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توصيات للسماح بإصدار سمات التحاق بعائل وزيارات جتارية وسياحية لعدة فئات

محمد اجلالهمة

متاشيا مع توجه الكويت 
نحــو عــودة احليــاة إلــى 
طبيعتها وحتقيق االستقرار 
األســري للوافديــن خاصة 
للمهــن التــي حتتــاج إليها 
الدولة وتعويض أي نقص 
في القــوى العاملــة للمهن 
الزراعية وما شابه، خلصت 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
في اجتماع عقد أمس األحد 
إلــى عدة توصيــات تتعلق 
بالســماح بإصــدار ســمات 
التحــاق بعائــل وزيــارات 
جتارية وسياحية لعدد من 

الفئات.
أمنــي  مصــدر  وأكــد 
لـ«األنباء» أن تلك التوصيات 
ســيتم رفعها أوال إلى وكيل 
الداخليــة املســاعد  وزارة 
لشــؤون اإلقامة اللواء أنور 
البرجس للمراجعة، على أن 
يتم حســمها من قبل وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 

حقوقي حمد الطوالة ما يلي:
القطاع احلكومي الطبي

- السماح لكافة الكوادر 
الطبيــة العاملة في (وزارة 
الصحــة - وزارة الدفاع - 
احلرس الوطني - مؤسسة 
الوطنيــة) ممــن  البتــرول 
شــروط  عليهــم  تنطبــق 
االلتحــاق بعائل باســتقدام 
زوجاتهــم وأبنائهم بســمة 

دخول التحاق بعائل.
الســماح للطبيبــات   -
باســتقدام  واملمرضــات 
أزواجهن وأوالدهن دون سن 
١٦ سنة بسمة دخول التحاق 
بعائل وفق شروط االلتحاق 
بعائــل، وفــي حــال وجود 
كفاالت باسم األب املقيم يتم 
منحهــم زيارة ســياحية ثم 
حتويلهم لكفالة األب إذا كان 

مطابقا للشروط.
للكــوادر  الســماح   -
الطبية اإلناث (غير الطبيبة 
واملمرضة) باستقدام أزواجهن 

وأبنائهن بسمة دخول زيارة 
سياحية فقط.

- السماح للكوادر الطبية 
بالتحويــل مــن زيــارة إلى 
التحاق بعائل وفق الشروط 
والضوابــط، علــى أن يتــم 
استقبال املعامالت كل حسب 

عنوان سكنه.
القطاع األهلي الطبي

الســماح للطبيبــات   -
العامــالت  واملمرضــات 
باملستشــفيات األهلية فقط 
(دون العيادات واملستوصفات 
األهلية) باســتقدام أبنائهن 
دون ســن ١٦ ســنة بســمة 
دخول التحــاق بعائل وفق 
شروط االلتحاق بعائل وفي 
حال وجود كفاالت باسم األب 
املقيــم يتــم منحهــم زيارة 
سياحية ثم حتويلهم لكفالة 
األب إذا كان مطابقا للشروط.

- السماح للكوادر الطبية 
والهيئة التمريضية العاملني 
باملستشــفيات األهلية فقط 

(دون العيادات واملستوصفات 
األهلية) بإصدار سمات دخول 
(التحــاق بعائل) ألســرهم 
(الزوجــة واألبنــاء) وفــق 

شروط االلتحاق بعائل.
وفيما يتعلق بالقطاعات 
العامــة فــي توفيــر األمــن 
الغذائــي، تقــرر الســماح 
لـــ ٧ أنشــطة هي: املــزارع، 
األســماك،  وبيــع  وصيــد 
ومربي املواشــي والدواجن 
ومنتجــي األلبان، ومصانع 
ومــوردي املــواد الغذائيــة 
واملخابــز، ومراكز تســوق 
الغذائيــة، واملطاعم  املــواد 
الغذائيــة،  والتجهيــزات 
باإلضافة إلى شركات تعبئة 
املياه واملرطبات، السماح لها 
بإصدار سمات دخول (زيارة 
جتارية - تصريح عمل) كل 
حسب عنوان سكنه، على أن 
تخضع النسبة املقررة لتقدير 
مدير اإلدارة فقط مبا يتناسب 
مع (نشــاط الشــركة/ عدد 

العمالة/ تقدير االحتياج).

التوصيات اخلاصة بالقطاع األهلي التعليمي
السماح ألرباب األسر العاملني في املدارس اخلاصة ممن تنطبق عليهم الشروط باستقدام زوجاتهم 

وأبنائهم بسمة دخول التحاق بعائل
فــي حال كان مقدم الطلب لديه ســمة دخول عمــل اهلي باملدارس اخلاصة ولم يحصل على اقامة 
بعد ويرغب باســتقدام زوجته او ابنائه يتم منحهم ســمة دخول جتارية على املنشــأة التربوية 
املصدرة لتصريح عمله مع ضرورة التعهد بإحضار الصحيفة اجلنائية للزوجة متهيدا لتحويل 

الزيارة إلقامة التحاق بعائل
السماح للمعلمات العامالت باملدارس اخلاصة باستقدام ازواجهن بسمة دخول زيارة سياحية 

مع توقيع تعهد بعدم التحويل
السماح للمديرة واملديرة املساعدة واملعلمة واألخصائية باملدارس اخلاصة باستقدام ابنائهم دون 
ســن ١٦ سنة بســمة دخول التحاق بعائل وفق شــروط االلتحاق بعائل وفي حال وجود كفاالت 

باسم األب املقيم يتم منحهم زيارة سياحية ثم حتويلهم بكفالة األب اذا كان مطابقا للشروط
الســماح بإصدار ســمات دخول للكويت (زيارة جتارية قابلة للتحويل إلى إقامة عمل) للعاملني 
اجلدد في املدارس اخلاصة من الهيئتني اإلدارية والتعليمية املتعاقد معهم حديثا للعام الدراسي 

٢٠٢٢/٢٠٢١ - حتت املسميات اآلتية:
- العربية النموذجية

- العربية االهلية
- البريطانية
- األمريكية
- الكندية

- الفرنسية

- الباكستانية
- الهندية

- الفلبينية
- اإليرانية

- ثنائية اللغة

وتخضع املوافقة على الزيارات لتقدير مدير اإلدارة فقط

انتهى إليها اجتماع عقد أمس في «شؤون اإلقامة» وحتسم بعد مناقشتها من وزير ووكيل الداخلية وعرضها على مجلس الوزراء

اللواء أنور البرجس

ووكيل الوزارة الفريق الشيخ 
فيصل النواف بعد مناقشتها 
وعرضها على مجلس الوزراء.

ورجح املصــدر أن تبت 
األجهــزة املختصــة في تلك 
التوصيات على أن يبدأ العمل 

بها فور اعتمادها.
التوصيــات  وتضمنــت 
اخلاصة بسمات الدخول التي 
خلــص إليها االجتماع وقام 
برفعهــا املدير العام لإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة العميد 

جلميع الكوادر الطبية بالقطاع احلكومي استقدام زوجاتهم وأبنائهم «التحاق بعائل» ممن تنطبق عليهم الشروط

السماح للطبيبات واملمرضات في احلكومة واملستشفيات األهلية باستقدام أزواجهن وأوالدهن دون ١٦ عامًا

يسمح للكوادر الطبية والهيئة التمريضية باملستشفيات األهلية بإصدار سمات «التحاق بعائل» لزوجاتهم وأبنائهم

في حالة وجود كفالة باسم زوج الطبيبة أو املمرضة املقيم مينح أبناؤهما زيارة سياحية ثم يحولون لكفالة األب

السـماح لـ ٧ أنشـطة عامة تتعلق بتوفير األمن الغذائي بإصدار سـمات دخول «زيـارة جتارية وتصريح عمل» وفـق تقدير مدير اإلدارة فقط ومبا يتناسـب مع ٣ اعتبارات

للكوادر الطبية احلكومية التحويل من زيارة إلى التحاق بعائل وفق الشـروط ولإلناث غير الطبيبات واملمرضات اسـتقدام أزواجهن وأبنائهن بسمة دخول سياحية فقط

املكراد والديحاني بحثا التعاون بني «اإلطفاء» 
وعمليات القيادة التنسيقية في «الداخلية»

اســتقبل رئيــس قــوة 
اإلطفاء العــام الفريق خالد 
املكــراد صباح أمــس مدير 
التنسيقية  القيادة  عمليات 
بوزارة الداخلية اللواء الركن 
الديحاني ومساعد  د.محمد 
مديــر القيــادة التنســيقية 
اللــواء وائل الرومي والوفد 
املرافــق لهمــا، وذلك لبحث 
أوجه التعاون بني قوة اإلطفاء 
العام والقيادة التنسيقية في 
العمل األمني وتعزيز التعاون 
التفاعــل  ســعيا إلحــداث 
والتكامل امليداني في تنفيذ 

الواجبات املشتركة.
الزيارة قدم  ومبناســبة 
نائــب رئيس قــوة اإلطفاء 
العام لقطاع املكافحة اللواء 
جمال بدر ناصر عرضا مرئيا 

التــي تقدمهــا  واخلدمــات 
قــوة اإلطفاء العــام لتوفير 
احلماية املجتمعية للمواطنني 

واملقيمني.

الزيــارة  ختــام  وفــي 
قــدم مدير عمليــات القيادة 
التنســيقية درعــا تذكارية 
إلى رئيس قوة اإلطفاء العام.

سعياً إلحداث التفاعل والتكامل امليداني في تنفيذ الواجبات املشتركة

الفريق خالد املكراد يتسلم درعا تذكارية من اللواء الركن د.محمد الديحاني بحضور اللواء وائل الرومي واللواء جمال ناصر

ألبــرز اخلطــط واألنظمــة 
التكنولوجية احلديثة التي 
تدعم عملية اتخاذ القرارات 
أثناء إدارة األزمات والكوارث 

«التمييز» حتجز طعون 
قضية «النائب البنغالديشي» 

للحكم ٢٨ املقبل

«االستئناف» حتجز دعوى املتهمة بقتل 
زوجها «مبطرقة» للحكم ٢٤ اجلاري

عبدالكرمي أحمد

حجزت الدائرة اجلزائية األولى في محكمة التمييز 
برئاسة املستشار أحمد العجيل، طعون متهمي قضية 
النائب البنغالديشي للحكم في الثامن والعشرين من 
شهر نوفمبر املقبل. ويطعن املتهمون بحكم محكمة 
االستئناف القاضي خالل أبريل املاضي، باحلبس ٧ 
سنوات مع الشغل للنائب البنغالديشي ومسؤولني 
حكوميني ونائب ســابق مع تغــرمي كل منهم مبالغ 

كبيرة متفاوتة.

عبدالكرمي أحمد

قــررت محكمة االســتئناف 
حجــز الدعــوى املتهمــة فيها 
مواطنة بقتل زوجها أوائل شهر 
أبريل العام املاضي داخل شقتهما 
في منطقة املسايل، للحكم في 

٢٤ اجلاري.
وكانت محكمة اجلنايات قد 
قضت خالل شهر مايو املاضي 
باحلبس املؤبد للمتهمة، وببراءة 

شخص آخر اتهم بالتستر عليها 
وإخفائها.

يذكر أن رجال املباحث كانوا 
قــد ألقوا القبــض على املتهمة 
داخل جاخور فــي منطقة كبد 
يعود الى شخص على عالقة بها 
بعد فرارها من موقع اجلرمية، 
حيث اعترفت بضربه مبزهرية 
ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة 
وقعــت بينهما ثــم لفت جثته 
بـ «زولية» وهربت من املكان.

إخراج مواطن من مركبته 
مبعدات إنقاذ بعد حادث 

تصادم على «الغزالي»
عبداهللا قنيص

 استمرارا ملسلسل احلوادث على الطرق الذي 
ال يتوقف، اضطر رجال اإلطفاء إلى االستعانة 
مبعدات اإلنقاذ حتى يتمكنوا من إخراج مواطن 
من مركبته بعد حادث تصادم مروع وقع على 
طريــق الغزالــي. وفي التفاصيــل، انه أصيب 
مواطــن في حــادث تصادم وقع بــني مركبتني 
إحداهما صالــون واألخرى وانيت على طريق 
الغزالي صباح أمس األحد، وقد هرعت للتعامل 
مع احلادث فرقة مركز الفروانية لإلطفاء التي 
قــام عناصرها بالعمل على إخراجه بواســطة 
اســتخدام معدات اإلنقاذ قبل أن يتم تســليمه 

املركبتان تهشمتا بسبب التصادمإلى أفراد الطوارئ الطبية.

القيادة عكس السير 
واإلهمال يحيالن مركبتني 

إلى كراج احلجز
سعود عبدالعزيز 

متكنــت دوريات املرور أمس مــن ضبط مركبتني، 
بعد ورود عدة اتصاالت ومراسالت على هاتف شكاوى 
ومالحظات اإلدارة العامة للمرور، األولى تفيد بقيادة 
شــخص ملركبة عكس اجتاه الســير، والثانية بقيادة 
شــخص مركبة بشكل يعرض حياة اآلخرين للخطر. 
هــذا، ومت ضبط املركبتني وجــرت إحالتهما الى كراج 

حجز املرور.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية بقائدي املركبات االلتزام بقواعد وقوانني املرور، 
مثمنة التفاعل اإليجابي لإلخوة املواطنني واملقيمني مع 
املظاهر والسلوكيات السلبية والتعاون مع رجال األمن 

لضبط مرتكبيها. 
ودعــت اإلدارة اجلميــع إلــى إبــالغ هاتف شــكاوى 
ومالحظــات املرور علــى الرقــم: ٩٩٣٢٤٠٩٢ ، أو هاتف 

الطوارئ: ١١٢ في حال رصد أي مخالفة.


