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جدل نيابي قبيل التصويت على املداولة الثانية ملشروع القانون

»التقاعد املبكر«.. هل مير؟

ــذي  مبلغ املــلــيــار ومــئــتــي مــلــيــون ال
صرفته الدولة إلزالة األلغام ذهب أغلبه 
إلى جيوب املتنفذين، وكشفت األمطار أن 
األلغام ما زالت مزروعة في أراضينا.. 
من يحاسب؟ هناك قطط سمان تستغل 
كــل ظــرف لنهب البلد ألنها تعرف أن 
القانون لن يطالها.. استعانت بشركات 

متواضعة وقبضت.. 
حسبنا الله ونعم الوكيل.

بني السطور

ربيع �صكر وريا�س عواد

فيما يبدو ان املــداولــة الثانية للتصويت على قانون 
التقاعد املبكر ستشهد الكثير من اجلــدل بني الــنــواب من 
جهة وبني النواب واحلكومة من جهة اخرى، فعقب انتهاء 
اجتماع اللجنة البرملانية امس بحضور وزير املالية د.نايف 
احلجرف ، أوضح النائب د. خليل ابل انه منذ التصويت على 
املداولة االولى لالقتراح بقانون بشأن التقاعد املبكر وهناك 
لغط ومغالطات كثيرة في هذا الشأن ، وكثيرون يطرحون 
آراء أو معلومات ال تستند على أسس سليمة إما ألن هناك 
سوء فهم لالقتراح أو أن هناك محاولة واضحة لتضليل 

املجتمع. 

الدالل لوزير التربية:
تطوير التعليم.. أو املساءلة

أكد النائب محمد الدالل أن ملف تطوير التعليم 
من أولوياته القصوى ، مؤكدا أن الوزير احلالي 
عاجز عن تطوير التعليم وأحتداه أن يبني ما الذي 
مت اجنازه في هذا امللف ، وسأذهب معه إلى أبعد 

مدى ولو وصل األمر إلى املساءلة السياسية.
واضاف الدالل في مؤمتره الصحافي أمس : 
هناك طلبة وصلوا إلى اجلامعة وهم ال يجيدون 
القراءة متسائال هل الوزير لديه اجلرأة ان يقوم 

باالعالن عما اجنزه في خطة التعليم .
وتابع الدالل : أنا أخذت على عاتقي أن ملف 
التعليم من أولوياتي واذا  لم تتحرك احلكومة 
سأفعل ادواتي والوزير سيكون حتت رقابتنا ، 
منوها الى ان   وزير التربية احلالي اكثر الوزراء 
الذين تسلموا هذه احلقيبة تقاعسا في تطوير 
التعليم قائال: حامد العازمي “داش” في الوزارة 
“طول بعرض” ويعلم خباياها  ومع ذلك لم 

نلمس أي تطوير للتعليم.
ـــؤاال الـــى وزيـــر التربية  ـــه الــــدالل س  ووج
والتعليم العالي قــال فيه : مــن ركائز اإلدارة 
الفاعلة في الدولة احلديثة إنشاء هيئة وطنية 

مركزية لضمان جودة التعليم العالي وحماية 
مخرجاته من مخاطر الشهادات الرديئة، ورقابة 
فاعلية أداء مؤسسات التعليم العالي احمللية 
والتأكد من استيفائها ملعايير االعتماد األكادميي 

املؤسسي.

مظاهرات في بروكسل احتجاجا على قانون الهجرة

محتجون في مدينة بروكسل البلجيكية ضد قانون الهجرة

 5.2 »البترول الوطنية«: 
مليار دوالر قيمة مشاريعنا 

خالل السنوات اخلمس املقبلة
قــال الرئيس التنفيذي في 
شركة البترول الوطنية املهندس 
محمد املطيري امس  إن القيمة 
اإلجمالية ملشاريع الشركة حتت 
التنفيذ واملتوقع تنفيذها خالل 
السنوات اخلمس املقبلة تبلغ 
نحو 5.2 مليار دوالر أميركي. 

ــح املطيري في تصريح  وأوض
للصحافيني على هامش احتفال 
ـــرور 10 ســنــوات  الــشــركــة مب
على إطالقها برنامج االستدامة 
وإطالق تقرير االستدامة الرابع 

307 ماليني  »كي نت«: 
 17.8 عملية دفع الكتروني  ب� 

2018 مليار دينار في 
قال رئيس مجلس إدارة شركة اخلدمات املصرفية االلية املشتركة 
)كي نت( الكويتية محمد العثمان إن الشركة قامت بتنفيذ 307.4 
مليون عملية دفع الكتروني بقيمة 17.8 مليار دينار، خالل عام 2018 

بنسبة منو قدرها 17 في املئة مقارنة بالسنة املاضية.
وأضاف العثمان في كلمته امس خالل اجلمعية العمومية للشركة 

لسنتها املالية املنتهية في 31 اكتوبر 2018 أن الشركة 

ــات عــنــيــفــة في  ــاك ــب ــت ــت اش ــع ــدل ان
العاصمة البلجيكية بروكسل، امس ، 
بني متظاهرين وقوات األمن احتجاجاً 

على قانون الهجرة.
ــرات العنيفة  ــاه ــظ ــي هـــذه امل ــأت وت
احتجاجا على ميثاق األمم املتحدة 
حــول الهجرة واللجوء، الــذي وقعته 
نحو 150 دولـــة، فــي مدينة مراكش 
املغربية قبل أيــام. وقــال موقع »سود 
أنفو« البلجيكي إن االشتباكات بدأت 
بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم 
بأكثر من 5 آالف، أحجارا على الشرطة، 
مما جعل العناصر األمنية تتدخل بقوة 
وترد عليهم بالعصي وخراطيم املياه 

والغاز املسيل للدموع.
وحــمــل بعض املتظاهرين الفتات 
كتب عليه »ضد مراكش«، في إشارة إلى 

املدينة التي احتضنت توقيع االتفاق.
وبعد توقيع االتفاق، الذي رفضته 6 
دول على األقــل من االحتــاد األوروبــي، 
هاجم ساسة أوروبيون النص، وقالوا 

إنه قد يؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة.
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محمد الدالل مصرحا

مدينة صباح السالم اجلامعية.. التشغيل فبراير املقبل
أعلنت جامعة الكويت أن املرحلة األولــى من اخلطة 
التشغيلية املرحلية ملدينة صباح السالم اجلامعية ستكون 
في فبراير املقبل وتتضمن مرحلة التجهيز اإلداري ملباني 

الكليات التي سيتم استالمها.
وأوضحت اجلامعة في بيان لها  امس انه سيتم خالل 
هذه املرحلة جتهيز املوقع والنظر في مدى إمكانية عقد 
اجتماعات إدارة اجلامعة واألمانة العامة ومختلف االنشطة 

بحيث يتم خالل هذه املرحلة االنتهاء من جتهيز اجلامعة.
وأشارت الى ان املرحلة الثانية ستبدأ في شهر سبتمبر 
مــن الــعــام املقبل وتشمل تشغيل 6 كليات فــي املباني 
املخصصة لها مبدينة صباح السالم اجلامعية وهي )كلية 
اآلداب – كلية التربية – كلية العلوم االدارية – كلية العلوم 

احلياتية - كلية الهندسة والبترول - كلية العلوم(.

لـ »الوسط« خليل أبل متحدثاً  صفاء الهاشم

حبس مدير جمعية الشرطة 
السابق و7 وافدين .. اختلسوا 

مليون دينار
قضت محكمة اجلنايات بحبس مدير جمعية الشرطة السابق وهو 
ضابط برتبة »عقيد« 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة اختالس 

مليون دينار.
كما قضت بحبس 7 وافدين مصريني ومينيني من 10 إلى 7 سنوات 

عن التهمة ذاتها، وتغرمي جميع املتهمني مليونا و680 ألفا.
وكذلك قضت »اجلنايات« برئاسة املستشار 
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