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تعّلمنا من اآلباء واألجداد واجلدات، 
رحمهم اهللا تعالى، من الرجال والنساء 
املسنني، أقواال من املعاني العذبة، وقد 
تداولنا ألفاظهم اليومية التي يعبرون 
فيها عن مشاعرهم وأحاسيسهم نحو 
محدثيهــم ومــن يلتقونهم في طرقات 
احلياة، فكانت عباراتهم الكرمية متثل 
طيبتهم ونقاء سريرتهم وحبهم للخير، 

فما أجمل ما ترك لنا األقدمون!
لهــم في كل مناســبة ألفــاظ حلوة 
مشــبعة بروحهم اجلميلــة وألفاظهم 

العفيفة.
اليوم عيالنا وأحفادنا لألسف ابتعدوا 
عــن هذه األلفاظ األصيلة واســتبدلوا 
ر  بهــا كلمات أجنبيــة أو دخيلة ال تعبِّ
التعبير الصادق عن موروثنا من هذه 

األلفاظ التي انقرضت لألسف!
أعرض لهذا اجليل احلالي مجموعة 
من هذه األلفاظ التي مازلت أنا وإخواني 
وأخواتــي املخضرمــني واملخضرمات 
نحرص عليهــا خوفا مــن االنقراض، 
وهــي فــي مجموعها مالفــظ أذكر لكم 

منها ما يلي:
- يعل عمرك طويل، عمر شــعيب 

النبي.
- يا اهللا تهداه، يا اهللا تطقه بعصاة 

الهدْه.
٭ للمحبة:

- يــا بعد طوايفي، يــا بعد روحي، يا 
بعد عمري، يا بعد قلبي، يا بعد چبدي، 
عســى يومي قبل يومك، وخلف أُبوي 

غناتي إنت.
٭ للمغادر املسافر:

- أمنتك اهللا، حتفظه وحترســه، يعل 
الرحمن يوفجك وين ما ميمت.

- اهللا يوديك سالم واييبك سالم ويردك 
سالم غامن.

٭ للقادم من السفر:
- قرت عينچ (اجلــواب) بويه نبيچ، 
حمدت ربي الى يابه، أسفرت وأنورت.

٭ لصاحب العطاء:
اهللا ينعم عليك، ِنْعم اهللا، اهللا يغنيك 

ويچثر خيرك، ما قصرت.
٭ لآلكل والشارب:

هنــي وعافية، منازل العافية، مداخيل 
العافية.

٭ للمدح:
كفو واهللا والنعم وسبعة أنعام، بيض 

اهللا ويهه!
وللبنت: كلچ ســنع، يــا حلوچ، جنچ 

البخت.
٭ للسالم:

يا هال ومسهال، حياچ اهللا (كلطي) أي 
تفضلي ادخلي، يا حافظ شــهلقطاعه 
من زمان ما شــفناكم، واهللا شرهانني 

عليكم (أي نعتب عليكم) لالنقطاع!
٭ للتعزية:

اهللا يعظم أجرك والبقا براسك، اهللا 
يرحمه ويغمــد روحه الينْه ونعيمها، 
اهللا ينزل عليكم الســكينة، عظم اهللا 

أجركم، وعند اخلروج من العزاء جبر 
اهللا عزاكم.

٭ للتعزز والغالة واحملبة:
خنت حيلي، عوينتي، عســى عيوني 

ما تبچيك.
٭ للمالبس اجلديدة:

يــه، يــه اشــهزين، عســاچ تقطعينه 
بالعافية، يا حلوة عليچ ال عدمتي من 

جسا!
٭ للمباركة بدخول رمضان:

مبارك عليك الشهر وعساك من عواده، 
يعلك تصومه ويعينك على قيامه.

٭ للموافقة على الطلب:
ســاعة املباركة، أبشــر، إن شاء اهللا ال  

يصير خاطرك إال طيب.

٭ ومضة: ما أجمل موروثنــا من هذه 
األلفــاظ التــي يكاد بعضهــا ينقرض، 
وأمتنى أن تشكل جلنة لهذا املوضوع 
برئاسة د.يعقوب يوسف الغنيم لكتابتها 

واحلفاظ عليها من االندثار.

٭ آخــر الكالم: متعنــوا فــي مالفظهم 
وكلماتهــم وعباراتهم، هــؤالء هم أهل 
الكويــت األنقيــاء حتى فــي عباراتهم 
املتداولــة جتمع املجاملــة والترحيب 

مشبعة بكويتيتهم الفذة!

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ الكويتي، 
هذه بعض مــن معاني وألفــاظ اآلباء 
واألجــداد واجلدات تكاد تنمحي بفعل 
عوامل كثيرة منها ما هو دخيل وأجنبي، 
ولهذا كله أمتنى أن يشكل سمو الشيخ 
أحمــد نــواف األحمد الصبــاح رئيس 
مجلس الوزراء (دينامو هذه املرحلة) 
جلنة برئاسة أستاذنا املؤرخ واألديب 
القدير د.يعقوب يوسف الغنيم، وأدعو 
لكتابة هذه األلفاظ وتوريثها لألجيال 
الكويتية، مبشاركة مرزوق ود.عبداهللا 
يوسف الغنيم حلرصهما الشديد (أبناء 
املرحوم بإذن اهللا يوسف الغنيم) على 

كل ما يخص تاريخ الكويت.
رحــم اهللا أســتاذنا ومعلمنا أيوب 
حسني الذي وثق كثيرا من هذه الذكريات 
الكويتية في كتبه التي حفظت التراث 
الكويتي من االندثــار، وترك لألجيال 
الكويتيــة مراجــع من تاريــخ وتراث 

الكويت.

٭ تعزيــة ومواســاة: رحــم اهللا العم 
عبدالوهاب فهد املطوع، وأعزي وليدي 
محمد أمني اخللف في عمه التقي الورع، 
وكذلك أعزي والده أبــا محمد، فيارب 
وّسع مدخله وأكرم نزله واغسله باملاء 
والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة ومنزلته في جنات عدن 

بالفردوس األعلى.
عّظم اهللا أجركم وجبر عزاكم، و(إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).
في أمان اهللا..

ومضات

ألفاظ املاضي 
تكاد ُمتحى!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املطيري: االستفادة من الطاقات الشبابية
في إجناح إستراتيجية املجلس الوطني للثقافة

أسامة أبو السعود

أكد وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيــري أن الكويــت والدة 
بالكفــاءات وبهــا كوكبة من 
جيل الشــباب الطموح الذي 
يجب االســتفادة من طاقاته 
إلجناح اخلطة االستراتيجية 

لـ «الوطني للثقافة».
خــالل  الوزيــر  وشــدد 
ترؤســه اجتماع فريق عمل 
االســتراتيجية في (الوطني 
ضــرورة  علــى  للثقافــة) 
دعم الشــباب ومتكينهم في 
مجاالتهم وتوفير الدعم لهم 
عبر فتح املجال لهم وحتميلهم 
املســؤولية وإشــراكهم فــي 
العمليــة الثقافية فضال عن 
إثــراء خبراتهــم بالتدريــب 
والتطويــر املســتمر لصقل 
مهاراتهم ارتقاء بهذا املشروع 

الوطني الكبير.
وأشار خالل االجتماع الذي 
جرى بحضور أمني عام املجلس 
بالتكليف د.عيسى األنصاري 
وفريق عمل االستراتيجية إلى 
ضرورة وضع مشروع واضح 
ورسم مسار دقيق لألمور ما 
يتيــح الفرصــة لـــ «فلترة» 

من جهته، قال األنصاري 
في تصريــح صحافي انه مت 
خالل االجتماع تقدمي عرض 
مرئــي مــن قبل فريــق عمل 
االســتراتيجية فــي املجلس 
القطاعــات  مختلــف  مــن 
كل فــي مجــال اختصاصه، 
مستعرضني آخر مستجدات 
اخلطة وسير املشروع وآليات 
العمل والتنفيــذ وذلك وفقا 
العامــة للخطة  للتوجهــات 
االســتراتيجية الهادفــة إلى 
دعم وتطوير احلركة الثقافية 

قام باســتخالص ٥٦ جتربة 
موزعة خليجيا وعربيا ودوليا 
على ٣٣ دولة مت اختيارها من 
أصــل ١٨٠ بلدا حــول العالم 
كنماذج ميكن االستفادة منها 
في خمســة محاور رئيســة 
وهــي (الفنــون واملكتبــات 
واآلثار والشــؤون املعمارية 

والهندسية).
وبــني أنــه متــت إضافة 
االقتصــاد اإلبداعــي حملاور 
البحــث ملــا لــه مــن أهمية 
في مســتقبل صنــع الثقافة 
وارتباطــه  الكويــت  فــي 
باالقتصــاد املعرفــي، الفتــا 
إلى تطــرق الفريــق لبعض 
الواقعيــة احليــة  النمــاذج 
والتي طبقــت في العديد من 
الــدول املجــاورة وإمكانيــة 
االســتفادة منهــا. وأفاد بأنه 
مت التذكير بالغايات الرئيسة 
العناية  لالستراتيجية وهي 
بشــؤون الثقافــة والفنــون 
واآلداب وتنمية ونشر االنتاج 
الفكري وإثرائه وتوفير املناخ 
املناســب له وصيانة التراث 
ودراســته علميا إضافة إلى 
توثيق الصالت والروابط مع 
الثقافيــة والعربية  الهيئات 
والدولية خللق حالة ثقافية 
تنموية مستدامة وبيئة محفزة 

لإلبداع.

والفنية واألدبية الكويتية.
وأضاف أن العرض املرئي 
ناقــش املفاهيــم األساســية 
والركائــز اإلمنائية وأهداف 
التنمية املستدامة واحلوكمة، 
كما تطرق للمحاور الرئيسة 
في االستراتيجية وقدم تصورا 
واضحا وتفصيليا للمنهجية 
مبراحلها الثالث التي تتضمن 
التخطيــط ومرحلة  مرحلة 
النقــاش ومرحلــة التجارب 

الدولية واالستفادة منها.
وأوضــح أن فريق العمل 

أكد أهمية دعمهم ومتكينهم في مجاالتهم وإثراء خبراتهم بالتدريب والتطوير املستمرين

عبدالرحمن املطيري ود.عيسى األنصاري وفريق عمل االستراتيجية في املجلس الوطني للثقافة

األفكار املطروحــة لتنفيذها 
على أكمل صورة والوصول 
إلــى نتائــج واضحــة خللق 
بيئة مســتدامة لهذه األفكار. 
ولفت إلى أهمية التركيز على 
تطبيق هذه األفكار وســرعة 
تنفيذهــا فور إطــالق العمل 
باالستراتيجية بكل احترافية 
وشفافية بغية ربط املجتمع 
الثقافي واألدبــي والفني في 
مؤسســات الدولــة الثقافية 
لالرتقاء معا واالستفادة من 

جميع القدرات والكفاءات.

وضع مشروع واضح لـ«فلترة» األفكار املطروحة لتنفيذها على أكمل صورة والوصول إلى نتائج واضحة خللق بيئة مستدامة

جلنة لتوحيد اخلطاب اإلعالمي مبا ينسجم وسياسة  الدولة
اإلعــالم  وزارة  أعلنــت 
عــن البــدء بوضــع تصــور 
إعالمي شــامل لعقد الندوات 
اإلعالمية واملنتديات الشعبية 
الستعراض القضايا واملشاريع 
والقرارات التي تهم املواطنني، 
وذلك من خالل تشكيل جلنة 
برئاسة وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

عبدالرحمن املطيري.
الرسمية  وقالت املتحدثة 
باســم الــوزارة أنــوار مــراد 
لـ«كونــا» أمــس: فــي إطــار 
أنوار مرادترجمة الــوزارة ملــا جاء في 

األحمد: التنسيق مع اجلهات املعنية 
لتقليل التأثيرات السلبية على املناخ

القاهرة ـ هناء السيد

أكــد رئيس مجلــس االدارة املديــر العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
عمل الهيئة وبالتنســيق مع اجلهات املعنية 
إلبراز جهود الكويت إزاء مكافحة تغير املناخ 
وجميع املشاريع البيئية، الفتا إلى دعم الهيئة 
لألنشــطة اخلاصة بإعادة تدويــر املخلفات 
لتقليــل التأثيرات الســلبية علــى املناخ في 

الكويت.
جاء ذلك في تصريح للشيخ عبداهللا األحمد 
على هامش أعمال الدورة الـ ٣٣ ملجلس الوزراء 
العــرب املســؤولني عن شــؤون البيئة مبقر 

جامعة الدول العربية بالقاهرة.
واشــار الشــيخ عبداهللا األحمد إلى دعم 
الهيئــة العامة للبيئة في الكويت لألنشــطة 
اخلاصة بزيادة املساحات اخلضراء في البالد 
وتقليــل التأثيرات الســلبية على املناخ من 
خــالل اســتغالل الكربون وإعــادة حقنه في 
األرض باإلضافــة إلى إعــادة تدوير ما ميكن 

تدويره من غازات.
وقــال ان الهيئــة العامــة للبيئــة تعمل 
وبالتنسيق مع اجلهات املعنية لوضع منظومة 
متكاملــة للتعامل مــع النفايات واالنبعاثات 
اخلاصة باملصانع واملصافي النفطية وكذلك 

العوادم الناجتة من املركبات في الكويت.
ولفت إلى العمل على ان تكون هناك نظرة 
شــاملة جلميــع أنواع التعامل مع الشــؤون 
البيئيــة في الكويت بالتنســيق مع اجلهات 
املعنية من خالل استراتيجية وطنية لتخفيف 
االنبعاثات وكذلك للتعامل مع املخلفات «في 

القريب العاجل».
وذكر الشــيخ عبداهللا األحمد ان اجتماع 
مجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون 
البيئة يسعى إلى التوافق بني دول اجلامعة 
العربية بشأن جميع املشاريع التي ينتظر أن 
تطرح على مؤمتر «كوب ٢٧» الذي تستضيفه 
مصر، مؤكدا العمل على الوصول إلى أفضل 
السبل للتعامل مع القضايا اخلاصة بالبيئة 
في هذا البعد اجلغرافي ودعم اجلميع ملصر 
في مؤمتر املناخ املقبل في مدينة شرم الشيخ.
واشــار كذلك إلــى التوصية بدعم مؤمتر 
املنــاخ الذي من املقــرر أن يعقد في االمارات 
«كــوب ٢٨» في عام ٢٠٢٣، داعيــا الدول إلى 

املشاركة بشكل أكبر في املشاريع البيئية في 
هذه املؤمترات الدولية.

وردا علــى ســؤال حــول طــرح التجربة 
الكويتية في قمة املناخ «كوب ٢٧»، أكد الشيخ 
عبــداهللا األحمد العمل علــى معاجلة جميع 
االضرار البيئية املختلفة الواقعة في الكويت، 
مشيرا إلى العمل على معاجلة التربة امللوثة 
بالنفط والتعامل األسلم مع كمية االنبعاثات من 
املصافي النفطية والتعامل اجليد مع املخلفات 

بالتعاون مع بلدية الكويت.
وقال «ان الكويت ساهمت وبشكل كبير في 
ايجاد منظومة كاملة واستراتيجية متكاملة 
للتعامل مــع املخلفات باإلضافة إلى التعامل 
مع قضية االحتباس احلراري وكيفية توجيه 

الغازات وإعادة تدويرها بالشكل األمثل».
واوضــح ان اجتماع املجلس بحث العمل 
على تقليل كمية النفايات في الدول االعضاء 
من خالل االستغالل األمثل للبالستيك وإعادة 
تدويره ومكافحة البالستيك االحادي املصدر، 
مشيرا إلى ان املجلس عمل بشكل كبير على 
دعم املساهمات البيئية لزيادة الوعي البيئي 
املجتمعي والقيام مبشــاريع هادفة ملختلف 

الدول العربية.
واشار إلى ان املجلس ساهم اليوم بشكل 
كبيــر في دعــم توجه الســعودية في ايجاد 
منظومة متكاملة لزيادة القطاع األخضر من 
خالل مبادرة «الشرق األوسط األخضر»، معربا 
عن تطلعه إلى مساهمات الدول العربية جميعا 

لدعم مثل هذا النشاط.

معاجلة التربة امللوثة بالنفط والتعامل األسلم مع كمية االنبعاثات من املصافي النفطية

الشيخ عبداهللا األحمد مع الزميلة هناء السيد

مجلس القضاء ينشئ سجًال لقيد شكاوى وطلبات 
املراجعني في مكتب رئيس املجلس بدءًا من األحد

عبدالكرمي أحمد

أصــدر رئيــس مجلــس 
القضــاء باإلنابــة ورئيــس 
التمييــز باإلنابــة  محكمــة 
املستشار د.عادل بورسلي، 
قــرارا بإنشــاء ســجل لقيد 
الشكاوى والطلبات اخلاصة 
باملراجعني في مكتب رئيس 
املجلــس على أن يختص به 
أحــد موظفــي اإلدارة حتت 
إشــراف ومتابعــة مديرهــا 

واملكتب الفني في احملكمة.
وجاء في املادة الثانية من 
القرار بأنه تقيد في السجل 
جميع الشــكاوى والطلبات 
الــواردة إلى مكتــب رئيس 
املجلس أو املقدمة من ذوي 
الشأن وبدون تاريخ ورودها 

بأرقام متسلسلة.
وجاء في املــادة الثالثة: 
«يعد ملفا خاصا لكل شكوى 
أو طلــب يــودع فيــه أصل 
الشكوى أو الطلب وصورة 
منه، وجميع ما يتعلق به من 
مستندات وأوراق، وُتعرض 
امللفات وفقًا لترتيب ورودها 
على رئيس املجلس ليقرر ما 

يراه بشأن كل منها».
أما املادة الرابعة من القرار 
فنصت علــى أنه يتم تنفيذ 

وما مت بشأنها. ودعت املادة 
الثامنة إلى العمل بالقرار 
بدءا من األحد املقبل املوافق 

٢٣ أكتوبر اجلاري.
سجل إلكتروني

املستشــار  أصــدر  كمــا 
بورسلي بصفته رئيسا حملكمة 
التمييز باإلنابــة قرارا أوكل 
إلدارة كتاب هذا احملكمة إعداد 
سجل إلكتروني لقيد طلبات 
وقف التنفيذ في كل نوع من 

أنواع الطعون بالتمييز.
وجاء في املادة الثانية من 
القــرار أنه يتــم القيد في كل 
سجل بأرقام متسلسلة وذلك 
حســب تاريخ ووقــت تقدمي 
الطلب على أن يتضمن القيد 
بيانــات رقم الطعن بالتمييز 

ونوعه وموضوعه.
وجاء في املادة الثالثة أنه 
يرفق في الطلب املســتندات 
التالية: «صورة من صحيفة 
الدعوى  صورة احلكم الصادر 
من محكمة أول درجة واحلكم 
االســتئنافي - صــورة مــن 
صحيفة الطعــن بالتمييز - 
املســتندات التي تؤيد الطلب 
علــى مــا أوجبت املــادة ١٥٣

من قانــون املرافعات املدنية 
والتجارية».

جاء في هذا القرار ومتابعته، 
ويتــم التنســيق مــع قطاع 
تكنولوجيــا املعلومــات في 
وزارة العــدل إلعــداده علــى 
النظام اآللي وتهيئة التقنية 

الالزمة لتنفيذه.
وجاء في املادة التاسعة من 
القرار: «ينفذ العمل بهذا القرار 
اعتبــارا من ١ نوفمبر لســنة 
٢٠٢٢، وطلبت املادة العاشرة 
إخطــار وزارة العدل بصورة 

من هذا القرار.
حصر الطعون

وأصدر املستشار بورسلي 
قرارا آخر بتكليف مدير إدارة 
كتاب احملكمة بحصر الطعون 
بالتمييــز التي مت قيدها قبل 
تاريــخ ١ ينايــر ٢٠١٤ وإعداد 
كشــوف بكل نــوع منها وما 
يخــص كل دائرة مــن دوائر 

احملكمة.
وطلــب القرار فــي مادته 
ملفــات  جتهيــز  الثانيــة 
الطعــون ومرفقاتها وفرزها 
بالتنســيق مع املكتب الفني 
للمحكمــة ثــم عرضهــا على 
السادة املستشــارين رؤساء 
الدوائر كل فيما يخصه، وذلك 
متهيدا لتحديد مواعيد نظرها 
باجللسات اإلضافية املسائية.

ونصت املادة الرابعة على 
أن: «يؤشر في السجل قرين 
طلــب وقف التنفيــذ - الذي 
استوفى مستنداته على النحو 
السابق - تاريخ اجللسة التي 
حددت لنظره، وما مت فيها بعد 

ذلك.
أما املادة اخلامسة فأوجبت 
أن تكون األولوية لطلبات وقف 
التنفيذ املقدمة من احلكومة، 
وحتدد جلســة لنظر الطلب 
على وجه السرعة في احلاالت 
التي يخشــى معهــا مغادرة 

احملكوم له البالد.
ودعت املادة السادسة من 
القــرار إدارة كتــاب محكمــة 
التمييــز إلــى إخطــار نيابة 
التمييز إلبداء الرأي في طلب 
وقف التنفيذ إما كتابة ويكون 
ذلك خالل ثالثة أيام، أو شفاهة 

في اجللسة.
وذكرت املادة السابعة بأنه 
في حالة قضاء احملكمة بوقف 
تنفيــذ احلكــم املطعون فيه، 
تبــادر إدارة الكتــاب باتخاذ 
القانونية بتحديد  اإلجراءات 
جلسة ســريعة لنظر الطعن 

بالتمييز.
وكلفت املادة الثامنة مدير 
إدارة كتاب محكمــة التمييز 
باتخاذ الــالزم نحو تنفيذ ما 

«التمييز» تطلب إعداد سجل إلكتروني لقيد طلبات وقف التنفيذ بأنواع الطعون

املستشار د.عادل بورسلي

قرار املستشار رئيس املجلس 
بشــأن الشــكوى أو الطلب، 
املــادة اخلامســة  ونصــت 
علــى أنه يدون في الســجل 
الرأي الــذي مت االنتهاء إليه 
بخصـوص الشكوى أو الطلب 

وتاريخ التصرف».
وعهــد القرار فــي مادته 
السادســة إلــى إدارة مكتب 
املستشــار رئيــس املجلس 
متابعة الشــكوى أو الطلب 
منــذ تاريخ اإليــداع وحتى 
االنتهــاء أو احلفــظ، والرد 
ذوي  استفســارات  علــى 
الشــأن في هذا اخلصوص، 
وطلــب في مادته الســابعة 
إعداد إحصائية سنوية بعدد 
الشكاوى والطلبات املسجلة 

 حصر طعون «التمييز» املقيدة قبل تاريخ ١ يناير ٢٠١٤ وإعداد كشوف بأنواعها

اخلطاب الســامي الــذي ألقاه 
سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، في افتتاح دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الـ١٧

ملجلس األمة والذي مثل وثيقة 
عهــد جديــد مبا احتــواه من 
مضامني شاملة ورؤى ثاقبة 
ورســم معالم طريق الكويت 
نحو تنفيــذ اســتراتيجيتها 
املستقبلية، وتنفيذا لتوجيهات 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  لشــؤون  الدولــة 
عبدالرحمن املطيري، مت تشكيل 

اللجنة لتنفيذ عدد من األهداف 
منها توحيد اخلطاب اإلعالمي 
للقطاعات البرامجية واإلشراف 
على وضع اخلطط البرامجية 
من قبل القطاعات املعنية مبا 
ينسجم مع السياسات العامة 
للدولة وضمان رفع مستوى 
األداء اإلعالمــي والعمل على 
تسويق اخلطاب اإلعالمي عبر 

مختلف وسائل اإلعالم.
وأكــدت مــراد أن أهــداف 
اللجنــة جــاءت فــي مجملها 
متناغمــة مــع اســتراتيجية 
الوزارة في ضــرورة تطوير 

اجلهــاز اإلعالمــي احلكومــي 
لتمكينــه من ممارســة دوره 
في أن يصبح مصدرا أساسيا 
للمعرفــة ومنظمــا للخدمات 

ومحفزا للريادة والتميز
وأوضحت مراد أن اللجنة 
تســعى إلى ترســيخ أســس 
اســتراتيجية الــوزارة التــي 
التزمت بقيم ثابتة في االنتماء 
ملبادئ الدستور واحلفاظ على 
الهوية واملوضوعية في نقل 
احلقيقة كما هي من خالل اتباع 
نهج احلريــة في التعبير عن 

الرأي والرأي اآلخر.

«الداخلية» تفرض رسمًا بقيمة ٩ دنانير 
على القادمني  من اجلنسية املصرية جوًا

مبارك التنيب 

أصدر مدير جوزات املطار العميد بدر الشايع 
تعميما تضمن حتصيل رسم قدره ٩ دنانير عند 
إصدار اي نوع من أنواع التأشيرات على املصريني 

القادمني جوا.

وتضمن التعميم واملؤرخ بتاريخ اليوم اخلميس 
االلتزام مبا جاء فيه، ولم يتضمن التعميم كيفية 

السداد وإذا ما كان نقدا او عبر حتويل بنكي.
يشار إلى أن السلطات املصرية تفرض رسوما 
مشابهة على املواطنني لدى وصولهم املنافذ اجلوية 

املصرية.


