
 أعلن مدير عام جلنة التعريف 
باإلسالم م.عبدالعزيز الدعيج عن 
إشهار إس��الم ع��دد 4367 مهتدي 
ومهتدية خ��الل ع��ام 2016، هذا 
وتقدم الدعيج بإهداء هذا اإلجناز 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ، وكافة أهل الكويت، 
وم��ح��ب��ي ال��دع��وة وداع��م��ي جلنة 

التعريف باإلسالم.
وق��ال الدعيج :بفضل الله جل 
وعال ثم بدعم احملسنني واخليرين 
وت��ك��ات��ف ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ذا احلقل 
ال��دع��وي حققت اللجنة خطتها 
الدعوية السنوية بتميز وري��ادة، 
وذل��ك من خ��الل مواكبة الوسائل 
الدعوية احلديثة والتواجد بقوة 
عبر منصات التواصل االجتماعي، 
والزيارات امليدانية للطرف األخر 
لتعريفهم بالدين احلنيف ودعوتهم 
إل��ي��ه، وت��وزي��ع إص���دارات اللجنة 
املتنوعة ما بني املسموعة واملقروءة 
وامل��رئ��ي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��وس��ائ��ل 

الدعوية التي تنتهجها اللجنة.
 مبينا أن الغلبة في عدد حاالت 
إش��ه��ار اإلس����الم ال��ع��ام امل��اض��ي 
ك��ان��ت للعنصر ال��ن��س��ائ��ي حيث 
حقق رقم 3413 مهتدية مبختلف 
مناطق ال��ك��وي��ت، وال��رج��ال 954 
مهتدي، وحت��رص اللجنة بدورها 
على التواصل مع املهتدين اجلدد 
ورعايتهم وتعليمهم وتثقيفهم 
وت��رب��ي��ت��ه��م ع��ل��ى م��ب��ادى ال��دي��ن 

الوسطية املعتدلة.
وأكد الدعيج أن املرحلة األصعب 
واأله���م ف��ي حياة املهتدين اجل��دد 
تأتي عقب إشهار اإلسالم، فاملهتدي 
األن يحتاج م��ن يعمله الطهارة 
والوضوء والصالة، ويساعده على 
حفظ ما تيسر من ال��ق��رآن الكرمي 
وك��ذل��ك التعرف على العديد من 
األحكام الشرعية التي بها تسقيم 
حياة املسلم، واللجنة تقوم بجهود 
مباركة في هذا امللف، حيث تفتح 
ال��ف��ص��ول ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي تعلم 
املهتدين ال��ق��رآن ال��ك��رمي والفقه 
والسيرة واحلديث، وبفضل الله 
تثمر اجلهود ونشاهد من املهتدين 
اجلدد مساعدي داعية يعملون بكل 

طاقاتهم لنشر رسالة اإلسالم.
واس���ت���ع���رض ال��دع��ي��ج اب���رز 

حصاد التعريف ب��اإلس��الم خالل 
ع��ام 2016 قائال :بفضل الله جل 
وعال مت خالل العام املاضي طرح 
حملة # تسلم _ أيدك والقت احلملة 
تفاعال وتعاونا ف��اق التوقع من 
كافة الشرائح املستهدفة، كما مت 
توزيع عدد 30725حقيبة الهداية 
لغير املسلمني واملسلمني اجل��دد، 
وتتضمن احلقيبة م��واد مقروءة 
وم��رئ��ي��ة مم��ي��زة حت��اط��ب ك��اف��ة 
ال��ش��رائ��ح وامل��س��ت��وي��ات الثقافية 
وال��ف��ك��ري��ة، ك��م��ا وزع���ت اللجنة 
ع��دد 8 م��ج��الت دع��وي��ة باللغات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ل��غ أج��م��ال��ي ت��وزي��ع 
امل��ج��الت 246771 مجلة ،ع��الوة 
على املطبوعات املميزة والقصص 
القصيرة التي تستهوي الكثيرين 
وغيرها م��ن ال��وس��ائ��ل الدعوية، 
وأقامت اللجنة مشروع والئم إفطار 
الصائم استفاد منه عدد58652 
شخص، ومت توزيع الوجبات في 
شتى أف���رع اللجنة املنتشرة من 

اجلهراء إلى الوفرة.
وف��ي مجال ال���دورات الشرعية 
وف��ص��ول تعليم اللغة العربية 
قال الدعيج: مت بفضل الله تعالى 
تقدمي 329 دورة استفاد منها عدد 
4614 شخص من شتى اجلنسيات 
واجلاليات، وهدفنا األساسي من 
دورات اللغة العربية تعريف 
الطرف األخ��ر بالثقافة اإلسالمية 
وع��ادات وتقاليد أهل الكويت، أما 
الدورات الشرعية فهي متثل صمام 

األمان للمهتدي اجلديد فنعلمه من 
خاللها أرك���ان اإلس���الم واإلمي���ان 
ونحفظه ال��ق��رآن الكرمي ونعرفه 
بالسيرة والفقه واحلديث وغيرها 
من األمور الشرعية التي من خاللها 

تستقيم حياة املسلم.
مؤكدا أن التواصل بشتى طرقه 
يعد ع��ام��ال أس��اس��ي��ا ف��ي تعريف 
ال��ط��رف األخ���ر بالدين اإلس��الم��ي 
ودع������اة ال��ل��ج��ن��ة ق���ام���وا ب��ع��دد 
 sms»31804رسالة تنوعت ما بني
وات����س وف��ي��س وس���ن���اب وب��ري��د 
الكتروني« مع أشخاص يرغبون 
التعرف على اإلسالم، وألشك أن من 
أبرز ثمار هذا النشاط هو تعريف 
األخ��ري��ن م��ن نحن، وك��ذل��ك كسب 

أصدقاء جدد لإلسالم واملسلمني، 
وال��ه��داي��ة ب��ي��د اخل��ال��ق سبحانه 
وتعالى، وعلى صعيد ال��زي��ارات 
امليدانية ق��ام فريق دع��اة اللجنة 
بعمل زيارات دعوية ميدانية لعدة 
مناطق منها ) امل��ع��ارض، أس��واق، 
املساكن، للمرضى والعاملني في 
املستشفيات، مجمعات، مساجد، 
م���دارس، جل��ان نسائية، جامعة 
ال��ك��وي��ت، ال��س��ج��ون، ال���دواوي���ن، 
جمعيات، مزارع،جواخير( وصل 

عددها12101 زيارة.
م��ض��ي��ف��ا: ك��م��ا أق��ام��ت اللجنة 
م���ح���اض���رات ل��غ��ي��ر امل��س��ل��م��ني 
ول��ل��م��س��ل��م��ني اجل�������دد ب��ل��غ��ت 
12101استفاد منها ما يزيد عن 

100 الف مشارك ومشاركة، كما 
أق��ام��ت ال��ل��ج��ن��ة رح����الت دع��وي��ة 
ثقافية ترفيهية لغير املسلمني 
وللمسلمني اجلدد تنوعت برامجها 
ما بني رياضية وتربوية وتثقيفية 
واجتماعية، كما شاركت اللجنة 
في العديد من احملافل واملؤمترات 
ال��دع��وي��ة داخ���ل وخ���ارج الكويت 
بلغ ع��دده��ا 124 م��ع��رض والق��ت 
استحسان احلضور ومت خاللها 

توزيع إصدارت اللجنة املتنوعة.
وق��ال الدعيج: أن التواصل مع 
املسلمني اجل��دد من األم��ور الهامة 
التي حترص عليها اللجنة وفي هذا 
الصدد قانت اللجنة بعدد 36877 
ات��ص��ال ت��ن��وع��ت م��ا ب��ني )امي��ي��ل، 

اتصال، انستجرام، تويتر( حيث 
نحرص أن نختار الوسيلة التي 
تناسب كل شخص ويتم من خاللها 
التواصل معه، وخالل عيد األضحى 
املبارك حرصت اللجنة على رسم 
البسمة وإدخ����ال ال��س��رور على 
املسلمني اجل��دد م��ن خ��الل توزيع 
حلوم األضاحي عليهم عبر أفرعها 
امل��ت��ع��ددة، وخ���الل حفل العيد مت 
توزيع الهدايا واجلوائز وبلغ عدد 

املشاركني 1966مهتدي ومهتدية،
وحول عدد رحالت العمرة التي 
سيرتها اللجنة خالل العام املاضي 
بني الدعيج أن اللجنة سيرت عدد 8 
رحالت للعمرة من شريحة املهتدين 
اجل��دد واجلاليات املسلمة استفاد 

منها املئات خ��الل ه��ذا العام فقط 
وحرصنا أن تكون رحالتنا مميزة 
حيث يتم وض��ع ب��رن��ام��ج خاص 
بكل رحلة يختص بها منذ االنطالق 
ويستمر حتى ال��ع��ودة، ويهدف 
ه��ذا املشروع الدعوي املبارك إلى 
تنمية ثقافة املهتدين اجلدد، وكذلك 
إش��ع��اره��م ب��األخ��وة اإلس��الم��ي��ة، 
وشحذ وازعهم الديني، فال شك أن 
مشاهدة الكعبة املشرفة لها أثرها 
ال��ه��ام ف��ي نفوس املسلمني اجل��دد 
وي��ب��ذل احمل��ام��ي/ منيف العجمي 
مدير احلج والعمرة ومدير جلنة 
التعريف ب��اإلس��الم ف��رع املنقف 
ج��ه��ودا ج��ب��ارة ف��ي سبيل إجن��اح 
م��ش��روع ال��ع��م��رة، وي��ح��رص على 

متابعة املعتمرين والتواصل معهم 
خطوة بخطوة.

وح��رص��ت اللجنة على إقامة 
م��س��اب��ق��ة ال��ره��ي��م��ان��ي اخل��ام��س��ة 
عشر على التوالي حلفظ القرآن 
الكرمي وش��ارك بها 1255 مشارك 
وم��ش��ارك��ة م��ن امل��ه��ت��دي��ن اجل��دد 
واجلاليات املسلمة، ومت توزيع 
اجلوائز عليهم وتكرمي املتميزين 
منهم، وب��ني ال��دع��ي��ج أن اللجنة 
أق��ام��ت خ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي حفل 
التميز السنوي لتكرمي املوظفني 
املتميزين والقى حضورا وتفاعال 
مميزا حيث تولي اللجنة اهتماما 
خاصا ملوظفيها ودعاتها كونهم 
يقع عليهم العبء األكبر في القيام 
مب��ه��م��ة ال���دع���وة وال��ت��واص��ل مع 
األخرين، وانطالقا من رد اجلميل 
وشحذ الهمم واحل��ث على األداء 
الوظيفي األمثل مت تكرمي ثلة من 
املوظفني املتميزين باللجنة، كما 
أق��ام��ت اللجنة دورات تدريبية 
لتأهيل املتطوعني وصقل خبرات 
ال��دع��اة بلغت ع��دد 10 دورات كل 
دورة شارك بها قرابة 50 مشارك 
ومشاركة، وإقامة مسابقة عبدالله 
املال الثقافية الثانية لغير املسلمني 
وش���ارك بها 1000 م��ش��ارك ومت 

توزيع اجلوائز على الفائزين.
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مهتديًا  954 والرجال  الكويت..  مناطق  مبختلف  مهتدية   3413 برقم  الصدارة  حقق  النسائي  العنصر 

م. عبدالعزيز الدعيج

أهدت إجنازاتها لصاحب السمو وكل من ساندها ودعم مسيرتها الدعوية والتوعوية

2016 4367 مهتديًا ومهتدية دخلوا اإلسالم بالكويت خالل عام  »التعريف باإلسالم«: 

»التخطيط« و»البيئة« وقعا وثيقة مشروع الهيئة العامة للبيئة 

ربيع �سكر

ضمن اطار برنامج التعاون الوطني بني 
االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية وبرنامج االمم املتحدة االمنائي مت 
صباح امس توقيع وثيقة مشروع الهيئة 
العامة للبيئة بحضور االمني العام للمجلس 

االعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد 
معدي وم��دي��ر ع��ام الهيئة العامة للبيئة 
الشيخ عبد الله االحمد واالمني العام املساعد 
للدعم االستشاري التنموي طالل الشمري.  
وفي تصريح صحفي ادلى به الدكتور خالد 
مهدي عقب توقيع الوثيقة اكد ان املشروع 

يهدف الى تعزيز ادارة التنمية املستدامة 
للبيئة واالستراتيجيات والسياسات البيئية 
املتكاملة في الكويت فضال عن وضع اطر 
سياسية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية 
وبيئية للمساعدة ف��ي ب��ن��اء ال��ق��درة على 
الصمود ب��ق��در يسمح بالنمو والتطوير 

ال��ش��ام��ل وامل��س��ت��دام.  وش���دد على اهمية 
مشروع الهيئة العامة للبيئة في تعزيز 
نظم املعلومات البيئية ومشاركة الكويت 
في االتفاقيات الدولية البيئية فضال عن 
تعزيز التزام الكويت بتحقيق اهداف التنمية 

املستدامة فيما يخص الشأن البيئي.

جانب من االجتماع
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توزيع إصدارات اللجنة إشهار إسالم أحد املهتدين

وم��ش��ارك��ة  م���ش���ارك���ا   1255 م���ن  أك���ث���ر  ب��ه��ا  ش�����ارك  ال���ك���رمي  ال����ق����رآن  حل��ف��ظ  ع���ش���رة  اخل���ام���س���ة  ال��ره��ي��م��ان��ي  م��س��اب��ق��ة 

وج�����ب�����ة  58652 ف��������روع��������ه��������ا  ع�������ب�������ر  ال������ل������ج������ن������ة  ووزع�������������������ت  ال����������ع����������ام  ه�������������ذا  ري�������������������ادة  ح�������ق�������ق  ال��������ص��������ائ��������م  إف����������ط����������ار 

رس��������ال��������ت��������ه��������ا ل���������ن���������ش���������ر  ال���������ل���������ج���������ن���������ة  ب����������ه����������ا  ش���������������ارك���������������ت  ال������������ك������������وي������������ت  وخ������������������������������ارج  داخ�������������������������ل  م������������ع������������رض������������ًا   124

الفارس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الفنية 
لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان في »التربية«

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد 
ال��ف��ارس ق��رارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية لدراسة 
تشكيل فرق العمل واللجان ب��وزارة التربية برئاسة 
وكيل وزارة التربية وعضوية كل من الوكيل املساعد 
للشؤون اإلداري��ة والتطوير اإلداري والوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة والوكيل املساعد للشؤون 
القانونية والوكيل املساعد للشؤون املالية باإلضافة 
إلى الوكيل املساعد للتعليم العام ومدير اإلدارة املالية 
ومدير إدارة امل��وارد البشرية وبشره مناحي من إدارة 

املوارد البشرية.
على أن تختص اللجنة بدراسة الطلبات التي تتقدم 
بها وح��دات العمل )قبل شهر على األقل من تاريخ بدء 
العمل( لتشكيل فرق العمل واللجان ملعرفة مدى احلاجة 
ومدة عمل فرق العمل واللجنة، وفي حال وجد وحدة 
تنظيمية في اجلهة يفترض أن تؤدي األعمال املطلوبة 
حسب اختصاصاتها دون حاجة لتشكيل فريق العمل 
واللجنة وإق���رار البرنامج الزمني لعمل ف��رق العمل 
واللجان واملخرجات املتوقعة منها وتلقي تقارير دورية 
عن عمل الفرق واللجان وبيان مدى مطابقتها للبرنامج 
الزمني ونسبة االجناز الشهرية والنظر في متديد فترة 
عمل الفرق واللجان ملدة أو مدد أخرى وتقييم عمل الفرق 

واللجان بعد االنتهاء من العمل املناط به.
وتكون اج��راءات تشكيل فرق العمل واللجان على 
النحو التالي: على كل رئيس فريق عمل وجلنة توضيح 
البيانات في النموذج رق��م 1 وه��ي أن يكون تشكيل 
اللجنة بغرض اتخاذ القرارات أو توصيات في مجال 
اختصاصات ون��ش��اط��ات ال����وزارة وف��ق��ا مل��ا تقتصيه 
ال��ض��رورات العملية ومصلحة العمل ومهام وأعمال 
فرق العمل أو اللجنة ومدة العمل والبرنامج الزمني لكل 
مرحلة وعدد األعضاء ومجاالت خبرة كل منهم ومهام 
العمل املنوطة بكل عضو حسب وظيفته وعلى رئيس 
فريق العمل أو اللجنة تقدمي تقارير دورية موضحا بها 
ما مت اجنازه من عمل مع كشف يوضح حضور وغياب 
األعضاء واملستحقات املالية لكل منهم حسب حضورهم 
ومشاركتهم العمل. ونص القرار كذلك على أن اليزيد 
عدد أعضاء فريق العمل أو اللجنة عن عشرة أعضاء 
كحد أقصى وتكون اجتماعات فرق العمل واللجان خارج 
أوقات ال��دوام الرسمي كما تتكون فرق العمل واللجان 
من الكويتيني ويجوز مشاركة غيرهم إذا دعت احلاجة 

شريطة توضيح مدى احلاجة على النموذج رقم 1.
وي��ع��م��ل ب���ه���ذا ال����ق����رار اع���ت���ب���ارا م���ن ت��اري��خ��ه 

.)2017/1/12(

د. خالد مهدي مع الشيخ عبدالله األحمد

200 أسرة سورية في لبنان وزعت مساعدات إنسانية على 

22 من  »الهالل األحمر الكويتي« تسير الدفعة 
املساعدات اإلغاثية لالجئني السوريني باألردن 

 وصلت الى العاصمة االردنية 
أم��س االث��ن��ني ال��دف��ع��ة ال 22 من 
مساعدات جمعية الهالل األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��خ��ص��ص��ة إلغ��اث��ة 

الالجئني السوريني باألردن.
وقال رئيس وفد جمعية الهالل 
األحمر الكويتية إلى األردن محمد 
امل��ط��ي��ري ل��� )ك��ون��ا( إن الدفعة 
احلالية ه��ي األول���ى لعام 2017 
على أن تعقبها دف��ع��ات متتالية 
خالل األسابيع املقبلة مشيرا الى 
انها ت��زن دفعة 110 أطنان تضم 
م���واد غ��ذائ��ي��ة متنوعة كالتمور 
ومشتقات حل��وم ال��دج��اج حيث 
وصلت عبر قافلة برية مكونة من 

ست شاحنات.
وأك��د املطيري ح��رص )الهالل 
األحمر( على تقدمي الدعم اإلنساني 
واإلغاثي للشعب السوري الشقيق 
في دول اجلوار والداخل السوري 
وتوفير االحتياجات الضرورية 
لالجئني عبر سلسلة من اخلطط 
والبرامج املوضوعة منذ ان��دالع 
األزم����ة. وأش����اد ف��ي ه���ذا ال��ص��دد 

بالدور الذي يقوم به الهالل األحمر 
األردني الشريك الرئيسي للجمعية 
والتسهيالت التي يقدمها للوفود 
الكويتية من خالل رفع الصعوبات 
عند وص��ول امل��س��اع��دات وتنظيم 
ج����داول ل��ت��وزي��ع��ه��ا ف��ي مختلف 

محافظات اململكة.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه التقى برئيس 
ال��ه��الل األح��م��ر األردن���ي الدكتور 
محمد احل��دي��د ال���ذي أك��د ب��دوره 

استعداده والفرق املعنية بتنظيم 
عملية ال��ت��وزي��ع ع��ل��ى الالجئني 
السوريني باالشتراك مع جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتية معربا 
ع��ن االع��ت��زاز ب��ه��ذه ال��ش��راك��ة مع 
الكويت في مجال العمل اإلنساني 
واإلغاثي. يذكر أن جمعية الهالل 
األحمر الكويتية حرصت على مد 
جسر إغاثي من الكويت إلى األردن 
لنقل احلاويات البرية واإلم��دادات 

من طرود املواد الغذائية املتنوعة 
وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة واالدوي�����ة 
وش��ح��ن��ات امل��الب��س وغ��ي��ره��ا من 
األن��ش��ط��ة اإلغ��اث��ي��ة. واس��ت��م��رت 
ب��ت��ق��دمي امل��س��اع��دات االن��س��ان��ي��ة 
لألشقاء السوريني في االردن الذي 
يضم أكثر من 4ر1 مليون سوري 
جلأ نحو النصف منهم الى األردن 
بعد األزمة ضمن خطة عمل شاملة 
تغطي العاصمة األردن��ي��ة عمان 
واحملافظات وامل��دن األخ��رى فضال 
عن املناطق احل��دودي��ة.  من جهة 
أخرى وزعت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي أم��س االثنني مساعدات 
انسانية على 200 اس��رة سورية 
ن��ازح��ة ف��ي منطقة البقاع شرقي 
لبنان. وقال رئيس الفريق امليداني 
في جمعية الهالل األحمر الكويتي 
جعفر اجل��م��ال��ي ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)كونا( انه مت توزيع )مادة الديزل( 
على 200 اسرة سورية نازحة في 
منطقة البقاع االوسط شرقي لبنان 
الستخدامها في التدفئة ملواجهة 

البرد القارس.

جانب من توزيع املساعدات على السوريني في لبنان

تتمات

مجلس الوزراء
إل��ى بيان موقف املعوقات التي تواجه 

البرنامج اإلنشائي.
واطلع مجلس ال��وزراء كذلك على توصية 
جلنة اخلدمات العامة بشأن العوائق التي 
تعترض مسار ح��رم ال��ط��رق اإلقليمية في 
اجلزئني الشمالي واجلنوبي )املرحلة األولى( 
وقرر املجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل 
من وزارة األش��غ��ال العامة ووزارة املالية 
وبلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع 
الت��خ��اذ اخل��ط��وات اإلج��رائ��ي��ة والقانونية 
الالزمة بشأن املزارع املتداخلة مع مسار حرم 
الطريق االقليمي في منطقة الوفرة وذلك وفقا 
لألحكام والضوابط القانونية املعمول بها 
وفي ضوء اختصاصات الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن في 
ح��د أق��ص��اه شهر م��ن تاريخه متهيدا لقيام 
وزارة األشغال العامة بطرح املشاريع ذات 

الصلة بتنفيذ وصيانة الطريق اإلقليمي.
كما اطلع مجلس ال���وزراء على توصية 
جلنة الشؤون االقتصادية بشأن مقترح دمج 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى 
العاملة وق��رر املجلس املوافقة على الدمج 
وذلك ابتداء من 2017/6/1 وتكليف الهيئة 
العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة وإدارة الفتوى والتشريع 
ودي��وان اخلدمة املدنية واجلهات التي تراها 
مناسبة التخاذ كافة اإلج���راءات القانونية 

والتنظيمية واإلج��رائ��ي��ة والفنية الالزمة 
لترتيب عملية الدمج.

كما بحث مجلس ال��وزراء ش��ؤون مجلس 
األم��ة واطلع بهذا الصدد على املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس األمة.

وصف احللف األطلسي
أن ي��ك��ون آخ��ر م��رة ل��ي كعضو مبجلس 
وزراء اخلارجية لكن اعماله ستهمني عليها 
تصريحات الرئيس االمريكي املنتخب حديثا 

التي اثارت حنقا في بروكسل«.
وأضاف “أنا قادم للتو من لقاء مع االمني 
ال��ع��ام للحلف السيد )ي��ن��س( شتولتنبرغ 
وتصريح الرئيس املنتخب ترامب الذي قال 
فيه ان حلف ناتو عفا عليه الزمن اثار مخاوف 

خاصة لدى احللف ».
من جانبه قال وزي��ر اخلارجية الفرنسي 
جان مارك أيرولت “أفضل رد على الرئيس 
األمريكي اجلديد هو احتاد األوروبيني ال سيما 
في ض��وء وج��ود العديد من األسئلة بشأن 

أوروبا في مقابلته األخيرة«.
من جانبه قال وزير اخلارجية البريطاني 
بوريس جونسون “اعتقد انه خبر جيد للغاية 
أن الواليات املتحدة تريد تفعيل اتفاق للتجارة 

احلرة معنا وتريد أن تفعل ذلك بسرعة«.
وأض���اف “انه م��ن اجل��ي��د أن نسمع من 
الرئيس املنتخب دونالد ترامب بوضوح أنه 
يجب أن يكون هناك اتفاق يصب في مصلحة 

اجلانبني وليس لدي شك في هذا«.
وك���ان ت��رام��ب ق��ال ف��ي مقابلة حصرية 
م��ع صحيفتي )ب��ي��ل��د( األمل��ان��ي��ة و)ت��امي��ز( 

البريطانية ان انهيار االحت���اد األوروب���ي 
“مسألة وقت” فيما وص��ف )ن��ات��و( بأنه 
منظمة “عفا عليها الزمن«. كما انتقد سياسات 
املستشارة األملانية انغيال ميركل ازاء ازمة 

اللجوء ووصفها بأنها “خطأ كارثي”.

هايف
وتابع هايف : أطلب افادتي مبا يلي:

1 - هل نشاط الشقق املفروشة من االنشطة 
املرخص بها قانونا؟ وم��ا السند القانوني 
لترخيص الشقق املفروشة القائمة حاليا إن 
وج��د؟ مع تزويدي بعدد الرخص الصادرة 
خ��الل السنوات العشر املاضية ان وج��دت، 
وبيان عددها في كل منطقة استثمارية على 

حدة.
2 - ه��ل ه��ن��اك اش��ت��راط��ات خ��اص��ة في 
البنايات التي ميارس فيها هذا النشاط؟ وهل 
تتطلب تصاميم هندسية خاصة وشروط أمن 

وسالمة محددة؟
3 - هل القائمون على ادارة هذا الشقق 
ملتزمون بوضع سجالت خاصة لشاغليها؟ 
وهل يلتزمون بإخطار اجلهات األمنية عنهم؟ 
وما السند القانوني لذلك؟ وما اجلهة املناط 
بها متابعة ذلك؟ هل يوجد موظفون لهم صفة 
الضبطية القضائية مناط بهم التفتيش على 
هذه البنايات؟ وما مدى صحة تأجيرها ملدة 

ساعة؟
4 - هل يتم التدقيق على وثائق شاغلي 
هذه الشقق والتأكد من جود رابطة عائلية بني 
شاغليها في حال تعددهم؟ وهل يتم االحتفاظ 

بصور من هذه الوثائق؟


