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السعيدي لـ »األنباء«: 
5 خطوات تقوم بها 

»املعادن الثمينة« 
لفحص املشغوالت

 
لدينا 34 مفتشًا 

ومفتشة يحملون 
الضبطية القضائية يتم 
توزيعهم في املناطق

وزارة الـداخلـيـة
قطاع وكيل وزارة الداخلية  امل�شاعد لل�شئون املالية 

اإدارة امل�شاريع اال�شتثمارية

إعالن المزايدة رقم )2018/3(
الترخيص باستغالل واستثمار

كافيتريات مديريات األمن لمحافظات
)حولي / الفروانية / مبارك الكبير / الجهراء/األحمدي

 ومكتب الوكيل المساعد لشئون األمن العام(

تعلن إدارة المشاريع االستثمارية بوزارة الداخلية عن طرح المزايدة 
رقم 2018/3  للترخيص باستغالل واستثمار }كافيتريات مديريات 

األمن لمحافظات حولي / الفروانية / مبارك الكبير / الجهراء/
األحمدي - ومكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون األمن العام{ 

لتقديم خدمة مشروبات منوعة ومأكوالت خفيفة  بحيث يستغلها 
كما هو وارد في كراسة الشروط العامة والخاصة للمزايدة.

فعلـى الشـركات والمؤسسـات المتخصصة فـي أعمال تجهيـز وتقديم الوجبات 
الغذائيـة والعصائـر والمشـروبات ولهـا فـي ذلك خبرة سـابقة في هـذا المجال 
ال تقـل مدتهـا عـن ثـاث سـنوات الراغبـة فـي االشـتراك فـي هـذه المزايـدة 
مراجعـة إدارة المشـاريع االسـتثمارية بمبنـى وزارة الداخليـة بمنطقـة شـرق  
أثنـاء الـدوام الرسـمي  وذلـك اعتبارًا من يـوم  االثنين  الموافــق 2018/7/23 
للحصـول علـى كراسـة الشـروط العامـة والخاصة بهـذه المزايدة ، نظير رسـم 

قـدره )100 د.ك( للمزايـدة غيـر قابـل للرد .
سـيعقد اجتماع تمهيدي للحاصلين على كراسـة الشـروط بمقر إدارة المشاريع 

االسـتثمارية الساعة العاشـرة من صباح يوم االربعاء الموافق 2018/8/1.
تـودع العطـاءات لدى لجنة فض المظاريـف  بإدارة الخدمات المجتمعية  بمبنى 
وزارة الداخليـة بمنطقـة صبحـان – علمـًا بأن آخر موعــد لتقديـم العطاءات هو 
السـاعة الثانية عشـرة مـن ظهر يوم االربعـاء الموافـق 2018/8/8  ولن يلتفت 

إلـى أي عطاء يـرد لإلدارة بعد هـذا التاريخ.
للمراجعة واالستفسار/ إدارة المشاريع االستثمارية – هاتف :   22442347

بقلم: وليد حمد السيف

هذا ما قاله حمد خليفة
لوليد السيف

في نهاية شهر مايو 2012، طلبت من 
رئيس فرقة حمد بن حسني البحرية 

محمد بن حسني، أن يعرفني على 
عديله الفنان الشعبي حمد خليفة وذلك 
لعمل مقابلة معه وكتابة سيرته الذاتية 

على لسانه لكتابي »الفنون البحرية 
الكويتية«. وقام محمد بترتيب اللقاء 

في منزل حمد مبنطقة الدعية في 
صباح يوم السبت املوافق 2 يونيو 
2012م، وحضرت أنا ومحمد حسب 

املوعد، واستقبلنا استقباال جميال 
ورحب بنا، وبعدها بدأت أحتدث إليه 

عن الغرض من هذه الزيارة. وبدأ 
يتحدث حديث الذكريات، وعدنا به إلى 

أيام شبابه وأنا أدون ما يقوله لنا، حيث 
قال: 

»اسمي بالكامل حمد خليفة علي 
الصقر، ويناديني الناس »أبوخليفة«. 

أنا من مواليد الكويت، حي جبلة 
عام 1925م. درست عند املال مرشد، 
ثم انتقلت إلى املدرسة املباركية، ثم 

املدرسة األحمدية. عملت عند شخص 
اسمه خضير، صاحب محل لبيع 

األسطوانات، ثم عملت عند بن ركف 
في محل لبيع اخلضار. دخلت الغوص 

موسما واحدا ثم ركبت البحر سفارا 
سبع مرات مع النوخذة حسني بالل 

الصقر، وكان مطربا وبحارا وكان 
نصيبي قالطة ونص. وكانت آخر 

سفرة لي في بوم »الباز« مع النوخذة 
غامن العثمان، حيث عملت »إمكبس« 
فقط، أي مطربا على العود وال أقوم 

بأي عمل آخر على السفينة، ونصيبي 
كان قالطة واحدة«. 

وعن بداياته الفنية، قال: »كان بيتنا 
القدمي قريبا من سوق واجف، وكان 
لدي )اتنكة( عليها أوتار من صنف 

واحد. واشتريت أول عود من امرأة 
تبيع في سوق واجف، وهو عود بدائي 
الصنع عبارة عن قطعة خشبية واحدة 

محفورة، وبدأت أعلّم نفسي بنفسي 
منذ أن كان عمري 18 سنة. وكنت أذهب 

إلى املقاهي لسماع األغاني، كما ذهبت 
إلى ديوانية الفنان/ يوسف البكر في 

حي شرق، وعاصرت كبار الفنانني 
الشعبيني مثل محمد بن سمحان 

وسعود العروج وغيرهم إلى أن متكنت 
من العزف والغناء بطوري اخلاص 

وعرفني الناس كمغن شعبي للصوت 
واليمانيات«. 

قلت له ان هناك من يقول إنك »تلعب« 
بالصوت الكويتي وال تؤديه بطريقته 
الصحيحة خصوصا بعد التوشيحة 

النهائية للصوت؟ فضحك حمد وقال: 
»أنا أؤدي الصوت الكويتي بالكامل، 
ولكن في بعض األحيان أدعى حلفلة 
بحضور ضيوف الكويت من الشام 

مثال، و»الشوام« ال يتذوقون فن 
الصوت، لهذا، بعد استكمال الصوت، 
ال أختمه إال بعد غناء موال، وأنا أجيد 

غناء املوال، وبعد املوال ترى الفرح على 
وجوه الضيوف، لهذا فهم ينتظرون 
الصوت التالي ألغني لهم مواال آخر«.

سألته ما إذا كان يتبع طور أحد الفنانني 
الكبار الذين سبقوه؟ فرد قائال: »أنا 
ال أقلد أحدا.. وأكتب الشعر وأحلنه 

وأغنيه كصوت، بطريقتي اخلاصة، ولم 
أنضم ألي فرقة شعبية.

وحول إسهاماته الفنية، قال: سجلت 
العديد من األصوات واألغاني اليمانية 

والبستات في إذاعة وتلفزيون الكويت، 
كما سجلت في البحرين واليمن 

والعراق وزجنبار. وشاركت في العديد 
من املناسبات الوطنية واالجتماعية في 

داخل الكويت وخارجها. وفي عام 1981، 
قررت اعتزال الفن نهائيا«. 

كان حمد خليفة أحد مؤسسي جمعية 
الفنانني الكويتيني عام 1963م. عمل 

في وزارة األشغال من 1953/8/1م 
إلى 1956/9/16م. ثم عمل في وزارة 
الكهرباء واملاء من 1957/12/16م إلى 

1981/10/31م، وهو تاريخ تقاعده. 
كرمته حكومة الكويت ودول اخلليج 

كأحد أعالم الغناء الشعبي في الكويت 
واخلليج. انتقل إلى رحمة اهلل تعالى في 
يوم األربعاء املوافق 2018/7/18، وشيع 

جثمانه في عصر اليوم التالي بحضور 
شعبي غفير. نسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له 
ويسكنه اجلنة، ويلهم أهله وذويه 

 ومحبيه الصبر والسلوان.
و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

املوسى: 7 عمال ومتسولني
إلى »اإلبعاد« ملخالفتهم قانون العمل

إحالتهم إلى اإلبعاد الستكمال 
اإلجراءات متهيدا إلبعادهم.

وأكد املوسى في تصريح 
صحافــي أن الهيئة حترص 
علــى تطبيــق القانون على 
اجلميع دون استثناء، متمنيا 
من أصحاب األعمال والعمال 
االلتزام بالقوانني والضوابط 
لكي ال يتعرضوا إلى املساءلة 
القانونية، مشيرا إلى استمرار 
اللجان املعنية في ضبط سوق 
العمل وستكون هناك حمالت 
تفتيشية بجميع املناطق على 
املتســولني ومخالفي قانون 

العمل.

بشرى شعبان

كشــف مدير عام الهيئة 
العامة للقوى العاملة أحمد 
املوسى أنه تطبيقا للقانون 
وسعيا للقضاء على ظاهرة 
العمالة السائبة، قامت اللجنة 
املشتركة من مفتشي القوى 
العاملة والبلدية والداخلية 
والتجارة بحملة تفتيشــية 
ميدانية على مناطق مختلفة 
بعدة محافظات ضمن خطة 
معتمدة حلمــالت التفتيش 
املفاجئة، أسفرت عن ضبط 
أحمد املوسى 7 عمــال ومتســولني متــت 

عدد من املخالفني الذين مت ضبطهم

سعد السعيدي

إحدى مفتشات »التجارة« أمام جهاز املايكروسكوب اجلديد 

اجلهاز اجلديد لتقييم األحجار وحتديد نقاوة األملاس

من جوالت مفتشي التجارة على محالت املعادن الثمينة خالل يونيو املاضي

الوزارة استوردت منه جهازين الستخدامهما في جوالتها على محالت الذهب واملعادن الثمينة

»التجارة«: مايكروسكوب جديد لتقييم األحجار وحتديد نقاوة األملاس

ولفت الى ان إجمالي وزن 
املشغوالت الثمينة التي دخلت 
اإلدارة في شهر يونيو ٢٠١٨ 
تقارب 4.٢٠٠ أطنان، برسوم 
محصلــة بلغــت ٢٠6 آالف 

دينار.
وعن عمــل إدارة املعادن 
الثمينــة قال الســعدي إنها 

متخصصة في الرقابة وضبط 
اجلودة على احملالت التجارية 
التي تختص ببيع املشغوالت 
الثمينــة، وكذلــك األحجــار 
الكرميــة،  الكرميــة وشــبه 
واســتقبال جميع املعامالت 
مــن أجــل حتديــد األوزان 
واملواصفــات الفنية ســواء 
املشــغوالت التي تصنع في 
السوق احمللي أو املشغوالت 

القادمة من اخلارج.
إلــى  الســعيدي  وأشــار 
أن اإلدارة لديهــا 34 مفتشــا 
ومفتشــة »١9 مفتــش و١5 
مفتشة« لديهم صفة الضبطية 
القضائيــة ويتــم توزيعهــم 
بشــكل مســتمر على املوالت 
واملجمعات التجارية من أجل 
حتريــر محاضــر املخالفات 
وإشــعارات املراجعة وكذلك 
من اجل التوعية للمستهلك أو 
احملالت فيما يخص التعاميم 
التي  والقــرارات والقوانــني 

تصدرها الوزارة.
وتطرق الســعيدي خالل 
تصريحــه الى قســم جتهيز 
العينات والتحليل »االشــعة 
الســينية« باإلدارة، مشــيرا 
الى أنه يقــوم بأخذ العينات 
مــن قســم االســتالم والفرز 
على شــكل طرود مشغوالت 
ثمينة، وكل طرد يحمل وصال 
مرفــق معه، حيــث يتضمن 
نوع املشغول الثمني والوزن 
والعيار وعدد األكياس، ويتم 
أخذ عينات عشوائية من كل 
الســعيدي  كيــس. وكشــف 
عــن قيام الوزارة باســتيراد 
جهازي مايكروسكوب أملاني 
الصنع منذ بداية العام احلالي 
وذلك لتقييم االحجار خاصة 
األملــاس وذلك لتحديد نقاوة 
األملــاس، موضحــا أن هناك 
جهاز حاسوب يتم توصيله 
الــي املايكروســكوب وتتــم 
مشاهدة الشوائب على شاشة 
املميز  احلاســوب واألملــاس 
ويحتفظ باملعلومات للرجوع 
اليهــا الحقا. وقال ان قســم 
االحجار الكرمية لدى اإلدارة 
املراجعني  يقــوم باســتقبال 
واملجوهــرات واملشــغوالت 
الثمينة ليتــم فحصها خالل 
اخلطــوات التالية: ١- التأكد 

من وزن املشغوالت.
٢- التأكــد مــن وجــود ختم 
الذهب خلف فاتورة الشــراء 

للزبون.
3- يتم استخدام جهاز فحص 

األملاس للتأكد من األملاس.
4- تنظيف املشغول مبحلول 

خاص إلزالة الشوائب.
5- يستخدم املايكروسكوب 

لتحديد نقاوة األملاس.
وأفاد الســعيدي بأن اإلدارة 
تقوم بفحص لون األملاس من 
خالل استخدام جهاز حتديد 
لون األملــاس وذلــك مقارنة 

باألملاس على املشغول.
ويقوم بعمليــات الفحص 3 
موظفني على األقل للتأكد من 
النتيجــة ويتم وضــع ختم 
خلف الفاتورة متضمن نتيجة 

الفحص.

وإصدار 69 إشعارا مراجعة 
لإلدارة. وفيما يخص مطابقة 
الفواتير للمواطنني واملقيمني، 
مت إصدار ٢٠٠ معاملة مت التأكد 
مــن مطابقة البيانــات التي 
تخص املشــغوالت الذهبية 
بفواتيــر الشــراء للتأكد من 
صحتها وجودة املشغوالت.

عاطف رمضان

أكد مراقب الشؤون الفنية 
واالســتالم في إدارة املعادن 
التجــارة  بــوزارة  الثمينــة 
والصناعة ســعد السعيدي 
في تصريح لـــ »األنباء« أن 
عدد مراجعــي اإلدارة خالل 
شــهر يونيــو املاضــي بلغ 
١5٢3 شركة ومؤسسة ومحال 
وورشة متخصصة في املعادن 

الثمينة.
وأضاف السعيدي أن عدد 
احملاضر التي أعدها املفتشون 
الذين يحملون صفة الضبطية 
القضائية لدى اإلدارة بلغ ٨ 
محاضــر، ملخالفات متنوعة 
فيما بني مشغوالت ثمينة غير 
مدموغة بالعيار القانوني من 
قبل اإلدارة، وعــدم االلتزام 
بالتعاميم الصادرة من قبل 
اإلدارة والتي تخص تعليمات 
بوضع شاشات عرض تظهر 
األســعار العامليــة للمعــدن 
الثمني وكذلك وضع موازين 
حساسة، وعدم إدراج بعض 
البيانات في فواتير الشراء.

وأوضح أنه مت إصدار ١٢3 
معاملة لهوية بطاقة استالم 
محلي وخارجــي للمندوبني 
الذيــن يراجعــون اإلدارة، 

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو


