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افتتح مؤتمر ومعرض اإلطفاء والسالمة الدولي الثالث

مرشحون للعمل محققني ومحققات

الخالد في تخريج  146من الباحثني القانونيني :محمد العبدالله :تعزيز ثقافة األمن والسالمة
ّ
االلتزام بأصول التحقيقات وعدم التهاون مطلب أساسي في شتى املحافل والتجمعات
ش �م��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م � �ح � �م� ��د ال� � � �خ � � ��ال � � ��د ،ب� ��رع� ��اي � �ت� ��ه
وح� � � � � �ض � � � � ��وره ح � � �ف� � ��ل ت � �خ� ��ري� ��ج
ال��دف�ع��ة ال�خ��ام�س��ة م��ن الباحثني
ال �ق��ان��ون �ي��ني ،امل��رش �ح��ني للعمل
ك�م�ح�ق�ق��ني وم �ح �ق �ق��ات ب � ��االدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،وال �ب��ال��غ
ع��دده��م  146خ��ري�ج��ا وخ��ري�ج��ة،
وذل � � ��ك ب� �ح� �ض ��ور وك � �ي� ��ل وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال � �ف� ��ري� ��ق س �ل �ي �م��ان
الفهد ،ومدير عام االدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال � �ف ��ري ��ق ي��وس��ف
ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال� � �س� � �ع � ��ودي ،وك � �ب ��ار
القيادات االمنية باالدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق ��ات ،واول � � �ي � � ��اء ام � ��ور
الخريجني.
واع��رب ال��وزي��ر الشيخ محمد
ال �خ��ال��د ،ع ��ن اع� �ت ��زازه وت �ق��دي��ره
ب� �ت� �خ ��ري ��ج ه � � ��ذه ال � �ك� ��وك � �ب� ��ة م��ن
امل �ح �ق �ق��ني وامل �ح �ق �ق��ات ال �ش �ب��اب،
وال��ذي��ن يشكلون دع�م��ًا للعدالة
وش�ف��اف�ي��ة وق��ان��ون�ي��ة االج� ��راءات
االم � �ن � �ي� ��ة ،ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ج��ان �ب��ًا
م �ه �م��ا م� ��ن اح� �ت� �ي ��اج ��ات اق� �س ��ام
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ب �ج �ه��از ال �ش��رط��ة،
وااله � �ت � �م� ��ام ب � ��اع � ��داد وص �ي��اغ��ة
ال �ت �ق��اري��ر ب �ك��ل ال ��دق ��ة واالم ��ان ��ة
وال��وض��وح والشفافية واالل�ت��زام
ب��أص��ول عمل التحقيقات وع��دم
ال � �ت � �ه� ��اون او ال � �ت� ��راخ� ��ي ،ك��ذل��ك
ال� �ت� �ف ��ان ��ي ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل وال� �ب� �ع ��د
ع � ��ن م � ��واط � ��ن ال� �ش� �ب� �ه ��ات وع � ��دم
االلتفات للواسطات مهما كانت
ال �ض �غ��وط ،م�ش�ي�دًا ب ��دور أول �ي��اء
أم� � ��ور ال �خ ��ري �ج ��ني ب��اع �ت �ب��اره��م

| كتب ناصر الفرحان |

الخالد يكرم أحد الخريجني

أصحاب الفضل األول ،ومتقدمًا
بالتحية وال�ت�ق��دي��ر إل��ى الفريق
ال� � �س� � �ع � ��ودي وك � ��اف � ��ة م �ن �ت �س �ب��ي
اإلدارة العامة للتحقيقات.
ووج��ه الشيخ محمد الخالد،
مجموعة من النصائح للمحققني
واملحققات الخريجني ،وه��م في
ب��داي��ة حياتهم العملية حضهم
خ��ال �ه��ا ع �ل��ى ض � � ��رورة ت�ح�ك�ي��م
العقل والضمير والتجرد التام
ع��ن الشخصانية وأال تأخذهم
في الحق لومة الئ��م ،وان عليهم
اح� �ق ��اق ال �ع��دال��ة وامل � �س� ��اواة بني
ال� �ن ��اس دون ت �ف��رق��ة ألي س�ب��ب
م � � ��ن االس � � � � �ب� � � � ��اب ،م � � ��ع ت �ط �ب �ي��ق
القانون واالج ��راءات املنصوص
عليها تحقيقا للعدالة الناجزة
والتفاني ف��ي اداء االم��ان��ة مهما

«الجنايات» :التجمهر أمام السفارة املصرية
إلى  2أبريل للمرافعة

ك ��ان ��ت ش ��اق ��ة وص �ع �ب��ة وص ��وال
ل�ل�ح�ق��ائ��ق ،م��ؤك��دا ع�ل��ى ض ��رورة
ال � � �ت� � ��واج� � ��د امل � �س � �ت � �م� ��ر ل� �خ ��دم ��ة
امل ��واط� �ن ��ني وامل �ق �ي �م��ني واي� �ج ��اد
ال �ب��دي��ل ف��ي ح ��ال ال �خ ��روج الداء
م�ه �م��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ت��وف �ي �رًا ل��وق��ت
وجهد املواطنني واملقيمني».
وك� � � � ��ان ح � �ف� ��ل ال � �ت � �خ� ��ري� ��ج ق��د
استهل بالسام الوطني وآي��ات
بينات من القرآن الكريم ،وكلمة
ترحيبية من عريف الحفل مدير
إدارة العاقات العامة والتوجيه
امل� �ع� �ن ��وي م ��دي ��ر إدارة اإلع � ��ام
األم� �ن ��ي ب��اإلن��اب��ة ال �ع �ق �ي��د ع ��ادل
الحشاش.
وب � �ع� ��د ذل� � ��ك ق� � ��ام م� ��دي� ��ر ع ��ام
االدارة العامة للتحقيقات الفريق
ي� ��وس� ��ف ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س � �ع� ��ودي،

ب ��إل� �ق ��اء ك �ل �م��ة ت��رح �ي �ب �ي��ة ت��وج��ه
ف �ي �ه��ا ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل �ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد ،بمناسبة
اح � �ت � �ف� ��االت ال� �ك ��وي ��ت ب ��األع� �ي ��اد
الوطنية تزامنًا مع اجتياز 146
خريجًا من املحققني واملحققات
لتلك الدورة.
وأدى امل �ح �ق �ق��ون وامل �ح �ق�ق��ات
ال �ق �س��م ال �ق��ان��ون��ي أم � ��ام ال��وزي��ر
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ،إي��ذان��ا
بانضمامهم إل��ى ط��ائ��ع العمل
ال��وط �ن��ي ت� ��اه ع �ل��ى ال�خ��ري�ج��ني
امل� ��دع� ��ي ال � �ع� ��ام ال ��دك � �ت ��ور ع� ��ادل
امل� �ط� �ي ��ري ،وي �ن ��ص ع �ل��ى «أق �س��م
ب��ال �ل��ه ال �ع �ظ �ي��م أن أؤدي أع �م��ال
وظيفتي باألمانة والصدق وأن
أحترم قوانني الباد ونظمها».

تأييد براءة الطاحوس والطبطبائي
من «التجمهر بال ترخيص»

| كتب أحمد الزم |

| كتب أحمد الزم |

أج�ل��ت محكمة الجنايات ام��س قضية  16مواطنًا بينهم
نواب سابقون وناشطون متهمون بتجمهر مخالف للقانون
امام قنصلية السفارة املصرية بمنطقة الروضة الى جلسة 2
ابريل لاطاع واملرافعة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى كل من النائب السابق
ج�م�ع��ان ال�ح��رب��ش وال �ن��ائ��ب امل�ب�ط��ل ع�ض��وي�ت��ه خ��ال��د شخير
وآخ��ري��ن ،تهم التجمهر والقاء الكلمات في الساحة املقابلة
للقنصلية امل�ص��ري��ة ،احتجاجًا على ع��زل ال��رئ�ي��س السابق
م�ح�م��د م��رس��ي ،ع �ل��ى ي��د وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ف��ري��ق ع�ب��دال�ف�ت��اح
السيسي.

ق�ض��ت محكمة ال�ج�ن��ح املستأنفة ب��رئ��اس��ة امل�س�ت�ش��ار ع��دن��ان الجاسر
بتأييد ب ��راءة ال�ن��ائ�ب��ني ال�س��اب�ق��ني ول�ي��د الطبطبائي وخ��ال��د ال�ط��اح��وس
والناشط احمد سيار وعدد من املواطنني في قضية تجمهر الصباحية
من دون ترخيص.
وأسند للمتهمني تهمة التجمهر في مكان عام وعدم االنصياع ألوامر
رجال األمن بفض التجمهر.
وقال املحامي محمد الجميع املوكل عن الطاحوس «ان حكم املحكمة
ج��اء متماشيا م��ع م��ا ج��اء بملف ال��دع��وى ل�ع��دم وج��ود ادل��ة على التهم
املوجهة للمتهمني وه��ذا ما ذكرناه ام��ام محكمة اول درج��ة وأكدنا عليه
انه ال تهم من دون ادلة وطالبنا ببراءة جميع املتهمني».

اف�ت�ت��ح وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ال�ل�ي�ل��ة ق �ب��ل امل��اض �ي��ة،
م � ��ؤت� � �م � ��ر وم � � � �ع� � � ��رض االط� � � �ف � � ��اء
وال �س��ام��ة ال��دول��ي ال �ث��ال��ث ال��ذي
تستضيفه دول ��ة ال�ك��وي��ت ،تحت
ش �ع��ار (االس �ت �ج��اب��ة ل�ل�م�خ��اط��ر -
امل �س �ت��وى االع� �ل ��ى) ،ت�ح��ت رع��اي��ة
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.
وق � ��ال ال �ع �ب��دال �ل��ه ف ��ي ك�ل�م�ت��ه
االف �ت �ت��اح �ي��ة ،إن امل ��ؤت �م ��ر ي��أت��ي
ام� � � � �ت � � � ��دادا ل � �ل � �ج � �ه� ��ود ال� ��دول � �ي� ��ة
واالق �ل �ي �م �ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة امل �ب��ذول��ة
من أجل النهوض بمستوى أداء
رج� � ��ال االط � �ف� ��اء وت� �ع ��زي ��ز ث �ق��اف��ة
االم� � � ��ن وال � �س� ��ام� ��ة ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا
مطلبا أساسيا في شتى املحافل
والتجمعات ،مشيرا إلى ان هناك
جهودًا دولية واقليمية ومحلية
ت �ب��ذل ل �ل �ن �ه��وض ب �م �س �ت��وى اداء
رج� � ��ال االط � �ف� ��اء وت� �ع ��زي ��ز ث �ق��اف��ة
االم� ��ن وال �س��ام��ة ال �ت��ي اصبحت
م�ط�ل�ب��ًا اس��اس �ي��ًا ف��ي املجتمعات
وب �ش �ت��ى م �ن��اح��ي ال �ح �ي��اة وذل ��ك
ض� �م ��ن ت ��وج� �ي� �ه ��ات س� �م ��و ام �ي��ر
الباد داعيا له بموفور الصحة

جانب من االفتتاح

وال�ع��اف�ي��ة وال �ع��ودة س��امل��ا ألرض
الوطن.
وأشاد بدور رجال االطفاء الى
ج��ان��ب أش�ق��ائ�ه��م ف��ي امل��ؤس�س��ات
العسكرية وما يبذلونه من جهود
قصوى لتحقيق الحماية الازمة
ل��ارواح واملمتلكات من الحرائق
والكوارث وغيرها واصفا اياهم
ب�ح��راس ال��وط��ن امل��درك��ني ملعاني
االنتظام وااللتزام.
وأع � � � � � ��رب ع � � ��ن االم � � � � ��ل ف � � ��ي أن
ي� � �ح� � �ق � ��ق امل � � ��ؤت� � � �م � � ��ر االه� � � � � � � ��داف

امل� � ��وج� � ��وة م � ��ن خ � � ��ال امل� �ش ��ارك ��ة
واملساهمة باالفكار والطروحات
املتخصصة وأن يخرج بتصور
م�ح��دد ي�ل�ت��زم ب��ه الجميع للعمل
ب��رؤي��ة ت�ن�م��وي��ة م��وح��دة تتكامل
م ��ع ال �ف �ل �س �ف��ة ال �ت �ن �م��وي��ة وط�ن�ي��ا
واق �ل �ي �م �ي��ا وص � ��وال ال� ��ى مجتمع
آمن خال من االخطار والحوادث
وقادر على مجابهتها.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال� �ع ��ام ل � � ��ادارة ال �ع��ام��ة ل��اط �ف��اء
للشؤون املالية واالداري��ة رئيس

امل��ؤت�م��ر امل�ه�ن��دس ال�ع�م�ي��د خالد
ال �ت��رك �ي��ت ،ان امل��ؤت �م��ر ي��ؤك��د ما
توليه دول��ة ال�ك��وي��ت م��ن اهتمام
ورعاية لقطاع االطفاء في سبيل
رف�ع�ت��ه وت �ق��دي��را ل ��دوره الحيوي
في املجتمع الكويتي.
وقال التركيت ان املؤتمر يأتي
ف ��ي اط� � ��ار ادراك � �ن � ��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت
أي �ض ��ا أله �م �ي��ة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
ونقل املعرفة في مجال مكافحة
الحرائق والوقاية منها والسعي
ال��ى اكتساب امل�ع��ارف والخبرات
وت � �ب� ��ادل امل� � �ه � ��ارات وص� � ��وال ال��ى
ال� � � �ه � � ��دف امل � � �ن � � �ش� � ��ود ب �م �ج �ت �م��ع
ي�ن�ع��م ب��االم��ن واالم � � ��ان .وأع ��رب
ع ��ن س �ع��ادت��ه ب��ان �ع �ق��اد امل��ؤت �م��ر
ف ��ي أع� �ق ��اب اح� �ت� �ف ��االت ال �ك��وي��ت
بأعيادها الوطنية ،وبمساهمة
فعالة ومشاركة مجدية من قبل
االش � �ق� ��اء ب� � ��دول م �ج��ل ال �ت �ع��اون
الخليجي واالردن ووفد املنظمة
العاملية للحماية املدنية.
وذك � � � ��ر أن ع � � ��دد امل � �ش ��ارك ��ني
ف ��ي م �ع��رض االط� �ف ��اء امل �ص��اح��ب
للمؤتمر بلغ  73شركة حكومية
وغ �ي ��ر ح �ك��وم �ي��ة ،وف� ��ي م�ق��دم�ه��ا
ف��ري��ق ال�ب�ح��ث واالن �ق��اذ ف��ي دول��ة
االمارات العربية املتحدة املصنف
عامليا على أعلى مستوى.

«بوكسهل» تحتضن معرض
«الفرص الوظيفية الرابع»
دش��ن قسم التسويق والعاقات العامة في كلية بوكسهل الكويت معرض
الفرص الوظيفية الرابع ،من أجل عرض وتقديم الفرص الوظيفة املميزة املتاحة
أمام الطالبات أمس ،والذي يستمر الى اليوم ،داخل حرم الكلية في أبو حليفة.
واستقطب املعرض ،الذي يقام للمرة الرابعة في قاعة املعارض أعدادا كبيرة
من الطالبات الخريجات واملستمرات في الدراسة من مختلف التخصصات.
وتخلل املعرض ندوة تدريبية من قبل شركة نسلة ،عن برنامجها التدريبي
ال�خ��اص ب�ه��ا ،على م�س��رح عيسى ال��رف��اع��ي ف��ي الكلية أم��س ،ون��دوة ع��ن «كيف
تختاري مسارك الوظيفي» ،من قبل «إعادة الهيكلة» اليوم.
ول�ف�ت��ت الكلية ال��ى ان امل �ع��رض ي�ض��م ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات وال �ش��رك��ات التي
تفتح امل�ج��ال أم��ام الخريجات لتقلد وظ��ائ��ف مميزة تتناسب م��ع طموحاتهن
ودراساتهن األكاديمية ،ومن ضمن هذه الشركات برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،شركة النقط الكويتية ،شركة نسلة ،بنك
بوبيان ،شركة العقارات املتحدة ،لوياك ،الشايع ،وشركة الغانم وغيرها ،هذا
الى جانب ان معرض الفرص الوظيفية في الكلية يفتح الطريق امام الباحثات
عن فرص العمل للتعرف على احتياجات السوق والشروط الازمة لكل وظيفة
شاغرة.

من األجنحة املشاركة في املعرض

أقامت ً
حفال لتكريم  380طالبًا في مختلف املراحل الدراسية

العصفور :يتميز ببساطة تصنيعه وقلة تكلفته املادية

الحسينان :أرباح «تعاونية الخالدية» فاقت املليون

«مركز صباح األحمد» يحتفل باختراع
«حماية مجاري مياه األمطار»

| كتب سعيد عبدالقادر |
أع�ل��ن رئ�ي��س لجنة امل�ش�ت��ري��ات في
تعاونية الخالدية ن��واف الحسينان
أن الجمعية تمكنت ب�ف�ض��ل م��ن الله
وثقة املساهمني من تحقيق مبيعات
ب �ل �غ��ت  13م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار خ� ��ال ع��ام
 2013بزيادة مليوني دينار عن العام
املاضي.
وأش ��ار الحسينان ف��ي تصريح له
على هامش حفل تعاونية الخالدية
لتكريم الطاب املتفوقني باملنطقة إلى
أن أرباح الجمعية بلغت مليونا ومئة
أل ��ف دي �ن ��ار وس �ت �ق��وم ب �ت��وزي��ع ال�ح��د
األع �ل��ى ل�ع��ائ��د امل�ش�ت��ري��ات ال ��ذي يبلغ
 10ف��ي امل�ئ��ة وح��ددت��ه وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
وق��ال« :إن الوديعة بالبنوك بلغت
م�ل�ي��ون��ني و 750أل ��ف دي �ن��ار وب��زي��ادة
ن �ص ��ف م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار وس �ي �ن �ع �ك��س
ذل��ك على الخطة التسويقية ملجلس
اإلدارة» ،الف �ت��ا إل ��ى أن «ال �ع��ام املقبل
س �ي �ك��ون ب� ��إذن ال �ل��ه أف �ض��ل م��ن ال �ع��ام
امل��اض��ي ح �ي��ث إن امل ��ؤش ��رات األول �ي��ة
تبشر بزيادة املبيعات».

جانب من حضور حفل التكريم

وأك� ��د ال �ح �س �ي �ن��ان أن «م ��ا وص�ل��ت
إل �ي��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ج ��اء ن�ت�ي�ج��ة ت�ض��اف��ر
جهود أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب�م��ا ف�ي��ه لجنة امل�ش�ت��ري��ات
التي تحرص على تنوع املعروضات
وال � �ب � �ض � ��ائ � ��ع امل � �ت � �ن� ��وع� ��ة وت �ن �ش �ي ��ط
امل� �ب� �ي� �ع ��ات م � ��ن خ � � ��ال امل� �ه ��رج ��ان ��ات
التسويقية املتنوعة وال�ت��ي تنظمها
ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ل��ى م� � ��دار ال � �ع ��ام وال �ت��ي
شملت م�ه��رج��ان ال�س�ل��ع الرمضانية،
م� �ه ��رج ��ان ال �ص �ي ��ف ول � � � ��وازم ال �س �ف��ر،

م� �ه ��رج ��ان ال� �ع� �ط ��ور وم �س �ت �ح �ض��رات
التجميل واألجهزة الطبية ومهرجان
القرطاسية ،مهرجان البر ،باإلضافة
إل� ��ى م �ه��رج��ان ال �خ �ض��ار األس �ب��وع��ي
وال �ع ��روض ال��دائ �م��ة امل�خ�ف�ض��ة ،حيث
ح��رص��ت ال�ج�م�ع�ي��ة خ ��ال ع ��ام 2013
ع �ل��ى م��واج �ه��ة ارت � �ف ��اع األس � �ع ��ار م��ن
خ � ��ال س �ي ��اس ��ة ت �س��وي �ق �ي��ة م� ��ن أج ��ل
توفير السلع وال�خ��دم��ات ف��ي أس��واق
وف � ��روع ال�ج�م�ع�ي��ة ب��ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة
للمساهمني وجمهور املستهلكني».

م ��ن ج �ه �ت��ه ،رح� ��ب رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
اإلدارية واملالية عضو مجلس اإلدارة
بالجمعية س��ام��ي امل�ن�ي��خ بالحضور
وال �ط��اب امل�ك��رم��ني وذل��ك ف��ي كلمة له
م ��ؤك ��دا ح ��رص م �ج �ل��س اإلدارة على
ت� �ك ��ري ��م ال � �ط� ��اب ال� �ف ��ائ� �ق ��ني دراس � �ي ��ا
ك ��ل ع � ��ام ،ك �م��ا ش �ك��ر أع� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ت��دري �س �ي��ة وأول � �ي� ��اء األم� � ��ور ال��ذي��ن
ي �ه �ي �ئ��ون ل �ل �ط ��اب امل � �ن� ��اخ امل �ن��اس��ب
ل �ل �ت �ف��وق ،م ��ؤك ��دا أن ه ��ذا ال�ت�م�ي��ز هو
حصيلة جهد املربني مهنئا املحتفى

بهم ومعربا ع��ن أمله باستمرار هذا
التفوق من أجل مستقبل باهر وخدمة
الكويت املعطاءة.
على الصعيد نفسه ،شكر مختار
منطقة الخالدية يوسف الحسينان
رئ� � �ي � ��س وأع� � � �ض � � ��اء م� �ج� �ل ��س إدارة
الجمعية على ب ��ادرة تكريم الطاب
املتفوقني والتي تنظمها الجمعية كل
ع��ام ان�ط��اق��ا م��ن دوره ��ا االجتماعي
باملنطقة ،مشيرا إلى التنسيق الدائم
ب��ني امل �خ �ت��اري��ة وال�ج�م�ع�ي��ة م��ن أج��ل
ال�ن�ه��وض باملنطقة ،وق ��ال« :سيكون
هناك مجلس حي بمنطقة الخالدية
ل� �ت� �ح ��دي ��د األن � �ش � �ط� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
امل �ط �ل��وب��ة وال �ن �ه��وض ب �ه ��ا» ،م�ش�ي��را
إلى «دع��م الجمعية لكافة مؤسسات
ال� � � ��دول� � � ��ة ب ��امل � �ن � �ط � �ق ��ة وم � � � ��ن ب �ي �ن �ه��ا
املختارية».
وكانت الجمعية قد قامت بتكريم
 380ط ��ال� �ب ��ا وط ��ال� �ب ��ة م� ��ن م�خ�ت�ل��ف
املراحل الدراسية من االبتدائي حتى
ال �ج��ام �ع��ة ،إل ��ى ج��ان��ب ت �ك��ري��م م��دي��ر
منطقة العاصمة التعليمية ومديري
امل � ��دارس وم�س��اع��د م��دي��ر ع ��ام امل ��رور
ومختار منطقة الخالدية.

«تعاونية اليرموك» 220 :مساهمًا استفادوا من رحلة العمرة
| كتب سعيد عبد القادر |
أع� � �ل � ��ن أم� � � ��ني ص � � �ن� � ��دوق ورئ � �ي� ��س
لجنة ال�خ��دم��ات ف��ي جمعية اليرموك
ال� � �ت� � �ع � ��اون� � �ي � ��ة ف � �ي � �ص� ��ل األن� � � �ص � � ��اري
أن ال �ج �م �ع �ي��ة ن �ظ �م ��ت رح � �ل� ��ة ع �م��رة
للمساهمني بالجمعية استفاد منها
 200مساهم مشيرا إلى أنه تم توفير
أف�ض��ل ال�خ��دم��ات للمعتمرين ف��ي دار
التوحيد وبسعر مخفض لم يتجاوز
 50دي� � �ن � ��ارا ف �ق ��ط ل �ل �م �س��اه��م ب�ي�ن�م��ا
ت �ح �م �ل��ت ال �ج �م �ع �ي��ة  355دي � �ن ��ارا ع��ن
الشخص الواحد.
وأشار األنصاري إلى أن املعتمرين
أعربوا عن شكرهم ملجلس اإلدارة ملا
وف� ��ره ل �ه��م م��ن س �ب��ل ال ��راح ��ة وض�م��ت
رح �ل��ة ال �ع �م��رة ك ��ا م ��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س اإلدارة خ � ��ال � ��د ال� �ح� �ب� �ي ��ب،
وأم��ني السر صالح ال��وش�م��ي ،وممثل

الجمعية لدى اتحاد الجمعيات حمد
التويجيري ،وأم��ني الصندوق فيصل
األن � �ص ��اري وع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ج��اس��ر
وبدر بشير الرشيدي عضوي مجلس
اإلدارة.
م��ن ج�ه�ت��ه أع �ل��ن أم��ني س��ر مجلس
اإلدارة ص��ال��ح ال��وش �م��ي أن ال��رح �ل��ة
كانت ناجحة بكافة املقاييس حيث تم
اإلع��داد لها وفق الضوابط والشروط
ال� � �ت � ��ي ح � ��ددت� � �ه � ��ا وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل وهي تأتي ضمن
ب��رن��ام��ج األن �ش �ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
يترأسها امني صندوق ورئيس لجنة
الخدمات فيصل األنصاري.
وأش��ار الوشمي إلى أن املساهمني
أث�ن��وا على الخدمات التي قدمت لهم
خال رحلة العمرة.
وش �ك��ر األن �ص ��اري رئ �ي��س مجلس
اإلدارة ب � ��در ال� �ع� �ن ��از ع� �ل ��ى ج� �ه ��وده

جانب من املعتمرين يتوسطهم أعضاء مجلس اإلدارة

الكبيرة التي بذلها مع مجلس اإلدارة
م ��ن أج� ��ل ارت � �ق� ��اء خ ��دم ��ات ال�ج�م�ع�ي��ة
وت�ط��وي��ر األداء ب�ه��ا وتلبية تطلعات
املساهمني وأهالي املنطقة.

على صعيد آخ��ر أع�ل��ن األن�ص��اري
أن ال�ج�م�ع�ي��ة ش��ارك��ت ف��ي اح �ت �ف��االت
الباد بالعيد الوطني ويوم التحرير
وس � � ��ط ج � �م � �ه ��ور غ� �ف� �ي ��ر م � ��ن أه ��ال ��ي

امل�ن�ط�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب وذل � ��ك مل� ��دة ي��وم��ني
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ح �ي��ث اش �ت �م��ل ال�ح�ف��ل
على مسابقات لألطفال وأغان وطنية
وشعبية ورق�ص��ة «ال�ع��رض��ة» كما تم
ت��وزي��ع ج��وائ��ز وه��داي��ا على الفائزين
وال�ح�ض��ور فضا ع��ن ق�ي��ام الجمعية
ب�ت��زي��ني ال �س��وق امل ��رك ��زي م��ن ال��داخ��ل
وال �خ��ارج وش� ��وارع امل�ن�ط�ق��ة ب��اإلن��ارة
واألع� � � ��ام ح �ت��ى ظ �ه ��رت امل �ن �ط �ق��ة ف��ي
أبهى صورها.
وذكر األنصاري أن الجمعية قدمت
الدعم الازم لاحتفالية بالتعاون مع
وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب والتي
حضرها جمهور غفير من املواطنني
ح�ي��ث ه��دف��ت االح�ت�ف��ال�ي��ة إل ��ى إدخ ��ال
البهجة والسرور في نفوس املواطنني
وتعزيز روح املواطنة واأللفة وتحقيق
التماسك االجتماعي في ما بينهم.

املكرمون في صورة جماعية مع كبار الحضور

| كتبت غادة عبد السالم |
اح �ت �ف��ل م��رك��ز ص �ب��اح االح �م ��د ل�ل�م��وه�ب��ة واالب � ��داع
بعرض اخ�ت��راع أح��د امل��وه��وب��ني وامل�ب��دع��ني الكويتيني
املخترع فيصل العصفور عن اختراعه «حماية مجاري
ام �ط��ار امل� �ي ��اه» ،وه ��و اول اخ �ت ��راع ك��وي �ت��ي ي�ط�ب��ق في
ام�ي��رك��ا ،كما ت��م تكريم  45مخترعا حاصلني على 80
براءة اختراع خال العام املاضي.
واكد مدير املركز الدكتور البناي في كلمة له اثناء
االف �ت �ت��اح ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض �ي��ة ،ان امل��رك��ز ي�ف�خ��ر بهذه
الكوكبة امل��وه��وب��ة وامل�ب��دع��ة وباختراعاتهم العظيمة
ال�ت��ي ت�ع��ود بالنفع ،مبينا ان امل��رك��ز ي��دع��م املوهوبني
واملبدعني ويحتضنهم لتنمية مهاراتهم بهدف رفع
اسم الكويت عاليا في املحافل الدولية.
وقال ان هناك احد املخترعني والحاصلني على 10
براءات اختراع تبنت احدى الشركات النفطية الكويتية
اختراعه ،مؤكدا انه خال هذه السنة هناك ايضا عشرة
انجازات واختراعات سترى النور قريبا.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ،ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان �ه��ا ت�ش�ج��ع
االختراعات ورعاية املبدعني واملوهوبني في امل��دراس
وتنمية مهاراتهم ومتابعتهم وكل مايخص الشباب،
مؤكدة ان الكويت كلها داعمة للمخترعني واملبدعني
وان الشباب هم مستقبل البلد وبيدهم التنمية.
وب � ��دوره � ��ا اك� � ��دت وك �ي �ل ��ة وزارة ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
الشباب الشيخة الزين الصباح أهمية دعم هذه الفئة
م��ن ال�ش�ب��اب «ص �ن��اع امل�س�ت�ق�ب��ل» ول�ك��ل ب ��ادرة ف��ي ه��ذا
ال �ش��أن ش��اك��رة امل��وه��وب��ني وامل�ب��دع��ني ع�ل��ى مجهودهم
وتضحياتهم التي يقومون فيها من نهضة أجل الباد.
وأب��دت سعادتها للتواجد ب��ني كوكبة م��ن املواهب
ال�ش�ب��اب�ي��ة ،الف �ت��ة ال ��ى ان ح �ض��وره��ا وم�ش��ارك�ت�ه��ا في
املناسبة تأتي بصفة شخصية لدعم الشباب وشكرهم
على ما يقدمونه باستمرار من تضحيات.
وبالسؤال عن م��دى انغراسها في مشاكل الشباب
امل�خ�ت��رع ومعايشتها ملعاناتهم ق��ال��ت الشيخة الزين
«اعتبر نفسي محظوظة ج �دًا ألن�ن��ي تربيت ف��ي بيئة

حاضنة لإلبداع واالبتكار وهو أمر اشكر والدي عليه».
من جهته ق��ال املخترع عبد العزيز املطوع ان هذه
االخ �ت��راع��ات ال�ت��ي توصلنا ال�ي�ه��ا ج ��اءت ب�ع��د دراس��ة
وجهود وم�ب��ادرات ويجب تشجيعها خصوصا انها
وص �ل��ت ال �ع��امل �ي��ة واص �ب �ح��ت ف��ي دور االن� �ت ��اج مبينا
ان ح� �ض ��ارة األم � ��م وت �ق��دم �ه��ا اص �ب �ح��ت ت �ق ��اس ب�ه��ذه
االختراعات واالنجازات.
وأك��د املطوع اهمية توفير كل االمكانات وتسهيل
جميع االم��ور هذه الفئة التي انتجت اختراعات تعود
بالنفع على الباد اذ انه ليس من الضرورة ان تنحصر
فقط في الباد حيث تستطيع الدول االخرى االستفادة
منها.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ع �ب��ر م �ح��اف��ظ م��دي �ن��ة م �ي��ام��ي (الي ��ك
كاونتي) وين ساتون من والية فلوريدا االميركية عن
سعادته حيال التعاون مع الكويت في جانب االبداعات
واالختراعات مشيدا بمركز الكويت املتقدم في مجال
االب��داع واالبتكار ،وال��ذي تنافس به ال��دول العظمى اذ
سجلت  80براءة اختراع .واشار ساتون الى التعاون
بني الواليات املتحدة االميركية واملركز بشأن اختراع
(ح �م��اي��ة م� �ج ��اري م �ي ��اه االم � �ط� ��ار) ال � ��ذي ي �س��اه��م ف��ي
تصريف مياه االمطار والعواصف مبينا انه لقي دعما
من قبل جامعة ميامي وتم توجيهه ليصبح ذا فائدة
كبيرة واستخدامات عديدة للمدينة.
وب� � ��دوره ،ق ��ال امل �خ �ت��رع ف�ي�ص��ل ال�ع�ص�ف��ور ان
ه��ذا االخ�ت��راع له مميزات ويعالج مشاكل اغاق
ال � �ش� ��وارع ع �ن��د ه �ط��ول االم � �ط� ��ار ،ب �س �ب��ب وج ��ود
مخلفات وات��رب��ة يعمل على منعها من الوصول
الى شبكة صرف مياه االمطار الرئيسة ،خصوصا
انها السبب الرئيس في منع جريان املياه.
واوض � � � � ��ح ال � �ع � �ص � �ف ��ور أن ك � �ث � ��رة األح � � � ��واض
املوجودة ب��اآلالف في املناطق تصعب صيانتها
على م��دار السنة ،ما يسبب هذه املشكلة ،مشيرا
إل��ى أن الجهاز يقوم بتوزيع امل�ي��اه ودفعها الى
الخطوط الرئيسة حسب املطلوب ودون أي عائق
بسبب التقاء الضغط العلوي مع السفلي للمياه
املتدفقة.

 10محليات

اخلميس  6مارس 2014

الوزارة تقيم مؤمتر «السابقون األولون» الثالث برعاية سامية  11اجلاري

الفالح :لـ «األوقاف» رؤية في الريادة
بالعمل اإلسالمي محليا ً وعامليا ً

يقام للمرة الرابعة بالكلية

بوكسهل احتضنت معرض الفرص الوظيفية الرابع لفتح
املجال أمام اخلريجات للتعرف على احتياجات سوق العمل

جناح شركة نفط الكويت في معرض الفرص الوظيفية

فــي قاعــة املعــارض فــي
كليــة بوكســهل الكويــت
– أبــو حليفة عــددا كبيرا
مــن الطالبــات اخلريجات
واملســتمرات في الدراســة
من مختلــف التخصصات،
كمــا تخلل املعــرض ندوة
تدريبيــة مــن قبل شــركة
نســلة عــن برنامجهــا
التدريبي اخلاص بها على
مسرح عيسى الرفاعي في
الكلية يــوم  5مارس 2014
وفي اليوم الثاني  6مارس
 2014ستقام ندوة عن (كيف
تختاري مسارك الوظيفي)
من قبل اعادة الهيكلة ،علما
بأن املعرض سيضم العديد
من اجلهات والشركات التي

عبداهلل الراكان

د.عادل الفالح مع احلضور في املؤمتر الصحافي
أسامة ابوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية د.عادل
الفــاح ان للــوزارة رؤيــة
حــول الريــادة فــي العمــل
اإلســامي محليــا وعامليــا
الســيما أن الوســطية باتت
قضيــة حضاريــة يهتم لها
اجلميع سواء كانوا مسلمني
أو غيرهم.
وأوضح الفالح في مؤمتر
صحافي امس مبناسبة تنظيم
الوزارة ملؤمتر «الســابقون
األولــون ومكانتهــم لــدى
املسلمني» الثالث الذي سيقام
برعاية صاحب السمو األمير
بــن  11و 13مــارس اجلاري
ان املؤمتــر ينســجم مــع
اســتراتيجية الــوزارة التي
تدعو الى الشراكة مع اآلخر،
مضيفا انه لهــذا كانت هذه
املؤمتــرات تقــام بعيدا عن
احلزبية أو الشخصانية ألن
الهدف منها هو نشر الوسطية
واالعتدال بني اجلميع.

(محمد خلوصي)

حريصون على
ترسيخ منهج
الوسطية وتعزيز
مبدأ احترام الرأي
اآلخر

وشدد على حرص الوزارة
في جميــع املؤمتــرات التي
تنظمها على ترســيخ منهج
الوســطية الذي تنطلق بها
وفــق ركائز رئيســية منها
قبــول الــرأي اآلخــر دون
عصبية او تعصب ألي فكر
أو منهج.
وقــال «اننــا نهــدف الى
احتــرام الــرأي اآلخر وذلك
يساعد على حتقيق التعددية
في اآلراء واألفكار والتعايش
بــن املســلمني واآلخرين»،
مضيفا ان ذلك جسده الرسول
الكرمي ژ في صحيفة املدينة
ومــا تضمنتــه مــن بنــود
وشروط.
وأفاد بأن وزارة األوقاف
وظفت جلنة متخصصة في
التحكيم لقراءة البحوث التي
تقدم مــن املشــاركني وذلك
بهدف تقييمها ومتابعة مدى
جودتها ومالمســتها حملاور
وموضوع النقاش املطروحة
في فعاليات وجلسات املؤمتر
حتى نصل الى الهدف املطلوب

من مناقشة هذه احملاور.
وقــال الفــاح ان املؤمتر
ســيناقش عدة موضوعات
تــدور تفاصيلهــا حــول
اخلالفــة الراشــدة والنظام
السياســي لدولــة اخلالفــة
الراشدة واملقومات والوسائل
والتحديات في عهد أبي بكر
الصديق والتحديات في عهد
عمــر الفــاروق والتحديات
في عهد عثمان ذي النورين
والتحديات في عهد علي أبي
السبطني والتحديات في عهد
احلسن.
واضاف ان من موضوعات
املؤمتر اثر اخللفاء الراشدين
في الفقه اإلســامي والدور
احلضاري في اخلالفة الراشدة
وعالقــة اخللفاء الراشــدين
بالنبي الكرمي وعالقة اخللفاء
الراشدين بأهل البيت وعالقة
اخللفــاء الراشــدين بأمهات
املؤمنــن ودور األنصــار
في عصر اخلالفة الراشــدة
ومالمح احلياة العلمية لآلل
واألصحاب في عصر اخلالفة.

(قاسم باشا)

احد االجنحة املشاركة

أقــام قســم التســويق
والعالقــات العامــة بكليــة
بوكســهل الكويــت معرض
الفرص الوظيفية الرابع من
أجل عــرض وتقدمي الفرص
الوظيفة املميزة املتاحة أمام
الطالبات ،وسيستمر املعرض
حتى اليوم داخل حرم الكلية
في ابــو حليفة ،ويعتبر هذا
املعــرض من أهــم املعارض
التي تنظمها الكلية بالنسبة
للطالبات اخلريجات اللواتي
يرغنب في االلتحاق باملســار
الوظيفي عقب التخرج.
ويســتقطب املعــرض
والذي يقــام للمرة الرابعة

تفتح املجال أمام اخلريجات
لتقلــد وظائــف مميــزة
تتناســب مــع طموحاتهن
ودراساتهن األكادميية ومن
ضمن هذه الشركات برنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة،
شــركة النفــط الكويتيــة،
شركة نســلة ،بنك بوبيان
شــركة العقــارات املتحدة،
لوياك ،الشــايع ،وشــركة
الغــامن وغيرهــم ،كمــا ان
معــرض الفرص الوظيفية
في الكلية يفتح الطريق امام
الباحثات عن فرص العمل
للتعــرف علــى احتياجات
الســوق والشروط الالزمة
لكل وظيفة شاغرة.

جناح اعادة الهيكلة

رابطة طلبة كلية القانون العاملية احتفت باألعياد
ثامر السليم

شگر وتقدير
يتقدم
بيت الگويت لألعمال الوطنية بالشگر والتقدير إلى گل من :
< معالي الشيخة  /فريحة األحـمد اجلابر الصباح (لرعايتها ملهرجان گلنا في حب الگويت )9
< إلى معالي الشيخ /سلمان احلمود الصباح  -وزير اإلعالم لدعمه وحضوره
< إلى سعادة الشيخ الدگتور /إبـ ــراهي ــم دع ـ ـي ــج الصـ ـبـ ــاح  -محافط األحمدي
على تگرميه لضيوف مهرجان گلنا في حب الگويت 9

< وإلى جميع الرعاة املشارگني.
< وإلى الشباب املنظمني وإلى شباب بيت الگويت لألعمال الوطنية گل التحيات.
< وإلى گل من ساعد وساهم في إجناح هذا املهرجان الذي أسعد اجلميع.
< والشگــر موص ــول إلى إدارة مجمـ ــع  360الـ ــذي ــن ق ــدم ــوا الگثي ــر من أجـ ــل
إجنـ ــاح هذا املهرجان.
وإلى اللقاء في مهرجان گلنا في حب الگويت ()10
املرگز اإلعالمي
لبيت الگويت لألعمال الوطنية

برعاية

الرعاية اإلعالمية

أقامت رابطة طلبة كلية
القانــون الكويتية العاملية
معرضها األول مشاركة منها
باحتفــاالت الكويت بالعيد
الوطني وذكرى التحرير في
أجواء من الفرحة واحلماس
التــي غمــرت احلضور من
أعضــاء هيئــة التدريــس
والطلبــة ،الذيــن جتاوبوا
مع فقرات احلفل ،واستهلت
بالنشيد الوطني وآيات من
الذكر احلكيــم ،بعدها ألقى
العميــد املســاعد لشــؤون
الطلبــة د.صالــح العتيبي
كلمة شكر فيها أعضاء رابطة
الطلبة علــى جهودهم على
تنظيــم املعــرض فــي هذه
املناســبة الوطنية املجيدة،
حيــث تلتقــي جهودهم مع
جهــود إدارة الكليــة فــي
جتســيد روح التعــاون ملا
فيه خيــر ومصلحة الكلية
والطلبة واملجتمع والوطن،
في هذه املناســبة وسواها
مــن املناســبات الوطنيــة
واالجتماعيــة ،ومختلــف
األنشطة والفعاليات ،وشدد
على أهميــة العمل من قبل
اجلميع على احترام الدستور
والقوانــن ،وخصوصــا
خريجــي الكليــة ليكونــوا
قدوة لســواهم ،مما يحافظ
على أمن واســتقرار الوطن
واملواطنــن في ظــل قيادة
صاحب السمو األمير الشيخ
صباح األحمد وســمو ولي
عهده األمني ،حتى تســتمر
مسيرة التنمية والعطاء.
مــن جانبــه ،ألقــى أمني
ســر الرابطة الطالب حسن
الســليمي كلمــة رحب فيها
باحلضــور ،وشــكر رعــاة
املعــرض ،ووجــه التحيــة
للكويــت أميــرا وحكومــة
وشعبا ،سائال اهلل أن يدمي
علــى الكويت نعمــة األمن
واألمان واالستقرار في ظل
القيادة الرشيدة ،وأن ينعم
شعبها باملزيد من املكاسب.
بعد ذلــك توالت فقرات
احلفــل حيــث قدمــت فرقة
القرين الشــعبية مجموعة
مــن األغانــي الوطنيــة
والشــعبية التراثيــة مــع
رقصة العرضة التي شارك
فيها عــدد مــن الطلبة ،كما
قدم مشاري العثمان فاصال

أحد األجنحة املشاركة

طالب خالل االحتفال

(أسامة أبوعطية)

فقرة فنية

كوميديا جتاوب معه اجلميع
بالتصفيق والضحك.
من جانب آخر ،استقطبت
لعبة هيومن بنغي كتابلوت
أصحاب القلوب القوية الذين

خاضــوا مغامــرة االرتفاع
بسرعة قوية إلى ما يزيد على
 80مترا ،والتأرجح لدقائق
في اجلو قبل الهبوط بسالم
وسط انبهار املتابعني.
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