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وفد أمني بحث مع العراق تشديد اخلناق على املهربني
منصور السلطان 

قام وفد من وزارة الداخلية 
برئاسة مدير عام اإلدارة العامة 
ألمن احلدود البرية اللواء مجبل 
بن شــوق بزيارة رسمية إلى  
العراق ، وكان في اســتقبالهم 
وزير الداخلية العراقي الفريق 

أول عبد األمير الشمري.
في البداية، رحــب الوزير 
الشمري باللواء مجبل بن شوق 
والوفد املرافق له، وأبلغهم بنقل 
سالمه وحتياته إلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 

الشيخ طالل اخلالد. 
كما التقى وفد وزارة الداخلية 
بوكيل وزارة الداخلية العراقي، 
ونقل إليه سالم وحتيات وكيل 
وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس، وبدوره كلف وكيل 
وزارة الداخلية العراقي الوفد 
بنقل سالمه وحتياته إلى الوكيل 

باحلدود بني البلدين، وســبل 
تشــديد اخلناق علــى املهربني 

واملتسللني.
ثم التقى الوفد الكويتي مع 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العراقية، واستمع إلى 

وفــي وقــت الحــق، التقى 
وفــد وزارة الداخليــة وكيــل 
االســتخبارات والتحقيقــات 
االحتاديــة اللــواء ماهــر جنم 
عبداهللا في مقر االستخبارات 
ببغــداد، وهو مياثل جهاز أمن 
الدولة في الكويت، ومت االستماع 
إلى إيجاز من قبل قيادات عليا 
فــي جهــاز االســتخبارات عن 
املجموعــات اإلرهابيــة وعــن 
اجلرمية املنظمة واإللكترونية، 
وتباحث الطرفان حول ســبل 
التعــاون فــي مجــال تبــادل 
املعلومات واخلبرات بهذا الشأن.
كما مت اللقاء مع قائد قوات 
الشرطة االحتادية الفريق صالح 
ناصر حسني العامري، واستمع 
الوفد إلى شرح مفصل عن بعض 
العمليات التي قامت بها الشرطة 
االحتادية، والتشــكيل اإلداري 
والقتالــي للوحــدة، كمــا قام 
الوفد بزيارة قاعات العمليات 

ومعرض لشهداء الوحدة.

عرض موجــز عن دور اإلدارة 
في عمليات مكافحة املخدرات، 
كما مت التباحث معه عن تبادل 
املعلومات اخلاصــة بعمليات 
تهريب املخدرات وأسماء املهربني 

واملروجني آلفة املخدرات.

تعاون في مجال تبادل املعلومات واخلبرات مبواجهة املجموعات اإلرهابية واجلرمية املنظمة واإللكترونية

اللواء مجبل بن شوق يقدم هدية تذكارية للفريق أول عبد األمير الشمري

البرجس.
والتقى الوفد مع قائد احلدود 
العراقية واســتمع إلى عرض 
موجز عــن احلــدود العراقية 
التباحــث  الكويــت، ومت  مــع 
عن القضايــا األمنية املتعلقة 

«القوى العاملة»: نستقدم العمالة وفقًا للتخصصات املطلوبة
التقــى مدير عــام الهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
العازمي  بالتكليف د.مبارك 
قنصل قيرغيزيا لدى الكويت 
عمــر بيك غبــاروف والوفد 

املرافق له.
وتتطرق اللقاء للتعاون 
الثنائــي فــي مجــال األيدي 
العاملة، مؤكــدا دور الهيئة 
في توفير احلماية القانونية 
وضمان وجــود بيئة العمل 
املناســبة التي تكفل جلميع 

العمال حقوقهم.
أن  العازمــي  وأوضــح 
العمالة  الكويت تستقطب 
وفقــا للتخصصــات التي 
يحتاجهــا ســوق العمــل، 
جهــودا  الهيئــة  وتبــذل 
حثيثة ومستمرة لتطوير 
عملية استقدام العمالة مبا 
يخــدم املصالــح التنموية 
للكويــت  واالقتصاديــة 
ويعود بالنفع على العمالة 
والبلــدان املرســلة لهــا، 
مشــيرا إلــى احلرص على 

اخلبرات مع الطرفني في نواح 
مختلفة مبــا يخدم مصلحة 

جميع األطراف.
حضر اللقــاء إلى جانب 
مدير عام الهيئة كل من مدير 
إدارة العالقات الدولية جابر 
العلــي والباحث في العلوم 
السياســية خالــد الصباح 

واملترجم أحمد الزيد.

مبارك العازمي بحث تعزيز التعاون مع قنصل قيرغيزيا

د.مبارك العازمي مستقبالً قنصل قيرغيزيا عمر بيك غباروف والوفد املرافق له

تعزيــز العالقــات الطيبة 
واستمرارها.

أبــدى قنصــل  بــدوره، 
قيرغيزيا لدى الكويت عمر 
بيــك غبــاروف عن شــكره 
للكويــت على ما ملســه من 
جهــود وتطورات تســتحق 
اإلشــادة، متمنيــا أن تكون 
بدايــة للتعــاون وتبــادل 

تكليف عبدالعزيز املطيري 
وكيًال لوزارة الشؤون

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون 
االجتماعيــة والتنميــــــة 
الدولة  املجتمعية ووزيرة 
لشــؤون املــرأة والطفولة 
م.مــي البغلي قرارا وزاريا 
بتكليــف الوكيل املســاعد 
لقطاع التخطيط والتطويري 
اإلداري عبدالعزيز ســاري 
لــوزارة  املطيــري وكيــال 
الشــؤون االجتماعيــة إلى 

جانب عمله من تاريخ ٢٥ اجلاري. من جانب اخر وتأكيدا 
ملا نشرته «األنباء»، كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون 
االجتماعية عن إيداع «بدل اإلجازات» في حسابات موظفي 
الــوزارة املســتحقني والبالغ عددهــم ٥٠٠ موظف من كل 

القطاعات.

عبد العزيز املطيري

محافظة األحمدي تنظم يوم الوفاء الرابع لذوي اإلعاقة غدًا
تنطلــق يوم غد الســبت 
فعاليــات يوم الوفــاء الرابع 
لــذوي اإلعاقــة حتت شــعار 
«ابداعات وهمم» الذي تنظمه 
محافظة االحمدي، تزامنا مع 
اليوم العاملي لألشخاص ذوي 
اإلعاقــة، برعايــة وبحضور 
محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد مبشاركة نحو ٢٥ جهة 
رســمية وأهليــة وتطوعية، 
وبالشــراكة والتعــاون مــع 
الهيئة العامة لــذوي اإلعاقة 
ومجمــع كويــت ماجيــك في 
منطقــة أبو حليفة، وشــركة 
البترول الوطنية، وبدعم من 
بنك برقان، وكوكبة من اجلهات 
ذات الصلة منها الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 

ألوليــاء أمور املعاقني ونادي 
الطمــوح الكويتي الرياضي، 
ألنشــطة  اخلرافــي  مركــز 
املعاقــني، اجلمعية  األطفــال 
الكويتيــة لرعايــة املعوقني، 

الدعوة الى اجلميع للمشاركة 
فــي هذا اليوم املفتوح، حيث 
تستمر الفعاليات من الثالثة 
عصرا الى العاشرة مساء في 
اجواء عائلية حافلة باملسابقات 
واجلوائــز وااللعاب الذهنية 
والرياضية والتفاعلية، مؤكدا 
حرص احملافظة على تنظيم 
البرامج واالنشطة والفعاليات 
التوعوية انطالقا من االميان 
الكامل بأهمية االلتزام مبمارسة 
املسؤولية املجتمعية خاصة 
مع هذه الفئــة العزيزة على 
قلوب اجلميع، مساهمة منها 
في حتقيق دمجهم في املجتمع 
وإدخــال البهجــة والســرور 
على أســرهم والقائمني على 

شؤونهم.

اجلمعيــة الكويتيــة ملرضى 
التصلــب العصبي، اجلمعية 
التعلم،  الكويتية الختالفات 
مركز العمل التطوعي - فريق 
عبيــر، وجمعيــة املكفوفــني 
الكويتية، اجلمعية الكويتية 
للدسلكســيا، نــادي اإلرادة 
الرياضــي للمعاقــني، النادي 
الكويتــي لأللعــاب الذهنية، 
مــدارس التربيــة اخلاصــة، 
الطــوارئ الطبيــة، مــدارس 
النبــراس النموذجيــة لذوي 
االحتياجات اخلاصة، مؤسسة 
اإلخالص التأهيلية، مركز أم 
القرى التأهيلي، ومركز الرعاية 

النهارية.
وبهذه املناسبة وجه محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد 

في مجمع «كويت ماجيك» مبشاركة ٢٥ جهة

بوستر الفعاليةالشيخ فواز اخلالد

وعمادة شؤون الطلبة بالهيئة، 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعاقة 
السمعية، نادي وربة الرياضي، 
الكويتية ملتالزمة  اجلمعيــة 
الــداون، اجلمعيــة الكويتية 

«الكهرباء» تبدأ صرف مبالغ بيع إجازات 
موظفيها ممن يبلغون ٦٠ عامًا وما فوق

دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء واملاء أمس بصرف 
مبالغ بيع االجازات ملوظفيها املســتحقني 
وفــق اآللية التي مت حتديدها للصرف من 

املبالغ املرصودة لهذا الشأن.
وقالــت مصــادر مطلعة انــه مت البدء 
باملوظفــني املســتحقني ممــن يبلغون ٦٠
عامــا وما فوق وهم قلة في الوزارة بهدف 
االنتهاء من الشــرائح املختلفة املستحقة 

التي تستوفي الشروط الواجبة.
ولفتت املصادر الى ان هناك آليات مختلفة 
للصرف األولي فيما يتعلق بشريحة السن، 
كما ان هناك املوظفني اجلدد اصحاب الرواتب 

املنخفضة وكذلك املوظفون باالقدمية.
وكان وكيل الوزارة بالتكليف م.مطلق 
العتيبي قد اصدر امس تعميما اداريا بشأن 
قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل 
النقدي عن رصيد االجازات الدورية أثناء 
اخلدمة نص على بدء استقبال طلبات صرف 
البدل وحدد ما يجب اتباعه من قبل املوظف 

عند تقدمي الطلب.
وجاء في التعميم ضرورة اعتماد الطلب 

من الوكيل املساعد للقطاع او مدير االدارة 
وان يرســل الكترونيــا الى ادارة شــؤون 
العاملني التي تدقــق بدورها على مطابقة 
الشــروط والضوابــط الــواردة فــي قرار 
مجلس اخلدمة املدنية ومن ثم ارسال كشف 
باملستحقني الى االدارة القانونية للتأكد من 
عدم وجود عقوبة تأديبية على مقدم الطلب. 
و جاء في التعميم انه يجوز التقدم بطلب 
صرف البــدل النقدي عن رصيد االجازات 
الدورية سنويا على أال يتكرر تقدمي الطلب 

في السنة ذاتها.

وكيل الوزارة أصدر تعميماً ينظم تقدمي طلبات بيع اإلجازات

رئيس األركان بحث التعاون العسكري 
مع وزير القوات املسلحة البريطاني

استقبل رئيس األركان 
الفريق  العامة للجيــش 
صالــح  خالــد  الركــن 
الصباح، بديوان رئاسة 
امــس  صبــاح  األركان 
وزيــر القوات املســلحة 
وعضــو  البريطانيــة 
البرملــان جيمــس هيبي 
ترافقــه ســفيرة اململكة 
املتحدة لدى البالد بليندا 

لويس.
مت خــالل اللقاء بحث 
عدد من املواضيع وسبل 

تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق 
املشترك بني البلدين الصديقني، السيما ما 
يتعلق منها باجلوانب العسكرية، إضافة 
إلى استعراض آخر التطورات واملستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ 
د.عبداهللا مشعل الصباح، وعدد من كبار 

ضباط اجليش.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبالً جيمس هيبي

«الدفاع» تضيف خدمة االقتراحات 
والشكاوى عبر تطبيق «سهل»

الرسمي  أعلن املتحدث 
التطبيق احلكومي  باســم 
املوحد للخدمات اإللكترونية 
(سهل) يوســف كاظم عن 
قيام وزارة الدفاع بإطالق 
خدمة إلكترونية جديدة عبر 
تطبيق (سهل ) وهي خدمة 
تلقي االقتراحات والشكاوى 

إلدارة خدمة املواطن.
وبني كاظم أنه وتعزيزا 
لتواصــل وزارة الدفاع مع 
املواطنــني بــات باإلمــكان 
اســتخدام هــذه اخلدمــة 
أي  لتوجيــه  مباشــرة 
او رفع شكاوى  مقترحات 
تتعلق بالوزارة مباشرة من 
خالل قائمة (خدمات) داخل 
التطبيق احلكومي املوحد 

للخدمات اإللكترونية (سهل). وأشار إلى أن 
اهتمام املؤسسة العسكرية برصد وتلقي 
مقترحات املواطنني من خالل هذه اخلدمة 

سوف يسهم في تطوير وتعزيز رؤيتها 
وتقييــم خدماتهــا اإللكترونيــة املتاحة 

لألفراد.

اجلاراهللا لـ «األنباء»: إعادة هيكلة نظم الرعاية الصحية 
أولى خطوات اإلصالح واستدامة التمويل

القاهرة - هناء السيد

أكد وزير الصحة االســبق 
ورئيــس املنظمــة اإلســالمية 
للعلوم الطبية د.محمد اجلاراهللا 
أنه يجب على جميع القياديني 
دراسة علم اقتصاديات الصحة 
لضمان تطوير النظم الصحية 
وفعالية التمويل للصحة، وكذلك 
التهديــدات الوبائية  مواجهــة 
احملتملة باإلضافة الى مكافحة 
زيادة معدالت األمراض املزمنة 
غيــر املعدية كالســكر والقلب 

والسرطان.
جــاء ذلك خالل تصريحات 
خاصة لـ«األنباء» خالل مشاركته 
وترؤسه إحدى جلسات املؤمتر 
العربي لالساليب احلديثة في 
إدارة ومتويــل املستشــفيات 
الــدورة الـــ ٢١ بالقاهرة حتت 
اقتصاديات  عنوان «حتديــات 
املالــي  والتمويــل  الصحــة 
املســتدام» والذي عقد برعاية 
جامعة الدول العربية ومنظمة 

الصحة العاملية.

الرقمية التي تسهم في ترشيد 
االستهالك ومنع الهدر وتلبية 
تطلعــات واحتياجــات متلقي 

خدمات الرعاية الصحية.
وردا علــى ســؤال حــول 
خطــورة االمراض املزمنة غير 
املعديــة، حــذر اجلــاراهللا من 
انتشــار االمراض املزمنة غير 
املعديــة مثــل امــراض القلب 
والسكر والسرطان في منطقة 
االميرو (التي تضم جميع الدول 
العربية) مما يؤدي الى وفاة أكثر 

واخلنازيــر وأخيرا كوفيد-١٩
والتي قدمت لنا درسا لنا جميع 
في ضــرورة تطويــر القدرات 
اإلدارية والسياسات الصحية 
واحلوكمــة مع أهميــة تعزيز 
القدرات الصحية الوقائية ورفع 
االنفاق على الصحة بصفة عامة.

وشدد د.اجلاراهللا على أهمية 
اســتخدام مبــادئ اقتصــادات 
الصحــة مــع األهميــة الكبرى 
لاللتزام السياسي حتى نتمكن 
من: تقدمي وتطويــر اخلدمات 
الصحية أهداف التنمية العاملية 
املســتدامة SDGs، والتوســع 
واالرتقاء في تطوير اخلدمات 
الصحيــة املتميــزة، وحتديــد 
وتوقــع  احلاليــة  التكلفــة 
املســتقبلية بدقــة مناســبة، 
ودراسة احتياجات وتطلعات 
املســتهلك، ودراســة التطــور 
التقنــي للتكنولوجيــا الطبية 
وتأثيرها على ميزانيات الصحة، 
وزيادة ميزانية الصحة وزيادة 
اإلنفاق علــى الصحة الوقائية 

وبرامج تعزيز الصحة.

من ٢٫٨ مليون شخص سنويا 
في املنطقة بسبب NCDs، مشيرا 
إلى أنه ميكن الوقاية من كثير 
من هذه الوفيات بتبني النمط 
الصحــي فــي احليــاة وبرامج 

تعزيز الصحة الفعالة.
وحول أسباب هذه االمراض، 
أشار وزير الصحة االسبق إلى 
انه توجــد العديد من العوامل 
اهمها انتشار عوامل اخلطورة 
مثل السمنة والكسل والتدخني 
الى  والكحوليــات، باإلضافــة 
التغييرات الدميوغرافية وارتفاع 
نسب املسنني وانتشار العديد 
من االمراض التي ترتبط بزيادة 

العمر.
اما عــن االمــراض املعدية 
فحذر رئيس املنظمة اإلسالمية 
للعلوم الطبية من عودة بعض 
االمراض والوبائيــات املعدية 
مرة أخرى مثــل ظهور حاالت 
الكوليرا، وشلل االطفال وبعض 
االمــراض التنفســية وظهــور 
بعــض األوبئــة حديثــا مثــل 
سارس، زيكا، انفلونزا الطيور 

أشار إلى وفاة أكثر من ٢٫٨ مليون شخص سنوياً في املنطقة بسبب األمراض املزمنة غير املعدية

د.محمد اجلاراهللا مع الزميلة هناء السيد

وقال اجلــاراهللا ان من أهم 
خطوات فعالية النظام الصحي 
هي تطوير السياسات الصحية 
وإعادة هيكلة النظم الصحية مبا 
يتوافق مــع احلوكمة واإلدارة 
اإلستراتيجية احلديثة واإلصالح 
املالي اضافة الى تطبيق الطرق 
احلديثة للتأمني الصحي الشامل 
على مختلف الفئات، واالستخدام 
االمثــل للتكنولوجيــا الطبية 
من االجهزة واملعــدات الطبية 
واألدويــة وتطبيــق الصحــة 

العبداهللا التقى وزير القوات املسلحة 
البريطانية: حل األزمات عبر الوسائل السلمية

التقــى وزير اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 
مع وزير القوات املســلحة 
البريطانية وعضو البرملان 
في اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية 
الصديقة جيمس هيبي وذلك 
مبناســبة زيارته الرسمية 
للبالد حيث مت خالل اللقاء 
بحث أبرز املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
والتطورات التي تشــهدها 

املنطقة.
وجــدد وزير اخلارجية موقف الكويت 
الداعم حلل األزمات عبر الوسائل السلمية 
والتفــاوض والتأكيد على ضــرورة دعم 
املساعي الدولية الرامية إلى وقف التصعيد 
إليجاد حل سلمي مبا يتوافق مع القانون 

الدولي واحترام سيادة الدول.
من جانبه، أشاد وزير القوات املسلحة 
البريطانية باجلهود واملساعي التي تقوم 
بها الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم 
واألمــن الدوليني في املنطقة مجددا التزام 
اململكة املتحدة بصون أمن وسالمة الكويت 
وشعبها وحفظ األمن واالستقرار في املنطقة، 
معربــا في ذات الســياق عن وافر الشــكر 
والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا 
على استضافة القوات املسلحة البريطانية 

على أراضيها.
كما مت خالل اللقاء استعراض العالقات 

التاريخية والصداقة الراسخة التي جتمع 
الكويت واململكة املتحدة ومناقشة مجاالت 
التعاون املتعددة مبا يعزز املصالح املشتركة 
ويعود باملنفعة على البلدين وشــعبيهما 
الصديقني والتطلع لعقد اجتماع مجموعة 
التوجيه املشتركة بني البلدين الصديقني 

بدورته الـ ١٩ مطلع العام املقبل.
 الى ذلك تلقى وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا اتصاال هاتفيا من مستشار 
وزير خارجية الواليات املتحدة األميركية 

الصديقة ديرك شولي.
ومت خالل االتصال بحث أطر التنسيق 
املشــترك بــني البلديــن الصديقــني جتاه 
املســتجدات علــى الســاحتني اإلقليميــة 
والدولية ومناقشة عدد من القضايا احليوية 
واملهمة التي تواجهها املنطقة وسبل تعزيز 

التعاون املشترك جتاهها.

بحث مع مستشار وزير اخلارجية األميركي املستجدات اإلقليمية والدولية

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مع جيمس هيبي


