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رسوم  لتحصيل  مشبوهة  عمليات  من  حتذر  »املواصالت« 
بريدية وطرود  شحنات  استالم  مقابل  مالية 

حللذرت وزارة املللواصللات، املواطنني واملقيمني 
من عمليات مشبوهة جلهات وهمية تقوم بتحصيل 
رسوم مالية مقابل استام شحنات وطرود بريدية 
عبر إرسلللال رسللائللل نصية أو رسللائللل فللي البريد 

اإللكتروني. وأوضحت الللوزارة في بيان صحفي، 
أول أمس، أن “هناك جهات وهمية ترسل عبر البريد 
اإللكتروني أو راوبط إلكترونية تطلب من املواطنني 

واملقيمني دفع رسوم مالية”.

وقالت: إنها قامت بنشر تنبيه على حساب الوزارة 
في مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها من تلك 
اجلهات املشبوهة التي تطلب مبالغ مالية كرسوم 

الستام الشحنات والطرود البريدية.
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وزير اخلارجية بحث التعاون وتنمية 
العالقات الثنائية مع  الرئيس التونسي 

الللتللقللى وزيلللر 
اخلارجية ووزير 
اللللدوللللة لللشللؤون 
مجلس الللللوزراء، 
الللشلليللخ الللدكللتللور 
أحلللللملللللد نلللاصلللر 
احملمد، مع رئيس 
اجلللللمللللهللللوريللللة 
التونسية الشقيقة 
قيس بللن املنصف 
بللن مللحللمللد سعيد 
مبناسبة الزيارة 
اللللتلللي يلللقلللوم بها 
اللللشللليلللخ احلللملللد 
الللللنللللاصللللر إلللللى 
العاصمة تونس 

أول أمس.
وتللنللاول اللقاء 
العاقات األخوية 
املتينة والوطيدة 
الللتللي تللربللط بني 
البلدين والشعبني 
الشقيقني وسبل 
دعمها وتنميتها 
فلللللللي ملللخلللتلللللللف 
املجاالت مبا يعود 
بللاملللنللفللعللة علللللى 
البلدين وشعبيهما 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خال لقائه رئيس تونس قيس سعيدالشقيقني.

بضحايا  الروسي  الرئيس  يعزي  البالد  أمير 
البارود  إلنتاج  ورشة  انفجار  حادث 

بعث صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
فادميير بوتني رئيس روسيا 
االحتادية الصديقة، عّبر فيها 
سموه عللن خالص تعازيه 
وصللادق مواساته بضحايا 
حللادث االنفجار الللذي وقع 
فللي ورشلللة إلنللتللاج الللبللارود 
جلللنلللوب شللللرق الللعللاصللمللة 
موسكو وأودى بحياة عدد 
من الضحايا وإصابة واحدة، 
متمنياً سموه لذوي الضحايا 
جميل الصبر وحسن العزاء، 
راجياً للمصاب سرعة الشفاء 

والعافية.
وبللعللث سمو ولللي العهد 
الللشلليللخ مللشللعللل األحلللملللد، 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
فللادميلليللر بلللوتلللني رئلليللس 
روسيا االحتادية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصللادق مواساته بضحايا 
حللادث االنفجار الللذي وقع 
فللي ورشلللة إلنللتللاج الللبللارود 
جلللنلللوب شللللرق الللعللاصللمللة 
موسكو وأودى بحياة عدد 
من الضحايا وإصابة واحدة، 

متمنياً سموه لذوي الضحايا 
جميل الصبر وحسن العزاء 
وللللللمللصللاب سللرعللة الشفاء 

والعافية.

كللمللا بللعللث سللمللو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الللللللوزراء بللبللرقلليللة تعزية 

مماثلة.

سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

»الداخلية« تسلم السلطات السعودية 
رفاة الشهيد نقيب عبد الله القرني 

قالت وزارة الداخلية، أول أمس:  إن السلطات 
السعودية تسلمت رفللاة الشهيد نقيب عبد الله 
سالم سليم القرني )سعودي اجلنسية( والذي مت 
أسره في الغزو العراقي للكويت سنة 1990 وذلك 

بحضور عدد من القيادات األمنية.
وذكللللرت )الللداخللللليللة( فللي بلليللان صللحللفللي، أن 
السلطات السعودية تسلمت رفاة الشهيد القرني 
االربعاء املاضي عبر التنسيق مع البعثة اإلقليمية 
للجنة الللدوللليللة للصليب األحللمللر للللدول مجلس 
التعاون اخلليجي عقب عملية االستعراف بالتحليل 
اجليني للبصمة الوراثية الللذي قامت به االدارة 

العامة لألدلة اجلنائية بعد استعادة رفاة الشهيد 
من العراق عن طريق قواعد بيانات ذوي األسرى 

واملفقودين احملفوظة بل )اجلنائية(.
وأضافت أن دولة الكويت تتقدم بأحر التعازي 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة والسللرة 
الشهيد سائلة الله تعالى له الرحمة واملغفرة 
الللواسللعللة وأن يلهم أهله وذويللله جميل الصبر 
والسلوان مستذكرة تضحيات االسرى واملفقودين 
من ابناء اخلليج الذين ضربوا أروع األمثلة في 
التضحية وامتزجت دماؤهم الزكية بدماء اخوانهم 

الكويتيني في الدفاع عن ارض الكويت الغالية.

جانب من تسليم رفاة الشهيد نقيب عبد الله القرني

انطالق العام اجلامعي وعودة الدراسة التقليدية مع االلتزام باالشتراطات الصحية 

36 ألف طالب  جامعة الكويت تستقبل اليوم نحو 
وطالبة بعد تعليق عام ونصف

تشهد جامعة الكويت صباح اليوم، 
انللطللاق الفصل الللدراسللي األول للعام 
اجلللامللعللي 2021/2022، وعللللودة 
الدراسة التقليدية لطلبتها بعد تعليق 
دام نحو عللام ونللصللف، فللي إطللار اتخاذ 
اإلجلللراءات االحترازية للحد من تفشي 
جائحة فلليللروس كورونا-كوفيد19، 
والللتللي اسللتللدعللت اسللتللئللنللاف الللدراسللة 
الحقاً عن بعد عبر املنصات التعليمية 
املعتمدة، بعد موافقة مجلس اجلامعة 
على مقترح جلنة نظام التعليم عن بعد 
بشأن “الئحة الدراسة عن بعد عند تعذر 
الدراسة التقليدية بجامعة الكويت” في 

يوليو2020.
وأكد أمني عام جامعة الكويت واملتحدث 
الرسمي باسم اجلامعة األستاذ الدكتور 
مرضي العياش حرص اجلامعة والتزامها 
التام بتطبيق كافة االشتراطات الصحية 
واإلجراءات الوقائية واالحترازية املوصى 
بها من قبل وزارة الصحة واملتعلقة بعودة 
طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية 

حضورياً مع بداية الفصل الدراسي األول 
من العام اجلامعي2021 / 2022.

وأشار العياش إلى أن اجلامعة مبختلف 
كلياتها تستعد الستقبال نحو 36 ألف 
طالب وطالبة، مؤكداً على جاهزية جميع 
الكليات واإلدارات اجلامعية الستقبال 
طلبتها وفلللق االشلللتلللراطلللات الصحية 
واإلجراءات االحترازية والوقائية املوصى 
بها من قبل السلطات الصحية، حرصاً 
منها على تهيئة اجلللو األكللادميللي اآلمللن 
واحملافظة على صحة وسللامللة أبنائها 
الطلبة ومنتسبي اجلامعة بكافة املواقع 
اجلامعية، لضمان سير العملية التعليمية 

وفق بيئة آمنة وصحية. 
وذكللر أن اجلامعة قد قامت بالتنسيق 
املسبق مع وزارة الصحة، والتي أوصت 
بضرورة حتقيق عدد من املتطلبات لعودة 
الدراسة احلضورية اآلمنة للطلبة، حيث 
مت حتديد آلية التعامل مللع األفلللراد غير 
صنني ضد فيروس كللورونللا )كوفيد  احملحُ
19-( من منتسبي اجلامعة والتي تتمثل 
بضرورة تقدمي شهادة خلو من فيروس 
)كوفيد19-( عللن طريق عمل مسحة “ 

PCR” كل أسبوع.
وأضاف “أما فيما يخص الزائرين غير 
صنني فعليهم تقدمي شهادة خلو من  احملحُ
فلليللروس )كوفيد19-( عللن طللريللق عمل 
مسحة “ PCR “ خال مدة ال تزيد عن 72 

ساعة قبل دخول احلرم اجلامعي”.
وأشللار إلى أن اجلامعة ستقوم باتخاذ 
كافة اإلجلللراءات الازمة للتأكد من حالة 
التحصني قبل الدخول للحرم اجلامعي، 
وذلك عند عودة الطلبة للدراسة التقليدية 
حضورياً مع بداية العام اجلامعي2021 

.2022 /
وذكللر العياش، أنه وضمن اإلجللراءات 
االحترازية حفاظاً على سامة مرتادي 
احلرم اجلامعي قامت إدارة األمن والسامة 
بتوفير كاميرات حرارية لفحص وقياس 
درجة احلرارة عن بحُعد قبل الدخول للمباني 
والكليات ومللراكللز العمل بجميع مواقع 
اجلامعة بشكل دوري، كما مت توفير طاقم 
مللن املمرضني واملللمللرضللات مللوزعللني على 

جميع الللعلليللادات الطبية بكافة املللواقللع 
لتقدمي خدمات اإلسعافات األولية للحاالت 

الطارئة التي قد حتدث.
ونوه العياش أنه بناًء على توجيهات 
وقلللرارات السلطات الصحية يجب على 
مللرتللادي احلللرم اجلامعي إبلللراز مللا يفيد  
التحصني قبل الدخول إلى مباني احلرم 
اجلامعي من خال تطبيق هويتي أو مناعة، 

وشهادة PCR لغير احملصنني أسبوعياً.
وأضلللاف أن وزارة الصحة قللد قامت 
سللابللقللاً بتخصيص مللقللر خلللاص إلجلللراء 
اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس 
كللورونللا املستجد )كوفيد19( ملنتسبي 
جامعة الكويت بصورة دورية، كما قامت 
بللإدراج جامعة الكويت ضمن الفئات ذات 
األولوية للتطعيم ضد )كوفيد19( والذي 
كان له األثر اإليجابي على جميع منتسبي 

اجلامعة. كما أن التعاون والتنسيق جاٍر 
على قدم وساق نحو إنشاء مراكز لفحص 
“ PCR “ في اجلامعة، وذلك عند احلصول 
على املوافقات الازمة من اجلهات املختصة 
وعلى رأسهم وزارة الصحة، مثمناً التعاون 
الكبير واحللللرص الللدائللم مللن قبل وزارة 
الصحة على دعللم العملية التعليمية في 
جامعة الكويت بللصللورة صحية وآمنة 

جلميع منتسبيها.
وأوضللح العياش أن األمانة العامة قد 
أعللدت دليل )عللودة طلبة جامعة الكويت 
للللللدراسللة التقليدية حللضللوريللاً( للعام 
اجلامعي 2022/2021، الفتاً إلى أن الدليل 
يتضمن اإلرشادات واإلجراءات االحترازية 
والوقائية لضمان سامة الطلبة ومنتسبي 
اجلامعة ومرتاديها، ويللأتللي ذلللك ضمن 
خطة اجلامعة الوقائية التي تهدف لتأمني 

بيئة جامعية تضمن سللامللة الطلبة 
ومنتسبيها ومرتاديها ومكافحة انتشار 
اجلائحة، وهللذه اإلرشلللادات تتماشي مع 
أفللضللل املللمللارسللات واملللعللايلليللر الصحية 
املتبعة في هذا الشأن، ويهدف الدليل إلى 
تفصيل األدوار واملسؤوليات للمعنيني 
بتنفيذه وتطبيقه، ورفع الوعي لدى الطلبة 
ومنتسبي اجلامعة العائدين للدراسة 

التقليدية بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة.
وبنّي أن هذا الدليل يوضح اإلجللراءات 
االحلللتلللرازيلللة، والللتللدابلليللر الللوقللائلليللة 
واالشتراطات الصحية الواجب اتخاذها 
من قبل جامعة الكويت والازمة للوقاية 
من عدوى )كوفيد 19( خال عودة الطلبة 
للدراسة التقليدية حضورياً بناًء على قرار 
اجلهات املختصة في دولللة الكويت، كما 
يهدف إلى احلفاظ على الصحة والسامة 
العامة للطلبة وجلميع منتسبي ومرتادي 
اجلامعة، مشيراً إلى أنه يراعى في تطبيقه 
املرونة في االستجابة ألي مستجدات تطرأ 
فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا 
)كوفيد19-( والتدابير املتعارف عليها 

عاملياً. 
وأضللاف أن اإلدارات اجلامعية ممثلة 
بللإدارة األمن والسامة وإدارة اإلنشاءات 
والصيانة وإدارة اخلدمات العامة وإدارة 
التغذية قد قامت بتدشني خدمة التواصل 
عبر أرقللام الللطللوارئ في حللال حللدوث أي 
طللارئ أو أي ماحظة من قبل الطلبة أو 

منتسبي اجلامعة.
وتقدم العياش بالتهنئة جلميع أعضاء 
الهيئة األكللادميلليللة والهيئة األكادميية 
املساندة والطلبة واإلداريللللني مبناسبة 
بدء العام الدراسي اجلديد وعودة احلياة 
اجلامعية، سائاً املولى عز وجل  أن يحفظ 
اجلميع من كل مكروه  وأن يكون عاماً موفقاً 
للجميع وتعود الدراسة  في جامعة الكويت 

كسابق عهدها.

إجراءات احترازية

د. مرضي العياش

كلية القانون الكويتية العاملية نظمت 
حلقة نقاشية بعنوان: »اجلوانب 

القانونية ذات العالقة بتطبيق سهل« 

استهلت كلية القانون الكويتية العاملية فعاليات 
موسمها الثقافي للعام اجلامعي 2022/2021، 
بتنظيم حلقة نقاشية بعنوان: “اجلوانب القانونية 
ذات العاقة بتطبيق )سهل(”، وقللد مت اختيار 
هللذا املللوضللوع متاشيا مع الللدور املجتمعي الذي 
تقوم به الكلية جتاه طلبتها وموظفيها وأعضاء 
هيئة التدريس فيها بشكل خاص، وجتاه املجتمع 
الكويتي بشكل عام، وذلك لإلسهام في التعريف 
بهذا التطبيق مع بداية إطاقه بشكل رسمي من 
خال الهواتف الذكية وموقع التواصل االجتماعي 
)تويتر(. وال يخفى ملا لتطبيق )سهل( من أهمية 
جتاه كافة املتعاملني مع اخلدمات احلكومية من 
مواطنني ومقيمني إلجنللاز معاماتهم بداية لدى 
13 جهة حكومية وضعت خدماتها في متناول 
املتعاملني عبر هللذا التطبيق املللوحللد للخدمات 

اإللكترونية إلجنللاز املللعللامللات بيسر وسهولة 
وبجودة عالية، كما أن هللذا التطبيق يعد نافذة 
حللكللوملليللة مللوحللدة وقللنللاة اسللتللام اإلشلللعلللارات 

واإلعانات من كافة اجلهات احلكومية. 
ولذلك كان البد من تسليط الضوء على األبعاد 
القانونية ذات الصلة بتطبيق )سللهللل( لكشف 
أبرز التشريعات ذات العاقة به واإلجللراءات التي 
يتوجب على اجلهة اإلدارية االلتزام بها حفاظا على 
حقوق املواطنني وحتقيق الصالح العام والغايات 

املرجوة من وراء تبني هذا التطبيق.
وقد شارك في احللقة النقاشية كل من د. نواف 
الياسني، ود. معاذ املا، ود. عنادل املطر من كلية 
القانون الكويتية العاملية، إضافة إلى عضوي هيئة 
التدريس في كلية احلقوق بجامعة الكويت، د. 

منيرة صالح النمش، د. أحمد علي اخلضير.

املشاركون في احللقة النقاشية


