
برزت في أوساط املجتمع الشبابي الكويتي في اآلونة 
األخيرة صرعة جديدة جذبت اليها الكثير من الشباب 
من اجلنسني وهي االنتشار الكبير في عدد املقاهي أو ما 
يسمى )الكافيهات( والتي تتنافس في تقدمي أنواع مختلفة 

ومتنوعة املذاق من القهوة جلذب العدد االكبر من الرواد.  
 ورغ��م ارتفاع األسعار في تلك املقاهي إال أنها تشهد 
حشودا من الشباب في طوابير طويلة للفوز بكوب من 
القهوة بنكهة جديدة وجتربة مذاقها سمع عنها وق��د، ال 
يحبذها بعد احلصول عليها إال أن الهدف منها هو نشر 
الصور عبر وسائل التواصل االجتماعي لغرض التباهي 

أمام األقران. 
  وقالت نور وهي إحدى مرتادي هذه املقاهي ل )كونا( 
أمس األحد إنه على الرغم من ارتفاع أسعار القهوة التي 
تقدمها هذه املقاهي اال انها أصبحت وجهتها املفضلة برفقة 
الصديقات لشغل أوقات الفراغ السيما مع قلة عدد األماكن 

الترفيهية التي تتناسب مع من هم في فئتها العمرية. 
  وأض��اف��ت أنها تستمتع مع رفيقاتها بالتواجد في 
األماكن التي تضم جتمعات شبابية كما ان تلك املقاهي 
املكيفة والواقعة في الكثير من األحيان داخل املجمعات 
التجارية تعد ملجأ لهم من حرارة الصيف ومكانا مناسبا 
لتبادل األحاديث مع الصديقات والتقاط الصور ونشرها 
في حساباتهن اخلاصة في وسائل التواصل االجتماعي 

املتنوعة.  
 من جانبه أوض��ح محمد أنه يذهب للمقاهي بصورة 
دوري��ة ومتكررة لتجربة القهوة املعلن عنها س��واء في 
وسائل االعالم او مواقع التواصل االجتماعي او سمع عنها 
من األصدقاء. الفتا إلى أن أسعارها مناسبة له وال يجد 

غضاضة في ذلك.  
 ولفت إلى أن املقاهي هي املكان الوحيد الذي يجمعه 
بأصدقائه خ��الل فصل الصيف موضحا انها أصبحت 
البيت الثاني للبعض ويرجع ذلك الى انها نزهة غير مكلفة 
بالنسبة للشباب باالضافة الى قلة املنافذ الترفيهية التي 

تتيح لهم التجمع خاللها في مثل هذا الوقت من السنة. 

  من جهته قال يوسف وهو أيضا من املترددين يوميا 
على املقاهي انه يحب التغيير واألماكن اجلديدة املمتلئة 
بالناس وان��ه يعتبر املقهى من أفضل األم��اك��ن املريحة 
لألعصاب والهادئة للدراسة لتواجد غ��رف مخصصة 
الجتماعات العمل وال��ط��الب ولتغيير من��ط ال��دراس��ة 

التقليدية.  
 وأشار الى ان الفئات العمرية االصغر تفضل ارتياد تلك 
املقاهي وذلك بحثا عن التسلية والترفيه وأحيانا للهروب 
من مشاكل احلياة اليومية ومتطلباتها وضغوطها السيما 

بعد أيام الدراسة اوعناء العمل.  
 وأكد أن الكثير من الشباب يستمتعون بقضاء املزيد من 
الوقت في املقاهي في محاولة للهروب من امللل ومنغصات 
احلياة اليومية وضغوطاتها والتنفيس عنها في االجواء 

والديكورات التي يوفرها املقهي.  

 فيما اع��ت��ب��رت فجر ف��ي ح��دي��ث مم��اث��ل ل)ك��ون��ا( أن 
)الكافيهات( أو )الكوفي ش��وب( تعد من أفضل األماكن 
التي يرفه فيها اإلن��س��ان عن نفسه في الكويت السيما 
وانها حتتوي على ديكورات مميزة جلذب الزبائن مضيفة 
انها غالبا ما  حتب ان جترب كل ما هو جديد و خارج عن 

املألوف حتى و لو كان سعره مرتفع قليال.  
 وأوضحت أن املقهى هو املتنفس الوحيد للكثير من 
شباب الكويت وبناتها بعد يوم عمل طويل مشيرة الى 
»صعوبة التواجد ف��ي االم��اك��ن الترفيهية خ��الل فصل 
الصيف نظرا حلرارة اجلو الشديدة بينما تكسر املقاهي 
حالة امللل اليومي حيث يجتمع االص��دق��اء ويتبادلون 

احلديث بعيدا عن الضغوط اليومية والعمل«.  
 من جانبها أكدت مرمي اجلاسر وهي موظفة في أحد 
املقاهي املشهورة »ان التوجه السائد في الكويت حاليا 

وال��ذي يجذب الشباب هو املطاعم واملقاهي« الفتة الى 
»ان ذلك له مردود ايجابي على االقتصاد وان كثرة عدد 
املقاهي يرجع ال��ى رغبة اجلمهور بذلك والدليل على 
ذلك هو االقبال الكبير على اي مطعم أو مقهى جديد«.   
وأرج��ع��ت اجل��اس��ر ارت��ف��اع األس��ع��ار تلك املقاهي الى 
»نوعية النب املستخدم والذي يتميز بجودته العالية« 
موضحة ان بعض اصحاب املقاهي يسافرون بأنفسهم 

للمزارع املوردة للنب للتأكد من جودتها.   
وقالت إن الفئة العمرية من 17 الى 25 عام هي االكثر 
ترددا على تلك املقاهي وحتديدا خالل العطلة االسبوعية 

للترفيه عن أنفسهم وكسر الروتني.
   أما املعاجلة النفسية الدكتورة زهراء املوسوي فقد 
فسرت ظاهرة إقبال الشباب على املقاهي واملطاعم ب«ان 
االنسان بطبعه اجتماعي ويحب التواجد في األماكن ذات 

التجمعات املريحة مثل الديوانية واملقاهي«.  
 إال أنها رأت أن كثرة التردد على املقاهي واإلكثار من 
شرب القهوة قد يكون له انعكاسات سلبية وبالتالي قد 
يؤذي الشخص نفسيا وجسديا ويكون له تأثير سلبي 
على منط حياته اآلني واملستقبلي متوجهة بالنصح الى 

الشباب باالعتدال في اي فعل يقومون به في حياتهم.
   وأوضحت أنه على الرغم من متتع املقاهي بنواحي 
إيجابية م��ن الناحية االجتماعية ع��الوة على تنمية 
النفس من خ��الل االحتكاك والتعارف مع اآلخرين اال 
أن السهر لوقت متأخر من الليل قد ينعكس سلبا على 
حياتهم االجتماعية املنزلية وعالقتهم األسرية والسيما 
حياتهم الوظيفية حيث أن السهر وشرب القهوة قد يجعل 
اإلنسان ال يرغب بالنوم مبكرا مما ينعكس على أدائه في 

الوظيفة.

تشهد حشودًا لشغل أوقات فراغهم رغم ارتفاع األسعار
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برج تقطير القهوةمرتادي املقاهي من فئة الشباب

»ديوان احملاسبة« يستضيف خبراء من مكتب 
مراجع ومدقق عام الهند

»السكنية«: بدء أعمال حفر ومتديد كابالت
 القسائم في »توسعة الوفرة«

يستضيف دي�����وان احمل��اس��ب��ة خ��ب��راء 
م��ن مكتب م��راج��ع وم��دق��ق ع��ام الهند لعقد 
املرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي حول 
موضوع »تدقيق تكنولوجيا املعلومات« 
خالل الفترة من 9/23 إلى 2018/10/4 
وذلك لتنمية وتطوير العالقات الثنائية بني 
اجلهازينلتفعيل اتفاقية التعاون املبرمة 

بينهما في نوفمبر 2016.
وقالت مراقب بإدارة التدريب والعالقات 
الدولية باإلنابة عزيزة الرشود إن البرنامج 
ينقسم ال���ى ث���الث م���راح���ل، ح��ي��ث انتهى 
ال��دي��وان م��ن املرحلتني األول���ى والثانية، 
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة احلالية فهي 
تتضمن التدريب العملي ملدة أسبوعني من 
قبل اخلبراء على حتليل البيانات التي مت 
جتميعها واع��داد تقارير تدقيق تكنولوجيا 

املعلومات بالشكل النهائي.
وأف�����ادت أن���ه س��ي��ت��م خ���الل ال��ب��رن��ام��ج 
التعرف على إج��راءات العمل املهمة وعلى 
أهم اجلوانب املتعلقة مبجال التدقيق، كما 
سيتم استعراض استراتيجية تكنولوجيا 

املعلومات والسياسات واتفاقيات مستوى 
اخلدمة)SLAs( وف��ه��م البنية التحتية 
لعمليات تكنولوجيا املعلومات، وسيتم 

تقييم ضوابط تكنولوجيا املعلومات.
وأض��اف��ت ال��رش��ود أن دي���وان احملاسبة 
يسعى دائماً إلى توطيد العالقات مع األجهزة 
الرقابية الصديقة لتبادل اخلبرات واكتساب 
أب��رز املعلومات عن طريق التدريب املهني 
وتعريف موظفي الديوان بآخر املستجدات 
ذات العالقة بالشأن الرقابي السيما املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات حيث يعد هذا املجال 

محطاً لألنظار العاملية في اآلونة األخيرة.
ويحاضر في البرنامج كل من أنانتا بهيرا 
محاسب ع��ام ب���إدارة التدقيق واحلسابات 
الهندية، وأن��ي��وراج كريشنا إداري مساعد 
مب��راق��ب��ة ت��دق��ي��ق تكنولوجيا املعلومات 
واألب��ح��اث ملركز التدريب ال��دول��ي ألنظمة 

املعلومات والتدقيق.
وقد نصت االتفاقية على حتديث أساليب 
العمل في املجاالت ذات االهتمام املشترك، 
ودعم جهاز الرقابة األعلى الهندي من خالل 
تزويد ال��دي��وان باالختصاصيني في مجال 
تدقيق تكنولوجيا املعلومات، وتبادل الوثائق 

واألدلة املهنية واألبحاث.

عزيزة الرشود

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بدء 
أعمال احلفر ومتديد كابالت الكهرباء املغذية 

للقسائم السكنية مبنطقة )توسعة الوفرة(.
وق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون التنفيذ 
في )السكنية( املهندس علي احلبيل في بيان 
صحفي أم��س األح���د إن ه��ذه اخل��ط��وة تأتي 
متهيدا ل��رب��ط ال��ك��اب��الت مبحطات الكهرباء 
لتمكني املواطنني من بدء إجراءات ايصال التيار 
الكهربائي لقسائمهم.وأشاد احلبيل بالدعم 
الذي تتلقاه املؤسسة من وزارة الكهرباء واملاء 
في هذا الشأن مشيرا إلى حرص املؤسسة على 

توفير اخلدمات كافة للمواطنني.
ولفت إلى استمرار األعمال في إجناز املباني 
العامة مبنطقة توسعة الوفرة مع التنسيق 
مع ال���وزارات واجلهات احلكومية املستفيدة 
من املباني لتشغيلها وتأدية دورها في خدمة 

املواطنني واملقيمني باملنطقة.
ودع��ا املواطنني إل��ى التعاون مع املؤسسة 
عبر إزالة مخلفات البناء من أمام قسائمهم التي 
تعترض مسارات الكابالت حتى ال تتأثر أعمال 

متديد الكابالت.
يذكر أن مشروع الوفرة اإلسكاني ينقسم 
إلى جزئني األول )الوفرة القائم( ويحتوي على 

370 قسيمة سكنية فيما يحتوي اجلزء الثاني 
)توسعة الوفرة( على 2426 قسيمة سكنية.

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

مركز عبد الله السالم الثقافي 
يستضيف املصمم العاملي طارق عتريسي

أع��ل��ن م��رك��ز ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة في 
مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي 
ع��ن اس��ت��ض��اف��ة فعالية ط���وال أرب��ع��ة 
أي���ام، يعرض خاللها املصمم العاملي 
ط���ارق ع��ت��ري��س��ي أه���م م��ش��اري��ع��ه من 
خ��الل ورش��ة عمل في مجال التصميم 
وال��ت��ن��س��ي��ق��ال��ط��ب��اع��ي ث��ن��ائ��ي ال��ل��غ��ة، 
ومحاضرة و معرض بعنوان” التصميم 

الغرافيكي والتايبوغرافي”.
وتعد هذه الفعالية من ضمن األنشطة 
التي تقوم عليها أكادميية مركز الشيخ 
عبدالله السالم الثقافي والتي تهدف 
إلى تسهيل إش��راك اجلمهور في برامج 

تعليمية وتنموية.
ويعتبر مركز الفنون اجلميلة في 
مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي 
منصة للفنون والثقافة واالبداع. وتوفر 
ال��ن��دوات ال��ت��ي يعقدها م��رك��ز الفنون 
اجلميلة ف��رص��ة للجمهور لاللتقاء 
والتفاعل مع الفنانني، والتعرف عليهم 
وع��ل��ى مختلف امل����دارس الفنية التي 

يتبعونها. 
وتهدف ه��ذه الفعالية إل��ى االحتفال 
باستوديو الفنان طارق عتريسي الذي 
سه قبل 18 عاماً وينتج أعماالً في  أسَّ
تصميم العالمات التجارية وتصميم 
اخلطوط وتصميم امللصقات وغيرها 
من أعمال التنسيق الطباعيوالتصميم 

الغرافيكي. 
وقدأثمرت التصاميم العابرة للثقافات 
واألساليب التي ينتهجها األستوديو 
عن مشاريع تركت أث��راً ملموساً على 
م��ج��ال التصميم املعاصر ف��ي الشرق 
األوس��ط. وسيستخدم ط��ارق عتريسي 
هذه املنصة لتقدمي تشكيلة متنوعة من  
التطبيقات واألنشطة املتعلقة بعملية 
التصميم، وإلهام املصممني والفنانني 
ومتخصصي األدوات البصرية وأي 
مهتم في الرسومات العابرة للثقافات 
والعالمات التجارية والطباعة والثقافة 

العربية البصرية.
وط��ارق عتريسي هو مؤسس موقع 
Arabic Typography. اخلط العربي
com، وه��و م��وق��ع تصميم ووتنفيذ 
خ��ط��وط عربية تلبي طلبات املصمم 
الغرافيكي والعالمات التجارية. فضالً 
عن ذل��ك، يعتبر عتريسي عضواً فاعالً 
 Creative ف��ي اللجنة االس��ت��ش��اري��ة
Industries Fund NL، وهي أكبر 
مركز ثقافي ف��ي هولندا لدعم برامج 
التصميم ال��ع��امل��ي��ة. حصل عتريسي 
على ج��وائ��ز عاملية ع��دة، منها جائزة 
“ Type Directors Club” من 
 Adobe Design “ نيويورك، و جائزة
 Design “ وجائزة ،”Achievement
for Asia”، إض��اف��ة إل��ى العديد من 

اجلوائز األخرى.
وتتناول الورشة نظريات ودراسات 
ح���ال���ة ح����ول ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ط��ب��اع��ي 
ثنائياللغةمع التركيز بشكل خاص 
على مفاهيم العالمة التجارية باإلضافة 
إلى التطبيق العملي للمونوغرامثنائي 
اللغة باستخدام مزيج من اللغة العربية 

والالتينية. 
وستعقد ورش��ة العمل في 24 و 25 
و 26 سبتمبر ب��ني الساعة 5 م��س��اًء و 
8 مساًء ، على أن تقام احمل��اض��رة في 
27 سبتمبر في مت��ام الساعة 6 مساًء 
وامل��ع��رض الساعة 7 م��س��اًء ف��ي اليوم 
ذات��ه، وسيستمر املعرض في جناحم
ركزالفنوناجلميلةحتىتاريخ 31 من 

أكتوبر،2018.
ويعتبر مركز الشيخ عبد الله السالم 
الثقافي أحد مشاريع الديوان األميري، 
ويقوم على رؤية تتضمن تقدمي معارض 
وف��ق أرق��ى املعايير العاملية وبرامج 
تثقيفية عامة للمجتمع الكويتي، كما 
يعمل على تسهيل تبادل املعرفة وتطوير 
م��ه��ارات التفكير ال��ن��ق��دي واإلب��داع��ي 

والتحليلي.

تتمات

في بيان أصدرته
ال��ع��ص��ور واألزم��ن��ة وع��ن��دم��ا تعصف األزم���ات 
األختالفات السياسية والطائفية واالجتماعية في 
أي بلد تظهر احلاجة إلى مبادرة وطنية إلجراء حوار 
وطني يهدف بالنتيجة إلى حتقيق مصاحلة وطنية 
شاملة بني جميع املكونات واألط��راف ذات العالقة 
باألزمة على اختالف انتماءاتهم و مكوناتهم للوصول 
إلى حل ينهي حالة النزاع ويحل كل املشاكل ويرضي 

جميع األطراف حتت مظلة وطنية بحتة .
امل��ص��احل��ة ه��ي السعي امل��ش��ت��رك لفتح صفحه 
جديدهوتصحيح ماترتب على اح��داث املاضي من 
وتصحيح ما ترتب عليها من أخطاء وانتهاكات مع 
االمتناع عن القيام باحللول العنيفة في معاجلة 
امللفات والقضايا املختلف عليها والنظر بتفاؤل إلى 
املستقبل من خالل التأسيس للحاضر بعيداً عن الزيف 

والكذب في احلياة السياسية والنظام الدميقراطي
وهي خطة شاملة وآليات واضحة ومقبولة تضمن 
حتقيق مطالب و حقوق جميع املكونات ووضع حل 
شامل وعقالني وسلمي متوافق عليه ينهي حالة 
اخلالف و اخلصام وعدم الثقة بني هذه املكونات ينفذ 
عن طريق احل��وار والتفاهم دون استخدام العنف 
والقوة واإلقصاء والتهميش وإلغاء اآلخر باستغالل 

النفوذ السلطة املمنوحة أو بتسييس القوانني .
املصاحلة الوطنية تتخذ من الوطن عنواناً ومن 
امل��واط��ن��ني م��ح��وراً وم��ن ح��ل اخل��الف��ات واملشاكل 
والعقد املستعصية ب��ني املكونات ه��دف��اً فكل هذه 
ال��ص��راع��ات واخل��الف��ات واالخ��ت��الف��ات ت��ن��زوي بل 
تذوب عندما يصبح الوطن واملواطن عنواناً ألي عمل 
أومبادرة أومهمة وطنية فكيف إذا كانت هذه املهمة 

هي املصاحلة الوطنية و حتت مظلة الوطن الوارفة.
لكي تأخذ املصاحلة الوطنية مداها األبعد وهدفها 
األوس��ع وعنوانها األسمى يجب أن جنعل من هذه 
املصاحلة ثقافة دائمة بني كل األطراف املمثلة للمشهد 
السياسي للبلد بشكل خاص وألبناء مجتمعنا بشكل 
عام ولتحل هذه الثقافة محل ثقافة اإلقصاء والتهميش 

وإلغاء اآلخر وثقافة عدم الثقة واالتهامات املستمرة
وللمصاحلة قواعد وشروط من أهمها:

1 – االتفاق على الثوابت الوطنية ضمن سقف 
الدستور

2 – إعالء مصلحة الوطن واالبتعاد عن املكابرة 
واملغالبة التي تسوغ التشفي واإلعراض عن التخوين 
وال��ن��أي عن األه���واء الشخصية واستحضار النية 

الصاحلة بهدف إصالح ذات البني.

-3التأكيد على اإلح��ت��رام ملقام سمو األمير فهو 
رئيس الدولة وأمير البالد وعدم القبول باإلساءة له 
أو ملسند اإلمارة وكذلك إحترام إرادة الشعب مصدر 

السلطات جميعا كما ينص الدستور
وفي الكويت شهدنا في السنوات األخيرة عدداً من 
األح��داث املتتالية التي أوج��دت اختالفا واضحا بني 
أط��راف ومجاميع العمل السياسي الوطني انعكس 
مبقاطعة االنتخابات وصاحبه تصعيد في الطرح 
السياسي متثل في حراك سياسي وصل إلى النزول 
للشارع احتجاجا على ما وصلت إليه ممارسات 

الفساد السياسي واملالي من ضخامة غير مسبوقة.
وك��ذل��ك التضييق على احل��ري��ات وت��ق��دمي أع��داد 
ليست قليلة من الشباب الوطني للمحاكمة وسجن 
بعضهم وجل��وء ع��دد م��ن شبابنا الوطني لإلقامة 
في املهاجر بعيدا عن وطنهم وسحب اجلناسي من 
بعض املواطنني إنتقاما منهم بسبب مواقفهم الوطنية 
وتخويفا لبقية الشعب من وض��ع مشابه في حال 
أستمروا في حراكهم الوطني النبيل ومراقبة وسائل 
اإلع���الم وتغّير من��ط اجل��و ال��ع��ام ب��ال��دول��ة، ف��ي ظل 
مجلس لألمة لم يحقق الطموح وهو ما وّلد شعوراً 
بضرورة وجود تغيير في اخلطاب السياسي العام 
واملمارسة السياسية ولذا طرحنا مبادرة املصاحلة 

الوطنية لطي ملف هذه املرحلة وتخطي تداعياتها.
وحتى تكون املصاحلة وطنية يجب أن تشمل كل 
املكونات والفئات املجتمعية فاخلطأ وارد من اجلميع 
والعفو يجب أن يشمل اجلميع والكويت لكل مواطنيها 

على حد سواء
ل��ذا فنحن نطرح فكرة قانون للعفو العام حتى 
تكون ال��ش��راك��ة املجتمعية مساهمة متكاملة في 
حتقيق حالة التوافق املجتمعي واملصاحلة الوطنية، 
وأن يكون العفو شامال لكل القضايا التي ترتبط 
باحلريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع أيا 
كان القانون املطبق في تلك القضايا ويشمل القضايا 
التي لم يحكم بها باخليانة العظمى وكذلك إعادة 

اجلناسي املسحوبة بدون حكم قضائي نهائي.
الكويت في 22 سبتمبر 2018

القوى املوقعة على البيان :
التيار العروبي – حزب احملافظني املدني – جتمع 

ميثاق الوطني
املنبر الدميقراطي الكويتي – احلركة الليبرالية 

الكويتية – احلركة الدستورية اإلسالمية.
واعلنت ح��دس الحقا انها لم توقع على البيان 
النهائي وقالت عبر حسابها على تويتر : مع التقدير، 
تنوه حدس إلى أنها لم تعطي موافقة نهائية على 

البيان املشار إليه بل طلبت تأجيل البت فيه حلني 
الوصول إلى صيغة توافقية بعد أن طلب عدد من 
اإلخ��وة في التيارات تأجيل إص��دار البيان.. كما أن 
احلركة قد اعترضت لدى اجلهة املعنية على إضافة 

االسم والتي وعدت بتدارك اخلطأ مشكورة.(

املجلس وافق
على أرض اململكة وبدورها اإليجابي في خدمة 

اإلسالم والسالم.
ورح��ب مجلس ال����وزراء خ��الل اجتماعه أمس 
بالزيارة املرتقبة التي سيقوم بها للبالد سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع 
صاحب السمو امللكي األم��ي��ر / محمد ب��ن سلمان 
آل سعود والتي تأتي في إط��ار ال��رواب��ط األخوية 
التاريخية القائمة بني البلدين الشقيقني، وحرص 
قيادتيهما على ال��ت��ش��اور املستمر ح��ول مختلف 
القضايا وامل��وض��وع��ات وس��ب��ل تدعيم التعاون 

املشترك في مختلف املجاالت وامليادين .
و في إط��ار اجلهود التي يبذلها مجلس ال��وزراء 
في مكافحة الفساد وإنطالقاً من اهتمام وتوجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما من شأنه 
القضاء على الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة 
، فقد ق��رر املجلس املوافقة على كل من :   مشروع 
القانون في شأن تنظيم حق اإلطالع على املعلومات 
ورفعه حلضرة صاحب السمو األمير حفظه الله 
ورعاه متهيدا إلحالته ملجلس األمة ومشروع مرسوم 
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )13( لسنة 
2018 في ش��أن حظر تعارض املصالح ، ورفعه 

حلضرة صاحب السمو األمير حفظه الله ورعاه .
 واعتمد مجلس ال��وزراء مشروع مرسوم بدعوة 
مجلس األم��ة لالنعقاد للدور ال��ع��ادي الثالث من 
الفصل التشريعي اخلام�س عش�ر، وذل��ك ي�وم 
الثالثاء 21 صفر 1440 ه��� املواف�ق 30 أكتوبر 
2018م  ، ورفع�ه حلض��رة صاحب السمو األمير 

حفظه الله ورعاه.
وق��رر مجلس ال���وزراء تكليف املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
لسرعة اتخاذ اإلج���راءات الالزمة لالنتهاء بشكل 
جذري من مشكلة جتمع املياه مبدينة صباح االحمد 
، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول ما يتم 

بهذا الشأن .

احلرس الثوري
ف��ي تعليقه على الهجوم على ع��رض عسكري 
للحرس الثوري اإليراني في األح��واز وال��ذي أسفر 
عن تسعة وعشرين قتيالً وعشرات اجلرحى، اتهم 
الرئيس اإليراني، الواليات املتحدة بالسعي إلثارة 
الفنت داخل إيران في محاولة لزعزعة األمن، كما اتهم 
دوالً عربية خليجية تدعمها الواليات املتحدة بتقدمي 

الدعم املالي والعسكري لألحوازيني.
وقبل اتهامات روحاني، كانت السلطات اإليرانية 
استدعت سفراء هولندا والدمنارك وبريطانيا بشأن 
هجوم األح���واز، واتهمت بدورها بلدانهم بإيواء 

جماعات إيرانية معارضة.
وح��ّم��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة محمد ج���واد ظريف، 
الواليات املتحدة و إسرائيل املسؤولية عن الهجوم. 
ووسط ارتباك في التصريحات الرسمية اإليرانية 
حول اجلهة املسوؤلة، أمر الرئيس روحاني قوات 
األمن باستخدام كل سلطاتها لتحديد هوية منفذي 

الهجوم على العرض العسكري.
وتوعد احلرس الثوري  في بيان نقلته وكاالت 
أنباء إيرانية بانتقام »مميت ال ينسى« من منفذي 
هجوم أثناء عرض عسكري أسفر عن مقتل 12 من 

أفراد احلرس و13 شخصا آخرين.
وفتح مسلحون النار على منصة أثناء العرض 
بجنوب غرب إيران أمس في أحد أسوأ الهجمات على 

احلرس. 

»اجلنايات«
صالح عاشور واملذهب الشيعي في »تويتر«.

و ألقت األجهزة األمنية القبض على رجل أعمال 
كويتي على خلفية قضية »ضيافة الداخلية« بناء 

على أمر من النيابة العامة.
وف��ي إجن��از أمني ج��دي��د، متكن رج��ال مباحث 
حولي، أمس، من القبض على منفذ عملية السطو على 
أحد فروع بنك اخلليج، والتي حدثت صباح اخلميس 
الفائت.وفي التفاصيل أن املباحثيني، وبعد رصد 
استمر 48 ساعة، جنحوا في فك لغز السرقة التي 
وقعت في وضح النهار، وحددوا هوية املتهم الذي 
اتضح أنه أردني اجلنسية، فضبطوه عند صديقته 
الفليبينية في منطقة حولي، وبالتحقيق معه اعترف 
بجرميته، وُعثر بحوزته على املبلغ املسروق، إضافة 
إلى السالح الذي استخدمه في ترهيب موظفي البنك، 

وتبنّي أنه لعبة بالستيكية.

تتمات


