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  إلدارة اجلودة

تخفيف اإلغالق مرتبط بنسبة التطعيم
غير صحيح توقعات بتوقف احلملة الوطنية بسبب نقص اللقاح.. ومجلس الوزراء كلّف «الصحة» بالتوسع في تخصيص املستوصفات واملراكز الطبية لتغطية جميع املناطق

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق مع رؤساء حترير الصحف احمللية وممثليهم 
بعد اجتماعهم في «األنباء» أول من أمس             (هاني الشمري)

رؤساء حترير الصحف ناقشوا 
مالحظاتهم حول قوانني اإلعالم

اجتمعوا في «األنباء» وحّددوا النصوص الواجب معاجلتها

عقد رؤســاء حترير الصحف اليومية 
وممثلوهــم أول من أمس اجتماعا في مقر 
«األنبــاء» بحضــور جمعيــة الصحافيني 
الكويتية، لبحث املالحظات املقترحة على 
قوانني اإلعالم، وذلك وفقا ملا طلبه ســمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد أثناء 

اللقاء الذي جمعه بهم مؤخرا.
وطرح رؤســاء التحريــر األفكار التي 
يرونها ضرورية لتطوير العمل في قطاع 
اإلعالم، مشــيرين إلــى أن بعض القوانني 
املعمول بها حاليا تتضمن العديد من املثالب 
مثل التشــدد فــي اإلحاالت إلــى القضاء، 
باإلضافة إلى التناقض بني بعض موادها 

وحتديدا في مسألة الغرامات املالية.
وأوضح احلضور أن القوانني احلالية 
ُمنتَقــدة من القطــاع اإلعالمي في جوانب 
عديــدة، فبعضها يحيل املتهم إلى قوانني 

أخــرى أكثر تشــددا، أو أن يكون الصلح 
فيها غير جائز.

وتناولــوا قضية التقــادم في تطبيق 
الدعاوى واختالف املدد املنصوص عليها 
في بعض القوانني مع وجود نصوص ُتقّيد 
القضاء جلهة عدم تخفيف العقوبات، مع 
وجود نصــوص قانونيــة مطاطة ُجتّرم 
املؤسسات اإلعالمية أو العاملني بها دون 
وضوح، وردت في قوانني الوحدة الوطنية 
أو قانون «املسيء» وغيرها من التشريعات.

وشدد رؤساء التحرير على أن القوانني 
احلالية أصبحت ُمقيدة للعمل الصحافي 
خصوصا فــي مجال اإلعــالم اإللكتروني 
الذي أصبح يشكل اهتماما بالغا لدى القّراء 
بجميع فئاتهم، مؤكدين على ضرورة إجراء 
تعديالت تســهم في تطوير قطاع اإلعالم 

ال أن تقيده.

العم سعد علي الناهض 
في ذمة اهللا

من الرعيل األول االقتصادي واملالي

وّدعت الكويت أمس 
العم سعد علي  األربعاء 
ســعد الناهض ـ طيب 
اهللا ثراه ومثواهـ  والذي 
غيبه املوت عن عمر يناهز 
٨٥ عاما، بعد حياة حافلة 
بالعطاء الوطني املشهود.
والعــم ســعد علي 
الناهــض مــن مواليد 
الكويــت ١٥ ديســمبر 
١٩٣٥م، وهو من الرعيل 
األول الذيــن عملوا في 
احلكومة وفــي القطاع 

اخلاص والتجاري والعلمي واخليري والتربوي، والذين 
بنيت الكويت على سواعدهم األمينة وأياديهم البيضاء 
وهمتهم العالية ووطنيتهم الصادقة وسجلهم الشخصي 

املليء بالشهادات واملناصب واإلجنازات.
مســيرة ظافرة مليئة بالنجاحات للعم الراحل عبر 
محطات عملية ازدانت دائما برجاحة عقله وحكمته وحرصه 
على وطنه وشعبه األبي طوال مسيرته العطرة وسجله 
الذهبي منذ حصوله علــى دبلوم االقتصاد في جامعة 
لندن ١٩٦٣، ثم بكالوريوس جتارة واقتصاد من جامعة 
القاهرة ١٩٨٥، ثم توالت مسارات عمله الوطني الشامخ 
عبر محطات ال حصر لهــا، حيث تولى عددا كبيرا من 
املناصب املصرفية والعملية الرفيعة، منها: عضو مؤسس 
جمعية الهالل األحمر الكويتي، ووكيل لوزارة الصحة، 
ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت العقاري، وعضو مجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعضو املجلس 
األعلى جلامعة الكويت، ورئيس غرفة التجارة والصناعة.
وبهذه املناسبة األليمة احلزينة تتقدم أسرة «األنباء» 
إلى ذوي الفقيد الراحل الكبير بأحر التعازي، ســائلني 
املولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ذويه وأهله الكرام الصبر والسلوان.
إضاءات على مسيرة الراحل ص ١٤ و١٥

املغفور له بإذن اهللا 
العم سعد علي سعد الناهض

جانب من اجتماع رٔوساء التحرير وممثليهم لبحث قوانني اإلعالم

مرمي بندق

رأت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، أن متسك احلكومة ممثلة بوزارة 
الصحة بقرارات اإلغالق عني الصواب، تأكيدا 
ملا انفردت «األنباء» بنشره في ٧ اجلاري بأنه 
«ال تراجع عن قرارات اإلغالق». وكشفت عن أن 
تخفيف قرارات اإلغالق يجب أن يكون مرتبطا 
بتحقيــق وزارة الصحة نســبة معينة من 
تطعيم املواطنني واملقيمني لتحصني املجتمع 
من خالل تكوين املناعة املجتمعية ومنع املزيد 
من انتقال العدوي بڤيروس كورونا، وتاليا 
تخفيــض أعداد اإلصابات، وكذلك تخفيض 
نسبة مرضى العناية املركزة. وأعلنت املصادر 

عن اتفــاق لتوريد حصة جديــدة من لقاح 
فايزر - بيونتيك الــى الكويت قريبا جدا، 
وانه ال خوف من نقص اللقاح، وأن ما يقال 
عن إمكانية توقف احلملة الوطنية للتطعيم 
ضــد ڤيــروس كورونا مســتبعد، حيث ان 
وزارة الصحة ممثلة بوزيرها الشيخ د.باسل 
الصباح تواصل جهودها لتنفيذ توصيات 
اللجان الفنية في هــذا الصدد بالتعاقد مع 
اللقاحات اآلمنة واملعتمدة. وردا على سؤال 
حول إمكانية تأجيل خروج القادمني إلى مطار 
 PCR الكويت إلى حني ظهور نتيجة مسحة الـ
أجابت املصادر: وزارة الصحة ال تتوانى في 
تنفيــذ أي مقترح يهدف إلــى احلفاظ على 

الصحة العامة.

ملشاهدة الڤيديو

أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

13مرزوق الغامن ينقل رسالة شفهية من صاحب السمو إلى أمير قطر 

السلطات الصحية متمسكة بإغالق األنشطة
سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان

حالة من االنقســام واالختالف في الرؤى 
سادت أجواء اجتماع اللجنة الصحية البرملانية 
أمس، حيث أكد مقرر اللجنة النائب سعدون 
حماد أن السلطات الصحية متمسكة بقرارها 
بشأن غلق احملالت واألنشطة التجارية، «في 
املقابل فإن اللجنة متمســكة برأيها في إعادة 
النشــاط للمحالت وإحــكام الســيطرة على 
املنافــذ». وقال حماد، فــي تصريح صحافي 
عقــب االجتماع، ان احلكومــة مطالبة بصفة 
عاجلــة بتعديل قرارهــا وإعادة فتح احملالت 

واألنشطة التجارية ألنه من غير اجلائز غلق 
هذه األنشــطة من دون تعويــض املواطنني. 
وأضــاف أن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة 
ممثلة بوكيــل الوزارة والوكالء املســاعدين 
األسباب التي بنيت عليها اإلجراءات اجلديدة 
من غلق املطار واألنشطة، وهل متت بناء على 
دراســة أم ال، مبينا أن اللجنة أبدت رأيها في 
أن اإلجراء الســليم يكون بإحكام الســيطرة 
علــى املنافذ وإجراء فحص الـــ PCR جلميع 
القادمني من اخلارج وعدم الســماح بالدخول 
إلى حني ظهور النتائج، وعدم حتميل املواطنني 

نتائج اإلغالق. 

اللجنة البرملانية مصّرة على رأيها في إعادة النشاط للمحالت وإحكام السيطرة على املنافذ

التفاصيل ص١٣

التفاصيل ص١٣

إيران تتحدى الغرب: زمن الضغوط وّلى 
«ال خيار أمامكم سوى العودة لالتفاق النووي»

أدلة على أن هجوم «الكابيتول» ُخّطط له مسبقًا

عواصم - وكاالت: صّعدت إيران ســقف 
حتديها للغــرب، وأحيت أمس ذكرى الثورة 
اإلسالمية من السير على األقدام، باستعراض 
عسكري للصواريخ الباليستية وهي أحد أهم 
نقــاط اخلالف مع الواليــات املتحدة والدول 
الغربية الراغبة في إعادة إحياء االتفاق النووي.

وإذ أثار الرئيس حســن روحاني احتمال 
احلل الديبلوماســي مــع القــوى اخلارجية 
لكنه اشترط القيام بتحركات متبادلة لكسر 
اجلمود بشأن االتفاق النووي. وقال في خطاب 

عبــر اإلنترنت: «عندما يوفــون بالتزاماتهم 
مبوجب االتفاق سنفي بالتزاماتنا.. الطريق 
الوحيد بالتأكيد هو اتفاق العالم مع إيران». 
وأكد روحاني أنه ال يوجد أي خيار آخر غير 
العــودة لتفعيل االتفــاق النووي، خاصة أن 
طهران استطاعت تخطي الضغوط االقتصادية 
األميركية، وهي على وشك الفوز في احلرب 
االقتصادية التي فرضت عليها، حسب تعبيره. 
وأضــاف: «زمن الضغوط القصوى واحلرب 

االقتصادية انتهى».

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

اقتصاد

٢٩ مليون دينار 
أرباح «اخلليج» في 
٢٠٢٠.. ومجلس 

إدارة البنك يوصي 
بتوزيع ٥٪ نقدًا

 «ديوان احملاسبة» يقرع جرس اإلنذار.. 
ارتفاع مخاطر السيولة لدى «البترول» 

بعد تراجعها ٦٦٫٥٪

 رصيد «املؤسسة» لدى البنوك بلغ
٦٨١٫٨ مليون دينار بانخفاض قدره ١٫٣ مليار 

بنهاية مارس ٢٠٢٠

معرفي: توقيع عقود كيبالت الكهرباء باملطالع 
خالل السنة املالية احلالية

اجلزاف لـ «األنباء»: خطة تفتيش متكاملة ملواقع 
«القوى العاملة».. ومسحات للموظفني
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أحمد احلمد إللزام الشركات األجنبية بتعيني نسبة من الكويتيني

عبدالعزيز الصقعبي: تشديد العقوبات 
على التحرش والتشهير باملدانني

ماضي الهاجري ـ بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري

قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا 
بقانون حول ظاهرة التحرش بحيث يعاقب 
باحلبــس مــدة ال تزيد على ســنة وبغرامة

ال تزيد علــى ٣ آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من تعرض للغير في مكان عام 
سواء بالقول أو اإلشارة بأفعال تنطوي على 
إيحاءات جنسية أو منافية لآلداب العامة أو 
مخلة باحلياء العام. وإذا كانت األفعال الواردة 
في الفقرة الســابقة قد نشــأ عنها أذى بدني

أو إصابــات أو إتالف ملمتلكات املجني عليه 
يعاقب املتهم باحلبس مدة ال تزيد على ٣ سنوات 
أو بغرامة ال تزيد على ٥ آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، ويجوز للمحكمة في حالة 
إدانــة املتهم األمر بنشــر ملخص من احلكم 
القضائي في إحدى الصحف على نفقة املتهم.

من جهتــه، قــدم النائب م.أحمــد احلمد 
اقتراحــا بقانون بإلزام الشــركات األجنبية 
العاملة في الكويت واملتعاقدة مع الوزارات 
واجلهات احلكومية بتعيني نسبة من اخلريجني 

الكويتيني.

اجلمهوريون يبدأون معركة الدفاع عن ترامب اليوم 
عواصم - وكاالت: تدخل محاكمة الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب في مجلس 
الشــيوخ يومهــا الثالــث اليــوم، حيث من 
املفترض أن يقدم املشــرعون اجلمهوريون 
ردهــم على املرافعات التــي قدمها زمالؤهم 
الدميوقراطيون املكلفون بتمثيل جهة االدعاء 
أمــس، واحلجج التــي أوردوها في محاولة 
إلقنــاع أعضــاء املجلس بضــرورة املضي 
قدما في احملاسبة الثانية للرئيس السابق. 

ومبوجب قواعد العزل املتبعة في الواليات 
املتحدة، مينح كل طرف ١٦ ساعة على يومني 
لعــرض امللف، بدأهــا الدميوقراطيون ظهر 
أمس، وســيعطى أعضاء مجلس الشيوخ ٤ 
ســاعات لطرح األسئلة. ومع تقدم احملاكمة 
تظهر اإلفادات والشهادات التي جمعها القضاء 
األميركي، أن االعتداء على مبنى الكابيتول 
بواشــنطن فــي ٦ ينايــر مت التخطيــط له 

مسبقا.

التفاصيل ص٢٤
التفاصيل ص٥

التفاصيل ص٢٤

وزير التربية بعد قرار استمرار الدراسة 
«عن ُبعد»: ٦٠ ٪ درجة امتحان 
الفصل الثاني للمرحلة الثانوية

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي املضف 
آلية التقييم للفصل الدراسي األول والتي ستكون كالتالي: 
املرحلتان االبتدائية واملتوسطة يتم اعتماد التقييم اإللكتروني 
١٠٠ درجة ويشمل التقييم التحصيلي والنهائي، أما بالنسبة 
للمرحلة الثانوية فسيتم اعتماد التقييم اإللكتروني كدرجة 
أعمال، بحيث تتم إعادة توزيع النسب لتصبح ٤٠٪ لألعمال 
و٦٠٪ لالمتحان، وذلك للفصلني الدراســيني األول والثاني 
مع ترحيل درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي األول إلى 
امتحان نهاية العام الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠. وأشــار الوزير 
د.املضــف، في قراره الذي تلقت «األنباء» نســخة منه، أن 
امتحان نهاية العام الدراســي ســيكون فــي منهج الفصل 
الدراســي الثانــي، الفتا إلى أن القــرار يطبق على مدارس 
التعليــم العــام والديني ومراكــز تعليم الكبــار ومدارس 
التربية اخلاصة واملدارس العربية التي تطبق منهج التعليم 
العــام. وكان الوزير د.املضف قد أصدر قرارا وزاريا أمس 
باستمرار الدراسة في جميع املراحل التعليمية عن طريق 
«التعليم عن ُبعد» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

عبدالكرمي العبداهللا

حصرت وزارة الصحة 
الطبية  الكــوادر  جميــع 
والفنية والتمريضية غير 
الكويتيني املتواجدين خارج 
الكويت متهيدا الستثنائهم 
من قرار املنع لعودتهم إلى 

الكويت.
بعدمــا  هــذا  جــاء 
خاطبــت وزارة الصحة 
جميع املناطــق الصحية، 
وطلبت منها حصر أسماء 
الطبية والفنية  كوادرهــا 
أرقامهم  والتمريضية مع 
املدنية ومسمياتهم الوظيفية 
ومراكز عملهــم وأرقام 
وجنســياتهم  جوازاتهم 
وبلد اإلقامة وتاريخ انتهاء 

إقاماتهم.

«الصحة» حتصر 
كوادرها في اخلارج 
الستثنائهم بالعودة

محليات
«الكهرباء» تدرس رّد «الديوان» حول مكافأة

الصفوف األمامية حلفظ حقوق العاملني 
.. والفارس: إرسال الرد وفق النظم 
05واإلجراءات املنظمة لهذه املكافأة


