
اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

املبادرة شملت توفير ٦٠٠٠ سلة غذائية و١١٠ تذاكر سفر ملصر وإيواء ٥٠ عامًال ملدة ٤٠ يومًا قبل تسفيرهم

احملافظة على املال العام وحماية سمعة ومكانة الكويت وثقة أهلها تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل اجلهود والطاقات 

دور مهم لقضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس األمة وديوان احملاسبة في حتقيق األهداف املنشودة وعلى مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني القيام بدورهم

نثمن تضافر وجهود املقتدرين من أبناء اجلالية واستجابتهم للمبادرة وتقدمي صورة مشرفة ألبناء مصر في اخلارج

رئيس الوزراء: االنتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية 
جادة لتجفيف منابع الفساد واسترجاع األموال العامة املنهوبة

عقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصــر الســيف لقاء مع 
رؤســاء وممثلــي األجهــزة 
الرقابيــة احلكومية التالية: 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
- جهاز املناقصات املركزية - 
ديوان اخلدمة املدنية - إدارة 
الفتوى والتشــريع - جهاز 
متابعــة األداء احلكومــي - 
سوق الكويت لألوراق املالية 
- جهــاز املراقبني املاليني - 
وكيل وزارة املالية - اإلدارة 

اجلادة الهادفة إلى تنفيذ هذا 
التوجيه السامي، وقد شرح 
ســموه بأن وجود هذا الكم 
من مظاهر الفساد ال يستقيم 
في ظل تعدد اجلهات الرقابية 
ومــا تقوم به من جهود وما 
تزخــر بــه تشــريعاتنا من 
أحــكام تســتهدف حمايــة 
املال العام واحلد من مظاهر 
التعدي عليه، مشيرا سموه 
إلــى ضــرورة االنتقــال من 
حالة التذمر والشــكوى إلى 
خطوات عملية جادة ملواجهة 

اخلصوصية واالســتقاللية 
التي منحها القانون لكل منها.
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الــوزراء أن توجيه 
صاحب الســمو األمير كان 
واضحا بأن ال حماية لفاسد 
وأن ال احــد فــوق القانــون 
مهما كان اسمه أو صفته أو 

منصبه.
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء أن احملافظة 
على املال العام وحماية سمعة 
ومكانــة الكويــت وثقة أهل 

مبسؤولياتها، منوها بأهمية 
دور قضائنا العادل والنيابة 
العامة ومجلس األمة وديوان 
احملاسبة في حتقيق األهداف 
املنشودة كما دعا مؤسسات 
املدنــي واملواطنني  املجتمع 
إلى القيــام بدورهم في هذا 

املشروع الوطني املهم.
وقد عبر احلاضرون عن 
شــكرهم وتقديرهم لدعوة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وما تفضل به من مالحظات 
ومقترحات في شأن تعزيز 

الفســاد تؤدي إلى جتفيف 
منابع الفساد ومنع أسبابه 
ومحاســبة املتســببني فــي 
جرائم الفســاد واســترجاع 
األموال العامة التي تعرضت 
للنهــب والســرقة واتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة على 
الصعيدين احمللي واخلارجي 
مبا يســتوجبه كل ذلك من 
جدية التحــرك وتضافر كل 
اجلهود وتعاون كل اجلهات 
وتفعيل التنسيق األمثل بني 
اجلهات الرقابية مع احترام 

الكويــت تســتوجب اعتماد 
نهج عملي جاد في مواجهة 
الفساد تتكامل فيه كل اجلهود 
والطاقات علــى نحو منظم 
ويحقق التنسيق والتعاون 
املطلوبني بني اجلهات الرقابية 
وتبادل املعلومات والبيانات 
مبا يكفل انتظام هذه اجلهود 
ووحدتهــا فــي مواجهة آفة 
الفساد، وقد عبر سمو رئيس 
مجلس الــوزراء عن حرص 
احلكومة على تقدمي كل الدعم 
واملساندة لهذه األجهزة للقيام 

الفســاد  مواجهــة  آليــات 
وسبل التنسيق بني اجلهات 
الرقابية، مؤكدين أنها متثل 
خطوة جادة على طريق تنفيذ 
التوجيه الســامي والقضاء 
على آفة الفســاد ومخاطره 
املدمرة معاهدين سموه على 
مضاعفــة اجلهــود من أجل 
حتقيق الهدف املنشود، آملني 
أن تتكرر مثل هذه اللقاءات 
اإليجابية مبا متثله من فرصة 
طيبة لبحث القضايا احليوية 
التي تهم الوطن واملواطنني.

سموه اجتمع مع ممثلي اجلهات الرقابية احلكومية وأكد أن اللقاء يأتي في ضوء التوجيه السامي بحماية املال العام وجتسيد سيادة القانون

عبدالعزيز اإلبراهيم وأحمد اجلسار خالل االجتماعسمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع مع  رؤساء وممثلي األجهزة الرقابية احلكومية

العامة للتحقيقــات (وزارة 
الداخلية) - وحدة التحريات 
املالية - جهاز حماية املنافسة 
- اإلدارة القانونيــة (بلدية 

الكويت).
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء أن هذا اللقاء 
يأتــي فــي ضــوء التوجيه 
الســامي لصاحــب الســمو 
األميــر بحماية املــال العام 
ومكافحة الفســاد وجتسيد 
مبينــا  القانــون،  ســيادة 
اتخــاذ اخلطوات  ضــرورة 

القوني: ١٨ ألف شخص استفادوا من مبادرة «تكاتف»

أسامة أبو السعود

صرح ســفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت 
طارق القوني بــأن املبادرة 
التــي أطلقتهــا  اإلنســانية 
السفارة حتت اسم «تكاتف» 
فــي أبريل املاضــي متكنت 
فــي مرحلتهــا الثانيــة من 
توصيل املساعدات حلوالي 
٧ آالف شــخص مــن أبنــاء 
اجلاليــة مــن خــالل تقدمي 
٢٠٠٠ سلة غذائية، وتوفير 
٧٠ تذكــرة ســفر للحــاالت 
اإلنســـانـــية والطـــــارئة، 
باإلضافة إلى توجيه الدعم 
لعــدد مــن املتعثريــن فــي 
سداد اإليجارات، وذلك بعد 

بلــغ ٦٠٠٠ ســلة غذائيــة 
واستفاد منها حوالي ١٨ ألف 
شــخص من أبناء اجلالية 
وعدد من اإلخوة املقيمني من 
جاليات أخرى تأكيدا لهدفها 
اإلنساني، كما بلغ إجمالي 
من ســاعدتهم السفارة في 
السفر إلى مصر حوالي ١١٠ 
أشــخاص مبا في ذلك عدد 
٥٠ شخصا من العمال الذين 
وفرت لهم املبــادرة مأوى 
ملدة ٤٠ يوما قبل تسفيرهم، 
مشددا على أن ذلك ما كان 
ليتم سوى بتضافر جهود 
املقتدرين من أبناء اجلالية 
واستجابتهم الكرمية ملبادرة 
الســفارة ومبا قدم صورة 
مشــرفة ألبنــاء مصــر في 

املعيشية على أبناء اجلالية 
الناجتة عن تفشي ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وذلــك 
انطالقا من مسؤولية البعثة 
الديبلوماسية جتاه اجلالية 
واتساقا مع جهود الدولة في 
رعاية املصريني في اخلارج 
في ظل الظروف االستثنائية 
التي فرضتها اجلائحة، وتركز 
دور الســفارة فــي املبادرة 
على تنسيق وتنظيم جهود 
املقتدرين والفاعلني في العمل 
التطوعي واإلنساني وتسهيل 
وصولهم للحاالت اإلنسانية، 
وذلك استكماال للجهود التي 
شــهدتها الكويت الشــقيقة 
الدعــم للمتضررين  لتقدمي 

من تبعات اجلائحة.

اخلارج ووقوفهم إلى جانب 
ذويهم في أوقات الشدة.

في اخلتام، وجه السفير 
القوني الشكر مجددا لشركاء 
املبادرة وفى مقدمتهم منتدى 
رجــال األعمــال املصريــني 
وغيرهم من املقتدرين وفرق 
املتطوعني الذين لم يدخروا 
وقتا أو جهــدا لدعم ذويهم، 
مشيرا إلى استمرار املبادرة 
في عملها خالل الفترة املقبلة، 
معربا عــن متنياته باجنالء 
هــذه األزمة وعــودة احلياة 
لطبيعتها في القريب العاجل.
القونــي  الســفير  وكان 
قــد أطلق مبادرة تكاتف في 
شــهر أبريل املاضــي بهدف 
املساهمة في تخفيف األعباء 

أطلقتها السفارة املصرية منذ أبريل املاضي لدعم مصريني ومقيمني في مواجهة أزمة «كورونا»

السفير طارق القوني

دراسة احلاالت والتأكد من 
استحقاقها للمساعدة.

أن  القونــي  وأضــاف 
التي  إجمالــي املســاعدات 
قدمتها املبادرة في مرحلتيها 

«حملة عمار يا كويت» كّرمت رجال «الداخلية»

كرمــت الرئيس الفخري 
حلملــة «عمــار يــا كويت» 
ورئيــس جمعيــة شــباب 
الشــيخة  الوطنية  الكويت 
أمل احلمود رجال الداخلية 
العاملني فــي الصفوف  من 
األماميــة بحضور املنســق 
العام حلملة «عمار يا كويت» 
ونائب رئيس حترير مجلة 
األيام والناس اإلعالمي ناصر 
املهلهــل وأمني ســر احلملة 

وأكــدت ان التكــرمي مــا 
هو إال شــكر وثناء لكل من 
سهر وعمل على سالمة أهل 

الكويت.
من جانبه، قال املنســق 
العام حلملة عمار يا كويت 
املهلهــل:  اإلعالمــي ناصــر 
ال ننســى من وقف وجاهد 
وقدم الغالــي والنفيس من 
اجل الكويــت، ومن واجبنا 
أن نشــكرهم ونثنــي على 

الڤيــروس بأفضــل صورة 
ممكنة.

بدورهــا، أشــارت أمــني 
السر ســميرة الصراف الى 
أن مشــاركة حملة «عمار يا 
كويت» وتواجدنا مع العاملني 
في الصفوف األولى في هذه 
اجلائحة هو أقل ما ميكن أن 
نفعله معهم نظير ما قدموه، 
ولنقــول لهــم انتــم فخرنا 

ونقدر تضحياتكم.

دورهــم اجلبــار، فلقد بذل 
العاملون في الصفوف األولى 
جهودا مشهودة من اجلميع 
انتشــار ڤيروس  ملواجهــة 
كورونا املستجد في الكويت 
منذ اللحظــة األولى ورأينا 
التكاتف احلكومي  بأنفسنا 
والقطــاع األهلــي والفــرق 
التطوعيــة للوقــوف صفا 
واحــدا مبا يحقــق األهداف 
املرجوة مبنع انتشــار هذا 

أمل احلمود: قدموا الغالي والنفيس ومن واجبنا تكرميهم

من التكرمي الشيخة أمل احلمود مع بعض املكرمني

ســميرة الصراف ورئيسة 
العالقات العامة رويدا عدنان 
وأمــني الصنــدوق ســهيلة 
القطان ومحمد العتيبي من 

فريق النوايا اإلنسانية.
أمــل  الشــيخة  وقالــت 
احلمود إن هذه املبادرة تأتي 
حرصا على تعزيز التقارب 
والتواصل من جهة، ولتوجيه 
الشكر والثناء ملا قدموه طيلة 
أزمة كورونا من جهة أخرى.

اجلبري دّشن عددًا من اخلدمات 
اإللكترونية بقطاعي الصحافة والسياحة

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

دشــن وزيــر اإلعــالم 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري عددا 
من اخلدمات اإللكترونية 
لطلب اإلعالن في تلفزيون 
وإذاعــة الكويــت وخدمة 
فــي  الرخــص  إصــدار 
قطاع الصحافة والنشــر 
وقطــاع  واملطبوعــات 

السياحة.
وقال اجلبري في بيان 
صحافي إن هذه اخلدمات 
تأتــي ضمن برنامج عمل 

احلكومة بأهمية التحول الرقمي للخدمات 
احلكومية املقدمة للجمهور وتقليص طول 
فترة الدورة املســتندية التي كانت متر 
بهــا املعاملة إضافة إلــى إلغاء احلضور 

الشخـــــصي لصــاحـب 
العالقة.

وزارة  ان  وأضــاف 
اإلعالم تهــدف من إطالق 
هذه اخلدمــات املهمة إلى 
التســهيل علــى أصحاب 
الشــأن وتيسير حصول 
املواطنــني واملقيمني على 
تلك اخلدمــات واحلرص 

على عدم تأخر أعمالهم.
وأعــرب عــن شــكره 
وتقديره للجنة استكمال 
التحول الرقمي وأعضائها 
مــن الكوادر الوطنية فــي وزارة اإلعالم 
على جهودهــم املخلصة إلجناز وإجناح 
هذا املشــروع الوطني وخروجه بشكله 

النهائي للجمهور الكرمي.

جدد املدير العام للهيئة 
املدنية  العامة للمعلومات 
مساعد العسعوسي دعوته 
ملــن لديه شــكوى بشــأن 
العناويــن إبــالغ النيابــة 
العامــة، مشــيرا إلى قدرة 
الهيئة علــى التعرف على 
مــن أجنــز أي معاملة من 
واقع سجالتها اإللكترونية 
إذ حتتفظ الهيئة بالبيانات 

التاريخية ألي معاملة.
وأوضح العسعوسي في 
تصريح صحافي أن الهيئة 

تكرر طلبها لكل من لديه شــكوى بشــأن 
بيانات قاطني السكن اخلاص التقدم ببالغ 
إلى النيابة العامة، حيث ان الهيئة صرحت 
بذلك كثيرا آخرها منتصف أبريل املاضي 
«إال أنــه لم تصــل إلى الهيئة أي شــكوى 

حتى تاريخه».

وشــدد على أن الهيئة 
ستقف بجانب مقدم الشكوى 
في توفير البيانات الالزمة 
بشأن أصحاب العالقة من 
املراجعني أو املوظفني، مؤكدا 
أن الهيئة لــن تتوانى في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة ضد أي مشارك في 
اخلطأ ســواء من العاملني 
بالهيئة أو أصحاب العالقة 
مــن املراجعــني. وبــني أن 
الهيئة اتخذت عدة إجراءات 
صارمــة ملعامــالت تغيير 
العنــوان آخرها فرض البصمة على املالك 
إلثبات حضــوره وتأكيد بيانات القاطنني 
على سكنه، إضافة الى اخلدمة اإللكترونية 
التــي مت إطالقها قبل ســنتني والتي متكن 
مــالك العقار من املتابعة اآللية ألي حركة 

شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.

ضمن برنامج عمل احلكومة بأهمية التحول الرقمي للخدمات احلكومية

لم تصل إلى الهيئة أي شكوى حتى اآلن

محمد اجلبري

مساعد العسعوسي


