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ضمن مهام فريق عمل القضاء على سكن العزاب

املنفوحي :إخالء  12بقالة منزلية بـ«الظهر»
وتحويل العاملني فيها للجهات األمنية
أع �ل��ن رئ �ي��س ف��ري��ق ع�م��ل ال�ق�ض��اء على
س � �ك ��ن ال � � �ع� � ��زاب ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ال �س �ك��ن
ال �خ��اص ال �ن �م��وذج��ي املشكل ب��ال �ق��رار
ال��وزاري رقم  214لسنة  2015املهندس
أح �م��د امل �ن �ف��وح��ي ع��ن اخ� ��اء  12ب�ق��ال��ة
م �ن��زل �ي��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ظ �ه��ر وت �ح��وي��ل
ال � �ع ��ام � �ل ��ن ف� �ي� �ه ��ا ل� �ل� �ج� �ه ��ات األم� �ن� �ي ��ة
ملخالفتهم ك�ع��زاب ب��امل�ن��اط��ق السكنية
ال �ن �م��وذج �ي��ة وف �ت �ح �ه��م ل �ل �ب �ق��االت غ�ي��ر
املرخصة فضا عن مصادرة البضائع
ال �ت��ي ب��داخ �ل �ه��ا وال �ت��ي ت��م ن�ق�ل�ه��ا على
م��ن  5ل ��وري ��ات وذل� ��ك خ ��ال ال�ح�م��ات
امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي ت��رأس�ه��ا ع�ض��و الفريق
ورئ �ي��س ف��ري��ق ال� �ط ��وارئ ب �ف��رع ب�ل��دي��ة
محافظة األحمدي مشعل أبا الصافي،
الف �ت��ا ال� ��ى ض � ��رورة ع� ��دم ال �ت �ع��ام��ل م��ع
ال � �ب � �ق� ��االت امل� �ن ��زل� �ي ��ة مل� ��ا ت �ح �م �ل��ه ه ��ذه
ال� �ب� �ق ��االت م� ��ن م� �خ ��اط ��ر ص �ح �ي��ة ج�م��ة
وك��ون �ه��ا ال ت �خ �ض��ع ل��رق��اب��ة األج �ه ��زة
املعنية بالبلدية.
وأك��د املنفوحي ف��ي تصريح صحافي
على استمرار عمل الفريق امليداني في
جميع املحافظات بهدف اخاء العزاب
من العقارات بمناطق السكن الخاص
ال�ن�م��وذج��ي ط�ب�ق��ا ل��أن�ظ�م��ة وال�ق��وان��ن
املعمول بها ،الفتا الى ان فريق العمل
ل��ن يغفل ع��ن اق��دام البعض منهم على
فتح ال�ب�ق��االت املنزلية واي��وائ�ه��م بتلك
امل�ن��اط��ق السكنية ال�ن�م��وذج�ي��ة ،مشيرا
ال� ��ى أن ال �ح �م��ات امل �ي��دان �ي��ة م�س�ت�م��رة
على ه��ذه الظاهرة في اتجاهن أولها
م�ع��ام�ل��ة ال�ع��ام�ل��ن ب��ال �ب �ق��االت امل�ن��زل�ي��ة
كعزاب مخالفن بهذه املناطق السكنية
واآلخ��ر لتجاوزهم للقوانن م��ن خال
فتحهم ل�ه��ذه ال�ب�ق��االت غير املرخصة،
السيما وأن ال��دول��ة ق��د وف��رت للسكان
كل ما يحتاجونه من خدمات وأسواق
م ��رك ��زي ��ة ب� �ه ��دف خ��دم �ت �ه��م وه � ��ي ت�ق��ع
تحت رقابة البلدية من خال عمليات
ال �ت �ف �ت �ي��ش امل �ت��واص �ل��ة ل �ض �م��ان ج ��ودة
امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وم �ط��اب �ق �ت �ه��ا لجميع
املعايير واالشتراطات الصحية.
م��ن جانبه ،أك��د عضو الفريق ورئيس
ف��ري��ق ال �ط��وارئ ب�ف��رع ب�ل��دي��ة األح�م��دي
م� �ش� �ع ��ل أب� � � ��ا ال� � �ص � ��اف � ��ي ع � �ل� ��ى ت �ح �م��ل
أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات باملناطق السكنية
امل �س��ؤول �ي��ة الي� ��واء ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة
التي تقوم بفتح مثل هذه البقاالت غير
امل��رخ �ص��ة واي��وائ �ه��م ك �ع��زاب ي�ق�ط�ن��ون

فهد العتيبي

جانب من عملية اإخالء اإحدى البقاالت

ف��ي ه��ذه امل �ن��اط��ق ،م�ش�ي��را ال��ى أن ه��ذه
البقاالت غير مستوفية ألدنى املعايير
أواالشتراطات الصحية وغير ملتزمة
ب � ��االج � ��راء ات امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي أي م �ن �ش��أة
ل�ب�ي��ع امل ��واد الغذائية  ،م�ش�ي��را ال��ى أن
ّ
ه� ��ذه ال �ظ ��اه ��رة ت �ت �ج��ل��ى ب� �ص ��ورة ع��دد
م ��ن ال �س �ل��وك �ي��ات ال �س �ل �ب �ي��ة امل�ص��اح�ب��ة
لها منها اي��واء املخالفن وب�ي��ع امل��واد
الغذائية التي ال تخضع لرقابة البلدية
أو ك��ون �ه��ا م ��واد م �ح �ظ��ورة ،ف �ض��ا عن
االزع � � ��اج ل �ق��اط �ن��ي امل �ن��اط��ق م ��ن خ��ال
تجمع العمالة الهامشية بوسط سكن
العائات.
ولفت أبا الصافي أن الحمات امليدانية
م� �س� �ت� �م ��رة ب � �ه� ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب ب �م �ت��اب �ع��ة

م� ��ن رئ� �ي ��س ال� �ف ��ري ��ق امل� �ه� �ن ��دس أح �م��د
املنفوحي ونائب املدير العام لشؤون
ق � �ط ��اع ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب �م �ح��اف �ظ �ت��ي ح��ول��ي
واألح� �م ��دي امل �ه �ن��دس  -ع �ض��و ال�ف��ري��ق
امل �ه �ن��دس ف �ه��د دغ �ي��م ال�ع�ت�ي�ب��ي ب�ه��دف
القضاء على سكن العزاب في املناطق
السكنية النموذجية والبقاالت املنزلية
من خال التنسيق الكامل بن أعضاء
ال �ف��ري��ق وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
م �ث �م �ن��ا ج� �ه ��ود امل� � ��ازم أول ع �ل��ي ع�ب��د
امل �ح �س��ن دوي� � ��ان ورج� � ��ال األم � ��ن خ��ال
الحملة التي تكللت بالنجاح وتحويل
املتجاوزين للجهات املختصة ب��وزارة
الداخلية التخاذ االج��راء ات القانونية
بحقهم وبحق كفائهم.

وقال أبا الصافي لقد تم الكشف خال
ع�م�ل�ي��ة اخ� ��اء ال �ب �ق��االت امل �ن��زل �ي��ة غير
امل��رخ �ص��ة ع ��ن ال �ع��دي��د م ��ن امل �خ��ال �ف��ات
وال �ت �ج��اوزات منها ان�ت�ه��اء الصاحية
ل� �ب� �ع ��ض امل� � � � ��واد ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة وت� �خ ��زي ��ن
بعضها اآلخ ��ر ب�ش�ك��ل ع�ش��وائ��ي وع��دم
ال� �ت� �ق� �ي ��د ب� �ق ��واع ��د ال� �ن� �ظ ��اف ��ة العامة ،
ف �ض��ا ع ��ن ق� �ي ��ام ال �ب �ع��ض ب��ات �خ��اذه��ا
مسكنا وع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب��أدن��ى املعايير
واالش �ت��راط��ات ال�ص�ح�ي��ة وال �ت��ي تشكل
خ �ط��را ع�ل��ى ص�ح��ة وس��ام��ة املستهلك
محذرا من االج��راء ات التي سيتخذها
ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ت� �ج ��اه م ��ن ي �ت��م ض�ب�ط��ه
ب�م�م��ارس��ة ال�ب�ي��ع ب�م�ث��ل ه ��ذه ال�ب�ق��االت
غير املرخصة.

«العالقات العامة» تطلق جائزة الكويت
لخدمة العمالء األحد املقبل
الثانية م��ن ج��دول األع �م��ال فستقام األرب �ع��اء  27ال�ح��ال��ي ،حيث
يقام حفل ت��وزي��ع ال�ج��وائ��ز للشركات وامل��ؤس�س��ات ال�ف��ائ��زة التي
اس�ت�ط��اع��ت أن ت�ح��دث ف��رق��ا اي�ج��اب�ي��ا بتطبيقها استراتيجيات
وأسس العاقات العامة الحديثة .وأكد البيان أن لجنة التحكيم
ستعلن الح�ق��ا ج��ان�ب��ا ع��ن أ ُب ��رز م��ا يتضمنه ت�ق��ري��ره��ا النهائي
عن الشركات واملؤسسات املرشحة في القطاعات التي حددتها
الجائزة ،وفقا للمعايير املعلنة سابقا .واعتبرت اللجنة «جائزة
الكويت للعاقات العامة وخدمة العماء» بمثابة خطوة ايجابية
وتجاري عاملي،
مهمة نحو الرؤية السامية للكويت كمركز مالي ُ
وتماشيا مع استراتيجية برنامج عمل الحكومة املعلن (2013
–  )2017ال ��ذي ات �خ��ذ م��ن ال �ش��راك��ة ب��ن ج�م�ي��ع األط� ��راف امل�ك��ون��ة
للمجتمع ال�ك��وي�ت��ي أس��اس��ا لتحقيق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ،ال��ى
جانب أهمية االستثمار في العنصر البشري وتنمية قوة العمل
الوطنية ف��ي جميع امل �ج��االت وال�ق�ط��اع��ات .كما أن ال�ج��ائ��زة هي
األولى من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون.

امل�ساركون يف الدورة بلقطة جماعية

ت��اب��ع م �ح��اف��ظ ال �ف��روان �ي��ة ال�ش�ي��خ
فيصل الحمود ح��ال��ة الرقيب أول
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � ��دب � ��وس اث � ��ر اص��اب �ت��ه
ب�ط�ل��ق ن ��اري أث �ن��اء ت�ن�ف�ي��ذه اح��دى
املهمات الرسمية ،حيث قام ممثل
ع � ��ن امل � �ح� ��اف� ��ظ ب � ��زي � ��ارة ال� ��دب� ��وس
بمستشفى ال�ف��روان�ي��ة لاطمئنان
ع � �ل� ��ى ص � �ح � �ت ��ه ن � ��اق � ��ا ل� �ل� �م� �ص ��اب
ت �ح �ي��ات ال �ش �ي��خ ف �ي �ص��ل ال �ح �م��ود
وت�ق��دي��ره مل��ا ي�ق��وم ب��ه رج��ال األم��ن
في حفظ األمن واألمان ،وتمنياته
له بالشفاء العاجل ودوام الصحة
والعافية.

ال�سيخ في�سل احلمود

نظمت ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��ؤس�س��ة طومسون
فاونديشن بالجامعة األميركية في الكويت
وح� ��اض� ��ر ف �ي �ه��ا اإلع � ��ام � ��ي ي� �س ��ري ف� ��ودة
وخ �ص �ص��ت ل�ل�ف��ائ��زي��ن ب ��ال ��دورة ال�س��اب�ع��ة
ل�ل�م�س��اب�ق��ة وال ��ذي ��ن أع �ل �ن��ت أس �م��اؤه��م في
شهر فبراير املاضي.
ولفت العلي إلى أن مسابقة مبارك الحمد
ل �ل �ت �م �ي��ز ال �ص �ح��اف��ي أك� � ��دت ل � ��دى اخ �ت �ت��ام

دورت� �ه ��ا ال �س��اب �ع��ة ع��زم �ه��ا ت�ن�ظ�ي��م دورات
مهمة للفائزين ال�ش�ب��اب ع�ل��ى غ ��رار م��ا تم
للمتوجن في دورتها السادسة.
وأوضح أن إقامة مثل هذه الدورات تهدف
إل��ى النهوض بالعمل الصحافي الكويتي
ع �ب��ر ص �ق��ل إب � ��داع � ��ات ال �ش �ب ��اب ال �ف��ائ��زي��ن
ب �ج��وائ��ز امل �س��اب �ق��ة ب �م��ا ي �ص��ب أي �ض ��ا ف��ي
تحقيق أحد االهداف التي أنشئت املسابقة

أشاد أمن عام اتحاد الصحافة الخليجية
ن� ��اص� ��ر ال� �ع� �ث� �م ��ان ب �ت �خ �ص �ي��ص م �م �ل �ك��ة
ال �ب �ح��ري��ن ي ��وم ��ا ل��اح �ت �ف��ال ب��ال �ص �ح��اف��ة
البحرينية واع�ت�ب��ره ان�ت�ص��ارا للصحافة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ول �ل �ق �ل��م ال �ص �ح��اف��ي ع �م��وم��ا
وم ��ؤش ��را ع �ل��ى أن �ه ��ا ت �س �ي��ر ف ��ي ال �ط��ري��ق
الصحيح.
وق ��ال ال�ع�ث�م��ان بمناسبة االح �ت �ف��ال ال��ذي
خ �ص��ص ل ��ه ي � ��وم ال� �س ��اب ��ع م ��ن م ��اي ��و م��ن
ك ��ل ع� ��ام وي� �ق ��ام ب��رع��اي��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئ �ي��س ال� � � ��وزراء إن ه� ��ذا االح� �ت� �ف ��ال ليس
تقديرا للصحافة البحرينية والصحافي
البحريني ف�ق��ط ول�ك�ن��ه ت�ق��دي��ر للصحافة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ص �ح��اف �ي��ن ال�خ�ل�ي�ج�ي��ن
جميعا وأنه محفز راق للشباب ليلتحقوا
ب �ه��ذه امل�ه�ن��ة ال �ت��ي ازدادت م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا
ال � �ي� ��وم خ� �ص ��وص ��ا م� ��ع امل� �ت� �غ� �ي ��رات ال �ت��ي
تشهدها املنطقة ح�ي��ث ال�ص�ح��اف��ة س��اح
م �ه��م ال ي �ق��ل ق� ��وة ع ��ن األس �ل �ح ��ة األخ� ��رى
تزداد قوته كلما ازدادت مساحة الحريات
امل�ت��اح��ة .م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ق��ال العثمان إن
امل �ن��اس �ب��ة ف��رص��ة ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ب��اس��م ات �ح��اد
ال�ص�ح��اف��ة الخليجية ع��ن ال�ش�ك��ر الجزيل
للدعم الذي تلقاه هذه املؤسسة الخليجية
م��ن ل ��دن ص��اح��ب ال �س �م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء
ال ��ذي احتضنها وك ��ان سببا أس��اس��ا في

نا�رص العثمان
نشأتها واستمرارها ،مقدرا كل ما تقدمه
مملكة البحرين من دعم يعن هذا االتحاد
على ال�ق�ي��ام ب ��دوره واإلس �ه��ام ف��ي مسيرة
العمل الصحافي الخليجي.
يشار إل��ى أن اتحاد الصحافة الخليجية
ت��أس��س ف ��ي  2005وأش �ه ��ر ف ��ي  2009في
املنامة ويهتم بتنمية الكوادر الصحافية
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ودع� ��م ال �ح��ري��ات ال�ص�ح��اف�ي��ة
املسؤولة.

املحيلبي :نعمل لالرتقاء بالعمل
الهندسي العربي املشترك

املحيلبي متو�سطا ً املهند�سني امل�رصيني

�سعار اجلائزة

َّ
«مبارك الحمد» نظمت «صقل املهارات الصحافية»

أق� ��ام� ��ت م �س��اب �ق��ة ال �ش �ي ��خ م � �ب� ��ارك ال �ح �م��د
للتميز الصحافي دورة ت��دري��ب ل�ع��دد من
ال�ص�ح��اف�ي��ن ال�ك��وي�ت�ي��ن ال�ش�ب��اب ب�ع�ن��وان
«ال�ص�ح��اف��ة االس�ت�ق�ص��ائ�ي��ة) عنيت بصقل
م �ه��ارات �ه��م وت�ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى االس �ت �م��رار
ف��ي ت�م�ي��زه��م .وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة العليا
للمسابقة أيمن العلي في تصريح صحافي
أمس إن ال��دورة التي استمرت خمسة أيام

الحمود أطمأن على حالة
الرقيب أول عبدالله الدبوس

العثمان :االحتفال بيوم الصحافة
البحرينية انتصار لـ«الخليجية»

اأحمد املنفوحي

تنطلق ف��ي ال�ت��اس��ع ال�ح��ال��ي أع �م��ال ال� ��دورة األول ��ى م��ن «ج��ائ��زة
الكويت للعاقات العامة وخ��دم��ة العماء» املقامة تحت رعاية
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد أمير الباد ،والتي
تنظمها جمعية العاقات العامة الكويتية.
وأوض �ح��ت اللجنة العليا ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي أم��س ب��أن ج��دول
أع �م��ال ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �خ��اص��ة ب��ال �ج��ائ��زة س�ي�ق��ام ع�ل��ى م��رح�ل�ت��ن؛
األول ��ى تنطلق ي��وم��ي  11 ،10ال�ح��ال��ي ،حيث ت�ق��ام  4ورش عمل
تتناول م�ح��اور م�ح��ددة هدفها تقديم أب��رز وأن�ج��ح االتجاهات
الحديثة في العاقات العامة وخدمة العماء وكيفية استثمار
وسائل االعام واالتصال األمثل لتحقيق أهداف واستراتيجيات
ال�ع��اق��ات ال�ع��ام��ة ال�ف� ّ�ع��ال��ة .ه��ذا ب��االض��اف��ة ال��ى ان �ط��اق امل�ع��رض
املصاحب للجائزة  -على م��دار اليومن  10و - 11ال��ذي يعتبر
ف��رص��ة مثالية للتطبيق العملي املباشر للمشاركن ف��ي ورش
العمل ،ومناخا جيدا القامة عاقات عمل بن املؤسسات واألفراد
وتمتن ودعم العاقات العامة واالتصال املؤسسي .أما املرحلة
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من أجلها .وأعرب عن الشكر لكل من ساهم
في إنجاح ه��ذه ال��دورة املهمة وخصوصا
ال��زم �ي��ل امل �ح��اض��ر ي �س��ري ف ��ودة ال ��ذي ق��دم
خ �ب��رت��ه االس �ت �ق �ص��ائ�ي��ة ل�ل�م�ت��درب��ن وب��ذل
جهودا كبيرة ساهمت في تحقيق األهداف
املرجوة من التدريب.
وذك � ��ر أن ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا س�ت�ق�ي��م دورات
أخ ��رى أي �ض��ا ف��ي ل�ب�ن��ان وق �ط��ر واإلم � ��ارات
ل�ل�ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز األول� ��ى ف��ي أق �س��ام فئة
الشباب تنفيذا لتوجيهات راع��ي املسابقة
سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس ال ��وزراء باالهتمام بشباب
الكويت ودعمهم .وقال العلي إن أحد أبرز
أهداف املسابقة يتمثل في االرتقاء بالعمل
الصحافي الكويتي ال��ذي يتمتع بالحرية
وال�ش�ف��اف�ي��ة ،مشيرا إل��ى أن اللجنة العليا
للمسابقة تعمل ضمن إمكاناتها املتاحة
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ك ��ل م ��ا ي �ش �ج��ع ع �ل��ى ال�ت�م�ي��ز
الصحافي وخلق روح التنافس اإليجابي
ب� ��ن ال �ص �ح ��اف �ي ��ن وال� � ��وص� � ��ول ب� �ه ��م إل ��ى
مصاف مستويات اإلعام العاملي.
وع ��ن ال� � ��دورات امل�ق�ب�ل��ة أف� ��اد أن �ه��ا ستنظم
بشكل نوعي ومتميز في مؤسسات عريقة
ك �ق �ن��اة ال �ج��زي��رة ال �ق �ط��ري��ة وق �ن ��اة ال ��«س��ي
إن إن» ب��ال�ع��رب�ي��ة ف��ي دب ��ي وغ �ي��ره��ا بعد
أن «أب��رم �ن��ا م�ع�ه��ا ات�ف��اق�ي��ات ت �ع��اون تقيم
بموجبها هذه الدورات».
وأع� � ��رب ع ��ن ال �ش �ك��ر ل �ل �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة
وإدارت� � � �ه � � ��ا ع� �ل ��ى اس� �ت� �ض ��اف� �ت� �ه ��ا ال� � � ��دورة
وت �س �خ �ي��ر ك ��ل ام �ك��ان��ات �ه��ا الن �ج��اح �ه��ا م��ا
انعكس ايجابا على مسار التدريب طوال
أيامها الخمسة.

أش ��اد رئ�ي��س جمعية امل�ه�ن��دس��ن الكويتية
املهندس سعد املحيلبي بالعاقات املميزة
التي تربط بن زماء املهنة في كل من مصر
وال �ك��وي��ت ،الف �ت��ا ال ��ى اس �ت �ض��اف��ة الجمعية
ل��راب�ط��ة امل�ه�ن��دس��ن امل�ص��ري��ن ال�ع��ام�ل��ن في
ال �ك��وي��ت ووج� ��ود ات �ف��اق��ات وم ��ذك ��رة ت�ف��اه��م
وب � ��رام � ��ج م �ش �ت ��رك ��ة ت � �ه� ��دف ال� � ��ى االرت � �ق � ��اء
ب��ال �خ �ب��رات وت �ب��ادل �ه��ا ب ��ن امل �ه �ن��دس��ن في
البلدين الشقيقن ،ودع��م العمل الهندسي
العربي املشترك.
ه� � ��ذه االش � � � � ��ادة أط� �ل� �ق� �ه ��ا امل �ح �ي �ل �ب��ي خ ��ال
استقباله لعدد من املهندسن املصرين في
مكتبه بالجمعية مساء أول من أمس ضم كل
من :الدكتور عبدالله عبداملقصود ،املهندس

محمد نجيب ،املهندس نبيل مكرم ،املهندس
مصطفى طه واملهندس عاطف لطفي ،حيث
ق��دم��وا ال �ت �ه��ان��ي ل��رئ �ي��س وأع� �ض ��اء مجلس
االدارة وع��رض��وا ع��ددا م��ن األف �ك��ار لتطوير
وت��دع �ي��م ال �ع��اق��ات م��ع ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس��ن
الكويتية.
وذكر املحيلبي :أن الجمعية لن تألوا جهدا
في دعم جميع املهندسن املصرين العاملن
في الكويت وتتمنى لهم التوفيق في خدمة
زم��ائ �ه��م امل �ه �ن��دس��ن ودع� ��م ال �ع��اق��ات بن
الجمعية ونقابة املهندسن املصرين التي
تربطنا بها عاقات تعاون وبرامج مشتركة
م �ن��ذ أن دع �م �ت��ا ان� �ش ��اء ات� �ح ��اد امل �ه �ن��دس��ن
العرب في ستينيات القرن املاضي.

املواصالت :قطع الخدمة الهاتفية
عن املتخلفني بالسداد  24الحالي
ن � ��اش � ��دت وزارة امل � � ��واص � � ��ات امل �ش �ت ��رك ��ن
باملبادرة الى سداد ما عليهم من مستحقات
مالية مترتبة على الخدمة الهاتفية ،حيث
س �ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذ ن �ظ��ام ال �ق �ط��ع اآلل� ��ي امل�ب��رم��ج
لشهر مايو الحالي وفقا ملا هو متبع وذلك
بالبدء ب��ارس��ال رس��ال��ة تحذيرية أول��ى يوم
األح ��د امل �ق �ب��ل ،ستعقبها رس��ال��ة ت�ح��ذي��ري��ة
ثانية يتم بثها الى أرق��ام الهواتف صاحبة
العاقة في السابع عشر من الشهر نفسه.
وأوض �ح��ت ال � ��وزارة أن��ه وب �ع��د ب��ث ال��رس��ال��ة
ال �ت �ح��ذي��ري��ة ال �ث��ان �ي��ة س �ت �ب ��ادر ف ��ي ال ��راب ��ع
وال �ع �ش��ري��ن م��ن ش�ه��ر م��اي��و ب�ق�ط��ع ال�خ��دم��ة
ع � ��ن ال � �ه� ��وات� ��ف امل� �ت� �خ� �ل ��ف أص� �ح ��اب� �ه ��ا ع��ن
ال �س��داد .مشيرة ال��ى ان السقف امل��ال��ي ال��ذي
ب �ن ��اء ع �ل �ي��ه ي �ق ��وم ال �ح��اس��ب اآلل � ��ي ب � ��ادراج
ال��رق��م ال �ه��ات �ف��ي ال ��ى ق��ائ �م��ة ال �ق �ط��ع امل�ب��رم��ج
ه��و  50د.ك ل �ل �ه��وات��ف امل �ن��زل �ي��ة ،و 100د.ك
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ه��وات��ف ال �ت �ج��اري��ة ،ع �ل �م��ًا ب��أن
الهواتف التي تم سلفًا االتفاق على تقسيط

مبالغها املستحقة ستقطع ال�خ��دم��ة عنها
آل � �ي ��ًا م� �ب ��اش ��رة ع� �ن ��د ال� �ت ��أخ ��ر ع� ��ن ت �س��دي��د
القسط الشهري املستحق ،كما سيتم قطع
ال�خ��دم��ة الهاتفية ع��ن امل�ت��أخ��ري��ن ع��ن س��داد
االش�ت��راك��ات السنوية مل��دة ( )6اشهر فاكثر
لفئة منازل وتجاري للغير كويتي وتجاري
بالنسبة للكويتين وذلك مع كل عملية قطع
شهري.
وأث � �ن � ��ت وزارة امل� � ��واص� � ��ات ع� �ل ��ى ت� �ع ��اون
املشتركن خال األشهر املاضية كما حثتهم
على ضرورة االلتزام بتسديد املبالغ املالية
املستحقة للوزارة لضمان استمرار الخدمة
الهاتفية على الوجه األمثل ولتفادي ادراج
أرقامهم ضمن برنامج القطع األلي ،منوهة
ال��ى امكانية تسديد املشتركن لفواتيرهم
عبر م��وق��ع ال ��وزارة االل�ك�ت��رون��ي www.moc.
 kwوم��وق��ع البوابة االلكترونية الحكومية
الرسمية  www.e.gov.kwأو االستعام عن
حساباتهم عبر االتصال على الرقم .123

