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محليات

انطالق ًا من احملافظة على البيئة وحمايتها

ناصر الصباح يغرس عدد ًا من الشتالت في لواء التحرير اآللي6 /

الشيخ ناصر صباح األحمد يصافح الضباط

من منطلق احملافظة على البيئة وحمايتها
ق��ام النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
بغرس ع��دد م��ن الشتالت للمحافظة على

الشيخ ناصر صباح األحمد يزرع إحدى الشتالت

البيئة صباح أمس اخلميس و ذلك في لواء
التحرير اآلل��ي  .6/حيث كان في استقباله
حلظة وصوله رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد خالد اخلضر ،و نائب

رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
عبدالله ال��ن��واف ،وع��دد من أعضاء مجلس
الدفاع العسكري وعدد من القيادات في وزارة
الدفاع.

«الداخلية» تنسق مع اجلهات
املعنية لتطبيق إلغاء ملصق
اإلقامة بجوازات سفر األجانب

الفريق عصام النهام مترئسا ً االجتماع

أكدت وزارة الداخلية أول أمس أهمية التنسيق
مع اجلهات املعنية في تطبيق بنود القرار الوزاري
اخلاص بإلغاء وضع ملصق اإلقامة في جوازات
سفر األجانب املقيمني بالبالد والذي دخلت مرحلته
األولى حيز التنفيذ  10مارس اجلاري حلملة املادة
 20من قانون اإلقامة (عمالة منزلية).
ج��اء ذل��ك في بيان ص��ادر عن إدارة العالقات
العامة واإلع�لام األمني عقب اجتماع عقده وكيل
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مبسؤولي عدد
من اجلهات احلكومية تناول سبل تذليل العقبات
التي ق��د ت��واج��ه املقيمني ح��ال فقدانهم البطاقة
املدنية الصادرة لهم من (الهيئة العامة للمعلومات
املدنية) خارج البالد والوصول إلى صيغة قانونية
لإلجراءات التي تطبق في هذه احلالة.
ووفقا للبيان فإنه في إطار جهود القطاعات
األمنية املعنية لتسهيل إج��راءات تطبيق القرار
ال��وزاري رقم  135لسنة  2019وال��ذي يقضي
بإلغاء ملصق اإلقامة بجوازات سفر األجانب
واالستعاضة عنه بالبطاقة املدنية سارية
املفعول والذي بدأ العمل مبرحلته األولى األحد
املاضي للمادة ( )20عمالة منزلية املنتهية
إقامتهم عقد الفريق النهام اجتماعا بحضور
مساعد وزي��ر اخلارجية للشؤون القنصلية
السفير سامي احلمد.
وأضاف أنه حضر االجتماع أيضا املدير العام
ل(املعلومات املدنية) مساعد العسعوسي ووكيل
وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء
منصور العوضي ووك��ي��ل ال����وزارة املساعد
للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء
ماجد املاجد ووكيل ال���وزارة املساعد لشؤون
اإلقامة اللواء طالل معرفي ونائب املدير العام
ل��ش��ؤون مطار الكويت ال��دول��ي فهد الوقيان
واملدير العام لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

األمني باإلنابة العميد توحيد الكندري.
وأوض���ح أن��ه مت خ�لال االج��ت��م��اع بحث كل
األم��ور املتعلقة بالقرار واالتفاق على ضرورة
التنسيق فيما بني وزارة اخلارجية والهيئة
العامة للمعلومات املدنية وقطاعي ش��ؤون
اإلق��ام��ة واملنافذ في وزارة الداخلية كما «مت
تشكيل جلنة مصغرة لبلورة آلية التنسيق
والوصول الى النتيجة املرجوة».
وش��دد على ض��رورة احلفاظ على البطاقة
املدنية والتأكد من صحة البيانات التي تتضمنها
ومطابقتها برقم جواز السفر واالسم باللغتني
العربية والالتينية (اإلجن��ل��ي��زي��ة) حتى ال
تكون هناك أخطاء تسبب عدم االعتداد بها في
املغادرة أو القدوم .وق��ال املدير العام ل�لإدارة
العامة لشؤون اإلقامة بوزارة الداخلية العميد
عبدالقادر الشعبان في مؤمتر صحفي أقيم األحد
املاضي إنه ووفقا للقانون «يلغى ملصق اإلقامة
العادية في جوازات سفر املقيمني واالستعاضة
عنه بالبطاقة املدنية التي تصدرها الهيئة العامة
للمعلومات املدنية جلميع مواد اإلقامة».
وذكر الشعبان أنه «لن يتم السماح لألجنبي
ال��ذي يحمل إق��ام��ة ع��ادي��ة ب��دخ��ول الكويت أو
اخلروج منها إال إذا كان يحمل جواز سفر ساري
املفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة
للمعلومات املدنية سارية املفعول».
وأفاد بأنه يستثنى من شرط تقدمي البطاقة
املدنية احلاصلون على ملصق اإلقامة العادية
بجوازات سفرهم املمنوح لهم قبل العمل بهذا
القرار شريطة أن تكون إقامتهم صاحلة للدخول
إلى البالد واحلاصلون على إقامات مؤقتة أو
إشعارات مغادرة مبوجب ملصق اإلقامة يتم
السماح لهم مبغادرة البالد فقط وفقا لإلجراءات
املتبعة في هذا الشأن.

احت� � ��اد ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي :اخل� �ط ��ة امل� �ط ��ورة
بالدراسات التكنولوجية تساهم
في تقليص مشكلة الشعب املغلقة
أعلن رئيس جلنة املستجدين في االحتاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب عبدالله اجلدعي عن تأييد االحت��اد
املطلق للخطة الدراسية اجلديدة التي مت تطبيقها
بكلية الدراسات التكنولوجية بدءا من الفصل
الدراسي األول  2019/2018بشأن تخفيض
عدد وحدات التخرج إلى  76وحدة دراسية.
وق���ال اجل��دع��ي أن تلك اخل��ط��ة م��ن شأنها
مساعدة الطلبة على التخرج وحت��د من أزمة
الشعب املغلقة التي تواجههم مع بداية كل فصل
دراسي ومتكن الكلية من استقطاب أعداد أكبر من
املستجدين الراغبني بااللتحاق بها.
وأوض���ح اجل��دع��ي أن ه��ن��اك م���واد دراس��ي��ة

يضطر الطالب الجتيازها في الوقت ال��ذي ال
توجد فيه عالقة بني تلك امل��واد وبني املستقبل
الوظيفي للخريجني وبالتالي فليست هناك
ج��دوى لدراستها ،مع األخ��ذ بعني االعتبار أن
املؤسسات األكادميية املشابهة للهيئة متنح
درج��ة الدبلوم بعد اجتياز الطالب لعدد 75
وح��دة دراسية ،فضال عن أن اخلطة الدراسية
املطورة لم يصدر بها ق��رار عشوائي بني ليلة
وضحاها وإمنا عكفت على دراستها وإعدادها
نخبة متميزة من األكادمييني وقيادات الهيئة
واستمرت جهودهم خلمس سنوات من البحث
للخروج بتلك اخلطة وال��ت��ي مت إق��راره��ا من
مجلس إدارة الهيئة.

وتأتي ه��ذه ال��ب��ادرة ضمن رؤي��ة الشيخ
ناصر صباح األحمد التي تهدف إلى توعية
منتسبي وزارة الدفاع من مدنيني وعسكريني
بضرورة العمل على تشجير مختلف املواقع

التي يعملون بها محافض ًة منهم على البيئة
و وأهمية التشجير في احملافظ على التوازن
البيئي و كذلك زيادة الرقعه اخلضراء وتنمية
الغطاء النباتي .

وق��د ش��ارك الطلبة الضباط بكلية علي
صباح العسكرية في هذه الفعالية من خالل
القيام بغرس العديد من الشتالت في هذا
اليوم .

وكيل «احلرس الوطني» بحث التعاون العسكري
مع رئيس أركان اجليش البنغالديشي
استقبل وك��ي��ل احل���رس الوطني
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي
في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس
ال��وط��ن��ي رئ��ي��س أرك���ان اجل��ي��ش في
جمهورية بنغالديش الصديقة الفريق
أول عزيز أحمد والوفد املرافق له.
ورح���ب وك��ي��ل احل���رس الوطني
بالوفد الصديق ونقل إليه حتيات
س��م��و ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ع��ل��ي رئيس
احل���رس ال��وط��ن��ي و الشيخ مشعل
األحمد نائب رئيس احلرس الوطني .
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون
ال��ع��س��ك��ري ب�ي�ن احل����رس ال��وط��ن��ي
الكويتي واجليش البنغالديشي ،في
ظل العالقات املتميزة بني دولة الكويت
وجمهورية بنغالديش الصديقة وذلك
من خالل تبادل اخلبرات والزيارات
واملشاركة في التمارين وال���دورات
العسكرية واألم��ن��ي��ة وف��ق��ا أله��داف
ال��وث��ي��ق��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للحرس
الوطني « 2020األمن أوال».
وسلط الفريق الرفاعي الضوء على
مسيرة احل��رس الوطني وم��ا يقوم
به من واج��ب��ات في خدمة املنظومة
العسكرية واألمنية وتوليه حماية
املنشآت الهامة بدولة الكويت ،مؤكدا
السعي املتواصل للتطوير ومواكبة
أحدث املستجدات في كافة املجاالت .
وحضر اللقاء املعاون للعمليات
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع
ف��ال��ح  ،وم��دي��ر دي���وان ن��ائ��ب رئيس
احلرس الوطني اللواء جمال الذياب،
وقائد احلماية والتعزيز العميد الركن
حمد أحمد.

الفريق هاشم الرفاعي يقدم درعا ً لرئيس أركان اجليش البنغالديشي

جانب من اللقاء

مركز «مسار» نظم دورة تدريبية عن حوكمة العمل اإلنساني
رئ��ي��س م��رك��ز ال��ك��وي��ت لتطوير العمل
اإلنساني «مسار» املنبثق عن جمعية ملتقى
الكويت اخليري الدكتور ن��وري بشير أن
املركز نظم ال��دورة التدريبية التي حملت
عنوان «حوكمة العمل اإلنساني» والتي
أقيمت بقاعة لوجني بفندق امللينيوم والتي
تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات
للمركز التي تسعى لتطوير إدارة العمل
اإلنساني .
وأوض����ح بشير ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي
بعد ختام ال���دورة أن ه��ذه ال���دورة تسعى
لبيان مجموعة القواعد واملمارسات التي
تضمن بناء مؤسسة راسخة على درجة من
املوثوقية واملصداقية والشفافية  ,يتحقق من
خاللها تطبيق متوازن ألهداف املؤسسة التي
يتم التعامل معها وقد مت تقسيم الدورة إلى
ثالثة محاور أساسية احملور األول قانوني
ألقى من خالله الدكتور خالد الياقوت أستاذ
القانون بجامعة الكويت الضوء على األسس

نوري بشير يتوسط املشاركني بالدورة

القانونية التي ينبني عليها نظام احلوكمة
والذي بني فيه أن الدور الرقابي ألي شركة
أو منشأة أو مؤسسة هو العامل األبرز الذي
مينح الثقة للجهة احملققة إياه ،وهنا نشأت
فكرة احلوكمة كفكرة استراتيجية محققة

للدور الرقابي بكافة املؤسسات والشركات.
وأض��اف بشير أن احملور الثاني للدورة
قيمي وال���ذي استعرضت فيه الدكتورة
فاطمة الدويسان رئيس مركز منار مصفوفة
من القيم وم��دى ارتباطها بنظام احلوكمة

حيث ذكرت تعدد القيم اإلنسانية ،إال انها
لن تكون فاعلة مالم تدخل في حيز التطبيق
و احلركة و املمارسة الفعلية ،سواء لألفراد
أو املؤسسات أو االثنني معا واملهم قبل عملية
التطبيق هو الفهم واالستيعاب لكل قيمة
على حدة وأبعاد هذه القيمة وارتباطاتها
املباشرة وغير املباشرة مع أهداف املؤسسة،
باإلضافة الى كيفية تطويرها.
وذك��ر بشير أن احمل��ور الثالث ركز على
اجلانب اإلداري أو التطبيقي والذي بني من
خالله مستشار التخطيط ورئيس مركز
مسار الدكتور نوري بشير جوانب اإلدارة
وأدوات التطبيق والتنفيذ لنظام حوكمة
العمل اإلنساني ومدى التشابك والتداخل
واالن��س��ج��ام وال��ت��ش��اب��ه م��ا ب�ين مفاهيم
ومدلوالت مصطلح املؤسسة واملؤسسية
واحل��وك��م��ة وال���ذي يجعل م��ن املؤسسية
سبيال مساعدا لقيام األرضية املناسبة لنظام
احلوكمة في مؤسسات العمل اإلنساني

ملتقى العمل االجتماعي في جمعية اإلصالح ينطلق اليوم حتت شعار «كويت األمان»
يفتتح عصر اليوم اجلمعة برعاية وزير
ال��ش��ؤون االجتماعية سعد اخل��راز أعمال
ملتقى العمل االجتماعي ال��س��ادس ال��ذي
ينظمه قطاع العمل االجتماعي بجمعية
اإلص��ل�اح ،وذل���ك ف��ي ق��اع��ة ال��ت��اج بفندق
امللينيوم.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية اإلصالح
د .خالد املذكور :ستقام مبشيئة الله اجللسة
االفتتاحية مللتقى العمل االجتماعي السادس

في متام الساعة الرابعة والنصف برعاية
كرمية من وزير الشؤون االجتماعية سعد
إبراهيم اخل��راز ،وشعار امللتقى لهذا العام
«ك��وي��ت األم����ان» ،يأتي ان��ط�لاق�اً م��ن اآلي��ة
الكرمية( :رب اجعل هذا البلد آمناً) ،وسوف
يناقش املشاركون في امللتقى من الباحثني
واملختصني على م��دار يومني سبل تعزيز
األمن االجتماعي والتنشئة اإليجابية لألبناء
والقضايا التي تهم املجتمع الكويتي واألسرة

الكويتية .وبني املذكور أن برنامج امللتقى
سيتضمن مناقشة قضايا العنف األس��ري
وال��ط�لاق والتنشئة السليمة واحلصانة
الفكرية ،وستعقد ورش علمية عن اإلرشاد
النفسي وتعزيز الثقافة والبناء ومكافحة
الفساد اإلداري واجلرمية في املجتمع.
وأش��ار إلى أن ملتقى هذا العام سيشهد
ت��دش�ين ج��ائ��زة ال��ش��ي��خ ح��م��ود ال��روم��ي
لألنشطة املجتمعية وتدشني جائزة التأليف

والنشر وإع�ل�ان وثيقة مجتمع ب�لا عنف
كإحدى مبادرات جمعية اإلصالح االجتماعي
ل��ل��ش��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ف���ي م��ج��ال األم���ن
املجتمعي .وختم املذكور بتوجيه الشكر
إلى وزير الشؤون االجتماعية على رعايته
للملتقى ،وتوجيه الشكر ملؤسسة مناء
للزكاة والتنمية املجتمعية على املساهمة
برعاية امللتقى ،داعياً اجلمهور الكرمي إلى
حضور امللتقى واملشاركة في فعالياته.

