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ق���ام وزي���ر األش��غ��ال العامة 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون البلدية 
ح��س��ام ال���روم���ي  أم���س بجولة 
ميدانية تفقد خاللها خط) ميناء 
عبدالله - ال��وف��رة( » للتأكد من 
خ��ط سير ال��دراك��ي��ل امل���ؤدي الي 
املنطقة وجاء في بيان صادر عن 
إدارة العالقات العامة أن الوزير 
ال��روم��ي وب��ع��د إج��ت��م��اع النائب 
احلميدي السبيعي قبيل أيام  به 
علي خلفية تذمر أه��ال��ي منطقة 
صباح األحمد السكنية من مشكلة 
خ���روج ال��ش��اح��ن��ات ال���ي طريق 
306 أصدر توجيهاته بضرورة 
التعامل م��ع املشكلة مب��ا ينهي 
تذمر األه��ال��ي وعليه فقد قامت 
أجهزة البلدية املعنية بعمل جولة 
تفقدية مكثفة علي دراكيل منطقة 
ميناء عبد الله للتأكد من تراخيص 
الشركات وتبيان م��دي إلتزامها 
ب��ق��واع��د ال��س��الم��ة وتراخيصها 
حيث أسفرت اجلولة عن وجود 
ستة دراكيل إثنان منهم مايزال 
ترخيصهم من قبل الهيئة العامة 
للصناعة س��اري��ا أم���ا األرب��ع��ة 
اآلخرين فتبني إنتهاء ترخيصهم 

ومت مخاطبة الهيئه بذلك. 
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان أن ال��وزي��ر 
ال��روم��ي وج��ه وزارة األش��غ��ال 
وأوع���ز لهيئة ال��ط��رق بضرورة 

إي��ج��اد ب��دائ��ل لتلك ال��ط��رق التي 
تتسبب في املشكلة حفاظا علي 

أرواح الناس .
وأش���ار البيان ال��ي أن جولة 
الوزير الرومي أمس في املنطقة 
إس��ت��ه��دف��ت اإلش������راف بنفسه 
وميدانيا وع��ن كثب التأكد من 
تنفيذ توجيهاته في ه��ذا الشأن 
والتعامل مع املشكلة التي نقلها 
اليه النائب احلميدي السبيعي 
مثمناً جهوده في متابعة مشكالت 

املواطنني والقيام بدوره في نقلها 
للمسئولني ومتابعة إج���راءات 

التعامل معها .
كما جاء في البيان أن الوزير 
ال��روم��ي م��ن جانبه  يتفاعل مع 
أي مشكالت يقف عليها بنفسه 
أو تنقل له من ن��واب األم��ة أو من 
األهالي أنفسهم إنطالقاً من يقينه 
بأن الكل في سيفينة واح��دة وأن 
اجلميع يحرصون على املصلحة 

العامة.

النائب  السبيعي نقل له تذمر أهالي »صباح األحمد«

وزير »األشغال« تفقد  خط »ميناء عبدالله-  
الوفرة« للتأكد من خط سير الدراكيل 

م. حسام الرومي
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خالل غبقة أقامها جسار اجلسار 

الرشيدي: لن نقطع املاء أو الكهرباء 
عن متخلفي السداد ملستحقات »الكهرباء واملاء«

رياض عواد 

أك��د وزي��ر الكهرباء وامل���اء املهندس 
بخيت الرشيدي م��ج��دداً  وبعد اللغط 
ال��ذي صاحب قطع املياه عن املواطنني 
خالل شهر رمضان الكرمي ، بأن الوزارة 
عبر اجهزتها املختصة لن تقطع املاء او 

الكهرباء عن متخلفي السداد ملستحقات 
ال���وزارة ، وجميع ما يذكر بخالف هذا 

التصريح غير صحيح بتاتاً ،
وق�����ال ال���رش���ي���دي خ����الل ال��غ��ب��ق��ة 
الرمضانية  السنوية للمهندس جسار 
اجل��س��ار ف��ي دي��وان��ه مبنطقة اشبيليه 
لتكرمي بطل الكويت الرامي تركي فالح 

بن شوق على املركز
األول لبطولة محارب ، ان��ه وبفضل 
الله وجهود العاملني جميعاً في الوزارة 
ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك انقطاعات ف��ي التيار 
الكهربائي ، واص��ف��ا األم���ور باملمتازه 
ب��ح��س��ب اجل�����دول ال��زم��ن��ي امل��وض��وع 

للصيانه مسبقا لقطاعات الكهرباء كافة .

من جهته رحب املهندس جسار مناور 
اجل��س��ار باحلضور واك���د على ان��ه من 
الداعمني للشباب الكويتي املنجز والذي 
تفتخر بهم الكويت والذين ابدعوا في 
مجاالتهم العلمية والعملية ورفعوا اسم 
الكويت في احملافل الدولية والعاملية ، 
مؤكدا ان تكرمي احملارب بن شوق اقل ما 
ميكن تقدميه لهذا البطل املجتهد والذي 
برز امام 45 دولة وحاز على املركز االول 

في البطولة ،
وعلى الصعيد البلدي اكد اجلسار على 
ان مخرجات االنتخابات البلديه االخيره 
عزز من مكانة الشباب والذي انتج مجلسا 
سبابيا ب��ج��داره متمنياً لهم التوفيق 
في مهامهم املناطة منهم خلدمة الوطن 
واملواطن . وأش��ار اجلسار الى ضرورة 
ان يتم تعديل بعض بنود القانون اجلديد 
للبلدية رق��م 33 على 2016 م��ن خالل 
تقدمي تشريعات تعطي املجال للمزيد 
من الصالحيات التي سلبت من املجلس 
البلدي. وق��د حضر الغبقة مجموع من 
النواب والشخصيات السياسية والعامة، 
حيث حضر النائب سعد اخلنفور والنائب 
السابق محمد ب��راك الرشيدي والنائب 
الدكتور محمد الهطالني واحملامي دومي 
املويزري باإلضافة الى عدد من مختاري 

املناطق.

م. بخيت الرشيدي وجسار اجلسار خالل الغبقة الرمضانية

تقدم املهندس أحمد املنفوحي بخالص التهاني 
ألعضاء املجلس البلدي اجلديد منتخبني ومعينني  
واع��رب عن تطلعه الي مرحلة جديدة من التعاون 
بني املجلس واجلهاز التنفيذي في البلدية وقال في 
تصريح صحافي ملناسبة عقد اجللسة اإلفتتاحية 
للمجلس اليوم: من حسن الطالع ان يبدأ املجلس 
مهام عمله اليوم مع عبق األيام الرمضانية املباركة 
التي نعيشها واليسعني إال أن أت��وج��ه بخالص 
التهاني والتبريكات لألخوة أعضاء املجلس سواء 
الذين ح��ازوا ثقة الشعب في اإلنتخابات البلدية 
األخيرة أو أولئك الذين نالوا ثقة القيادة السياسية 
بتعيينهم أعضاء مبوجب مرسوم لتكتمل منظومة 
املجلس وأتطلع الي مرحلة مقبلة يسودها التعاون 
بني أعضاء املجلس من جهة وبينهم وب��ني اجلهاز 
التنفيذي للبلدية من جهة أخ��ري ملا للمجلس من 
دور مهم في دفع عجلة التنمية والعمران في البلد 
خصوصا وأن البلدبة بذلت جهودا كبيرة في دعم 
خطة الدولة التنموية للبالد من خالل مشروعات 
عديدة تضمنها البرنامج احلكومي وبلغت نسبة 
إسهاماتها في هذه اخلطة مائة في مائة بإعتراف 
وزارة الدولة للتنمية اإلقتصادية ولسوف نواصل 
جهودنا آملني أن تتناغم جهود الكفاءات الشابة التي 
أفرزتها اإلنتخابات مع جهود الشباب الكويتي في 
اجلهاز التنفيذي للبلدبة والذين وفرنا لهم األجواء 
الكفيلة للعمل فأخلصوا وأبدعوا وان شاء الله تعالي  
سنكون دوما علي أعلي درجات التعاون مع أعضاء 
املجلس البلدي سواء من حيث احلرص علي حضور 
كبار املسؤولني باجلهاز جللسات املجلس أو علي 
صعيد التجاوب السريع وبشفافية في الرد علي كافة 
أسئلتهم وإستفساراتهم إنطالقا من كوننا في سفينة 
واح��دة وجهتها معلومة وتستهدف في املقام األول 

خدمة الوطن واملواطنني  
ونوه املنفوحي الي أن هناك العديد من اللوائح 
التي تستهدف تطوير آلية العمل  خالل املرحلة املقبلة 
سيتم عرضها علي املجلس البلدي ملناقشتها ومن ثم 
إقرارها كي تتمكن أجهزة البلدية من مواصلة فرض 
هيبة القانون التي بدأ املجتمع يستشعر صداها بعد 

جناحنا في وضع العديد من األمور في نصابها.

املنفوحي: لدينا لوائح تستهدف تطوير 
آلية العمل ودعم فرض هيبة القانون 

تنتظر العرض على »البلدي« 

12 بانتخاب الرئيس ونائبه  املجلس البلدي يفتتح اليوم الفصل التشريعي الـ 
يبدأ املجلس البلدي اليوم اخلميس دور 
االنعقاد االول من الفصل التشريعي الثاني 
عشر بعقد اول��ى جلساته الرسمية وسيتم 

خاللها انتخاب رئيس املجلس ونائبه.
وكانت انتخابات اعضاء املجلس البلدي 
جرت في ال12 من مايو اجلاري حيث انتخب 
عشرة اعضاء من بني 63 مرشحا تنافسوا 
على اص��وات 519636 ناخبا ش��ارك منهھم 

248059 ناخبا و271577 ناخبة.
وف���از ف��ي ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات حسن كمال 
وعبدالله احملري وعبدالعزيز املعجل وحمد 
املدلج وعبدالله الرومي وفهھيد الرشيدي 
ومحمد املطيري وأحمد العنزي وعلي العازمي 

وحمدي العازمي.
وفي ال13 من مايو اجلاري وافق مجلس 
ال��وزراء على تعيني ستة اعضاء في املجلس 
البلدي من بينهم سيدة وهم اسامة العتيبي 
وح��م��ود ال��ع��ن��زي وع��ب��دال��س��الم ال��رن��دي 
وعبدالوهاب بورسلي ومشعل احلمضان 
ومها البغلي ليكتمل بذلك التشكيل املؤلف 
من 16 عضوا سيؤدون اليمني قبل ممارسة 

أعمالهم خالل جلسة غد.
ويعتبر املجلس البلدي واحدا من اهم اركان 
عناصر حتقيق السياسات العامة للبلدية ملا 
يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات 
ووض��ع اخلطط وتقدير املشروعات في كل 
م��ا يتعلق مبهام وم��ج��االت نشاط البلدية 

العمراني والبيئي والصحي وغيره.
ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 يتشكل 
املجلس م��ن ع��ش��رة اع��ض��اء منتخبني وفقا 
الحكام قانون انتخاب اعضاء مجلس االمة 
بحيث ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر 
ال��ع��ش��ر وس��ت��ة اع��ض��اء يعينون مب��رس��وم 
ويجب أن تنطبق على االع��ض��اء املنتخبني 
واملعينني الشروط الالزمة لعضوية مجلس 
االم��ة ولالعضاء املعينني حقوق العضوية 
كاملنتخبني. وينتخب املجلس البلدي من بني 
اعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس 
وي��ش��ك��ل امل��ج��ل��س م��ن ب��ني اع��ض��ائ��ه جلنة 

فرعية لكل محافظة ويحدد كيفية تشكيلها 
واختصاصاتها وال يجوز ان يشترك العضو 

في اكثر من جلنتني.
 وتبلغ مدة املجلس اربع سنوات من تاريخ 
انعقاد اول جلسة له على ان يصدر املرسوم 
اخلاص باالعضاء املعينني خالل 15 يوما من 
تاريخ اعالن نتيجة االنتخاب ويدعى املجلس 
البلدي لالنعقاد خ��الل 15 يوما من تاريخ 
ص��دور مرسوم االعضاء املعينني. وبحسب 
القانون البلدي يجتمع املجلس اجتماعا عاديا 
مرة كل اسبوعني على االقل في املكان املعد له 
بدعوة من رئيسه ويوالي عقد جلساته الى 
ان ينتهي من نظر جميع املسائل ال��واردة في 
جدول االعمال. ويحدد القانون بانه يجب ان 
يخطر الوزير املختص باالشراف على شؤون 
البلدية ب��ق��رارات وت��وص��ي��ات واق��ت��راح��ات 
املجلس البلدي للتصديق عليها وله االعتراض 

عليها خالل 15 يوما وإال اعتبرت نافذة.
ويجوز للمجلس البلدي ان يؤلف جلانا 
م��ن ب��ني اعضائه لبحث مسألة او اكثر من 
املسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات 
اللجان سرية كما حدد القانون بأن انعقاد 
املجلس ي��ك��ون صحيحا بحضور غالبية 
اعضائه وتصدر القرارات بالغالبية املطلقة 
للحاضرين ما لم ينص القانون على خالف 
ذلك وعند تساوي االص��وات يرجح اجلانب 
الذي فيه الرئيس. ومن بني ابرز اختصاصات 
املجلس البلدي في اطار اخلطة العامة للدولة 
وامليزانية املعتمدة مراقبة تنفيذ القوانني 
واللوائح املتعلقة بشؤون البلدية وتقرير 
املشروعات ومواقعها عمرانيا وجتميل املدن 

والقرى والضواحي واملناطق واجلزر.
كما يهتم املجلس ب��ال��ط��رق وال��ش��وارع 
وامليادين وتوسيعها واالهتمام بالصرف 

الصحي واحلدائق والتشجير ووضع النظم 
اخل��اص��ة باللوحات وامللصقات االعالنية 
ويقوم املجلس البلدي بتقرير املنفعة العامة 
وفقا لالوضاع التي يقررها احكام القانون 
رق��م 33 لسنة 1964 وتقرير ان��ش��اء امل��دن 

والقرى والضواحي.
ويختص املجلس البلدي بتقرير إنشاء 
األس���واق وامل��ذاب��ح وامل��داف��ن ووض��ع النظم 
اخل��اص��ة بها وتسمية األح��ي��اء وال��ش��وارع 
وإب��داء ال��رأي مقدما في كل التزام أو احتكار 
موضوعه استغالل م��رف��ق ع��ام ف��ي ح��دود 
اخ��ت��ص��اص ال��ب��ل��دي��ة. ك��م��ا ي��ه��ت��م ب��وض��ع 
املخططات الهيكلية ال��ع��ام��ة ومخططات 
املناطق واستحداث وتنظيم املناطق السكنية 
والتجارية والصناعية وغيرها وكذلك إجراء 
م��ا يلزم م��ن تعديل ف��ي استعمال األراض��ي 

وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية.

املجلس البلدي

م. أحمد املنفوحي

نظم البرنامج اإلنشائي 
بجامعة الكويت العرض 
التقدميي للتصميم املقترح 
ملشروع البني���ة التحتي��ة 
ل��ش��ب��ك��������ة امل��ع��ل��وم�����������ات 
واالت��ص��االت ف��ي مدين����ة 
صب���اح السالم اجلامعي���ة، 
ب��ح��ض��ور م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
الكويت أ.د حسني األنصاري 
وأم����ني ع����ام اجل��ام��ع��ة د. 
مثنى الرفاعي ونائب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية 
املساندة د. جاسم الكندري 
ومدير البرنامج االنشائي 
د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي 
ومساعد نائب مدير اجلامعة 
ل���ل���خ���دم���ات األك���ادمي���ي���ة 
امل���س���ان���دة وع���ض���و جلنة 
البني���ة التحتي��ة لشبك��ة 
املعلوم���ات واالتصاالت د. 
عمار احلسيني، وذلك بقاعة 
امل��ؤمت��رات بحرم اخلالدية 

اجلامعي.
ويهدف هذا العرض لتقدمي 
التصاميم املقترحة ملشروع 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة لشبكة 
امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت 
ف��ي مدينة ص��ب��اح السالم 
اجل��ام��ع��ي��ة، وال��ت��ي انتهى 
فريق ال��دراس��ة والتصميم 
م����ن وض�����ع ت��ص��ام��ي��م��ه��ا 

األول��ي��ة لشبكة املعلومات 
واالت��ص��االت بالتعاون مع 
مستشار امل��ش��روع شركة 
برايس وت��ر ه��اوس كوبرز 
ل��ل��خ��دم��ات االس��ت��ش��اري��ة 
)PWC(، وب��إش��راف مدير 
م��ش��روع احل���رم اجلامعي 
ش��رك��ة تيرنربروجاكتس 

إنترناشيونال.
وافتتح مدير البرنامج 
اإلنشائي بجامعة الكويت 
د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي 
ال��ع��رض بكلمة أش���ار من 
خاللها إلى دور اجلامعة في 
دع��م اإلستراتيجيات التي 
ُبني عليها التصميم املقترح 
ملشروع البني���ة التحتي��ة 
ل��ش��ب��ك��������ة امل��ع��ل��وم�����������ات 
واالت��ص��االت ف��ي مدين����ة 
صب���اح السالم اجلامعي���ة، 
وال��ذي ج��اء وف��ق ما رسمت 
اجلامعة م��ن خطط ورؤى 
لتطويرهذا العمل، مشيداً  
مب��ا ق��دم��ه ف��ري��ق العمل من 
ج��ه��ود م��ت��م��ي��زة وم��ث��م��رة 
ف��ي خ��دم��ة م��ش��روع احل��رم 
اجلامعي اجلديد وجامعة 
ال���ك���وي���ت. وف����ي اخل��ت��ام 
ال��ع��رض ق��ام مساعد نائب 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة د. ع��م��ار 
احلسيني بالرد على أسئلة 

جامعة الكويت تستعرض تصميم البنيـــة 
التحتيــة لشبكــة معلومـــات الشدادية

تتمات

في رد مبطن
وك��ان الرئيس بوتني اعلن اخلميس خالل 
لقاء مع الرئيس السوري بشار االسد ان بداية 
العملية السياسية في سورية ستساهم في 

انسحاب »القوات املسلحة األجنبية« من البالد.
وفسرت السلطات الروسية هذه التصريحات 

بطريقة متناقضة.
ف��ق��د اع��ت��ب��ر م��وف��د ال��ك��رم��ل��ني ال���ى س��وري��ة 
الكسندر الفريتييف ان هذه التصريحات تعني 
»األم��ي��رك��ي��ني، االت���راك وح��زب الله بالتأكيد 

وااليرانيني«.
ل��ك��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ك��رم��ل��ني دمي��ت��ري 
بيسكوف اوضح ان اعالن بوتني يتعلق بالقوات 
االجنبية امل��وج��ودة في سورية »بحكم االمر 
ال��واق��ع بطريقة غير شرعية م��ن وجهة نظر 
القانون الدولي«، وه��ذا يستبعد على ما يبدو 

إيران حليفة دمشق.
واك��د املقداد ان سورية »دع��ت ق��وات حليفة 
وصديقة ملساعدتها في احل��رب على االره��اب 
وم��ن بني ه��ذه القوات ق��وات روسية وايرانية 
وخ��ب��راء ايرانيني واخ��وة في ح��زب الله وكل 
هذه االطراف هي معنية باحلرب على االرهاب 
وال تنتهك سيادة وحرمة أراض��ي اجلمهورية 
العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة 

السورية في احلرب على االرهاب«.
واضاف في املقابلة مع الوكالة الروسية »أنا 
ال اعتقد ان االصدقاء ال��روس إطالقا يقصدون 
القوى او اجليوش التي دخلت سورية بشكل 
مشروع ومبوافقة حكومة اجلمهورية العربية 

السورية«.
وق���ال ان روس��ي��ا طلبت انسحاب ال��ق��وات 
التي دخلت البالد بدون علم وموافقة احلكومة 
السورية مثل ال��ق��وات االميركية والفرنسية 
والتركية وقوات أخرى متواجدة على األراضي 

السورية بشكل غير مشروع.

وتدخل اجليش الروسي اعتبارا من سبتمبر 
2015، في سورية الى جانب اجليش السوري، 
وساعده في استعادة القسم االكبر من االراضي 
التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة االسالمية 

وفي إضعاف فصائل املعارضة الى حد كبير.
وع��زز النظام ال��س��وري انتصاراته بفضل 
مساعدة اي���ران وح��زب الله اللبناني. وب��ات 

يسيطر على اكثر من %50 من االراضي.
واسفر النزاع السوري عن اكثر من 350 الف 

قتيل وماليني املهجرين والالجئني منذ 2011.

الكويت
القاها في جلسة مجلس األمن حول “حماية 
املدنيني في النزاعات املسلحة” والتي أوضح 
خاللها ان امل��ظ��اه��رات الفلسطينية األخيرة 
اسفرت عن استشهاد أكثر من 61 مدنيا مبن 
فيهم ثمانية أطفال دون سن ال16 وإصابة أكثر 

من ثالثة آالف مدني.
وأكد العتيبي ان حماية املدنيني في النزاعات 
املسلحة ميثل أهمية كبرى للمجتمع الدولي 
خصوصا في ظل النزاعات املسلحة التي يشهدها 
عدد من ال��دول والتي تبدأ ألسباب سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية وحتصد خلفها خسائر 
فادحة في أرواح املدنيني العزل وممتلكاتهم وهم 

باألساس ليسوا أطرافا فيها.
وأش��ار ال��ى ان��ه بحسب تقرير األم��ني العام 
لألمم املتحدة فإن أوض��اع املدنيني في مختلف 
ال��دول واملناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ال 
يزال يدق ناقوس اخلطر وينذر بضرورة إيجاد 
حلول جذرية توقف اخلسائر في األرواح في 
صفوف املدنيني وعمليات القتل والتشويه 
واستهداف املرافق املدنية والتشريد القصري 
والتجويع واستمرار استخدام العنف اجلنسي 

كأداة حرب.
وأض���اف ان��ه “ومع ت��زاي��د مشاهد املعاناة 

اإلنسانية تتعاظم مسؤولياتنا كأعضاء في 
املجتمع ال��دول��ي لوضع احللول املناسبة لها 
ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات وضمان 

عدم افالتهم من العقاب«.
وذك��ر ان للدول الداعمة ألط��راف النزاع أو 
ال��ت��ي مت��ده��ا باألسلحة ب��ص��ورة خ��ارج��ة عن 
القانون دورا محوريا في هذا اخلصوص وتقع 
عليها مسؤولية إنهاء االنتهاكات ضد املدنيني 
داعيا تلك الدول ذات النفوذ أن تقدم مساعداتها 
العسكرية وصفقات األسلحة وف��ق ش��روط 
تضمن اح��ت��رام األط���راف للقانون اإلنساني 
الدولي واتخاذها لتدابير واضحة وملموسة 

نحو حماية املدنيني.
وش��دد على ان استمرار النزاعات وغياب 
ح��ل��ول ج��ذري��ة لها ي��زي��د دون ش��ك م��ن أع��داد 
امل��ش��ردي��ن وبطبيعة احل���ال تلقي النزاعات 
بظاللها على ارتفاع أعداد احملتاجني للمساعدات 

اإلنسانية.
وأف����اد ب��أن��ه يصعب وص���ول امل��س��اع��دات 
اإلنسانية الى مناطق النزاعات مناشدا كافة 
ال��دول املعنية واجلماعات املسلحة االمتثال 
اللتزاماتها القانونية واألخالقية فيما يتعلق 
بالسماح مب��رور امل��س��اع��دات اإلنسانية دون 
أي��ة عراقيل خاصة أن أع��داد احملتاجني لتلك 

املساعدات في تصاعد مستمر.

»نزاهة«
واك���دت “نزاهة” أن��ه��ا ع��اق��دة ال��ع��زم على 
مواصلة جهودها الرامية لتجفيف منابع الفساد 
وكشف كل من تسول له نفسه العبث بثروات 
هذا الوطن ومقدرات شعبه، داعية الكافة ممن 
لديهم ب��الغ��ات جدية ح��ول وق��ائ��ع فساد إلى 
املبادرة بتقدمي تلك البالغات للهيئة، انطالقا 
من أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة 

بني اجلميع.

تتمات

واس��ت��ف��س��ارات احل��ض��ور، مشيراً 
إل��ى دع��م واهتمام مدير اجلامعة 
مبشروع البنية التحتية لشبكة 
املعلومات واالت��ص��االت في مدينة 

ص��ب��اح السالم اجلامعية، نظراً 
ألهميته االستراتيجية وإسهاماته 
في عملية تطوير مخرجات التعليم 

بدولة الكويت.


