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«الكهرباء» تقطع التيار عن عقارات بالشويخ الصناعية
عاطف رمضان

واصــل فريــق الضبطية 
القضائية في وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
حمالتــه االســتباقية علــى 
الكويت  مختلف محافظــات 

خالل األيام املاضية.
وقد قام فريق املفتشــني 
لدى الــوزارة بإعداد محضر 
بقطع التيار الكهربائي على 
تعديات تشــكل خطــر على 
سالمة الشــبكة في الشويخ 
الصناعيــة وتتمثــل هــذه 
املخالفة بالعبث باملصهرات 
ووجود مواد سريعة االشتعال 
داخل غرف الكهرباء، مما يؤدي 
إلى كارثة في حال حدوث أي 

متاس كهربائي.
وقال رئيس قسم الضبطية 
القضائية في وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 

م.أحمد الشمري في تصريح 
لـ «األنباء» إن حمالت فريق 
الوزارة في املنطقة الشمالية 
مســتمرة وســوف تتصاعد 
وتيرتها خالل األيام القادمة 
وذلــك حملاولة ضبــط اكبر 
عدد ممكن من التعديات، مما 
ينعكس إيجابا لصالح الشبكة 
خالل فترة الصيف ودرجات 

الذروة.
حصيلــة  بلغــت  وقــد 
املخالفات لشهر يوليو اجلاري 
أكثــر مــن ٢٣ محضر ضبط 
ما بني مخالفة وإثبات حالة، 
حيث مت قطع التيار مبوجبها 
وفق القانون ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ 
والقــرار الــوزاري رقــم ١٢١ 
لسنة ٢٠١٧. وقد نبه الشمري 

مالك العقارات ملتابعة شؤون 
عقاراتهم وقسائمهم حتى ال 
يقعوا حتت طائلة املساءلة.

وأشار الشــمري إلى انه 
مت ضبط إحــدى املناجر في 
منطقــة الشــويخ الســكنية 
تقــوم بتخزيــن األخشــاب 
ومواد سريعة االشتعال على 
سور محطة الكهرباء اخلاصة 
بالوزارة حيث مت توجيه إنذار 
برفع تلك األخشاب والتعديات 
التي تشكل خطرا على سالمة 
احملطة وقاطني املنطقة حيث 
مت وضع ملصق برفع جميع 
التعديات خالل مهلة ٢٤ ساعة 
وقام فريق الــوزارة باتخاذ 
االجــراءات الالزمة جتاه هذا 

التعدي.
وقال الشــمري: ال تهاون 
مع املخالفني وســيتم اتخاذ 
إجراءات فورية بقطع التيار 

الكهربائي.

فرق التفتيش رصدت عبثاً في املصهرات ووجود مواد سريعة االشتعال داخل غرف الكهرباء

«نزاهة» حتيل قياديني في «الزراعة»  وآخرين للنيابة
صرحــت الهيئــة العامــة ملكافحة 
الفساد (نزاهة) بأنه استمرارا جلهودها 
الرامية ملكافحة الفساد ودرء مخاطره 
وآثــاره ومالحقة مرتكبيــه، من خالل 
اســتقبال البالغــات اجلديــة مكتملــة 
الشروط املقررة مبوجب قانون رقم ٢ 
لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد والئحته التنفيذية، فقد 
تقرر بعد التحقيق وجمع االستدالالت 
إحالة قياديني في الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية وآخرين إلى 
النيابــة العامة بتهــم: ارتكاب جرمية 
اإلضرار العمدي باألموال العامة وتسهيل 
االستيالء املنصوص عليها في املادتني 
١٠/٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية األموال العامة وشــبهة جرمية 
التزوير املنصــوص عليها في املادتني 
رقم ٢٥٩/٢٥٧ من القانون رقم ١٦ لسنة 

١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء.
وأكــدت «نزاهــة» عزمهــا مواصلة 

اجلهود واإلجراءات بشأن فحص وجمع 
االســتدالالت والتحريــات فــي جميع 
البالغات اجلدية مكتملة الشروط التي 
تــرد إليها، وتثمن دائمــا دور املبلغني 
في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة 
للوصــول إلــى املعلومــات والبيانات 
الالزمة عن وقائع الفساد وملتزمة في 
الوقت نفســه بتوفيــر أقصى درجات 
احلماية والســرية الالزمــة لهم والتي 

فرضها القانون والالئحة التنفيذية.

بتهم اإلضرار العمدي باألموال العامة وتسهيل االستيالء والتزوير

مساعد وزير خارجية الصني يشيد بحكمة قيادتنا 
السياسية وسياستها في ترسيخ السلم في املنطقة

أشاد مساعد وزير اخلارجية الصيني 
لشــؤون غرب آســيا وشــمال أفريقيا 
السفير وانغ دي بحكمة وحنكة القيادة 
السياســية العليا فــي الكويت واتزان 
سياســتها اخلارجيــة وباجلهود التي 
تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ األمن 

والسلم في املنطقة.
وقال السفير وانغ دي، خالل لقائه 
سفير الكويت لدى الصني سميح جوهر 
حيات لالحتفاء به وتكرميه من القيادة 
السياسية واحلكومة الصينية مبناسبة 
قــرب انتهاء مهام عمله ســفيرا للبالد 
فــي الصــني، إن بــالده تنظــر بنظرة 
إســتراتيجية إلى عالقاتها مع الكويت 
ومستعدة دائما ملواصلة تعزيز التعاون 
بني البلدين مبختلف املجاالت االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية والثقافية 

واألكادميية.
وأضــاف أن «العالقات بني البلدين 

قفزت بخطوات نوعية عمالقة ومتميزة 
غير مســبوقة وارتقت إلــى العالقات 
الثنائيــة االســتراتيجية فــي جميــع 

املجاالت».
وأشــار الســفير وانــغ دي إلى أن 
«التمثيــل الديبلوماســي الكويتي في 
الصني توسع إذ اصبح لها اربع بعثات 
ديبلوماســية تتمثل فــي ٣ قنصليات 
عامة في مدن شنغهاي وكوانزو وهونغ 
كونغ، إضافة إلى السفارة في العاصمة 

الصينية بكني».
وأوضح ان حكومتي البلدين وقعتا 
العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التي تتعلق بتطوير وترسيخ العالقات 
الثنائية عاكسة أهمية املضي قدما في 
بــذل كل اجلهــود واملســاعي لالرتقاء 
مبستوى العالقات الثنائية الى مستوى 

متقدم يحتذى به بني الدول.
وذكر ان البلدين عمقا الثقة السياسية 

املتبادلة وحققا نتائج مثمرة في التعاون 
العملــي في مجــاالت مختلفة وحافظا 
على تنسيق وثيق في الشؤون الدولية 
واإلقليميــة وقــدم كل منهما التضامن 
واملســاعدة لآلخر في مكافحة ڤيروس 

(كورونا املستجد - كوفيد -١٩).
من جهته، أكد السفير حيات اهتمام 
الكويت البالغ بتطوير عالقات الصداقة 
مــع الصــني، معربا عــن ثقتهــا قيادة 
وحكومة بأن الصني ستحقق إجنازات 

اكبر في املرحلة الراهنة واملقبلة.
وقال ان التعاون املشترك بني الكويت 
والصــني أحرز نتائج إيجابية ومثمرة 
غير مســبوقة فــي كافة املجــاالت في 
الســنوات األخيرة اذ أصبحت الصني 
الشــريك التجــاري األول للكويت في 
السنوات اخلمس املاضية والتزال تتربع 
في موقعها على هذا املســتوى املتقدم 

حتى إبان جائحة «كورونا».

وانغ دي كّرم السفير سميح جوهر حيات مبناسبة قرب انتهاء مهام عمله في بالده

السفير سميح جوهر حيات يتلقى التكرمي من السفير وانغ دي
السفير سميح جوهر حيات خالل لقائه مع مساعد وزير اخلارجية الصيني 

لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا السفير وانغ دي

ومضات

مفردات «العكننة» 
الصيفية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن
العالقات بني البلدين قفزت بخطوات نوعية عمالقة ومتميزة غير مسبوقة

أنا اللحظة التي ال يستطيع الزمن 
«ضبطها» ألنني أنا «املزاج»!

مع تسارع احلياة واتساع املشهد 
املرئي املرتبط باحلياة، صار اإلنسان 
يعيش التوتر والقلق والترقب، لذلك 
زادت مفــردات (العكننة) في حياته، 
ونظرة بسيطة لهذه املفردات جند أنها 
كثيرة ومترابطة ومرتبطة بنا، خذ على 

سبيل املثال ال احلصر:
أرجــوك ال تزعلني.. أكثر من أنا 

زعالن.
أُوف.. ال تصندر راســي! أي ال 

تعور راسي.
ابتلشــنا دوخــة راس..  واهللا 

موضوعك شاغلني!
يبه ال تعكنني.. إللي فيني مكفيني!

ال بس كافي تشويش!.. نعم.. تعبت 
صيف حار وملل.

ال توترني.. يا أخي سفرني.. بس 
ال حتن.. خل نغير املوجة.

ال تقلقنــي.. كافــي قلق املرض 
واحملاتاة.. مع وزات الشيطان.

ال تزعجني.. بربك كفاية إزعاج.. 
اال تضرس حوالي.

دمرت مزاجي.. صيف وملل وماكو 
سفر وين املزاج يأتي؟!

بالقلق  مفردات كثيــرة مرتبطة 
والتوتر والضغط النفسي.

آخرها ال تزعلني وتقول عني زعول!
ال تزعل وال يأخذك الزعل مني.

رجاء وقف رونحتك!
طبعاً في درجة ٥٠ أكيد حرارة اجلو 
تسهم في العكننة وزيادة التوتر، ولهذا 

كله كن مستعداً!
صار الناس نتيجة احلياة اليومية 
وازدياد املشاكل األسرية، كل شخص 
يحمل في أجندته قاموســا طويال ال 
ينتهي مــن املفردات املرتبطة بالقلق 
والتوتر واالنفعال، واألسباب واملسببات 
كثيرة بدءا من الوظيفة احلكومية أو 
مهنتك او مصلحتك ورزقك بكل أنواعه، 

ثم يأتي البيت واألسرة ومن الطبيعي أن 
يتداخل أحيانا ضغط العمل والوظيفة، 
خاصة إن كنت تــؤدي مهام صعبة، 
ما يتطلــب منك أن تأخذ بنصيحتي 
بدءا من مراجعة ســجلك وقاموسك 
املرتبط بهذه الكلمات املرتبطة بالذاكرة 
والعقل واملزاج، ما يستدعي ضرورة 
تخفيــف التوتر والقلــق واملفردات 
املصاحبة لتطبيق حياة متوازنة بني 
العمل وحياتك الشخصية وإعادة تقييم 
األفكار السلبية وطردها من حياتك، 
ومعها ابعد كل ما قد يسبب لك الضغط 

والتوتر!
عزيزي القارئ، العمل لن ينتهي، 
اهتم بنفسك، خاصة من ناحية النوم 
وتخصيص وقت للترفيه واضبط أكلك 
وتعلم تقنيات االسترخاء واالبتعاد عن 

التوتر واإلجهاد.

٭ ومضة: عزيزي القارئ الكرمي، عليك 
منذ اللحظة أن تخطط حلياة سعيدة 
باستشراف املستقبل دون النظر إلى 
الوراء، واحرص على هبة الســعادة، 
واعلم أن (رزقك وأجلك) عند اخلالق 

سبحانه.
أدعو لك مبــزاج معتدل في ظل 
درجات حرارة غير عادية، خاصة إن 
كان اجليب (مشقوق).. عليك بالقهوة 

التركية تعدل املزاج!
الكثير يعني  الصيف في مفهوم 
السفر، لكن السؤال يبقى: إذا ما عندك 
فلوس شتســوي؟! ميكن كوب من 

الشاي والنعناع يضبطك.
توازن واطلــب من ربك الصحة، 
فهي (نعمة النعم) وعش حياتك مبزاج 
معتدل وارض عن واقعك!.. من رضي 

بقليله عاش!

(أمور  املزاج واملزاجية  آخر الكالم:  ٭ 
متقلبة)، واملزاجيــون ال يصلحون 
للحياة، ألنهم محبطون وينقلون لك 

كل الطاقة السلبية اللي عندهم.. اتركهم 
واحذفهم من حياتك! أنتم تعلم أنهم 

يوترونك، فلماذا حتتفظ بهم؟

٭ زبدة احلچي: عليك بالواقعيني، وأقصد 
كل هؤالء الناس الذين عايشني بيننا 
وطموحاتهم بحدود إمكاناتهم وراضني 

بأرزاقهم!
الواقعيون يعيشون زمانهم بكل 
إمكاناتهم وال حتلق بهم أحالمهم في 
عالم (الال مجهــول) ألنهم واقعيون 

يرضون مبا لهم وما عليهم.
ما زال الصيف في أوله، وما زالت 
احلرارة ترتفــع وأحالم الناس تكبر 

وتكثر.
اسمح لي بأن أقول لك: ال تزعجني 

وتشوش علي وتصندر راسي.
اذهب انت وشيطانك، وكما يقولها 

الفلسطيني: ِحل عني يا زملة!

٭ تعزية ومواساة
فقدت الكويــت ابنها البار امللحن 
القدير سليمان املال صاحب حلن (وطن 
النهار)، وقدم أيضا الكثير من األغاني 
واألحلان منذ السبعينيات، منها أغنيته 

الشهيرة «يا نبع الوفا الصافي».
وقد نعت وزارة اإلعالم مشكورة 
سليمان املال ونقلت املتحدثة لوزارة 
اإلعالم أنوار مراد تعازي ومواســاة 
وزير اإلعــالم والثقافة د.حمد روح 
الدين الى أسرة الفقيد، داعيا املولى 
عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أتقدم الى أسرة الفقيد وعائلته بأحر 
التعازي واملواساة ضارعا للمولى أن 
يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويكرم 
نزله ويجعل قبره روضة من رياض 
الفردوس األعلى  اجلنة ومنزلته في 
من اجلنة إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
.. في أمان اهللا.

ملشاهدة الڤيديومخالفات باجلملة في غرفة الكهرباء ألحد العقارات

مصريون في الكويت يدعمون مبادرة «حياة كرمية»
القاهرة - ناهد إمام

في إطار مشاركة املصريني 
باخلارج في مبادرة «أصلك 
الطيب» التي أطلقتها وزارة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون 
املصريــني باخلــارج لدعــم 
الرئاســية لتطوير  املبادرة 
قــرى الريف املصري «حياة 
كرمية»، التي أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، قدمت 
مؤسسة ملتقى شباب اخلير 
للتنميــة، وهــي مؤسســة 
مصريــة خيريــة بالكويت، 
دعما كبيــرا لعدد من القرى 
التابعــة للمشــروع القومي 
«حياة كرميــة» مبحافظتي 

أسيوط وسوهاج.
فقد أطلقت املؤسسة قافلة 
مبحافظتي أسيوط تضمنت 
توزيع كراتــني غذائية على 
٢٠٠ أسرة، بالتعاون مع دير 
راهبات احملبــة بالقوصية، 
كمــا مت تنظيــم قافلة أخرى 

علــى مــا يبذلونه مــن جهد 
في سبيل املشاركة مببادرة 
«أصلك الطيب»، مبا يعكس 
االستجابة السريعة للمشاركة 
في مشــروع «حياة كرمية» 
ورغبــة املصريــني باخلارج 
في املســاهمة بهذا املشروع 
القومي ذي األهداف السامية 
لالرتقاء بحياة املصريني في 

قرى مصر املختلفة.
أن  الوزيــرة  وأكــدت 

املصريني باخلارج يضربون 
أروع األمثلة في دعم الوطن 
وقالــت: «إن إطــالق مبادرة 
أصلــك الطيــب جــاء إميانا 
مــن ثقتنــا فــي حرصهــم 
على املشــاركة في املبادرات 
الوطنيــة املختلفــة، حيــث 
تقدم الوزارة الدعم واملساندة 
الكاملة للمؤسسات أو األفراد 
الراغبــني فــي تقــدمي الدعم 
بأشــكاله املختلفــة للقــرى 
األكثر احتياجا على مستوى 

اجلمهورية».
من جانبه، توجه رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة ملتقى 
شــباب اخلير للتنمية هاني 
كمال، بخالص الشكر والتقدير 
لسيادتها على رعاية الوزارة 
ألنشطة مؤسسة ملتقى شباب 
اخلير في الكويت، مبا يعود 
ذلك باألثر الطيب واإليجابي 
على كل من يعملون بها، وقال: 
بلدنا مصر هي أصلنا الطيب 
والزم نعمل اخلير ليها داميا».

«ملتقى شباب اخلير للتنمية» أطلق قافلتني لتوزيع ٣٠٠ سلة غذائية في أسيوط وسوهاج

فريق «ملتقى شباب اخلير» خالل تنفيذ احلملة

مبحافظة سوهاج مركز طما 
- احلمــا ومت توزيع كراتني 
غذائيــة علــى ١٠٠ أســرة، 
بالتعاون مع أحمد زايد أحد 
أبطال حرب أكتوبر املجيدة.
هــذا، وأعربت الســفيرة 
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، 
عــن ســعادتها مبشــاركة 
املبــادرات  فــي  املؤسســة 
الرئاسية الوطنية، مقدمة كل 
الشكر لكل أعضاء املؤسسة 


