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تفقد سير العمل في «المعلومات المدنية» و«شؤون إقامة حولي»

نسعى للمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو

النهام :ماضون في ميكنة الخدمات والقضاء على المعامالت الورقية

حصة الصباح :ملتقى «أتمنى» يستعرض  20تجربة
تربوية ملهمة في تنمية المنظومة التعليمية

كتب حم�سن الهيلم:

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام
النهام ،يرافقه الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
الإق��ام��ة اللواء ط�لال معريف ،بجولة
تفقدية �شملت الهيئة العامة للمعلومات
املدنية و�إدارة �ش�ؤون �إقامة حويل.
ي�أتي ذلك يف �إط��ار الوقوف على �سري
�إج��راءات جتديد و�إ�صدار الإقامة على
�أر���ض الواقع ومتابعة تطبيق القرار
الوزاري  135ل�سنة  2019والذي يق�ضي
ب�إلغاء مل�صق الإقامة بجواز �سفر الأجانب
واال�ستعا�ضة عنه بالبطاقة املدنية
�سارية املفعول والذي بد�أ تطبيقه يوم
الأحد املا�ضي.
وخاللجولتهيفالهيئةالعامةللمعلومات
املدنية التقى الفريق النهام مدير عام
الهيئةم�ساعدالع�سعو�سي،وامل�س�ؤولني
بالهيئة ،حيث اطلع على �آليات �إجناز
املعامالت واملرونة والتي�سري والت�سهيل
على املواطنني واملقيمني املراجعني
بعد تطبيق النظام اجلديد.
كما ا�ستمع �إل��ى ��شرح عن كيفية عمل
املنظومة والتقنية امل�ستخدمة والتي

• الفريق عصام النهام خالل اجلولة

تعد الأحدث ال�ستخراج الإقامة بالنظام
اجلديد.
كما تفقد الفريق النهام ،يرافقه
م�ساعد الع�سعو�سي ،واللواء طالل
معريف� ،سري العمل يف �إدارة �ش�ؤون

�إق��ام��ة ح��ويل ،و�أك��د ��ضرورة تنفيذ
القرار على الوجه االكمل ،الفت ًا �إلى �أن
ا�سرتاتيجية الوزارة تهدف �إلى ميكنة
اخلدمات املقدمة للجمهور والق�ضاء
على املعامالت الورقية واالعتماد

على �أح��دث التقنيات ،واال�ستخدام
الأمثل خلدمات الأون الين التي تقدمها
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الإقامة بالتعاون
مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية
وقطاع تكنولوجيا املعلومات.

«األمن العام» :ضبط  459مطلوب ًا جنائي ًا
ومخالفين لقانون اإلقامة
كتب حم�سن الهيلم:
ا�ستمرارا للحمالت الأمنية التي يقوم بها
قطاع الأمن العام حلفظ الأمن والنظام وفر�ض
هيبة و�سيادة القانون ملنع وقوع اجلرمية
والوقاية منها و�ضبط مرتكبيها مت تنفيذ
حملتني �أمنيتني على الأ���س��واق الع�شوائية
و�سوق اخل�ضار وال�شقق امل�شبوهة مبنطقة
جليب ال�شيوخ مبحافظة الفروانية و�صناعية
الفحيحيل مبحافظة الأحمدي بقيادة وكيل
وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن العام
اللواء ال�شيخ في�صل النواف يرافقه مدير
عام مديرية امن حمافظة الفروانية اللواء
عبدالله العلي ومدير عام مديرية �أمن حمافظة
الأحمدي العميد علي املري وعدد من قيادات
قطاع الأمن العام .
و�أ�شارت االدارة الى ان احلمالت �أ�سفرت عن
�ضبط  459مطلوب ًا وخمالف ًا منهم � 130شخ�ص ًا
ب��دون �إثبات و� 51شخ�ص ًا خمالف لقانون
االقامة و� 26شخ�ص ًا متغيب ًا و  15خممور ًا
و  10ا�شخا�ص مطلوبني امني ًا و 4ا�شخا�ص
بتهمة ممار�سة ا�أعمال منافية للآداب ,ا�ضافة
�إل��ى حترير  164خمالفة مرورية وحجز 8
مركبات.
وقالت الإدارة العامة للعالقات واالع�لام
الأمني �أن هذه احلمالت الأمنية �سوف ت�ستمر
وف��ق الواقع امليداين وم��ا يتطلبه ذل��ك من
�إجراءات �أمنية وقائية للق�ضاء على املخالفني
لقوانني الإقامة واملطلوبني وذلك بتعاون
وتن�سيق كامل مع هيئات وم�ؤ�س�سات الدولة
املعنية.
ونا�شدت الإدارة العامة للعالقات والإعالم
الأمني املواطنني واملقيمني ب�رضورة التعاون
مع رجال الأمن بعدم �إيواء �أو الت�سرت على �أي
خمالف للقوانني �أو مطلوب للعدالة جتنب ًا
للوقوع حتت طائلة القانون ،وبالعمل على
دعم احلمالت الأمنية من خالل �رسعة الإبالغ
�أو الإدالء باملعلومات حول �أي �أ�شخا�ص �أو
�أعمال من �ش�أنها الإ�رضار ب�أمن الوطن و�أمان
املواطنني واملقيمني ،وطالبت اجلميع بحمل
�إثبات ال�شخ�صية �سواء كان مواطنا �أو مقيم ًا
يف كل مكان حتى ال يتم توقيفهم وم�ساءلتهم.

• فحص الهويات للركاب

• الشيخة حصة الصباح مع عادل الراشد

ا�ستكمل امللتقى ال�ترب��وي الأول
للم�رشوع الوطني التنموي «�أمتنى»
و املقام حتت رعاية وزير الرتبية
ووزي���ر التعليم ال��ع��ايل د.حامد
العازمي وعنوانه «الإبداع الرتبوي
يف حت��ق��ي��ق ال���ر�ؤي���ة الوطنية»
تدريباته لتمكني  20م��ن �شباب
امليدان الرتبوي �أ�صحاب التجارب
الرتبوية امللهمة يف جمال تطوير
املنظومة التعليمية من �صناعة
هويتهم الوطنية للم�ساهمة يف
حتقيق ر�ؤية �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد؛ لي�ساهموا يف متكني
�أقرانهم والبالغ عددهم  800من
العاملني يف امليدان الرتبوي من
�صناعة هويتهم الوطنية.
هذا وتت�رشف ال�شيخة ح�صة ال�صباح
رئي�سة امل�رشوع الوطني التنموي
«�أمتنى» بدعوة �أهل امليدان الرتبوي
الطموح بجميع فئاته والذي ي�سعى جاهد ًا للم�ساهمة
يف حتقيق الر�ؤية ال�سامية ل�سمو �أمري البالد للكويت
اجلديدة حل�ضور ملتقى «�أمتنى» الرتبوي الأول بعنوان
«الإبداع الرتبوي يف حتقيق الر�ؤية الوطنية» لي�ستلموا
منها ما ميكنهم من �صناعة هويتهم الوطنية للم�ساهمة
يف حتقيق الر�ؤية الوطنية وذلك من خالل  20جتربة
تربوية ملهمة يف تنمية املنظومة التعليمية ي�ستعر�ضها

• أحد املشاركني في امللتقى

عليهم �أقرانهم من الرواد يف تنمية التعليم.
للت�سجيل احل�ضور للملتقى من خالل ا�ستمارة احل�ضور
من املوقع الإلكرتوين مل�رشوع «�أمتنى» يف الفرتة
الأولى من  17-10مار�س ويف الفرتة الثانية من 17
 -27مار�س على الرابط التايل �صفحة خدماتنا:
http://www.atamana.org/form#sthash.
DBCqWM0z.dpbs

بحضور  17خبيراً من  15دولة

التخطيط االستراتيجي للمدن الصحية ..األحد المقبل

• عدد من املخالفني

ت�ست�ضيف وزارة ال�صحة االحد املقبل اجتماع ًا ودورة
تدريبية بح�ضور  17خبري ًا من  15دولة عن التخطيط
اال�سرتاتيجي للمدن ال�صحية ،وذلك يف الفرتة من -17
 20احلايل يف قاعة بوبيان يف فندق رادي�سون بلو.
وت���أت��ي ه��ذه الفعالية التي ينظمها مكتب املدن
ال�صحية ب�إدارة ال�صحة املهنية  ،بالتعاون مع املكتب
الإقليمي ملنظمة ال�صحة العامة ،يف �إط��ار التو�سع
يف تطبيق مبادرة امل��دن ال�صحية الكويتية والتي
اكت�سبت زخما متيزت فيه على م�ستوى الإقليمي الذي
توج باعتماد مدينة الريموك ال�صحية بالإ�ضافة الى
 9مناطق كويتية م�سجلة يف �شبكة امل��دن ال�صحية
الإقليمية و 10مناطق �أخرى ت�سعى للت�سجيل.
و�سي�شارك  17خبري ًا من منظمة ال�صحة العاملية
ممثلني عن  15دولة من دول الإقليم ومن هنا يعترب
االجتماع فر�صة ذهبية لتبادل املعرفة واخلربات

«اإلطفاء» 5 :زوارق جديدة للتدخل السريع في الحوادث البحرية
كتب حم�سن الهيلم:

• جانب من زيارة املكراد لالطفاء البحري في سنغافورة

يف اط��ار توجيهات نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الدولة
ل�����ش���ؤون جمل�س ال����وزراء �أن�س
ال�����ص��ال��ح ل��ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث
ا�سطول الإطفاء البحري والآليات
واملعدات ,قام مدير عام الإدارة
العامة للإطفاء الفريق خالد
املكراد يرافقه مدير ادارة املركبات
واملعدات العميد مهند�س مو�سى
�أكرب ورئي�س مركز فيلكا للإطفاء
البحري العقيد حممد البغلي
ورئي�س ق�سم ال�صيانة البحرية
الرائد مهند�س حممد حيدر بزيارة
�سنغافورة وذل��ك حل�ضور حفل
اال�ستالم الأويل خلم�سة زوارق
جديدة تعترب الدفعة الأولى التي
قامت الإدارة العامة للإطفاء
بالتعاقد ل��ت��وري��ده��ا للتدخل

محاضرتان لـ«كان» للحد من اإلصابة بالسرطان
نظمت احلملة الوطنية للتوعية مبر�ض ال�رسطان
«ك���ان» ،حما�رضتني للتوعية مبر�ض �رسطان
القولون وامل�ستقيم بعنوان «التغذية و�رسطان
ال��ق��ول��ون وامل�ستقيم» ،وذل��ك �ضمن فعاليات
حملة «�أنع�ش حياتك» للتوعية ب�رسطان القولون
وامل�ستقيم ،والتي �أطلقتها «ك��ان» مطلع مار�س
احلايل وت�ستمر حتى بداية �شهر �أبريل املقبل.
وق��د �أقيمت املحا�رضة الأول���ى يف �إدارة تعزيز
ال�صحة بح�ضور جميع العاملني ب��الإدارة ،بينما
�أقيمت املحا�رضة الأخرى �صباح �أم�س الأربعاء يف
ثانوية �سعاد ال�صباح للبنات مبنطقة املن�صورية،
وقدمتهما اخ�صائي فني �أول تغذية فاطمة الواوان،
واخ�صائي فني �أول تغذية زهرة مرت�ضى ،وقد مت
التطرق �إلى تعريف �رسطان القولون وامل�ستقيم
وعوامل اخلطر امل�ؤدية للإ�صابة باملر�ض والتغذية
و�سبل الوقاية.
و�أو���ض��ح��ت املحا�رضتان �أن ��سرط��ان القولون

وامل�ستقيم يحدث يف الأمعاء الغليظة باجلهاز
اله�ضمي ،و�أن ن�سبة حدوثه ت�ضاعفت يف الكويت
خالل الـ � 35سنة املا�ضية مبعدل � 5أ�ضعاف عند
الرجال و� 4أ�ضعاف عند الن�ساء ،مما يتطلب االنتباه
للعوامل امل�سببة لها املر�ض ،والتعرف على �سبل
الوقاية والك�شف املبكر عنه.
وبينت املحا�رضتان �أن من عوامل اخلطر التي تزيد
من فر�ص الإ�صابة ب�رسطان القولون وامل�ستقيم،
العمــر وال��ت��اري��خ املر�ضي العائلي والتهاب
القولون و�أمرا�ض جينية وي�ساعد على ذلك تعاطي
الكحول والـتدخـــــني و�سوء النظام الغذائي،
وال�سمنة».
ومت التحذير خ�لال امل��ح��ا��ضرت�ين م��ن �أ��ض�رار
الوجـبـات ال�سـريـعـة على الإن�سان ،باعتبارها
حتتوي على كميات كبرية من الدهون وال�سكريات
وال�سعرات احلرارية ،كما �أنها فقرية يف العنا�رص
الغذائية املفيدة ،وقليلة يف حمتواها من الألياف.

• جانب من احملاضرة

ال�رسيع للحوادث البحرية والتي
تعترب الأحدث يف العامل .
هذا وتعمل الإدارة العامة للإطفاء
بتحديث اال�سطول الربي والبحري
وامل���ط���ارات ب����أح���دث الآل��ي��ات
واملعدات ملا يخدم رجال الإطفاء
يف اداء مهام عملهم يف مكافحة
احلرائق وعمليات االنقاذ.
وق���ام ال��ف��ري��ق امل��ك��راد بزيارة
الإطفاء البحري التابع للدفاع
امل���دين ال�سنغافوري  ،حيث
اجتمع مع قائد الإطفاء البحري
ال�����س��ن��غ��اف��وري وت���ب���ادل معه
الأح��ادي��ث لتبادل اخل�برات ومت
االطالع على �إمكانياتهم يف جمال
مكافحة احلرائق والنظم الوقائية
منها وجمال التدريب والتعاون
امل�شرتك ملواكبة �أحدث ماتو�صلت
اليه علوم التكنولوجيا يف العامل
يف هذا املجال.

والت�شبيك مبا يعزز دور� أك�ب�ر للمجتمع يف حتمل
م�س�ؤوليات تعزيز �صحة املجتمع.
�أم��ا الفئة امل�ستهدفة فهي الأطباء ور�ؤ���س��اء مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية ،واملختارين ،واللجان
التن�سيقية ،وممثلي جمعيات النفع العام واملبادرات
املجتمع ،والفرق التطوعية ،والقطاع اخلا�ص
والهيئات احلكومية ذات العالقة بالإ�ضافة الى
امل�ؤ�س�سات التعليمية مثل الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وجامعة الكويت خا�صة كلية الطب وكلية
ال�صحة العامة من الطلبة وهيئة التدري�س.
متتد الدورة التدريبية على مدار يومني من ال�ساعة
� 8صباح ًا وحتى ال�ساعة  4ع�رصا يف فندق رادي�سون
بلو– قاعة بوبيان وال��دورة م�سجلة بنظام التعليم
امل�ستمر و�سيح�صل احل�ضور على  10نقاط من الفئة
«�أ» من معهد الكويت لالخت�صا�صات الطبية.

معرفي :ملتزمون
بتنفيذ االتفاقيات
الدولية لمكافحة
آفة المخدرات
�أك��د �سفري الكويت لدى النم�سا ومندوبها
الدائم ل��دى املنظمات الدولية يف فيينا
�صادق معريف �أم�س التزام الكويت بتنفيذ
كافة االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات
ال�صلة مبكافحة �آفة املخدرات.
وقال ال�سفري معريف مبنا�سبة انطالق �أعمال
الدورة الـ 62للجنة الأمم املتحدة ملكافحة
املخدرات غدا ان مواجهة هذا التحدي تتطلب
تعاونا دولي ًا حقيقي ًا وارادة جادة لتطبيق
االل��ت��زام��ات ذات ال�صلة انطالقا من مبد�أ
امل�س�ؤولية امل�شرتكة ملكافحة هذه الآفة
املدمرة.
وا�ضاف ان الكويت تبنت �آليات ملواجهة
�آف��ة امل��خ��درات و�آث��اره��ا امل��دم��رة و�سبال
ممنهجة للتعايف منها عرب تخ�صي�ص عدد
من املراكز العالجية التي تعمل على اعادة
الت�أهيل واالندماج يف املجتمع وذلك يف اطار
ا�سرتاتيجية �شاملة ومتكاملة لتحقيق االمن
واال�ستقرار االجتماعي وال�صحي.
واعرب معريف عن �أمله ب�أن يخرج االجتماع
بتو�صيات ت�ساعد الدول االع�ضاء على مواجهة
هذه الآفة والتطورات اجلديدة التي ت�شهدها
ظاهرة انت�شار املواد املخدرة غري ال�رشعية
وطرق ترويجها من خالل ا�ستخدام و�سائل
التكنولوجيا احلديثة والتوا�صل االجتماعي
خا�صة وان اعمال هذه الدورة ت�صادف مرور
ع�رش �سنوات على االع�لان ال�سيا�سي لعام
 2009والذي حمل عنوان «التعاون الدويل
نحو ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة
م�شكلة املخدرات العاملية».

