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الشعلة :ضرورة تكثيف الجوالت الميدانية
على إدارات السالمة بـ«البلدية»
كتب �ضاحي العلي:
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العقيل :ال يوجد عطل بالموقع اإللكتروني
الخاص بالبيانات المتكاملة
كتب فار�س عبد الرحمن:

�شدد وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية فهد ال�شعلة على �رضورة تكثيف وا�ستمرار
اجلوالت امليدانية لقطاع الرقابة والتفتي�ش على ادارات ال�سالمة بافرع
البلدية باملحافظات الالطالع على �سجالتها والرتاخي�ص ال�صادرة منها
وعلى حما�رض املخالفات املحررة وكافة اعمالها للت�أكد من مطابقتها للنظم
واللوائح املعمول بها والتحقق من مدى التزام تلك االدارات بنظام امليكنة
واالر�شيف االلكرتوين ملعامالتها ل�صادرة والواردة اليها ب�سجل خا�ص يبني
فيه ا�سم املوظف الثالثي وتوقيعه وتاريخ ا�ستالمه للمعاملة.
وقال ال�شعلة يف خطابه املوجه �إلى رئي�س قطاع الرقابة والتفتي�ش التابع
ملكتب الوزير ان تو�صيات جلنة مراجعة االج��راءات التي اتخذتها بلدية
الكويت ب�ش�أن التعديات على امالك الدولة امل�شكلة بقرار وزاري او�صت اي�ضا
على عمل ملف فني لكل م�رشوع حكومي او خا�ص تابع للمحافظة تودع فيه
ا�صول الرتاخي�ص واملوافقات التنظيمية ون�سخ عن املخالفات وكافة االوراق
املتعلقة بامل�رشوع واي�صاالت التح�صيل واملرا�سالت التي تتم بخ�صو�ص
املوقع مع كافة اجلهات منذ بداية العمل وحتى انتهاء العمل فيه يحفظ يف
ار�شيف االدارة ورفع التقارير الالزمة لوزير البلدية.

• فهد الشعلة

محليات

�أكدت وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية مرمي العقيل انه
ال يوجد عطل باملوقع الإلكرتوين املتعلق بالبيانات
املتكاملة ،م�شرية الى ان خا�صية االطالع على البيانات
اخلا�صة للموظفني مفعل بكافة خدماته وموا�صفاته
للعاملني بديوان اخلدمة املدنية.
و�أو�ضحت العقيل يف ردها على �س�ؤال برملاين انه مل يتم
فتح �صالحيات دخول موظفي اجلهات احلكومية للبيانات
املتكاملة لعدة �أ�سباب وهي انه حلني ا�ستكمال اجلهات
ملراجعة البيانات اخلا�صة مبوظفيها على النظام اجلديد
ملا لذلك من اثر على م�سار اخلدمات الآلية املقدمة والتي
تعتمد يف الأ�سا�س على �صحة البيانات اخلا�صة باملوظف

�سواء الت�سكني ال�صحيح للموظف واعتماد بيانات التدرج
اخلا�صة به واي بيانات �أخرى تخ�ص املوظف.
وبينت ان من الأ�سباب كذلك االنتظار حلني االنتهاء من
تركيب وت�شغيل التجهيزات الآلية الإ�ضافية اخلا�صة ببيئة
ت�شغيل النظم ل�ضمان اال�ستمرارية وعدم االخالل بعمليات
املعاجلة اجلماعية مثل ح�ساب الراتب والعالوات
الدورية والرت�صيد ال�سنوي وح�ساب الت�أخريات وخالف
ذلك من العمليات التي تتم على م�ستوى اجلهة والتي
ت�ستهلك اغلب م�صادر بيئة الت�شغيل احلالية اخلا�صة
بالنظم.
ولفتت الى انه جار االنتهاء من اعمال الرت�سية مل�رشوع
التجهيزات الآل��ي��ة الإ�ضافية لبيئة ت�شغيل النظم
املتكاملة.

«الجمارك» :ضبط  4مسافرين ملغمين بفطر مخدر وحشيش

• مرمي العقيل

جوازات مادة  ...17استقبال
الطلبات عشوائي ًا
كتب حم�سن الهيلم:

• جانب من املضبوطات

كتب حم�سن الهيلم
�أح��ب��ط رج���ال ج��م��رك املطار
وحت���دي���د ًا يف الـ T1وعلى
م��دار الأي��ام القليلة املا�ضية
 4حم����اوالت لتهريب امل���واد
امل����خ����درة ،وع���ل���ى هام�ش
حم���اوالت التهريب تلك وجه
مدير �إدارة اجلمرك اجلوي مطلق

ك�شفت م�صادر مطلعة �أن �رصف جوازات مادة  17للمقيمني ب�صورة
غري قانونية يتم ح�سب مزاج البع�ض فكثري من احلاالت امل�ستحقة
ال يتم النظر لها.
وقالت امل�صادر �إن كثريا من املتقدمني للح�صول على اجلواز يتم
رف�ض طلباتهم بحجة وجود «قيد �أمني» بينما يتم �رصف اجلوازات
ال�شخا�ص �آخرين عليهم قيد �أمني .كما �أن عملية ا�ستقبال الطلبات
تكون ع�شوائية� ،إ�ضافة �إلى الظروف ال�سيئة التي يعي�شها املراجع
من طول الطوابري واالنتظار ما ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعة وزارة
الداخلية الطيبة والتي عرف عنها االلزام بالقانون وتوفري جميع
�سبل الراحة للمراجع.
وبينت �أن االدارة العامة للجن�سية ووثائق ال�سفر مل ت�ستطع حتى
االن تفعيل ا�ستقبال طلبات املراجعني الكرتوني ًا رغم توفري ما
يحتاجونه ورغم ا�ستعداد قطاع نظم املعلومات لذلك.
�إال �أن البع�ض يف�ضل عدم تفعيله حتى تنهمر عليه الوا�سطات ويفرح
يف تذييل توقيعه على املعامالت.

• الكوكايني الذي مت ضبطه

العنزي ،ب�إحالة امل�سافرين
الأرب��ع��ة �إل��ى اجلهة املخت�صة
يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة التخاذ
الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة كما
�أحيلت امل�ضبوطات من املواد
امل��خ��درة امل�ضبوطة ،وثمن
العنزي يقظة مفت�شي جمرك
امل��ط��ار م��ن اجلن�سني خا�صة
وان مفت�شة كانت وراء �ضبط

الوافد العربي م�ؤكد ًا عزم رجال
اجل��م��ارك الت�صدي لعمليات
تهريب املحظورات عرب يقظتهم
والتي تنطلق من حر�صهم على
�أمن و�أم��ان هذا الوطن وكل من
يعي�ش على �أر�ضه.
ويف هذا ال�سياق ذكر ع�ضو جلنة
الإعالم اجلمركي نواف املطر،
ان اح��د املفت�شني ا�شتبه يف

م�سافرة قادمة من دولة �أوروبية
حيث الحظ عليها االرتباك لدى
دخ��ول��ه��ا املنطقة اجلمركية
ولدى تفتي�ش امتعتها عرث بها
على  19قطعة فطر خملوطة
مبادة خمدرة �شديدة الت�أثري.
وق���ال امل��ط��ر مت اال�شتباه يف
م�سافر قادم من دولة �أوروبية
اي�ض ًا وتبني حيازته لكمية من

خمدر الكوكايني.
وبالن�سبة لل�ضبطية الثالثة ذكر
املطر ب��أن مفت�شة ا�شتبهت يف
عربي قدم من موطنه وبتفتي�ش
�أمتعته عرث فيها على عدة قطع
من خمدر احل�شي�ش.
وا���ض��اف ب�أنه مت اي�ض ًا �ضبط
�أوروب��ي ب�سيجارة ماريغوانا
بعد اال�شتباه به من قبل مفت�ش.

ورشة عمل حول الجراحين في شبكات التواصل االجتماعي
�أعلن رئي�س ق�سم اجلراحة يف م�ست�شفى جابر،
د�.سلمان ال�صباح عن �إقامة ور�شة العمل
الثانية جلمعية اجلراحني ،بح�ضور وكيل
وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون التخطيط
واجل��ودة د .حممد اخل�شتي ،والتي كانت
بعنوان «اجل��راح��ون يف �شبكات التوا�صل
االجتماعي :ما بني االبتكار واملخاطر» يف
الفرتة ما بني  19و� 20أغ�سط�س ،بح�ضور نخبة
من املتحدثني العامليني منهم الربوفي�سور
خوليو مايول من م�ست�شفى كلينكو �سان

كارلو�س مدريد �إ�سبانيا ،ود.و�ضاح الرفاعي
من مركز ج��ورج ت��اون ال�صحي اجلامعي،
وا�شنطن الواليات املتحدة ،و�أكد ال�صباح
�أن الور�شة الثانية للجمعية نقلت اخلربات
الأوروبية والأمريكية يف الطرق والقوانني
وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي ل��ه��ا ع�لاق��ة بالتوا�صل
االجتماعي ،م�ؤكد ًا �أنه يف نهاية الور�شة كان
هناك ت�صويت على ا�ستبيان عمل خا�ص يتعلق
مبدى فائدة مواد التوا�صل االجتماعي التي
تخدم املجتمع ،والأخ��رى التي ال تخدمه،

م�شري ًا �إلى �أن نتائج هذا اال�ستبيان قدمت
كتو�صيات �إلى وزارة ال�صحة .
و�أ�ضاف �أن وزير ال�صحة د .با�سل ال�صباح
مهتم بهذا املو�ضوع ،وقد �شكل جلنة بوزارة
ال�صحة برئا�سة وكيل ال�ش�ؤون الأهلية د .فاطمة
النجار ،ومدير �إدارة الرتاخي�ص ،وكذلك
جمعيات النفع العام منها جمعية اجلراحني،
واجلمعية الطبية ،وجمعية الأ�سنان ،واحتاد
املهن ،واحتاد امل�ست�شفيات ،وكل اجلمعيات
ذات ال�صلة باملو�ضوع ،و�ستكون مهمة هذه

إجراء عمليات جراحية وتوزيع األضاحي

«الهالل األحمر» :وزعنا حاضنات لألطفال الخدج
وأجهزة طبية على المستشفيات اليمنية

• جانب من احلاضنات

�أعلنت جمعية الهالل االحمر تنفيذ عدة م�شاريع نوعية
يف اليمن �شملت توزيع حا�ضنات لالطفال اخلدج و�أجهزة
طبية على امل�ست�شفيات ا�ضافة الى اج��راء عمليات
ا�ستئ�صال اللوز لدى االطفال وم�شاريع مياه وتوزيع
اال�ضاحي.
وقال املدير العام للجمعية عبدالرحمن العون �إن كل
هذه امل�شاريع مت تنفيذها خالل ال�شهر احلايل بالتعاون
مع �شبكة اال�ستجابة يف اليمن.
و�أ�ضاف العون الذي تر�أ�س وفد اجلمعية الى اليمن
�أن امل�شاريع �شملت توزيع  15حا�ضنة للأطفال اخلدج
يف عدد من امل�ست�شفيات منها م�ست�شفى ترمي واجلوف
وم�ست�شفى ال�شهيد حممد هائل وم�ست�شفى كري مبدينة
م�أرب م�شريا الى �أنه �سي�ستفيد منها نحو  5670طفال
من اخلدج.
وذكر �أن الفريق امليداين وزع �أجهزة طبية باملركز
ال�صحي ال�سوي�رسي مبدينة ترمي �شملت جهاز فح�ص
الدم ال�شامل وجهاز الأ�شعة التلفزيونية فيما مت تد�شني
م�رشوع مياه ن�سمة مبدينة �ساه والذي �سي�ستفيد منه

نحو � 1320شخ�صا.
و�أو�ضح �أن م�رشوع اال�ضاحي نفذ يف مديرية ترمي ومديرية
�سيئون ومدينة اجلوف وا�ستفاد منه � 4266شخ�صا كما
ان الفريق امليداين د�شن يف امل�ست�شفى الع�سكري يف
مدينة م�أرب عمليات ا�ستئ�صال لوز االطفال.
وبني �أن الفريق امليداين و�ضع يف مدينة م�أرب �أي�ضا
حجر الأ�سا�س مل�رشوع مياه اجلفينة واملقدم من احدى
املتربعات يف الكويت عرب اجلمعية و�سوف ي�ستفيد منه
اكرث من � 3500أ�رسة.
وقال العون «�إننا �أمام حتد يتطلب حتركا �رسيعا من
�أجل اال�سهام يف عملية اغاثة ال�شعب اليمني خا�صة �أن
الأرقام واالح�صاءات الواردة من املنظمات االن�سانية
تك�شف عن تداعيات خطرية للو�ضع االن�ساين الراهن
هناك».
و�شدد على �أن �إر�سال هذه امل�ساعدات الإن�سانية يج�سد
ت�ضامن ال�شعب الكويتي مع الأ�شقاء يف اليمن والإ�سهام
يف تخفيف معاناة االف املنكوبني من ال�شعب اليمني
ال�شقيق.

اللجنة هي درا�سة موقف ال�سو�شيال ميديا
بالن�سبة للأطباء .
وذكر ال�صباح �أن دور ال�سو�شيال ميديا الآن
�أ�صبح دور ًا مهم ًا ،ونحن نبحث يف كيفية
ا�ستخدام هذه التكنولوجيا خلدمة املجتمع،
وتثقيفه ،وتو�صيل املعلومات الطبية
ال�صحيحة له ،منوه ًا �إلى �أن عدم خو�ض غمار
هذه التكنولوجيا �سيدفع غري املخت�صني
�إلى تقدمي معلومات خاطئة م�ستخدم ًا هذه
الو�سائل.

«الداخلية» :خطة طوارئ وطنية
لالستجابة للحوادث النووية واإلشعاعية
كتب حم�سن الهيلم:
�أكدت م�صادر مطلعة �أن وزارة الداخلية متمثلة يف الإدارة العامة
للدفاع املدين لديها خطة ط��وارئ وطنية لال�ستجابة للحوادث
النووية واال�شعاعية ولأي طارئ �إ�شعاعي �أو نووي قد ي�ؤثر على
الكويت من اخل��ارج بالتن�سيق مع ع��دد من اللجان الع�سكرية
والر�سمية يف ال��دول��ة .حيث ب��ات ذل��ك امللف من خ�لال اخلطة
اال�سرتاتيجية التي ي�رشف عليها نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية ،ويقودها وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام
ا�ستعداد ًا احرتازي ًا الي طارئ ال�سيما يف ظل االح��داث العاملية
والدولية التي ت�شهدها املنطقة .وقالت امل�صادر �إن االدارة العامة
للدفاع املدين �أعدت م�شاريع �أمنية رائدة منها ما مت اجنازه ،ومن
�أبرزها م�رشوع انظمة الر�صد واملراقبة للعوامل اخلطرة والر�صد
اال�شعاعي.
وقالت امل�صادر �إن الدفاع املدين �أعتمد م�رشوع ادخال  75حمطة
ر�صد خا�صة باملواد اخلطرة وال�سامة منها  45حمطة ثابتة و 30
حمطة متحركة لر�صد �أي تلوث �إ�شعاعي �أو بيولوجي �أو كيميائي،
كما اعتمد الدفاع املدين توريد عربة تطهري وعربة ر�صد متنقلة
خا�صة ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
وك�شفت امل�صادر �أن الدفاع املدين ممثال لوزارة الداخلية يعمل على
التن�سيق مع عدة جهات ع�سكرية ومدنية للقيام بواجبه واملهام
املنوطة به يف االزمات ،م�شريا �إلى �أن الدفاع املدين قام بدور كبري
يف مواجهة �أزمة الأمطار ال�سابقة التي �شهدتها البالد.

المؤسسات الكويتية تواصل نهجها الخيري
وا���ص��ل��ت امل ��ؤ���س�����س��ات والهيئات
الكويتية على مدى الأ�سبوع املا�ضي
نهجها اخلريي مبد يد الدعم لالجئني
والنازحني واملحتاجني باملنطقة يف
ظل احتفاالت دولية باليوم العاملي
للعمل الإن�ساين.
فمن جانبه �أعلن مدير مركز الإبداع
اللغوي الكويتي وم�ؤلف املو�سوعة
الإمالئية لل�صغار حمزة اخلياط التربع
ب�إجمايل  1240كرتونا من املو�سوعة
الإمالئية للأطفال ال�سوريني الدار�سني
يف الأردن بالتعاون مع جمعية الهالل
الأحمر الكويتي.
وقال اخلياط عقب ت�سليم املو�سوعة
الإمالئية جلمعية الهالل الأحمر ان
االطفال ال�سوريني بحاجة �إلى تعلم
اللغة العربية وق��واع��ده��ا م�شيدا
بجهود اجلمعية يف متابعة الأطفال
يف كل النواحي التعليمية وال�صحية
واالجتماعية.
و�أعرب عن �شكره ل�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء على
مبادرته وتربعه بطباعة � 20ألف
ن�سخة من املو�سوعة الإمالئية لل�صغار
وتوزيعها باملجان على طلبة الكويت
وخ��ارج��ه��ا وك��ذل��ك وزي���ر الرتبية
وزي��ر التعليم العايل الكويتي د.
حامد العازمي على متابعته وتذليل
ال�صعوبات لتخرج املو�سوعة ب�أف�ضل
�صورة.
و�أ���ض��اف �أن املو�سوعة الإمالئية
لل�صغار هي م��ادة تعليمية ون�شاط
كتابي ترفيهي يحفز على التعلم
الن�شيط وي�ضفي على املتعلم �أجواء
من الت�سلية واملتعة الذهنية �إ�ضافة
�إلى تنمية ثقة املتعلم بنف�سه وجعله
�أك�ثر قابلية للتعلم والإب���داع بطرق
خمتلفة عن الكتب الإمالئية الأخرى يف
الوطن العربي.
ويف اليمن وق��ع��ت جمعية رعاية
ال��ط��ال��ب اتفاقية حت�سني البيئة
التعليمية مل��در���س��ت�ين مينيتني
مبديرية ترمي مبحافظة ح�رضموت
اليمنية بتمويل من اجلمعية الكويتية
مل�ساعدة الطلبة.

• خالل توزيع املوسوعة االمالئية لصغار الجئي سورية

وق��ال مدير جمعية رعاية الطالب
و�سيم ربيحان يف بيان �إن اجلمعية
وقعت االتفاق مع مديري مدر�ستي
دمون للبنني وال�سيدة خديجة للبنات
وذلك �ضمن برنامج العودة للمدار�س
تعزيزا ملبد�أ التعاون وامل�س�ؤولية
املجتمعية.
و�أ�ضاف �أن امل�رشوع ي�شمل توريد عدد
 150طاولة ومقاعد درا�سية مزدوجة
و�صيانة الأجهزة الكهربائية و�إزالة
اخلطر بهدف امل�ساعدة يف ا�ستمرارية
العملية التعليمية و�ضمان �سالمة
الطالب.
بدورهما �أعرب مديرا املدر�ستني عن
تقديرهما البالغ لهذه اللفتة من
اجلمعية الكويتية مل�ساعدة الطلبة
التي �ست�سهم برفع م�ستوى التح�صيل
العلمي للطالب ويجنبهم �أ��ضرار
الأجهزة الكهربائية.
ي�أتي ذلك يف وقت �أ�شاد م�س�ؤولون
ونا�شطون مينيون يف جمال العمل
االن�ساين ب�إ�سهامات الكويت االن�سانية
تزامنا مع االحتفال ال�سنوي باليوم
العاملي للعمل االن�ساين.
و�أك��د وزي��ر االدارة املحلية اليمني
عبدالرقيب فتح لـ «كونا» ان الدعم
االن�ساين الذي قدمته الكويت �أمريا
وحكومة و�شعبا �أ�سهم يف حت�سني

الو�ضع الإن�ساين لل�شعب اليمني ب�شكل
كبري.
وقال فتح الذي ي�شغل �أي�ضا من�صب
رئي�س اللجنة العليا لالغاثة �إن الكويت
بادرت منذ بدء الكارثة االن�سانية التي
ت�سبب بها انقالب ميلي�شيات احلوثي
لتقدمي ال��دع��م االغ��اث��ي واالن�ساين
ال�شامل لليمن يف �أه��م القطاعات
املرتبطة بحياة املواطن ويف كافة
املحافظات اليمنية.
و�أ�شار �إلى �أن الكويت دعمت خطط
اال�ستجابة االن�سانية يف امل�ؤمترات
التي تنظمها الأمم املتحدة يف الأعوام
الثالثة املا�ضية مببلغ  750مليون
دوالر عرب املنظمات الأممية لتنفيذ
م�شاريع �إغاثية وتنموية.
و�أو���ض��ح �أن ع��دد امل�ستفيدين من
م�شاريع الهالل االحمر الكويتي يف
الن�صف االول من العام احلايل بلغ
� 309آالف م�ستفيد يف �أك�ثر من �ست
حمافظات مينية يف قطاعات الغذاء
وال�صحة ودعم �سبل العي�ش.
بدوره قال وزير الإعالم اليمني معمر
االري��اين لـ «كونا» �إن «ال��دور اخلري
والأي��ادي البي�ضاء للأ�شقاء يف دولة
الكويت احلبيبة مل تنقطع �أو تتوقف
وقد �شهدنا الكويت حا�رضة جمددا يف
كل �أزمة �أو �ضائقة ت�صيب اليمنيني»

مو�ضحا �أن الدور الإغاثي الكويتي يف
اليمن تزايد بعد احلرب ب�شكل ملمو�س
وخففت الإغاثة التي قدمتها م�ؤ�س�سات
وجمعيات كويتية من الآثار االن�سانية
الكارثية التي خلفتها احلرب.
ويف �سياق مت�صل ثمن الوكيل الأول
ملحافظة تعز عبدالقوي املخاليف
عاليا التدخالت االن�سانية واالغاثية
ال�سخية للكويت جتاه ال�شعب اليمني
وخ�صو�صا يف حمافظة تعز.
وذكر املخاليف �إن الكويت دعمت تعز
يف املجاالت الإن�سانية وال�صحية
والبيئية وغريها من امل�شاريع على
مدى خم�سة �أعوام من احل�صار واحلرب
التي �شنتها ميلي�شيات احلوثي �ضد
املحافظة.
ويف ت�رصيح مم��اث��ل �أك���د رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية احلكمة اليمانية
اليمنية طارق عبدالوا�سع ان الكويت
وجمعياتها اخل�يري��ة واالغاثية
�شكلت ال�سند الأكرب والداعم الأهم
للم�شاريع االغاثية والتنموية من
خالل عنوان الإغاثة الأب��رز حملة
الكويت بجانبكم التي حظيت بدعم
كرمي من �سمو �أمري البالد حفظه الله
ورعاه.
وا�شار �إلى �أن اجلمعية �سجلت نحو
 2.7مليون م�ستفيد من م�شاريع املياه
و 1.7مليون م�ستفيد من م�شاريع
الغذاء والإيواء التي دعمتها الكويت
عرب اجلمعية و 1.1مليون م�ستفيد
من امل�شاريع ال�صحية و� 141ألف
م�ستفيد من امل�شاريع التعليمية.
وعلى ال�صعيد املحلي �أعلنت جمعية
الهالل االحمر توزيع م�ساعدات
ان�سانية و�أجهزة كهربائية و�ألعاب
�أط��ف��ال على � 100أ��س�رة حمتاجة
م�سجلة بك�شوفات اجلمعية مبنا�سبة
اليوم العاملي للعمل االن�ساين.
و�أو�ضحت مديرة ادارة امل�ساعدات
املحلية يف اجلمعية بالإنابة �أوراد
اليحيى يف ان توزيع امل�ساعدات
�شمل ع���ددا م��ن امل��ر���ض��ى وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة و�ضعاف
الدخل والأرامل وااليتام.

