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في  العدد 

ضمن أعضاء الخلية الثمانية متهمون في قضية قتل النائب العام المصري 

عناصر «إرهابية» على كفالة جمعيات خيرية!

الحكومة  لتعلن  الـــبـــدون؟!  على جمر  الــرقــص  لــوقــف  األوان  آن   أمــا 
على رؤوس األشهاد سياسة واحدة واضحة ونهائية مللف املقيمني 
بصورة غير قانونية (البدون) بعيدًا عن أي التباس، ونأيًا بالنفس 
عن أي توظيف في غير محله وأي تردد في غير موضعه؟، خصوصًا 
في ظل الجهود الجبارة التي يبذلها الجهاز املركزي للبدون، وسط 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يقودها  حملة تشكيك واســعــة فــي وســائــل 

البعض للتخريب والتشويش على هذه الجهود الوطنية. 

ُيجِمع أهل الكويت برمتهم على أن الحكومات املتعاقبة تقاعست 
 في هذا امللف منذ عقود طويلة، ومارست سياسة التأجيل 

ً
فعال

والتردد، وأعطت الفرصة - من دون قصد - ملحبي الفوضى والفنت 
لنفث سمومهم على هذه األرض.. وما حادثة انتحار الشاب البدون 
األسبوع املاضي إال حلقة في سلسلة، علمًا بأنها حادثة مؤسفة، 
في  واجتماعيًا  دينيًا  مقبولة  وغير  وأخالقيًا،  إنسانيًا  مؤملة  بل 

كويت الخير واألمان. 

يفتقد  األلــم لتصفية حسابات سياسية ضيقة  أن استغالل  بيد 
أبسط قواعد األخالق وسمات املروءة. وهذا التوظيف امللتوي، في 
اليوم إلى وضع  النغمة الشاذة نفسها منذ عقود، يدعونا  سياق 

بعض النقاط على الحروف:

أوًال، عــلــى الــحــكــومــة أن تــعــي الــيــوم، وأكــثــر مــن أي يـــوم مضى، 
ب   التكسُّ

ً
أن هــنــاك دائــمــًا مــن يــصــطــاد فــي املــيــاه الــعــكــرة مــحــاوال

انتخابيًا والتموضع سياسيًا، حيث يمكن تسجيل نقاط مجانية 
 املواربة واملداهنة التي تفتح األبواب 

ً
في مرمى الحكومة، مستغال

واسعة لتدخالت واندساسات قد تستطيع الحكومة اليوم تحملها 
والتعاطي معها، لكن غدًا في ظهر الغيب.

الرقيقة  اإلنسانية  العناوين  استثمار  مسموحًا  يعد  لــم  ثانيًا، 
ألغراض سياسية خبيثة.

ولــــم تــعــد تــلــك الــحــمــالت بــريــئــة، كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض مــخــدوعــًا، 
خصوصًا مع ظهور بوادر حل شامل لهذه القضية الشائكة يعمل 

عليه رجال وطنيون مخلصون بجّد وصبر وبعيًدا عن األضواء. 
فــتــلــك املــســاعــي تــحــمــل فــي ثــنــايــاهــا تــخــريــبــًا لــذلــك الــحــل املنتظر 

باستخدام مناكفات سياسية مفضوحة املرامي. 

فــلــنــتــرك املــلــف يــنــضــج بــأيــدي مــؤتــمــنــني عــلــيــه، مــدعــمــني بوثائقه 
الــتــاريــخــيــة وســجــالتــه الــثــبــوتــيــة، لــيــأخــذ كـــل ذي حـــق حــقــه. ومــا 
الــتــشــويــش عــلــى الــحــل والــجــعــجــعــة ضـــده إال ضـــرب مــن ضــروب 

التخريب وطعنة في ظهر الوطن وتشويه للسيادة.

وإذا كان هناك من يحاول استباق األحداث ليسجل لنفسه نصرًا 
له  املنشود متقاطعًا مع مصالحه، فنقول  الحل  إذا جاء  موهومًا 
ُيــبــذل على هــذا الصعيد، ألنه  لــه فــي أي جهد  سلفًا إنــه ال فضل 

يؤجج املشاعر وال يحمل البشائر.

إمكان  رؤيــة  بحجب  املثار  الغبار  لكثرة  نسمح  ال  دعونا  ثالثًا، 
منح الجنسية ملن يستحقها، ودعونا نقطع الطريق أمام قراصنة 
وضعوا نصب أعينهم تمزيق شراع التدقيق الشامل في كل ملف 

الدقيقة لن تظلم أحــدًا حتمًا، لكنها في  على حــدة. فتلك املراجعة 
الوقت نفسه لن تكافئ املتحايلني مهما كلف الثمن.

املــركــزي تحديدًا من  والجهاز  امللف  القائمني على  يكفي ما طــال 
تشكيك وافــتــراءات وطعن المس - حتى - حدَّ التحريض، تنفيذًا 
بأن  يوقن  الكويتي  والشعب  والــغــايــة.  املــصــدر  معروفة  ألجــنــدات 
الكويتية هيبتها  للجنسية  آٍت ال محالة وسيحفظ  الجذري  الحل 
الحل  هــذا  دعــم  يقتضي  والــواجــب  مكانتها،  اإلنسانية  وهويتنا 

املنشود واإليمان به إلغالق ملف أقلق الغيورين.

أخيرًا، على كل الحريصني على سمعة الكويت وكرامات الناس 
التوقف فــورًا عن إذكــاء الفنت والنفخ في نار األلــم الالهب إلظهار 
جمر األمل الكاذب.  فحدودنا جميعًا السيادة الرافضة ألي حبل 
مشدود على عنق الوطن من أي جهة أتــى.. وعلى رأسهم مثيرو 

الفوضى والفنت والراقصون على جمر البدون.

 �

 الراقصون على «جمر البدون»! قضية اليوم
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تامر محمود
ألــــزمــــت هـــيـــئـــة تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار الـــشـــركـــات 
والـــكـــيـــانـــات األجـــنـــبـــيـــة بــتــحــقــيــق نـــســـب تــعــيــني 
لــلــمــواطــنــني كــمــعــيــار لــالســتــمــتــاع بــاملــزايــا، التي 
يقدمها قانون الهيئة لتلك الكيانات في الكويت.

وكشفت مصادر مطلعة لـ � عن قيام مدير 
املــبــاشــر الشيخ  عـــام هــيــئــة تشجيع االســتــثــمــار 
د. مــشــعــل الـــجـــابـــر بــــإصــــدار قـــــرار خــــاص بــآلــيــة 
للكيانات  االستثماري  الترخيص  تقييم طلبات 
والـــشـــركـــات األجــنــبــيــة ومــنــح املـــزايـــا لــهــا، حيث 
يــتــم احــتــســاب الــنــقــاط وفــقــًا ملعايير مــحــددة من 
العمالة  نسبة  ما يخص  بينها  من  الهيئة،  قبل 
ُيعامل  الترخيص  طلب  فــإن  وبالتالي  الوطنية، 

بحسب النقاط التي يجمعها. 

 تحذيرات من تعثُّر في سداد أقساط 

 2.16 مليون دينار لـ 22 مشروعًا صغيراً 

حمد السالمة  ومحمد إبراهيم
ومنصور الشمري

التي  املسلمني،  لــإلخــوان  التابعة  الخلية  قضية  أخــذت 
ألقت األجهزة األمنية القبض عليها بناء على مذكرة من 
االنــتــربــول املــصــري أبــعــادًا أمنية ودولــيــة واســعــة امــس، 
بأحكام  املتهمني  إدانــــة  عــن  مــثــيــرة  تفاصيل  وتكشفت 
تصل إلى 15 سنة سجنًا في جرائم إرهاب داخل بالدهم.

وفــي حني واصــل رجــال جهاز أمــن الــدولــة التحقيق مع 
عــنــاصــر الــخــلــيــة الــبــالــغ عـــددهـــم 8 أشـــخـــاص، تــبــني أن 
خمسة منهم دخلوا الكويت عام 2013، والثالثة اآلخرين 
غير  بطريقة  من مصر  بعد خروجهم   2017 في  دخلوا 
أحكام قضائية  وبأسماء وهمية عقب صــدور  شرعية، 

ضدهم في مصر.

وفجرت املصادر مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن 
الخلية يعملون في جمعيات خيرية  أن بعض عناصر 
الجهات ملعرفة  استدعاء هذه  وإقاماتهم عليها، وجــار 
أنهم  عــدمــه، مشيرة  مــن  املتهمني  بانتماء  علمهم  مــدى 
اعترفوا أن لهم صلة بمنفذي عملية اغتيال النائب العام 

املصري السابق هشام بركات.
الــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  أن  الــــــســــــيــــــاق،  عــــلــــمــــت �  فــــــي 
تــقــريــرا مفصال من  املــقــبــل،  اجــتــمــاعــه  فــي  سيستعرض 
وزارة الداخلية حول تفاصيل الخلية التي ألقي القبض 

عليها بناء على طلب االنتربول املصري.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن الــحــكــومــة تــتــحــرك حــالــيــًا على 
تقدم  األمني حيث  بامللف  يتعلق  فيما  من محور  أكثر 
كــل الــدعــم للجهات األمنية فــي الــبــالد لضبط األوضــاع 
وحماية الكويت من أي خاليا نائمة أو عناصر مشبوهة، 
فضال عن استباق الجرائم قبل وقوعها، وضبط كل من 

له صلة باملشبوهني أو املتهمني.
وذكرت املصادر أن الحكومة شددت على أن كل التيارات 
تــحــت الــرصــد وال تــهــاون مــع أي تــحــركــات تــضــر بأمن 

البالد. 
دوليًا، طالبت جماعة اإلخــوان املسلمني في بيان بثته 
الكويتية  السلطات  امــس  باسطنبول  األنــاضــول  وكالة 
بعدم تسليم املتهمني إلى مصر خشية تعرضهم للظلم.
وقــــالــــت الـــجـــمـــاعـــة: «إن املـــقـــبـــوض عــلــيــهــم مـــواطـــنـــون 
اإلجـــراءات  وفــق  بها  الكويت وعملوا  مصريون، دخلوا 
البالد  قوانني  احــتــرام  الفكرية  ثوابتنا  ومــن  القانونية، 

التي يعمل بها أبناؤنا». 
ونشرت {الداخلية} في بيان أول من أمس صور وأسماء 

املتهمني املضبوطني.

ضبط 10 من «البدون» 

مثيرو الفوضى تحت الرصد
 راشد الشراكي

الــســلــطــات  أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت  بــيــنــمــا 
األمــــنــــيــــة املـــخـــتـــصـــة تـــمـــكـــنـــت مـــــن ضـــبـــط أحـــد 
قانونية  بــصــورة غير  املقيمني  مــن  األشــخــاص 
أطلق تصريحات تتضمن تهديدًا للنظام العام، 
أكد مصدر مسؤول لـ � أن جميع من يثير 
الفوضى ويــهــدد النظام الــعــام فــي الــبــالد تحت 
الرصد واملتابعة، وسيضبطون جميعًا، إضافة 
لزعزعة  البدون  الذين يستغلون مظاهرات  إلى 
اســـتـــقـــرار الـــبـــالد وإثـــــــارة الــبــلــبــلــة والــشــائــعــات 

(املندسون).
وأكـــد املــصــدر أن األجــهــزة تمكنت مــن ضــبــط 9 
آخرين من املشاركني في تجمع البدون، وجرى 

إحالة االشخاص الـ10 إلى جهات التحقيق.

وأشار املصدر إلى أنه من املتوقع إحالة املتهمني 
إلى النيابة العامة قريبًا ليجري التحقيق معهم 
وإسناد تهم التظاهر ومخالفة القوانني إليهم، 

إضافة إلى إسناد تهمة أمن دولة إلى أحدهم.
وذكرت الداخلية في بيان صحافي أول من أمس 
أن التصريحات التي أطلقها املتهم وظهرت في 
مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل االجتماعي 
تتضمن أيضًا إثارة للبلبلة وزعزعة االستقرار، 
وتــنــطــوي عــلــى انــتــهــاك ســافــر لــقــوانــني الــبــالد، 
مــوضــحــة أنـــه جـــاٍر إحــالــتــه إلـــى الــنــيــابــة العامة 

التخاذ اإلجراءات القانونية املقررة بحقه.
إلــــــى ذلــــــــك، واصـــــلـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن املــقــيــمــني 
بصورة غير قانونية التجمع في منطقة تيماء 
بــالــجــهــراء لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، وســط 

حضور أمني. 

 تامر حماد
أبلغ مصدر مطلع � أن الصندوق 
الـــوطـــنـــي لـــرعـــايـــة وتــنــمــيــة املـــشـــروعـــات 
الصغيرة واملتوسطة وافــق خــالل شهر 
22 مشروعًا  تمويل  على  املاضي  أبريل 
مليون   2.16 إلــى  تصل  إجمالية  بقيمة 

دينار.
املـــشـــاريـــع  املـــــصـــــدر أن هــــــذه  وأوضـــــــــح 
تــتــضــمــن 7 مــشــاريــع لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة 
العطور  فــي  أنشطتها  تتركز  والجملة، 
والـــــهـــــدايـــــا واالتــــيــــلــــيــــهــــات واملـــشـــتـــقـــات 
الــغــذائــيــة والـــبـــهـــارات واألعـــشـــاب، فيما 
تـــتـــضـــمـــن بـــــاقـــــي املـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي تــم 
تــمــويــلــهــا مــــن قـــبـــل الـــصـــنـــدوق مــكــاتــب 

خدمية واستشارية وخدمات إلكترونية 
ومــــقــــاهــــي ومــــطــــاعــــم وورشــــــــا وتــــجــــارة 
وترفيهية  رياضية  وأنشطة  الكترونية 
وانــشــطــة خــدمــات شــخــصــيــة، وتصنيع 
منتجات غير مصنفة في مواضع أخرى.
وتؤكد املصادر ما ذكرته � سابقًا 
أقساط مشاريع صغيرة  بأن استحقاق 
ومتوسطة سيبدأ هذه السنة أو السنة 
املقبلة، ما يضع عددا من املبادرين أمام 
مـــســـدودة، ألن مشاريعهم  شــبــه  طــريــق 
إما خاسرة وإما لم تدخل مرحلة الربح 
أمام  أنفسهم  سيجدون  وبالتالي  بعد، 

التعثر ال محالة. 

15

09

04

اقتصاد

البلدي

الكويت

البحر: استثمارنا
في التكنولوجيا يدعم

النمو المستقبلي

الحمضان: «البلدي» حريص 
على حل مشاكل أصحاب 

المشاريع الصغيرة

قياديون يدفنون 
المعلومات تفادياً

لـ «الطنازة» اإللكترونية

 تحّرك دبلوماسي 
لتحصيل  29 دينارًا

من معلمة مصرية! 

  «األمن الغذائي».. 
مظلة مكشوفة! 
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 ■ الحكومــة:  ال تهــاون مع أمن البــالد.. وكل التيــارات تحت الرقابة
موهم إلى القاهرة   ■ جماعة اإلخوان المســلمين للكويت:  ال تسلِّ


