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على خلفية قضية جتمع األمطار بالطرق وتطاير احلصى

»نزاهة«: إحالة قياديني وإشرافيني في 
»األشغال« و»الطرق« وآخرين إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
ال��ف��س��اد )ن���زاه���ة( ام���س إح��ال��ة 3 
قياديني و7 مديرين ورؤساء أقسام 
في وزارة األشغال والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري ونائب رئيس 
مجلس إدارة ش��رك��ة خ��اص��ة الى 
النيابة على خلفية قضية جتمع 

االمطار بالطرق وتطاير احلصى.
وق��ال املتحدث الرسمي للهيئة 
األمني العام املساعد لكشف الفساد 

والتحقيق الدكتور محمد بوزبر 
لوكالة االن��ب��اء الكويتية )كونا( 
إن قطاع كشف الفساد تلقى بالغا 
من وزي��ر األش��غ��ال ووزي��ر الدولة 
لشؤون اإلسكان مرفقا به مستندات 
وتقارير بشأن الواقعة محل البالغ 
ومت قيد ال��ب��الغ ف��ي سجل حصر 

البالغات بالهيئة.
وأض��اف أن الواقعة تلخص ما 
ورد ف��ي التقرير امل��ق��دم م��ن وزي��ر 

االش���غ���ال ال��ع��ام��ة ب��ش��أن نتيجة 
التقرير النهائي للجنة تقصي 
احلقائق ح��ول اآلث��ار الناجمة عن 
جتمع األمطار بالطرق والشوارع 
وك��ذل��ك ط��ف��ح م��ج��اري��ر ال��ص��رف 
الصحي.ولفت الى أن هناك تقارير 
أخرى حتصلت عليها الهيئة بشأن 
نفس املوضوع ومنها نتيجة تقرير 
اللجنة الفنية القانونية املستقلة 
للتحقيق في ظاهرة تطاير احلصى 

والعيوب االسفلتية األخ��رى على 
طرق البالد.

وذك��ر أن��ه “ملا ك��ان من البني من 
التحقيقات وج��م��ع االس��ت��دالالت 
وسماع إف��ادات الشهود واخلبراء 
والتي أجريت مبعرفة قطاع كشف 
الفساد والتحقيق على النحو سالف 
البيان أنها تثير في طياتها شبهة 
جرمية تسهيل االستيالء على املال 
العام وجرمية إحلاق ضرر جسيم 

بأموال الدولة ناشئ عن إهمال”.
وب��ني أن ه��ذه اجل��رائ��م املنصوص 
عليها تصنف جرائم فساد بحسب 
امل��ادة رق��م 22 من القانون رق��م 2 
لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة 
وامل��ؤث��م��ة بنصوص امل��ادت��ني 10 
و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 
بشأن حماية األم��وال العامة.وقال 
ان��ه بعدما اطمأنت )ن��زاه��ة( الى 
توافر أساس معقول لتوافر شبهات 

جرائم الفساد ال��وارد نصها ضمن 
امل��ادة 22 وخضوع املبلغ ضدهم 
املقررة في امل��ادة 2 من قانون رقم 
2 لسنة 2016 أحالت األوراق  الى 

النيابة العامة.
وأك��د بوزبر عزم ) نزاهة( على 
م��واص��ل��ة اجل��ه��ود واإلج������راءات 
بشأن فحص وجمع االس��ت��دالالت 
والتحريات ف��ي جميع البالغات 
اجلدية التي ت��رد اليها مثمنا دور 

املبلغني ف��ي مم��ارس��ة دوره���م في 
م��س��اع��دة ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��وص��ول ال��ى 
املعلومات الالزمة عن وقائع الفساد 
ال��ت��ي ت��دخ��ل ض��م��ن اختصاصها 

النوعي.
يذكر أن البالد شهدت في نوفمبر 
املاضي هطول أمطار غزيرة تسببت 
بسيول في بعض الطرق واملناطق 
نتج عنها اض��رار وغ��رق لعدد من 

طرق البالد.
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كلية الصحة تشارك ببرنامج تدريب األبحاث 
الصيفي  في معهد دسمان للسكري

أعلن القائم بأعمال رئيس قسم علم األوبئة واإلحصاء 
احليوي في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.وليد 
العلي عن قبول الطالبتني شدن الشمري وزه��راء السمره 
ببرنامج التدريب لألبحاث الصيفي ف��ي معهد دسمان 

للسكري والذي يستمر ملدة شهرين.
وذكر د.العلي أن اختيار طالبتني من كلية الصحة العامة  
للمقعدين املتاحني فقط ببرنامج اإلحصاء احليوي  من بني 
العديد من املتقدمني سواء من جامعة الكويت أو خارجها، 
يعد دليالً ملموساً على مستوى وجودة التعليم األكادميي 
الذي حترص عليه الكلية، مبيناً أن برنامج التدريب الذي 
يقدمه املعهد على مستوى عاٍل من الكفاءة ومن شأنه تطوير 

مهاراتهن البحثية والعملية.
وأوض���ح أن ال��ت��دري��ب الصيفي ع��ب��ارة ع��ن احلضور 
بدوام كامل يشمل حضور الندوات واالجتماعات الدورية 
للباحثني، مضيفا أن هناك جلسات تدريبية في املختبر 
وإج���راءات اجل��ودة يعقبها التناوب على البنك احليوي 
واملكتبة واملرافق األساسية للبحوث، ومن ثم اإلنضمام إلى 
إح��دى وح��دات األبحاث للعمل على مشروع بحثي جاري 

ومحدد ومعتمد.
واش��اد.ال��ع��ل��ي مبعهد دس��م��ان للسكري على إتاحته 
الفرصة لتدريب وتأهيل الطاقات الشبابية في مجال البحث 

زهراء السمره وشدن الشمريالطبي احليوي.

مندوبية الكويت بجامعة الدول 
العربية تكرم صرخوه واحلويلة

كرمت مندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة 
ال���دول العربية ك��ل م��ن مدير املكتب الصحي 
الكويتي ال��دك��ت��ور منصور ص��رخ��وه واملدير 
االقليمي للخطوط اجلوية الكويتية بالقاهرة 
ن��اص��ر احل��وي��ل��ة وامل��س��ت��ش��ار ب��س��ف��ارة دول��ة 
الكويت ل��دى جمهورية مصر العربية ع��ادل 
السريع وامللحق الدبلوماسي باملندوبية سيد 
علي الرفاعي وذلك مبناسبة انتهاء عملهم في 

القاهرة.

واستذكر  نائب املندوب الدائم لدى اجلامعة 
املستشار فالح املطيري في مأدبة غ��داء اقامها 
باالنابة عن السفير احمد البكر  بكل التقدير 
واالمتنان اجلهود التي قام بها الزمالء املكرمني 
خالل فترة عملهم وسعيهم ال��دؤوب لرفع اسم 

الكويت عاليا .
وهنا املستشار املطيري واعضاء املندوبية 
الزمالء املكرمني متمنني لهم التوفيق والنجاح في 

مناصبهم اجلديدة.

400  أسرة داخل الكويت خالل العام  املاضي استفاد منه 

زكاة سلوى: مشروع »إحساس« 
مستمر في رعاية ودعم األسر 

الفقيرة واملتعففة
أك����د رئ��ي��س جل��ن��ة زك���اة 
س��ل��وى ال��ت��اب��ع��ة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ بدر 
فالح العقيل العازمي - أن عدة 
عوامل دع��ت إل��ى استمرارية 
م��ش��روع إح��س��اس ل��رع��اي��ة 
األسر املتعففة داخل الكويت، 
أهمها وجود الكثير من األسر 
التي تعيش في ضائقة مالية، 
وتعفف ه��ذه األس��ر عن طرق 
أب��واب اجلمعيات اخليرية ، 
مع رغبة املتبرعني في تقدمي 
زك��ات��ه��م وصدقاتهم لألكثر 

احتياجاً واستحقاقاً.
وأوض�������ح ال��ع��ق��ي��ل أن���ه 
م��ع زي���ادة ال��غ��الء، وارت��ف��اع 
مصاريف اإلي��ج��ار والتعليم 
أصبحت بعض األسر املتعففة 
تعيش ظ��روف فوق طاقتها ، 
وه��و ما دع��ا إلط��الق مشروع 
إح��س��اس ل��رع��اي��ة الشرائح 
الضعيفة ف��ي امل��ج��ت��م��ع من 
الفقراء، املساكني، واأليتام، 
واألرام����������ل، وامل���ط���ل���ق���ات، 

واحملتاجني، والضعفاء.
وق���ال العقيل أن اللجنة 

تسعى م��ن خ���الل امل��ش��روع 
لتحقيق أهداف منها الوصول 
إل���ى األس����ر امل��ت��ع��ف��ف��ة ال��ت��ي 
ال ت��س��أل ال���ن���اس،  وتلمس 
حاجاتها، وال��س��ع��ي لتأمني 
م����ورد م��ال��ي ث��اب��ت ل��ألس��ر 
احملتاجة ونقلها من احلاجة 
والعوز إلى االكتفاء الذاتي، 
ومساعدة األرامل واملطلقات، 
وح���ل م��ش��اك��ل األس����ر ال��ت��ي 

تعاني من الديون املتراكمة.
وأشار إلى أن املشروع قدم 
مساعدات شهرية ومقطوعة  
إل���ى 400 أس���رة خ���الل ع��ام 
2018 ، كما مت توزيع 250 
ط��رد غ��ذائ��ي، و 150 كوبون 

مشتريات لألسر احملتاجة.
وحث العقيل اخليرين على 
دعم املشروع خاصة أن هناك 
الكثير من األس��ر ما زال��ت في 
انتظار تقدمي املساعدة لها. 
م��ذك��را بقول الله تعالى في 
كتابه: »َل��ْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى 
بُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا  ا حُتِ ُتْنِفُقوا مِمَّ
ِمْن َش��ْيٍء َف��إِنَّ اللََّه ِبِه َعلِيٌم«. 
داعياً من  يرغب في التواصل 
مع اللجنة  والتبرع لإلتصال 
على 25644002  أو اخلط 
الساخن 55644002  ، وختم 
العقيل ب��أن��ه مي��ك��ن توجيه 
ال��زك��اة وال��ص��دق��ات ملشروع 
إحساس كما ميكن كفالة أسرة 
أو طالب من خالل االستقطاع 
الشهري، كذلك يتم استقبال 
التبرعات العينية وتوجيهها 

لهذه األسر.

بدر فالح العازمي

العجمي: »الرحمة العاملية«
تتلمس حاجات املستفيدين
من خالل مشروع األضاحي

قال رئيس مكتب إندونيسيا 
والفلبني في جمعية الرحمة 
العاملية عبدالله عبيد العجمي 
أن هناك العديد م��ن املواقف 
املؤثرة في موسم األضاحي، 
فكثير م��ن األس���ر مي��ر عليهم 
ال��ع��ام دون أن يتذوقوا طعم 
اللحم، وذل��ك لغالء أسعاره، 
فهم يطبخون اخل��ض��ار دون 
اللحم لشدة فقرهم وحاجتهم 
و هناك من يكتفي باألسماك 

املجففة أو البيض املسلوق.
وأض���اف العجمي: أن من 
بني هذه األس��ر أس��رة جوهانة 
م��اف��ن��دي م��ن الفلبني، والتي 
تعيش في بيت صغير به أربعة 
أسر، أسرة جوهانة مكونة من 
13 فرد يعيشون في غرفتني، 
تسكن م��ع خالتها ووال��ده��ا 
واخواتها، أبناء جوهانة كلهم 
ص��غ��ار ل��م ي��دخ��ل��وا امل��درس��ة 
بعد، أختها الكبرى هي مصدر 
الدخل الوحيد في البيت، تقول 
جوهانة: احلمد لله نستطيع 
أن ن���أك���ل ف���ي ال���ي���وم ث��الث 
م���رات، نأكل س��ردي��ن وبيض 
مسلوق وس��م��ك مجفف فقظ 
هذه األطعمة التي نأكلها دوماً 

ألن��ن��ا النستطيع ان نشتري 
اللحم ألن قيمته مرتفعة فثمنه 
ما يعادل 8 دوالرات وبقيمة 
اللحم م��ن املمكن أن نشترى 
أطعمة أخ��رى تكفينا جميعاً 
وتستمر معنا أليام تأكل منها 

كل االسرة.
وت��اب��ع العجمي: م��ن أس��رة 
جوهانة إلى أسرة تباي والتي 
تؤكد على أنها لم تتذكر منذ 
متى لم تأكل اللحم وتقول تباي: 
احلمد لله نحن نعيش حياة 

بسيطة مكونة من سبعة أفراد 
أنا وزوجي وخمسة أبناء ثالثة 
منهم في املدارس، زوجي يعمل 
سائق دراج��ة لتوصيل الناس 
بأجرة متواضعة واحلمد لله 
نأكل ثالث مرات في اليوم من 
املمكن أن نأكل اخلضروات أو 
البيض املسلوق أو السردين 
وتتابع تباي حديثها قائلة: ال 
أتذكر متى كانت املرة األخيرة 
ال��ت��ي أكلنا فيها اللحم وه��ذا 
بسبب قلة املال وغالء سعره بل 

نادرا ما يدخل علينا اللحم.
وأض������اف ال��ع��ج��م��ي: أن 
ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة تتلمس 
حاجات املستفيدين من خالل 
مشروع األضاحي إذ حترص 
على توزيعھا على األسر األشد 
احتياجا الفتا إلى أن املشروع 
يأتي ضمن برامجها اخليرية 
الهادفة إلى توزيع األضاحي 
على الفقراء واحملتاجني واألسر 
املتعففة وغير القادرين كما 
يعد املشروع نوعا من أشكال 
التكافل االجتماعي بني املسلمني 
ومبنزلة فرصة جيدة إلدخال 
ال��س��رور إل���ى ق��ل��وب ال��ف��ق��راء 

ملشاطرتھم فرحة العيد.

عبدالله عبيد العجمي

من خالل مهرجان ثقافي األول من نوعه  لتعزيز املشهد االجتماعي واالقتصادي

مركز الشيخ عبدالله السالم  يحتفل بأربعة 
عقود من  العالقات بني الكويت وكوريا اجلنوبية

إح��ت��ف��االً مب����رور 40 ع���ام���اً من 
العالقات الدبلوماسية بني الكويت 
وكوريا اجلنوبية ومبناسبة الشراكة 
امل��ث��م��رة ب��ني امل��ج��ت��م��ع��ني ال��ك��وري 
والكويتي، يستضيف مركز الشيخ 
عبدالله السالم الثقافي مهرجانا 

ثقافياً كورياً جنوبياً
في يوليو اجل��اري. بالتعاون مع 
السفارة الكورية في الكويت، سيضم 
احلدث املنتظر معرضاً عن واملوسيقى 

واألزياء واملطبخ  الكوري األصيل.
بهدف تقدمي مناذج عاملية متنوعة 
وع��رض أساليب احل��ي��اة املختلفة، 
يقوم مركز الشيخ عبدالله السالم 
الثقافي أيضا بإحياء احل��دث ضمن 
ب��ي��ئ��ة م��الئ��م��ة م���ن ش��أن��ه��ا تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وتوفير 
ف��رص إزده��اره��ا.ك��م��ا سيعزز هذا 
احلدث الكبير الروابط بني املجتمعني 
ال��ك��وري والكويتي ويوفر الفرص 
الديناميكية جلميع القطاعات في 

الكويت.
ستقوم بتنفيذ األنشطة املرتبطة 
 ،Hanboknamب��احل��دث شركة
وه��ي متخصصة بالترفيه ستقدم 
ل��زوار امل��رك��ز  جتربة حيةللعادات 

الشعبية لكوريااجلنوبية.
يتضمن املهرجان الثقافي الذي 
سيعقد ف��ي 24 و 25 و 29 و 31 

م��ن شهر يوليو ، ثالثة فعاليات ، 
تبدأ مبعرض عن املالبس الكورية 
التقليدية وفساتني ال��زف��اف خالل 
معرض ألزي��اء “هانبوك” الكورية، 
تعرض فيه مالبس تقليدية وحديثة. 
وسيتيح املعرض ل���زواره إمكانية 
معرفة املزيد عن كوريا اجلنوبيةمن 
خ����الل ورش�����ة ع��م��ل امل���ك���ي���اج مع 
مستحضرات التجميل ال��ك��وري��ة 
وتسريحات الشعر أيضاً، إضافًة إلى 
ورشة عمل عن صناعة املجوهرات. 
ك��م��ا س��ُت��ق��ام م��س��اب��ق��ات وع���روض 
املوسيقى وال��رق��ص التقليدي التي 
 K-pop تقدم في مهرجان شاجنان
2019 ، على مسرح مركز الشيخ 
عبدالله السالم الثقافي. وأخ��ي��ًرا، 
ستقوم املجموعة الدولية للفنون 
الشبابية ب��ت��أدي��ة رق��ص��ة شعبية 
تقليدية ت��روي تاريخ البالد القدمي 
وال��غ��ن��ي م��ن خ���الل س���رد القصص 
اخل��ي��ال��ي��ة. ويعتبر م��رك��ز الشيخ 
عبدالله ال��س��ال��م الثقافي ه��و أحد 
مشاريع الديوان األميري التي تعمل 
بشكٍل حثيث على تسهيل التبادل 
املعرفي وحتفيز امل��ه��ارات الفكرية 
والتحليلية واإلبداعية بني صفوف 
املجتمع الكويتي من خالل املعارض 
واحملاضرات والبرامج ذات املعايير 

العاملية. . 

.. ويزّين سماء الكويت بـ»مهرجان األضواء«
مناسبة األعياد الوطنية، أعلن مركز 
الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن إحتفاله 
بالعيد الوطني وي���وم التحرير. وفي 
ه��ذه املناسبة ينظم “املركز” مهرجان 
األض���واء ألول م��رة ف��ي دول���ة الكويت، 
وهو احتفال فريد من نوعه يجمع نخبة 
من الفنانني احملليني والعامليني. وسيتم 
إضاءة واجهات متحف الفضاء واملسرح 
بتقنية اإلسقاط الضوئي. وميكن لزوار 
مركز الشيخ عبدالله السالم املشاركة في 
ورش العمل التفاعلية ومتابعة العروض 

الفنية احلية.
يقام املهرجان بالتعاون مع مهرجان 
برلني لألضواء، مما سيضفي على املكان 
أج���واء رائ��ع��ة، ستضيء امل��رك��ز وتعزز 
من جماله املعماري من خ��الل املؤثرات 
البصرية وتقنية اإلسقاط الضوئي ثالثي 
األب��ع��اد باستخدام امل��ؤث��رات اخلاصة 

والتقنيات الضوئية.
وسيتمكن زوار امل��رك��ز أي��ض��اً من 
االستمتاع ب� “ مجّسم التحكم” التفاعلي 
ال��ذي أبدعه الفنان الكندي الكولومبي 
دانيال إريغي . يعزز شغفنا باألضواء 
البراقة واألص���وات اجلميلة والتفاعل 

م��ع احل����دث. ك��م��ا سيتم ع���رض مجّسم 
“مصفوفات السدو” من إبداع الفنان جواد 
الطبطبائي وه��و جتسيد ثالثي األبعاد 
لعناصر اجلمال التي متّيز منسوجات 
ال��س��دو التراثية .وس��ي��ع��رض الفنانني 
القادمني من مدينة ساو باولو البرازيلية، 
سيسي سولوغا ، ويغور ماروتا،  أفالماً 
قصيرة لألطفال ، حيث ُرس��م كل مشهد 
في إطار منفصل باستخدام تقنية الرسوم 
املتحركة التقليدية بحسب التصميم 

املعماري  واملنطقة احلضرية.
ودع��ا مركز الشيخ عبدالله السالم 
الثقافي اجلميع لزيارته واملشاركة في 
املهرجان املناسب جلميع أف��راد العائلة، 
مذكراً أن العرض سيشمل محتوى مختلف 
تستخدم فيه املؤثرات اخلاصة والتقنيات 
الضوئية .  ومركز الشيخ عبدالله السالم 
الثقافي هو أحد مشاريع الديوان األميري 
ال��ت��ي تعمل بشكٍل حثيث على تسهيل 
التبادل املعرفي وحتفيز املهارات الفكرية 
والتحليلية واإلب��داع��ي��ة ب��ني صفوف 
املجتمع الكويتي م��ن خ��الل امل��ع��ارض 
واحمل��اض��رات وال��ب��رام��ج ذات املعايير 

العاملية .

ملصق املهرجان


