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ريا�ض عواد 

أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه باقتراح 
برغبة لرفع احلظر الواقع على خريجي املعهد 
العالي ل��ات��ص��االت وامل��اح��ة احلاصلني على 
ش��ه��ادة الثانوية العامة – تخصص األدب���ي - 
الستكمال دراستهم للحصول على مؤهل ما بعد 

الدبلوم.
وقال الشاهني في مقترحه: 

ُي��ح��رم خريجو املعاهد العالي لاتصاالت 
واملاحة حاملو للشهادات الثانوية بتخصص 
األدبي من استكمال دراستهم بعد شهادة الدبلوم 
بسبب القرار التعسفي الصادر في سنة 2012 

والذي يقضي بذلك.
ونظراً لعدم البت في الشكاوى املقدمة بشأن 
هذا املوضوع من قبل وزارة التعليم العالي األمر 
الذي يضر مبصلحة الطاب والطالبات الدراسني 
في هذا املجال، وانطاقاً من ضرورة العمل على 
دعمهم باستكمال دراستهم وحتقيق رغباتهم. لذا 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 

» رفع احلظر الواقع على خريجي املعهد العالي 
ل��ات��ص��االت وامل��اح��ة احل��اص��ل��ني على شهادة 
الثانوية العامة – تخصص األدب��ي- الستكمال 

دراستهم للحصول على مؤهل ما بعد الدبلوم«

اسامه الشاهني 

واص���ل ال��ن��ائ��ب محمد 
املطير  استقبال املوقعني 
ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة الشعبية 
»نبيها عفو« في ديوانه، 
حيث توافد ام��س العديد 
من الراغبني بالتوقيع على 
الوثيقة مبدين رغبتهم 
باملشاركة بهذه احلملة 
الشعبية التي يرجى منها 
نيل العفو عن احملكومني 
بقضية دخ���ول املجلس 
او احمل��ك��وم��ني ف��ي بعض 

قضايا الرأي.
وتناول احلوار االهداف 
امل����رج����وة م����ن احل��م��ل��ة 
شاكرين املطير على تبنيه 
هذا التوجه للمساهمة في 

جناح احلملة

املطير وعدد من املواطنني خال التوقيع على الوثيقة

الشاهني يقترح رفع احلظر عن حملة املطير يواصل جمع التوقيعات على وثيقة »نبيها عفو«
الثانوية من خريجي »االتصاالت«  

 أدلى النائب عبدالله الكندري أمس مبعلوماته 
للهيئة العامة ملكافحة الفساد »نزاهة« بشأن 
باغه ع��ن جت���اوزات وزي���ري ال��ع��دل السابقني 

بخصوص ملف حكم اخل��ب��راء وال���ذي تسبب 
بإبطال تعيني 560 خبيراً كويتياً.

وقد بدأت »نزاهة« أمس التحقيق في الباغ.

عدد من التوقيعات

الكندري يدلي مبعلوماته
 لـ »نزاهة« حول »اخلبراء«

اعلن النائب محمد احلويلة عن تقدميه مقترحا 
برفع نسبة العمالة الوطنية في املصانع والشركات 
الصناعية الكويتية وطالب احلويلة وزيادة الدعم 
املادي واملزايا للشباب الكويتي الراغب العمل في 

القطاع الصناعي الكويتي ليكون حافزا للشباب 
الكويتي لانخراط في القطاع الصناعي ملا سبعود 
عليهم بالفائدة ويجشع الشباب الكويتي في العمل 

في القطاع اخلاص

احلويلة يقرح زيادة نسبة العمالة 
الوطنية في املصانع والشركات 
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