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اجلمعة ٥ فبراير ٢٠٢١ محليات

األمير عّزى خادم احلرمني بوفاة
األمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

وزير اخلارجية تلقى اتصاًال هاتفيًا
من رئيس معهد السالم الدولي

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو امللكي 
األمير مشهور بن مســاعد بن عبدالعزيز 
آل سعود، سائال ســموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة جميل 

الصبر وحسن العزاء.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة، ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو امللكي 
األمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل 
سعود، مبتهال سموه إلى الباري جل وعال 

أن يتغمده بواسع رحمته.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

تلقى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد اتصاال هاتفيا من رئيس مجلس 
إدارة معهد السالم الدولي كيفن رد، وتناول 

االتصــال مجمل القضايا والتطورات التي 
تشــهدها املنطقة وآخر املســتجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

بوشهري: «للسالم وطن» تزرع
روح احلب والوالء واالنتماء للكويت

اكــد محافــظ محافظة 
مبــارك الكبيــر اللــواء م. 
محمود بوشــهري ان رفع 
بــكل املؤسســات  العلــم 
واخلاصــة  احلكوميــة 
والبيــوت وتزيني مختلف 
املناطق واملنشآت مبناسبة 
االعياد الوطينة هي نبراس 
لنــا وألبنائنــا وألجيالنا 
روح  زرع  فــي  القادمــة 
احلــب والــوالء واالنتماء 

لهذا الوطن. 
وذكر ان االحتفال بذكرى 

عيد االســتقالل الـ٦٠ وعيد التحرير الـ٣٠ 
والتي تقام هذا العام حتت شعار «للسالم 
وطــن» هي ذكرى غاليــة على نفوس أهل 

الكويت الكرام.
ونوه بوشهري في تصريح صحافي الى 
ان املناسبة جتسد روح االنتماء والوالء 
لهذا الوطــن الغالي ووحدة وتكاتف هذا 
الشعب بكل طوائفه خلف قيادته الرشيدة، 
التي كان لها الدور الكبير في وحدة وتآلف 
وتكاتف واملصاحلة فيما بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والتــي بدأت بجهود 
صاحــب الســمو األميــر الراحــل وقائد 

العمل اإلنســاني الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه وجعل اجلنة مثواه، 
وامتــدادا ألخيــه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد الذي أكمل اجلهود 
التي قام بها األمير الراحل 
والتــي تكللــت بالنجاح 
واملصاحلــة، وهــذا الذي 
يتميز به حــكام الكويت 
منــذ األبد، وهذا ما متيزه 
شعار االحتفاالت باألعياد 
الوطنية لهــذا العام وهو 

«للسالم وطن».
وقال محافــظ مبارك الكبير في ختام 
كلمته: مبناسبة هذه االحتفاالت، يسعدني 
ويشــرفني في هذا املقام وبهذه املناسبة 
الغالية باألصالة عن نفســي ونيابة عن 
أهالي وقاطني محافظة مبارك الكبير، أن 
أرفع ملقام صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات 
التهاني والتبريكات، داعيا املولى عز وجل 

أن يدمي أفراح الكويت.

أكد أّن تكاتف الشعب خلف قيادته كان له دور كبير في املصاحلة اخلليجية

اللواء م. محمود بوشهري

رفع العلم على مبنى احملافظة

التحول الرقمي خلدمات احلكومة هو املدخل لتحديث الدولة في اإلدارة ويحد من الهدر املالي والفساد
د.املويل: «العدل» تقدم ٦٠ خدمة إلكترونية وهناك ٢٠ ألف زائر ملوقع الوزارة شهريًا
عدد املشتركني يفوق ١٤٠ ألفًا وخدمة تسديد املستحقات املالية حصلت مبلغ ٦٢ مليون دينار

املخالفات تنوعت بني غش جتاري ونقص في األوزان وبيع أخشاب محتطبة

وزير العدل: «اإلعالن اإللكتروني» أحد مشاريعنا
لالرتقاء بخدمات الوزارة ورفع كفاءة مرفق القضاء

أسامة أبوالسعود

أكــد وزير العــدل د.نواف 
الياسني أن اإلعالن اإللكتروني 
يعد أحد املشاريع التي نتطلع 
من خاللهــا لالرتقاء بخدمات 
الوزارة والتي تصب في رفع 
مســتوى وأداء وكفاءة مرفق 

القضاء.
وذكــر فــي كلمــة ألقاهــا 
خــالل حفل تدشــني «اإلعالن 
اإللكتروني» مبقر معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
أن اإلعــالن يعــد نقلة نوعية 
في وســيلة إعــالن اخلصوم 
إلكترونيا أمام احملاكم، وذلك 
الختصار إجــراءات التقاضي 
بنســبة كبيرة عما كان متبع 
في السابق، ألنها تستند إلى 
وســائل تكنولوجية موثوقة 
وتعتمد على اإلبالغ عبر البريد 
اإللكتروني باستخدام تطبيق 
«هويتي» وفقا للنظام املعتمد 
لدى الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.
الــى أن اإلعــالن  وأشــار 
يعتبر منتجا آلثاره من تاريخ 
ووقت تسلمه وفي حالة تعذر 
اإلعالن إلكترونيا ميكن إجراؤه 
بالطريــق العــادي كمــا نص 

القانون.
وأوضح ان تطوير كفاءة 
عمــل وزارة العــدل ســيعزز 
ثقــة املتقاضــني مبنظومــة 
العمل الرقمية والتي ستنجز 
مــن خالل املشــاريع القادمة، 
حيث ستقلل املخاطر وتوفر 
الوقت وتتمتع بدرجة عالية من 
األمان والسرية في املعامالت 
وحتقــق مطالــب ذات عالقة 
مباشرة بالتقارير والتوصيات 
واإلجراءات الدولية املرتبطة 
الفســاد وزيــادة  مبكافحــة 
الشــفافية والنزاهــة وفقــا 
للتقرير الدولي األخير للعام 
٢٠٢٠ والتي حققت فيه الكويت 

تقدمي العشرات من اخلدمات 
التي صممت خصيصا للحاجات 
احلالية وتتجاوب مع حاجات 
املستقبل وهو ال يقتصر فقط 
علــى حتويل اإلجــراءات من 
الورقيــة الــى الرقمية، وامنا 
يعني ابتــكار أفضل الســبل 
لتوفير اخلدمات املتالئمة مع 

عصر الذكاء الصناعي.
أن  العــدل  وأكــد وزيــر 
االستراتيجية القادمة للوزارة 
تهدف الى حتويل خدماتها في 
فترة قياســية الى مؤسســة 
رقميــة وهي خطة طموحة ال 
يجــب لها التأخر أو التعطيل 
الذي نتطلع  ألنها املســتقبل 

إليه جميعا أيا كان موقعنا.
وقال الياســني ان التحول 

يخــص اخلدمــات الرقميــة، 
حيث بينت الوزارة انها تقدم 
٦٠ خدمــة إلكترونية وهناك 
ما يفــوق ٢٠ ألف زائر ملوقع 

الوزارة شهريا.
وأشارت املويل إلى ان عدد 
املشــتركني في خدمات وزارة 
العدل من احملامني واجلمهور 
يفوق ١٤٠ ألف مشترك وبلغ 
كشف االستعالم عن القضايا 

٢٠٠٠ استفسار شهريا.
وفيما يخص خدمات تسديد 
«اإللكترونيــة» أكــدت املويل 
ان وزارة العــدل اســتطاعت 
عبــر خدماتهــا اإللكترونيــة 
مــن حتصيل مبلغ ٦٢ مليون 
دينار مستحقات مالية خالل 

عام ٢٠٢٠.

الرقمــي خلدمــات احلكومــة 
هــو املدخل لتحديــث الدولة 
ومكافحة الفســاد في اإلدارة 
وخلــق بيئة صاحلة لألعمال 
تســمح ملزيد من التنافســية 
واحلد من النفقات والهدر املالي 
ومزيد مــن منصات اخلدمات 
احلديثة باإلضافة الى توظيف 
التقنيات األكثر تطورا وأمانا 
وسهولة في االستخدام. وأكد 
د.الياســني عزم الوزارة على 
حتسني اخلدمات مبشاريعها، 
فأهدافنــا واضحــة وبرامــج 
التنفيذ محددة ومعايير األداء 

قائمة والتطوير متواصل.
وعرضت د.أحــالم املويل 
خــالل االحتفــال عــددا مــن 
إجنــازات وزارة العــدل فيما 

إعالن اخلصوم إلكترونياً أمام احملاكم سيشهد نقلة نوعية تختصر إجراءات التقاضي بوسائل موثوقة

وزير العدل د.نواف الياسني وعمر الشرقاوي واملستشار د. فهد أبو صليب خالل حفل تدشني «اإلعالن اإللكتروني»   (ريليش كومار)

حتسنا إيجابيا بفضل منهج 
التشــارك والتعــاون مع كل 
األطــراف ذات الصلة ســواء 
املجتمــع املدنــي او القطــاع 

اخلاص.
اســتراتيجية  إن  وبــني 
لــوزارة  الرقمــي  التحــول 
التحالف مع  العــدل تكــرس 
التكنولوجيا لتصبح اخلدمات 
الرقميــة بديهيــة وتلقائيــة 
تســاعد الدولــة علــى خدمة 
املواطنني واملجتمع من خالل 
مجموعة من املشاريع املتنوعة 
والتــي ترتكــز علــى األحدث 
واألسرع واألبســط مع أعلى 
درجات السرية واألمان لكافة 

املعامالت.
وأفاد بأن هذا يعني إمكان 

ملشاهدة الڤيديو

«التجارة» تخالف عربات متنقلة ومحالت في اجلهراء

العسعوسي: اإلعالن من أهم محطات جناح «هويتي»

عاطف رمضان

رافقــت «األنبــاء» فريــق 
طوارئ اجلهــراء وكبد بقطاع 
التجاريــة وحمايــة  الرقابــة 
املســتهلك في وزارة التجارة 
والصناعة خالل قيامه بجولة 
تفتيشية على عدد من األسواق 
التجارية والعربات  واحملالت 
املتنقلــة ومنافذ بيــع اللحوم 
واألســماك والفاكهة والتمور 
الكهربائيــة فــي  واألجهــزة 
اجلهراء. وقد أســفرت اجلولة 
عــن حترير عدد مــن محاضر 
الضبــط للمخالفــني، حيــث 
تنوعــت املخالفات ما بني بيع 
مفرقعــات «ألعــاب ناريــة» 
وبيع التبغ املمضوغ وارتفاع 
مصطنع في األســعار والغش 
التجاري ونقص في الوزن وبيع 

أخشاب محتطبة.
طــوارئ  رئيــس  وقــال 
اجلهراء وكبد، جمعان املطيري 
في تصريــح لـ«األنبــاء» انه 
بالتزامــن مــع دخــول البالد 
فترة األعيــاد الوطنية وبناء 

عــدم وجود ارتفــاع مصطنع 
في األســعار. وأشار املطيري 
الى انه وفق القــرار الوزاري 
رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ الذي ينص 
علــى منع وحظــر وعرض أو 
احملتطبــة  األخشــاب  بيــع 
محليا لألفراد أو الشركات أو 
املصانــع أو العربات املتنقلة 

محتطبة وكذلك تبغ ممضوغ 
خاصــة ان القانــون يحظــر 
على الشــركات واملؤسســات 
التجارية استيراد او عرض او 
بيع او تسويق او تداول التبغ 
املمضوغ بكل أنواعه وأشكاله. 
ولفت الى ان فريق املفتشــني 
اعد محاضر ضبط للمخالفني.

أكدت الهيئة العامة للمعلومات املدنية أن اإلعالن 
اإللكترونــي يعتبر من أهــم محطات جناح تطبيق 

«هويتي».
وقال املدير العام للهيئة مســاعد العسعوســي 
فــي تصريــح صحافي إن هذا النجــاح ثمرة جهود 
كبيرة وتعاون بناء بني الهيئة ووزارة العدل ويحقق 
الغرض األهم من اطالق هذا التطبيق وهو استخدامه 
في اخلدمــات احلكومية والقطاع اخلاص من حيث 

التعــرف على الهوية الرقمية والتصديق والتوقيع 
االلكتروني. وأضاف العسعوسي أن الهيئة وقعت 
حوالي ٨٠ مذكرة تفاهم مع جهات حكومية مختلفة 
ومع القطاع اخلاص حيث مت ربط البعض منها مع 
تطبيق «هويتي» الطالق خدماته واالستفادة منه، 

مشيرا إلى أنه سيتم ربط بقية اجلهات قريبا.
وأفاد: «نقطــف اليوم ثمرة جهد بدأ من املرحلة 
التشريعية في تعديل قانون االعالن اخلاص بوزارة 

العدل، إذ كانت الهيئة مع وزارة العدل جنبا الى جنب 
في هذا املضمار باجتماعات اللجنة التشريعية في 
مجلس االمة وصوًال الى اصدار القانون وتشــكيل 
الفرق الفنية الالزمة لتحويل هذا التشريع الى واقع 

ملموس خالل وقت زمني قياسي قصير».
ودعــا املواطنــني واملقيمني إلى ضــرورة تنزيل 
تطبيق «هويتي» وحتديث بيانات الهاتف واالمييل 

لضمان وصول االعالن االلكتروني إليهم.

إال بعد احلصول على موافقة 
اجلهــات الرســمية املختصة، 
مشــيرا الى أن فرق الطوارئ 
لدى الوزارة تتابع تنفيذ القرار 
واتخاذ اإلجــراءات القانونية 
بحق املخالفني. وقد متكن فريق 
املفتشــني من ضبــط عربات 
متنقلــة تقوم ببيع أخشــاب 

لبيعها تبغاً ممضوغاً ومفرقعات في جولة تفتيشية تزامناً مع األعياد الوطنية

متكن فريق الوزارة من ضبط ألعاب ناريةجمعان املطيري ورائد الشويب خالل حترير محضر إلحدى العربات املتنقلة

(محمد هاشم) جولة املفتشني على اللحوم املعروضة في منافذ البيع  التفتيش على إحدى العربات املتنقلة وبيعها لألخشاب احملتطبة

على توجيهات وزير التجارة 
والصناعة فيصــل املدلج قام 
فريق طــوارئ اجلهراء وكبد 
بجوالت تفتيشية على األسواق 
واحملالت التجارية وذلك للحد 
من املخالفات والتأكد من التزام 
احملــالت بالقوانني والقرارات 
الوزاريــة وكذلــك التأكــد من 

املجددي: على خبراء البيئة
مواجهة ظاهرة «انقراض النحل»

أكد خبير إنتاج العســل 
وتربية النحل ومدير شركة 
معجزة الشفاء محمد املجددي 
أن النحل من احلشرات املهمة 
في احلياة البشــرية، لذلك 
فــإن ظاهرة انقراض النحل 
شيء مخيف، ألنه يهدد حياة 
البشر، وفي ضوء ذلك طالب 
خبراء البيئة مبواجهة تلك 
الظاهرة للحفاظ على الثروة 
االقتصاديــة املتمثلــة فــي 
«النحل». وفي سياق متصل، 
أفاد خبير تربية النحل بأن 

من بــني ١٠٠ نوع من احملاصيــل التي توفر 
لنا ٩٠٪ من غذائنا، يتم تلقيح ٧٠٪ بواسطة 
النحــل، فالنحل هو العنصر األساســي في 
تكاثر النباتات، ألنه يعمل على نقل حبوب 
اللقاح من السداة الذكور إلى املدقات اإلناث.

وكشف املجددي خالل تصريح صحافي 
لــه عن أهــم أســباب اختفاء النحل حســب 
أراء العلماء املتمثلة في املبيدات احلشــرية 
واألمراض والطفيليات فضال عن تأثير ظاهرة 

االحتباس احلراري واألحوال 
اجلويــة بجانــب ذبذبــدات 

املوجات الالسلكية.
وقال: تعــد حبوب لقاح 
املعدلــة وراثيا  احملاصيــل 
سبب رئيسي في موت النحل، 
ألنها تضعف من مقاومته أمام 
عدة أنواع من الفطريات، مما 
يعرض خاليا النحل للسموم.

وأفاد بأنه بحســب أراء 
اخلبــراء واملختصــني فــإن 
التعديل اجلينــي للنباتات 
قــد يكــون ســببا لتناقص 
مســتعمرات النحل، ألنــه يؤدي إلى حتوير 
وراثي يتزامن مع غبار الطلع للزهور، فتلقح 
الزهور لتنتج ثمارا معدلة وراثيا، فضال عن 
«عث الفاروا» الذي يعد مصدرا رئيسيا ملرض 
معوي يصيب النحل ويؤدي إلى وفاته، مشيرا 
الى أن اســتخدام عالجات ضد هذا العث، قد 
تتسبب بأمراض تستدعي استخدام مضادات 
حيوية قد يؤدي اإلفراط في استخدامها إلى 

خلل في اجلهاز املناعي للنحل.

محمد املجددي


