
باشرت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
األربعاء بتوزيع سجادات الصالة وكمامات 
وقفازات ومعقمات على املوظفني واملراجعني 
في مختلف مؤسسات الدولة مع بدء العودة 
للعمل في املرحلة الثانية من خطة احلكومة 
التدريجية كإجراء احترازي ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.  
 وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتور 
ه��الل الساير في تصريح ل� )ك��ون��ا(: إن ذلك 
يأتي ف��ي سياق اجل��ه��ود واملساعي احلثيثة 
التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة 
للحد من انتشار الفيروس مبينا أن التوزيع 
شمل مجمع الوزارات والنيابة العامة وديوان 

اخلدمة املدنية. 
  وأضاف الساير أن اجلمعية تسعى للقيام 
ب��دور بناء مساهمة منها في الوقاية حرصا 
على سالمة املوظفني واملراجعني منوها بأهمية 
الوقاية وااللتزام باإلرشادات الصحية واتخاذ 
إجراءات احترازية جدية وعلى رأسها التباعد 
اجلسدي وارت��داء الكمامات والقفازات حماية 
للجميع.   وأع��رب عن شكره للفرق التطوعية 
التي تتولى التوزيع منذ بداية األزمة مواكبة  
لإلجراءات االحترازية التي تقوم بها الدولة 
مشيرا إل��ى أن عملية ت��وزي��ع ه��ذه األدوات 
االحترازية سوف تتواصل خالل الفترة املقبلة 

على سائر املؤسسات احلكومية.
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شدد على ضرورة تشكيل فريق عمل من املختصني 

وزير الداخلية: مواصلة مسيرة التحول الرقمي 
لتطوير املنظومة األمنية وتبسيط املعامالت

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

الهالل األحمر الكويتي توزع كمامات 
ومعقمات في بعض املؤسسات احلكومية

أمير البالد يهنئ حاكم عام كندا ورئيسي 
الصومال ورواندا بالعيد الوطني لبالدهم

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى جولي باييت حاكم عام 
كندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه 
لفخامتها موفور الصحة ومت��ام العافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس 
محمد عبدالله محمد »فرماجو« رئيس جمهورية 

الصومال الفيدرالية الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
باول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة 

والعافية وللبلد الصديق املزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى جولي باييت حاكم عام كندا 
الصديقة عبر فيها سموه ع��ن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها متمنيا سموه 

لفخامتها موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالله محمد 
»فرماجو« رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني ل��ب��الده متمنيا لفخامته موفور 
الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
باول كاجامي رئيس جمهورية روان��دا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء أن��س الصالح أول أم��س أهمية 
م��واص��ل��ة مسيرة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي في 
مختلف القطاعات بغية تطوير املنظومة 
األمنية وتبسيط إج����راءات املعامالت 

خدمة للمواطن واملقيم.
ج��اء ذل��ك في بيان ص��ادر عن اإلدارة 
العامة للعالقات واإلع��الم األمني عقب 
اجتماع للوزير الصالح مع املدير العام 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
هيا الودعاني ونائب املدير العام عمار 
احلسيني تناول سبل تطوير املنظومة 

األمنية والتحول إلى املنصات الرقمية.
وأش���ار إل��ى ض���رورة توحيد جهود 
م��ؤس��س��ات وه��ي��ئ��ات ال��دول��ة م��ن أج��ل 
تطوير املنظومة التكنولوجية األمنية 
واخل��دم��ات��ي��ة، وذل����ك بالتنسيق مع 

)تكنولوجيا املعلومات(.
وشدد على ضرورة تشكيل فريق عمل 
من املختصني من أج��ل تطوير األنظمة 
التكنولوجية ومن ثم تسهيل وتبسيط 

اإلج���راءات وإجن��از املعامالت مع وضع 
تصور شامل مبا يحقق الهدف املنشود 
املتمثل في خدمة املواطن واملقيم. وحضر 

االجتماع املدير العام لإلدارة العامة لنظم 
املعلومات العميد مهندس طارق الدوسري 

وعدد من األكادمييني املختصني في مجال 
التكنولوجيا واالتصاالت.

وزير الداخلية خالل االجتماع
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توزيع الكمامات على املوظفني واملراجعني

أكد جتاوب أصحاب املجمعات باالشتراطات الصحية

املنفوحي يتفقد مجمع الكوت لالطمئنان
على التزام احملالت باإلجراءات الوقائية

قام مدير عام بلدية الكويت املهندس 
أحمد املنفوحي بجولة تفقدية مبجمع 
الكوت بالفحيحيل استكماال جلولته 
التفقدية التي قام بها صباح أمس على 
املجمعات في إطار بداية املرحلة الثانية 
ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة 

الطبيعية. 

وأكد املنفوحي خالل جولته التفقدية 
وبعد إط��الع��ه على نظام الكاميرات 
احلرارية املوزعة على مداخل مواقف 
امل���ول لقياس ح���رارة اجل��س��م و على 
ع����ددا م���ن احمل����الت مب��ج��م��ع ال��ك��وت 
ع��ل��ى جت����اوب أص���ح���اب امل��ج��م��ع��ات 
باالشتراطات الصحية من خالل قياس 

احلرارة ملرتادي املجمع من خالل نظام 
الكاميرات احلرارية املوزعة على مداخل 
م��واق��ف امل���ول لقياس ح���رارة اجلسم 
قبل دخولهم فضال عن التزام العاملني 
باحملالت بارتداء الكمامات والقفازات و 

التباعد اجلسدي.
 وأب��دى املنفوحي تفاؤله بانتصار 

ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ه���ذا ال���وب���اء وس��رع��ة 
التخلص منه ملا رآه من التزام ووعي من 
املواطنني واملقيمني بسرعة انتشار هذا 
الوباء وحرصهم ومراعاتهم ملتطلبات 
ال��س��الم��ة وتعليمات وزارة الصحة 
جتنبا للعدوى وانتشار فيروس كوفيد 
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الكاميرات احلرارية

بوزبر: مراعاة املصلحة العامة وتقدميها على أي اعتبار آخر

»نزاهة« تعلن بدء العمل بكافة 
قطاعاتها وفق النسب التدريجية املقررة

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد )نزاهة( أمس األربعاء 
ب��دء أعمالها بكافة قطاعاتها 
وف��ق النسب امل��ق��ررة لعودة 
العمل التدريجي بالبالد في 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن خطة 
احلكومة للعودة التدريجية 

للحياة.  
 وق���ال امل��ت��ح��دث الرسمي 
وأم���ني ع���ام الهيئة ب��اإلن��اب��ة 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ب��وزب��ر في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي: إن تلقي 
إق������رارات ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة من 
املشمولني ب��أح��ك��ام القانون 
سيبدأ ي��وم األح��د 19 يوليو 
اجل��اري س��واء من الذين حلت 
مواعيد تقدمي إقراراتهم خالل 
ف��ت��رة التعطيل أو مم��ن حتل 
مواعيدهم بعد عودة العمل في 
30 يونيو املاضي باحلضور 

الشخصي ملقر الهيئة. 
  وبني بوزبر أن اخلاضعني 
لنظام الذمة املالية من احلاالت 

املعفاة من العمل وفق قرارات 
م��ج��ل��س ال������وزراء وت��ع��ام��ي��م 
دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة غير 
مشمولني بتقدمي اإلق���رارات 
ف��ي ه��ذه املرحلة إض��اف��ة إلى 
العاملني في الصفوف األمامية 
ملجابهة جائحة كورونا حيث 
سيتم إرجاء استالم إقراراتهم 
للمرحلة اخلامسة م��ن خطة 
ال����ع����ودة دون أي ت��ب��ع��ات 
قانونية.   وذك��ر أن )نزاهة( 
ستبدأ باستقبال البالغات 
والشكاوى عن وقائع الفساد 
اعتبارا من 19 يوليو اجلاري 
إل���ى ج��ان��ب اس��ت��م��رار آل��ي��ة 
استقبال البالغات عبر البريد 
اإلل��ك��ت��رون��ي املخصص لهذا 

األمر. 
وق����ال: إن ع��ل��ى ال��راغ��ب��ني 
بتقدمي إق��رارات��ه��م أو تقدمي 
بالغات حجز موعد للحضور 
للهيئة من خالل منصة )متى( 
اإللكترونية فور تفعيلها أو من 

خالل االتصال على الرقم 118.  
 وأكد أن  )نزاهة( راعت قبل 
بدء أعمالها تطبيق أعلى معايير 
األم��ان الصحي بالتنسيق مع 
السلطات الصحية كما أنها 
حت��رص على تطبيق املعايير 
نفسها ف��ي ن��ط��اق استقبال 
امل���راج���ع���ني ال���راغ���ب���ني ف��ي 
تقدمي إق���رارات ال��ذم��ة املالية 

والبالغات. 
  وش��دد على أهمية مراعاة 
املصلحة ال��ع��ام��ة وتقدميها 
على أي اعتبار آخر مبا يحتم 
ض������رورة ع����دم ح���ض���ور أي 
شخص لديه أي أعراض تشير 
الحتماالت العدوى بفيروس 
ك��ورون��ا أو أن يكون مخالطا 
لشخص م��ص��اب أو مشتبه 
ب��إص��اب��ت��ه م��ع��رب��ا ع��ن تقدير 
الهيئة الكامل للجهود الكبيرة 
التي بذلتها السلطات الصحية 
واألم��ن��ي��ة ف��ي ال��ب��الد ملواجهة 

تداعيات اجلائحة.

»اخلارجية« تنفي ما مت تداوله في بعض 
وسائل التواصل االجتماعي حول طلب 

الكويت نقل سفير اإلمارات 

بلدية الكويت توقف إزالة 
»اجلداريات« في األسواق 

نفى مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
الكويتية »نفيا قاطعا« ما مت تداوله في بعض 
وسائل التواصل اإلجتماعي حول طلب دولة 
الكويت نقل سفير دول��ة اإلم���ارات العربية 

املتحدة الشقيقة صقر الريسي.
وأش��اد املصدر في تصريح ل� )كونا( أول 
أمس مبا يتمتع به السفير صقر الريسي من 

نشاط دبلوماسي متميز وعالقات اجتماعية 
مرموقة وح��رص على تعزيز العالقات بني 
البلدين الشقيقني على كافة املستويات معربا 
عن متنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد 
في القادم من مسؤولياته. ودع��ا إلى حتري 
الدقة واالبتعاد عن نشر هذه األخبار ملا متثله 

من إساءات ومجافاة للحقيقة.

وجه املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي بوقف إزالة 
الصور والرسومات احلائطية )اجل��داري��ات( التي يقوم بعملها 

بعض الرسامني التشكيلني في عدد من األماكن العامة.
وذك��رت البلدية في بيان صحفي أمس األربعاء أن توجيهات 
املنفوحي لقطاع تنمية املشاريع في البلدية تأتي في إطار جتميل 
األس��واق واألماكن العامة وتشجيع اإلبداعات للكوادر الفنية من 

ممارسة هواياتهم ومنها الصور املرسومة على احلوائط.

املنفوحي خالل جولته في مجمع الكوت


