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زهيريات

«األشغال» :نتجه
إلى «الحكومة الذكية»
بـ  525خدمة إلكترونية

ال ش��ك ان���ا م��ج��رب ت����درون تجريبي
سفن البحر ل��ي مني بالموج تجري بي
جربتني زي��ن وشين وع��رف��ت تجريبي

�أك���دت وزارة الأ���ش��غ��ال �أن��ه��ا تتجه
ال���ى «احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة» ب��ـ 525
خدمة �إلكرتونية يقدمها موقعها
الإلكرتوين.
وق��ال��ت م��دي��رة �إدارة التخطيط يف
الوزارة اميان العمر ،ان الهدف من
اخلدمات الإلكرتونية هو «تقلي�ص
ال��دورة امل�ستندية» على نحو يلبي
احتياجات املواطن ب�سهولة و�رسعة
وجودة عالية.
و�أ�شارت الى ان هناك  454خدمة �ضمن
اخلدمات الإلكرتونية املتاحة مفعلة
بالدفع الإلكرتوين.

نفسي من الكل جزت موش ناس وناس
• عبدالعزيز عبدالله الدوي�ش

من وحي القلم

عويد الصليلي

حرفية وزارة اإلعالم

العصفورة
ضوء أخضر!
وكيل مساعد حصل على الضوء
األخ��ض��ر م��ن ال��وك��ي��ل الت��خ��اذ
قرارات مهمة تهدف الى تعديل
أخطاء سابقة.

وسع صدرك

جعفر محمد

حراج نيابي

رية هي قُ درة الأفراد
ورد يف القامو�س � ّأن تعريف احلُ ّ
على ممُ ار�سة الأن�شطة التي ُيريدونها دون �إكراه ،على
�أن يخ�ضعوا للقوانني التي تُ نظّ م ُ
املجتمع ،كما ورد يف
�إعالن حقوق الإن�سان �أن احلرية هي حقّ الفرد يف �أن
يفعل ما ال َي�ضرُّ الآخرين .
فتعريف احلرية ال تعني بحال من الأح��وال احلرية
املطلقة والتي ينادي بها البع�ض دون معرفة حقيقة
االلتزام الذي تفر�ضه تلك احلرية والتي يجب �أن ال
تتعدى وتتجاوز على حقوق الأفراد واملجتمعات.
خالل الأيام املا�ضية قامت جمموعة ال تتعدى �أ�صابع
اليد باالعت�صام �أمام وزارة الإعالم ,مطالبني الوزارة
برفع يدها عن رقابة الكتب بحجة �أن الوزارة متعن يف
تقييد احلرية و تتع�سف يف ن�رش املعرفة  ،رغم �أن ذلك
االحتجاج واالعت�صام كان يفرت�ض ان يكون امام جمل�س
االمة النه ال�سلطة الت�رشيعية التي و�ضعت القانون
املنظم للمطبوعات والن�رش يف البالد .
من �أدبيات الليربالية احرتام الآخرين الذين تختلف معهم
يف الأفكار والأيديولوجيات  ،ولكن بع�ض املعت�صمني
�أمعنوا يف ال�سب وال�شتم يف مواقع التوا�صل االجتماعي
والت�شهري بقيادات وزارة الإعالم متهمني �إياهم بالتخلف
وقلة الثقافة� ,صابني جام غ�ضبهم جتاه تلك القيادات
والتي عملت لتنفيذ قانون و�ضعه جمل�س الأمة!
م�ؤ�سف جدا �أن من يقوم باالعت�صام للمطالبة بحرية
دخ��ول الكتب يف البالد اليعرفون �شيئا عن النظام
والقانون يف البالد الن ذلك االحتجاج جاء يف املكان
والوقت اخلط�أ ،فوزارة الإعالم مثلها مثل بقية وزارات
الدولة دورها قائم على تنفيذ القانون الذي و�ضعه
امل�رشع لها دون النظر ملدى اقتناع قيادات الوزارة
بذلك القانون من عدمه  ،وهو عمل ي�ؤكد على حرفية
قيادات الإعالم وعلى ر�أ�سهم وزير الإعالم حممد اجلربي
والقيادات املجتهدة ممثلة بوكيل ال��وزارة املت�ألق
ط��ارق امل��زرم والوكيل امل�ساعد للأخبار حممد بن
ناجي وبقية الوكالء واحرتامهم ال�شديد لتنفيذ وتطبيق
القانون بحيادية تامة.
فتحية �شكر واجالل لقيادات وزارة الإعالم والتي تعمل
ليل نهار على رفعة �سمعة الكويت �إعالميا  ،وتنفيذ
القوانني املكلفني بها دون اك�تراث للإ�ساءات التي
يتعر�ضون لها من �أ�شخا�ص �أ�صيبوا باالنف�صام يف
املطالبة باحلرية والليربالية مع االنتقا�ص و�شتم
الآخرين يف نف�س الوقت!

مواقيت
الصالة

الفجر  4.15الشروق  5.34الظهر  11.42العصر  3.11المغرب  5.49العشاء 7.06

فريق الغوص الكويتي ينتشل يخت ًا
محترق ًا من ساحل شرق

كالعادة وقبل بداية كل دور انعقاد للربملان
اّ
«الدللوة»
ميار�س بع�ض ال��ن��واب دور
يف �سوق االب��ت��زاز ال�سيا�سي،فتتعالى
�رصخاتهم باجتاه من يريد ان يتفرج
�أكرث ممن يريد �رشاء ب�ضاعتهم الباليه،
وه��ي ع��ب��اره ع��ن ا�ستجوابات و ا�سئلة
وت�رصيحات وجل��ان حتقيق للحكومة
وال��وزراء� ،سوق يزدهر به جتار الكالم
املكرر ال��ذي مل النا�س منه،وتدور يف
اروق��ة املجتمع هذه الأي��ام احاديث عن
رغ��ب��ات �شعبية مبختلف توجهاتها،
تدعو الى انتخابات مبكرة تذهب بهذا
الربملان الى غري عودة ،كما ان بع�ض ما
يطلق عليها القوى ال�سيا�سية تتبنى على
خجل م�رشوع ًا ما يف ذات االجتاه،ولو
تركنا له�ؤالء النواب خيار ادارة احلكومة
وال��وزارات فماذا �سنجني يا ترى! فعلى
مدى  60عاما م�ضت ماذا قدم جمل�س الأمة
للنا�س ومل تقدمه احلكومات؟ اقرتاحات
�شعبوية ل�ضمان عودتهم لكرا�سيهم،
ا���س��ت��ث��ن��اءات دم���رت اجل�����س��د االداري،
وقوانني ح�صنت الفا�سدين وذهبت ب�أموال
الدولة ،وت�رشيعات منقو�صة وم�شوهه
و�شخ�صانية ،ناهيك عن احراج الكويت
يف املجتمع ال���دويل ،وبجاحة بع�ض
النواب وتعايل نربتهم يف كل اجتاه،
لأنهم �أمنوا العقوبة ف�ساء ادبهم،وهذه
الكويت اليوم ت�شهد تراجع ًا يف معظم
امل���ؤ��شرات �شعبياً ،وجمعيات النفع
العام حتولت لدكاكني تبيع «الرب�ستيج»
دون ادين منفعة لل�شعب،وال تزال ا�سواق
احلراج النيابي جتذب التافهني يف زمن
ال�سو�شيال ميديا ،و ان كنا نلوم احلكومة
يف �شيء ،فنلومها يف خوفها من «داللوه»
يعلو �صوتهم لنيل عمولة لي�س �إال.

الحربي أول جراح كويتي يتخصص
في جراحة مناظير مفصل الورك

حكايات

خالتي ...غزالة!
ادرك����ت «غ���زال���ة» أنها
ت��ع��ي��ش ف���ي أي��ام��ه��ا

األخيرة ،فأضحت هادئة،
مسالمة ،مرنة ،يضرب

فيها المثل ،بعدما كانت

متكن فريق الغو�ص الكويتي التابع
للمربة التطوعية البيئية من انت�شال
يخت غارق يف �ساحل «�رشق» زنته
اربعة �أطنان وبطول  40قدم ًا وذلك
بعد تعر�ضه حلادث حريق.
وق��ال م�س�ؤول العمليات البحرية
بالفريق ول��ي��د ال�شطي لوكالة
الأنباء الكويتية «كونا» �أم�س ان
الفريق متكن من رفع اليخت وكافة
خملفاته من خزانات وقود واالجزاء
املتناثرة جراء احلريق م�ستعينا
بفريق البحث والإنقاذ الكويتي من
�أجل �سحبه بوا�سطة ال�سيارات عند
جزر املاء وانت�شاله.

• أثناء سحب اليخت احملترق بعد تعوميه

واو�ضح ال�شطي ان غوا�صي الفريق
قاموا بو�ضع �أحزمه خا�صة وحقائب
هوائية م��ن �أج��ل تعومي القارب
و�سحبه بوا�سطة القوارب ال�صغرية
الى م�سنة مارينا «�رشق» الخراجه.
و�أ���ض��اف ان الفريق ي��ق��وم بهذه
العمليات من �أج��ل وق��ف التلوث
الناجت عن احرتاق اليخت وخطورته
على املالحة البحرية خ�صو�صا ان
موقع اليخت جنوب جون الكويت
ومقابل �ساحل �رشق.
واك��د ان الفريق لديه مهارات
عالية النت�شال القوارب وال�سفن
ورفع املخلفات من البحر نظرا

شرسة ،شريرة ،ال يعجبها

العجب وال الصيام في

ملا اكت�سبه من خ�بره من خالل
اجلهود التي يبذلها منذ ت�أ�سي�سه
عام  1986من اجل حماية البيئة
البحرية ،حيث مت انت�شال اكرث
من  700قارب و�سفينة �إ�ضافة الى
رفع اطنان من املخلفات البحرية
وال�ساحلية.
وذك��ر �أن ه��ذا اجلهد ال��ذي يقوم
به الفريق ي�أتي خلدمة للمجتمع
ورواد البحر وي�سعى من خالله
لن�رش ر�سالة التطوع والوعي
البيئي ب��ال��ك��وي��ت وخارجها
وتر�سيخ العمل التطوعي بني
�أفراد وفئات املجتمع.

منحت جامعة م�ست�شفى «�إرا�سم»
يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل
اجلراح الكويتي الدكتور ح�سني
احلربي �شهادة يف تخ�ص�ص جراحة
مناظري «مف�صل الورك» ليكون اول
جراح كويتي يح�صل عليها.
وقال احلربي يف ت�رصيح لوكالة
االنباء الكويتية «كونا» �أم�س
ان الكويت تبعث باملر�ضى الى
اخل���ارج لتلقي ال��ع�لاج ال�لازم
ملف�صل الورك ب�سبب عدم توافر
ج��راح�ين متخ�ص�صني يف هذا

رجب ،تهاوش اللي يبي
ي��ه��اوش ،حتى ل��و كان

ذئ��ب��ا ،ف��إن��ه��ا ال ت��ت��ردد

بإعالن التحدي ،والحرب،
بمعنى ان راسها يابس
وناشف!

الغزالة أذهلت كل الغزالن،

بتكتيكاتها الجديدة ،التي
لم تلجأ إليها في السابق،

ان الغزالة «م��و هينة»،

وتتعمد الظهور بمظهر

• عبداجلليل عبدالرحمن عبدالوهاب اليوسف 71 ,عاماً,
�شيع ,ال��رج��ال :قرطبة,ق�,4ش,1م,84
الن�ساء :خيطان ,ق� ,3ش ,94م ,101ت:
.50116066 - 50008802
• فاضل حسن علي الهندال 87 ,عاماً� ,شيع ,الرجال:
بيان ,ق ,12م االمام احل�سن ,الن�ساء :ال�رسة,
ق� ,2ش ,10م ,9ت.60669966 :
• ط �ل�ال م �ح �م��د ده� � ��داب ال �ش �م ��ري 39 ,ع��ام� ًا� ,شيع,

المهادنة ،ومن ثم تكشر

عن أنيابها ،وتفترس من

الرجال :االحمدي ,ق� ,12ش ,13م ,7الن�ساء:
االحمدي ,ق� ,2ش ,2م ,333ت.66800220 :
• فاطمة حسن محمد ,ارملة هالل را�شد ال�شمايل,
 87عاماً� ,شيعت ,الرجال :م�سجد ح�سني
الزلزلة ,امل�سايل ,ق� ,5ش  ,530الن�ساء:
مبارك الكبري ,ق� ,8ش ,29م« 11الع�رص
ف��ق��ط» ,ت- 99657991 - 66660821 :
.99768140

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

يقف في طريقها!

كتب �أحمد يون�س:

...خطيرة يا غزالة!

تفتتح الهيئة العامة للطرق والنقل الربي يف فجر غد
اخلمي�س التحويلة املرورية على طريق النوي�صيب
بطول  2كم تقريبا ،حيث تبد�أ من الكيلو � 64.5إلى
الكيلو  66.5تابع لعقد م�رشوع طريق النوي�صيب،
وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

• جحا

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

املجال.
واو���ض��ح ان���ه ي��ع��ت��زم موا�صلة
ال��درا���س��ة مل��دة ع��ام يف فرن�سا
ليح�صل على تخ�ص�ص يف جمال
�آخر قبل عودته الى البالد يف عام
 2020ملزاولة عمله.
ومت ت�سليم ال�شهادة للحربي يف
احتفال اقيم يف متحف الطب يف
م�ست�شفى «�إرا�سم» ح�رضه �سفري
دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا
ولوك�سمبورغ ورئي�س بعثتيها يف
االحت��اد االوروب���ي وحلف �شمال

االطل�سي «ناتو» ال�سفري جا�سم
البديوي.
وقال ال�سفري البديوي يف ت�رصيح
مماثل لـ«كونا» ان «كون احلربي
اول متخ�ص�ص يف جراحة مناظري
مف�صل ال��ورك يف الكويت ف�إنه
جلب الكثري من الفخر واالعتزاز
لنا».
ولفت الى ان م�ست�شفى «�إرا�سم»
هو �أحد �أبرز م�ست�شفيات بلجيكا
وي�ستقبل املر�ضى الكويتيني
املبتعثني من وزارة ال�صحة.

افتتاح تحويلة مرورية
على طريق النويصيب
 ...فجر غد

فيما اعتبر أح��د الذئاب

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• د .حسني احلربي مع السفير جاسم البديوي

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

• مخطط يوضح مسار التحويلة

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

