وايضا هناك ملفات 

اخرى اتفقنا عليها سيتم االعان عنها الحقا.
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تقديرًا جلهودهم خالل مرحلة هطول األمطار

ال���������دالل ي���ق���ت���رح ح���ف���ل ت���ك���رمي 
للمشاركني في أعمال الطوارئ

قدم النائب محمد ال��دالل اقتراحا برغبة قال في مقدمته:أدت االمطار 
الغزيرة التي جاءت على دولة الكويت في شهر نوفمبر 2018 احلالي الى 
حدوث الكثير من االض��رار املادية للمواطنني واملقيمني وساهم ايضا في 
وفاة املرحوم بإذن الله احمد الفضلي وكان ذلك بسبب قوة وكمية االمطار 
وقصور استعداد البنية التحية في انحاء الدولة ما يستوجب معه التحقيق 
البرملاني والقضائي واحلكومي واملساءلة لكل من يثبت قصوره او جتاوزه، 
وباملقابل اظهرت العديد من اجلهات الرسمية والشعبية تعاما وطنيا جادا 
وعطاء متميزا في مجال القيام بواجبات الطوارئ والدفاع املدني ساهم 
بشكل كبير في دعم املواطنني واملقيمني وخففت من االض��رار القائمة ومن 
تلك اجلهات واالطراف التي عملت من خال وحدات متخصصة في الطوارئ 
حتديدا جزاهم الله خيرا هم ) العاملون في الدفاع املدني وف��ي وزارة 
الداخلية، العاملون في االطفاء، العاملون في احلرس الوطني، العاملون في 
اجليش، العاملون في وزارة الصحة، العاملون في الطيران املدني واالرصاد 
اجلوية ومطار الكويت، العاملون في القطاع النفطي، العاملون في تلفزيون 
واذاعة الكويت ووزارة االعام، العاملون في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، العاملون في املنافذ البرية والبحرية، عدد من جمعيات النفع العام، 
عدد من اجلمعيات التعاونية ..الخ ( وغيرهم من اجلهات الداعمة للطوارئ، 

لذا فإنني نتقدم باالقتراح برغبة التالي:
قيام مجلس ال���وزراء بحصر االط��راف واالف���راد في اجلهات الرسمية 
والشعبية واملدنية ممن كانت لهم ادوار متميزة في اعمال الطوارئ والدفاع 

املدني اثناء مرحلة هطول االمطار متهيدا ملكافأة هؤالء االفراد واجلهات.
-2 قيام مجلس الوزراء بتكليف اجلهات كل حسب اختصاصه بالقيام 
بحفل تكرمي في كل جهة رسمية او عسكرية وحفل خاص للمجتمع املدني 
لتكرمي األط��راف واالف��راد املشاركني في مجال الطوارئ والدفاع املدني 

يحضره كبار املسؤولني في الدولة.
-3 قيام مجلس ال��وزراء بتحديد مكافأة مالية تقديرية لألشخاص 

العاملني واملتطوعني في تلك اجلهات نظير جهودهم الكرمية واملتميزة.
-4 قيام مجلس الوزراء بتكليف اجلهات املختصة بإعداد توثيق متكامل 
ألدوار تلك اجلهات واألف��راد املتميزة إعاميا وتوثيقيا وابرازها وطنيا 

واالستفادة منها على املستوى الوطني والتربوي واالعامي.

قبل بدء العام الدراسي

فريق  تشكيل  ي��ق��ت��رح  ال��س��وي��ط 
ع���م���ل ب����رئ����اس����ة وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة 

لإلشراف على املدارس
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة لتشكيل فريق برئاسة وزير التربية 
وزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلني عن اجلهات املعنية ملراقبة عقود 
الصيانة ومتابعة اإلشراف على املدارس قبل بدء العام الدراسي . ونص االقتراح 
على ما يلي:للسنة الثانية على التوالي أثار سوء صيانة مدارس التعليم العام 
في وزارة التربية في بعض محافظات الباد موجة غضب شعبية من أولياء 
أمور الطلبة صاحبها قرار من وزير التربية والتعليم العالي بتعطيل املدارس 
التي شابها نقص في خدمات الصيانة أو تعطيل أجهزة التكييف فيها ملدة 

أسبوع.
ورغم أن وزير التربية اتخذ قراراً بتحويل مسؤولني في الوزارة إلى التحقيق 
على خلفية صيانة املدارس وجتهيزها قبل العام الدراسي 2019/2018 إال أن 

املشكلة من املمكن تكرارها عاماً بعد عام.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

1 - يشكل مجلس الوزراء فريقاً برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي 
يضم في عضويته ممثلني من وزارة الكهرباء وامل��اء وبلدية الكويت ووزارة 
األشغال العامة وديوان احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية يختص مبراقبة عقود 
الصيانة ومتابعة اإلشراف على املدارس قبل بدء العام الدارسي في الفصلني 

الدراسيني األول والثاني.
 2 - يقدم الفريق املختص تقريراً دوري��اً بعد بداية كل فصل دراسي خال 
شهري أكتوبر وآخر في فبراير بحيث ويكون متضمناً للعقوبات املوقعة من قبل 
ديوان احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية على املوظفني املشرفني على أعمال العقود 
والصيانة على املستويات كافة الوظيفية والدرجات القيادية في وزارة التربية 

على أن يعرض في اجتماع مجلس الوزراء وُيقدم نسخة منه إلى مجلس األمة.

في سؤال  إلى اجلراح عن  دخول الصهيوني )بن تزيون( 
وحضوره معرض الكتاب

هايف لوزير الداخلية : كم عدد 
الكويت  الذين دخلوا  الصهاينة 

حتت غطاء جنسية أخرى؟
وجه النائب محمد هايف س��ؤاال الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجل��راح عن دخ��ول الصهيوني )بن تزيون( إلى دولة 
الكويت. وقال هايف: ملا كان املوقف الرسمي والشعبي لدولة الكويت هو الرفض 
الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تناقلت وسائل التواصل االجتماعي 
خبر دخول احد مواطني الكيان الصهيوني إلى دولة الكويت متسلا حتت غطاء 
جنسية أخرى وما يثير للريبة تواصل وتعاون أشخاص معه أثناء فترة تواجده 
بالكويت ومع علمهم بانتمائه للكيان الصهيوني مما يعتد انتهاكا صارخا 
للمبادئ الراسخة لدولة الكويت و مخالفة صريحة للقانون فيجب اإلسراع في 
معاقبة كل من يرتكب ذلك الفعل املشني حتى يكون عبره ورادع لكل من يخالف 

قوانني دولة الكويت .
لذا يرجي إفادتي وتزويدي باآلتي :

1 - ما هي جنسية اجلواز الذي دخل به الصهيوني )بن تزيون( إلى دولة 
الكويت ؟ هل هناك جهة قامت باستضافته داخل الباد ؟ وما هي الفترة الزمنية 

التي قضاها في الباد ؟
2 - ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد علمها بهذه الواقعة ؟ هل مت 
فتح حتقيق بشأن دخول هذا املواطن الصهيوني إلى الباد ؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم الرجاء تزويدي بصوره ضوئية من محاضر التحقيق باإلضافة إلى 
النتائج التي انتها اليها ؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي ما هي األسباب التي حالت 

دون ذلك ؟
3 - هل مت حتديد األشخاص واجلهات  الذي تواصل معهم هذا الصهيوني 
اثناء وجوده بالباد ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي ببيانات أولئك 
األشخاص و اجلهات وجنسياتهم ؟ وما هي اإلج��راءات التي اتخذت نحوهم ؟ 
إذا كانت اإلجابة بالنفي فما هي األسباب التي منعت حتديد هؤالء األشخاص 

واجلهات ؟
4 - كم عدد احلاالت املماثلة لدخول موطنو الكيان الصهيوني حتت غطاء 
جنسية أخرى إلى دولة الكويت وذلك منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال 

؟ مع ذكر األسماء والفترة الزمنية لكل حالة على حدا ؟

599  إداريًا »غير كويتي« بوزارة الصحة 825 صيدالنيًا  و 

الشاهني: »تكويت« مهنة الصيادلة أولوية تأخرت بفعل فاعل
تلقى النائب أسامة الشاهني رد وزير الصحة على سؤال برملاني 
بشأن عدد الصيادلة الكويتيني والغير كويتيني بوزارة الصحة، وجاء 
في الرد أن الصيادلة الكويتيني في وزارة الصحة بلغ عددهم )647( 

صيدلي وغير الكويتيني بلغ )825( صيدلي.
كما تلقى الشاهني - مقرر اللجنة الصحية في مجلس األمة - رد 
وزير الصحة د. باسل الصباح على سؤال برملاني بشأن عدد اإلداريني 
الكويتيني وغير الكويتيني العاملني في وزارة الصحة، وجاء في الرد 
أن عدد اإلداري��ني الكويتيني العاملني في وزارة الصحة بلغ عددهم 
)11895( موظف وعدد اإلداري��ني غير الكويتيني بلغ عددهم )599( 

موظف وموظفة.

وقال الشاهني أن تكويت مهنة الصيدلية أولوية تأخرت بفعل فاعل، 
رغم أنها كفيلة بتوفير 825 وظيفة على األقل في احلكومة كلها وآالف 

الوظائف األخرى في الصيدليات »األهلية«.
وأكد الشاهني على أن القانون يلزم الصيدليات بتعيني صيدالني 
كويتي على األقل، لكن احلكومة تباطأت في تطبيق القانون وإنزال 
العقوبات اإلدارية على الصيدليات املخالفة. وأشيد باستعداد )جمعية 
الصيدلة الكويتية( القيام بالربط ما بني الصيدالنيني الكويتيني 
والصيدليات »األه��ل��ي��ة« رغ��م تباطؤ األخ��ي��رة، مم��ا ح��رم خريجي 
وخريجات كليات الصيدلة الكويتيني من وظائف تساهم في زيادة 

أسامة الشاهنيفرص العمل املطروحة وإصاح اختاالت التركيبة السكانية.

 »التشريعية« ترفض رفع احلصانة عن الفضل والشطي وترفعها عن هايف

أبل : استجواب ثالثي لوزير النفط.. ولدينا عشرة يؤيدون طرح الثقة فيه

ال����ن����ج����ار: »ال����ص����ح����ة« ح���ري���ص���ة ع��ل��ى 
ت���ف���ادي »ال��ت��ص��ل��ب ال��ع��ص��ب��ي امل��ت��ع��دد«  

6وتقليل مضاعفات اإلصابة به

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
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أك��د ال��ن��ائ��ب عبد ال��وه��اب البابطني أن��ه سيؤيد 
استجواب رئيس ال���وزراء املقدم من النائب شعيب 
امل��وي��زري و ق��ال البابطني : وس��أك��ون اول الداعمني 
لاستجواب الثاثي لوزير النفط، وقال البابطني لوزير 
النفط : اين التقرير الذي وعدتنا باحالته للمجلس؟ هل 

اكثر من هذا استهزاء باملؤسسة التشريعية؟
وأضاف البابطني في تصريحات للصحافيني : ان 
االستجواب الذي قدمه مع النائب عمر الطبطبائي إلى 
وزير النفط ومتت مناقشته في دور االنعقاد السابق 
أسميته باالستجواب امللياري النه متعلق بالتجاوزات 
املليارية في النفط ، وبعد التقرير الذي اعدته جلنة 
التحقيق الوزارية بهذا الشأن فان التقرير أكد صحة 

استجوابنا.
وبصفته مقرر جلنة حماية األموال العامة البرملانية 
قال البابطني : ان اللجنة استعرضت 20 ملفا وسبق ان 
مت طرحها في دور االنعقاد املاضي مشيراً إلى استدعاء 
دي���وان احملاسبة لتزويد اللجنة بجميع التقارير 
اخلاصة بتلك امللفات العداد التقارير النهائية بشأنها 

ورفعها من جدول أعمال اللجنة ورفعها إلى مجلس 
االمة التخاذ الازم بشأنها.

وع��ن ما ح��دث مع الرئيس الغامن ق��ال البابطني : 
وجهت كتابا الى رئيس املجلس واليوم كامي ليس 
لرئيس املجلس وليس للنواب وليس للصحافة وامنا 
إلى ابناء الشعب الكويتي انه من املؤسف ان القناة التي 
يفترض بها احلياد واملوضوعية » قناة املجلس » ان 
تصبح مسؤولة عن بتر كامي وتقطيعه بحيث تنقل 

للشعب صورة بعكس احلقيقة.
ووجه البابطني كامه ملوظفي قناة املجلس قائاً انا 
اعلم انه جاءكم أمر  وانكم مجرد منفذين ألمر جاءكم 
وما حصل سبة بحيث ان نائب يتحدث في القاعة ويتم 
اجتزاء كامه ولست في ظل تسجيل بطوالت وانا ال 
اخوض في معارك جانبية ولكن اللي يطق الباب يسمع 
اجلواب والكام لم يكن موجه لرئيس املجلس وامنا 
كان موجه لوزير في احلكومة، ولكن عندما قال انا اللي 
قلت وانا اللي رحت بعدها انا رديت وهذا الرد هو الذي 

مت قصه وتقطيعه وبثه في املواقع االلكترونية.
واض��اف : لسنا في مدرسة وال��ذي يعتقد اننا في 

مدرسة ونحن طاب في مدرسة ال غلطان ومن يقبل 
على نفسه ان يكون طالب هذا شأنه،، واذا كان ال بد 
من القطع يحذف املقطع كاماً وال يكون من خال حذف 

جزء وترك االخر والقضية ليست مزاجا.
وتابع لست انا الذي اذهب الى موقع مسرح جرمية 
ارتكبتها احلكومة واروح ادافع عن احلكومة، مشيراً 
الى ان النائب فراج العربيد بعد خروجه من االجتماع 
احلكومي النيابي في مكتب املجلس قال ان االجتماع 
لتبرئة الذمة وانا اليوم ذاهب لتأييد استجواب رئيس 

الوزراء الذي يتعلق باالمطار وتطاير احلصى.
وقال مع األسف ان اكون نائبا في مجلس االمة وانا 
أتي الى هنا واتكلم بحرقة عن ما وصل اليه في مجلس 
االمة، وهذا حال النائب فكيف حال الشخص العادي 
واليوم بعد  تخوفي من اقتطاع كامي جئت بأشخاص 
من مكتبي لتسجيل تصريحي ونحن اليوم نتكلم عن 

اعام مسؤول وعن حرية االعام.
واش���ار ال��ى ان اح��ده��م وص��ف��ه باملتشنج م��ؤك��داً 
افتخاره بأن أكون متشنجا في الدفاع عن مصالح اهل 
الكويت وان��ا في الوقت ال��ذي اداف��ع عن اهل الكويت 

انت تروح تاخذ أوام��ر يا موظف، مشيرا الى ان اللي 
ما يتشنج اللي ما عنده ذم��ة وضمير وال احساس 
ومسؤوليتك ان��ك تتشنج ف��ي ال��دف��اع ع��ن نصوص 
دستورية مت االلتفاف عليها ولكنك ان��ت ال تعرف 
التشنج، وكل ما تعرفه انت انك متثل واعتذر البناء 
الشعب الكويتي النني لست ممثل بارع، وانا اتشنج 
من االلم على االم��وال العامة التي تذهب الى شركات 

غير مستحقة لتنفيذ مشاريع.
وتابع عندما اتيت الى هنا يا موظف وانت تعترف 
بأمر من تؤمتر ول��ن اسميك باسمك الن��ك ال تستحق 
ان اذكر اسمك ويعف لساني عن ذكره انا كنت ابحث 

حينها في مواد الائحة والدستور.
وقال : اذا كان لدي رد سيكون للمعزب وليس لك 
املادة ٨٩ من القانون اذا وقعت علي ملاذا لم تطبق علي 
اجلزاءات وانا اخاف اليوم على املضابط واخاف اليوم 
من طمس التاريخ وإذا تريد ان تشيل شيل ولكن وفق 
قرار املجلس، مبيناً ان املادة ٧٧ من الائحة ان الرئيس 
ال يدخل في املناقشات إال بعد تخليه عن كرسيه ولك 

احلق ولكن ليس على كرسي الرئاسة.
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