
محليات
اجلمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢

03

صاحب السمو يبعث ببرقية تهنئة 
إلى ملك البلجيكيني بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى امللك 
فيليب ملك البلجيكيني، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وململكة 
بلجيكا وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، 
ببرقية تهنئــة إلى امللك 
فيليب ملــك البلجيكيني 
ضمنهــا ســموه خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الغامن يهنئ نظيرتيه 
في بلجيكا بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يهنئ ملك 
البلجيكيني بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة بلجيكا 
ســتيفاني دوز، ورئيســة مجلــس النــواب إليان 
تيليوكس، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة إلى امللك فيليب ملك البلجيكيني 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو الشيخ صباح اخلالد

ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة 
إلى ملك البلجيكيني بالعيد الوطني

فيصل احلمود عّزى 
بضحايا احلادث املروري 
مبحافظة املنيا املصرية

تقــدم املستشــار في 
الديوان األميري الشــيخ 
فيصــل احلمــود بأحــر 
التعازي جلمهورية مصر 
العربية الشقيقة رئيسا 
وقيــادة وشــعبا بوفــاة 
ضحايا احلادث املروري 
اثــر اصطــدام حافلة في 
محافظــة املنيــا، ســائال 
اهللا لهم الرحمة واملغفرة 
ولذويهم جميــل الصبر 
والسلوان، وأن مين على 
املصابني بالشفاء العاجل.

وقال احلمود: ما يربطنا بأشقائنا في جمهورية مصر 
العربية عالقة أخوية عميقة متتد عبر تاريخ من التعاون 

واملواقف الطيبة.

الشيخ فيصل احلمود

ر ترشيح  «اخلدمة املدنية»: تعذُّ
املوظف لـ «إجازة دراسية» 

لعدم صدور قانون امليزانية
أعلن ديوان اخلدمة املدنية انه «باإلشــارة إلى كتاب 
املوافقة من الديوان املطلوب للجهات احلكومية التابعة 
مليزانية الديوان الراغبني باستكمال دراستهم في جامعة 
الكويــت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
يود الديوان التوضيح بأن الكتاب يصدر في حالة ترشيح 

املوظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله».
وأضــاف الديوان في تغريدة على «تويتر» أنه نظرا 
لعــدم صدور قانــون ربط امليزانية حتــى تاريخه فإنه 
يتعــذر على الديوان معرفة عدد املقاعد املفرزة للجهات 
في ميزانية اإليفــاد مما ينعكس على عدم صدور كتاب 

املوافقة على الترشيح.
وذكــر أن «ديوان اخلدمــة املدنية لم يقم بإصدار أية 
قــرارات بهذا الشــأن إمنا يقوم بتفعيــل قرارات مجلس 

اخلدمة املدنية املنظمة لذلك».

بدر احلميدي: ما عدد 
البالغات املقدمة إلى «نزاهة»؟

بــدر  النائــب  وجــه 
إلــى  احلميــدي ســؤاال 
وزير العدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيز النزاهة 
املستشار جمال اجلالوي 

جاء كالتالي: 
القانــون رقم  صــدر 
٢ لســنة ٢٠١٦ بتنظيــم 
الهيئــة العامــة ملكافحة 
الفساد وبناء عليه،  يرجى 
إفادتــي بالتالــي  على أن 
تكون اإلجابة  مصحوبة 
مبــا يتطلبــه  البيان من 

مستندات وقرارات ذات الصلة  مبوضوع السؤال:
١ ـ  مــا عدد البالغــات التي مت تقدميها إلــى الهيئة حتى 

تاريخ الرد على السؤال  مع حتديد موضوع كل منها؟
٢ ـ كــم تبلغ قيمة املصروفــات اإلدارية التي مت صرفها 
لرئيــس وأعضاء مجلــس إدارة الهيئــة العامة ملكافحة 

الفساد األول منذ تأسيسها؟
٣ ـ كــم تبلغ قيمة املصروفــات اإلدارية التي مت صرفها 
لرئيــس وأعضاء مجلــس إدارة الهيئــة العامة ملكافحة 

الفساد الثاني؟
٤ـ  كم يبلغ إجمالي املصروفات اإلدارية والتكاليف املالية 
للهيئة العامة ملكافحة الفساد منذ تأسيسها حتى تاريخ 

ورود السؤال؟
٥ ـ كــم عــدد القضايا التي مت حتويلها الــى النيابة ومت 
استرداد أموال منها أو لم يتم استرداد األموال أو القضايا 

التي حفظت؟

بدر احلميدي

سفيرنا لدى تركيا شارك 
بحفل السالم املوسيقي 

في العاصمة أنقرة

  شارك سفيرنا في انقرة غسان الزواوي وحرمه شيخة 
الثاقب في حفل الســالم املوســيقي الــذي أقيم باملجمع 
الرئاسي في العاصمة انقرة، بحضور ورعاية حرم رئيس 
اجلمهورية أمينة أردوغان، والذي أقامه أعضاء أوركسترا 
فلســطني للشباب باملشاركة مع أوركسترا السيمفونية 

الرئاسية التابعة لرئاسة اجلمهورية التركية.
  وفــي نهاية احلفــل التقت حرم رئيــس اجلمهورية 
السفير الزواوي وحرمه، متمنية لهم التوفيق بعد انتهاء 
مهام الزواوي كسفير للكويت في تركيا وشكرتهما على 
اجلهود التي قدماها خالل فترة تواجدهما في تركيا مما 

عزز العالقات الثنائية بني البلدين.

سفيرنا في أنقرة غسان الزواوي وحرمه شيخة الثاقب مع حرم الرئيس 
التركي أمينة أردوغان

«الرقابة التجارية» أجنزت 
١٩٢٣٠ معاملة خالل الربع 

األول من ٢٠٢٢
عاطف رمضان

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة 
بشــأن إجنازات إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة 
التجارية وحماية املســتهلك خالل الربع األول من العام 
٢٠٢٢، عن أن اإلدارة أجنزت ١٩٢٣٠ معاملة لفرق الطوارئ 

واملراكز اخلارجية التابعة لإلدارة خالل هذه الفترة.
وأظهرت اإلحصائية أن هذه املعامالت كانت متنوعة، 
الفتة إلى أن عدد اجلوالت التفتيشية التي قام بها املفتشون 
لــدى اإلدارة بلغ ١٠٠٢٥ جولة خالل هــذه الفترة، وبلغ 
عدد مخالفــات التراخيص التي قامت بها فرق الطوارئ 
واملراكــز اخلارجية التابعة لــإلدارة ٣٨٩ مخالفة، وبلغ 

عدد محاضر الضبط ١٠٨٢ محضرا.
وقامت اإلدارة خالل هذه الفترة بتنفيذ ٣٩ أمر إغالق 
حملــالت مخالفة، كما قامــت بتنفيذ ٤٨ أمر فتح حملالت، 
واســتقبل اخلط الســاخن رقم ١٣٥ حوالــي ١٢١٩ مكاملة 
خالل الربع األول، واســتقبلت اإلدارة ٦٠٣٩ شكوى من 

املستهلكني.

«اخلارجية» بعد الهجوم على منتجع في «كردستان»:
نؤيد إجراءات العراق حلفظ أمنه واستقراره وسيادته

أعربت وزارة اخلارجية 
أمس عــن إدانة واســتنكار 
الــذي  للهجــوم  الكويــت 
استهدف منتجعا في محافظة 
دهوك بإقليم كردســتان في 
الشــقيق  العراق  جمهورية 

الدولي وميثاق األمم املتحدة 
واألعراف واملواثيق الدولية، 
مؤكدة تضامــن الكويت مع 
العراق الشقيق وتأييده في 
كل مــا يتخذه مــن إجراءات 
للحفاظ على أمنه واستقراره 

الوزارة  وسيادته.  وتقدمت 
بتعازي الكويت إلى جمهورية 
العــراق الشــقيقة حكومــة 
وشعبا وإلى أسر الضحايا، 
ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

وأســفر عن مقتــل وإصابة 
عدد من األشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان 
لهــا أن هــذا االعتــداء ميثل 
انتهــاكا صارخــا لســيادة 
الشــقيق وللقانون  العراق 

الشمالي افتتح املقر اجلديد لقنصليتنا العامة 
في «شنغهاي»: مستعدون لتقدمي كل التسهيالت
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التســهيالت واخلدمــات  لتقــدمي كل 
للمواطنني الكويتيني من مقرها اجلديد 
الواقع في لوجازوي Lujiazui التي تعتبر 
املنطقــة املالية فــي مدينة شــنغهاي 
 New Pudong مبنطقة بودونغ اجلديدة

على العنوان التالي:
 ١٦٠٤،١٦. ٦٨th floor، No-١٦٠١ Unit

قام قنصل عام الكويت في شنغهاي 
مشعل مصطفى الشمالي بافتتاح املقر 
اجلديــد للقنصلية العامة للكويت في 

شنغهاي الصينية.
وقال الشمالي، في تصريح صحافي 
بهذه املناسبة، إن االفتتاح جاء بفضل 
الدعم غير احملدود من قبل املسؤولني في 
وزارة اخلارجية الكويتية، باإلضافة إلى 
التسهيالت التي وفرها مكتب الشؤون 
اخلارجية في مدينة شنغهاي، مشيرا 
إلــى أن الظــروف املرتبطــة بجائحــة 
«كوفيــد-١٩» أدت إلــى تأخــر انتقال 
القنصليــة إلــى املقر اجلديــد، إال أنه 
بفضل اجلهود املبذولة من قبل أعضاء 
القنصلية العامة وبالتعاون مع حكومة 
بلدية مدينة شــنغهاي مت افتتاح مقر 

البعثة اجلديد.
وأشــار الشــمالي إلى أن هذا العام 
يصادف الذكرى الـ ٥١ لتأسيس العالقات 
الديبلوماســية الكويتيــة ـ الصينية، 
وشــهد في بدايته زيارة مثمرة لوزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
إلى جمهورية الصني رســخت مسيرة 
العالقــات الثنائية بني البلدين، والتي 
تســير على خطى ثابتة فــي مختلف 

املجاالت.
وأكد أن القنصلية على أمت االستعداد 

تقع في لوجازوي املنطقة املالية ملدينة شنغهاي

مشعل مصطفى الشمالي أمام املقر اجلديد للقنصلية العامة للكويت في شنغهاي

«حق االطالع على املعلومات».. التزام كويتي 
بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة

عكس قانون حق االطالع 
على املعلومــات الذي دخل 
حيز التنفيذ في مارس ٢٠٢١ 
التزام الكويت باتخاذ التدابير 
الفســاد  الالزمــة ملكافحــة 
وتعزيز مبدأ الشــفافية في 
مؤسسات الدولة إذ منح كل 
شــخص احلق فــي االطالع 
على املعلومات التي بحوزة 
تلك املؤسسات امللزمة وفق 
نصوصه بتسهيل حصوله 

عليها.
وشكل القانون الذي أقره 
مجلــس األمــة في جلســته 
املنعقدة بتاريخ ٥ أغسطس 
٢٠٢٠ فــي املداولتني األولى 
والثانية «خطوة مهمة جلهة 
حتقيــق الشــفافية اإلدارية 
وتعزيز النزاهة واملســاءلة 
في العمل احلكومي وإدارته».

وأسهم القانون الذي جاء 
مبوافقة ٤٤ عضوا من أصل 
٥٥ حضروا اجللسة البرملانية 
املشــار إليهــا في «حتســن 
ترتيب الكويت على مؤشر 

مدركات الفساد».
وفي هذا الصدد، استطلعت 
آراء متخصصــني  «كونــا» 
انعكاســات  للوقــوف على 
القانون ومكتسباته وأهميته 
في احلفاظ على حقوق الدولة 

واألفراد.
وقال رئيس قسم القضايا 
والتحقيقات في إدارة الشؤون 
العامة  بالهيئــة  القانونيــة 
ملكافحــة الفســاد «نزاهــة» 
عبداحلميد احلمر لـ«كونا»: 

بدورهــا، قالــت األســتاذ 
املســاعد فــي قســم القانون 
العام بكلية احلقوق في جامعة 
الكويــت د.منيــرة النمش لـ 
«كونــا»: إن صــدور القانون 
شكل خطوة مهمة جلهة تعزيز 
النزاهة واملساءلة في العمل 

احلكومي وإدارته.
أن  النمــش  وأوضحــت 
الهدف الرئيس من القانون هو 
املزيد من الشفافية عبر التزام 
الوجوبي  اجلهات باإلفصاح 
واللوائــح  القوانــني  عــن 
والقرارات املهمة في مواقعها 
اإللكترونية عالوة على متكني 
األشــخاص من االطالع على 
املعلومــات واحلصــول على 

الوثائق.
من جهتــه، اعتبر رئيس 
جمعية الشفافية ماجد املطيري 
القانون أحــد أبرز تطبيقات 
مبدأ الشفافية واالنفتاح كقيمة 
أصيلة وحاكمة تسعى الكويت 
إلى ترسيخها في مؤسسات 

الدولة إذ جاء متوافقا مع أبرز 
املمارسات الدولية الداعية إلى 
تبني سياسية الشفافية آمال 
في مزيد من االستحقاقات ذات 

الصلة.
وأضاف املطيري أن القانون 
حض اجلهات احلكومية على 
تبني اإلفصــاح الطوعي عن 
املعلومــات والبيانــات التي 
قــد تهم اجلمهــور، مبينا أن 
(اجلمعيــة) وجهــت حملــة 
توعويــة ملوظفــي اجلهــات 
املخاطبــة لتدريبهــم علــى 
املهــارات التطبيقية للقانون 

وفهم أبعاده.
ودعا إلى مواصلة اجلهات 
الدليــل  إدراج  احلكوميــة 
اإلرشــادي اخلاص بالقانون 
وطلب احلصول على املعلومة 
ضمن موقعها اإللكتروني مع 
مزيد من اإلفصاح الطوعي أو 
االستباقي عن املعلومات املهمة 
مثــل التعيينــات والترقيات 

ونتائج االختبارات.

احلمر: القانون ألزم اجلهات املعنية بتسهيل حصول األشخاص على املعلومات

د.منيرة النمشعبداحلميد احلمرماجد املطيري

إن الكويت عمدت إلى أن تتيح 
لكل ذي مصلحة والشخصيات 
االعتباريــة حــق الوصول 
إلــى املعلومــات الرتبــاط 
الدميوقراطية  األمر بحالــة 
واحلقوق املدنية والسياسية 
ومــدى االلتزام بالشــفافية 

ومكافحة الفساد.
وذكر احلمــر أن القانون 
ألزم اجلهات املعنية بتسهيل 
حصــول األشــخاص علــى 
التوقيــت  املعلومــات فــي 
وبالكيفية املنصوص عليها 
فــي حــني تضمــن عقوبات 
جزائية تصــل للحبس ملدة 
ال تزيد على سنتني وبغرامة ال 
جتاوز ٣ آالف دينار (نحو٩٫٧ 
آالف دوالر) أو بإحداهــا في 
حال امتنع املوظف املختص 
عن تقــدمي املعلومــة بغير 
مســوغ قانونــي أو أعطــى 
معلومــة غيــر صحيحــة 
أو أتلــف عمــدا الوثائق أو 

املستندات اخلاصة بها.

كويتيون يسهمون بشراء 
٨ أجهزة لغسيل الكلى في غزة

غزةـ  كونا: ساهم عدد من احملسنني الكويتيني وجمعيات 
إنسانية كويتية في شراء ثمانية أجهزة لغسيل الكلى وبعض 
املســتلزمات الطبية ملجمع «الشــفاء الطبي» عبر جمعية 
«الوفاء اخليرية» الفلسطينية تعزيزا للقطاع الصحي في 
قطــاع غزة. وقال نائب رئيس مجلــس اإلدارة في جمعية 
«الوفاء اخليرية» أحمد ابوراس في تصريح لـ «كونا» أمس، 
إنــه مت تقدمي ثمانية أجهزة غســيل كلى وثمانية كراســي 
متحركــة وجهــاز لتنقية املياه التي تســتخدم في غســيل 
الكلى بتبرع من جمعية «تنمية اخليرية» الكويتية إضافة 
إلى تبرع من شــركات وعائــالت كويتية. وأضاف أبوراس 
أن اجلمعية ستشــرف على جتهيز مركز الغســيل الكلوي 
في مستشفى الشفاء بتمويل وإشراف من جمعية التنمية 
اخليرية الكويتية «تعزيزا لصمود الشــعب الفلســطيني 
وللتخفيــف عن املرضى». وأوضح أن املشــروع جاء بناء 
على حاجة وضرورة ملحة من السلطات الصحية في غزة 
لندرة أجهزة غسيل الكلى، مؤكدا أنها ستقدم خدمة نوعية 
وجودة عالية ملرضى غسيل الكلى في مستشفى «الشفاء».


