
محليات
الثالثاء ٣٠ اغسطس ٢٠٢٢

05

٢٩٫٨ ٪ زيادة في القضايا الواردة للنيابة في ٢٠٢١ عن سنة كورونا ٢٠٢٠

أسامة أبوالسعود

جهــود كبيرة بذلتهــا النيابة 
العامــة خــالل عــام ٢٠٢١ ملتابعة 
مختلف القضايا الواردة اليها والتي 
ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة 
فيها مــن ١٧٠٧٥ قضية عام ٢٠٢٠

إلى ٢٢١٦٨ قضية عام ٢٠٢١ مبقدار 
٥٠٩٣ قضية أي بنسبة ٢٩٫٨٪.

«ووفقا للكتاب االحصائي الذي 

اعده قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالحصاء بوزارة العدل حتت قيادة 
وكيل الوزارة املساعد سيد هاشم 
القالف، وتنشر تفاصيله «األنباء»، 

جاءت القضايا الواردة كالتالي:
قضايا اجلنح

ارتفع إجمالــي قضايا اجلنح 
الواردة من ١١٦٠٢ قضية عام ٢٠٢٠

إلى ١٥٨٥٠ قضية عام ٢٠٢١ مبقدار 

٤٢٤٨ قضية وبنسبة ٣٦٫٦٪.
وتشــير االحصائيات الى انه 
ارتفــع عدد الوارد لقضايا اجلنح 
في كل من: قضايا البيئة من ٢٣٣

قضية عام ٢٠٢٠ إلى ١٦٧٤ قضية 
عــام ٢٠٢١ أي مبقدار ١٤٤١ قضية 

وبنسبة ٦١٨٫٥٪.
جنح األحداث

امــا قضايــا جنــح األحداث 

فشــهدت زيادة مــن ٩٩٣ قضية 
في عــام ٢٠٢٠ إلى ٢٥٣٢ قضية 
عام ٢٠٢١ أي مبقدار ١٥٣٩ قضية 

وبنسبة ١٥٥٫٠٪.
تقنية املعلومات

وفيما يخــص قضايا تقنية 
املعلومات زادت معدالت القضايا 
الواردة من ١٨١٠ قضايا عام ٢٠٢٠

إلــى ٢١٨٣ قضية عــام ٢٠٢١ أي 

مبقدار ٣٧٣ قضية وبنسبة ٢٠٫٦٪.
مدمنو املخدرات

وفيما يخــص قضايا مدمني 
املخــدرات مــن ٦٢٥ قضية عام 
٢٠٢٠ إلــى ٧٥٠ قضية عام ٢٠٢١
أي مبقدار ١٢٥ قضية وبنســبة 

.٪٢٠٫٠
وأيضا ارتفع الوارد في قضايا 
جنح التجارة من ٦١٣٦ قضية عام 

٢٠٢٠ إلى ٦٨٤١ قضية عام ٢٠٢١ أي 
مبقدار ٧٠٥ قضايا وبنسبة ١١٫٥٪.
وقضايا جنح شيكات من ١٧٥٠

قضية عام ٢٠٢٠ إلى ١٨٦٤ قضية 
عــام ٢٠٢١ أي مبقدار ١١٤ قضية 

وبنسبة ٦٫٥٪.
جنح صحافة

بينما انخفض الوارد لقضايا 
اجلنح في كل من:

قضايا جنح الصحافة من ٣٨
قضيــة عام ٢٠٢٠ إلى ٣ قضايا 
عام ٢٠٢١ أي مبقدار ٣٥ قضية 

وبنسبة ٩٢٫١٪.
وفيمـــــا يخص قضايا املرئي 
واملســـــموع انخفـــض عــدد 
القضايا من ١٧ قضيــــة عــــام 
٢٠٢٠ إلـى ٣ قضايـا عـــام ٢٠٢١

أي مبقـــدار ١٤ قضيــة وبنسبة 
.٪٨٢٫٤

«األنباء» تواصل نشر تفاصيل الكتاب اإلحصائي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء بوزارة العدل

عدد القضايا املتصرف فيها حسب نوع القضية خالل ٢٠١٧ ـ ٢٠٢١معدد القضايا الواردة واملنظورة واملتصرف فيها في النيابات حسب نوع القضية خالل ٢٠٢١م عدد القضايا الواردة حسب نوع القضية خالل ٢٠١٧ ـ ٢٠٢١م

٦١٨٫٥٪ زيادة في قضايا جنح البيئة من ٢٣٣ إلى ١٦٧٤ في ٢٠٢١ أي مبقدار ١٤٤١ قضيةجنح األحداث زادت من ٩٩٣ قضية في ٢٠٢٠ إلى ٢٥٣٢ مبقدار ١٥٣٩ قضية وبنسبة ١٥٥٫٠٪
٨٢٫٤ ٪ انخفاضًا في قضايا املرئي واملسموع من ١٧ قضية عام ٢٠٢٠ إلى ٣ عام ٩٢٫١٢٠٢١ ٪ انخفاضًا في قضايا جنح الصحافة من ٣٨ قضية عام ٢٠٢٠ إلى ٣ قضية عام ٢٠٢١

الظفيري أمينًا عامًا  جلامعة الكويت بالتكليف

«جامعة الكويت» ملسؤوليها: 
فّعلوا  سياسة «الباب املفتوح»

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت 
أنــه مت تكليف القائم بأعمــال عميد كلية التربية د.فايز 
الظفيري بالقيام بأعمال أمني عام اجلامعة، وذلك باإلضافة 
إلى عمله األصلي، وذلك اعتبارا من ٣١/٨/٢٠٢٢ حتى عودة 

أمني عام اجلامعة ومزاولته العمل.
من جهة أخرى، مت تكليف مســاعد العميد للشــؤون 
الطالبية في كلية العمارة د.عبداهللا حسني احمليسن بالقيام 
بأعمال األمني العام املساعد لشؤون إدارة املرافق، وذلك 
باإلضافة إلى عمله األصلي، وذلك اعتبارا من ١٨/٩/٢٠٢٢

حتى إشعار آخر.

ثامر السليم

حرصًا على تفعيل وترســيخ سياسة 
البــاب املفتــوح وتوســيع نطاق وســبل 
التواصل بني املســؤول واملواطن، إلتاحة 
فرصة تفاعــل حقيقية مع قضايا وهموم 
املواطنني عن كثب من خالل طرح مالحظاتهم 
وآرائهم، واالستماع إلى مشاكلهم وهمومهم 
بكل شفافية وحرية، ومتاشيا مع توجيهات 
ســمو رئيس مجلــس الــوزراء وتعزيزا 
للتواصل مع املواطنني، علمت «األنباء» من 
مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن اإلدارة 
اجلامعية دعت نواب املدير وعمداء الكليات 

ورؤســاء مراكز العمل إلى ضرورة إجراء 
زيارات وعقد اجتماعات بشــكل دوري مع 
مرؤوسيهم للوقوف على آرائهم ومالحظاتهم 
ومقترحاتهم واتباع سياسة الباب املفتوح 

وذلك لتحسني وحسن سير العمل.
ولفتت املصادر إلى ضرورة تخصيص 
رقم واتساب وامييل لكل مركز عمل واإلعالن 
عنه في وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة 
بهم، وذلك لتلقي آراء ومقترحات منتسبي 
اجلامعــة وأولياء األمــور واملراجعني مع 
تزويد األمانة العامة باجلامعة باملعلومات 
والبيانات املشــار إليها لإلعالن عنها عبر 

املوقع اإللكتروني الرسمي للجامعة.

د.فايز الظفيري

جامعة الكويت حريصة على تعزيز التواصل مع مراجعيها

«الهالل األحمر»: ندعم السودان في مواجهة كارثة السيول

اخلرطومـ  كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس االدارة في الهالل االحمر أنور 
احلساوي وقوف الكويت الى جانب 
السودان في مواجهة كارثة االمطار 
والســيول التي اجتاحت البالد في 

موسم االمطار ٢٠٢١.
وقــال احلســاوي فــي تصريح 
لـ«كونــا» عقــب لقائه األمــني العام 
للهــالل االحمــر الســوداني عفــاف 
يحيى إن الهالل االحمر يعتزم توزيع 
مســاعدات اللف أسرة سودانية في 
منطقة (املناقل) بواليتي (اجلزيرة) 
و(نهر النيل) تتضمن مواد غذائية 

وايوائية وصحية.
واعــرب عن االمل في أن تســهم 
املساعدات االغاثية التي تقدر قيمتها 

بحوالي ربع مليون دوالر أميركي في 
تلبيــة احتياجات االســر املتضررة 

في السودان.
مــن جانب آخــر، أعلنت جمعية 
الهــالل االحمــر تقدميها مســاعدات 
إغاثيــة عاجلة الى باكســتان جراء 
الفيضانات والسيول التي تشهدها 
عــدة أقاليــم، وأســفرت عــن قتلى 
ومصابني وعمليات نزوح واســعة 

لسكان املناطق املتضررة.
وأكــدت االمــني العــام للجمعية 
مها البرجــس لـ«كونا» عقب لقائها 
سفير باكســتان لدى الكويت مالك 
فاروق تضامن الكويت مع جمهورية 
باكستان حكومة وشعبا في مواجهة 
تداعيات األوضاع املناخية الصعبة 

وتقدمي جميع أوجه الدعم املمكنة لها.
وقالت إن اجلمعية ستقدم جميع 
اخلدمات اإلغاثية اإلنسانية والصحية 
الالزمة إلــى النازحني مــن املناطق 
املتضــررة ملســاعدتهم على جتاوز 
املرحلــة الصعبة والتغلــب عليها، 
مبينة أن الفريق امليداني في اجلمعية 
ســيقوم بتأمــني ســالمة النازحني 
املتضرريــن وتقــدمي االحتياجــات 

الغذائية والطبية واللوجستية.
وأعربــت عن تعازيهــا بضحايا 
كارثة السيول، السيما ان الفيضانات 
احلالية التي تعرضــت لها االقاليم 
الباكستانية حتولت إلى واحدة من 

أسوأ الكوارث في تاريخ البالد.
من جهته، أشــاد السفير فاروق 

في تصريح مماثل لـ«كونا» بجهود 
اجلمعيــة ملــا تقدمه من مســاعدات 
انسانية عاجلة للدول املنكوبة وتلبية 
النــداءات االنســانية ومد يد العون 

للمتضررين.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع 
الهالل األحمر الكويتي وبحث كيفية 
تقدمي املســاعدات اإلغاثية العاجلة 
في ظل مــا متر به بالده من ظروف 

صعبة واستثنائية.
يذكــر أن الســيول والفيضانات 
التي تشــهدها باكســتان أثرت على 
أكثر من ٣٠ مليون شخص في جميع 
أنحاء البالد ونتج عنها سقوط قتلى 
ومصابني وعمليات نزوح واســعة 

لسكان املناطق املتضررة.

اجلمعية تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول

مها البرجس أثناء لقائها السفير الباكستاني مالك فاروقأنور احلساوي مع األمني العام للهالل األحمر السوداني عفاف يحيى

إغالق جزئي لطريق الغزالي من ١ إلى ٥ صباحًا ملدة ٥ أيام
عاطف رمضان

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور ستقوم بإغالق جزئي لطريق الغزالي، وذلك خالل فترة 
الفجر (من ١ صباحا وحتى ٥ صباحا) باالجتاهني وملدة ٥ أيام ابتدأ من 

فجر الثالثاء ٣٠ اجلاري.
واضافت هيئة الطرق انه يرجى اتباع العالمات اإلرشــادية واتخاذ 
الطرق البديلة أوقات اإلغالق. من جانب آخر، علمت «األنباء» أن وزارة 
األشــغال العامــة حصلت على موافقة جهاز املناقصــات العامة لتمديد 
االقفال ملناقصة دراسة وتصميم أعمال حتسني البنية التحتية ملنطقتي 
عبداهللا السالم والنزهة أسبوعني، كما حصلت الوزارة كذلك على موافقة 

اجلهاز لنشر محضر االجتماع التمهيدي وامللحق رقم ١ للمناقصة.

متديد مناقصة حتسني البنية التحتية ملنطقتي ضاحية عبداهللا السالم والنزهة ألسبوعني


