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قام وفد من زكاة سلوى التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية ضم كل من رئيس زكــاة سلوى الشيخ 
بدر العقيل وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة 
جامعة الكويت د. بدر احلتيه، ومدير زكاة سلوى 
محمد الهولي بزيارة جلمهورية الهند الصديقة 
ــك لتفقد مشاريع اجلمعية اإلنسانية التي  وذل
تنفذها هــنــاك وتوثقيها وإرســالــهــا للمحسنني 

والوقوف عن كثب على أهم احتياجاتها.
وقال رئيس الوفد الشيخ بدر العقيل: نحرص 
بزكاة سلوى على تفقد املشاريع اخليرية التي 
ننفذها بالدول اخلارجية، ونتحمل في سبيل ذلك 
املشاق واملتاعب، وخــال هــذه الرحلة اخليرية  
أشرفنا على العديد من املشاريع اخليرية بالهند 
منها بناء مركز عطاء التعليمي، ذلك املركز الذي 
تبرع له احملسنون من أهــل الكويت في ليلة 25 
من شهر رمضان املاضي، وجــاري العمل في هذا 
املشروع الرائد الــذي يقام على مساحة 600 متر 
تقريبا وبتكلفة قدرها 30 ألف دينار كويتي ويضم 
مدرسة تعليمية ومسجد ومقر إلقامة طلبة العلم 
ومطبخ إلعــداد الطعام وغيرها من االحتياجات 

األخرى. 
مؤكداً أنه يستفيد من املشروع أكثر من 180 
طالب سنوياً، وبــدورنــا نحرص على االهتمام 
مبحور التعليم كونه أحد أهم احللول األساسية 
للقضاء على الفقر واجلــهــل واملـــرض، ومحركاً 

أساسياً ودافعاً نحو دفع عجلة التنمية والتطوير، 
فعندما نساهم في تعليم طفل ومواصلة املهمة 
معه حتى االنتهاء من اجلامعة أو احلصول على 
تعليم مهني مناسب يكتسب مــن خــالــه مهنة 
شريفة يحصل منها على الرزق احلال، فإننا بذلك 
نكون قد ساهمنا في حماية هذا الشاب من الضياع 
وكذلك نقلنا أسرته من العوز واحلاجة إلى العطاء 

واالنتاج. وهذا ما نطمح إلى حتقيقه.
وبــني العقيل أن زكـــاة ســلــوى تلبي رغبات 
املتبرعني وحتـــرص على تــقــدمي أفــضــل وأرقــى 
املشاريع التي ترفع من رصيد الكويت اإلنساني 
، فنحرص أثناء الرحات  اخلارجية على زيارة 
سفارة الكويت واالستماع منهم على أهم املشاريع 
التي يحتاجها أهل تلك الباد، و اصالة عن نفسي 
ونيابة عن العاملني في جمعية النجاة اخليرية 
نتقدم بجزيل الشكر وعاطر الثناء لوزارة اخلارجية 
الكويتية وسفارات الكويت التي استطاعت بجانب 
األعباء واملهام الدبلوماسية أن تقوم بدور مشهود 
جتاه العمل اإلنساني، من استقبال وفود الكويت 
اخليرية ومتابعة تنفيذ املــشــاريــع، واحلــرص 
على احلضور واملشاركة أثناء افتتاح املشاريع 
وذلك إلضفاء الصفة الرسمية على هذه األعمال، 
مما ساهم بدوره في جعل الكويت عاصمة للعمل 
اإلنساني وسمو أمير الباد حفظه الله ورعاه قائداً 

للعمل اإلنساني.

ــذي تقيمه  ضمن أســبــوع النزاهة ال
كلية احلقوق بجامعة الكويت قام قسم 
ــي فــي كلية احلقوق  ــزائ الــقــانــون اجل
بجامعة الكويت بتنظيم حلقة نقاشية 
مبــشــاركــة وزارة الــداخــلــيــة بعنوان 
نــزاهــة الطريق »قــانــون املـــرور مقابل 
قانون اإلجراءات اجلزائية« حاضر فيها 
املقدم عبدالله بهمن والنقيب عبدالله 
بوحسن من وزارة الداخلية، وعضو 
هيئة التدريس قسم القانون اجلزائي د. 
اميان القطان ، ورئيس جمعية الشفافية 
الكويتية أ. مــاجــد املــطــيــري، ورئيس 
اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام 
احملــامــي صــالــح العجمي على مسرح 

عثمان عبدامللك في الكلية. 
وتــوجــهــت عــضــو هيئة الــتــدريــس 
بكلية احلقوق من قسم القانون اجلزائي 
د.إميان القطان بالشكر اجلزيل لوزارة 
الداخلية على تواجدهم ومشاركتهم في 
االستبيان وهذه بادرة تنبئ بظهور جيل 

جديد من رجال الشرطة.
 وذكــرت د.القطان أنه توجد مشكلة 
متعلقة مبا أسماه البروفسور اإلجنليزي 
ـــرت ريــنــر »ثــقــافــة رجـــال األمـــن«،  روب
وهذه الثقافات منتشرة بني رجال األمن 
ــي تختلف بــاخــتــاف طبيعة عمل  وه
رجــل الشرطة، مبينة أن هناك عاقة 
طردية بني اجلودة والنزاهة فكلما ارتفع 

مستوى اجلودة في أداء مؤسسة معينة 
كلما ارتفع معها نسبة النزاهة وبالتالي 

ينخفض معدل الفساد.
  وأشارت د.القطان إلى بعض الطرق 
املقترحة لرفع مستوى جودة أداء رجال 
الشرطة وهي تنظيم وتصميم دورات 
تدريبية ملعاجلة املمارسات الفاسدة، 
تدريس مقرر أخاقيات أو نزاهة مهنة 
الشرطة في أكادميية الشرطة، الفته 
أن املشكلة الرئيسية في حتقيق نزاهة 
الطريق ليست متعلقة بنصوص قانون 
ــة أو بنصوص  ــي ــزائ ــــــراءات اجل اإلج
قانون املــرور ولكن االعتقاد أن املشكلة 
الرئيسية متعقلة بتطبيق رجال الشرطة 
للقانون، من خال االنتقائية في حترير 
مخالفات املــرور، وبناء عليه مت ترجمة 
ذلك بلغة األرقام عن طريق عمل استبيان 
مبشاركة ما يقارب مئة مشارك من رجال 

الشرطة.
 ومن جانبه عرض محمد زمان وهو 
طالب في الفرقة الرابعة بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت أهم نتائج االستبيان، 
موضحا أن الطريقة العلمية الصحيحة 
لعاج أي مشكلة هو تشخيص املشكلة 

وفهمها بشكل دقيق قبل التطرق حللها.
ومن جهته ذكر املقدم عبدالله بهمن 
ــراءات الواسطة والتي تعتبر ثقافة  إج
مجتمع وهي عادة وليست حاجة، مضيفا 

أن الــوزارة تقوم بتطوير نظام جتديد 
الرخص اإللكتروني ودفــع املخالفات 
عن طريق اإلنترنت لتسهل على املواطن 
ــه وتقلل مــن فرص  ــراءات لتخليص إج
استخدام الــواســطــة، مبينا أن الهدف 
من املخالفات املــروريــة هي أن يتعض 

املواطن من اخلطأ.
ــات الــرقــابــة  ــه ــــر بــهــمــن أن ج وذك
والتفتيش على رجــال األمــن متواجدة 
وعلى من يشعر أنه وقع حتت ظلم أن 
يبلغ التخاذ اإلجراءات ومحاسبة املخلني 

في أداء عملهم.   
وبدوره أوضح املقدم عبدالله بوحسن 
أن قانون املرور جوازي وليس وجودي 
ــن مــن خــال سلطته  فيجوز لرجل األم
استخدام وتطبيق قواعد القانون من 
خال السلطة املمنوحة له وهي السلطة 
التنفيذية ويطبق القانون بحذافيره 
وهو أسلوب غير تعسفي، وقد يلجأ رجل 
األمن الستخدام روح القانون من خال 
توجيه األفراد، مؤكدا على أن أهمية رجل 
األمن في توفير األمن واألمان والتنظيم 
وليس فقط لتسجيل املخالفات والعقاب.

وأوضـــح أن وزارة الداخلية تقوم 
بوضع  لوائح تنظيمية للقوانني التي 
تشرعها السلطة التشريعية والهدف 
األســاســي منها هو احلفاظ على حياة 
األفراد، ورفع مستوى األمان في الطريق.

»احلقوق« نظمت حلقة نقاشية عن »قانون املرور«

»زكاة سلوى« تفقدت  مركز عطاء 
التعليمي بالهند

العربية اجلزيرة  وشبه  آسيا  ودول  الرافدين  بالد  حلضارات  العريق  التاريخ  يعكس  النامي: 

عمادة شؤون الطلبة أقامت املعرض الثقافي
»عبر القارات« في »العلوم  اإلدارية«

حتــت رعــايــة وحــضــور عميد شئون 
الطلبة الدكتور علي النامي أقــام نادي 
اليونيسكو التابع إلدارة األنشطة الثقافية 
والفنية املعرض الثقافي »عبر القارات » 
والذي انطلقت فعالياته يوم االثنني املاضي 
في كلية العلوم اإلدارية في مدينة صباح 
السالم اجلامعية واستمر ملــدة يومني ، 
حيث ضم املعرض هويات ثقافية مختلفة، 
وأقــيــم حفل افــتــتــاح املــعــرض بحضور 
كبير للعديد من أعضاء هيئة التدريس 
والطلبة وطلبة مركز اللغات واجلاليات 
العربية واألجنبية املهتمة بالتعرف على 
مختلف احلضارات والثقافات املشاركة 

في املعرض.
وقد شارك كل من سفارة دولة فلسطني 
- ســفــارة اململكة األردنــيــة الهاشمية - 
سفارة جمهورية نيجيريا - سفارة دولة 
الــيــابــان - ســفــارة جمهورية السنغال 
- سفارة سلطنة عمان - سفارة جمهورية 
الهند - سفارة اجلمهورية الفرنسية - 
سفارة جمهورية الصني الشعبية - سفارة 
جمهورية العراق - سفارة جمهورية اليمن 
الدميقراطية ، باإلضافة إلى مشاركة فريق 
اكسبو 965 للمعارض التراثية واحلرفية 
 q8 واملبدعني الكويتيني ، وفريق الطيبني
أبناء جيل الطيبني ، ومكتب الشهيد التابع 

للديوان األميري.
وذكـــر عميد شــئــون الــطــلــبــة د.عــلــي 
سيف النامي أن عــمــادة شــؤون الطلبة 
بجامعة الــكــويــت تعنى عــنــايــة فائقة 
ــارات الثقافية ملختلف  ــض مبختلف احل
الشعوب وبــاإلرث الثقافي العاملي، وذلك 
إسهاماً منها في تقدير الثقافات واملعارف 
اإلنسانية التي تتوارثها األجيال وتقرأ 
عبرها التاريخ الثقافي املشترك، ويعكس 
هذا املعرض التاريخ العريق حلضارة باد 
الرافدين وحضارات دول آسيا وحضارة 
شبه اجلزيرة العربية وغيرها ممن شارك 
فــي املــعــرض الــتــي مثلت نقطة اتصال 
املجتمعات والتبادل احلضاري اإلنساني 

ومنصة للتعاون والتبادل الثقافي.
وبـــدوره أشـــاد مــديــر إدارة األنشطة 
الثقافية والفنية جمال بو عركي مبشاركة 
مختلف الــســفــارات العربية والعاملية 
باملعرض والعروض املميزة التي عكست 
التراث الثقافي الذي مييز كل دولة ، حيث 
أن مجال الثقافة والتبادل الثقافي بني 
املجتمعات يبرز من خال هذه املعارض 
املشتركة، باإلضافة إلــى مشاركة فريق 
»إكــســبــو 965« لــلــمــعــارض الــتــراثــيــة 
واحلرفية واملبدعني الكويتيني مبجموعة 
نــادرة من الكتب والوثائق واإلصــدارات 
ــادرة واملقتنيات القدمية فضا عن  ــن ال
اإلبداعات الشبابية الكويتية وما صنعته 

أيديهم إلحياء احلرف التراثية.
ـــادي اليونيسكو  وذكــــرت مــشــرفــة ن

أبرار الكندري أن مشاركة سفارات الدول 
جاءت من خال تعريف الطلبة واحلضور 
مبجموعة مــن األزيـــاء الشعبية التي ال 
زالت تتجلى صورها في القرى واألرياف 
والصور التي تبرز أجمل املناطق في تلك 
ــدول والرسومات املتنوعة ومقتنيات  ال

التراث الشعبي ، فاملشاركون لديهم رؤية 
وفلسفة في جعل كل ما يقدمونه إثراء غني 
للمعرفة والثقافة لدى املجتمع الطابي 
ـــداد  ـــاء واألج واحملــافــظــة على تـــراث اآلب
واحلـــرف والفنون اجلميلة لــدى اجليل 

اجلديد وشباب املستقبل.

ــرض عــلــى مجموع  ــع ــوى امل ــت وقـــد اح
ــروض اجلميلة فــريــق الطيبني  ــع مــن ال
والتي هدفت إحياء الذكريات الكويتية 
ــي التراثية وسلوكيات الزمن  ــان واألغ
اجلميل والعادات والتقاليد التي كان يتميز 

بها الرعيل االول واهل الكويت الطيبني.

جانب من تفقد مركز عطاء

وضعت منــاء للزكاة والتنمية املجتمعية 
ـــاح االجــتــمــاعــي املــشــروعــات  بجمعية اإلص
الصحية على رأس أولوياتها، وذلــك بسبب 
ارتفاع تكاليف العاج لبعض األمراض الصعبة 
ووجود مرضى عاجزين عن حتمل قيمة العاج 
والـــدواء، وقد توجت هذه املشروعات مؤخراً 
بتوفير العاج لبعض احلاالت املسجلة لديها 
واملصابة مبرض الرماتويد ومــرض التصلب 
العصبي، وذلك بشراكة استراتيجية مع األمانة 

العامة لألوقاف.

وأثــنــى مــديــر تنمية املــــوارد اخلــيــريــة في 
ــاء للزكاة والتنمية املجتمعية  مؤسسة من
مساعد الرخيص على الشراكة االستراتيجية 
بني مناء للزكاة والتنمية املجتمعية واألمانة 
العامة لــألوقــاف فــي العديد مــن املشروعات 
اخليرية واإلنسانية التي تقيمها منــاء داخل 
الكويت، ومنها املشروعات التعليمية والصحية 
واملوسمية التي توجت مؤخراً بتوفير العاج 
لبعض احلـــاالت املصابة مبــرض الرماتويد 

ومرض التصلب العصبي.

األوقاف«  »أمانة  مع  استراتيجية  شراكة  »مناء«: 
العصبي والتصلب  الرماتويد  مرضى  لعالج 

املتحدثون خال احللقة النقاشية

د. علي النامي خال جولة في املعرض

تقدمي درع للمقدم عبدالله بهمن

د.إميان القطان متحدثة

جانب من املعرض


