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عاشور لألردنيني :األحرى توجيه
صيحاتكم ضد الكيان الصهيوني

ريا�ض عواد

أعرب النائب صالح عاشور عن استيائه
م��ن الهتافات التي ص��درت ع��ن اجلماهير
األردنية أثناء مباراة منتخبها مع الكويت،
الفتا الى انه كان حري باألردنيني أن تكون
صيحاتهم ض��د الكيان الصهيوني ال��ذي
يرفرف علمه في العاصمة عمان.
وإذ أشار الى ما حصل في مباراة منتخب
ال��ك��وي��ت واألردن وخ��ص��وص��ا التمجيد
بالطاغية والديكتاتور واملجرم ،قال إن هذه
ليست املرة األولى.
وأض����اف :ال��ك��وي��ت ردت ن��ك��ران جميل
األردن باجلميل ،وأقول للحكومة الكويتية
أي هبة او ق��رض أو دع��م ل�ل�أردن سيتم
معارضته بكل قوة وسأطالب بلجنة حتقيق
برملانية

املال :جداول انتخاب جديدة
وفق ًا لـ«املعلومات املدنية»

في اقتراح بقانون تقدم
ب��ه م��ع ع��دد م��ن ال��ن��واب،
أشار النائب بدر املال الى
انه تقدم باقتراح بقانون
إللغاء اجل��داول احلالية
لالنتخابات واستبدالها
بأخرى جديدة.
وق��ال امل�لا :تقدمت مع
الزمالء يوسف الفضالة
وم��ح��م��د ال�����دالل وع��م��ر
الطبطبائي وعبدالوهاب
البابطني باقتراح يتضمن
تعديل قانون االنتخاب
بإلغاء ج��داول االنتخاب
وإح�ل�ال ج���داول جديدة
ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات
املدنية.
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أبل لوزير الكهرباء :كم عدد الكويتيني املقبولني
واملرفوضني بوظيفة مهندس وأسباب الرفض؟
وجه النائب د .خليل عبدالله أبل سؤاال الى وزير
النفط ووزير الكهرباء
ون��ص ال��س��ؤال على :االستفسار عن اإلج���راءات
التي متت بشأن تعيني كويتيني في وظائف الهندسة
الكهربائية عبر اإلع�ل�ان ع��ن ال��وظ��ائ��ف الشاغرة
في شهر أكتوبر  2018بشركة البترول الوطنية
الكويتية التابعة ملؤسسة البترول الكويتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي - :
 - 1بنسخة من اإلع�لان عن اخل��اص للوظائف
الشاغرة في تخصص الهندسة الكهربائية املعلن
عنه بشهر أكتوبر  2018في شركة البترول الوطنية
الكويتية التابع ملؤسسة البترول الكويتية.
 - 2كشف بعدد الكويتيني الذين تقدموا لوظيفة
مهندس كهرباء مبوجب اإلع�لان اخل��اص بشركة
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البترول الوطنية الكويتية ،موضح فيه التخصص
العلمي لكل املتقدمني للوظيفة وس�� ن��ة التخرج
واجلامعة التي تخرج منها ،وع��دد سنوات اخلبرة
للمتقدم.
 - 3كم عدد الكويتيني املقبولني بوظيفة مهندس
كهرباء ،وعدد املرفوضني مع بيان أسباب الرفض؟
 - 4من هم أعضاء اللجنة املختصة الذين قاموا
مبقابلة امل��رش��ح�ين لوظيفة مهندس ك��ه��رب��اء في
شركة البترول الوطنية الكويتية مبوجب اإلعالن
لشغل الوظيفة؟ وم��ا ه��ي مسمياتهم الوظيفية،
وتخصصاتهم العلمية واجلامعة التي تخرجوا
منها ،وسنوات خبرتهم العملية؟ مع بيان ما إذا كان
تخصص أي عضو من أعضاء اللجنة يؤهله الختبار
تخصص الهندسة الكهربائية.

د .خليل ابل

ال����ش����اه��ي�ن :ت����ق����دم����ن����ا ب����ت����ع����دي����ل ق����ان����ون خورشيد :أبارك للمتقاعدين
الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام
إجناز االستبدال

قال النائب أسامة الشاهني  :ان
االكتتابات العامة االخيرة متثل
اخ�ل�اال دس��ت��وري��ا وجت����اوزا على
الشريعة بعد حرمان مواطنني منها
لعدم تطابقها مع أحكام الشريعة
ولذلك تقدمت بتعديل قانوني يلزم
محطات الكهرباء وامل��اء باحكام
الشريعة في االكتتاب
وأضاف الشاهني في تصريحه
الصحفي مساء ام��س في مجلس
االم���ة رغ��ب��ة ف��ي توفير احللول
الشريعية ت��ق��دم��ت م��ع ال��ن��واب
فهاد وهايف والكندري والعتيبي
باقتراح بتعديل قانون الشراكة
ب�ين ال��ق��ط��اع�ين اخل���اص وال��ع��ام
لتكون االكتتابات متطابقة مع
الشريعة
وأضاف الشاهني نريد ان يتوقف
حرمان املواطنني من االكتتابات
التي تتم باملخالفة للشريعة وذلك
بتعديل القانون الذي تقدمنا به

اسامه الشاهني

ب��ارك النائب ص�لاح خورشيد
جل��م��ي��ع امل��ت��ق��اع��دي��ن ع��ل��ى اجن��از
موضوع االستبدال بالتوافق مع
احلكومة.
وأض���اف خورشيد ان اجمالي
املتقاعدين  135ال��ى  140الفا ..
ومن استبدل منهم  40الفا فقط
وأضاف خورشيد في تصريحه
الصحفي الذي ادلى به في مجلس
االمة امس ان االستبدال قائم وهناك
خيار آخر يتمثل في انشاء شركة
حت��ت مظلة التامينات ومتلكها
بالكامل وتسمى خدمات متويلية
ت��ت��واف��ق م��ع ال��ش��ري��ع��ة واخل��ص��م
فيها من  4الى  6في املئة ومن حق
املتقاعد ان يحصل اكثر من  10امثال
وق�����ال خ���ورش���ي���د :ل���م ن��ه��رب
وحتملنا الضغط والهجوم كي نقدم
ما يفيد املتقاعدين ويحافظ على
التامينات.
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