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اخلالد أكد خالل ملتقى «إجنازات رغم التحديات» أن التحول الرقمي سيسد الطريق أمام الفساد واملفسدين

عبدالله األنبعي لـ
الصوت الواحد شر ال بد منه

:

لقاح كورونا مجان ًا للمواطنني واملقيمني
ب�������اس�������ل ال��������ص��������ب��������اح :زي������������ادة
ن��س��ب��ة اإلجن������از ف���ي م��ش��اري��ع
امل�����س�����ت�����ش�����ف�����ي�����ات اجل�������دي�������دة
وال�������س�������ع�������ة االس�����ت�����ي�����ع�����اب�����ي�����ة
ل����������ل����������م����������راك����������ز ال�������ص�������ح�������ي�������ة
رنا الفارس :أجنزنا رصف 8
ط��رق سريعة و 48منطقة
داخ��ل��ي��ة وه����و ض��ع��ف م���ا ك��ان
م���خ���ط���ط��� ًا ل�����ه ف�����ي 2020
م��������رمي ال����ع����ق����ي����ل  :اخل���ط���ة
اإلمن��ائ��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة تتضمن
 5م������ح������اور و 7رك������ائ������ز و9
ب�����������رام�����������ج و 51س�����ي�����اس�����ة
أن��س ال��ص��ال��ح« :ال��داخ��ل��ي��ة»
مت��ك��ن��ت م��ن إع����داد نحو70
باملئة من خدماتها إلكتروني ًا
خ������ال������د ال����������روض����������ان :ل���ل���م���رة
األول����ى ال��ك��وي��ت ض��م��ن أكثر
 10دول إصالح ًا في العالم

هيكل «البلدية»
إلى ديوان اخلدمة

د .باسل الصباح

ق����ال س��م��و رئ���ي���س مجلس
ال���وزراء الشيخ صباح اخلالد
إن احلكومة وضعت برنامجا
يتسق مع العمر الزمني القصير
لها مشيرا إلى أن اخلطة ارتكزت
على «تعزيز النزاهة» و«التحول
ال���رق���م���ي» و«ت���ط���وي���ر األداء
احل��ك��وم��ي».وك��ش��ف ع��ن إحالة
 57قضية تع ٍد على امل��ال العام
و 1042جنحة تع ٍد على أمالك
ال��دول��ة ،مؤكدا أن تطوير األداء
احلكومي م��ع التحول الرقمي
سيسد ال��ط��ري��ق أم���ام الفساد
واملفسدين.
وخالل امللتقى الوزاري لعرض
اجن���ازات احلكومة حتت شعار
اجن��ازات رغ��م التحديات ،أشار
اخلالد أمس إلى أن الكويت كانت
من أوائل الدول التي سجلت طلب

احلصول على اللقاح ،مشددا على
أن��ه سيكون مجانا واختياريا
للمواطنني واملقيمني.
كما اك��د نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزير الداخلية ووزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
أنس الصالح ان وزارة الداخلية
متكنت م��ن اع���داد اك��ث��ر م��ن 70
باملئة م��ن خدماتها الكترونيا
ون��ت��ج ع��ن ذل���ك اك��ث��ر م��ن ستة
ماليني معاملة مت اجنازها خالل
فترة قصيرة.
من جانبه أك��د وزي��ر الصحة
الشيخ الدكتور باسل الصباح
زي����ادة ال��س��ع��ة االستيعابية
للمراكز الصحية واملستشفيات ،
كما ان نسبة االجناز في مشاريع
املستشفيات اجلديدة وصلت الى
معدالت جيدة .

كما اش���ارت وزي���ر ال��ش��ؤون
االجتماعية والعمل ووزير الدولة
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل
الى اعداد اخلطة االمنائية الثالثة
التي تتضمن  5محاور و 7ركائز
و 9برامج و 51سياسة ساهم
باعدادها مئات الباحثني.
وقال وزير التجارة والصناعة
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب
خالد الروضان ان الوزارة عملت
على دخ���ول الكويت ألول مرة
ضمن أكثر  10دول اصالحا في
العالم مابني  190دولة وقفزت
ال��ك��وي��ت  51م��رك��زا ف��ي مؤشر
بدء النشاط التجاري وارتفعت
 21م��رك��ز ف��ي م��ؤش��ر حماية
املستثمرين االقلية.
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«مؤسسة البترول» :تخزين 3.14
مليون برميل نفط خام باليابان

رفع وزير الدولة لشؤون البلدية املهندس وليد اجلاسم،
إلى رئيس ديوان اخلدمة املدنية أحمد اجلسار ،تعديل الهيكل
التنظيمي للبلدية ،املتضمن نقل تبعية بعض الوحدات اإلدارية
باجلهاز التنفيذي لقطاع اخلدمات العامة ،وهي إدارات النظافة
بأفرع البلدية باحملافظات الستة والتابعة لقطاع احملافظات،
وإدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع املشاريع.
وقال اجلاسم في كتابه ،إن سبب رفع مقترح التعديل يأتي
ملقتضيات املصلحة العامة ،وحسن تنظيم وتوزيع العمل في
اجلهاز التنفيذي للبلدية وأفرعها باحملافظات وتوحيد وتبسيط
اإلجرارات االدارية وتنظيمها مبا يحقق مصلحة العمل ،مطالبا
اجلسار بسرعة عرض املوضوع على مجلس اخلدمة املدنية
للموافقة على نقل تبعية تلك الوحدات.

بني السطور
جميل ما صرح به رئيس الوزراء  ،أنه في حال وصول
اللقاح املضاد لفيروس كورونا سيتم التطعيم اختياريا ً،
ولكن حرص الكويت علي ان تكون من أوائ��ل ال��دول في
احلصول على اللقاح وبشكل مبكر يحمل في طياته
تسرعاً وخطورة  ،خاصة وأن الدول املنتجة لم تخضع
اللقاح اجلديد للتجربة بشكل كافي الستبيان كافة
األعراض اجلانبية.
التسابق بني شركات األدوي��ة على اإلنتاج يحب أال
يكون على حساب صحة املواطن واملقيم.
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الدوحة وواشنطن توقعان اتفاقية
عسكرية بحرية
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ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر

تتقدم �أ�سرة جريدة

تتقدم �أ�سرة جريدة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

�سعادة ال�سفري

عائلتي ال�صانع وال�سردي

حفيظ حممد �سامل العجمي
لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل

ابنــه

لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل

�سلوى �سليمان حممد ال�سردي

عبـداهلل

�أرملة� /سعود عبدالعزيز ال�صانع

�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيد

�سائلني العلي القدير �أن يتغمدة الفقيدة
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

