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إن األحداث في اســتجواب ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد  أكدت 
أصالة معدن أبو خالد وحكمته وبعد نظره 
وشــجاعته ودماثــة خلقه وهدوءه وســعة 
صــدره ورحابته وتعاملــه الراقي وحرصه 
على الدستور وإميانه بالنهج الدميوقراطي 
الذي ارتضاه حكامنا آل صباح الكرام وشعبهم 
الوفي وتعامله مبسؤولية فريدة في جميع 
األحداث، وهنا أســطر بعــض األبيات التي 
أعتقد أنها قليلة في حق سموه بعنوان »شيخ 

الفعل والسياسة«:

صبــاح يــا شــيخ الفعــل والسياســة
مقليــك  عنــد  عالــي  مقامــك  يلــي 

بشراســة الليالــي  دورات  واجهــت 
مربيــك  اللــي  أبــوك  يرحــم  اهلل 

الدراســة تعــرف  مــا  قــوم  درســت 
وأخذتهــا بفطنــة وحكمــة وتكتيــك

ــه ــت راس ــت بالوق ــل دنق ــي احلي وراع
ورفعــت رأســك والكواكــب حواليــك

واحلماســة واملعرفــة  الفكــر  انــت 
الطيبــة مشــرقة فيــك العلــوم  وكل 

بشــتك ذرى مــن عنــا الوقــت حاســه
وحسمتها بلو دامت لغيرك ما اتصلت إليك

»شيخ الفعل 
والسياسة«

الفي العجمي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

عمادي لـ »األنباء«: نواصل االستعدادات ملوسم احلج.. 
وحتديد عدد احلجاج من الكويت خالل األيام املقبلة

أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية م. فريد 
أسد عمادي ان وزارة االوقاف 
تواصل استعداداتها ملوسم 
احلــج املبــارك بعــد اعالن 
اململكة العربية الســعودية 
اســتضافة مليون حاج هذا 

العام.
جاء ذلك في تصريحات لـ 
»األنباء« على هامش الغبقة 
التي  الســنوية  الرمضانية 
أقامتها الوزارة مســاء امس 
األول مبسجد الدولة الكبير 
برعاية وكيل وزارة األوقاف 

احلــج هذا العــام. واضاف: 
لدينا اجتماعــات متواصلة 
منها اجتماع الثالثاء )أمس( 
ألن الوقت ضيــق ونحتاج 
الى مضاعفــة اجلهود حتى 
نستطيع ان نؤدي اخلدمات 
املفروضة التي تقدم حلجاج 
بيت اهلل احلرام بصورة الئقة. 
وعن الغبقة الرمضانية، قال 
م. فريد عمــادي: احلمد هلل 
اســتطاعت وزارة االوقــاف 
ان  االســالمية  والشــؤون 
تعيد انشــطتها الكاملة في 
شهر رمضان املبارك وتهيئة 
االجــواء االميانيــة جلموع 
املصلــن إلقامــة صلــوات 

الكبيــر واتســم هــذا اللقاء 
االجتماعي باالحاديث الودية 
اجلميلة، وسنستمر فيه ان 
شــاء اهلل خــالل الســنوات 
القادمة. وختم عمادي قائال 
»استمعنا ايضا خالل اللقاء 
لكلمات مــن بعض ضيوف 
الوزارة حول هذه املناسبة 
العزيــزة ومت إلقــاء ابيــات 
الشــعر من بعض املوظفن 
بهذه املناســبة، ونتمنى ان 
تســتمر مثل هذه االنشطة 
االجتماعية التي لها دور في 
توطيد أواصر احملبة واأللفة 
بــن املوظفن ممــا ينعكس 
بشكل ايجابي على العمل«.

التراويح والقيــام واملراكز 
واملعتكفــات  الرمضانيــة 

واملجالس الفقهية.
وتابــع: ومن االنشــطة 
التي كانت تقوم بها الوزارة 
سنويا هي الغبقة الرمضانية 
ملوظفي ومنســوبي الوزارة 
وايضا لضيوف الوزارة الذين 
حلوا عليها في شهر رمضان 
مــن قــراء ودعــاة وعاملن 
باملراكز االسالمية واملبعوثن.
وأضاف: بعد توقف اكثر 
من عامن بسبب احترازات 
كورونا عادت الــوزارة الى 
هــذا النشــاط، وبحمد اهلل 
كان اللقاء متميزا باحلضور 

»األوقاف« أقامت غبقتها الرمضانية السنوية مساء أمس األول مبسجد الدولة الكبير بحضور قيادات الوزارة والعاملني بها

)متني غوزال( م. فريد أسد عمادي متحدثا خالل غبقة »األوقاف« بحضور قيادات الوزارة  

وبحضــور عــدد كبيــر من 
قيادات الوزارة والعاملن بها 
وضيوفها من خارج الكويت.
وردا علــى ســؤال عــن 
االعــداد التــي مــن املتوقع 
حجها من الكويت هذا العام، 
قال الوكيل عمادي: حســب 
تواصلنــا مــع االخــوة في 
اململكة العربية الســعودية 
اكدوا انه خالل االيام القادمة 
ســيتم حتديد العدد نســبة 
وتناســب، وسيتم إخطارنا 
من خالل املسار االلكتروني.
ولفت الى ان االخوة في 
ادارة احلج اخذوا استعداداتهم 
وترتيباتهم النطالق موسم 

»سألوني«.. اجتماعي تربوي واقعي بأسلوب حيوي شبابي عصري

فريق عمل »سألوني«
إعداد وتقدمي: د.محمد العوضي، إخراج: أحمد يوسف، 
اعداد: غزيل احلربي واشرف املرزوق وعالء البربري 
وسارة الهاجري ومرمي الراشد، مدير التصوير: عبداهلل 
الدهان، مدير اإلنتــاج: علي احلربي، مونتاج: صبحي 
أبوعيشة، انشــودة البرنامج: عبداهلل اجلاراهلل، منتج 
فني: عبادة نوح، إشــراف عام: أنس اخلليفة، إنتاج: 

ميديا فورس لإلنتاج الفني واملسرحي.

عبداحلميد اخلطيب

تشهد شاشة التلفزيون في رمضان تقدمي العديد 
من البرامج الدينية التي حتصد نسب متابعة كبيرة، 
وتستحوذ على حب املشاهدين في أيام الشهر الفضيل 
ملا تضمه من قضايا دينية وفتاوى ومعلومات تهم 
الناس، ومــن هذه البرامج »ســألوني« الذي يقدمه 
أســتاذ الدراسات اإلســالمية د.محمد العوضي عبر 
شاشــة تلفزيــون الكويت، ويجيب مــن خالله عن 

أسئلة اجليل اجلديد.
و»سألوني« برنامج اجتماعي تربوي واقعي يطرح 
ويناقش موضوعات وظواهر اجتماعية وثقافية تهم 

حياة الفرد واملجتمع الكويتي وغيره، وذلك بأسلوب 
حيوي شبابي عصري، ويتنقل على امتداد حلقاته 
الـ ٣٠ بن القضايا املتنوعة واملنتقاة بعناية فائقة، 
ويظهــر ذلك جليا بالتأمل فــي عناوين املوضوعات 
املختارة، حيث يركز البرنامج على املناقشة واملعاجلة 

الفكرية والتربوية والعلمية للقضايا املطروحة.
ومت اختيار اســم »سألوني« للبرنامج من وحي 
شــغف وجرأة الشــباب الكويتي والعربي في طرح 
تساؤالته الفكرية ومشكالته االجتماعية، ومن أبرز 
عناوين احللقات »هوس الشهرة، أكثر الناس ليست 
حجة، هبة التمرد، إدمان اإلباحية، املخدرات اجلديدة، 
بر األبناء، املسؤولية االجتماعية، مافيا توريط األطفال، 

اللســان املرقع، هوس اجلمال والكمال، العنف ضد 
املرأة، صراع الدين والعلم، احتكار اجلنة، التربح بهتك 
اخلصوصيات، غربة كبار السن، املدرس األبوي، ظالم 
اإلشاعات، سر إسالم الغربيات، الهشاشة النفسية، 

في بيتنا شكاك، ثقافة السكاكن«.
ومن أبرز ضيــوف البرنامج »املغني حمود 
اخلضــر، رئيس مركــز اإلدمان د.عــادل الزايد، 
اخلبير التربوي د.إبراهيم اخلليفي، عميد كلية 
العلوم االجتماعية األسبق د.يعقوب الكندري، 
الناشطة في العمل اإلنساني هيا الشطي، رئيس 
قســم حمايــة الطفل فــي وزارة الداخلية املقدم 

سعود العامر، املخترع د.أحمد نبيل.

د.محمد العوضي يجيب من خالل البرنامج عن أسئلة اجليل اجلديد

د.محمد العوضي في البرنامج

»تنظيم واستقدام العمالة املنزلية« حّصلت 
76670 دينارًا ألصحاب األعمال في مارس

بشرى شعبان

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن 
ان اداراة تنظيم واســتقدام العمالة املنزلية 
قامت خالل شهر مارس املاضي بتسييل جزئي 
واحد للضمان املالي لصالح مستفيدين الى 
جانب حتصيل 7667٠ دينارا لصالح اصحاب 
االعمال، وحتصيل ١747 دينارا لصالح العمال.

كما قامت فرق تفتيش على مكاتب العمالة 
املنزلية بوضع ملصقات مخالفة على ابواب 
خمسة مكاتب الستقدام العمالة املنزلية ومت 

ايقاف 5 تراخيص عمل لوجود مخالفات.
واشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أن 
االدارة املختصة اصدرت 6 تراخيص مزاولة 
عمل جديدة، وتلقت ٣ طلبات إللغاء تراخيص

كما كشفت عن تسلمها ٣8٠ شكوى، منها 
١8٣ شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، و١8١ 
شكوى من عامل ضد صاحب عمل، و١7 شكوى 
مــن صاحب عمــل ضد عامل، حلت بشــكل 
ودي ٢9٠ شــكوى، وأحيلت الى القضاء 6٣ 
شكوى، و٣7 شكوى جواز سفر مت تسليمه 

الى العامل.

مشاركة طالبية

املادة 292 من قانون املرافعات وحتقيق أهدافها
مواد قانون املرافعــات واضحة هدفها 
كمــا هو هدف جميع القوانني حفظ حقوق 
الناس والدولة معا، اال ان هناك بعض املواد 
في بعض القوانني بها مثالب اتضحت بعد 
التطبيــق العملي لها ومنها مادة في قانون 
املرافعات الذي يتم االستناد إليه في قرارات 
الضبط واإلحضار وحبس املدينني بعد تعذر 
تنفيذ بعض األحكام املدنية ألي سبب ونعني 

هنا املادة 292. 
والســؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف 
للمدين ســداد دينه عند القاء القبض عليه 
وايداعه في الســجن أو احلبس، وملاذا يتم 
منعــه من كل االحكام املدنية، فبهذا احلكم 
أو التصرف وفقا لهذه املادة ال يرجع الدين 
للدائن وال تتحق االهداف املرجوة من احلكم. 
واعتقد ان احلل يكون من خالل النظر الى 
ممتلكات املدين وحالته املادية ومراعاته ووضع 
احللول له، فمثال منح املدين وظيفة اذا لم يكن 
متوظفا، او منحه وظيفة أخرى اضافية غير 

وظيفته، او ان تدفع الدولة عنه ثم يسدد للدولة 
على يسر حاله، وذلك كله لصالح املواطنني 
سواء للدائن او املدين، مع العلم ان في )املادة 
11( من قانون العهد الدولي حلقوق االنسان 
 ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن 
الوفاء بالتزام تعاقدي. والكويت صادقت على 
االتفاقية عام 1996 وعندما تصادق الدولة 
على االتفاقيات واملعاهدات يكون لزاما على 
الدوله تنفيذ ماجاء بها وبعد مرور 25 عاما 
نفذت الكويت إلغاء الضبط واالحضار، وقد 
نشر في جريدة الكويت الرسمية في عددها 
1506 بتاريخ 2020/10/25 بإلغاء املادة 292 
الفقرة االولى والثانية والرابعة وكذلك املواد 
)293 و294 و295 و296( من املرسوم بقانون 
رقم )38( لسنة 1980 املشار اليه كما ألغي كل 

نص يخالف أحكام القانون املرافق.

حسني ابراهيم عبدالقادر 
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

علي اخلالد: طلبتنا في اخلارج سفراء لبلدهم وعماد مستقبلها
الرياضـ  كونا: قال سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ علي اخلالد إن الطلبة الكويتين في اخلارج يعتبرون 
خير سفراء لبلدهم وهم عماد مستقبلها مع إخوانهم الطلبة 

في الكويت.
واكد السفير الشيخ علي اخلالد في تصريح لـ»كونا« االحد 
املاضي خالل اللقاء الســنوي للطلبة والطالبات الكويتين 
في الســعودية في الغبقة الرمضانية التي أقامتها سفارتنا 
في الرياض ان العلم ســالح األمم ومعول البناء ملســتقبل 
البلدان، وأهم استثمارات الدول من أجل تطورها وازدهارها 

بعقول وأيدي أبنائها.
وحث الطلبة الكويتين على اجلد واالجتهاد في حتصيلهم 
العلمي واالســتفادة القصوى مــن وجودهم في اململكة من 
خــالل نقلهم للمعرفة املتحصلة لهــم، ونقل اخلبرات التي 

يكتسبونها لنهضة بلدهم.
وأعرب اخلالد عن خالص األمنيات ألبنائه وبناته الدارسن 
في اململكة بالتوفيق والنجاح، وأن يتوجوا تعبهم واجتهادهم 
بالتفوق في دراستهم ملستقبل زاهر لهم وبناء وطنهم وكل 

ما فيه اخلير لدينهم وبلدهم وأهاليهم.
مــن ناحيتها، أعربت الطالبة الكويتية شــهد االنصاري 
لـ»كونا« عن الشكر للسفير الشيخ علي اخلالد الذي استمع 
مشــكورا جلميع مشــاكلنا ومالحظاتنا، حيث أكد الســعي 

حللها جميعا.
وقالت ان توجيهات السفير الشيخ علي اخلالد لهم كطلبة 
تدفعهم لبذل املزيد من اجلهد واالجتهاد في دراستهم، الفتة 
الى انهم كطلبة سيتواصلون مع السفارة التي ترحب بهم 
دائما، وذلك ملتابعة حتصيلهم العلمي حتى حتقيق حلمهم 

بالتخرج والعودة للوطن وألهاليهم بإجنازهم.
من جهته، اكد الطالب الكويتي خليفة الهيفي لـ»كونا« ان 
السفير استمع الى جميع مشاكل الطلبة ملتابعة ما مت حله 

منها سابقا، وسعيا حلل كل ما يواجه الطلبة.
واضــاف ان التواصل مع الســفارة مســتمر دائما معهم 
كطلبة ما يسهل علينا كطلبة التركيز على دراستنا وحتقيق 

حلمنا خدمة لوطننا وأهالينا.
بدورها، اكدت الطالبة الكويتية أروى احلمدان لـ»كونا« 
ان هذا اللقاء مع السفير الشيخ علي اخلالد ميثل دعما كبيرا 
لهم كطلبة، ومطمئنا لهم بحل كل الصعوبات التي تواجههم.
واضافت احلمدان انهم كطلبة أوضحوا للســفير جميع 
ما يواجهونه من مشكالت، الفتة الى ان هذا اللقاء أشعرهم 
كأنهم متواجدون في بلدهم، ويشــكل دافعا لهم للمزيد من 
االجتهاد في دراستهم والعودة الى الكويت حاملن شهاداتهم 

وتفخر بهم الكويت وأهاليهم.

خالل اللقاء السنوي لطلبتنا بالسعودية في الغبقة الرمضانية التي أقامتها سفارتنا في الرياض

الشيخ علي اخلالد متوسطا طالباتنا في السعودية املشاركات في اللقاء

سفيرنا بالرياض متوسطا طلبتنا في السعودية املشاركني في اللقاء


