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«الشباب» :تنمية الهوية الوطنية لطلبة «العسكرية»

ً
ً
تطلق برنامجا تدريبيا خالل الفترة من  19إلى  23نوفمبر المقبل
أعلنت الهيئة العامة للشباب ممثلة في
فريق الخطط التنفيذية للتنمية المجتمعية
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــات واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة،
أ نـهــا ستنظم برنامجها ا لـتــدر يـبــي الثقافي
والتنموي لتنمية الهوية الوطنية لدى طلبة
وضباط الكليات العسكرية خالل الفترة من
 19إلى  23نوفمبر المقبل.
وقــال المدير الـعــام للهيئة رئيس الفريق
عبدالرحمن المطيري ،في تصريح صحافي،
عقب اجتماع الفريق ،الــذي عقد أمس األول،
إن البرنامج سيتم بأساليب تفاعلية متنوعة
ً
وفقا ألهداف ومحتويات البرنامج.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـط ـيــري أن ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ــذي
سيشهد إقامة ورش عمل وعروض ومناقشات
ج ـمــاع ـيــة وعـ ـص ــف ذهـ ـن ــي ودراسـ ـ ـ ــة ح ــاالت
وتدوين مذكرات يهدف إلى تعزيز روح الوالء
واالنتماء للوطن وإثراء الشخصية الشبابية.
وأضاف أن البرنامج ثقافي تعليمي إثرائي

مصرع مواطن بانقالب مركبة في بيان
●

محمد الشرهان

لقي مواطن حتفه بعد انحراف مركبته
وانقالبها في منطقة بيان على الطريق
المتفرع من الفحيحيل السريع.
وفي التفاصيل ،هرع رجال إطفاء مركز
السالمية بقيادة الرائد بدر الكندري إلى
حادث انقالب مركبة صالون بالقرب من
المحول الرئيسي الكائن في بيان ،وعند
وص ــول الـفــرقــة إل ــى الـمــوقــع تبين وفــاة
قائد المركبة وهو مواطن ،فسلم رجال
ً
اإلطفاء المتوفى إلى رجال األمن ،تمهيدا
لتسليمه إلى األدلة الجنائية.
ح ـض ــر إل ـ ــى الـ ـم ــوق ــع ب ـج ــان ــب رجـ ــال
اإلط ـف ــاء ورجـ ــال وزارة الــداخ ـل ـيــة فنيو
الطوارئ الطبية.

المركبة بعد حادث االنقالب

●

المطيري خالل اجتماع فريق «التنمية» في الكليات العسكرية
موجه للشباب والطلبة والخريجين ويركز
على مقومات الهوية الوطنية كأسلوب حياة
للمجتمع ا لـكــو يـتــي وإ ثــرا ئــه بقيمه الدينية
ولغته العربية وبالعادات والتقاليد الراسخة
الـتــي تـعــزز التماسك واألل ـفــة وروح العائلة
الواحدة.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـبــرنــامــج سـيـلـقــي ال ـضــوء

«اإلطفاء» :الكويت رائدة في الحد
من مخاطر األزمات والكوارث

عـلــى خـصــائــص هــويــة الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
الـتــي تـمـيــزه عــن محيطه حـيــث تـنـفــرد دولــة
ا لـكــو يــت عــن غيرها بممارسة الديمقراطية
والتمسك بالقيم اإلسالمية والعادات األسرية
بـمـفــاهـيـمـهــا الـمـخـتـلـفــة وارت ـبــاط ـهــا بالقيم
المجتمعية المختلفة مما يعمل على توليد
ً
االندماج الهوية ويزيدها تماسكا.

محمد الشرهان

أكد الفريق خالد المكراد المدير
الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء،
ريادة الكويت في الحد من مخاطر
األزمات والكوارث وحماية البشرية
م ــن ال ـ ـكـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وال ـت ــي
هــي مــن صـنــع اإلن ـس ــان مــن خــال
االلتزام بالتوصيات الدولية ،التي
حددت وفق إطار «سينداي» لمكتب
األمم المتحدة للحد من المخاطر
وت ــرج ـم ـت ـه ــا ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
بتنفيذ تلك األهداف والغايات.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس ،بمناسبة ذكــرى
ال ـي ــوم ال ــدول ــي لـلـحــد م ــن مـخــاطــر
الـ ـك ــوارث ،الـ ــذي صـ ــادف ال ـ ــ 13من
الشهر الجاري ،االستعداد األمثل
لإلدارة من خالل التكامل والتعاون

خالد المكراد

بين األجهزة الحكومية ،والتخطيط
االستراتيجي وبناء قدرات العنصر
الـبـشــري فــي ضــوء معايير دولية
وفق توصيات وإطار «سينداي».

ول ـف ــت إل ــى ال ـم ـشــاركــة الـفـعــالــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــرج ــم ب ـت ــوج ـي ـه ــات ال ــى
ضــابــط االرتـ ـب ــاط الــوط ـنــي لــدولــة
الكويت لدى مكتب األمم المتحدة
للحد مــن مخاطر ال ـكــوارث الــرائــد
مـ ـش ــاري الـ ـف ــرس ،ح ـي ــث ان ـه ــا مــن
رك ــائ ــز ال ـن ـج ــاح وال ـت ـم ـي ــز ب ــدول ــة
ال ـكــويــت ف ــي تـنـفـيــذ أه ـ ــداف إط ــار
«س ـي ـنــداي» ،والـمـســاهـمــة فــي دعــم
المشاريع الــدولـيــة لنمو األجهزة
للحد من مخاطر الكوارث ،آخرها
ورشة العمل الدولية لمكتب األمم
المتحدة للحد من المخاطر التي
أقيمت هذا األسبوع في أبوظبي،
وال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـع ــرض ف ـي ـه ــا ال ــرائ ــد
الفرس التوصيات والخطط التي
تساهم في تدعيم اإلطــار الدولي،
للتخفيف مــن األضـ ــرار والـتــأهــب
األمثل لمختلف األزمات.

«إطفائي في كل بيت» اختتمت نسختها الـ 13
اخ ـت ـت ـمــت إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء ،أمس
األول ،دورة «إط ـف ــائ ــي ف ــي ك ــل ب ـيــت»،
بحضور مدير مركز إعداد رجال اإلطفاء
المقدم عبدالله األنصاري.
وصـ ـ ـ َّـرح م ــدي ــر «الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة»
العقيد خليل األمـيــر ،بــأن هــذه الــدورة
أق ـي ـم ــت ل ـل ـم ــرة ال ـ ـ ـ  13ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
واشـتــرك فيها  54مواطنا ومقيما من
الجنسين؛ الذكور واإلناث.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة تـحـظــى
بدعم مــن المدير الـعــام ل ــإدارة العامة
لإلطفاء الفريق خالد المكراد ،ونائبه
لشؤون قطاع تنمية الـمــوارد البشرية
ال ـل ــواء مـهـنــدس خــالــد الـتــركـيــت ،الــذي

َّ
س ــخــر جـمـيــع إم ـكــان ـيــات م ــرك ــز إع ــداد
ُّ
تصرف
رجال اإلطفاء ،ووضعها تحت
القائمين على الدورة ،إضافة إلى اإلقبال
الكبير والمتزايد عليها من المواطنين
والمقيمين.
ولفت إلــى أن « 54متدربا ومتدربة
للدورة الواحدة عدد مناسب جدا ،لكي
يخرج المتدرب من الدورة بما ال يقل عن
 95في المئة من المعلومات المهمة التي
اكتسبها مــن المحاضرين ،فكلما زاد
عدد المتدربين فقدت السيطرة عليهم،
وقد نخرج عن األهداف المرجوة».
َّ
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـ ـ ـ ــدورة ،وزع ال ـم ـقــدم
ع ـبــدال ـلــه األن ـ ـصـ ــاري الـ ـشـ ـه ــادات على
المتدربين.

المشاركون في الدورة

ً
«المرور» :تحرير  2928مخالفة وحجز  55شخصا
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع ــام األمـنــي ،أن وكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور
باإلنابة اللواء فهد الشويع ،أشرف
عـلــى تنفيذ حـمـلــة م ــروري ــة على
جـمـيــع مـنــاطــق ال ـكــويــت شــاركــت
ف ـي ـهــا إدارات ا ل ـ ـمـ ــرور وإدارات
العمليات التابعة لقطاع المرور.
وأفــاد بــأن الحملة أسفرت عن
تـحــريــر  2928مـخــالـفــة متنوعة،
وإحـ ــالـ ــة  132م ــرك ـب ــة إلـ ــى ك ــراج
ال ـح ـجــز ،وح ـجــز  55مـخــالـفــا في
نظارة المرور ،وإحالة اثنين إلى

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
وإحالة  3أحداث للجهات المعنية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء ال ـ ـش ـ ــوي ـ ــع إن
الـ ـحـ ـم ــات ال ـ ـمـ ــروريـ ــة م ـس ـت ـمــرة
عـلــى جميع الـمـنــاطــق ،للحد من
أع ـمــال االسـتـهـتــار والــرعــونــة في
الـ ـقـ ـي ــادة ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـطـبـيــق
الـ ـق ــان ــون ،ل ـح ـمــايــة مـسـتـخــدمــي
ال ـط ــري ــق ،م ـش ــددا ع ـلــى أن رج ــال
المرور من خالل الدوريات الثابتة
والمتحركة يرصدون السلوكيات
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة ،ويـ ـق ــوم ــون ب ـت ـحــريــر
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات الـ ـمـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر

«البلدية» :استقبلنا  81شكوى
خالل سبتمبر الماضي
كشف التقرير الــذي أعــدتــه إدارة
العالقات العامة ببلدية الكويت ،أن
عــدد الـشـكــاوى الـتــي تــم استقبالها
ع ـبــر ال ـخ ــط ال ـس ــاخ ــن ( )139لقسم
الـ ـط ــوارئ ،ال ـتــابــع إلدارة الـخــدمــات
الـ ـع ــام ــة وت ـ ــم ت ـحــوي ـل ـهــا إل ـ ــى أفـ ــرع
البلدية بالمحافظات خالل سبتمبر
الماضي ،بلغ  81شكوى.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن أعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـع ــدل
لـ ـلـ ـشـ ـك ــاوى ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم اس ـت ـق ـب ــال ـه ــا
م ــن ال ـج ـم ـهــور كـ ــان ف ــي مـحــافـظـتــي
العاصمة وحــولــي ( 17شـكــوى لكل
محافظة) ،تلتهما محافظة الفروانية
فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة بـ ـ  14شـكــوى،
فـيـمــا ت ـس ــاوت مـحــافـظـتــا ال ـج ـهــراء
واألحمدي بـ  12شكوى لكل منهما،
في حين بلغ عددها بمحافظة مبارك
الكبير  9شكاوى.
وذكر التقرير أن جميع الشكاوى
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم اس ـت ـق ـب ــال ـه ــا م ـ ــن ق ـســم
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ي ـت ــم إدخ ــالـ ـه ــا ب ـج ـهــاز
الـ ـح ــاس ــب اآللـ ـ ـ ــي ،وم ـت ــاب ـع ـت ـه ــا مــن
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــط ال ـ ـ ـسـ ـ ــاخـ ـ ــن ،ب ـعــد
توجيهها إلى جهات االختصاص في
البلدية ،طبقا للمحافظات.

ولفت إلى أن تطوير خدمة الخط
الساخن واالرتـقــاء بجودة خدماته
مستمرة ،تنفيذا لتوجيهات اإلدارة
العليا في البلدية ،لخدمة الجمهور،
والتواصل معهم ،حتى يكون كل فرد
في المجتمع شريكا في الحفاظ على
«بلدنا» ،لمنع أي مظاهر سلبية.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي ح ــال
وج ــود ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة بمختلف
الـمـحــافـظــات الـتــي تستوجب الحل
ال ـ ـفـ ــوري ،ف ــإن ــه ي ـتــم ت ـحــريــك آل ـيــات
ومعدات وعمال اإلدارة ،والعمل على
حلها فورا ،لتقديم أفضل الخدمات،
وبأقصى سرعة ممكنة ،إلــى جانب
ال ـت ـعــاون م ــع مـخـتـلــف الـمــؤسـســات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ـ ــي حـ ـ ــال وجـ ـ ـ ــود أي
ط ـ ـ ــارئ ،م ــن خـ ــال دع ـم ـه ــم بــآل ـيــات
وعمال البلدية ،والعمل بروح الفريق
الواحد ،لتحقيق المصلحة العامة».

المباشرة ،حتى يكون هذا رادعا
للمخالفين.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت «اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي»
استمرار الحمالت التوعوية في
جميع وسائل اإلعــام؛ المقروء ة
والـمـسـمــوعــة وال ـمــرئ ـيــة ،ومــوقــع
وزارة ا لـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وا ل ـ ـلـ ــوحـ ــات
اإلرشــاديــة في الـشــوارع ،من أجل
زيــادة الــوعــي والثقافة المرورية
لدى مستخدمي الطريق ،والعمل
على حماية األرواح والممتلكات
العامة والخاصة.

«هندسية األحمدي»:
إنجاز  520معاملة
أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت اإلحصائية
الشهرية الخاصة بــإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع
بلدية األحمدي ،لشهر سبتمبر الماضي ،حيث تم إنجاز 520
معاملة.
وفــي هــذا الـصــدد ،أوضــح مدير إدارة التدقيق والمتابعة
الهندسية خالد الهاجري ،أنه تم إنجاز  432معاملة للسكن
الخاص ،اشتملت على  93إيصال التيار الكهربائي ،و 9تقوية
التيار الكهربائي ،و 80إنهاء إشراف مكتب هندسي ،و 66تعهد
إش ــراف مكتب هندسي ،و 73تحديد أوص ــاف ،و 40متابعة
معامالت استالم حدود ،و 3إيصال خط هاتف.
وتابع« :كما تم إنجاز  8توكيالت مقاول ،و 6شكاوى ،و10
مخالفات ،و 4داخــل أمــاك الدولة (تعديات) ،و 6داخــل حدود
العقار ،و 9كتب بنك التسليف واالدخار ،و 4كتب إلدارة األنظمة
الهندسية ،و 3كتب اإلدارة القانونية ،و 8قطع التيار الكهربائي،
و 3شهادات لمن يهمه األمر ،و 7كتب إدارة المساحة.
وفيما يخص القطاع االستثماري ،أفاد بأنه تم إنجاز 85
معاملة ،اشتملت على  4إيصال التيار الكهربائي ،و 14إنهاء
إشراف مكتب هندسي ،و 20تعهد إشراف مكتب هندسي ،و18
تحديد أوصاف ،و 15متابعة معامالت استالم حدود ،وتوكيلي
مقاول ،و 3شكاوى ،و 4مخالفات ،ومخالفتين داخل أمالك الدولة
(تعديات) ،و 3داخل حدود العقار ،إضافة إلى معاملتي تعهد
إشراف مكتب هندسي للقطاع التجاري ،ومعاملة واحدة للقطاع
الصناعي إنهاء إشراف مكتب هندسي للقطاع الصناعي.

