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آه «يا اميمتي» ما عاد فينا مثل املاضي، كل 
شيء تغير وحتول، ال فيها اهل الشيم وال فيها 
العشير، ولالسف خاب فيها من سعى. الرجال 
االولون اهل اخلير واهل الفزعات من الطيبني 
ما عادوا موجودين اال من ندر منهم، اي القليل 
جدا اللي هم نستجدي فيهم اخلير والبركة. 
«الرجال مخابر ما هي مناظر»، لكن هذا حالنا 
اليوم! ال تنتظر مــن املوجودين ان يكونوا 
نفس الرجال الذين بنوا هذا الوطن بالعرق 
والدم واجلهد والعطاء، ألنهم متيزوا بالوفاء 
واالخالص والتفاني لهذا الوطن والشــعب، 
واليوم جند خيبة امل في بعض من يتولى 
املسؤولية، فكل ما يسعون إليه هو السطوة 
والنفوذ، فظلموا الكويت وأهلها واستباحوا 

اموالها وخيرات املواطنني.
اقول: كان يا ما كان فــي قدمي الزمان، 
وسالف العصر واالوان، كان للكويت رجال 
اوفياء اقوياء بتعاضدهم وتعاونهم، «شدوا» 
املآزر عند الشــدائد، ال يبخلون على احد، 
يفزعون ملن يطلب فزعتهم سواء أكان ذلك 
بالسراء او الضراء. وكانوا متالحمني متراصني 
متعاضدين، غنيهم يقف مع فقيرهم، وقويهم 
يحمي ضعيفهم، مترابطني متآزرين في كل 
شيء، عصفت بهم االزمان واملواقف ولكنهم 
كانوا لها رجاال أشداء، ال يهابون وال يخافون، 
قلوبهم صلبة، قوية، في حب االرض واهل 
الديرة، كما كان اهل الديرة يعرفون بواطن 
امورهم ولذلك جندهم يقفون وقفة رجل واحد 
امام الصعاب، هؤالء هم الكويتيون، ويقول 

املثل «ما يعرف رطني اال ولد بطني»، وهذا 
من شدة تقارب اهل هذا الوطن والتصاقهم 

ببعض ومعرفة شؤونهم واحوالهم.
ولكن لالســف اليوم جند ان كل شيء 
تالشــى من بعض الناس الذيــن اصبحوا 
يتنكرون ملواقف الرجال االولني، ويقول ايضا 
املثل «جلٍد ما هو جلدك جره على الشوك»، اذا 
هو ليس من اهلك او جماعتك صد عنه، وهذا 
لــم يكن في املاضي، حيث كان اهل الكويت 

اسرة واحدة مترابطني متعاونني.
مرت ايام عليهم صعبة جدا، ولكن وقوفهم 
بجانب بعض خفف عنهم هذه الصعاب حتى 
«بنيت» هذه االرض وُعمِّرت بسواعد احلاكم 

واحملكوم من ابناء هذا الوطن.
كما نؤكد ان املجريات التي حدثت باالمس 
في قاعة عبداهللا الســالم بني اعضاء مجلس 
االمة دخيلــة على املجتمع الكويتي، خاصة 
ما جاء فيها مــن الفاظ غير الئقة والتطاول 
بااليدي امر مرفوض. ويقول املثل «ما يعرف 
قديري اال اللي يجرب غيري»، ونقول ايضا 
«هذا بالء ابوك ياعقاب» حتى اآلن لم نعرف 

من هو مع هذا الوطن او ضده.
االنسانية اصبحت غائبة عن صدور بعض 
من يّدعون انهم ابناء هذا الوطن، وهذه مصيبة 
من مصائب هــذه الدنيا، ال تراحم وال تواد 
بينهم، فقد طغى حب املال وحب التســلط 
والنفوذ على ما ذكر في البداية، كفانا اهللا إياها.

وقفة: على طمام املرحوم و(الطبنا والغدا 
الشر)

من بالدي

«الرجال مخابر 
ما هي مناظر»

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

رفض طعنني بانتخابات «البلدي» و«جمع السالح»
أصدرت احملكمة الدســتورية، أمس حكما 
بعدم قبول طعن بانتخابــات املجلس البلدي، 
وآخر بعدم قبول طعن باملادة األولى من القانون 
رقم ٦ لســنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم جمع السالح 

والذخائر واملفرقعات.
فبشــأن الطعن األول، قضت احملكمة التي 

عقدت برئاسة املستشار يوسف املطاوعة بعدم 
قبول طعن بانتخابات املجلس البلدي التي أجريت 
يوم ١٢ مايــو ٢٠١٨. وفي الطعن اآلخر، قضت 
احملكمة برفض الطعن باملادة األولى من القانون 
رقم ٦ لســنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم جمع السالح 

والذخائر واملفرقعات.

أمرت نيابة شؤون اإلعالم والنشر أمس بحجز 
مطرب عراقي مقيم في البالد ٢١ يوما وإحالته 
إلى السجن املركزي، بعد انتهاء حتقيقاتها معه 
بقضية اإلساءة إلى ضابط بوزارة الداخلية. وكانت 
«الداخلية» قد أعلنت القبض على املطرب وإحالته 
إلى النيابة العامة بعدما اتهمته بتصوير مقطع 
مسيء إلى ضابط في إدارة املرور على خلفية قيامه 

بتحرير مخالفة مرورية بحقه وسحب رخصة 
القيادة اخلاصة به. يذكر أن املتهم كان ظهر في 
التصوير وهو يقلل من شــأن إجراء الضابط 
بســحب رخصة قيادته ويتحداه باسترجاعها 
باتصال هاتفي، ويضيف أن بإمكانه أن يحصل 
الراتب الشهري للضابط بساعة واحدة ويشير 
إلى ساعته قائال إن ثمنها أكثر من راتب الضابط.

دراسة قانونية: «مزاولة الطب» ُيخالف 
الدستور والشريعة واجلودة الصحية

أكد خبير العلوم اجلزائية 
املقارنة  القانونية  والعلوم 
بندر جبر أن املادة ٢٧ من 
قانون الطفل جتيز للطبيب 
إجراء التدخل اجلراحي في 
احلاالت غير املســتعجلة 
وكذلك في حالة رفض الولي 
الطبيعي احلضور أو رفض 
إجراء التدخل وكان التدخل 
الطفل من  مهماً وملصلحة 
ناحية صحية، مبينا أن نص 
املادة العام يتكلم عن جميع 
إذا  الرعاية الصحية  أنواع 

رفض الولي أو من في حكمه إبقاء الطفل في 
املستشفى وكانت حالته الصحية تستدعي 

ذلك.
وأوضح جبر، خالل دراســة قانونية 
مطولة خص بها «األنباء» بشــأن مشروع 
قانون مزاولة مهنة الطب املقدم من اجلمعية 

الطبيــة الكويتيــة والذي 
ساهمت جهات أخرى في 
صياغته كمؤسسة الكويت 
العلمي واملجلس  للتقــدم 
للتخطيــط وكلية  األعلى 
إلى  احلقــوق باإلضافــة 
جهات طبية وقانونية، أن 
املشروع يتضمن مخالفات 
دســتورية وأخرى تتعلق 
بأحكام الشريعة  واجلودة 
الصحية، مشيرا إلى أنه ال 
يسن نصوصا تواكب الطفرة 
العلمية على سبيل املثال ال 
احلصر في قواعد التطبيب عن بعد بواسطة 
االنترنت، ومعاجلة أخطاء الروبوت اجلراحي 
«اإلنسان اآللي» مثلما نصت عليه قوانني 

االحتاد األوروبي.
لالطالع على الدراسة كاملة زوروا موقع 
www.alanba.com.kw :األنباء» اإللكتروني»

بندر جبر

حتويل املطرب العراقي املسيء لضابط إلى «املركزي»

النهام بحث آلية تطوير املناهج بأ كادميية سعد العبداهللا
وزارة  وكيــل  اجتمــع 
الفريــق عصام  الداخليــة 
النهــام مبجلــس أكادميية 
ســعد العبــداهللا للعلــوم 
األمنــــية والـــذي ضم كال 

من:
وكيــل وزارة الداخليــة 
املســاعد لشــؤون التعليم 
اللــواء مــازن  والتدريــب 
اجلراح  ومدير عام أكادميية 
ســعد العبــداهللا للعلــوم 
األمنيــة بالتكليــف اللواء 
ناصــر بورســلي ومديــر 
جامعــة الكويــت باإلنابــة 
د.فايــز الظفيــري ومديــر 
عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي 
املضف ومديــر عام اإلدارة 
اللواء  العامة للتحقيقــات 
إبراهيــم  حقوقــي د.فهــد 
الدوســري واللواء متقاعد 

السعيد.
ومت خالل اللقاء بحث آلية 
تطوير وحتديث العمل داخل 
األكادميية وتطوير املناهج 
الدراســية مبا يتناسب مع 
أحــدث األســاليب، كما مت 

حياتهم العملية القادمة.
من جهة أخرى، عقد وكيل 
الوزارة الفريق عصام النهام 
اجتماعا أمنيا ضم القيادات 
األمنية املعنية لبحث اجراءات 
التأمــني واالنتشــار خــالل 

االحتفاالت الوطنية.
وأكد الفريق النهام خالل 
االلتــزام  االجتمــاع أهميــة 
باليقظة واجلاهزية والتنسيق 
بــني  الفــوري  والتعــاون 
القطاعات امليدانية واملعنية 
لضمان حمايــة امن الوطن 
وأمان املواطنــني واملقيمني، 
داعيا الى ترجمة االجراءات 
األمنية الــى واقع عملي مع 
مراعــاة كبار الســن وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مشددا 
على ضرورة التعامل بسعة 
صدر مع جميع املشاركني في 

االحتفاالت.

بحث آلية التدريب وإعداد 
برامــج تركز علــى تنمية 
العلمية والعملية  املهارات 
التي اكتسبوها خالل فترة 
دراســتهم مبــا ميكنهم من 
التعامل مــع أي أحداث في 

وكيل الداخلية شدد على أهمية التعامل الراقي مع اجلمهور وسعة الصدر في االحتفاالت

الفريق عصام النهام خالل ترؤسه اجتماع مجلس أكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية

د.عادل اإلبراهيــم واللواء 
متقاعد محمد املكيمي ود.بدر 
عثمان مال اهللا مدير املعهد 
العربي للتخطيط والعميد 
حقوقي د.طالل  الســويط 
والعقيــد حقوقي د.ضاري 

«الداخلية»: جتديد إقامات العمل األهلي إلكترونيًا أول مارس

«أمن الدولة» يتولى ملف امرأة توزع منشورات في احملكمة

محمد اجلالهمة

العامــة  االدارة  أعلنــت 
لشؤون االقامة التي يرأسها 
العميد عبدالقادر شعبان عن 
بــدء تطبيق اجــراء جتديد 
اقامــات العاملــني من حملة 
مــادة ١٨ مطلع مارس املقبل 
الكترونيا، على ان يتم على 
فترات جتديد حملة املادة ١٧ 
العاملني في القطاع احلكومي 
وحملة مادة ٢٢ التحاق بعائل 
على فترات بالتتابع، بحسب 

ما ذكره مصدر امني. 
وفي هذا الســياق، قال 
الداخليــة  وزارة  وكيــل 
اإلقامة  املســاعد لشــؤون 
اللــواء طــالل معرفــي إنه 
اســتكماال مليكنة اخلدمات 
التــي تقدمهــا املؤسســة 
األمنية، وبعد جناح مشروع 

سعود عبدالعزيز

تعامل رجال أمن الدولة مع بالغ 
يفيد بقيام سيدة بتوزيع منشورات 
مســيئة لشــخصية فــي محكمــة 
اجلهراء. وبحسب مصدر امني فإن 

رجــال االمن اســتلموا نســخة من 
املنشور من أحد املوظفني حيث قامت 
السيدة بتسليمها له وآلخرين، وقال 
إن بالغا ورد الى قطاع االمن العام 
يفيد بوجود ســيدة تقوم بتوزيع 
منشــورات داخل محكمة اجلهراء، 

وفور ورود البالغ مت انتقال دورية 
للبحث عن السيدة التي لم يعد لها 
اثــر ليتم اخطار جهــاز امن الدولة 

الذي أكد انه سيتعامل مع البالغ.
يشــار الى ان فــي معظم أروقة 
احملاكم توجد كاميرات مراقبة وميكن 

االستعانة بهذه الكاميرات بتحديد 
هوية السيدة، او متابعتها بواسطة 
الكاميرات املوجودة باملواقف وحتديد 
رقم لوحة مركبتها متهيدا للتحقيق 
معها والوقوف على أسباب توزيعها 

املنشور ومكان اعداده وطباعته.

.٢٠٢٠/٣/١
وأشــار إلى أنه ســيتم 
تخصيــص قاعة بــاإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة ابتداء 
من يوم األحد ٢٣ اجلاري، 
الستقبال طلبات الشركات 
التجاريــة،  واملؤسســات 
جتديــد  كيفيــة  وشــرح 

األمنية وكافة جهات الدولة 
الســتكمال ميكنة خدمات 

شؤون اإلقامة.
ولفت إلى أنه في الفترة 
املقبلة سيتم إطالق خدمة 
جتديــد حلاملــي اإلقامــة 
بالقطاع احلكومي مادة ١٧ 
الكترونيــا، وربــط اإلدارة 
العامة لشــؤون اإلقامة مع 
جميع الــوزارات واجلهات 

احلكومية. 
طــالل  اللــواء  ودعــا 
معرفي املواطنني واملقيمني 
لالستفادة من موقع وزارة 
 www.moi.gov.kw الداخلية
 ON) في خدمات األونالين
LINE) التي تقدمها اإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة وكل 
القطاعــات األمنية توفيرا 
للجهــد والوقــت وســرعة 

اإلجناز.

اإلقامة مــادة ١٨ إلكترونيا 
للمراجعني.

وأضاف أن على ممثلي 
الشــركات الذيــن يحملون 
الصفــة القانونيــة، أو من 
لهم صفة رســمية إحضار 
منوذج الطلب من الشركة 
أو املؤسسة التجارية والرقم 
املوحــد واالمييــل اخلاص 
بهــا، أو امييــل املفوض له 
استخدام نظام التشغيل. 

وأشاد اللواء طالل معرفي 
باجلهود الكبيرة التي تقوم 
بهــا الهيئة العامــة للقوى 
العاملــة ووزارة الصحــة 
والهيئة العامة للمعلومات 
املدنية وقطاع تكنولوجيا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
بــوزارة الداخليــة إلجناح 
املشــروع، مؤكدا استمرار 
التعــاون بــني املؤسســة 

أعلنت جتديد إقامات العاملني بالقطاع احلكومي وااللتحاق بعائل

العميد عبد القادر شعبان اللواء طالل معرفي

العمالــة  إقامــات  جتديــد 
املنزليــة ومن فــي حكمهم 
طبقا للمادة ٢٠ إلكترونيا، 
يستعد القطاع إلطالق خدمة 
جديدة وهــي جتديد إقامة 
العاملــني بالقطــاع األهلي 
طبقا للمادة ١٨ الكترونيا، 
ابتداء من يوم األحد املوافق 

عسران لـ «األنباء»: جهود كبيرة من السلطات الكويتية 
النتشال جثمان الصياد املصري أحمد اخلواجة من البحر

أسامة أبو السعود - محمد راتب

كشــف رئيس البعثــة القنصلية 
املصرية بالبالد السفير هشام عسران 
تفاصيل وفاة احد الصيادين املصريني 
في عرض اخلليج منذ ٩ أيام واجلهود 
الكبيرة التي تبذلها السلطات الكويتية 
للعثور على جثمانه. وقال الســفير 
عسران في تصريحات لـ «األنباء» ان 
القنصلية استقبلت أمس األربعاء عددا 
من أبناء اجلالية املصرية الصيادين 

لالطــالع علــى اجلهــود التــي تبذل 
للعثــور علــى جثمان الشــاب احمد 
خالــد اخلواجة، رحمــه اهللا، والذي 
كان مــع صديق له فــي البحر حيث 
جنا صديق احمد بينما غرق اخلواجة 
اثناء رحلة صيد قبل ٩ ايام. وأردف 
عسران: طلبنا من السلطات الكويتية 
البحث عن جثمان احمد مبجرد علمنا 
باخلبــر، وبالفعل حتركــت مختلف 
األجهزة الكويتية سواء قوات اإلنقاذ 
البحري او قوات املســطحات املائية 

الكويتية وكثفت عمليات البحث عن 
جثمانه واشــترك في ذلك ايضا عدد 

من الصيادين املصريني مبراكبهم.
وأكد أن التنسيق والتعاون كبير 
مع السلطات الكويتية املعنية للبحث 
عن جثمان الشاب احمد اخلواجة وان 
كان هناك احتمال ان تكون املياه جرفت 
جثمانه خارج املياه اإلقليمية الكويتية 
الى إحدى دول اجلوار مثل ايران وهذا 

كالم مسؤولني كويتيني.
وشدد السفير عسران على ان عملية 

البحث عــن جثمان احمــد اخلواجة 
مازالت تتم بكل الوسائل والسبل ألنها 
أوال واخيرا مسألة إنسانية، مؤكدا انه 
ال يتهــم أحدا أبــدا بالتقصير في هذا 
اجلانب، ومعربا عن امله الكبير في أن 
يتم العثور على جثمان أحمد، رحمه 
اهللا، قريبا إلعادتــه الى أهله ودفنه 
مبقابر أسرته في مصر، حسب طلبهم. 
وكان عــدد مــن الصيادين املصريني 
جتمعوا للمطالبة بتســريع عمليات 

البحث عن جثمان املفقود.  

رئيس البعثة القنصلية املصرية شدد على احتمال أن تكون املياه جرفته خارج املياه اإلقليمية الكويتية

أحمد اخلواجة - رحمه اهللالسفير هشام عسران جانب من جتمع أبناء اجلالية املصرية الصيادين أمس

قوات اإلنقاذ البحري و«املسطحات املائية» وعدد من الصيادين املصريني مبراكبهم بحثوا عنه على مدى ٩ أيام باخلليج

إلغاء استبعاد مكتب الدويلة من املناقصات
أصدرت احملكمة الكلية حكما بإلغاء القرار 
الصادر من جهاز املناقصات املركزية باستبعاد 
املكتب الهندسي اخلاص بالنائب األسبق مبارك 
الدويلة من املشاركة في املناقصات احلكومية ملدة 

أربع سنوات. وقال الدويلة على حسابه في «تويتر» 
إن هذا احلكم جاء بعد ثبوت عدم مسؤوليته عن 
واقعة األمطار في مدينة صباح األحمد السكنية 

والتي تسببت في أضرار مادية كبيرة.


