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الثالثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ محليات

«التربية»: ٤٤٣٫٧ ألف دينار لعقد نظافة 
مدارس الفروانية للفترة املسائية فقط

احتاد «التطبيقي»: صرف مكافأتي «التفوق» 
و«النادر» إجناز لالحتاد ومسؤولي الهيئة

لقاء تنويري ملستجدي الدراسة بأميركا اليوم

عبدالعزيز الفضلي

أبــرم الوكيل املســاعد 
املالــي بــوزارة  للقطــاع 
التربيــة يوســف النجــار 
عقد أعمال النظافة ملدارس 
ومبانــي منطقة الفروانية 
الشــركة  التعليميــة مــع 
املختصــة ومببلغ إجمالي 
مقداره ٤٤٣ ألفا و٧٢٦ دينارا 
وملدة ٣ ســنوات وللفترة 

املسائية فقط.
ونص العقد الذي تلقت 

«األنباء» نسخة منه على أن «الطرف األول 
يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره: 

٤٤٣ ألفا و٧٢٦ دينارا و١٠٠ 
فلس نظيــر قيامه بتنفيذ 
األعمال املتعاقد عليها طبقا 
للشروط املنصوص عليها 
في مستندات العقد، وملدة 
٣٦ شــهرا تبــدأ من تاريخ 
ويحــق  العقــد،  توقيــع 
للطرف األول جتديد العقد 
ملدة مماثلة بذات الشروط 
واألســعار املتفــق عليهــا 
ودون أدنــى اعتراض من 
الطرف الثاني بعد إخطاره 
كتابة وبعلم الوصول برغبة 
الطــرف األول في جتديد العقد، وذلك قبل 

انتهاء مدته بشهرين».

صــرح أمــني الصندوق 
واملديــر التنفيــذي لالحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
عبدالســالم  والتدريــب 
صــرف  بــأن  املطرفــي، 
مستحقات الطلبة مبكافأتي 
النادر والتفوق  التخصص 
يعد إجنــازا كبيرا لالحتاد، 
حيث إن توقف الصرف كان 
منذ ثالث ســنوات وبفضل 
اهللا ثم بجهود أعضاء الهيئة 
اإلدارية لالحتــاد والتعاون 

املثمر والبناء من قبل املسؤولني بدءا من وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.علي املضف، 
ومدير عام الهيئة د.جاسم األنصاري، ونائب 
املدير العام للشئون اإلدارية واملالية د.حسن 
الفجام، وعميد شــؤون الطلبة د.عبدالكرمي 
العريعر، ووصوال إلى اإلدارة املالية، كل هذه 
اجلهود مجتمعة قد أثمرت حل هذه املشكلة 

ومتت عملية الصرف بحمد اهللا تعالى.
وأوضح املطرفي أن تأخر عملية الصرف 
كان بســبب عجز امليزانية، ومت االتفاق بني 

االحتــاد ومســؤولي الهيئة 
على إجــراء عملية الصرف 
بشكل تدريجي ومت بالفعل 
صرف مكافآت التفوق لطلبة 
الكليات عن الفصل الصيفي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ والفصــل األول 
أمــا مكافــأة   ،٢٠٢٠ /٢٠٢١
التخصص النــادر للكليات 
فقد مت صرف الفصل الثاني 
والصيفي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ فقط.

وفيما يتعلق مبستحقات 
مكافأتــي التفــوق والنادر 
باملعاهــد فقــد مت صــرف 
الفصل الثاني ٢٠٢٠/٢٠١٩ والفصلني األول 
والثانــي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، باإلضافة إلى ٢٠٢١/ 
٢٠٢٢ للتفوق، وجار العمل مبكافأة التخصص 
النادر ملعهد الطاقة للفصل األول ٢٠٢١ /٢٠٢٢، 
مشــيرا إلى أن هناك ٨٠٠ اســم مت حتويل 
مســتحقاتهم للبنوك لكن مت اســترجاعها 
بسبب جتميد حسابات الطلبة وسيتم اإلعالن 
عن أسمائهم مبوقع الهيئة ملراجعة عمادة 
شــؤون الطلبة لتفعيل حساباتهم املجمدة 

متهيدا لعملية الصرف.

آالء خليفة

أعلنــت مجموعــة مســتجد - الواليات 
املتحدة األميركية - عن إقامة اللقاء التنويري 
السنوي للطلبة املستجدين اليوم الثالثاء، 
في قاعة الراية الساعة ٧ مساء. ودعا رئيس 
مجموعة «مســتجد» خالد الهدهود، الطلبة 
املقبولــني إلــى حضــور اللقــاء التنويري 

االستفادة من فعالياته وضيوفه، لتهيئتهم في 
مشوارهم اجلديد، وأضاف الهدهود أن اللقاء 
ســيكون فريدا من نوعه حيث سيقيم عدة 
فقرات، علما أن اللقاء سيشمل أيضا تواجد 
«بوثات» جلميع مناطــق الواليات املتحدة 
ليقابل الطلبة املستجدين ممثلي مناطقهم، 
إضافة إلى «بوثات» خاصة لتصديق القبول 

والتقدمي على الڤيزا والسكن.

يوسف النجار

عبدالسالم املطرفي

ومضات

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«اإلعالم»: تأجيل بحث مناقصة البث واألرشفة الرقمية
عاطف رمضان

علمت «األنبــاء» أن مناقصة وزارة 
اإلعالم ملشــروع شبكة البث واألرشفة 

الرقمية لإلذاعة مت تأجيل موعد االجتماع 
التمهيدي لها إلى يوم ٢٦ اجلاري الساعة 
التاسعة صباحا في مكتب الوكيل املساعد 
للشؤون الهندسية في مجمع الوزارة.

«األنباء» تنشر تفاصيل اختراق قواعد أحد مراكز جامعة الكويت:
ڤيروس «الفدية» استطاع تشفير البيانات والنسخ االحتياطي !

ثامر السليم

حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة مــن التقريــر اخلاص 
بحادثة االختــراق اإللكتروني 
لقواعــد وبيانات أحــد املراكز 
في جامعة الكويت والذي وقع 
مؤخرا، حيــث أوصى التقرير 
بضــرورة مراجعــة املميــزات 
األمنيــة فــي جميــع األنظمة 
 Active» وخصوصا التابعة لـ
Directory» مع التأكد من وجود 
نسخ احتياطية سليمة وحديثة 
خارج النظم وحفظها في أماكن 
معزولة، ومراجعة صالحيات 
املســتخدمني وتغييــر كلمات 
املــرور بانتظام، باإلضافة الى 
تعطيل صالحيات املســؤولني 
غير الضرورية للمســتخدمني 
وحتديــث األنظمة مــع فصل 
االتصال باإلنترنت عن اخلوادم 
والســماح باالتصال بالشبكة 

الداخلية فقط.

املخترق الدخول على األنظمة 
واخلوادم عــن طريق اختراق 
 HSC domain/Active directory
وجميع اخلوادم في املركز ومت 
عمل خــوادم افتراضية حيث 
حتتوي هذه البيئة على ٤ عقد 
مت اختراق األول منها ١ Node ومت 
الوصول واختراق نظام النسخ 
االحتياطــي وتشــفير جميــع 
النســخ. وبــني التقرير ان هذا 

مشــفرة وال ميكن فتحها دون 
دفــع فدية ومــن املمكن انه مت 
تثبيــت برامج ســرقة كلمات 
املرور وبعض البرامج اخلبيثة 

األخرى مع ڤيروس الفدية.
وكشــف التقرير عن وجود 
حســابات عديدة وغير محدثة 
ملســؤولي النظام وعدم وجود 
برامــج حمايــة علــى األجهزة، 
كمــا لم يتــم حتديــث األنظمة 
ملنــع الڤيــروس مــن تشــفير 
املزيــد مــن امللفــات، داعيا الى 
إزالة الڤيروســات من األنظمة، 
مع العلــم أن إزالتها لن تؤدي 
إلى اســتعادة امللفات املشفرة، 
واحلل الوحيد اســتعادتها من 
النســخ االحتياطيــة املتوافرة 
مســبقا واملخزنــة فــي أماكــن 
مختلفة، مطالبا باالحتفاظ بنسخ 
احتياطيــة في مواقــع مختلفة 
ومتعددة مثل أجهزة التخزين 
غير املوصولة، واخلوادم البعيدة 
لتجنب فقدان البيانات الدائم.

االختراق يندرج ضمن ما يسمى 
BlackCat/» بڤيــروس الفديــة

ALPHv» وهــو ڤيــروس فدية 
مطور عن طريق لغة البرمجة 
RUST، حيث يستخدم عمليات 
 «RaaS» برامــج الفدية كخدمة
وتشفير البيانات وقفل امللفات 
ويقوم بطلب مبالغ مالية لفك 
الشفرات ويقوم بإعادة تسمية 
امللفات املشــفرة بإضافة نوع 
ملف hvrg٩١. وجاء في التقرير 
انه مت اكتشــاف االختراق بعد 
وقوعــه بـــ ٤ أيــام، حيث قام 
الڤيروس باقتحــام النظم من 
خالل بيانات مستخدم مخترقة 
مســبقا واســتغل صالحيــات 
 Active Directory Administrator
وإنشاء صالحيات مجموعات 
GPO لنشر الڤيروس، واستخدام 
 PowerShell مزيــج من أوامــر
 Cobalt Strike وأدوات scripts
وإيقــاف امليــزات األمنيــة في 
الشبكة، مؤكدا ان جميع امللفات 

مت اكتشاف الواقعة بعد مرور ٤ أيام.. وال ميكن فتح امللفات دون دفع مبالغ مالية

صورة عن خبر «األنباء» حول االختراق

وأشار التقرير إلى ان قسمي 
أمن املعلومات وتطوير وحتديث 
النظم مبركز نظــم املعلومات 
وتقرير قســم نظم التشــغيل 
أكدوا أن حادثة االختراق متت 
بأنظمــة أحــد املركــز التابعة 
للجامعة، الفتا إلى انه ال ميكن 
اســترجاع النسخ االحتياطية 
للخوادم، حيث مت تشفير ملفات 
النسخ االحتياطي، كما استطاع 

ضرورة مراجعة املميزات األمنية جلميع األنظمة وحفظ نسخ احتياطية سليمة في أماكن معزولة

بسام الشطي: املخدرات تنتشر بسرعة البرق في أوساط الشباب وهي أهم أسباب الطالق بالكويت

البديح: املمنوعات تدخل الكويت بحرًا وجوًا وبرًا ويجب تشديد الرقابة في املياه اإلقليمية

ندوة «املخدرات.. ضاقت بها الكويت»: ٧٠ ألف مدمن بالبالد

محمد الدشيش

أجمــع املتحدثــون خالل 
ندوة «املخدرات..ضاقت بها 
التــي نظمها أحمد  الكويت» 
البديح الســهلي فــي ديوانه 
بالفنطاس أول من أمس، على 
ضرورة تشديد العقوبات على 
مروجي املخدرات، واالهتمام 
بدور األسرة وتقوية الوازع 
الديني لدى األبناء منذ الصغر 
ملواجهة هذه اآلفة اخلطرة. 

فــي البداية، قال اإلعالمي 
د.خالــد الشــطي: فــي فترة 
الســبعينات كانت املخدرات 
البوتكــس  مقتصــرة علــى 
والبنزيــن واخلمور، واليوم 
اختلف الوضع، فلدينا الشبو 
والهيروين واحلشيش وغيرها 
من األنــواع وجميعها تفتك 
بشــبابنا وبناتنــا، الفتا إلى 
انه متكن من دخول الســجن 
املركزي والتعرف على النزالء 
من املدمنــني والتجار، مؤكدا 
ان اكثــر مــن ٧ آالف ســجني 
قضاياهم مخدرات والكويت 
حتتاج الى مركز متطور مثل 
بقية دول اخلليج ملعاجلة هذه 

احلاالت.
وأضاف الشطي: اكتشفنا 
طفال عمره ٨ سنوات يتعاطى، 
وجتار املخدرات يستغلون من 
ليس لديهم دخل مثل «البدون» 
ويتــم اســتدراجهم الى بيع 
وترويج وتعاطي املخدرات، 
مطالبــا وزارة التربيــة بأن 
جتعل أضرار املخدرات ضمن 

املناهج الدراسية. 
أصدقاء السوء 

الداعيــة  بــني  بــدوره، 
د.فرحان الشمري ان الشريعة 
اإلســالمية حرمت املسكرات 
ألنها مضرة بالعقل ومن عمل 
الشيطان، فكم أسرة تفككت 
بسبب هذه اآلفة، والكثيرون 
من اولياء االمور يطلبون منا 
ان نقــرأ القرآن علــى ابنائنا 
اعتقــادا منهــم بإصابتهــم 
وفــي  الشــيطاني،  باملــس 

مؤكــدا ان املخــدرات من أهم 
اســباب الطالق في الكويت، 
وانه «في الســابق كان سعر 
كيلو احلشيش حوالي ٢٠ الف 
دينار وحاليــا ٢٠٠ دينار ما 
يعني انه منتشر وبكثرة». 

تشريعات رادعة

من جهته، حتــدث اللواء 
متقاعد حمد الســريع قائال: 
املخــدرات موجودة منذ أكثر 
مــن ٥ آالف عــام ، وفي ١٩٦١ 
ســمح لبعض الدول بزراعة 
املخدرات للعالج، وفي ١٩٨٣ 
ظهر تشريع خاص باملخدرات 
وكان سمو االمير الوالد الشيخ 
ســعد العبدهللا «رحمه اهللا» 
حريصا علــى إقرار القوانني 
الرادعــة، والكويــت لديهــا 
عقوبــات تصل الــى اإلعدام، 
مشــيرا الى ان هنــاك قانونا 
قدم ولم يطبــق وهو قانون 
املنطقة اجلمركية بني الكويت 
والعراق، وهي منطقة محايدة 
تقــوم الشــاحنات الكويتية 
بتفريغ حمولتها فيها واملنفذ 
الثاني لتهريب املخدرات هو 

البحر.

تدخــل للكويت بحــرا وجوا 
وبرا، مطالبا بتشديد الرقابة 
بصفة خاصة في البحر واملياه 

االقليمية. 
وأضاف البديح: السبب 
الثانــي النتشــار املخدرات 
احلديثــة  التكنولوجيــا 
النقالة وغيرها،  والهواتف 
داعيــا  إلى إحــكام الرقابة 
على منفذ العبدلي البري أو 
إغالقه اذا تطلب األمر فاألهم 
مصلحة الكويت، ومتسائال: 
ملــاذا ال يطبق حكم اإلعدام 
على تاجر املخدرات ويترك 
بالسجن؟! فمع األسف يعمل 
داخل السجن وأرباحه تزيد، 
مطالبا جميع جهات ووزارات 
الدولة من اإلعالم والتربية 
والصحة واألوقاف بتنظيم 
حمــالت اعالميــة توعوية 
للحد من خطورة هذه اآلفة، 
وايضا اختيار األصدقاء فـ 
«الصاحب ساحب» والتفاحة 
التالفة تتلف باقي الصندوق، 
مشــيرا إلــى انتشــار آفــة 
املخدرات فــي املدارس كما 
يجب عمــل نقاط أمنية في 

املدارس ملكافحتها.

فــي الســياق ذاتــه، لفت 
رئيس فريق التآخي التطوعي 
عــادل العازمــي إلــى اخطار 
التعاطي، قائال: لقد شــاهدنا 
األم تقتل طفلها والولد يقتل 
والدتــه واليــوم أصبحنــا 
نخشــى مــن املدمنــني ألنهم 
يحملون ادوات حادة وأسلحة 
متنوعة،الفتــا الى وجود ٧٠ 
الف مدمن، وخالل عام ٢٠١٩ 
أتلفــت الكويــت اكبــر كمية 
مخــدرات وصلت قيمتها الى 
اكثر مــن ٣٧٠ مليون دينار، 
واألهــم ضــرب التاجــر قبل 
املروج وتطبيق أشد العقوبات 

عليه. 
تشديد الرقابة 

في اخلتام حتدث صاحب 
الدعوة احمد البديح السهلي 
مرحبا باجلميع من الضيوف 
قائال: سمعتم قبل ايام أن األم 
قتلت ولدها بسبب املخدرات 
وهذه الندوة تهدف للتوعية 
بخطورتها، واحلوادث األخيرة 
هزت املجتمع الكويتي واألمر 
الدولــة ان  خطيــر، وعلــى 
تعي هذا الشــيء فاملخدرات 

املشاركون أكدوا أن أكثر من ٧ آالف سجني بسببها.. واحلاجة ملّحة ملركز متطور لعالج الضحايا

اللواء متقاعد حمد السريع وأحمد البديح ود.بسام الشطي ود.فرحان الشمري وعادل العازمي وفالح البوص خالل الندوة     (متني غوزال)

النهاية نكتشف ان الشخص 
متعــاط، داعيا الــى ضرورة 
االبتعاد عن اصدقاء السوء، 
ومطالبا بتشريع قوانني لسد 
الثغــرات والضــرب على يد 
جتار املخــدرات حتى يكون 
ذلك رادعا للجميع، وعســى 
اهللا يحفظ ابناءنا واخواننا. 

انتشار كبير

مــن جانبه، ذكــر الداعية 
اهللا  ان  الشــطي  د.بســام 
سبحانه وتعالى يختبر عباده 
في اشياء كثيرة، مشيرا الى 
ان املخدرات آفة كبيرة تنتشر 
بســرعة البــرق في اوســاط 
الشباب، ونطالب الدولة بكل 
أجهزتها انها تسن التشريعات 
والقوانني للحد منها، مضيفا 
ان دول اخلليــج جنحت في 
مكافحة املخدرات فمثال اململكة 
العربية السعودية بها مركز 
تأهيل انضم اليه ٥ االف وقد 
يعيــد ٥ أو ٦ أشــخاص هذه 
التجربة لكن الباقي ينخرطون 
في املجتمع مــن جديد، لكن 
في الكويت من بني ٥٠٠ مدمن 
يعود ٣٠٠ وهذه مشكلة كبيرة، 

ملشاهدة الڤيديو

«النظال»!

في الكويت اعتقاد قدمي يعرف باســم 
(النظال)!

وهي كلمة عامية معناها (احلسد) وتصرف 
كالتالي: نظل، ينظل، أنظل، منظول، ويقال 

(من ناظلك؟) أو ال تنظلني!
طبعا هناك من بيننا من ميلكون (عيون 

نظالة)!
عيــون ليزرية ممكــن توصلك مقبرة 

الصليبخات!
زمان أول إذا مرض شــخص قالوا عنه 

منظول!
أو منفوس! مبعنى أصابته عني ما صلت 

على النبي!
ويصل األمر إذا كان عنده مثال عنزة أو 
شاة توقفت عن اعطاء احلليب او ماتت قالوا: 

ماتت انظلوها!
وهذا كله يعني (العني - النفس)، مما جعل 
هناك أناسا بيننا يحترسون دائما من اطالع 
غيرهم على احوالهم خوفا من النظال او العني!
لهذا كان زمان يخافون وايد على (املرأة 
الوالدة) خاصة ان كان ولدها ذكرا فيحاولون 
اخفاءه من اقرب الناس لهم خوفا عليه من 

العني واحلسد!
كانوا في السابق يخافون على الدجاجة 
البياضة والعنــز (الضحلة) احللوب، ولهذا 
تراهم يخيطون لباسا ألثداء البقرة او الشاة 

او العنز ألنهم يخافون من العني والنفس!

ومضة: يقولون إذا خافوا من العني للرجل 
او املرأة (صّل على النبي)!

قل ال إله إال اهللا.. قل ما شاء اهللا!

هكذا كانوا في الســابق والعملية اليوم 
النظال موجود والتغبط ايضا  مســتمرة، 
موجود ويقصد بالتغبط انك تتمنى ما ميلكون، 
والناس تخــاف من العني ولهذا ال يرضون 
عمن يغبطهم على احوالهم خوفا من اإلصابة، 
ولهذا يعاجلون انفسهم عن هذه (الغبيطة) 
بـ(خم األثر) مثل حرق الشب والشرب بنفس 

اإلناء الذي يشرب به الناظل!

الكويتيون يؤمنون بوجود  آخر الكالم: 
العني احلارة الليزرية ولهذا تراهم يتحرصون 
من الذي يعرف بالعني احلارة من النظالني!

لهم معاجلاتهم  الكويتيون  زبدة احلچي: 
للعني احلارة والنفس واحلسد، ولهذا القدامى 
جنحوا في عملية (خم األثر) بكلمة غابطة او 
اعارة نظرة حاســدة او اي شيء يعتقد انه 
سيسبب له الشرور واخلسائر ولهذا يذهب 
الى الطريق الذي ميشي فيه ويأخذ من هذا 
التراب الذي داسه النظال بقدميه ثم يجمع 
التراب ويوضع في نار حارة ثم يوضع على 
االرض فيقف منه املنظول فاحشا رجليه ثم 
يسكب عليه شيء من املاء فيرتفع منه الدخان 
الذي يتبخر به ليزول عنه ذلك االعتقاد الباطل!

وهناك كما ذكرت تطرقع الشب وصب 
الرصاص واحملو ومعاجلات اخرى مثل كسر 
البيض وربط خيط صوف باليد ونثر امللح.

أروع شــعور ان تشــعر بأنك منظول 
ومحسود وكما وصفته شعور مروع املنظول!

واألروع أن تعيشه وأن تهزمه!
..في أمان اهللا.

الفرقاطة الهندية INS TEG وصلت الكويت
أسامة دياب

في خطوة تهدف إلى تعزيز 
العالقات الودية العميقة بني 
الهند والكويــت في املجاالت 
التعــاون  ودعــم  املختلفــة 
املشــترك، وصلــت الفرقاطة 
الهنديــة INS TEG إلى ميناء 
الشويخ أمس للقيام بدورها 
التشغيلي. وكان في استقبال 
الفرقاطة كبار املسؤولني في 
الكويتيــة  البحريــة  القــوة 
املوانئ والسفارة  وســلطات 
الهندية ومسؤولني من وزارة 
الدفاع، وتستمر الزيارة حتى 
٢١ اجلــاري. وكانت الفرقاطة 

األمن البحري في بحار الدول 
الشركاء للهند والتمارين مع 
القــوات البحريــة اإلقليميــة 

األخرى.

INS TEG السفير الهندي سيبي جورج مع قائد الفرقاطة

INS TEG عدد من القادة العسكريني في استقبال الفرقاطة

الهندية INS TEG قد شــاركت 
على نطاق واســع في العديد 
من عمليات مكافحة القرصنة 
فــي خليــج عــدن، وتوفيــر 


