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رئيس التحرير :عمـاد جـواد بوخمسين

َّ
َّ
«قروب الواتساب» لـ  31نائبًا تحول إلى ساحة حرب كالمية ..تسببت في انشقاق الكتلة

«تضامن األغلبية»« ..غادر املجموعة»!
عبيد الوسمي :ال يجوز ملجلس األمة مخاطبة سمو األمير إال من خالل الرئيس
ُ
الراجحي والديحاني :غير صحيح أن كتاب التماس العفو لم يعرض على جميع النواب
الوعالن :سعداء باألجواء اإليجابية ..عودتنا إلى البالد ال تسمح لنا بالترشح لالنتخابات
«يفتك بكبار العمر» ..جملة
أرعبت املسنني وذويهم
خالل الجائحة
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ّ
نشر نــواب كتلة الـ ـ ( 31املتفككة
الــى كتلتني) «غسيل» خالفاتهم
ال ــى ال ـع ـلــن ،ح ـيــث ش ـهــد «ق ــروب
الــوات ـســاب» ال ــذي ك ــان يجمعهم
معركة كالمية «ساخنة» انتقلت
فـيـمــا بـعــد إل ــى ســاحــة «تــويـتــر»،
وخلصت املــؤشــرات الــى انقسام
ال ـك ـت ـلــة ال ـ ــى ق ـس ـمــني  22نــائ ـبــا
يقودهم عبيد الوسمي و 9نواب
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة م ـن ـس ــق ال ـك ـت ـلــة

البابطني :الديوان
«وجه الرجل» وانعكاس
لقيم وشيم صاحبه

اص

كتب الفي النبهان

عبداللطيف النصف:

عبداللطيف
الرشدان:
املكافآت
سابقًا «فانيلة
وشورت
والبجني»

اختياراتنا في «دار
العوملة» أكملت النقص
في املكتبة العربية

DI WA N.COM
اإلثنني
4394

غير مخصص للبيع

يومية سياسية مستقلة

فلس

رئيس التحرير :عمـاد جـواد بوخمسين

بيان نواب تركيا سيفككها إلى كتل صغيرة ..وأعضاؤها لن يتعدوا العشرة

كتلة الـ  ..31الشق عود

أعضاء «حدس» سيكون لهم ظهور أكثر وضوحًا ..وكتلة النواب الستة ستبقى متماسكة
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

«راهنلا ..تجدد مستمر»

بمساع حثيثة لرأب الصدع الذي تعرضت
يقوم عدد من النواب
ٍ
له كتلة ال �  31النيابية بعد البيان الشهير ال��ذي اص��دره النواب
السابقون املوجودون في تركيا.
وكشف مصدر برملاني ل�«النهار» ان تلك املساعي تهدف إلى إعادة
لحمة الكتلة وإي �ج��اد خ��ارط��ة ط��ري��ق ت��وح��ده��م م��ن ج��دي��د يكون
عنوانها تقديم قانون العفو الشامل مرة أخرى أو تمهيد الطريق
للعفو الخاص من دون انتهاك للدستور أو القانون.
وت� ��وق� ��ع ان ي� �ك ��ون ط ��ري ��ق ت� �ل ��ك امل� �س ��اع ��ي م �ح �ف��وف��ًا ب��امل �ط �ب��ات
والصعوبات اذ ان « الشق ع��ود» وذل��ك ألن بيان املوجودين في
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دندرة
«املحاسبة» :التعديات على األراضي العامة
أهدرت املليارات على الدولة ...يمكن ما انتبهوا
للمخالفات كونها على قمم الجبال النائية
واملتجمدة !
دندرجي

مانشيت «النهار» في العدد الصادر 2021/09/20
سمو الشيخ صباح الخالد لدى وصوله إلى نيويورك

G.P.S

لوضع حلول دبلوماسية سلمية ملختلف الصراعات

َّ
أحمد الناصر ترأس مؤتمر طرابلس
رجال الجمارك يسقطون آسيويًا قام بتهريب
 9آالف حبة مخدرة ...الزم يحكمون عليه...
بأكلها مرة واحدة على ...اإلفطار !
تائه

عبدالرحمن الجيران لـ«حدس»:
أعلنوا عقيدتكم
رموز ساحة
اإلرادة تساقطوا
واألولويات
تبعثرت وأصبحت
من الماضي

املطار ..األجواء مفتوحة
تسجيل أدنى حاالت
إصابة يومية
بـ «كورونا»..
واليوم ّ
يرص
ّ
املصلون صفوفهم

والتحديث ال��ذي ال يعرف سقفًا ،وال يرضى
بالسكون أو الخمول ،سيجد ال�ق��ارئ الكريم
في كل َّيوم جديدًا ،وفي كل عدد ملفًا يخصه،
ويعنى كل العناية بالفئة املستهدفة من ورائه،
إيمانًا من «النهار» بأن التنوع مطلوب ،والتفرد
مرغوب ،وبأن من يظل ساكنًا في مكانه ال بد
أن يتجاوزه اآلخرون.

صباح الخالد :الكويت لن تحيد عن
دورها اإلنساني وسياستها املتوازنة

أكد ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حرص سمو أمير البالد
على مواصلة نهج الكويت املعتدل وسياستها املتزنة تجاه
مختلف القضايا االقليمية والدولية.
وأع� ��رب س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ل ��دى وص��ول��ه ن �ي��وي��ورك اول م��ن ام ��س ل �ت��رؤس وف ��د ال�ك��وي��ت
ال��ى اجتماعات ال ��دورة ال �� 76للجمعية العامة لألمم املتحدة
نيويورك عن اعتزازه بتمثيل صاحب السمو أمير البالد في
هذه الدورة املهمة للجمعية العامة لألمم املتحدة.

ب �خ �ط��وات واث �ق��ة ،وب�ت�خ�ط�ي��ط م�ه�ن��ي م ��دروس
تواصل «النهار» وثباتها املتميزة على طريق
التطوير والتحديث ،تلبية لرغبات قرائها األعزاء،
واستنادًا إلى طموحهم الذي ال يقف عند حدٍ ،
وال يحول بينهم وبني تحقيقه أي حائل ،ولو
تعددت الصعاب ،وكثرت العقبات والعراقيل.
«النهار» أخ��ذت على عاتقها منذ اليوم األول
لصدورها أن تكون مرآة لقارئيها تتبنى مطالبهم،
وتسلط األضواء على قضاياهم ،وتعمل بكل
جد وإخالص على نقل الخبر الصادق ،وعرض
التحليل األمني ،وإجراء الحوارات التي تتناول
ق�ض��اي��ا ال�س��اع��ة واه�ت�م��ام��ات امل��واط �ن��ني ،وك��ل
ذلك يتم تحت ّشعار الوسطية واالعتدال ،فال
ّ
تجاوز وال تسلط في النقد الهادف البناء ،وال
تقاعس أو تردد في مواجهة السلبيات ،ومقاومة
املخالفات بالكلمة الرصينة الصادقة ،والصورة
الواضحة ّ
املعبرة ،التي تغني أحيانًا عن كثرة
الكالم ،وتكرار األلفاظ.
وإذا كانت «النهار» قد ب��دأت قبل ع��ام تقريبًا
إدخال أبواب جديدة على صفحاتها اليومية،
رام،
فإن ذلك لم يكن روتينيًا ،وال رمية بغير ٍ
وإنما كان نتاج دراسات واعية ملا يحتاج إليه
الشارع الكويتي ،ويبحث عنه املواطن من مختلف
الفئات ومن جميع التوجهات.
ً
واستكماال لعملية التطوير التي ل��ن تتوقف،

ً
غد األحد
تشغيل الرحالت التجارية تدريجيًا..
وصوال لكامل الطاقة االستيعابية بعد ٍ

واكد سموه تقدير الكويت للدور الفاعل الذي تضطلع به االمم
امل�ت�ح��دة ف��ي م��واج�ه��ة مختلف ال�ت�ح��دي��ات وال�ق�ض��اي��ا السيما
في ظل جائحة «ك��ورون��ا» التي اجتاحت العالم منذ ما يزيد
على ال�ع��ام ون�ص��ف ال �ع��ام ،داع�ي��ا ال��ى ض ��رورة تكاتف جميع
ال��دول للتغلب على هذه الجائحة وآثارها املدمرة وتبعاتها
ال�ت��ي ط��ال��ت جميع دول ال�ع��ال��م .واش ��ار س�م��و رئ�ي��س مجلس
ال� ��وزراء ال��ى اهمية م�ش��ارك��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ه��ذا املحفل ال��دول��ي
وتعزيز شراكتها االستراتيجية مع االمم املتحدة واجهزتها
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إن ��ي رأي� ��ت وق� ��وف امل� ��اء ي�ف�س��ده
يطب
يجر لم
إن سال طاب وإن لم ِ
ِ
ُ
واألسد لوال فراق األرض ما افترست
يصب
والسهم لوال فراق القوس لم
ِ
وسيلحظ القارئ خالل هذا األسبوع وفي األيام
ملفاتها
واألسابيع التالية أن «النهار» أضافت إلى
ّ
املتخصصة ملفني جديدين أولهما يصدر كل
اثنني تحت اسم «ديوان» ،وهو عبارة عن فضاء
واسع ُيعنى بقضايا كبار السن ونصائحهم
وتوجيهاتهم إلى جيل الشباب ليستفيد من
تجاربهم في الحياة.
وسيكون هذا امللف واحة وارفة الظالل يقضي
فيها آباؤنا وأمهاتنا ورواد الكويت أفضل وأمتع
األوقات بني ذكريات املاضي ،وأحداث الحاضر،
وتطلعات املستقبل.
ِّ
أم��ا ف��ي ع��دد الخميس وك��ل خميس فسيجد
الشباب ضالتهم مع ملف «الخميس الونيس»،
ال ��ذي تغلب عليه ال �ج��رأة ال �ه��ادف��ة ،وال�ت�ج��ارب
الناجحة ،واألفكار املفيدة ،التي تفرزها عقول
شبابية كويتية واعية ،وقلوب وطنية يملؤها
األمل ،ويدفعها العمل من أجل املستقبل ،ومن
أجل الوطن وأبناء الكويت.
وبهذين امللفني الجديدين يكون عقد امللفات
املتخصصة قد اكتمل إذ سبقهما إلى النور ثالثة
ُ
ملفات أخر هي ،Sunday :ويصدر األحد من
كل أسبوع ،و ،Women Talkويصدر األربعاء
من كل أسبوع و ،Fridayويصدر الجمعة من
كل أسبوع.
َّ
وفي النهاية نؤكد أن كل ما تقدم ليس خاتمة
املطاف ،ولكن سيتلوه تجديد متالحق وتطوير
يواكب العصر ،ويسعى إلى احتالل موقع الصدارة
والريادة في هذا املجال.

الكويت واألمم املتحدة تقودان
مسار «دعم استقرار» ليبيا
َّ
شركات تحت الرصد املكثف حاليًا

الكويت لن تكون بوابة لغسل األموال

تحميل مرزوق الغانم كل مشاكل
البلد وجعله شماعة ..فجور
في الخصومة

كتب المحرر االقتصادي

الحقوق ضاعت والعمل السياسي
أصبح تجارة باسم الوطنية

هناك من دخل المجلس فقير ًا والناس
تعرفه من سيارته وخرج «مليان»
استمرار ذات النهج في التجمع
السلفي أمر مرفوض
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أث� � � � ��ار ك � �ش� ��ف وزارة ال � �خ� ��زان� ��ة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ع � ��ن ش� �ب� �ك ��ة ل �غ �س��ل
ً
األم��وال م��رت عبر الكويت ،سيال
م� � ��ن ال � � �ت � � �س � � ��اؤالت ،ح� � � ��ول م� ��دى
نجاعة الرقابة في السيطرة على
العمليات املالية املشبوهة ،فيما
لم يتم التأكد على وجه الدقة من
كيفية حدوث هذا األمر.
ل �ك ��ن م � �ص� ��ادر رق ��اب� �ي ��ة م��وث��وق��ة
أك� � ��دت ل � ��«ال � �ن � �ه ��ار» ،ان ال �ك��وي��ت
ليست بوابة لغسل األم��وال ولن
ت �ك��ون ك ��ذل ��ك ،ف��ال��رق��اب��ة محكمة
ل�ل�غ��اي��ة م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة وي�ت��م

«القوى العاملة» :آلية جديدة لتحويل
«الزيارة التجارية» إلى إقامة عمل
كتب عبدالرسول راضي

أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد املوسى ،إقرار آلية جديدة لتحويل إقامة املستقدمني
ببطاقات الزيارة التجارية إلى إقامة عمل تتوافق مع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن انتقال األيدي
العاملة من صاحب عمل آلخر.
وبني أن ذلك يأتي تلبية الحتياجات سوق العمل في ظل التداعيات املرتبطة بجائحة كورونا وإلضفاء
مزيد من املرونة على انتقال العمالة .وكشف املوسى -على هامش االجتماع الذي جرى مع ممثلي االتحاد
الكويتي ألصحاب املدارس الخاصة واملعاهد الثقافية -عن أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم التوصل إلى
إدخال تعديل على النظم اآللية بالجهتني بحيث يتم إصدار تصاريح واذونات عمل ألصحاب الزيارات
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�

ش ــددت الـكــو ُيــت على
طــرابـلــس  -ال ــوك ــاالتُ :
أه ـم ـيــة اخ ـ ــراج جـم ـيــع امل ــرت ــزق ــة وامل ـقــات ـلــني
األج ــان ــب والـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة مــن األراضـ ــي
الليبية بشكل تدريجي ُ
ومتوازن.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــالل «م ــؤتـ ـم ــر دعـ ـ ــم اسـ ـتـ ـق ــرار
ليبيا» الذي عقد أمس في العاصمة الليبية
طــراب ـلــس بــرئــاســة مـشـتــركــة بــني ال ـش ـيــخ د.
أحمد الناصر وزيــر الخارجية وزيــر الدولة
لشؤون مجلس ال ــوزراء ،رئيس الــدورة 156
ملجلس جامعة الدول العربية على املستوى
ال ـ ـ ـ ــوزاري ،ووزي ـ ـ ــرة خــارج ـيــة لـيـبـيــا نـجــالء
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ُّ
«التكيف والصمود»
بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،ينطلق االربعاء املقبل
مشروع «التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية» العابرة للحدود بني العراق
والـكــويــت؛ بهدف توفير بيئة اكثر امــانــا للساكنني فــي مسار تلك العواصف فــي كال
الـبـلــديــن .وأك ــد مــديــر ادارة العمليات فــي الـصـنــدوق ولـيــد الـبـحــر ان تنفيذ املـشــروع
سيكون له مردود ايجابي ،صحيا واقتصاديا على االجيال الحالية والقادمة .وأوضح
البحر ان املشروع البيئي ،الذي يموله الصندوق بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة
لـلـمـسـتــوطـنــات ال ـب ـشــريــة ،ي ـهــدف ال ــى الـتـقـلـيــل مــن ف ــرص ح ــدوث ال ـعــواصــف الــرمـلـيــة
والترابية ،التي مصدرها مناطق تقع ضمن بعض املحافظات جنوب العراق ،وتؤثر
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ت�سوير ه�سام اليو�سف

ف ـي ـمــا س ـج ـلــت وزارة ال ـص ـحــة ادنـ ـ ــى م ـعــدل
اصــابــات يومية ب ـ «كــورونــا» مساء االول من
أمــس بــرصــد  21حــالــة مـصــابــة دون تسجيل
اي حــالــة وف ـيــات بـ ــدأت ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
االس ـت ـعــداد لتطبيق قـ ــرارات ال ـعــودة للحياة
الطبيعية التي اقرها مجلس الــوزراء اعتبارا
من بعد غد االحد.
واع ـلــن املــديــر ال ـعــام لـ ــالدارة الـعــامــة للطيران
املــدنــي يوسف الـفــوزان استعداد االدارة بكل
قطاعاتها التشغيلية لتطبيق قــرار مجلس
ال ـ ــوزراء بــاعــادة فـتــح م ـطــار ال ـكــويــت الــدولــي
بكامل طاقته االستيعابية اعتبارا من االحد
املقبل كما كان قبل جائحة «كورونا».
وقـ ـ ــال الـ ـ ـف ـ ــوزان ان مـ ـط ــار الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
سـيـشـهــد تــدريـجـيــا تـشـغـيــل رح ــالت تـجــاريــة
منتظمة لـكــل شــركــات الـطـيــران خــالل الفترة
املقبلة وفقا ملتطلبات واحتياجات املسافرين
مع ربــط مطار الكويت باكبر شبكة مطارات
عاملية.
واضـ ـ ــاف ان ادارة الـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي نجحت
خــالل فـتــرة جــائـحــة كــورونــا فــي الـتـعــامــل مع
متطلبات هــذه املرحلة ،داعـيــا الجميع ســواء
شــركــات ال ـط ـيــران او املـســافــريــن الــى االل ـتــزام
ب ـت ـط ـب ـيــق االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة ال ـك ـف ـي ـلــة
بدخول الكويت.
مــن جـهـتــه ،شــدد وكـيــل وزارة االوقـ ــاف فريد
ع ـ ـمـ ــادي عـ ـل ــى عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـس ــاه ــل فـ ــي تـطـبـيــق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة فــي املـســاجــد مــع بــدء
تـنـفـيــذ قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ب ـعــودة ت ـقــارب
املصلني اثناء اقامة الصالة اعتبارا من اليوم
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