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افتتاح البرنامج التدريبي «تعافي» للعناية بالعاملين في العمل اإلنساني

الجراح :للعمل الشرطي دور مهم

في التصدي للجريمة بأشكالها كافة
كتب حم�سن الهيلم:
يف اط��ار التن�سيق والتعاون
امل�شرتك بني وزارة الداخلية
وك���اف���ة ق���ط���اع���ات ال���دول���ة
وبالتن�سيق مع مكتب الإمناء
االجتماعي التابع لديوان �سمو
رئي�س جمل�س ال���وزراء افتتح
�أم�س الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التدريب اللواء ال�شيخ مازن
اجل���راح الربنامج التدريبي
للعناية بالعاملني يف جمال
العمل الإن�����س��اين واخلدمات
الإن�����س��ان��ي��ة «ت��ع��ايف» وذل��ك
بح�ضور مدير عام الإدارة العامة
للتدريب اللواء �أنور الربج�س
واللواء نا�رص بور�سلي مدير عام
الإدارة العامة لأكادميية �سعد
العبدالله للعلوم الأمنية د.
وفاء العرادي نائب مدير عام
مكتب االمناء االجتماعي ومدراء
م��راك��ز ال��ت��دري��ب التخ�ص�صي
ب��وزارة الداخلية على م�رسح
الإدارة العامة للدفاع املدين.
و�أل��ق��ى ال�شيخ م��ازن اجل��راح
كلمة رح��ب فيها باحل�ضور
ون��ق��ل حت��ي��ات ن��ائ��ب رئي�س

• الشيخ مازن اجلراح متحدثا ً

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
الفريق م.ال�شيخ خالد اجلراح
ووكيل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام م�ؤكد ًا �أن للعمل
ال�رشطي دور ًا مهم ًا يف املجتمع
وهو ب�سط مظلة الأمن والأمان
وال��ت�����ص��دي للجرمية بكافة
�أ�شكالها وتطبيق القانون على
اجلميع.
و�أ����ض���اف ن��ظ��ر ًا مل��ا ي�شهده

املجتمع من �أح���داث وجرائم
وح��وادث وم�شكالت اجتماعية
يكون التعامل معها من �صلب
العمل ال�رشطي وه��ذا يتطلب
التعامل معها بخربات وا�سعة
و���ص�بر وت� ٍ
��ان وه���ذه االح���داث
والبالغات قد يكون لها اثار
�سلبية على احلالة النف�سية
لرجل ال�رشطة وقد ت�ؤثر على
�سلوكياته وحياته االجتماعية.

«الجمارك» :ضبط  48500حبة كبتاغون
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تخصيص  12موقع ًا لوحدات متنقلة لتنقية مياه الصرف الصحي

لجنة الفروانية بـ«البلدي» توافق
على توسعة مسجد بالجليب
كتب �ضاحي العلي:

وافقت جلنة حمافظة الفروانية باملجل�س
البلدي على طلب وزارة االوق��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ب�ش�أن تو�سعة امل�سجد املقررة �ضمن
منطقة جليب ال�شيوخ مبنطقة اال�ستعماالت
احلكومية وعلى الطلب املقدم من وزارة اال�شغال
العامة تخ�صي�ص  12موقع ًا مقرتح ًا ب�صفة
م�ؤقتة لوحدات متنقلة لتنقية ومعاجلة مياه
ال�رصف ال�صحي �ضمن منطقة جليب ال�شيوخ
باال�ضافة الى موافقتها على الطلب املقدم
لأهايل منطقة ا�شبيلية ب�إعادة مقرتح عمل مدخل
ملنطقة ا�شبيلية قطعة  4وعلى طلب الهيئة
العامة للطرق والنقل ال�بري ترحيل ج�رس
امل�شاة املخ�ص�ص �سابق ًا بني منطقتي خيطان
والفروانية فوق طريق املطار باملوقع رقم 3
الى موقع �آخر بديل وذلك لتفادي التعار�ض
بني ج�رس امل�شاة املقرتح وج�سور ال�سيارات
القائمة بنف�س املنطقة.
كما او�صت اللجنة خالل اجتماعها املنعقد
�صباح ام�س باحالة ع��دد من االقرتاحات
املتعلقة بت�شكيل جل��ان لبحث م�شاكل
�سكن العزاب يف كل من مناطق الفردو�س
والفروانية وخيطان الى اجلهاز التنفيذي
لتحديث ال���ردود على تلك املقرتحات،
فيما او�صت بحفظ االق�تراح املقدم ب�ش�أن
و�ضع مراكز لفح�ص االغذية يف جميع منافذ
الدولة واحالة الطلب املقدم من بع�ض اهايل
منطقة خيطان الى حتويل القطعة رقم 5
الى ا�ستثماري الى اجلهاز التنفيذي وذلك
لتحديث رد اجلهاز.

• خالل اجتماع اللجنة

العتيبي بحث مع الدخيل تعزيز التعاون

التقى رئي�س املجل�س البلدي �أ�سامة العتيبي
برئي�س جهاز املراقبني املاليني عبدالعزيز
الدخيل لبحث �سبل تعزيز التعاون بني
املجل�س البلدي وجهاز املراقبني املاليني,
مثمن ًا ال���دور املهم ال��ذي يقوم ب��ه جهاز

امل��راق��ب�ين املاليني واب���دى عبد العزيز
الدخيل �شكره لرئي�س املجل�س البلدي,
م�ؤكدا اهمية التعاون بني املجل�س البلدي
وج��ه��از امل��راق��ب�ين املاليني فيما يتعلق
بتعاون اجلهاز مع املجل�س.

«مزاولة المهن»:

في دورة مياه باص

�أح��ب��ط رج���ال ج��م��ارك العبديل
حماولة تهريب كمية كبرية من
احلبوب املخدرة نوع «كبتاغون»
بحوزة �سائق خليجي اجلن�سية
ق��دم �إل��ى البالد ع�رص ام�س من
ال��ع��راق وه��و حممل باحلبوب
وق��د اخفاها ب�شكل ��سري �أ�سفل
دورة مياه البا�ص وب�شكل ي�صعب
اكت�شافها م��ن خ�ل�ال عمليات
التفتي�ش االعتيادية.
وحول ال�ضبطية ذكر مدير �إدارة
اجلمارك الربي يف االدارة العامة
للجمارك م�شعان ال�سعيدي ان
معلومات �رسية وردت الى م�ساعد
م��راق��ب جمرك العبديل مبارك
ال�شالحي ع��ن حم��اول��ة تهريب
حبوب يف با�ص قادم من العراق
ومبجرد و�صول الهدف جرى انزال
امل�سافرين على متنه ومتريره
على اجهزة التفتي�ش املتقدمة يف
منفذ العبديل والتي اعطت ا�شارات
للمفت�ش بوجود اج�سام غريبة
ا�سفل دورة مياه البا�ص ليتم
تفتي�ش اجل��زء امل�شتبه بوجود
اج�سام بكثافة غري معتادة يدويا
والعثور على نحو  48500حبة
ن��وع كبتاغون ،م�شريا ال��ى انه
متت احالة املتهم وامل�ضبوطات
�إلى اجلهات املخت�صة.

• احلبوب املضبوطة

«اإلطفاء البحري» اختتمت الدورات
التخصصية لمنتسبي الحرس الوطني
كتب حم�سن الهيلم:
اختتمت �إدارة الإط��ف��اء
البحري �صباح �أم�س عدد ًا
من ال��دورات التخ�ص�صية
ال��ت��ي �أق��ي��م��ت ل�صالح
منت�سبي احلر�س الوطني ،
وقد �شارك يف هذه الدورات
عدد من ال�ضباط و�ضباط
ال�صف.
وق��ال مدير ادارة الإطفاء
البحري العقيد بدر الكدم
ب��ان الإدارة اقامت عدد ًا
من ال��دورات التخ�ص�صية
يف جمال االنقاذ البحري
وه���ي :االن��ق��اذ البحري
الت�أ�سي�سية و�أ�سباب البقاء
واملنقذ البحري والغو�ص
باملعدات والغو�ص احلر.

الطرق السريعة
كتب �ضاحي العلي:

�أو�صت جلنة مزاولة املهن الهند�سية
يف املجل�س البلدي بت�شكيل جلنة
ملراقبة الطرق ال�رسيعة يرت�أ�سها
وزي��ر الداخلية وا�ستعجال هيئة
ال��ط��رق يف تنفيذ حم��ط��ات وزن
ال�شاحنات على الطرق الرئي�سية
وال�رسيعة ا�ضافة �إل��ى تو�صيتها
با�ستعجال وزارة الداخلية يف
توفري وا�ستخدام الأوزان املتنقلة.

• جانب من اجتماع اللجنة

الغربللي :حريصون على اكتشاف وتنمية المواهب الطالبية
كتب �سالمة ال�سليماين:

نظمت جلنة امل�سابقة الهند�سية ال�ساد�سة يف
كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت اللقاء
التنويري وذلك بدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي وم�شاركة كل من ال�صندوق الكويتي للتنمية
العربية االقت�صادية وجهات م�رصفية �أخرى.

وقال مقرر اللجنة د.م�شعل الغربللى �إنه مت
التوا�صل مع نحو  40مدر�سة ثانوية م�شري ًا
�إلى �أن جلنة امل�سابقة ت�سعى لإتاحة الفر�صة
الكت�شاف املواهب الطالبية وتنميتها ما ي�ساعد
على �إن�شاء جيل جديد من ال�شباب يهتم مبنهجية
التفكري والبحث العلمي م�ؤكد ًا �أن امل�سابقة
ج��اءت انطالق ًا م��ن مفهوم االع��ت��زاز بخدمة

املجتمع عامة حتت �شعار «االب��داع الهند�سي
ملجتمع �أف�ضل».
وبدوره �أو�ضح الأكادميي �أحمد اخلويل للطلبة
م�صادر البحث املختلفة ،مبينا �أهمية امل�شاورة
مع م�رشف امل�رشوع للح�صول على مو�ضوع
للم�شاركة وكيفية جمع املعلومات الدقيقة
وال�صحيحة لتنفيذ امل�رشوع.

الهاجري :نسعى لتشجيع النشاط البحثي في «العلوم اإلدارية»
كتب �سالمة ال�سليماين:
نظمت كلية العلوم االداري���ة يف جامعة
الكويت امللتقى ال�سنوي الثاين لأبحاث
العلوم الإدارية يف احلرم اجلامعي ،وي�أتي
هذا امللتقى ات�ساق ًا مع الأهداف اال�سرتاتيجية
جلامعة الكويت حيث تويل اجلامعة اهتمام ًا
بالغ ًا بالبحث العلمي وت�ضعه �ضمن �صدارة
�أولوياتها ،ويهدف امللتقى �إلى التعريف
والتوعية باجتاهات الأبحاث العلمية يف
العلوم الإدارية.
و�أع��رب عميد الكلية م�شاري الهاجري عن
�سعادته الفتتاح فعالية مهمة لت�شجيع
الن�شاط البحثي بالكلية وهي امللتقى الثاين
لأبحاث العلوم الإدارية والذي ي�أتي ا�ستكما ًال
للملتقى الأول الذي �أقيم العام املا�ضي حيث
ات�سم مب�شاركة مميزة من الزمالء بالأق�سام

العلمية املختلفة بكلية العلوم الإدارية.
وب��دوره ذك��ر العميد امل�ساعد للتخطيط
والأبحاث واملختربات والتخطيط ع�صام
الربيعان �أن هذا امللتقى ي�ستعر�ض خال�صة
�أب��ح��اث �أع�����ض��اء هيئة التدري�س وطلبة
الدرا�سات العليا التي مت تقدميها خالل هذه
ال�سنة ،م�شري ًا �إلى �أن الكلية �أنتجت خالل
هذه ال�سنة نحو  50بحث ًا علمي ًا حمكم ًا ن�رش
يف جمالت علمية حمكمة.
وبني �أن امللتقى ت�ضمن  4جل�سات نقا�شية
بالإ�ضافة �إلى اجلل�سة اخلتامية و�شارك يف
امللتقى� 13أ�ستاذ ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
من خمتلف الأق�سام العلمية يف الكلية ،وذلك
بهدف تو�صيل ر�سالة لأع�ضاء هيئة التدري�س
باال�ستمرار يف البحث ولي�س االقت�صار على
التدري�س لي�ستفيد املجتمع من انتاجه
البحثي.

• مشاري الهاجري

ليتجاوز ما تم تقديمه منذ  2001مليونين و 600ألف دينار

• املشاركون في الدورات

الكندري :نحتاج برامج توعوية للوقاية
والحد من الجريمة
دعت رئي�سة ق�سم فح�ص الأن�سجة
ب���إدارة الطب ال�رشعي يف الإدارة
العامة للأدلة اجلنائية ب��وزارة
الداخلية ن��ادي��ة ال��ك��ن��دري� ،إلى
اعداد برامج توعوية �أمنية و�صحية
لق�ضايا الأدلة اجلنائية عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي جلميع فئات
املجتمع اخلليجي والعربي وذلك
للوقاية م��ن اجل��رمي��ة واحل��د من
انت�شارها.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م�شاركتها يف
م ��ؤمت��ر اخلليج العربي للأدلة
اجلنائية ال��ذي اختتم فعالياته
�أم�����س يف �أب��وظ��ب��ي ،م�شددة على

تشكيل لجنة لمراقبة

��ض�رورة ان يعتمد تلك الربامج
وينجزها نخبة م��ن املخت�صني
والأك��ادمي��ي�ين وال��ق��ان��ون��ي�ين يف
جمال الأدلة اجلنائية وان تتناول
جرائم االرهاب واالغت�صاب اجلن�سي
والعنف �ضد االطفال واملخدرات
وال�رسقة والتحذير من الوقوع
بها وتداعياتها وعواقبها لتحقيق
جم��ت��م��ع �آم����ن و���ص��ح��ي ت��ق��ل فيه
اجلرائم.
وا���ش��ارت ال��ى ان بع�ض الربامج
الطبية التي تعر�ض يف قنوات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ق��د يتم
تطبيقها ب�شكل خاطئ خ�صو�صا من

قبل االطفال ما يت�سبب بانعكا�سات
�سلبية على �صحتهم.
و�أو�ضحت الكندري ان الكويت تعد
من الدول الرائدة يف جمال االدلة
اجلنائية والأك�ثر تقدما بالعامل
يف اجل���ودة الفنية باملختربات
اجل��ن��ائ��ي��ة م�����ش�يرة ال���ى ح�صول
خمترب فح�ص الأن�����س��ج��ة ب����إدارة
الطب ال�رشعي على �شهادة االعتماد
ال��دويل للمختربات اجلنائية على
م�ستوى ال�رشق الأو�سط وذلك طبقا
للموا�صفات العاملية ال�صادرة عن
الهيئة العليا يف الكلية االمريكية
للباثولوجي.

العازمي 100 :ألف دينار دعم إضافي
لصندوق طالب العلم في «التطبيقي»

• علي املضف خالل استقباله وفد بيت الزكاة

�أعلن نائب املدير العام للخدمات
االجتماعية يف بيت ال��زك��اة ماجد
العازمي ،تقدمي دعم �إ�ضايف ل�صندوق
طالب العلم بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بقيمة � 100ألف
دينار.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال املدير العام
للهيئة علي امل�ضف ،مبكتبه �أم�س،
وفدا من بيت الزكاة برئا�سة العازمي،
حيث ي�أتي اللقاء ت�أكيد ًا للتعاون بني
اجلانبني مبا يخدم العملية التعليمية
ويدعمها ويحقق م�صالح كل منت�سبي
الهيئة من الطلبة.
وق��ال��ت الهيئة �إن ال��ت��ع��اون بني
اجل��ه��ت�ين ي ��أت��ي «�إمي���ان���ا ب�أهمية
التعليم واحلر�ص على تقدمي كامل
الدعم وامل�ساندة لطلبة العلم حتقيقا
للم�صلحة العامة و�سريا على نهج
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد قائد العمل الإن�ساين».

ونقل البيان عن ماجد العازمي،
قوله خالل اللقاء �إن بيت الزكاة قدم
دعم ًا ا�ضافيا ل�صندوق طالب العلم
بالهيئة يبلغ � 100ألف دينار �إ�ضافة
الى الدفعات املقدمة �سنويا والتي
تبلغ مائتي �ألف دينار ,م�شريا الى
ان جمموع ما مت تقدميه للهيئة منذ
عام  2001جتاوز مليونني و� 600ألف
دينار.
و�أع���رب عن �شكره وامتنانه لبيت
الزكاة على ما يقوم به من جهود
وتعاون م�ستمر مع الهيئة خلدمة
منت�سبيها من الطالب والطالبات.
ومن جانبه �أكد امل�ضف �أهمية التعليم
يف هيئة «التطبيقي» لتخريجها كوادر
م�ؤهلة تواكب تطورات �سوق العمل
وتدعم التنمية امل�ستدامة يف البالد
�إ�ضافة �إلى دعمها الطاقات الب�رشية
ال�شابة حتقيقا لـ «ر�ؤي��ة الكويت
.»2035

