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العوضي :التجربة القطرية في تأمني
حركة املطار واملسافرين« ..متميزة»

النائب العام ضرار العسعوسي

املخدرات واخلمور ومحمد روح
الدين نائباً ل��ه ،وتعيني محمد
الغمالس مديرا ً لنيابة شؤون
االع�ل�ام واملعلومات والنشر،
ومحمد الفريح نائبا ً له.
وقرر كذلك تعيني عبدالعزيز
الربيعان مديرا ً لنيابة الشؤون
التجارية ،يوسف بن علي نائباً
له ،وتعيني مشعل الغنام مديرا ً
لنيابة شؤون التنفيذ اجلنائي

والتعاون الدولي ،وطالل الفهد
نائباً ل��ه ،وتعيني هاشم هديه
مديرا ً لنيابة األس��رة ،وعبدالله
محمد نائبا ً له.
وقرر العمل بالقرار اعتبارا ً
م��ن األح���د  1سبتمبر املقبل،
وي��ع��م��م ع��ل��ى أع��ض��اء النيابة
ال��ع��ام��ة وموظفيها للعلم به
وتنفيذه ،وتخطر وزارة العدل
بصورة منه.

نفذتها النوبه «ج» بطوارئ العاصمة

البلدية  :توجيه  5إنذارات ملالك
عقارات لوجود مخالفات

أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن تواصل
احلمالت امليدانية التي ينفذها
فريق الطوارئ بنوباته الثالثة
(أ،ب،ج ) بفرع بلدية محافظة
العاصمة  ،مشيرة إل��ى قيام
املفتشني بالنوبه (ج) بتوجيه
 5إنذارات ملالك عقارات لوجود
م��خ��ال��ف��اات مبنطقتي ال��س��ره
وبنيد القار.
وف���ى ه���ذا ال��س��ي��اق أوض��ح
رئيس الفريق زيد العنزى أن
احلمالت التي نفذتها النوبه
(ج) أس��ف��رت ع��ن ت��وج��ي��ه 4
إن���ذارات مل�لاك عقارات لوجود
مخالفات متثلت في إستغالل
وح�����دة م���ن وح������دات امل��ب��ن��ى
(ال��س��رداب ) في غير الغرض
املخصص ألجله مبنطقة السره
إل��ى جانب توجيه إن��ذار ملالك

زيد العنزي

ع��ق��ار ف��ي منطقة بنيد ال��ق��ار
بضرورة إزالة األجزاء املخالفة
في العقار وإحضار تراخيص

البناء واملخططات الهندسية.
وأش���ار ال��ع��ن��زي إل��ى إزال��ة
أك��ش��اك غير مرخصة م��ن قبل
امل��ال��ك مبنطقة ح��دائ��ق السور
بعد توجيه إنذار له في السابق
فضال عن تلقى  6بالغات عبر
اخلط الساخن وقد مت توجيهها
لإلدارات واجلهات املختصة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت إدارة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة بالبلدية
أص��ح��اب ال��ع��ق��ارات اإلل��ت��زام
بقوانني ولوائح وانظمة البلدية
وف��ي ح��ال وج���ود أي شكوى
تتعلق ب��ال��ب��ل��دي��ة االت��ص��ال
على اخل��ط ال��س��اخ��ن 139أو
التواصل على حساب البلدية
@ kuwmunأوع��ب��ر مواقع
التواصل االجتماعي وسيتم 
ات��خ��اذ اإلج����راءات القانونية
حيال الشكوى على الفور.

نقابة «البترول الوطنية»
تهنئ بتعافي صاحب السمو األمير
ت��ق��دم ن��ائ��ب رئ��ي��س نقابة
عمال شركة البترول الوطنية
ال��ك��وي��ت��ي��ة م��ح��م��د ال��ش��م��ري
باالصالة عن نفسه ونيابة عن
زمالئه أعضاء مجلس االدارة
ب��خ��ال��ص ال��ت��ه��ن��ئ��ة للشعب
الكويتي عامة وموظفي شركة
ال��ب��ت��رول الوطنية الكويتية
خاصة بتعافي سمو امير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح من العارض الصحي
وبعد اجراء الفحوصات الطبية

املعتادة بفضل من الله ونعمته .
ومت��ن��ى ال��ش��م��ري لسموه
موفور الصحة والعافية وأن
يحفظه وي��دمي��ه س��ن��دا ً وذخ��را ً
للوطن العزيز وأب��ن��اءه الكرام
وراع���ي���اً مل��س��ي��رت��ه ونهضته
لتحقيق امل��زي��د م��ن التطلعات
نحو التقدم واالزدهار .
وف��ي اخل��ت��ام دع��ا الشمرى
ال��ل��ه ج��ل وع�ل�ا -ب��أن يحفظللكويت ام��ي��ره��ا وي���دمي عليه
موفور الصحة ودوام العافية.

محمد الشمري

3

عقب جولة في مطار حمد على رأس وفد أمني كويتي

النائب العام يصدر قرار ًا بتعيني
مديري ونواب النيابات

أصدر النائب العام املستشار
ض��رار علي العسعوسي ق��رارا ً
بتعيني مديرين ونواب مديرين
للنيابات ،حيث مت تعيني ناصر
البدر مديرا ً لنيابتي العاصمة
وسوق املال ،وطالل العبدالرازق
نائبًا له ،وأحمد السدره مديرا ً
لنيابة حولي ،وأحمد احلمود
نائبا ً له.
وق���رر أي��ض��اً تعيني فيصل
احل��س��ن ل��ن��ي��اب��ة ال��ف��روان��ي��ة،
وعبدالعزيز املسعد نائباً له،
وحمد السالحي م��دي��را ً لنيابة
االحمدي ونيابة مبارك الكبير،
ومحمد العنزي نائبا له ،وعلي
بن ناجي مديرا ً لنيابة اجلهراء،
وأحمد اخللف نائبا ً له.
وواف���ق العسعوسي على
تعيني فيصل املطيري م��دي��را ً
لنيابة األم��وال العامة ،وتعيني
ح��م��ود الشامي نائباً ل��ه ،كما
قرر تعيني عبدالوهاب املعيلي
مديرا ً لنيابة األح��داث ومحمد
الدوسري نائبا ً له.
ك���م���ا ق�����رر ت��ع��ي�ين خ��ال��د
ال���ط���اح���وس م���دي���را ً ل��ن��ي��اب��ة

alwasat.com.kw

أشاد وكيل وزارة الداخلية
ال��ك��وي��ت��ي امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
املنافذ اللواء منصور العوضي
ب��األن��ظ��م��ة احل���دي���ث���ة ال��ت��ي
تستخدمها إدارة أمن مطار حمد
الدولي في الدوحة للمحافظة
على أم��ن وس�لام��ة املسافرين
وحركة الطيران املدني في قطر.
واش������ار ال���ع���وض���ي عقب
جولة في املطار على رأس وفد
كويتي الى التميز الكبير الذي
تتمتع به التجربة القطرية في
تأمني حركة املطار واملسافرين
وتسهيل االج���راءات اخلاصة
بهم.
واث��ن��ى ع��ل��ى جت��رب��ة قطر
ف��ي مجال إص���دار التأشيرات
وإنهاء إجراءات دخول وخروج
امل��س��اف��ري��ن وع��ل��ى اخل��ب��رات
القطرية وال��ت��ج��ارب العملية
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ك��ان لها أبلغ
األثر في سرعة إنهاء إجراءات
املسافرين وأمنهم مبديا اعجابه
ب��إج��راءات إص��دار التأشيرات
وامنهم.
وق���ال ان ال��وف��د الكويتي
اطلع على الوسائل واألجهزة
واإلم�����ك�����ان�����ات ال��ت��ق��ن��ي��ة
واإلل���ك���ت���رون���ي���ة احل��دي��ث��ة
املستخدمة في املطار لتسهيل
حركة املسافرين وبحث امكانية
االستفادة منها في الكويت.
واضاف ان زيارة الوفد تأتي
في إط��ار التنسيق والتعاون
وتبادل اخلبرات بني البلدين
ال��ش��ق��ي��ق�ين وال���ت���ع���رف على
املنظومة األمنية واألج��ه��زة
احلديثة والتقنيات املتطورة
التي يستخدمها املطار.
واكد اهمية هذه الزيارة في
ت��ب��ادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب
وال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال تعزيز
أم��ن امل��ط��ارات وف��ي التعاون
وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن وزارت�����ي

اللواء منصور العوضي مع الوفد الكويتي في مطار حمد

«الداخلية» :حتويل واقعة اإلعتداء على مواطنة
في مكتب خدم إلى جهات اإلختصاص
ذكرت إدارة اإلعالم األمني أن مواطنة
تقدمت ببالغ إل��ى مخفر شرطة النقرة
تفيد بتعرضها لإلعتداء بالضرب من
قبل عاملتني آسيويتني في مكتب للعمالة
املنزلية مبنطقه النقرة.
وأض��اف��ت أنها وأث��ن��اء تواجدها في
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ال��ب��ل��دي��ن فيما
يتعلق ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات
واالطالع على البرامج احلديثة

املكتب حدث نقاش بينها وبني العاملتني
على أثره اعدت العاملتان عليها بالضرب
داخ��ل املكتب ،وأح��ض��رت تقريرا ً طبياً
بذلك .وف��ي نفس الوقت تقدّم صاحب
مكتب العمالة وهو كويتي اجلنسية إلى
مخفر النقرة وإبلغ أن مواطنة اعتدت

املستخدمة لتسهيل حركة
دخول املسافرين وخروجهم.
وذك��ر أن الوفد تعرف على

على عاملتني لديه وأتلفت مستندات
خاصة بعمله.
ومت تسجيل قضية تبادل بالضرب
وإتالف عمد حتت رقم  2019/491جنح
النقرة ،وحتويل القضية ال��ى اجلهات
املختصة.

ال��ن��ظ��م وال��ب��رام��ج امل��ت��ط��ورة
ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم��ه��ا اإلدارة
والتي تساهم في سرعة إنهاء

إج������راءات ال��س��ف��ر وتسهيل
حركة املسافرين في الدخول
واخلروج.

في معرض التصمیم الهندسي الـ 36

مشروع «CNC Plant Cellulose
 »Nano - Crystalsالكيميائي
يفوز بجائزة الكویت للتقدم العلمي
شـاركـت كـل مـن املهنـدسـات حصـة
مبـارك العجـمي ول��ـ��ورا فيـصل ومينى
عـادل وعفـراء املـطيـري بقـسـم الهـندســة
الكـيـميائيـة في كلية الهندسة والبترول
بجامعة الكويت في مشروع CNC Plant
 Cellulose Nano- Crystalsبإشراف
الدكتور ب��در حسن البصـيـري ،ويهدف
امل��ش��روع إل���ى تصميم مصنع كيميائي
إلنتاج بلورات النانو سيليلوز من املخلفات
الزراعية بالطريقة األمثل ماديًا وبيئيًا.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ه���ذا امل��ش��روع
يعتمدعلى تصنيع بلورات النانو سيليلوز
وذلك ملا للمادة من تطبيقات متعددة وفي
الكثير م��ن امل��ج��االت ك��امل��ج��االت الطبية
والفالتر وامل���واد البالستيكية الصديقة

للبيئة كما أنها تعتبر م��ادة فعالة متنع
ت��رس��ب ال��ك��ل��س ف��ي امل��ص��اف��ي ومحطات
التحلية ،باإلضافة إلى أن أهم مميزات هذا
املشروع هو حداثة املادة وظهورها اجلديد
في الصناعة وقلته.
أما العائق للمشروع هو صعوبة عمليات
الفصل التي متت مواجهتها وكثرة األجهزة ،
لذلك يحقق تطبيق هذا املشروع نقلة نوعية
في القطاع الصناعي ملا له من مميزات خارقة
وواس��ع��ة السيما ل��و مت تطوير عمليات
الفصل واالستخراج.
وف��ي اخل��ت��ام شكرت الطالبات ك��ل من
الدكتور بدر حسن البصيري إلشرافه على
املشروع واملهندسني املساعدين وأعضاء
الفريق على العمل الدؤوب.

ورقة املشروع

يناقش القانون االسترشادي حلماية املال العام لدول مجلس التعاون

سلطنة عمان تستضيف أعمال اجتماع وكالء حماية النزاهة ومكافحة الفساد اخلليجيني

رؤساء األجهزة خالل االجتماع

بدء فعاليات االجتماع

انطقت ام��س مبقر الهيئة االستشارية
للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية اع��م��ال االجتماع الرابع
للوكالء املعنيني باألجهزة املسؤولة عن
حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية.
وي��ت��رأس االجتماع ال��ذي يستمر يومني
مدير عام املديرية العامة لألعمال القانونية
بجهاز الرقابة املالية واإلداري���ة بسلطنة
عمان املستشار محمد بن خميس احلجري.
وسيتم خالل االجتماع استعراض عدد من
احملاور الرئيسة من أهمها مناقشة القانون
االسترشادي حلماية املال العام لدول مجلس

التعاون ل��دول اخلليج العربية واتفاقية
مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية.
كما سيتم خ�لال االج��ت��م��اع استعراض
جدوى إيجاد مؤشر خليجي ملدركات الفساد
وإع��داد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة
إلدراج��ه��ا ضمن التقرير ال��س��ن��وي ال��ذي
ستصدره األمانة العامة عن حقوق اإلنسان
بدول املجلس.
وسيتطرق املشاركون ايضا الى مشروع
جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال
حماية ال��ن��زاه��ة ومكافحة ال��ف��س��اد ب��دول
املجلس وورق���ة العمل املقدمة م��ن الهيئة

العامة ملكافحة الفساد الكويتية بشأن
تطوير وترسيخ مقومات التعاون اخلليجي
املستقبلي املشترك في مجال حماية النزاهة
ومكافحة الفساد إلى جانب توصيات حلقة
العمل اخلليجية ح��ول التجارب الدولية
في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في
السياسات العامة ملكافحة الفساد.
وسيقوم املشاركون باعداد مشروع جدول
أعمال االجتماع اخلامس لرؤساء األجهزة
امل��س��ؤول��ة ع��ن حماية ال��ن��زاه��ة ومكافحة
الفساد بدول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية وال��ذي ستستضيفه السلطنة في
سبتمبر املقبل

وكالء األجهزة املسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

