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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

باليرمو بصدد التوأمة مع مدينة األحمدي

السفارتان الفرنسية والبريطانية:
 تولي املرأة  منصب القضاء قرار تاريخي 

أسامة دياب

هنأت الســفارة الفرنســية لدى البالد عبر 
موقعها علــى موقع التواصل املــرأة الكويتية 
مبناســبة توليهــا منصب القضــاء. ووصفت 
الســفارة قــرار تولي املــرأة الكويتية املنصب 
املرموق بالتاريخي، متمنية التوفيق للقضاة من 
الكوادر النسائية الالئي مت تعيينهن. وأشارت 
السفارة إلى ترحيبها بالشراكة الواعدة وطويلة 
األمد بني معهد الدراسات القانونية والقضائية 
في الكويت واملدرسة الوطنية الفرنسية للقضاة.

من جانبه، هنأ السفير البريطاني لدى 
البالد مايــكل دافنبورت املــرأة الكويتية 
مبــا وصفه بالقرار التاريخي بتولي املرأة 

الكويتية منصب القضاء.
وقال دافنبورت، في تغريدة له على موقع 
التواصــل االجتماعــي «تويتــر»:  بالنيابة عن 
السفارة البريطانية في الكويت أبعث بخالص 
التهاني للسيدات الكويتيات الالتي مت تعيينهن 
كقاضيات في قرار تاريخي، كما أتوجه بالتهنئة 
للمــرأة الكويتية على هذا اإلجناز، وأمتنى لها 

املزيد من التقدم واالزدهار. 

روما: ذكر عمدة باليرمو اإليطالية أن عاصمة 
صقلية بصدد إقامة توأمة مع مدينة األحمدي 
الكويتية تأكيــدا ألهمية التواصل احلضاري 
والثقافــي مع الكويت وبــني منطقتي اخلليج 
واملتوسط. وتناولت الصحف اإليطالية النبأ 
صبــاح أمس اثر زيارة قام بها ســفيرنا لدى 
اجلمهورية اإليطالية الشيخ عزام الصباح لعمدة 
مدينة باليرمو عاصمة صقلية الذي استقبله 

مبقره في قصر «ديللي أكويلي» التاريخي.
ونقلت عن العمدة البروفيســور ليولوكا 
أورالندو أن عاصمة صقلية بصدد اقامة توأمة 
مــع مدينة األحمدي الكويتيــة تأكيدا ألهمية 
التواصل احلضاري والثقافي مع الكويت وبني 

منطقتي اخلليج واملتوسط.
وذكرت أن لقاء عمدة باليرمو وسفير الكويت 
كان فرصة لتناول «إمكانية إقامة توأمة واتفاقية 
تآخ بني مدينتي باليرمو واألحمدي الساحليتني 
وعرض سياسة املدينة املنفتحة جتاه املهاجرين 
و«ميثاق باليرمو» في هذا الشأن، مشيرة الى أن 
العمدة أورالندو والسفير الشيخ عزام الصباح 
ناقشا إمكانية تنظيم «حدث اجتماعي اقتصادي 
للكويت مخصص لــرواد األعمال في عاصمة 

إقليم صقلية» املتمتع باحلكم الذاتي. وذكرت أن 
العمدة شدد على «االرتباط املتزايد بني منطقة 
اخلليج العربي وحوض البحر املتوسط على 
الصعيد اجليوسياسي» اذ «جتمع بني شعوب 
وثقافات وأديان جتد في باليرمو ساحة متميزة 

للتالقي والتبادل املفيد فيما بينها».

تأكيداً ألهمية التواصل احلضاري مع الكويت وبني منطقتي اخلليج واملتوسط

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه عمدة مدينة باليرمو

الشرقاوي: مرافق «العدل» جاهزة 
الستقبال اجلمهور وفق خطة العودة

أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي 
صباح امس بجولة تفقدية لدور العدالة وجميع 
مرافق وزارة العدل في جميع احملافظات، حيث 
اطمأن على ســير العمل وتواجد املوظفني في 
مواقعهم واســتعدادهم التام لتقدمي اخلدمات 

املتاحة جلمهور املراجعني.
واوضح الشرقاوي أن وزارة العدل قامت 
خــالل الفتــرة الســابقة بتطويــر منظومتها 
اخلدماتية وفق التحــول الرقمي اإللكتروني، 
حيث مت اطالق منصة املواعيد االلكترونية التي 

أســهمت بشكل فعال في تنظيم الدخول لدور 
العدالة ومنصة دفع كفاالت االستئناف اجلزئي 
ومنصة دفع كفاالت التمييز ومنصة دفع مبالغ 
التنفيــذ علما ان الوزارة مســتمر في حتويل 
جميع اخلدمات الكترونيا تسهيال منها والتزاما 
بتعليمات واشتراطات السلطات الصحية. وبني 
أن الوزارة أكدت على جميع العاملني لديها وكل 
مرتادي دور العدالة بضرورة ارتداء الكمامات 
والقفازات طوال فترة تواجدهم وكذلك احلفاظ 
على التباعد االجتماعي ومراعاة كل توصيات 
وتعليمات السلطات الصحة للوقاية من ڤيروس 

كورونا املستجد.

إطالق منصة املواعيد اإللكترونية ساهم في تنظيم الدخول لدور العدالة

عمر الشرقاوي خالل جولته في مرافق وزارة العدل

«التقدم العلمي» ُتطلق «حتدي الهاكاثون االفتراضي»

«الداخلية» تعيد لـ «التربية» ٣٦ مدرسة من أصل ٤٨

األمير هّنأ رئيسي رواندا والصومال وحاكم كندا باألعياد الوطنية
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى جولي 
باييت حاكم عام كندا الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالدهــا، متمنيا لها 
موفور الصحة ومتام العافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس بــاول كاجامي 
رئيس جمهوريــة رواندا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا سموه له 

دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 
املزيد من الرقي والنماء.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى جولي 
باييــت حاكم عــام كنــدا الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي لبالدها، 
متمنيا ســموه لها موفــور الصحة 

والعافية.
كمــا بعث ســموه ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيس بــاول كاجامي رئيس 
جمهورية رواندا الصديقة، ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا سموه له دوام 

الصحة والعافية.
وبعث سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعــث صاحــب الســمو األمير 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس محمد 
عبداهللا محمــد «فرماجــو» رئيس 
الفيدراليــة  جمهوريــة الصومــال 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تهنئــة إلى 
الرئيــس محمــد عبــداهللا محمــد 
«فرماجو» رئيس جمهورية الصومال 
الفيدرالية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيا له موفــور الصحة 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

أطلقت مؤسســة الكويت 
العلمــي فعاليــات  للتقــدم 
الهاكاثون االفتراضي  حتدي 
الذي يهدف إلى إيجاد حلول 
تســاعد  مبتكــرة  رقميــة 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
التحديــات  علــى مواجهــة 
الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد. وأوضحت 
املؤسســة أن الهاكاثون الذي 
سيقام بالتعاون مع املجلس 
األعلى للتخطيــط والتنمية 
وســفارة الواليــات املتحــدة 
لدى الكويت وشركة أجيليتي 
املتخصصة في مجال اخلدمات 
العاملية وشركة  اللوجستية 
كودد املتخصصة في خدمات 
البرمجة يأتــي ضمن جهود 
املؤسسة الهادفة إلى توظيف 
اإلبداعيــة وتعزيزها  األفكار 
الرقميــة  الوســائل  بأحــدث 
التــي  التداعيــات  ملواجهــة 
فرضتها جائحة «كوفيدـ  ١٩» 

على الكويت.
وقال املدير العام ملؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.عدنــان شــهاب الديــن ان 
فعاليــات الهاكاثــون تندرج 
ضمن االستراتيجية احلالية 
للمؤسســة التــي تركز على 
حتفيز جميع شرائح املجتمع 
علــى االنخراط فــي مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
واالســتفادة منها في حتقيق 
أكبر فائدة ممكنــة للمجتمع 
والشــباب واملجتمع البحثي 
والقطــاع اخلــاص واجلهات 
احلكوميــة. وأضاف شــهاب 
الديــن ان الهاكاثــون الــذي 
يســتمر على مدار ٢٤ ساعة 
متواصلة يسبقه عدد من ورش 
العمل واحملاضرات التي تواكب 
تطلعات املؤسســة إلى خلق 

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للمنشآت التربوية والتخطيط 
التربيــة م.ياســني  بــوزارة 
الياسني أنه سيتم رفع تقرير 
يوم األحد املقبــل عن حاالت 
املــدارس التي مت اســتغاللها 
من قبــل اجلهــات احلكومية 
ومراكز اإليواء حلصر األعطال 
والتوالف إن وجــدت والبدء 
بصيانة املــدارس للمرحلتني 
املتوسطة والثانوية قبل تاريخ 
٤ أغسطس واالستمرار بعملية 
صيانة املــدارس التي لم يتم 
اســتغاللها من قبــل اجلهات 
احلكومية مشيرا الى انه سيتم 
بعد ذلك رفع التقرير النهائي 
لوزير التربية ووزير التعليم 
العالي بحالة املدارس احلالية 

قبل تاريخ ١٥ يوليو.
جاء ذلك خــالل االجتماع 
الــذي حضــره، الــى جانــب 

كيفيــة التعامل مــع التحدي 
الــذي اختــاره الفريــق مــن 
بــني التحديات التــي حددها 
املنظمون للعمل عليها وتقدمي 
منوذج حللها شريطة أن يكون 
قابال للتنفيذ في أي قطاع من 

قطاعات الدولة.
من جهتها، دعت ســفيرة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي املشاركني 
إلى بحــث الطــرق اإلبداعية 
املختلفة واستخدامها ملواجهة 
التــي فرضتهــا  التحديــات 
جائحة «كوفيد ـ ١٩» واصفة 
الهاكاثون بأنه فرصة رائعة 
لعرض اجلهود التي ميكن أن 
تتشارك في بذلها احلكومات 
والشركات ومؤسسات املجتمع 
املواهب  املدنــي الســتقطاب 
واملــوارد املختلفــة للتصدي 
للجائحة، موضحة ان السفارة 
ســاهمت في تسهيل مشاركة 
ثالثــة رواد أعمــال أميركيني 
بارزين للحديث عن جتربتهم 
أمــام املشــاركني معربــة عن 
أملها فــي أن تكــون قصص 

من جانبه، اشــار الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشطة فيصل املقصيد الى 
أنه متت مخاطبة املؤسســات 
واجلهات احلكومية واجلمعيات 
التعاونية التي استغلت هذه 

في اكتساب املهارات والقدرات 
مــن املدربــني واحملاضريــن 

العامليني املشاركني فيه.
من جانبه، أشار الرئيس 
التنفيــذي لشــركة أجيليتي 
طارق الســلطان إلــى وجود 
تســارع عاملي نحو استخدام 
التكنولوجيا في كافة مجاالت 
احليــاة وقــد أدت الظــروف 
املرتبطة بانتشار «كوفيدـ  ١٩» 
إلى التعجيل في هذا التوجه، 
مضيفا ان القدرة على استخدام 
اإلمكانات الرقمية في كل جانب 
التشــغيلية  مــن اجلوانــب 
اليومية أصبحت  واحلياتية 
أمرا واقعا ونهجا مستقبليا، 
مبينا أن دعم الشركة إلطالق 
الهاكاثــون االفتراضي يعزز 
من اجلهــود املبذولة إليجاد 
حلول لتحديات «كوفيدـ  ١٩» 
في الكويت «وهو أمر مهم جدا 

ألجيليتي».
من جهته، قال الشــريك 
املؤسس لشركة كودد أحمد 
معرفــي إن هــذا النــوع من 
الفعاليات يســعى لتسليط 
الضوء على املواهب احمللية 
مــن مبرمجــني ومصممــني 
عبر متكينهم من املشــاركة 
واستخدام مواهبهم اإلبداعية 
فــي بيئة مفعمة باملنافســة 
لربــط  ونطمــح  املثمــرة، 
اجلهات احلكومية ومؤسسات 
الدولة باملبدعني في املجتمع 
التكنولوجــي فــي الكويــت 
الفرصــة إلطــالق  وإتاحــة 
مواهبهم واملشاركة في تطوير 
أنظمــة وتطبيقــات مميــزة 
للجهات احلكومية باستخدام 
أحــدث لغــات البرمجة وما 
توصلت له التكنولوجيا في 
العالم ليســتخدمها املجتمع 

الكويتي.

بتسليم املدارس تباعا، مؤكدا 
ضرورة التنسيق بني مديري 
الشؤون الهندسية في املناطق 
واملوجه العام للتربية الكشفية 
خاصة أن وزارة الداخلية قامت 
بتســليم ٣٦ مدرسة من أصل 
٤٨ مدرسة. ولفت املقصيد الى 
ضــرورة تعقيم املدارس قبل 
تســلمها من قبل املؤسســات 
واجلهات احلكومية واجلمعيات 
التعاونية حتت إشراف فريق 
الكشــافة التطوعي بالتعاون 
مــع املتطوعــني فــي الدفــاع 
املدني وإزالة املخلفات ورفع 
التقرير األولي يــوم الثالثاء 
املقبل ملجلس الوكالء واخلاص 
بوضعيــة املــدارس من جهة 
واملدارس املســتغلة من قبل 
اجلهــات احلكوميــة من جهة 
أخرى خاصة انه مت تسليمهم 
مــدارس املرحلــة االبتدائيــة 
واملتوسطة واستبعاد مدارس 

املرحلة الثانوية.

املبادريــن ملهمــة للمبدعني 
احملليني إليجاد حلول عملية 
للمشــكالت العديدة الناجمة 

عن هذه اجلائحة.
بدوره، أشــاد األمني العام 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
مهــدي  د.خالــد  والتنميــة 
باجلهود التي تبذلها مؤسسة 
الكويت للتقدم العمي في قيادة 
االبتكار بالكويت وتشــجيع 
املبتكرين واملبدعني على تقدمي 
حلولهم اإلبداعية للمشكالت 
والتحديــات التــي تواجههــا 
البالد، مشــيرا إلــى التعاون 
املتميز بني املجلس واملؤسسة 
في وضع السياسات الساعية 
إلــى حتقيــق رؤيــة «كويت 

جديدة ٢٠٣٥».
وقــال ان هــذا الهاكاثون 
يأتــي في وقــت نشــهد فيه 
جائحــة عاملية تتطلب أفكارا 
أكثر ابتكارا وإبداعا استعدادا 
للتعامل مع الوضع الطبيعي 
اجلديد التي ستفرضه اجلائحة 
بعد زوالها داعيا املشاركني في 
الهاكاثون إلى االستفادة منه 

املــدارس لضرورة تســليمها 
لوزارة التربية كموعد أقصاه 
١٥ يوليو، مشــيرا إلى أنه مت 
تسليم ٣٦٦ مدرسة مبختلف 
املناطق التعليمية ملؤسسات 
الدولــة، حيث بــدأت اجلهات 

يهدف إليجاد حلول رقمية مبتكرة تساعد على مواجهة حتديات «كورونا» في البالد

الياسني: البدء في صيانة املدارس التالفة قبل ٤ أغسطس املقبل

د.عدنان شهاب الدين والسفيرة الينا رومانوسكي ود.خالد مهدي وطارق السلطان وأحمد معرفي

م.ياسني الياسني وفيصل املقصيد خالل االجتماع

بيئة مزدهرة للحلول الرقمية 
الطاقات  املبتكرة وتشــجيع 
اإلبداعية في الكويت، مبينا أن 
التعاون مع السفارة األميركية 
يهــدف إلــى تشــكيل حلقــة 
وصل بني املشاركني وخبراء 
الشركات الرقمية الرائدة في 
الواليات املتحدة بهدف تبادل 
اخلبــرات املعرفية، مبينا أن 
الهاكاثون يوفر فرصا رائدة 
حلل املشكالت وخلق مناذج 
وحلول ميكن توظيفها في أي 
قطاع في الكويت، داعيا جميع 
املطورين واملصممني التقنيني 
إلــى االنضمــام إلــى حتــدي 
الهاكاثــون الذي يســاهم في 
إيجاد حلول مبتكرة للتعامل 
مع تداعيات جائحة كورونا.

بــأن األشــخاص  وأفــاد 
التحــدي  فــي  املشــاركني 
سينقسمون الى فرق يتكون 
كل منها من ٢ الى ٥ أشخاص 
وســيخوضون هذه التجربة 
بأجــواء تنافســية على مدار 
٢٤ ســاعة مــن خــالل وضع 
إلــى  اســتراتيجية تتطــرق 

الوكيــل املســاعد  الياســني، 
للتنمية التربوية واألنشــطة 
فيصل املقصيد واملوجه العام 
للتربية الكشفية إبراهيم العيد 
ومديرو الشؤون الهندسية في 

املناطق التعليمية.

«املعلومات املدنية»: استقبال املراجعني 
اعتبارًا من األحد وفق حجز مسبق

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات املدنية عن 
استقبال املراجعني يوميا وفق احلجز اإللكتروني 
املســبق اعتبارا من األحد املقبل من الساعة ٩ 
صباحا حتى ١ ظهرا فيما ميتد تسلم البطاقات 
حتى ٥ مســاء. وأوضحت الهيئة في بيان لها 
أمس أن املراجعة ستكون وفق احلجز املسبق 
عبــر نظام املواعيــد على موقــع الهيئة الذي 
سيكون متاحا كل يوم سبت حتى استكمال العدد 
املسموح به ومن ثم إغالق احلجز حتى السبت 

الذي يليه، وذلك للحد من الزحمة املتوقعة.

وأضافــت أن نظام حجز املواعيد ســيظل 
متاحا حلني االنتهاء من الطاقة احملددة الستقبال 
املراجعني واملوزعة على مدار األسبوع ومن ثم 

العودة الى إعادة فتح النظام تلقائيا.
وبينــت أن ذلــك يأتــي ضمن اإلجــراءات 
االحترازية ملواجهة ڤيروس كورونا املستجد 
التي أقرتها اجلهات املسؤولة في املرحلة الثانية 
من العــودة التدريجية حليــاة الطبيعية في 
البالد وضرورة توفر التباعد االجتماعي وعدم 

التكدس في صاالت املراجعني.

من الساعة ٩ صباحاً حتى ١ ظهراً وتسليم البطاقات ميتد حتى ٥ مساًء

..ونواب و«ثوابت األمة» عن تولي املرأة 
منصب القضاء: األفضل تقدمي اجلانب الشرعي

في مقابل الترحيب احمللي والدولي الكبير 
بإعالن تولي املرأة الكويتية منصب القضاء، 
كان لبعض النواب والتجمعات، ومنها جتمع 
ثوابت األمة، رأي مغاير، حيث قال النائب خالد 
العتيبــي ان القضاء فرع عن اإلمامة العظمى 

واليجوز أن تتواله املرأة.
واضاف ان األحاديث النبوية ال جتعل لها 
والية على غيرها بل وال على نفسها بجوانب من 
أمور حياتها اخلاصة، وزاد بقوله: ان تنصيب 
املرأة للقضاء له آراء شرعية واضحة، وعلى 
االخــوة أعضاء مجلس القضــاء التريث قبل 
املوافقة على املذكرة وتقدمي اجلانب الشرعي.

من جانبه، دعا النائب ماجد املطيري الى 
النظر في كل االعتبارات الشرعية والقانونية 

قبل حتويل وكيالت نيابة الى «قضاة».
وقال املطيري: انه ليس انتقاصا من قدرات 
املرأة، بل مراعاة ملقاصد الشريعة الغراء بتوجيه 
تلك القدرات التوجيه الصحيح، لذا ندعو اإلخوة 
فــي مرفق القضاء للنظر فــي كل االعتبارات 
الشرعية والقانونية قبل املوافقة على حتويل 

وكيالت نيابة إلى قاضيات.
وزاد بقوله: كيف إن كانت قاضية أن حتكم 

بطالق النساء وهي ال متلك طالقها.
كما أصدر جتمع «ثوابت األمة» موقفا نشره 
النائب محمد هايف جاء فيه: يستنكر جتمع 
ثوابت األمة التوجــه لتنصيب املرأة قاضية 
ألن القضاء والية عامة ال يتقلدها اال الرجل، 
فهو ال يتناسب مع تكوين املرأة وال طبيعتها، 
كما انه ال يتوافق مع الشرع احلنيف، الذي اكد 
عليه جمهور الفقهاء وله حكم في الدســتور، 
سيما ان قانون تنظيم القضاء نص في مواده 
العديدة ومن بينها املادتان ٢٠ و٥٨ مكرر ١ على 

اســناد مهام القضاء الى رجال القضاء، لذلك 
فإن اقحام املرأة فيــه مخالفة لقانون تنظيم 
القضاء ويثير الطعن بدستوريته ومثار لبطالن 

أحكام املتقاضني.
واضاف البيان: لذا، فإن التسرع في اصدار 
قرار دون رأي شرعي يدعمه بتنصيب املرأة 
قاضية سيكون مخالفا للشريعة ومتناقضا مع 
طبيعة املرأة وسيفتح باب الطعن في االحكام 
الصادرة عن قضاء املرأة ويجعل احلجة قائمة 
في رد املتخاصمني للتقاضي امامها، مما يعطل 
مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه ويحرج 

مجلس القضاء املوقر.
وزاد البيان: فضال عن ان تولي املرأة للقضاء 
يحتاج الــى قانون خاص، ينظــم منع املرأة 
القاضيــة من تولــي القضايا التــي ال يفصل 
فيها اال القاضــي الرجل قطعا، وهي مما علم 
من الدين بالضرورة، وهذا يدل على ما مينع 

املرأة من تولي القضاء شرعا وقانونا.
واضــاف البيــان: لذا، نلفــت نظر االخوة 
اعضاء مجلس القضاء قبل املوافقة على املذكرة 
املرفوعــة من النائب العام للمجلس بتحويل 
وكيلــة النيابة الــى قاض، بأن هذه املســألة 
ليست بهذه السهولة وحتمل تبعات شرعية 
واجتماعيــة وقضائية يجــب التوقف عندها 
واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ 
اإلســالمي قبل اإلقدام على هذه اخلطوة التي 
حتمل في طياتها كثيرا من التساؤالت، فلنتِق 
اهللا في األمة، ولنتِق اهللا في املرأة، فإن العمل 
الصالح هو الذي يصلح من حال األمة وال يثير 
خالفــا أو يخالف فتاوى كبــار أهل العلم في 
العالم اإلســالمي قدميا وحديثا، ومنها فتوى 

وزارة األوقاف عام ٢٠١٢.


