
جامعة الكويت تبدأ تسليم كشوف الدرجات للطلبة من »املقيمني بصورة غير قانونية«
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن بدء تسليم كشوف الدرجات وشهادة )ملن يهمه األمر( للطلبة من فئة املقيمني بصورة غير قانونية. ودعت العمادة في بيان صحفي أمس 
جميع الطلبة الذين لم يتسلموا كشوف الدرجات وشهادة )ملن يهمه األمر( إلى ضرورة مراجعة مبنى عمادة القبول والتسجيل باحلرم اجلامعي في “الشويخ” الستالم تلك املستندات. وأفادت 

أنها قامت بتسليم هذه املستندات خلمسة طلبة من مجموع 36 طالباً منذ األربعاء املاضي.
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سموه عقد لقاًء مع ممثلي اجلهات الرقابية احلكومية

اخلالد: احملافظة على املال العام وحماية سمعة ومكانة 
الكويت وثقة أهلها تتطلب نهج عملي جاد في مواجهة الفساد

عــقــد ســمــو الــشــيــخ صــبــاح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء في 
قصر السيف صباح أمس لقاًء مع 
رؤساء وممثلي األجهزة الرقابية 
ــة: الهيئة  ــي ــال ــت احلــكــومــيــة ال
العامة ملكافحة الفساد - جهاز 
ــوان  املناقصات املــركــزيــة - دي
اخلدمة املدنية - إدارة الفتوى 
والــتــشــريــع - جــهــاز متابعة 
األداء احلكومي - سوق الكويت 
لألوراق املالية - جهاز املراقبني 
املاليني - وكيل وزارة املالية 
- اإلدارة الــعــامــة للتحقيقات 
ــدة  )وزارة الــداخــلــيــة( - وح
التحريات املالية - جهاز حماية 
املنافسة - اإلدارة القانونية 

)بلدية الكويت(.
وقــد أكــد سمو رئيس مجلس 
الــوزراء بأن هذا اللقاء يأتي في 
ضوء التوجيه السامي لصاحب 
السمو األمير بحماية املال العام 
ومكافحة الفساد وجتسيد سيادة 
ــرورة اتخاذ  القانون، مبينا ض
اخلــطــوات اجلـــادة الهادفة إلى 

تنفيذ هذا التوجيه السامي.
 وقد شرح سموه بأن وجود 
هــذا الكم مــن مظاهر الفساد ال 
يستقيم فــي ظــل تعدد اجلهات 
الرقابية وما تقوم به من جهود 
ــا تــزخــر بــه تشريعاتنا من  وم
أحــكــام تستهدف حماية املــال 
العام واحلد من مظاهر التعدي 

عليه، مشيرا سموه إلى ضرورة 
االنـــتـــقـــال مـــن حـــالـــة الــتــذمــر 
والشكوى إلــى خطوات عملية 
جـــادة ملــواجــهــة الــفــســاد تــؤدي 
إلى جتفيف منابع الفساد ومنع 
أسبابه ومحاسبة املتسببني في 
جرائم الفساد واسترجاع األموال 
الــعــامــة الــتــي تعرضت للنهب 
ــاذ اإلجــــراءات  ــخ والــســرقــة وات
القانونية على الصعيدين احمللي 
ــي مبــا يستوجبه كل  ــارج واخل
ذلك من جدية التحرك وتضافر 
كل اجلهود وتعاون كل اجلهات 
وتفعيل التنسيق األمــثــل بني 
اجلــهــات الــرقــابــيــة مــع احــتــرام 
اخلصوصية واالستقاللية التي 

منحها القانون لكل منها.
وقــد أكــد سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء بــأن توجيه صاحب 
السمو األمير كــان واضحا بأن 
ال حماية لفاسد وأن ال احد فوق 
القانون مهما كان اسمه أو صفته 

أو منصبه.
وقــد أكــد سمو رئيس مجلس 
الــوزراء بأن احملافظة على املال 
الــعــام وحماية سمعة ومكانة 
دولة الكويت وثقة أهل الكويت 
تستوجب اعــتــمــاد نهج عملي 
جاد في مواجهة الفساد تتكامل 
فيه كل اجلهود والطاقات على 
نحو منظم ويحقق التنسيق 
والتعاون املطلوبني بني اجلهات 

ــادل املعلومات  ــب الــرقــابــيــة وت
والبيانات، مبا يكفل انتظام هذه 
اجلهود ووحدتها في مواجهة 

آفة الفساد.
 وقد عبر سمو رئيس مجلس 
الوزراء عن حرص احلكومة على 
تقدمي كل الدعم واملساندة لهذه 
األجــهــزة للقيام مبسؤولياتها 
مــنــوهــا بأهمية دور قضائنا 
العادل والنيابة العامة ومجلس 
األمــــة وديـــــوان احملــاســبــة في 
ــداف املنشودة، كما  حتقيق األه
دعــا مؤسسات املجتمع املدني 
واملواطنني إلى القيام بدورهم في 

هذا املشروع الوطني املهم.
ـــرون عن  ـــاض ـــد عــبــر احل وق
شكرهم وتقديرهم لدعوة سمو 
رئيس مجلس الوزراء وما تفضل 
بــه مــن مــالحــظــات ومقترحات 
في شــأن تعزيز آليات مواجهة 
الــفــســاد وســبــل التنسيق بني 
اجلهات الرقابية، مؤكدين بأنها 
ــادة على طريق  متثل خطوة ج
تنفيذ التوجيه السامي والقضاء 
ــاد ومــخــاطــره  ــس ــف ـــة ال عــلــى آف
املــدمــرة، معاهدين سموه على 
مضاعفة اجلهود من أجل حتقيق 
الهدف املنشود، آملني أن تتكرر 
مثل هذه اللقاءات اإليجابية مبا 
متثله مــن فــرصــة طيبة لبحث 
القضايا احليوية التي تهم الوطن 

جانب من احلضورواملواطنني.

سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثاً خالل اللقاء

»الداخلية« تنفي حصول »املتهم 
البنغالي« على اجلنسية الكويتية

نفت وزارة الداخلية أمس اخلميس ما مت تداوله في بعض وسائل 
التواصل االجتماعي من حصول )املتهم البنغالي( على اجلنسية 
الكويتية، مبينة أنه مقيم بالبالد وفقا لقانون إقامة األجانب وأحيل 

إلى النيابة العامة كمتهم بعدة قضايا.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن ما مت تداوله من حصول هذا 
املتهم على اجلنسية الكويتية غير صحيح داعية جميع وسائل 
اإلعــالم والتواصل االجتماعي إلى حتري الدقة فيما تنشره من 

أخبار.
وأشارت إلى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي 

استفسارات تتعلق بالشأن األمني.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال عما يسمى إعالميا بقضية 
)النائب البنغالي املتهم بتجارة اإلقامات( إنها »قضية مهمة فيها 

مظاهر فساد وهي اآلن موجودة حتت سلطة النيابة العامة«.
وأوضح الوزير الصالح أن وزارة الداخلية تتعاون مع النيابة 
العامة »عندما تطلب التحريات وعندما تتبني لها وتتكشف لها 
أسماء وشبهات فساد إضافية نقوم بتحرياتنا ومندها بكل البيانات 
وكما كــررت في أكثر من مناسبة فإن التوجيهات لدينا بإظهار 
احلقيقة كما هي وال يوجد أي خط أحمر.. كل من ساهم في هذا 

املرض اخلبيث عليه أن يتحمل املسؤولية«.

العسعوسي: الهيئة ستقف بجانب مقدم الشكوى في توفير البيانات الالزمة

»املعلومات املدنية« جتدد دعوتها ملن لديه 
شكوى بشأن العناوين إبالغ النيابة العامة

وزير »اإلعالم« يدشن عددًا من اخلدمات 
اإللكترونية في قطاعي الصحافة والسياحة

جدد املدير العام للهيئة العامة 
للمعلومات املــدنــيــة الكويتية 
مساعد العسعوسي دعوته ملن 
لــديــه شــكــوى بــشــأن العناوين 
إبالغ النيابة العامة، مشيرا إلى 
قدرة الهيئة التعرف على من أجنز 
أي معاملة مــن واقـــع سجالتها 
اإللكترونية إذ حتتفظ الهيئة 

بالبيانات التاريخية ألي معاملة.
وأوضـــــح الــعــســعــوســي في 
تصريح صحفي أمــس اخلميس 
أن الهيئة تكرر طلبها لكل من 
لــديــه شــكــوى بــشــأن بــيــانــات 

قاطني السكن اخلـــاص التقدم 
ببالغ إلى النيابة العامة حيث أن 
الهيئة صرحت بذلك كثيرا آخرها 
منتصف أبريل املاضي »إال أنه لم 

تصل إلى الهيئة أي شكوى حتى 
تاريخه«.

ــدد على أن الهيئة ستقف  وش
بجانب مقدم الشكوى في توفير 

البيانات الالزمة بشأن أصحاب 
العالقة من املراجعني أو املوظفني، 
مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى عن 
ــاذ اإلجــــــراءات القانونية  ــخ ات
الالزمة ضد أي مشارك في اخلطأ 
ســواء مــن العاملني بالهيئة أو 

أصحاب العالقة من املراجعني.
ــنينّ أن الهيئة اتــخــذت عدة  وب
إجراءات صارمة ملعامالت تغيير 
العنوان آخــرهــا فــرض البصمة 
على املالك إلثبات حضوره وتأكيد 
بــيــانــات الــقــاطــنــني عــلــى سكنه 
إضافة إلى اخلدمة االلكترونية 
التي مت إطالقها قبل سنتني والتي 
ــالك العقار مــن املتابعة  متكن م
اآللية ألي حركة شطب أو إضافة 

تتم على عقاراتهم.

ــــر اإلعــــالم  دشــــن وزي
ــة لشؤون  ــدول ـــر ال ووزي
الــشــبــاب محمد اجلبري 
ــــن اخلـــدمـــات  عــــــــدداً م
ـــكـــتـــرونـــيـــة لــطــلــب  اإلل
ـــــالن فـــي تــلــفــزيــون  اإلع
وإذاعـــة الكويت وخدمة 
ـــــــدار الــــرخــــص فــي  إص
قطاع الصحافة والنشر 
ــاع  ــط واملـــطـــبـــوعـــات وق

السياحة.
وقال اجلبري في بيان 
صحفي أمس اخلميس: إن 
هذه اخلدمات تأتي ضمن 

برنامج عمل احلكومة بأهمية التحول 
الــرقــمــي لــلــخــدمــات احلــكــومــيــة املقدمة 
ــدورة  للجمهور وتقليص طــول فترة ال
املستندية التي كانت متر بها املعاملة 
ــى إلــغــاء احلــضــور الشخصي  إضــافــة إل

لصاحب العالقة.
وأضــاف أن وزارة 
ـــــالم تــهــدف من  اإلع
إطــالق هذه اخلدمات 
املهمة إلــى التسهيل 
على أصحاب الشأن 
ــر حــصــول  ــي ــس ــي وت
املــواطــنــني واملقيمني 
عــلــى تــلــك اخلــدمــات 
واحلـــرص على عدم 

تأخر أعمالهم.
وأعــرب عن شكره 
ـــره لــلــجــنــة  ـــدي ـــق وت
اســتــكــمــال الــتــحــول 
الرقمي وأعضائها من الكوادر الوطنية 
في وزارة اإلعالم على جهودهم املخلصة 
ــذا املــشــروع الوطني  إلجنــاز وإجنـــاح ه
ــه بشكله الــنــهــائــي للجمهور  ــروج وخ

الكرمي.

محمد اجلبري
مساعد العسعوسي

أطلقتها السفارة املصرية في الكويت أبريل املاضي

7 أالف من أبناء اجلالية املصرية مبادرة »تكاتف« تقدم املساعدات لـ 
ريا�ض عواد 

أكد سفير جمهورية مصر العربية  في 
دولــة الكويت طــارق القوني أن املبادرة 
اإلنسانية التي أطلقتها السفارة حتت 
اسم »تكاتف« في أبريل املاضي متكنت 
في مرحلتها الثانية من توصيل املساعدات 
حلوالي 7 أالف من أبناء اجلالية من خالل 
تقدمي 2000 سلة غذائية، وتوفير 70 
تذكرة سفر للحاالت اإلنسانية والطارئة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوجــيــه دعـــم لــعــدد من 
املتعثرين في سداد اإليجارات وذلك بعد 
دراســة احلــاالت والتأكد من استحقاقها 

للمساعدة.
وأضــاف أن إجمالي املساعدات التي 
قدمتها املبادرة في مرحلتيها بلغ 6000 
سلة غذائية واستفاد منها حوالي 18 ألف 

شخص من أبناء اجلالية وعدد من اإلخوة 
املقيمني من جاليات أخرى تأكيدا لهدفها 
اإلنساني، كما بلغ إجمالي من ساعدتهم 
السفارة في السفر إلى مصر حوالي 110 
شخصاً مبا في ذلك عدد 50 شخصا من 
العمال الذين وفــرت لهم املــبــادرة مأوى 
ملدة 40 يوماً قبل تسفيرهم، مشددا على 
أن ذلك ما كان ليتم سوى بتضافر جهود 
املقتدرين من أبناء اجلالية واستجابتهم 
الكرمية ملبادرة السفارة ومبا قدم صورة 
مشرفة ألبناء مصر في اخلارج ووقوفهم 

إلى جانب ذويهم في أوقات الشدة.
ووجــه السفير القوني الشكر مجددا 
لشركاء املــبــادرة وفــي مقدمتهم منتدى 
ــال املــصــريــني وغــيــرهــم من  ــم رجـــال األع
املــقــتــدريــن وفـــرق املتطوعني الــذيــن لم 

يدخروا وقتاً أو جهداً لدعم ذويهم، ونوه 
إلــى استمرار املــبــادرة فــي عملها خالل 
الفترة املقبلة معرباً عن متنياته باجنالء 
هذه األزمة وعودة احلياة لطبيعتها في 

القريب العاجل.
ــادرة  ــب ــق م ــل ــي قـــد أط ــون ــق ــــان ال وك
»تكاتف« في شهر أبريل املاضي بهدف 
املساهمة في تخفيف األعباء املعيشية 
على أبناء اجلالية الناجتة عن تفشي 
فيروس كورونا املستجد، وذلك انطالقا 
مــن مــســؤولــيــة البعثة الدبلوماسية 
جتاه اجلالية واتساقا مع جهود الدولة 

ــارج في ظل  في رعاية املصريني في اخل
ــروف االستثنائية الــتــي فرضتها  ــظ ال
اجلائحة، وتركز دور السفارة في املبادرة 
على تنسيق وتنظيم جهود املقتدرين 

والفاعلني في العمل الطوعي واإلنساني 
وتسهيل وصولهم للحاالت اإلنسانية، 
وذلك استكماالً للجهود التي شهدتها دولة 
الكويت الشقيقة لتقدمي الدعم للمتضررين 

من تبعات اجلائحة.

السفير املصري طارق القوني

604 شكاوى في يونيو املاضي بلدية الكويت تلقت   
كشفت بــلــديــة الــكــويــت فــي إحصائية 
ــات الــعــامــة عن  ــدم صـــادرة مــن إدارة اخل
تلقي قسم الطوارئ اخلط الساخن »139« 
مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة و 
خدمة » 24727732 » واتس آب الشكاوى 
604 شكوى واستفسار في جميع احملافظات 
خـــالل شــهــر يــونــيــو املـــاضـــي.  وأوضــحــت 

البلدية بأن أعلى معدل للشكاوي كان في 
محافظة األحمدي 169 شكوى واستفسار 
تلتها محافظة مبارك الكبير 92 وجــاءت 
محافظة اجلهراء في الترتيب الثالث ملعدل 
الــشــكــاوي بــ 91 شــكــوى تلتها محافظة 
العاصمة مبعدل 88 شكوى ومحافظة حولي 
86 شكوى وجــاءت محافظة الفروانية في 

الترتيب األخير بـتلقي 78 شكوى خالل شهر 
يونيو املاضي. وأشارت البلدية إلى أن جميع 
الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة 
الواتس أب وخدمة اخلط الساخن »139« 
من قسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات يتم 
إدخالها في جهاز احلاسب اآللي ومتابعتها 
من قبل موظفي اخلط الساخن بعد حتويلها 

إلــى جهات االختصاص في البلدية طبقا 
للمحافظات. 

وأضافت بأن النوبات الثالثة ) أ،ب،ج( 
ــوارئ التابع إلدارة اخلــدمــات  ــط بقسم ال
العامة يعملون على مــدار 24 ساعة في 
التعامل مع الشكاوي املتلقاه عبر خدمة 

الواتس أب » 24727732 » .

4 محالت جتارية  بلدية »األحمدي« تغلق 
خالفت اإلجراءات االحترازية من »كورونا«

ــة الــكــويــت  ــدي ــل ــت ب ــن ــل أع
إغالقها أربعة محالت جتارية 
فــي محافظة األحــمــدي خالل 
شهر يونيو املــاضــي خالفت 
اإلجراءات االحترازية لتجنب 
ــا  ــورون ــار فـــيـــروس ك ــش ــت ان

املستجد )كوفيد - 19(.
وقــالــت البلدية فــي بيان 
صحفي أمـــس اخلــمــيــس: إن 
فرقها الرقابية قامت بتحرير 
51 مــخــالــفــة مــتــنــوعــة كما 
وجــهــت 935 إنــــذارا حملالت 
جتارية شملت محالت ومقاه 
وصالونات ومطاعم وبقاالت 
وأســــواق مــركــزيــة وأســـواق 
مــاشــيــة وأســـمـــاك لــاللــتــزام 
بقرار مجلس الوزراء ووزارة 

الصحة.
وأوضحت أن هذه اجلوالت 
الرقابية تأتي في إطار اجلهود 
ــة مــن قــبــل البلدية  ــذول ــب امل
ملجابهة تداعيات )كورونا( 
بــنــاء على الــقــرارات مجلس 
الــــــوزراء وقــــــرارات وزارة 
ـــــراءات  الــصــحــة ضــمــن اإلج
االحــتــرازيــة والوقائية التي 

اتخذتها البلدية جتنبا النتشار 
الفيروس.

وأضافت أنه مت الكشف على 
117 من األسواق املوازية ومت 
حتــريــر 79 مخالفة ألنشطة 

أخــرى ومت توجيه 30 إنــذارا 
وتنبيها ألنشطة أخرى.

وذكــرت أنه مت خالل الشهر 
املاضي رفع 154 مركبة مهملة 
وســـكـــراب ورفــــع 46 بقالة 

متنقلة، فيما أفــرجــت عــن 90 
ســيــارة وحـــررت 61 مخالفة 
بائع متجول فضال عن غسيل 
وتــعــقــيــم 147339 حــاويــة 

مختلفة األحجام وسالل.

تعقيم احلاويات

رفع السيارات املهملة


