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بدء تطبيق قرار إلغاء ملصق اإلقامة بالجواز واالستعاضة عنه بالبطاقة

التركيت افتتح دورة تخمين األضرار

معرفي« :الداخلية» تسعى للقضاء

الناتجة عن الحوادث

على البيروقراطية وتكدس المراجعين
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلن وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد
ل�ش�ؤون االقامة اللواء طالل معريف
عن بدء تطبيق القرار ال��وزاري رقم
« »135ل�سنة  2019اعتبار ًا من �أم�س
والذي يق�ضي بالغاء مل�صق االقامة
بجواز �سفر الأجانب واال�ستعا�ضة عنه
بالبطاقة املدنية �سارية املفعول،
الفت ًا �إلى �أن املرحلة الأولى من القرار
تطبق على حاملي املادة « »20العمالة
املنزلية ،و�أن هذه اخلطوة التي ت�أتي
يف اطار توجيهات نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية الفريق
م.ال�شيخ خالد اجل��راح وتعليمات

وكيل ال��وزارة الفريق ع�صام النهام
ت�شدد على ��ضرورة مواكبة �أح��دث
التقنيات التكنولوجية لتح�سني
م�ستوى اخل��دم��ات املقدمة وخدمة
العمل الأم��ن��ي مبفهومه ال�شامل،
لتحقيق منظومة �أم��ن��ي��ة خدمية
متكاملة ،متكن املواطن واملقيم من
انهاء كافة معامالته اخلا�صة عرب
خدمات الأون الين.
و�أو�ضح �أن �إج��راءات جتديد وا�صدار
االقامة �شهدت يف اليوم الأول تطبيق
القرار مرونة و�سهولة و�رسعة يف
الإجن��از وتعاون ًا من املراجعني يف
كافة االدارات باملحافظات ال�ست،
م�ؤكد ًا �أن الهدف الأ�سا�سي من الغاء

برنامج تكنولوجيا الطاقة الشمسية

• جانب من ورشة العمل

كتب حم�سن الهيلم:
�أقام املركز البيئي للطلبة التابع للجنة الوطنية
الكويتية للرتبية والعلوم والثقافة  -اليوني�سكو
ور�شة عمل بعنوان برنامج تكنولوجيا الطاقة
ال�شم�سية بح�ضور معلمني ومعلمات من �شبكة املدار�س
امل�ستدامة ومهند�سني من قطاع املن�ش�آت الرتبوية.
و�أك��د املهند�س امليكانيكي املتخ�ص�ص بالطاقة
البديلة علي العو�ضي من �رشكة �إنرتك �أن الغر�ض

الأ�سا�سي للربنامج التدريبي هو التعرف على مكونات
�أنظمة الطاقة ال�شم�سية وتكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية
و�أنواعها و�صيانة �أنظمتها ،و�سيتم التطرق �إلى نوعني
من الطاقة ال�شم�سية والتدريب عليها باال�ضافة �إلى
تعريف امل�شاركني بعمل نظام متكامل يتم ت�شغيله عن
طريق الطاقه ال�شم�سية.
و�أو�ضح العو�ضي ب�أن النظام يعتمد ا�سا�س ًا على �أ�شعة
ال�شم�س ليحولها �إلى طاقة كهربائية ميكن ا�ستعمالها
يف املنازل �أو يف امل�صانع.

المسعد :ال وساطة وال محسوبية

في اختيار المتقدمين الجدد للنيابة العامة
كتب �سالمة ال�سليماين:

قال امل�ست�شار املحامي الأول يف
النيابة العامة بدر امل�سعد ان من
يح�صل على الوظيفة من املتقدمني
اجل��دد للعمل يف النيابة العامة
هو من يفر�ض نف�سه عرب كفاءته
يف االختبار التحريري وال�شفهي
ويجتاز املقابلة ال�شخ�صية ،كل ذلك
دون تدخل للو�ساطة واملح�سوبية.
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمتها
ادارة التطوير الطالبي وامل�سابقات
يف كلية القانون الكويتية العاملية
بعنوان «النيابة العامة واجراءاتها»
و�أدارها امل�ست�شار د.جا�سم الرا�شد
ع�ضو هيئة التدري�س يف الكلية
وامل�ست�شار يف حمكمة اال�ستئناف
ال��ع��ل��ي��ا «امل��ح��ك��م��ة االداري������ة»،
وح�رضها ع��دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س والطلبة.
وحتدث فيها امل�ست�شار بدر امل�سعد
م��ن �أج���ل ت��ع��ري��ف طلبة الكلية
الراغبني يف االلتحاق بالنيابة
العامة بعد التخرج بواقع النيابة
العامة وحقوق وواج��ب��ات وكالء

• بدر املسعد وجاسم الراشد خالل ندوة «النيابة العامة وإجراءاتها»

النيابة وفقا للقانون الذي ينظم
عملها ،ا�ستهلت ال��ن��دوة بكلمة
ترحيبية �ألقتها هناء االبراهيم
م��دي��رة ادارة التطوير الطالبي
وامل�سابقات �شكرت فيها امل�ست�شار
امل�سعد على تعاونه الدائم مع �إدارة
الكلية من خالل ف�سح املجال �أمام

كتب حم�سن الهيلم:

مل�صق االقامة بجواز ال�سفر ي�أتي
ملواكبة �أح��دث التقنيات العاملية
متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
الأمنية الرامية للميكنة الإلكرتونية
ل��ك��اف��ة اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها
للمواطنني واملقيمني توفري ًا للوقت
واجلهد .و�أ�شار معريف الى �أن القرار
ي�ساهم يف الق�ضاء على البريوقراطية
وتكد�س امل��راج��ع�ين داخ��ل ادارات
�ش�ؤون االقامة للح�صول على اخلدمة،
منوه ًا الى �أن املرحلة الثانية من
تطبيق القرار ت�شمل حلاملي املادة
« ،»18مو�ضح ًا اجلهوزية الكاملة
لتعميم ال��ق��رار على ك��ل املقيمني
بالكويت.

المركز البيئي للطلبة أقام ورشة عمل

الطالب والطالبات الجراء التدريب
امل��ي��داين يف النيابة العامة ما
كان له �أطيب الأث��ر على ت�أهيلهم
للم�ستقبل الوظيفي املنا�سب بعد
التخرج ،وه��ذا ما ح�صل حيث مت
قبول عدد من خريجي الكلية للعمل
كوكالء نيابة.

�أعلنت وزارة الكهرباء واملاء عن زيادة
عدد �أجهزة الب�صمة يف ال��وزارة �إلى 35
جهاز ًا موزعة على جميع بوابات اخلروج
وذل��ك لت�سهيل عملية خ��روج املوظفني
من البوابات .و�أكدت الوزارة على ل�سان
ممثلي فريق الب�صمة ان زيادة عدد الأجهزة
�سيكون له دور يف تنظيم حركة املوظف
اثناء خروجه من العم لتفادي ًا لل�ضغط
احلا�صل يف ال�سابق على الأجهزة.
يذكر ان ال���وزارة �شهدت خ�لال الفرتة
الأخ�يرة حالة اكتظاظ للموظفني اثناء
اخلروج من الدوام الر�سمي خ�صو�ص ًا بعد
تطبيق نظام الب�صمة اجلديد الذي طبق
خالل ال�شهر املا�ضي.
فيما �أعلنت وزارة الكهرباء واملاء انه

• أثناء افتتاح الدورة

«اإلطفاء» :إنقاذ شخصين انحشرا تحت حاوية

«بلدية العاصمة»:

ثالجة بعد سقوطها فوقهما في الجهراء

رفع  765إعالن ًا

مخالف ًا

ك�شفت ادارة العالقات العامة يف
بلدية الكويت عن االجنازات التي
حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية
حمافظة العا�صمة خ�لال �شهر
ف�براي��ر املا�ضي م��ن خ�لال عمل
النوبات الثالث «�أ،ب،ج» ،م�شرية
الى حر�ص الفريق على تطبيق كافة
اللوائح والأنظمة املعمول بها يف
بلدية الكويت للحد من التجاوزات
واملخالفات يف نطاق املحافظة.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد �أو���ض��ح رئي�س
ف��ري��ق ال���ط���وارئ ب��ف��رع بلدية
حمافظة العا�صمة �أحمد ارحمه
�أن عدد حما�رض املخالفات التي
مت حتريرها وفقا لالئحة البناء
ب��ل��غ  11خم��ال��ف��ة يف ح�ين بلغ
ع��دد حم��ا��ضر امل��خ��ال��ف��ات التي
مت حتريرها للباعة املتجولني
برفقة اللجنة الرباعية امل�شرتكة
 30خمالفة ،ومت التعامل مع 3
�شكاوى �سكن عزاب.
وتابع ارحمه قائ ً
ال ان الفريق
قام برفع  765اعالن ًا ع�شوائي ًا
خمالف ًا من ال�شوارع وامليادين
وازالة  35تعديا وخمالفة وفقا
لالئحة نظام ال��زراع��ة بالقرار
ال��وزاري رقم  172ل�سنة 2007
واملر�سوم بالقانون رق��م 105
ل�سنة  ،1980وترحيل  71حم�رض
خمالفة ملكتب مدير الفرع.

• رجال اإلطفاء خالل إنقاذهم للشخصني

كتب حم�سن الهيلم:
متكن رجال الإطفاء من �إنقاذ �شخ�صني انح�رشا
حتت حاوية ثالجة �أمام �أحد املنازل يف منطقة
اجلهراء ،وجاء يف التفا�صيل ان بالغا ورد لغرفة
عمليات الإطفاء يفيد ب�سقوط حاوية ثالجة فوق
اثنني من العمال بعدما كانت مثبتة فوق طاولة
من احلديد وت�ستخدم لتخزين الأغرا�ض وقد
متت تعبئتها بحمولة زائدة من جهة واحدة ما
ت�سبب يف ميالنها و�سقوطها فوقهما وهما على

قيد احلياة ،وعلى �أثره مت توجيه رجال �إطفاء
مركز اجلهراء بقيادة املقدم ه�شام البناي.
وقالت م�صادر �أمنية �إن عملية الإنقاذ كانت
معقدة وحتتاج لدقة ومهارة عالية للحفاظ
على �سالمة املح�شورين حتتها ،حيث قام
رجال الإطفاء برفع احلاوية عن طريق ا�ستخدام
معدات الإنقاذ بحذر �شديد وعناية فائقة ،ومت
اخراجهما من دون تعر�ضهما لأي م�ضاعفات،
ه��ذا وت��واج��د يف موقع احل���ادث رج��ال الأم��ن
والطوارئ الطبية.

األنصاري افتتح معرض القبول بكلية الهندسة والبترول
كتب �سالمة ال�سليماين:
برعاية وح�ضور مدير جامعة الكويت
د.ح�سني الأن�صاري افتتحت عمادة
كلية الهند�سة وال��ب�ترول معر�ض
القبــول الواحد والع�رشين يف قاعة
فاروق برغ�ش للمعار�ض  -مبنى كلية
الهند�سة والبرتول باخلالدية.
وذك���ر العميد امل�����س��اع��د لل�ش�ؤون
الطالبية د.خالد الهزاع �أن الهدف
من هذا املعر�ض هو تعريف خريجي
املرحلة الثانوية �سواء من املدار�س
احلكومية �أو اخلا�صة بالأق�سام العلمية
بكليات جامعة الكويت والتخ�ص�صات
والربامج العلمية املتوافرة مبختلف
الكليات وبكلية الهند�سة والبرتول
ب�شكل خا�ص.
و�أ�شار الى �أنه �شارك يف املعر�ض ما
يقارب  32جهة من داخل كلية الهند�سة
والبرتول ومن كليات ومراكز جامعة
الكويت املختلفة للتعرف على ما
يتنا�سب مع طموحهم وميولهم قبل
االلتحاق باجلامعة ،مو�ضحا دور
مكتب التوجيه والإر�شاد بكلية الهند�سة
والبرتول بتوعية املدار�س احلكومية
واخلا�صة ب�آلية القبول و�أهمية درا�سة
بع�ض املقررات قبل دخول اجلامعة.

«الكهرباء» :توزيع  35جهازاً للبصمة
لتسهيل خروج الموظفين
كتب فار�س عبد الرحمن:

افتتح مدير عام الإدارة العامة
لالطفاء باالنابة اللواء م.خالد
الرتكيت ام�س دورة «تخمني
الأ�رضار الناجتة عن احلوادث»
والتي تقام خالل الفرتة من 10
الى  14مار�س احلايل ،وي�شارك
يف ال���دورة « »20من منت�سبي
مراقبة حتقيق حوادث احلريق.
وب�ي�ن ال�ترك��ي��ت �أه��م��ي��ة هذه
الدورة والتي تهدف الى متكني
امل�شاركني م��ن ال��ق��درة على
اع��ط��اء تخمني �صحيح حول
الأ�رضار التي تنتج عن احلرائق
وت��ق��دي��ره��ا ب�����ش��ك��ل منا�سب
وواقعي.

• طالل معرفي

استمرار أعمال صيانة المحطات في «مبارك الكبير»

�سيتم ف�صل التيار الكهربائي عن بع�ض
حمطات التحويل الثانوية مبحافظة
م��ب��ارك الكبري ب�صورة م�ؤقتة الج��راء
�صيانة طارئة للمحوالت وذل��ك ح�سب
مواعيد معينة .وقالت الوزارة يف بيان
ان الأعمال �ست�ستمر خالل الأ�سبوع احلايل
يف م��ب��ارك الكبري حيث �ستبد�أ �أعمال
ال�صيانة من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا
وحتى احلادية ع�رشة ظهر ًا وتنتهي �أعمال
ال�صيانة اخلمي�س املقبل.
واو�ضحت ال��وزارة انها �ستتابع �أعمال
ال�صيانة يف خمتلف مناطق الكويت و�سيتم
موافاة املواطنني باملكان والزمان الذين
�سيتم بهما الأعمال ،متمنية من اجلميع
التوا�صل مع الوزارة ب�شكل مبا�رش يف حال
وجود �أي اعطال يف ال�شبكات واملحطات
الكهربائية.

محليات

• أجهزة البصمة على جميع البوابات

بدء التشغيل
التدريجي للفواتير
الجديدة اليوم

كتب فار�س عبد الرحمن:

�أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء �أنها
�ستبد�أ الت�شغيل التدريجي لأنظمة
الفواتري اجلديدة و�ستكون املرحلة
الأول���ى اع��ت��ب��ار ًا م��ن ال��ي��وم يف عدد
من املكاتب املوزعة يف حمافظتي
اجلهراء والفروانية.
و�أو�ضحت الوزارة ان لديها  6مكاتب
منت�رشة على النحو التايل �أو ًال مكتب
الفروانية ومكتب االندل�س ومكتب عبد
الله املبارك ومكتب اجلهراء ومكتب
العيون ومكتب �سعد العبدالله.
وطلبت ال���وزارة م��ن امل�ستهلكني
يف حمافظتي الفروانية واجلهراء
مراجعة املكاتب امل��ذك��ورة �إلى
حني االنتهاء من ت�شغيل املكاتب
الأخ��رى ،مبينة انه �سيتم الإعالن
ع��ن ت�شغيل املحافظات الأخ��رى
خالل فرتة الحقة.

• حسني األنصاري يفتتح املعرض

الشطي :المرأة الكويتية

حظيت بدعم كبير من الدولة
�أكدت جلنة املر�أة الدبلوما�سية يف الكويت �أن املر�أة الكويتية
حققت العديد من الإجن���ازات يف كل امليادين وعلى جميع
امل�ستويات وخمتلف التخ�ص�صات وال�صعد بف�ضل دعم القيادة
ال�سيا�سية لها.
وقالت م�ست�شارة اللجنة نرج�س ال�شطي ،خالل احتفال �أقامته
اللجنة التي ت�ضم �سفريات الدول لدى البالد وعقيالت ال�سفراء
كذلك �إن القيادة الر�شيدة للكويت ممثلة ب�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد� ،أتاحت الفر�صة للمر�أة الكويتية لإثبات
قدراتها وامل�ساهمة يف خطط التنمية من خالل تقلدها العديد من
املنا�صب القيادية والوزارية ما �ساعدها على امل�شاركة الفاعلة
يف خدمة بلدها.
و�أ�ضافت �أن يوم امل��ر�أة العاملي ال��ذي �صادف يوم اجلمعة
املا�ضي ،يبقى حمطة �سنوية البد من الوقوف �أمامها لقيا�س
مدى ما حققناه �أفرادا وجمتمعات و�شعوبا ودوال من تقدم يف
ميادين احل�ضارة مبينة �أن التجارب كافة �أثبتت �أن املر�أة ال تقل
كفاءة عن الرجل يف العطاء والت�ضحية وحتمل امل�س�ؤوليات.
ولفتت �إلى �أن املر�أة الكويتية حظيت بدعم كبري من الدولة
من خالل منحها حقوقها ال�سيا�سية كاملة ت�صويتا وتر�شحا
النتخابات جمل�س الأم��ة وغريها يف حني و�صلت �إلى املقعد
الوزاري �أكرث من مرة وتبو�أت منا�صب قيادية عدة.

