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اللجنة التشريعية أقرت قانون العفو العام.. واحلكومة رفضته

»االستبدال« يخالف الشريعة

ال نعلم ملاذا تصر احلكومة في مشاريعها على استقطاع 
فوائد على تسديد املواطن وخاصة بوجود قانون مينع 
تأسيس الشركات إال وفق الشريعة اإلسالمية.. شمال 
الــزور لم يقبل عليها املواطنني لهذا السبب.. اليوم يتم 
تعديل قانون االستبدال في مؤسسة التأمينات على أساس 
مخالف لقواعد الشريعة ألن فيه عائد ربوي ومن املتوقع 

أن يالقي عزوفاً من املتقاعدين..
الناس تبي احلالل ساعدوهم ودمتم.

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

أعلنت رئيسة جلنة الــشــؤون املالية 
واالقتصادية النائب صفاء الهاشم أمس 
املــوافــقــة على تعديل قــانــون التأمينات 
االجتماعية مبا يقضي بالتعديل على 3 مواد 
ويحقق مفهوم التكافل االجتماعي لألسرة 
الكويتية وهو مفهوم شرعي ، الفتة الى ان  
التعديالت تقضي بالسماح ملن استبدل مدى 
احلياة باالستبدال مرة أخرى، وهو تعديل 

مرفوض من احلكومة لكن اللجنة أقرته .
ولفتت الــهــاشــم الــى ان وضــع مفهوم 
ــص الــقــانــون  ــي ن الــشــريــعــة اإلســالمــيــة ف
ـــررا كــبــيــرا عــلــى املستبدلني  سيسبب ض
ألنــه مفهوم ال يجزأ ومبوجبه لــن يسمح 
باالستبدال مرة أخرى ملن استبدل، مضيفة: 
إن وضع مفهوم الشريعية اإلسالمية يترتب 
ــن االســتــبــدال بعد وفــاة  عليه تــوريــث دي
املستبدل، وإذا مت وضــع مفهوم الشريعة 
بالنص ال ميكن احلصول على االستبدال إال 
بتقدمي ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات 

لكن وفق النظام احلالي تقدم على االستبدال 
فــي الثامنة صباحا يــكــون املبلغ مودعا 

باحلساب في نهاية الدوام . 
بــدوره، قال عضو اللجنة املالية النائب 
ماجد املطيري إنــه جــدد رفضه في اللجنة 
املالية للتعديل احلكومي األخير على قانون 
ــه ال يعتمد على الشريعة  االســتــبــدال ألن

اإلسالمية.
الــى ذلــك عللت احلكومة سبب رفضها 
لالقتراحات بقوانني بشأن »العفو الشامل« 
فــي قضية دخـــول املجلس وقضية خلية 
العبدلي وقضية العفو عن أصحاب الراي 
وبالتحديد قضايا النائب السابق عبداحلميد 
دشتي بتدخل السلطة التشريعية في أعمال 
السلطة القضائية ومخالفة ملبدأ الفصل 
بني السلطتني في الدستور، في حني وافقت 
اللجنة التشريعية البرملانية بأغلبية 

أعضائها على اإلقتراحات.

محاضرة  ينظم  الوطني«  »احلرس 
عن فيروس كورونا  وطرق الوقاية 

منه 
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وزير الصحة: »بنك الدم« الكويتي 
ع��ل��ى  ي����ح����ص����ل  ع�����رب�����ي  ب����ن����ك  أول 

االعتراف الدولي
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املسلحة  ال��س��وري��ة  ل��ل��ف��ص��ائ��ل  ه��ج��وم 
غرب حلب بإسناد تركي

»املالية« البرملانية وافقت على تعديل قانون التأمينات االجتماعية

العراق.. مظاهرات تطالب بالركابي بدياًل لعالوي

متظاهرة حتمل الفتة مؤيدة للركابي

تظاهر مــئــات الــعــراقــيــني فــي مدينة 
كربالء، أمــس، للمطالبة بتكليف ناشط 
بــارز بتشكيل حكومة جديدة بدل محمد 
عــالوي الــذي اختارته االحــزاب احلاكمة 
ووعــد باالعالن عن تشكيلته احلكومية 

هذا االسبوع.
وحمل املتظاهرون صور عالء الركابي 
الصيدلي املــتــدرب الــذي حتــول إلــى أحد 
أبـــرز وجـــوه احلــركــة االحتجاجية مع 
قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية 
ــداد، مــهــد االحــتــجــاجــات في  ــغ جــنــوب ب
جــنــوب الــعــراق. وكـــان الــركــابــي الــذي 
يتابعه عشرات آالف العراقيني على تويتر 
وينشر باستمرار تسجيالت مصورة 
حتظى مبشاهدة واسعة، أطلق مؤّخرا 
استفتاء بني املتظاهرين في اجلنوب وفي 
بغداد لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيسا 

للوزراء.

خالد بن سلمان: ميليشيات الغدر 
اإليرانية اغتالت احلريري

أكد نائب وزيــر الدفاع السعودي، األمير خالد بن سلمان، 
أن رفيق احلريري كان قائداً وطنياً مصلحاً، الفتاً إلى أنه قاد 
مسيرة إعادة اإلعمار وحتقيق االستقرار في لبنان. وقال األمير 
خالد بن سلمان على حسابه على  تويتر أمس ، استشهد قبل 15 
عاماً رفيق احلريري، كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة 
اإلعمار وحتقيق االستقرار في وطنه وابتعث اآلالف من أبناء 
شعبه من مختلف الطوائف، واغتالته ميليشيات الغدر اإليرانية 
التي ضاقت ذرعاً به ومبشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع 

عنه، فهي ال تعرف إال ثقافة الدمار. 
ــى جـــوار ربـــه، وستبقى رؤيته  ــل رفــيــق إل ـــاف : رح وأض
ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق االستقرار واالزدهــار 
والتعايش في مواجهة مشاريع امليليشيات الطائفية التي ال 

تؤمن بالوطن وال كرامة املواطن.

عمان: قلقون من زيادة
السفن احلربية باخلليج

أكد وزيــر الشؤون اخلارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي، 
أن خطر اندالع مواجهة في مضيق هرمز، أكبر من أي مكان آخر في 
اخلليج.موضحا إن بالده تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة 
اخلليج، مستبعدا حدوث “أي مواجهة عسكرية في الوقت احلالي 
في املنطقة«. وقــال    وزير اخلارجية العماني خالل جلسة حوارية 
لبحث التوتر في املنطقة، أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤمتر 
ميونيخ لألمن في أملانيا. إن الكثير من السفن احلربية في مضيق 

هرمز مبعث قلق. 
ــاف بن علوي في سلسلة تغريدات نشرها حساب وزارة  وأض
اخلارجية العمانية في تويتر، أن لدى البعض “احلق في الشعور 
بالقلق من تصعيد التوتر في املنطقة، ونعلم أن إيران دولة كبيرة 
ولكنها دولــة جــارة في املنطقة«. وتــابــع: وإذا عملنا على تنظيم 
مصاحلنا لرمبا أعطانا ذلك شعورا بالسلم.. ولكن إذا حتدينا إيران لن 

يفيدنا ذلك، وقد تعايشنا مع إيران في عهد الشاه«.
 وأكــد بن علوي أن وجــود السفن العسكرية بكثرة في مضيق 
هرمز رمبا يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر، مناشدا 

األصدقاء بالنظر في أمن املالحة القائم حاليا في مضيق هرمز«.

»التربية«: مساءلة قانونية 
جلامعي التبرعات باملدارس

دعت وزارة التربية جميع اإلدارات املدرسية في كل املراحل 
واملناطق التعليمية إلى عدم تكليف املعملني أو املتعلمني أو أولياء 

أمورهم مبا ليس مفروض عليهم من متطلبات.
ــوزارة إلى ضــرورة عدم تكليف املعلمني بإعداد  ــارت ال وأش
وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيني فصول دراسية 
أو توفير أجهزة وأدوات أو أية مواد، ما لم تقم اإلدارة املدرسية 
بتوفير نفقاتها. ونوهت وزارة التربية كذلك بعدم تكليف 
املتعلمني أو أولياء أمورهم صراحة أو إيحاء بأية أعمال ال تعد 
من واجباتهم، وعدم طلب أية مبالغ مالية أو تبرعات، سواء من 

املعلمني أو املتعلمني أو أولياء األمور.
وتدعو وزارة التربية إلى توفير جميع املستلزمات التعليمية 
واملــدرســيــة مــن حساب الصندوق املــالــي أو حساب املقصف 

املدرسي واملواد األخرى وفق اللوائح والنظم املتبعة بهذا الشأن.

1001 تدبير احترازي 
ملكافحة غسل األموال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان ادارة مكافحة غسل االموال 
ومتويل االرهاب التابعة لها اصدرت العام املاضي 1001 تدبير 
احترازي تتعلق بالشركات املخالفة اخلاضعة الحكام القانون 

.)106/2013(
واضافت الوزارة في بيان صحفي أمس ان التدابير تضمنت 
توجيه إنـــذارات كتابية لـــ 200 شركة عقارية و77 شركة 
مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمني اضافة الصدار 
أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 
شركة صرافة و13 شركة تأمني باتباع إجراءات محددة لتتوافق 

مع القانون.
وذكــرت ان ادارة مكافحة غسل االمـــوال ومتويل االرهــاب 
استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ االدارات املتخصصة في الوزارة 
اجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خالل العام املاضي 
منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة 

تأمني وتسع شركات للصرافة.

ضخ جتريبي للنفط في الوفرة واخلفجي
قال وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملـــاء الدكتور خالد الفاضل إن 
عملية الضخ التجريبي للنفط في 
حقلي الوفرة واخلفجي بدأت أمس 
األحد مع ارتفاع تدريجي لها حتى 
الوصول الى مستوياتها الطبيعية.
وتــوقــع الــفــاضــل فــي تصريح 
للصحفيني على هامش حفل تدشني 

برنامج التحول نحو اخلدمات 
ــــوزارة النفط أن  االلــكــتــرونــيــة ل
يعود اإلنتاج النفطي في املنطقة 
املقسومة الى مستواه الطبيعي قبل 

نهاية العام احلالي.
ــم اإلنـــتـــاج  ــج وأضـــــاف أن ح
املــشــتــرك فــي املنطقة املقسومة 
سيصل قبل نهاية العام احلالي 

ــف برميل  ــى مــا يــقــارب 550 أل ال
ــى أن حجم انتاج  يوميا الفــتــا ال
الوفرة يصل الى 140 الف برميل 
يوميا في حني بلغ حجم اإلنتاج 
في اخلفجي 250 الف برميل يوميا 

متثل حصة الكويت.
ــــود بــنــد في  وأشـــــار الـــى وج
ملحق االتفاقية ومذكرة التفاهم 

ــني الــكــويــت والــســعــوديــة لبدء  ب
الدراسات للعمل على االنتاج في 
ــدرة موضحا أن هــذا االمر  حقل ال
ــة ومناقشة في  يحتاج الــى دراس
اجلهات الرسمية بدولة الكويت في 

هذا الشأن.
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الشيتان وزيرًا للمالية وبوشهري للكهرباء
  أعلن رئيس مركز التواصل احلكومي والناطق 
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم بأنه قد صدر 
مرسوم أميري مساء أمس يقضي بإجراء تعديل 

وزاري محدود على التشكيل احلكومي.
وقال املزرم إن املرسوم تضمن تعيني براك علي 
براك الشيتان وزيــرا لــوزارة املالية وتعيني محمد 

ـــوزارة الكهرباء واملــاء  حجي بوشهري وزيـــرا ل
كما تضمن أيضا تعديال فــي احلقائب الــوزاريــة 
لكل من الدكتور خالد محمد علي الفاضل ليصبح 
ــرا للنفط ومــرمي عقيل هاشم العقيل لتصبح  وزي
وزيرا للشؤون االجتماعية ووزير دولة للشؤون 

االقتصادية.  


