
ربيع �سكر

 أش��اد أم��ن س��ر مجلس األم��ة النائب 
د.عودة الرويعي باجلهود املبذولة لكشف 
ال��ش��ه��ادات امل���زورة وال��ب��ح��وث العلمية 

وحتويل املتهمن إلى النيابة.
وأض��اف الرويعي في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األم��ة أن وسائل اإلعالم 
طالعتنا ب��وج��ود م��زوري��ن وأش��خ��اص 
يقومون بتسليم شهادات وهمية مت القبض 

عليهم وإحالتهم على التحقيق والنيابة.
وق��ال« نقف ي��ًدا بيد ملكافحة مثل هذه 
األمور ومع كل من يسعي حملاربة كل ما هو 
غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم« .

وأشار الرويعي إلى أن جامعة الكويت 
ال تخلو من التجاوزات وفيها الكثير من 
القضايا منها االعتداء على احلقوق امللكية 

التي يتم التغاضي عنها مؤكًدا ضرورة 
محاربة مثل هذه األم��ور لتطوير التعليم 
في الكويت. من جانب  آخر قال الرويعي 
إنه لم يكن يتمنى وجود سجال بينه وبن 
جمعية أعضاء هيئة التدريس خاصة في 
ظل وج��ود لوائح تنظيمية، وق��ال »أشكر 
أعضاء اجلمعية الذين اتصلوا على مكتبي 
وطلبوا موعد مقابلة وألتمس العذر ممن 
ح���اول ول��م يحصل على م��وع��د«. وأك��د 
ال��روي��ع��ي أن ال��س��ؤال ال��ذي علقت عليه 
جمعية أعضاء هيئة التدريس  كان موجها 
إلى وزير التربية وهو املعني بالرد عليه، 
كما أنه سؤال برملاني طلب فيه استيضاح 
واستفسار وطلب معلومة وليس جلنة 
حتقيق وه��ذا م��ا كفله امل��ش��رع وه��و عمل 

الئحي صحيح ال تشوبه شائبة.

واستغرب الرويعي بيان جمعية أعضاء 
التدريس الذي ذكر أن أسماء أعضاء جلنة 
املاجستير والدكتوراه هي حقوق ملكية 
فكرية ال ميكن التعدي عليها مشيًرا إلى 
أن رسالة الدكتوراه ال تعتبر ملكية فكرية 
وأن له حق االطالع على شهادة الدكتوراه 
وأعضاء اللجنة ونتائج البحث وإجراءاته 
واملراجع سواء في املاجستير أو الدكتوراه. 
وأش��ار إلى أن امل��ادة 41 من الئحة تنظيم 
االبتعاث ومعيدي اجلامعة تؤكد على 
حتمل اجلامعة نفقات طبع رسالة وأبحاث 
املعيد بحد أقصى ٢٥٠ ديناًرا أو ما يعادلها 
ل��درج��ة املاجستير و٣٥٠ دي��ن��اًرا أو ما 
يعادلها لدرجة الدكتوراه شريطة تسليم 
نسختن من الرسالة إلى القسم العلمي 

واملكتب الثقافي. 
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»ال��ه��ي��ك��ل��ة« ي���وق���ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م 
للمتقاعدين  الوطني  املشروع  مع 

لتوظيف أصحاب اخلبرات 
6

»البيئة البرملانية« أكدت وضع محطات تنقية في جون الكويت

شاملة دراسة  بعد  إال  اجلنوبية  املنطقة  في  الصناعية  للمشاريع  توطني  ال  احلويلة: 
 ربيع �سكر

  ناقشت جلنة البيئة البرملانية خالل 
اجتماعها توطن املشاريع الصناعية في 
املنطقة اجلنوبية وتصنيفها والتهديدات 
البيئية جلون الكويت، بحضور مديري 
الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة 

للبيئة وعدد من القيادين.
 وأعلن مقرر اللجنة النائب د. محمد 
احلويلة في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة، عن اتفاق اللجنة مع الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة 
على عدم توطن أي مشروع في املنطقة 
اجلنوبية )االحمدي -الشعيبة -ميناء 
عبدالله( إال بعد انتهاء الدراسة البيئية 
الشاملة التي يقوم بها معهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
وبن أن االجتماع شهد نقاشا موسعا 
ح��ول توطن املشاريع الصناعية في 
املنطقة اجلنوبية وتصنيفها، مؤكدا أن 
توجه هيئة الصناعة لتنويع مصادر 
ال��دخ��ل ل��ن ي��ك��ون ع��ل��ى ح��س��اب صحة 

املواطنن.
 وقال احلويلة إن » لدى هيئة البيئة 
تصورا ملعاجلة الوضع البيئي املتردي 
والتهديد البيئي للمياه اإلقليمية في 
ج��ون الكويت، مبينا أن��ه سيتم تعزيز 
امليزانية التي طلبتها هيئة البيئة لوضع 

محطات تنقية في جون الكويت«.
 وأش��ار إلى وج��ود ٥8 مجرور مياه 
مربوطة بشكل غير قانوني، مؤكدا أن 
اللجنة ستتابع هذا األمر بشكل خاص 
مع هيئة البيئة لكي تتم معاجلة األمر 

بواسطة محطات تنقية املياه.
 وأوضح أن هناك دراسة لعقد اتفاقية 
مع جامعة هارفرد لدراسة تلوث اجلو، 
باإلضافة إلى وج��ود تعاون مع شركة 

أمل��ان��ي��ة لعمل م��ش��اري��ع إع���ادة تدوير 
النفايات واالستفادة منها، واتفاقية مع 
شركة هولندية على إجراء دراسة لتلوث 

املياه اجلوفية.
 وبن أن اللجنة ستعقد إجتماعا آخر 
بعد انتهاء معهد األبحاث من دراسته، 
وستدعو إليه هيئتا البيئة والصناعة 
ملناقشة ما تنتهي إليه الدراسة، مشددا 

على أن حماية صحة املواطنن أولوية 
قصوى بالنسبة لنا.

 وكشف احلويلة انه مت االنتهاء في 
مراحل متقدمة من مشروع بناء منطقة 
صناعية متكاملة بجميع االحتياجات 
في منطقة النعامي ، وذل��ك ملنع وقوع 
أي أمور تهدد األمن البيئي في الكويت، 
مبينا أن��ه مت استالم ٥8 كيلو متر من 

مساحة املشروع التي تصل الي 98 كيلو 
مترا.

واوض���ح أن اللجنة ناقشت أيضا 
موضوع تدوير النفايات التي تؤثر على 
البيئة، وم��ن املفترض أن تكون هناك 
مناطق مخصصة لتدوير النفايات، وأن 
تستغل ه��ذه النفايات بشكل صحيح 

كتحويلها إلى طاقة.

وب��ن أن ه��ذا األم��ر يحتاج ملوافقات 
من جهات كثيره منها البلدية وهيئة 
الصناعة والهيئة العامة للبيئة، مؤكدا 
أن اللجنة مهتمة بهذا األمر ودعت جميع 
اجلهات لوضع تصور عاجل وسريع 
لتطبيق ه��ذا األم���ر خ��اص��ه بعد تعذر 
احلصول على مكان لتدوير النفايات في 

منطقه كبد.

قال إن جامعة الكويت ال تخلو من التجاوزات

الرويعي: ندعم جهود العازمي في محاربة » الشهادات الوهمية«

)تصوير:  محمد صابر( الرويعي يصرح للصحافين 

ثمن مبادرة الغامن بدعوة السلطتني لبحث ملفات تتعلق بأمن الكويت

الهرشاني: سمو األمير القائد امللهم 
جّنب الكويت الفنت واحلروب

 
 أش������اد رئ���ي���س جل��ن��ة 
ال�����ش�����ؤون اخل���ارج���ي���ة 
البرملانية حمد الهرشاني 
مب���ب���ادرة رئ��ي��س مجلس 
األم������ة م�������رزوق ال���غ���امن 
بدعوة السلطتن التنفيذية 
والتشريعية لبحث امللفات 
التي تهم مصلحة الكويت 

وأمنها واستقرارها.
وأك����د ال��ه��رش��ان��ي في 
تصريح صحفي أن مثل هذه 
املبادرات ليست غريبة على 
الرئيس الغامن ال��ذي سبق 
أن دعا إلى عقد اجتماعات 
مم��اث��ل��ة ب���ن ال��س��ل��ط��ت��ن 
بغرض بث الطمأنينة في 

نفوس الكويتين ودحض اإلشاعات وقطع الطريق على من يضمر السوء لهذا 
البلد الذي أنعم الله عليه باخليرات وحباه بقائد حكيم يقود دوًما سفينة الكويت 

إلى مرافئ االستقرار واألمان.
وقال إن الرئيس الغامن يتفاعل باستمرار مع نبض الشارع الكويتي ويستمد 
ذلك من قائد اإلنسانية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الذي يضع خبرته 
الدبلوماسية وحنكته السياسية في خدمة وطنه وأبناء الكويت، الفًتا إلى الدور 
الكبير الذي قام ويقوم به سمو األمير في حفظ أمن الكويت من كل شائبة رغم 

أننا نعيش في إقليم تتالطم أمواج فتنة، وتستعر نيران حربه.
 وبن أن سمو األمير القائد امللهم جّنب الكويت الفنت واحلروب وأطفأ النار 
التي اشتعلت حول محيطنا، مشدًدا على ضرورة أن يقف أبناء الوطن سواء 
مواطنن أو نواًبا أو حكومة خلف الشيخ صباح األحمد ليتسنى لنا عبور ما منر 

به من ظروف إقليمية.
وطالب الهرشاني الكويتين قاطبة بعدم االلتفات إلى من يريد إلهاء الناس 
بأمور ثانوية، وخصوًصا من شغل الرأي العام لعشر سنوات عجاف لم جنن 
منها إال البطوالت الزائفة وتأخير املشاريع والتشكيك واالتهامات ومضيعة 

الوقت.
ودعا إلى احترام القانون والدستور واالمتثال إلى حكم القضاء وعدم إدخال 

البالد في دوامة نحن في غنى عنها.
ومتنى توحيد اجلهود لتحقيق تطلعات سمو األمير بجعل الكويت مركًزا 
ا، والتوجه نحو رؤية )كويت 2035( والتي وضع أسسها سمو  مالًيّا وجتارًيّ
الشيخ صباح في جولته األخيرة إلى الصن من خالل استثمارات جبارة تهدف 

إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للكويتين وتعزيز أمن الكويت.

استغرب فتح الشركة أبوابها للوافدين الستقدام اخلدم

الصالح يطالب » الدرة للعمالة املنزلية« 
أولوياتها رأس  على  املواطن  بوضع 

 
ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب خليل 
ال���ص���ال���ح ب��ت��خ��ص��ي��ص 
خ���دم���ات ش���رك���ة ال����درة 
للعمالة املنزلية للمواطنن 
في هذه املرحلة مستغرباً 
ف��ت��ح ال��ش��رك��ة أب��واب��ه��ا 
للوافدين الستقدام اخلدم 
وإره��اق املواطن بطوابير 

االنتظار .
وق�����ال ال���ص���ال���ح في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي »  من 
غير املقبول في ظل أزمة 
العمالة وبعد طول انتظار  
النطالق خدمات الشركة 
املتعثرة، أن يدخل املواطن 

في دوامة أخرى بسبب مزاحمة الوافدين ».
وأكد أن شركة الدرة أنشئت من أجل إنهاء معاناة املواطنن بسبب ارتفاع 

أسعار اخلدم وليس لتجديد معاناتهم  بطوابير االنتظار .
ودعا اجلهات املعنية الى اإليعاز لشركة الدرة بجعل أولوية االستقدام 
لتلبية حاجات املواطنن مشدداً على أن حل هذه األزمة مسؤولية احلكومة 

وننتظر قرار عاجل في هذا الشأن.
وقال الصالح » على املسؤولن في شركة الدرة املبادرة بوضع املواطن 
على رأس أولوياتها ، ال سيما وأن الشركة ولدت من رحم معاناة املواطنن 

من أزمة اخلدم«.

4 وافدين لكل مواطن الشركة تناست نسبة التعداد السكاني التي تقارب 

املنزلية  العمالة  شركة  قيام  يستغرب  الفضل 
بفتح املجال للوافدين الستقدام العمالة

 
قال النائب أحمد نبيل 
الفضل: شركة الدرة التي 
اتعبتنا مجلساً وحكومة 
واس���ت���ن���ف���رت ط��اق��ات��ن��ا 
وتركيزنا لتجاوز احليل 
والعقبات التي استخدمها 
ب��ع��ض أص��ح��اب مكاتب 
ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة من 
شاكلة )ابو شنب(، وبعد 
النجاح اخ��ي��راً بتخفيض 
س��ع��ر ال��ع��م��ال��ة ألق���ل من 
٥٠٠ دينار .. بعد كل ذلك 
تقوم إدارة شركة ال��درة 
)بكل تناحة( بفتح املجال 
للمواطنن والوافدين على 

حد السواء الستقدام العمالة، متناسن نسبة التعداد السكاني التي تقارب 4 
وافدين لكل مواطن.

وأض��اف الفضل: ك��ان من الطبيعي )شفط( العدد القليل من العمالة 
املعروضة من قبل الوافدين وسط حسرات وإحباط املواطنن!

وتابع الفضل : االخوة وزارة الشؤون واحتاد اجلمعيات املوقرين ،ال 
يوجد لدى املواطن فارق كبير بن تعمد بعض التجار رفع أسعار العمالة، 

وبن إدارة سيئة للشركة.. بكال احلالتن الناجت واحد، ماكو خدم!

حمد الهرشاني

)تصوير:  محمد صابر(    جانب من اجتماع اللجنة 

لتخفيف الضغط عن مستشفى العدان

ماجد املطيري يقترح إنشاء مركز طبي 
متكامل ألمراض النساء والوالدة

تقدم النائب ماجد املطيري 
باقتراح برغبة بإنشاء مركز 
طبي متكامل ألم��راض النساء 
وال���والدة مبحافظتي األحمدي 
وم��ب��ارك الكبير م��ع األق��س��ام 
املتخصصة مثل وح���دة عالج 
العقم وأطفال األنابيب ووحدة 
ال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن أم���راض 

السرطان.
 وج���اء ف��ي اقتراحه:تلتزم 
احلكومة بالعمل ال��دائ��م على 
االرت���ق���اء مب��س��ت��وى اخل��دم��ات 
الصحية ف��ي ال��ب��الد م��ع توفير 
سبل الوصول بها إلى حد الكفاية 
وف��ًق��ا ملستويات األداء الطبي 
عاملًيّا، ومع ذلك يشهد الضغط 

الشديد بفعل الزيادة املتواصلة في أعداد املراجعن من املواطنن والوافدين 
وحتى الزائرين، األمر الذي ميثل ضغًطا على األبنية والقدرة االستيعابية 
للمستشفيات في بعض التخصصات ومنها أمراض النساء والوالدة، ومن 
هذه املستشفيات مستشفى العدان الذي يخدم محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير وعدم توفر الغرف والرعاية املتكاملة أسوة باملستشفيات اخلاصة 
ولذلك جند أن معظم املواطنن يلجؤون إلى املستشفيات اخلاصة لتوفير 

الرعاية املتكاملة والغرف اخلاصة .
وتفاعاًل مع أهمية توفير الرعاية الطبية ألمراض النساء والوالدة فقد 
أصبح من ال��الزم العمل على زي��ادة القدرة االستيعابية للمراكز الطبية 
واملستشفيات وص��ال بها إل��ى املأمول منه وللتخفيف من املعاناه على 

املواطنن واالستغناء عن التكاليف الباهظة في املستشفيات اخلاصة. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بأن تلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع 
الوزارات ذات الصلة بإنشاء مركز طبي متكامل ألمراض النساء والوالدة 
مبحافظتي األحمدي ومبارك الكبير مع األقسام املتخصصة مثل وحدة 

عالج العقم وأطفال األنابيب ووحدة الكشف املبكر عن أمراض السرطان.
وكذلك إنشاء هذه األقسام املتخصصة في جميع أقسام الوالدة وأمراض 
النساء باملستشفيات واملراكز الصحية للبالد، مع تزويدها باخلبراء 
واملتخصصن والكوادر الطبية املساعدة إضافة إلى التجهيزات الطبية 

واملعملية وما حتتاجه من أدوية وكل ما يلزم من سبل العالج.

في تقرير ملجلس األمة عن احلصاد البرملاني باألرقام واإلحصائيات

املجلس خاطب احلكومة بدور االنعقاد السابق 
حلضور الوزراء اجتماعات »العرائض والشكاوى«

 أصدر مجلس األمة في 35 جلسة عادية 
وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية 
عقدها مجلس األم���ة خ��الل دور االنعقاد 
ال��ع��ادي الثاني عشرات ال��ق��رارات، ووفق 
تقرير أع��ده مجلس األم��ة تنشره » الوسط 
» على حلقات ، تنوعت ما بن التشريعات 
واالستجوابات والرسائل والتصديق على 

املضابط وطلبات املناقشة والتوصيات.
وال���ى التفاصيل :  جلسة 20 م��ارس 
2018: وواف��ق املجلس على 4 رسائل من 
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة 
لشؤون اخلدمات جنان بوشهرى تطلب فيها 
موافقة املجلس على متديد م��دة ال��رد على 
األسئلة املوجهة إليها من النواب شعيب 
املويزري وأسامة الشاهن ود.عادل الدمخي 
وعبد الوهاب البابطن ملدة أسبوعن عماًل 
باملادة )124( من الالئحة الداخلية( وافق 
املجلس على طلب رئ��ي��س جلنة ش��ؤون 
امل��رأة واألس��رة مبنح اللجنة أج��اًل إضافًيّا 
مدته شهر، حتى تتمكن من استكمال دراسة 
التقرير رقم ]19[ للجنة ش��ؤون اإلسكان 
ب��ش��أن م��وض��وع امل���رأة وإسكانها . واف��ق 
املجلس على طلب رئ��ي��س جلنة املرافقة 
العامة، بإحالة االق��ت��راح برغبة املتعلق 
بزراعة أشجار »الكوناكاريس« الى جلنة 
البيئة لالختصاص، وإحالة االقتراح برغبة 
املتعلق بتخصيص أراٍض في كل محافظة 
لبناء وح��دات صناعية صغيرة توزع على 
الشباب ال��ى جلنة حتسن بيئة األعمال 
ورع��اي��ة املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للسبب عينه. وافق املجلس على طلب رئيس 
جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد، 
بتمديد عمل اللجنة في شأن تكليفها التحقيق 
في حادثة وف��اة الطالب عيسى البلوشي، 
وح��ادث��ة الطالب في استراليا واحل��وادث 
املشابهة حلن االنتهاء من دور االنعقاد 

احلالي وإعداد تقريرها.
واف��ق املجلس على طلب رئيس جلنة 
العرائض والشكاوى، مبخاطبة احلكومة 
إلص��دار توجيهاتها ل��ل��وزارات، بضرورة 
حضور الوزير املختص أو أحد وكالئه على 
األق��ل اجتماعات اللجنة، لكي يتسنى لها 

ممارسة عملها ممارسة فعالة.
واف��ق املجلس على طلب رئيس جلنة 
ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، بإحالة 
االقتراح برغبة املقدم من العضو د. محمد 
احلويلة بشأن العمل على تخصيص بدل 
إشراف للتوجيه الفني للخدمة االجتماعية 
وال��ن��ف��س��ي��ة ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة التعليمية 

لالختصاص.
واف��ق املجلس على طلب رئيس جلنة 
ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة بإحالة 
احلالة املالية ملشاريع مؤسسة الرعاية 
السكنية للسنة املالية ]2016-2017[ إلى 
اللجنة اإلسكانية. وافق املجلس على طلب 
رئيس جلنة حماية األموال العامة، بإعادة 
تكليف اللجنة بالتحقيق ف��ي املخالفات 
املثارة في جلسة مجلس األمة املنعقدة في 
19/06/2007، أثناء مناقشة ميزانية هيئة 
االستثمار للسنة املالية )2007/2008( 
وكذلك ما قدمه أحد أعضاء املجلس وقتذاك 
في جلسة 21/11/2007 من مستندات 
ح��ول ه��ذا امل��وض��وع، على ان تقدم اللجنة 

تقريرها في هذا الشأن خالل شهر.
 جلسة 21 مارس 2018:  وافق املجلس 
على تكليف جلنة ال��ش��ؤون التشريعية 
والقانونية االنتهاء من تقارير االقتراحات 
بقوانن التالية خالل شهر: - اقتراح بتعديل 
بعض أحكام القانون رق��م )16/1960( 
بإصدار قانون اجل��زاء. - اقتراح بتعديل 
بعض أحكام القانون رق��م )31/1970( 

بتعديل قانون اجلزاء رقم )16/1960(.

- اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )3/2006( بشأن املطبوعات والنشر.

- اق���ت���راح ب��ت��ع��دي��ل أح��ك��ام ال��ق��ان��ون 
رق��م )61/2007( بشأن اإلع���الم املرئي 
واملسموع.  لم يوافق املجلس على طلب من 
بعض األعضاء بسحب التقرير 40 للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية عن االقتراح 
بقانون بتعديل املادة 4 من قانون الديوان 
ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان، وإع��ادت��ه إلى 
اللجنة، وج��اءت نتيجة التصويت موافقة 

16 من 41 إجمالي احلضور.
قرر املجلس املوافقة على مشروع القانون 
من حيث املبدأ، وج��اءت نتيجة التصويت 

مبوافقة 23 من 41 إجمالي احلضور.
قرر املجلس املوافقة على التعديالت على 

القانون وصيغته النهائية.
 قرر املجلس املوافقة على املداولة األولى 
مل��ش��روع القانون بتعديل ق��ان��ون الديون 
الوطني حلقوق اإلن��س��ان وج��اءت نتيجة 
التصويت مبوافقة 30 وعدم موافقة 16 من 

إجمالي احلضور 46 عضًوا.
قرر املجلس عدم املوافقة على االستثناء 
من امل��ادة 104 من الالئحة الداخلية لنظر 
املداولة الثانية بصفة االستعجال، وجاءت 
نتيجة التصويت مبوافقة 25 من إجمالي 
احل��ض��ور. واف���ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى امل��داول��ة 
األول���ى مل��ش��روع ال��ق��ان��ون وج���اءت نتيجة 
التصويت مبوافقة 38 وعدم موافقة 5 من 
إجمالي احلضور 43 عضًوا. وافق املجلس 
على االستثناء من امل��ادة 104 من الالئحة 
الداخلية وامل��داول��ة الثانية على مشروع 
القانون في شأن حتديد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية ال��ع��ام 2018، 
وجاءت نتيجة التصويت مبوافقة 39 وعدم 
موافقة 5 من إجمالي احلضور 44 ومتت 

إحالة مشروع القانون إلى احلكومة.

ماجد املطيري

   خليل الصالح

أحمد الفضل


