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سموه عزى نيوزيلندا بضحايا إطالق النار على مسجدين

األمير :التعدي على حرمة دور العبادة يتنافى
مع كافة الشرائع واألعراف

نرفض هذا العمل اإلجرامي الذي أودى بحياة األبرياء اآلمنين
بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية �إلى بات�سي
ريدي حاكم عام نيوزيلندا �أعرب فيها �سموه عن ا�ستنكار الكويت
و�إدانتها ال�شديدة حلادث �إطالق النار الإرهابي الذي ا�ستهدف
م�سجدين يف و�سط مدينة «كراي�ست ت�شري�ش» النيوزيلندية
و�أ�سفر عن �سقوط الع�رشات من ال�ضحايا وامل�صابني.
م�ؤكدا �سموه موقف الكويت الراف�ض لهذا العمل الإجرامي والذي
�أودى بحياة الأبرياء الآمنني والتعدي على حرمة دور العبادة

والذي يتنافى مع كافة ال�رشائع والأعراف والقيم الإن�سانية.
كما �ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته له ولأ�رس
ال�ضحايا �سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته
ومغفرته و�أن مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية
�إلى بات�سي ريدي حاكم عام نيوزيلندا �ضمنها �سموه خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث �إطالق النار الإرهابي

الوهيب :ال ضحايا كويتيين
طم�أن �سفري الكويت لدى نيوزيلندا �أحمد
الوهيب بعدم وجود اي طالب او مواطن
كويتي �ضمن �ضحايا حادثة الهجمات
امل�سلحة التي وقعت يف م�سجدين مبدينة
«كراي�ست ت�شري�ش» النيوزيلندية �صباح
ام�س .وقال الوهيب« :نود ان ن�ؤكد انه ال
يوجد �ضمن حادث الهجوم امل�سلح مواطنون
كويتيون و�أن جميع الطلبة واع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي بخري».
ودعا جميع الكويتيني والطلبة يف نيوزيلندا

• سمو أمير البالد

الرئيس اليوناني يثمن دور صاحب السمو

في استقرار المنطقة وإحالل السالم
ثمن رئي�س اليونان بروكوبي�س
بافلوبولو�س دور �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد يف
املحافظة على اال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة وجهوده يف �إحالل ال�سالم
بني ال�شعوب.
ج��اء ذل��ك وف��ق بيان �صادر عن
وزارة املالية الكويتية خالل
لقاء الرئي�س بافلوبولو�س �أم�س
وزير املالية د.نايف احلجرف
يف العا�صمة اليونانية �أثينا
على هام�ش اجتماعات الدورة
الأولى للجنة الوزارية الكويتية
 اليونانية امل�شرتكة للتعاوناالقت�صادي والفني.
كما �أ�شاد الرئي�س بافلوبولو�س
بدور الكويت الريادي واملميز
يف جمال العمل الإن�ساين.

• نايف احلجرف خالل لقائه مع الرئيس بروكوبيس

من جانبه قال الوزير احلجرف
�إن الكويت واليونان تتمتعان

بعالقات دبلوما�سية وتاريخية
مميزة تعود �إلى عام .1964

«الكهرباء» تطلق العديد من الخدمات
اإللكترونية الجديدة
كتب فار�س عبدالرحمن:

اطلقت وزارة الكهرباء وامل��اء العديد من اخلدمات
االل��ك�ترون��ي��ة اجل��دي��دة وك��ذل��ك امل��ح��دث��ة خلدمة
امل�ستهلكني الكرتوني ًا بحيث ميكن للم�ستهلكني اجناز
معامالتهم اخلا�صة ب��ال��وزارة عن طريق موقعها
الر�سمي مبا�رشة.
وبينت الوزارة ان هذه اخلطوات جاءت جت�سيد ًا للتطور
التكنولوجي الذي ي�شهده العامل ب�شكل عام والكويت

خ�صو�ص ًا باخلدمات االلكرتونية حيث تبنت الوزراة
ا�سرتاتيجية التحول الرقمي وقامت بتحديث خدماتها
االلكرتونية �إ�ضافة الى خدمات جديدة ملنظومتها
املتكاملة.
وا�شارة الى انه من خالل هذه التطورات ميكن للم�ستهلك
ادخال البيانات يف موقع الوزارة وبعد ذلك يتلقى هذه
البيانات فريق متكامل يتابع طلبه ويرد عليه بر�سائل
الكرتونية ويتم حتديد مواعيد التنفيذ وبعدها يتوجه
فريق من الوزارة للعمل يف املكان املطلوب.

الى اخذ احليطة واحلذر واتباع التعليمات
من اجلهات الر�سمية النيوزيلندية مفيدا
ب�أن ال�سفارة ت�ستقبل ات�صاالت املواطنني
على هاتف الطوارئ .+6421468683
وذك���رت �شبكة «�سي ان ان» االخبارية
االمريكية ان مفو�ض ال�رشطة يف املدينة
مايك بو�ش قال �إن �أربعة �أ�شخا�ص اعتقلوا
عقب الهجومني «ثالثة رجال وامر�أة» ومل
يتم الت�أكد بعد من ثبوت تورطهم يف حادثة
اطالق النار».

«الخارجية» :ندعو المجتمع الدولي إلى وأد
ظاهرتي العنف واإلرهاب

�أعرب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية عن �إدانة
وا�ستنكار الكويت ال�شديدين حادث �إط�لاق النار
االرهابي .و�أكد امل�صدر يف بيان �صحايف وقوف
الكويت �إلى جانب نيوزيلندا وت�أييدها يف كل ما
تتخذه من اج��راءات للحفاظ على �أمنها و�سالمة
مواطنيها واملقيمني على ارا�ضيها.
و�شدد على موقف الكويت املبدئي والثابت املناه�ض

للعنف والإرهاب بكل �أ�شكاله و�صوره ومهما كانت
دوافعه جمددا دعوته للمجتمع الدويل لبذل املزيد
من اجلهود لو�أد ظاهرتي العنف واالرهاب اللتني
ت�ستهدفان امن العامل وا�ستقراره و�سالمة الب�رشية.
و�أع���رب امل�صدر عن خال�ص التعازي و�صادق
املوا�ساة لأ��سر ال�ضحايا ومتنياته للم�صابني
بال�شفاء العاجل.

تفقدت مبنى الركاب الجديد « »T2في المطار

بوشهري للمقاول :سرعة إنجاز األعمال
بالجودة والكفاءة المطلوبة
قامت وزيرة الأ�شغال العامة وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان د .جنان
بو�شهري بجولة تفقدية مل�رشوع
�إن�شاء مبنى الركاب اجلديد «»T2
مبطار الكويت الدويل.
وذكرت وزارة الأ�شغال العامة ان
ال��وزي��رة حثت م��ق��اول امل�رشوع
على �رسعة �إجناز الأعمال باجلودة
والكفاءة املطلوبة وفقا للموا�صفات
ال��ف��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة واالل���ت���زام
بالربنامج الزمني املتعهد به من
قبل املقاول.
يذكر �أن م����شروع مبنى الركاب
اجل��دي��د «� »T2أح���د امل�شاريع
الإن�شائية املميزة يف املنطقة
ويحقق �أحد الركائز ال�سبع لر�ؤية
«كويت جديدة  »2035املنبثقة
من الرغبة ال�سامية جلعل الكويت
م��رك��زا جت��اري��ا وماليا �إقليميا
ودوليا.

• جنان بوشهري خالل جولتها التفقدية

الكويت تشارك في مؤتمر فيينا لألمن السيبراني

القطيفي :حريصون على تأمين

بيئة معلوماتية موثوقة وآمنة

«الضبطية القضائية» توقف هدر
مياه كبيراً بإحدى المدارس بحولي
كتب فار�س عبدالرحمن:

• إصالح اخللل بزمن قياسي

الذي ا�ستهدف م�سجدين يف و�سط مدينة «كراي�ست ت�شري�ش»
و�أ�سفر عن �سقوط الع�رشات من ال�ضحايا وامل�صابني �سائال
�سموه الباري جل وعال �أن يتغمد �ضحايا هذا العمل الإجرامي
بوا�سع رحمته ومغفرته و�أن مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء
والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تعزية مماثلة.

قامت وزارة الكهرباء واملاء ممثلة بفريق ال�ضبطة الق�ضائية
بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الرتبية ممثلة ب�إدارة امل�شاريع
يف حمافظة حويل بوقف هدر مياه كبري ب�إحدى املدار�س بعد
قيام فرق ال�صيانة ب�إ�صالح الأعطال بزمن قيا�سي.
و�أك���دت ال���وزارة انها قامت على �إزال���ة جميع التعديات
والتجاوزات على املال العام يف جميع حمافظات الدولة
واتخاذ الالزم يف �سبيل احلفاظ على املال العام.
وبينت ان هناك العديد من القرارات الوزارية التي من �ش�أنها
احلفاظ على املال العام ومنها القرار الوزاري رقم  121ل�سنة
 2017الذي ين�ص على قطع خدمة التيار الكهربائي او املاء
يف حال عدم اتخاذ الإجراءات املتبعة».
• عبدالله القطيفي وعبدالله القديري

�شاركت الكويت يف م�ؤمتر فيينا
ل�ل�أم��ن ال�سيرباين ب��ه��دف تبادل
اخل�برات مع كبار املخت�صني من
خمتلف دول العامل يف جمال االمن
املعلوماتي ا�ضافة الى االطالع على
اال�سرتاتيجيات اجلديدة للت�صدي
للتهديدات ال�سيربانية.
و�أكد رئي�س وفد الكويت اخت�صا�صي
انظمة الكمبيوتر بوزارة اخلارجية
عبدالله القطيفي على هام�ش امل�ؤمتر
حر�ص الكويت على تعزيز امن
املعلومات وت�أمني بيئة معلوماتية
موثوقة و�آمنة.
وو����ص���ف ال��ق��ط��ي��ف��ي ال��ت��ه��دي��دات
واجلرائم االلكرتونية ب�أنها ا�صبحت
ت�شكل هاج�سا كبريا للدول حيث
يتم يوميا مواجهة ا�شكال جديدة
من االخرتاقات التي تتطلب تطوير
القدرات الفنية للت�صدي لها.
وا���ش��ار ال��ى ان امل ��ؤمت��ر يناق�ش
الآل���ي���ات احل��دي��ث��ة للتعامل مع
الهجمات والتهديدات الأمنية يف
الف�ضاء ال�سيرباين.

وقال ان امل�ؤمتر ي�شكل فر�صة مهمة
يف تعزيز احل��وار وال�رشاكات على
امل�ستوى العاملي وتبادل املعلومات
حول ممار�سات االمن ال�سيرباين.
وحت��م��ل اجل���رائ���م الإل��ك�ترون��ي��ة
م�سميات عديدة من ابرزها اجلرمية
ال�سيربانية وج��رمي��ة التقنيات
العالية وجرائم االنرتنت.
ويحظى االمن ال�سيرباين باهتمام
كبري من خمتلف دول العامل حيث
ت��ق��وم ال���دول مبراجعة انظمتها
املعلوماتية وبراجمها ب�شكل دوري
حلمايتها من االخرتاقات من خالل
ا�ستخدام الو�سائل الوقائية.
ويتخلل امل�ؤمتر الذي انطلق الأربعاء
وي�ستمر اربعة ايام حما�رضات وور�ش
عمل ا�ضافة �إل��ى معر�ض ل�رشكات
حلول الأمن ال�سيرباين.
وي�شارك يف امل�ؤمتر ا�ضافة الى
القطيفي م�رشف اول حا�سب �آيل من
وزارة اخلارجية عبدالله القديري
وم�شعل الزايد من الهيئة العامة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات.

المحسن لـ«تلفزيون الشاهد» :أقدم المفيد في «السوشيال ميديا» ...وال أريد الشهرة
متابعة �أحمد احلربي:

ق��ال النا�شط يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي مروان املح�سن انه ي�شعر
بالأ�سف مل��ا و�صل اليه ح��ال هذه
الو�سائل ففي الوقت ال��ذي تناق�ش
لعدة �أي��ام اخبار ًا لي�ست مهمة جند
ق�ضايا وامور ًا يف غاية اخلطورة ال يتم
التطرق اليها.
و�أ�ضاف يف لقائه مع الإعالمي جعفر
حممد يف برنامج «و�سع �صدرك» على
تلفزيون «ال�شاهد» ان هناك من عر�ض
عليه مبالغ مالية يف مقابل الهجوم
على البع�ض يف «ال�سو�شيال ميديا»
لك�سب متابعني ولكنه رف�ض ،الفتا الى
انه يقوم من خالل ال�سو�شيال ميديا
بت�سليط ال�ضوء على من ي�ستحقون دون
مقابل.
والى تفا�صيل اللقاء:
• هل تغري مروان املح�سن يف الفرتة
الأخرية؟
 -ال ،انا �أحب ديرتي وال�شعب الكويتي،

و�إذا قمت بن�رش مقطع �أت�أكد منه �أوال قبل
اذاعته وال �أحب التعدي على القوانني.
• ما الذي تغري يف ال�سو�شيال ميديا
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة بالن�سبة لك
وملتابعيك؟
 بالن�سبة ل�شخ�صي مل اتغري و�أقدمما ير�ضي الله والنا�س ،بالن�سبة
للمتابعني هناك اجليد وهناك ال�سيئ
ودائما �أقول مقولتي «البال واجلال» من
النا�رشين والتابعني.
• هل اقتطع احدهم جزء ًا من فيديو لك؟
 كثري ًا حدث ذلك.• كيف تتعامل مع ه�ؤالء؟
 يف البداية كنت �أت�أثر مبا يقولون،ولكن مع مرور الوقت قل الت�أثري ومل
ارفع �أي دعوى على �أي منهم.
•  هل مت رفع دعوى عليك من قبل؟
 نعم مرة واحدة ،مت رفع دعوى من قبلطبيبة م�شهورة لأين انتقدتها وذهبت الى
النيابة وبالرغم من اال�ستقبال املحرتم
اال اين �أح�س�ست اين متهم رغم اعتقادي
بان الق�ضية لي�س لها معنى وبالفعل

حتولت ال��ى املحكمة وان��ا واث��ق من
الرباءة وا�سعى الى رد اعتباري.
• بعد ذهابك الى «النيابة» هل تغري
�شيء فيما تن�رش؟
 بعد خروجي �شعرت ب�شيء يف نف�سيلأين �أقدم �شيئ ًا مفيد وال اريد ال�شهرة،
وفور خروجي قال يل املحامي اخلا�ص
بي« :لي�س عليك �شيء لأنك ان�سان نظيف»
فهو ي�شجعني دائما ،واكد يل ان ال �شيء
علي من الناحية القانونية.
• هناك بع�ض امل�شاهري ت�ضخمت
ح�ساباتهم يف البنوك يف فرتة �رسيعة
كيف ت�أثرت بهذا؟
 مع الوقت كل ان�سان يتغري فمن قبلمل يكن لدي حمامي  ،وهناك البع�ض
من امل�شاهري يكرهوين لأين �رصيح،
وا�شعر بالأ�سف ملا و�صل اليه حال
ال�سو�شيال ميديا ،وال��وق��ت الذي
يتناول فيه ال�سو�شيال ميديا اخبار ًا
لي�ست مهمة يف املقابل جتد ق�ضايا
وامور ًا مهمة جد ًا ال يتم التطرق اليها.
• يف ر�أيك كيف ميكن تعديل الو�ضع؟

 جاءين �شخ�ص م�شهور وقدم ثالثةاالف دينار للهجوم املتبادل على
ال�سو�شيال ميديا ب��دون رفع ق�ضايا
وق��ال ا�ضمن لك الزيادة يل ولك يف
ع��دد املتابعني واكت�شفت ان لديه
 400.000متابع وقلت له ان الفلو�س
مل ولن تغريين ،فقال يل خفايا منها
ان البع�ض يدفعون لبع�ض حمالت
التليفونات لعمل الليكات والتعليقات
ورفع ن�سب امل�شاهدة.
• كيف تتعامل مع �إعالنات املنتجات؟
 �أجرب �أي �شيء قبل ان �أعلن عنه.• هل مت ا�ستقطابك من ال�سيا�سيني؟
 ال مل ت�أت يل عرو�ض بذلك ،ولكنالبع�ض �أراد ان �أكون �صوت ًا له وقت
االنتخابات و�أقول ما يريدون ،ولكن
احيانا ب��دون مقابل �أق��وم بت�سليط
ال�ضوء على ا�شخا�ص ي�ستحقون ذلك.
• من ال���ذي يعجب ب��ه م����روان يف
ال�سو�شيال ميديا؟
 اتابع الكثري ولكن ال يوجد ادمانعلى بو�ستات �أحد.

• مروان احملسن خالل لقائه مع الزميل جعفر محمد

