
حتت املجهر

نرفع أجمل التبريكات إلى مقام سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله، وإل��ى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله، وإلى أسرة الصباح الكرمية، وإلى الشعب الكويتي واألخوة 
املقيمني ، مبناسبة عيد الفطر السعيد جعله الله عيداً ميموناً على أمتينا العربية 

واالسالمية .
يحل هذا العيد لألسف والعالم أجمع يعاني من جائحة كورونا، التي خلفت 
ماليني القتلى واملرضى، وشلت أنشطة احلياة املختلفة، وأصابت العالم بكارثة 
اقتصادية غيرت نظام التجارة واالنتاج، وأثبتت أن اإلنسان مهما بلغ من القوة 
والطغيان ، مخلوق ضعيف أمام قدرة اخلالق عز وجل ، هل سيتعظ العالم من 
هذه اجلائحة؟ ويعود إلى أوامر املولى التي يعرفها اجلميع، بأن العدل واملساواة 
أساس احلياة، والظلم واجلور هما ما دمرا البشرية وأعاداها إلى الوراء،  ابحث عن 
أي أمة متخلفة، حتما ستجد وراءها حاكم مستبد، يعبث مبقدراتها ويخزن األموال 

في بنوك الغرب، فتزداد دولنا تخلفا وتزداد الدول الغربية تقدما. 
واهم من يعتقد أن الشعوب حتررت، فاملستعمر خرج وأبقى حكومات موالية له 
، ففي إطارنا العربي مازال الصراع على أشده بني شعوب تطلب احلرية، وأنظمة 

عسكرية شرسة تغتصب السلطة وتقمع املطالبني باحلرية. 
أما على املستوى احمللي، فرغم أن لدينا  دستور عريق ودميوقراطية متأصلة، 
إال إننا لم نسلم من تأثير القوى الرجعية التي تشدنا إلى ال��وراء، ومن أصحاب 
املصالح الذين يسعون إلى نشر الفوضى، لتحقيق مصاحلهم بطرق غير مشروعة، 

دون أخذ العظة مما حدث للسابقني.
 الوطن ملك للجميع والعدل واملساواة أساس استمرار احلياة الكرمية، فال يعتقد 
أحد أنه فوق القانون، فنحن في سفينة إذا خرقها أحدهم غرق وغرقنا معه، وإن 

أخذنا على يديه جنا وجنونا .
ورغم ذلك كله فإننا نعتبر “العيد عيدين” ألن عيد الفطر يصادف هذا العام 
الذكرى الرابعة عشر لصدور صحيفتكم                              ، والتي نعدكم باالستمرار 

على نهجها املعتدل وامللتزم باملهنية التي عهدمتوها على مدى السنوات املاضية .
»الوسط” كما أسميناها هي لسان غالبية الشعب وميزان االعتدال بعيداً 
عن التهويل والفرقعات اإلعالمية ويهمها بالدرجة االولى املصداقية مع القراء، 
واحلرص على نشر ما يوصل لهم اخلبر واملعلومة الصادقني دون مبالغة ممجوجة 

أو استغالل للعواطف بوعود كاذبة.
االعالم بالنسبة لنا في الوسط رسالة صادقة وعمل محافظ يحاكي آراء غالبية 
املواطنني واملقيمني ، لذا في السنوات األخيرة حاولنا قدر املستطاع مسايرة التطور 
التكنولوجي وتنويع مخرجاتنا عبر وسائل التواصل االجتماعي حتى تكون 
النسخة اليومية للوسط في متناول اجلميع وبوسائل مختلفة ، وظهر ذلك جليا 
مع بدء أزمة جائحة كورونا التي عجلت بهذا التوجه خاصة بعد توقف الصحف 
عن الطباعة الورقية لفترة ليست بالقليلة ، إضافة إلى احلرص على نقل األخبار 

احمللية والدولية للقارئ أوال بأول بكل أمانة ومصداقية. 
إن شاء الله على العهد باقون وسنزداد حرصا على ما يرضي قراءنا األعزاء 

وااللتزام بكل القيم االعالمية واملهنية.

»العيد عيدين«  
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حشود ضخمة شاركت في وقفة تضامنية شعبية بساحة اإلرادة

األمير للفلسطينيني : الكويت بجانبكم

�صمري خ�رض وريا�س عواد

أعرب صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد عن بالغ استنكاره وإدانته 
للتصعيد امل��أس��اوي على يد ق��وات سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي للمصلني في املسجد 

األقصى.
وج����دد س��م��وه م��وق��ف دول����ة ال��ك��وي��ت 
املبدئي واحل��ازم جتاه مثل هذه املمارسات 
الالإنسانية وطالب سلطات االحتالل التوقف 

عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيني 
مبمارسة شعائرهم في القدس الشريف.
مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت إلى جانب 
الشعب الفلسطيني ودع���م ك��اف��ة اجلهود 
ال��رام��ي��ة إل��ى ال��وص��ول حل��ل ع��ادل وشامل 
للقضية الفلسطينية مب��ا ميكن الشعب 
الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق 
ق��رارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية. وفيما تقدم عدد من نواب مجلس 
األم���ة، ام���س، بطلب لعقد جلسة خاصة 
طارئة الستنكار اجلرائم األخيرة لالحتالل 
اإلسرائيلي ف��ي املسجد األق��ص��ى ومدينة 
ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة، ش���ارك م��ئ��ات امل��واط��ن��ني 
واملقيمني ف��ي وقفة احتجاجية تضامنية 
بساحة االرادة امس مع الشعب الفلسطيني 
بعد أن سمحت وزارة الداخلية بتنفيذ الوقفة 
التضامنية ملدة 30 دقيقة بدءا من الساعة 4 

عصرا شريطة االلتزام بالتباعد االجتماعي، 
مرددين شعارات رافضة لكل ما يجرى من 
انتهاكات واعتداءات من قبل قوات االحتالل 
الصهيوني جت��اه الشعب الفلسطيني في 
القدس ، مؤكدين انها ليست مبستغربة من 
كيان غاصب محتل، وان ما يزيد من فداحة 
املوقف أن تتم ه��ذه االنتهاكات على مرأى 
ومسمع عالم إما متواطئ أو غير مكترث أو 

عاجز.

مئات املواطنني واملقيمني شاركوا أمس في الوقفة دعما للشعب الفلسطيني
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122 جريحًا ضحايا غارات االحتالل على غزة 26 شهيدًا و 

أطفال بني ضحايا القصف الصهيوني على القطاع

متديد تأشيرات العمالة 
6 أشهر املنزلية لـ 

 أك��د رئ��ي��س مجلس إدارة 
االحتاد الكويتي ملكاتب العمالة 
املنزلية، خالد الدخنان، موافقة 
وزارة الداخلية على متديد 
صالحية التأشيرات اخلاصة 
ب��ال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة ح��ت��ى 6 

أشهر.
وقال الدخنان أن اتخاذ قرار 
مت��دي��د صالحية التأشيرات 
إلى 6 أشهر من شأنه أن يسهل 

على أعمال املكاتب الكويتية 
وامل��ك��ات��ب اخل��ارج��ي��ة، إذ أن 
متديد م��دة التأشيرة يعطي 
العاملني في القطاع القدرة على 
مواجهة أي متغيرات تظهر في 
ظل انتشار فيروس كورونا، 
وذلك كطريقة ملواجهة ظاهرة 
ان��ت��ه��اء ال��ت��أش��ي��رات بسبب 
ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي حت���دث بني 

الوقت واآلخر.

مكرمة أميرية للعفو
459 محكومًا  عن 

 قالت وزارة الداخلية إن قطاع املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام نفذ امس املكرمة األميرية ملن شملهم 
العفو األم��ي��ري بشأن تخفيض م��دة العقوبة املقيدة 
للحرية واحملكوم بها على 459 نزيال س��واء باإلفراج 

الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة اإلبعاد.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم االمني في 
بيان صحفي أن ذلك جاء تنفيذا للتوجيهات السامية 
لصاحب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ن���واف األحمد 
ول��ل��م��رس��وم األم��ي��ري رق��م 121 لسنة 2021 بشأن 
تخفيض مدة العقوبة املقيدة للحرية احملكوم بها على 

بعض األشخاص.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
ام��س ارت��ف��اع ع��دد الشهداء ال��ي 26 
فلسطينيا س��ق��ط��وا ف��ي ال��غ��ارات 
اإلسرائيلية املتتالية على قطاع غزة.

وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة 
الصحة ب��غ��زة اش���رف ال��ق��درة في 
م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي ان اج��م��ال��ي ع��دد 
الشهداء منذ ب��داي��ة ال��ع��دوان على 
ق��ط��اع غ��زة بلغ حتى اللحظة 26 
شهيدا من بينهم 9 أطفال وسيدة 
و 122 جريحا. واض��اف القدرة ان 
من بني اإلصابات 41 طفال تتفاوت 
اص��اب��ات��ه��م باخلطيرة واملتوسط 
محذرا من تداعي املنظومة الصحية 
ف��ي غ���زة وال��ت��ي ت��ع��ان��ي ت��داع��ي��ات 
احل��ص��ار املمتد للعام ال��� 15 على 
التوالي بالتوازي مع االعباء التي 

تفرضها مواجهة جائحة كورونا.

26 مديرًا  »األوقاف«: تدوير 
ومراقبًا ورئيس قسم

أص��در وكيل وزارة األوق��اف 
وال��ش��ؤون االس��الم��ي��ة م. فريد 
عمادي قرارات تدوير واسعة في 
وزارة االوقاف شملت عددا كبيرا 
من امل��دراء واملراقبني ورؤس��اء 

االقسام.
وج����اء ف���ي ق������رارات وك��ي��ل 
األوقاف، نقل سامي محمد سالم 
العازمي - من العمل بوظيفة 
مدير إدارة العالقات العامة إلى 
العمل بوظيفة مدير إدارة مكتب 
وكيل الوزارة، ونقل منيف عبيد 
جعفر ال��ه��اج��ري – م��ن العمل 

بوظيفة مدير إدارة الشؤون 
القانونية إل��ى العمل بوظيفة 
م��دي��ر إدارة مساجد محافظة 

األحمدي.
ك��م��ا ق���رر ن��ق��ل ي��ح��ي��ي عايد 
عبدالله الرشيدي - من العمل 
بوظيفة م��دي��ر إدارة اإلس��ن��اد 
إل��ى العمل بوظيفة مدير إدارة 
م��س��اج��د محافظة العاصمة، 
وإبراهيم أحمد عيسى العبيدلي 
- من العمل بوظيفة مدير إدارة 
الثقافة اإلس��الم��ي��ة إل��ى العمل 

بوظيفة مدير إدارة اإلعالم.

السيسي مجددًا: لن نفرط 
في حقوقنا املائية

ج��دد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي امس 
التاكيد على ع��دم التفريط ف��ي حقوق ب��الده املائية 
موضحا ان قلق املصريني بشأن أزم��ة )سد النهضة( 

االثيوبي “أمر مشروع ومقدر«.
وقال الرئيس السيسي في اثناء افتتاح مشروعات 
لهيئة قناة السويس حسبما نقله التلفزيون املصري ان 
أزمة سد النهضة تدعو للقلق لكن املفاوضات حتتاج 
ال��ى صبر وعلى الشعب املصري أن يثق في قيادته 

السياسية داعيا الى عدم استعجال النتائج.
وأش���ار ال��ى حت��رك��ات دبلوماسية شهدتها األي��ام 
املاضية بشأن السد معربا عن أمله في التوصل حلل 

لهذه املشكلة.  


