04

27

1436

16

أمنيات

2015

الفهد يزور غرفة عمليات «داخلية» سنغافورة

ق��ام وكي��ل وزارة الداخلي��ة الفري��ق
�سليمان الفهد ،وال�فد ا ألمن��ي المرافق له
أام�س ،بزي��ارة غرفة العملي��ات الرئي�سية
ب�زارة الداخلية في �سنغاف�رة.
وقام الفري��ق الفهد بج�ل��ة في غرفة
العملي��ات الرئي�سي��ة ،الت��ي به��ا اأح��دث
الأنظم��ة الحديث��ة والأجه��زة المتط���رة،
وتت�سمن عدة أاق�سام مهمة من غرفة اتخاذ
ودعم القرار وغرفة عمليات إادارة وت�سغيل

كافة العمليات الأمنية ب���زارة الداخلية،
التي تنطلق منه��ا جميع الخدمات لعم�م
غرف العمليات الفرعية ،وذلك �سمن مفه�م
عمليات حديث في اإدارة العمليات الأمنية.
كما ا�ستمع الفريق الفهد ومرافق�ه اإلى
اإيج��از عن مهم��ة اإدارة العملي��ات ب�زارة
الداخلية والتي تتحدد في تح�يل الخطط
ا ألمنية إالى عمل ميداني على الر�س التي
تترواح بين مراقب��ة العملي��ات الي�مي��ة

لت�فير الت�جيه ال�ستراتيجي والت�سغيلي
لل�ح��دات وتعزي��ز الق��درات الميداني��ة
و�سياغة خط��ط ،كما ا�ستعر���س الفريق
الفهد م��ع الم�س�ؤولي��ن ب���زارة الداخلية
بجمه�رية �سنغاف�رة اآليات العمل والهيكل
التنظيمي ال�سامل لل�زارة وعدد العاملين
وعدد الجرائم التي تم التعامل معها.
كم��ا تخل��ل الزي��ارة �سرح ع��ن عدد
الكامي��رات الت��ي تت�سمنه��ا المنظ�م��ة

الأمنية وعدده��ا  28األف كاميرا ،وكيفية
ت�زيعها م��ن أاج��ل المراقب��ة والت�سدي
للجرائم.
وي�سم ال�ف��د الأمني المراف��ق للفهد،
وكي��ل وزارة الداخلي��ة الم�ساع��د ل�س�ؤون
الأمن الجنائي الل�اءعبدالحميد عبدالرحيم
الع��سي ،ووكيل وزارة الداخلية الم�ساعد
لل�س ؤ�ون المالية وا إلداري��ة الل�اء ال�سيخ
أاحمد الخليفة.

َ
مثل طلبة الكويت للعام الثاني على التوالي

«القانون العالمية» تشارك في مسابقة وليم فيز
❞ دينا حداد :المشاركة تتيح للطلبة ااحتكاك والمنافسة على المستوى العالمي
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محاضرة لنزاء رعاية اأحداث
عن جمع الساح

األقى الرائد عثمان غريب ،من الإدارة العامة
للعاق��ات والع��ام المن��ي ب���زارة الداخلية،
محا�سرة ت�ع�ية لنزلء دار الرعاية الجتماعية
لإدارة رعاية الحداث ب�زارة ال�س�ؤون الجتماعية
والعمل.
وتناولت المحا�سرة ،الت أاثير ال�سلبي لحيازة
ال�سلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخ�سة،
وم��دى خط�رته��ا عل��ى كاف��ة اف��راد المجتمع،
وخا�سة ال�سباب ،وا�ستخدامها ب�سكل ع�س�ائي
وغير قان�ني ،ما ي�سبب العديد من ال�سحايا.
و أالمح إالى ان الح�ادث الناتجة عن ا�ستخدام
ال�سلحة والذخائ��ر غير المرخ�س��ة لها ع�اقب
وخيمة ،وتت�سبب في كثير من ال�سابات ،وتخلف
العديد م��ن ال�سحاي��ا ،كم��ا اأن م�ستخدمي هذه
الأ�سلحة يقع�ن تحت طائل��ة القان�ن ،وتطبق
عليهم العق�بات المقررة في قان�ن جمع الأ�سلحة
والذخائر والمفرقعات غير المرخ�سة.
وتطرق إال��ى العق�بات المق��ررة في قان�ن
َ

جمع ال�ساح ،م�ؤكدا �سرورة ت�سليمها ط�اعية،
بعد ان وفرت وزارة الداخلية  38مركزا في عدة
مخافر بالمحافظات المختلفة لت�سليم ال�سلحة
غير المرخ�سة.
و أاكد أان امن ال�طن و�سامة م�اطنية يتطلب
م�اجه��ة ه��ذه الظاه��رة ،م��سح��ا ان الجهزة
المنية وكافة قطاعات وزارة الداخلية ت�ستقبل
الراغبين ف��ي ت�سليم ا�سلحتهم غي��ر المرخ�سة،
من دون اي م�ساءلة قان�نية خال المدة المحددة
التي تنتهي في تاريخ .2015 /6/ 22
وتط��رق إال��ى بع���س الق�ساي��ا الت��ي راح
�سحيتها �سباب ابرياء ،ب�سبب ا�ستخدام ال�ساح،
بارتكاب بع�س الجرائم ،والتي مازال مرتكب�ها
يق�س�ن العق�بة ال�سادرة بحقهم.
وتفاع��ل ن��زلء م�ؤ �س�س��ة الح��داث م��ع
الرائد عثم��ان غريب ،م��ن خ��ال ال�ستف�سارات
والت�س��ا ؤولت ع��ن آالي��ة تطبيق الحمل��ة ،ومدى
تجاوب الم�اطنين والمقيمين معها.

طاب يرفعون شباك صيد مهملة
من «شرق»

لو�ضط
● د.دينا حداد تت�ضلم �ضهادة أاكثر فريق تطورا في ال�ضرق ا أ
عاد فريق كلية القان�ن الك�يتية
العالمية ،الذي �سم اأربعة من الطلبة،
هم :ماك فا�سل وهبة الخالدي وعلي
العري��ان وعبدالرحم��ن الروي�س��د،
من العا�سم��ة النم�ساوي��ة (فيينا)،
بع��د م�ساركتهم ف��ي م�سابق��ة وليم
فيز العالمية للتحكي��م التجاري في
دورته��ا الثاني��ة والع�سري��ن ،الت��ي
تقام باللغ��ة الإنجليزي��ة ،بم�ساركة
نح�  300فريق طابي من جامعات
وكليات قان�ن م��ن مختلف القارات،
لما تحظ��ى به المناف�س��ة من اهتمام
وتقدي��ر م��ن الأو�س��اط الأكاديمي��ة
القان�نية والتجارية ولجان التحكيم
التجارية العالمي��ة ،وتحر�س اإدارة
الكلي��ة عل��ى الم�سارك��ة ف��ي ه��ذه

الم�سابق��ة لتاأ هي��ل طلبته��ا لأعل��ى
الم�ست�يات العالمية في العديد من
المجالت ،م��ن خ��ال الم�ساركة في
م�سابقات محلية واإقليمية وعالمية.
وقد حظ��ي فري��ق الكلي��ة خال
وج�ده ف��ي فيين��ا برفق��ة المدربين
د.دينا ح��داد ،اأ�ست��اذ م�ساعد قان�ن
دول��ي ،ود.عم��رو العط��ار ،اأ�ست��اذ
م�ساعد قان�ن المرافع��ات ،باهتمام
خا�س ،بعد ح�س�ل��ه على لقب اأكثر
فري��ق تط�را عل��ى م�ست���ى ال�سرق
الأو�سط ،خال م�ساركته في الم�سابقة
التح�سيرية الت��ي اأقيمت بالجامعة
الأردني��ة ف��ي عم��ان ،بم�ساركة عدد
م��ن جامع��ات وكليات الحق���ق في
المنطقة ،ما جعل الأنظار تتركز على

● الطالبتان ماك فا�ضل وهبة الخالدي
فريق الكلية من مختلف الفرق ،وفي
ال�قت ذاته ت�ساعفت ثقتهم ب أانف�سهم
وتعطيهم الحافز للمناف�سة مع اأق�ى
الفرق.
وفي فيين��ا ،كان للفريق فر�سة
للتدريب على اأيدي مدربين محترفين
يعمل���ن ل�سال��ح �سرك��ة &Baker
 ،Mackenzieوهي واحدة من اأكبر
ال�س��ركات العالمية المتخ�س�سة في
هذا المجال ،ومقرها بمدينة �سيكاغ�
ا أل ميركي��ة ،حي��ث خا���س الفري��ق
مناف�سات حية مع فرق من جامعات
من اأوروبا واآ�سيا واأميركا ،ما اأك�سبه
دافعا لل�ق�ف اأم��ام لجنة التحكيم،
وتقديم مرافعتهم في الدفاع والدعاء
ح���ل الق�سي��ة م��س���ع النقا���س

هذا العام بثق��ة واقت��دار واإلمام تام
بالق�سية ،ما جعلهم ي�ستحق�ن لفتة
من لجنة التحكيم الت��ي ت�سم نخبة
من المحكمين المتخ�س�سين بالقان�ن
التجاري الدولي.
وتعليق��ا عل��ى ه��ذه الم�ساركة،
قالت د.دينا حداد :اإن م�ساركة كلية
القان���ن الك�يتي��ة العالمي��ة للعام
الثان��ي عل��ى الت�ال��ي ف��ي م�سابقة
وليم فيز للتحكيم التج��اري ،نابعة
من تقدي��ر إادارة الكلي��ة ألهمية هذه
الم�سارك��ة عل��ى الطلب��ة ،حيث تعد
ج��زءا م��ن الجه�د الت��ي يت��م بذلها
لتاأهيلهم عمليا وتدريبهم على كيفية
اإعداد المذك��رات واكت�ساب المعارف
الخا�سة بالتحكيم الدولي.

تمك��ن ط��اب ف��ي وزارة
التربي��ة م�سارك�ن ف��ي الحملة
ا لمتنقل��ة ا لكب��ر ى لتنظي��ف
ال�س�اطئ الت��ي تق�م بها المبرة
التط�عية البيئية من رفع �سباك
�سي��د مهملة م��ن �ساح��ل �سرق
المقابل للم�ست�سفى الميري في
مدينة الك�يت العا�سمة.
وق��ال م�س���ؤ ول البرام��ج
الثقافية بفريق الغ��س الك�يتي
التاب��ع للمب��رة اأحم��د الدمخ��ي
ل�»ك�ن��ا» اأ م���س ،اإ ن الط��اب
الم�ساركين في الحملة التط�عية
تمكن�ا بم�ساعدة الفريق من رفع
�سباك �سيد مهمل��ة من ال�ساحل
كان��ت ت�سب��ب �س��ررا للكائنات
ال�ساحلية والماحة.
و اأ �س��ا ف ا لد مخ��ي اأ ن
ط��ا ب و طا لب��ا ت مد ا ر ���س
الك�ي��ت والم�ساركي��ن بالحملة
قام�ا ب��اأداء ال�اج��ب التط�عي
والبيئ��ي م��ن أاج��ل الك�يت من
خ��ال م�ساهمته��م الفعال��ة في
رفع المخلف��ات ال�س��ارة للبيئة
البحرية وال�ساحلية.
وذكر اأن البرنامج الت�ع�ي
للحمل��ة حق��ق اهداف��ه الكب��رى
ب�س أان م�ساركة الطلبة في خدمة

● طاب م�ضاركون في الحملة المتنقلة الكبرى لتنظيف ال�ضواطئ
الك�يت وبيئته��ا وزيادة ال�عي
في اأهمية البيئة ال�ساحلية ،لفتا
اإلى اأن الم�ساركة في هذه الحملة
تمثلت ب� 4000طالب وطالبة من
مدار���س وزارة التربي��ة �سارك�ا
بالحملة التي ا�ستمرت �ستة ا�سهر
مت�ا�سلة.
واأو�س��ح اأن الحملة تهدف
اإلى زي��ادة ال�ع��ي البيئي ونقل
معل�م��ات قيمة ثقافي��ة وبيئية
للم�ساركين والطاب ح�ل اهمية
ال�س�احل والمخاطر التي تهددها

وخط�رة المخلفات البا�ستيكية
على الكائنات البحرية وال�سعاب
المرجاني��ة واهميته��ا للبيئ��ة
البحري��ة وه��ي ام���ر مكمل��ة
للم�سيرة الترب�ية.
و أاعرب ع��ن �سكره للجهات
الم�ساركة بهذا الم�سروع البيئي
الهادف ،مبينا اأن حماية البيئة
ال�ساحلي��ة من الأه��داف الكبرى
التي ي�سعى الفريق اإلى تحقيقها
منذ تاأ�سي�سه نظرا لأهميتها على
البيئة البحرية.

«اآداب» تقيم مؤتمرا بمناسبة الذكرى المئوية لمؤسس الكويت الحديثة
نظم ق�س��م التاريخ في كلي��ة الآداب
بجامعة الك�ي��ت ،اأم�س ،م ؤ�تمرا بعن�ان
(مبارك الكبير م�ؤ�س�س الك�يت الحديثة..
الذكرى المئ�ية  )2015-1915بم�ساركة
اأكاديميي��ن من جامع��ة الك�يت وجهات
أاخرى.
وقالت راعية الم�ؤتمر مديرة الجامعة
بالإناب��ة وعمي��دة كلي��ة الآداب د.حياة
الحجي في كلمة الفتتاح اإن كل من حكم
الك�يت ترك ب�سمات وا�سحة و�سفحات
بي�ساء في العمل المثمر والعمل الإن�ساني
من أاجل م�سلحة ال�ط��ن ،وعلى ر أا�سهم
�سم� اأمير الباد ال�سيخ �سباح الأحمد.
واأ�سافت د.الحجي اأن ال�سيخ مبارك
ال�سباح حك��م الك�يت لفت��رة ل تتجاوز
 12عام��ا ،لكن��ه ت��رك ب�سم��ات رائعة
لت��زال ثابت��ة ومرئي��ة وم�سه���دة ف��ي
تاريخ الك�ي��ت ،مبينة أان حك��م ال�سيخ
مبارك تمي��ز ب�سيا�سة التفعي��ل ال�سامل

بين ا�ستراتيجي��ة التفكير وا�ستراتيجية
ال�اق��ع .وذكرت اأن ه��ذه ال�ستراتيجية
ل تتاأت��ى اإل لم��ن يمل��ك فك��را �سيا�سي��ا
طم�ح��ا وه��� ال�سب��ب الذي م��ن خاله
ا�ستطاعت الك�يت رغم و�سعها الجغرافي
والتاريخي بين ثاث ق�ى كبيرة في ذلك
ال�ق��ت اأن ت�ستم��ر �سامخة ولت��زال اإلى
ي�منا هذا.
من جانبه ،قال رئي�س ق�سم التاريخ
د.عبدالهادي العجمي ف��ي كلمة مماثلة
ان المهمة الت��ي ت�كله��ا الجامعة لق�سم
التاريخ ت أاتي في ر�سالة الق�سم التي تن�س
على ن�سر وتقديم المعرفة التاريخية.
و اأ �س��اف د.العجم��ي ان��ه اذا كان
المجتمع ينظر الى الجامعة وفق مطلب
تقدي��م المعرف��ة والعل���م و�سيانته��ا
وتط�يرها ،فاإن ق�سم التاريخ كان وليزال
يمار�س هذا الدور من��ذ ت أا�سي�سه على يد
رجال ون�س��اء بذل���ا الكثي��ر لإقامة هذا

ال�س��رح و�سيان��ة علم التاري��خ وحفظ
وت�ثيق تاريخ الك�يت بالدرجة الأولى.
واأكد اأن الق�سم يخط� خط�ات مهمة
في �سبيل لع��ب دور بارز ومهم في طرح
تاريخ دولة الك�ي��ت للنقا�س وللت�ثيق
العلمي في بيئة نقي��ة وعلمية ل تحدها
قي�د ول تدفعها نزعات غير حب المعرفة
والمقايي�س والمناهج العلمية ،مبينا اأن
ق�سم التاريخ يفتخر بك�ن��ه ال�حيد في
المنطقة الذي ل تاأتي اأعماله تحت تاأثير
م�ؤ�س�سات غير علمية.
وذكر أان الم ؤ�تمر ي�ستعر�س م�سيرة
اأه��م ال�سخ�سي��ات ف��ي تاري��خ الك�يت
واأكثرها اأثرا في اأحداث المنطقة بم�ساركة
اأكاديميين من جامعة الك�يت ومن جهات
اأخرى من خال  13ورقة علمية لباحثين
ك�يتيي��ن ،م�سيرا ال��ى اأنها اأعل��ى ن�سبة
لم�ساركة باحثين ك�يتيين في الم ؤ�تمرات
المحلية.

المنافسات النهائية  22الجاري بمسرح عبدالله الجابر

فريقا «الخليج» و«اأميركية» إلى نهائي مناظرات الجامعة
حمد العبدلي

ø«H á«°ùaÉæJ AGƒ``LGC »a
ف��رق م ؤ� �س�س��ات التعلي��م
العالي ،تاأه��ل فريقا جامعة
الخليج للعل�م والتكن�ل�جيا
(طاب) ،والجامعة الأميركية
(طاب) اإل��ى نهائ��ي بط�لة
دوري مناظ��رات م ؤ��س�س��ات
التعلي��م العال��ي بن�سخت��ه
الأول��ى باللغ��ة الإنجليزية،
وذلك بع��د تجاوزهما مرحلة
م��ا قب��ل النهائ��ي ،وف�زهما
على فريقي جامع��ة الك�يت
(طالب��ات) ،والهيئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
(طالبات).
وج��رت مناف�س��ات م��ا
قب��ل النهائ��ي ظه��ر الأربعاء

بمبنى عمادة �س���ؤون الطلبة
بال�س�ي��خ ،ه��ذا و�سيتم عقد
المرحلة النهائية لمناف�سات
بط�ل��ة دوري مناظ��رات
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العال��ي
بن�سخت��ه ا لأ ول��ى باللغ��ة

الإنجليزية  22الجاري ،تحت
رعاية مدير جامعة الك�يت،
وذلك بم�سرح المرح�م عبداه
الجابر بال�س�يخ.
و ف��ي ه��ذ ا ا ل�س��د د ،
ق��ال عمي��د �س���ؤ ون الطلب��ة

د.عبدالرحي��م ذي��اب ،اإ ن
البط�ل��ة الأول��ى لمناظ��رات
جامع��ة الك�ي��ت لم ؤ��س�سات
ا لتعلي��م ا لعا ل��ي با للغ��ة
الإنجليزية لقت تفاعا طابيا
وا�سع��ا م��ن خ��ال م�ساركة
 12فريق��ا ،يمثل���ن مختلف
الم�ؤ�س�سات التعليمية.
وثم��ن د.ذي��اب التناف�س
ال�سريف بين الفرق الم�ساركة
م��ن خ��ال طرحه��م الراق��ي
ف��ي تن��اول الم��س�ع��ات
المطروحة في محل التناظر،
م�ؤكدا اأن عمادة �س�ؤون الطلبة
دائما م��ا تحر�س على تنظيم
مثل هذه ا ألن�سطة التي تنمي
ثقافة تقبل الراأي والراأي الآخر
بين اأبنائنا الطلبة واحترامهم
للطرف الآخر.

