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النائب العام يصدر قرارًا بتعيني 
مديري ونواب النيابات
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أصدر النائب العام املستشار 
ضــرار علي العسعوسي قــراراً 
بتعيني مديرين ونواب مديرين 
للنيابات، حيث مت تعيني ناصر 
البدر مديراً لنيابتي العاصمة 
وسوق املال، وطالل العبدالرازق 
نائًبا له، وأحمد السدره مديراً 
لنيابة حولي، وأحمد احلمود 

نائباً له. 
وقـــرر أيــضــاً تعيني فيصل 
ــفــروانــيــة،  ــن لــنــيــابــة ال ــس احل
وعبدالعزيز املسعد نائباً له، 
وحمد السالحي مــديــراً لنيابة 
االحمدي ونيابة مبارك الكبير، 
ومحمد العنزي نائبا له، وعلي 
بن ناجي مديراً لنيابة اجلهراء، 

وأحمد اخللف نائباً له.
 ووافـــق العسعوسي على 
تعيني فيصل املطيري مــديــراً 
لنيابة األمــوال العامة، وتعيني 
ــه، كما  حــمــود الشامي نائباً ل
قرر تعيني عبدالوهاب املعيلي 
مديراً لنيابة األحــداث ومحمد 

الدوسري نائباً له. 
ــد  ــال ـــــرر تــعــيــني خ كـــمـــا ق
الـــطـــاحـــوس مـــديـــراً لــنــيــابــة 

املخدرات واخلمور ومحمد روح 
الدين نائباً لــه، وتعيني محمد 
الغمالس مديراً لنيابة شؤون 
االعـــالم واملعلومات والنشر، 

ومحمد الفريح نائباً له. 
وقرر كذلك تعيني عبدالعزيز 
الربيعان مديراً لنيابة الشؤون 
التجارية، يوسف بن علي نائباً 
له، وتعيني مشعل الغنام مديراً 
لنيابة شؤون التنفيذ اجلنائي 

والتعاون الدولي، وطالل الفهد 
نائباً لــه، وتعيني هاشم هديه 
مديراً لنيابة األســرة، وعبدالله 

محمد نائباً له. 
وقرر العمل بالقرار اعتباراً 
ـــد 1 سبتمبر املقبل،  ــن األح م
ويــعــمــم عــلــى أعــضــاء النيابة 
الــعــامــة وموظفيها للعلم به 
وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل 

بصورة منه.

النائب العام ضرار العسعوسي

نفذتها النوبه »ج« بطوارئ العاصمة

5 إنذارات ملالك  البلدية : توجيه 
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 إلــى قيام 
املفتشني بالنوبه )ج( بتوجيه 
5 إنذارات ملالك عقارات لوجود 
مــخــالــفــاات مبنطقتي الــســره 

وبنيد القار.
ــح   وفـــى هـــذا الــســيــاق أوض
رئيس الفريق  زيد العنزى أن 
احلمالت التي نفذتها النوبه 
)ج( أســفــرت عــن تــوجــيــه 4 
إنـــذارات ملــالك عقارات لوجود 
مخالفات متثلت في إستغالل 
ـــن وحــــــدات املــبــنــى  وحـــــدة م
)الــســرداب (  في غير الغرض 
املخصص ألجله مبنطقة السره 
ــذار ملالك  إلــى جانب توجيه إن

عــقــار فــي منطقة بنيد الــقــار 
بضرورة إزالة األجزاء املخالفة 
في العقار وإحضار تراخيص 

البناء واملخططات الهندسية.
ــة  ــى إزال ـــار الــعــنــزي إل وأش
أكــشــاك غير مرخصة مــن قبل 
املــالــك مبنطقة حــدائــق السور 
بعد توجيه إنذار له في السابق 
فضال عن تلقى 6 بالغات عبر 
اخلط الساخن وقد مت توجيهها 

لإلدارات واجلهات املختصة.
ومـــن جــانــبــهــا دعـــت إدارة 
الــعــالقــات الــعــامــة بالبلدية 
ــزام  ــت ــارات اإلل ــق ــع ــاب ال ــح أص
بقوانني ولوائح وانظمة البلدية  
وفــي حــال وجـــود أي شكوى 
تتعلق بــالــبــلــديــة  االتــصــال 
ــط الــســاخــن   139أو  على اخل
التواصل على حساب البلدية 
@kuwmun  أوعــبــر مواقع 
  التواصل االجتماعي وسيتم 
ــــراءات القانونية  اتــخــاذ اإلج

حيال الشكوى على الفور.

زيد العنزي

نقابة »البترول الوطنية«
تهنئ بتعافي صاحب السمو األمير 

ــدم  نــائــب رئــيــس نقابة  ــق ت
عمال شركة البترول الوطنية 
ــة مــحــمــد الــشــمــري  ــي ــت ــوي ــك ال
باالصالة عن نفسه ونيابة عن 
زمالئه أعضاء مجلس االدارة 
ــص الــتــهــنــئــة للشعب  ــال ــخ ب
الكويتي عامة وموظفي شركة 
الــبــتــرول الوطنية الكويتية 
خاصة بتعافي سمو امير البالد 
الشيخ  صباح األحمد اجلابر 
الصباح  من العارض الصحي 
وبعد اجراء الفحوصات الطبية 

املعتادة بفضل من الله ونعمته .
ــري لسموه  ــم ــش ومتــنــى ال
موفور الصحة والعافية وأن 
ــراً  يحفظه ويــدميــه ســنــداً وذخ
للوطن العزيز وأبــنــاءه الكرام 
ـــاً ملــســيــرتــه ونهضته  ـــي وراع
لتحقيق املــزيــد مــن التطلعات 

نحو التقدم واالزدهار .
وفــي اخلــتــام دعــا الشمرى 
-الــلــه جــل وعـــال- بــأن يحفظ 
للكويت امــيــرهــا ويـــدمي عليه 

محمد الشمري موفور الصحة ودوام العافية.

يناقش القانون االسترشادي حلماية املال العام لدول مجلس التعاون

سلطنة عمان تستضيف أعمال اجتماع وكالء حماية النزاهة ومكافحة الفساد اخلليجيني 

انطقت امــس مبقر الهيئة االستشارية 
للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية اعــمــال االجتماع الرابع 
للوكالء املعنيني باألجهزة املسؤولة عن 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ويــتــرأس االجتماع الــذي يستمر يومني 
مدير عام املديرية العامة لألعمال القانونية 
ـــة بسلطنة  بجهاز الرقابة املالية واإلداري

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 لــدول اخلليج العربية واتفاقية 
مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة 

الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية.
كما سيتم خــالل االجــتــمــاع استعراض 
جدوى إيجاد مؤشر خليجي ملدركات الفساد 
وإعــداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة 
إلدراجــهــا ضمن التقرير الــســنــوي الــذي 
ستصدره األمانة العامة عن حقوق اإلنسان 

بدول املجلس.
وسيتطرق املشاركون ايضا الى مشروع 
جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال 
حماية الــنــزاهــة ومكافحة الــفــســاد بــدول 
املجلس وورقـــة العمل املقدمة مــن 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 حــول التجارب الدولية 
في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في 

السياسات العامة ملكافحة الفساد.
وسيقوم املشاركون باعداد مشروع جدول 
أعمال االجتماع اخلامس لرؤساء األجهزة 
املــســؤولــة عــن حماية الــنــزاهــة ومكافحة 
الفساد بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والــذي ستستضيفه السلطنة في 

سبتمبر املقبل

رؤساء األجهزة خالل االجتماع

عقب جولة في مطار حمد على رأس وفد أمني كويتي

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

أشاد وكيل وزارة الداخلية 
ــد لــشــؤون  ــاع ــس الــكــويــتــي امل
املنافذ اللواء منصور العوضي 
ــة احلـــديـــثـــة الــتــي  ــم ــظ ــاألن ب
تستخدمها إدارة أمن مطار حمد 
الدولي في الدوحة للمحافظة 
على أمــن وســالمــة املسافرين 
وحركة الطيران املدني في قطر.

واشــــــار الـــعـــوضـــي عقب 
جولة في املطار على رأس وفد 
كويتي الى التميز الكبير الذي 
تتمتع به التجربة القطرية في 
تأمني حركة املطار واملسافرين 
ـــراءات اخلاصة  وتسهيل االج

بهم.
ــة قطر  ــرب واثــنــى عــلــى جت
فــي مجال إصـــدار التأشيرات 
وإنهاء إجراءات دخول وخروج 
ــى اخلــبــرات  املــســافــريــن وعــل
القطرية والــتــجــارب العملية 
ــان لها أبلغ  املــتــطــورة الــتــي ك
األثر في سرعة إنهاء إجراءات 
املسافرين وأمنهم مبديا اعجابه 
ــدار التأشيرات  بــإجــراءات إص

وامنهم.
ــد الكويتي  ــوف وقـــال ان ال
اطلع على الوسائل واألجهزة 
ــة  ــي ــن ــق ــت واإلمـــــكـــــانـــــات ال
ــة  ــث ــدي ـــة احل ـــكـــتـــرونـــي واإلل
املستخدمة في املطار لتسهيل 
حركة املسافرين وبحث امكانية 

االستفادة منها في الكويت.
واضاف ان زيارة الوفد تأتي 
في إطــار التنسيق والتعاون 
وتبادل اخلبرات بني البلدين 
الــشــقــيــقــني والـــتـــعـــرف على 
املنظومة األمنية واألجــهــزة 
احلديثة والتقنيات املتطورة 

التي يستخدمها املطار.
واكد اهمية هذه الزيارة في 
ــرات والــتــجــارب  ــب تــبــادل اخل
والــتــعــاون فــي مــجــال تعزيز 
ــي التعاون  ــارات وف ــط ــن امل أم
ـــــي  ـــني وزارت ــق ب ــي ــس ــن ــت وال

ــي الــبــلــديــن فيما  الــداخــلــيــة ف
يتعلق بــتــبــادل املــعــلــومــات 
واالطالع على البرامج احلديثة 

املستخدمة لتسهيل حركة 
دخول املسافرين وخروجهم.

وذكــر أن الوفد تعرف على 

ــج املــتــطــورة  ــرام ــب الــنــظــم وال
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا اإلدارة 
والتي تساهم في سرعة إنهاء 

إجــــــراءات الــســفــر وتسهيل 
حركة املسافرين في الدخول 

واخلروج.

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 إلــى مخفر شرطة النقرة 
تفيد بتعرضها لإلعتداء بالضرب من 
قبل عاملتني آسيويتني في مكتب للعمالة 

املنزلية مبنطقه النقرة.
وأضــافــت أنها وأثــنــاء تواجدها في 

املكتب حدث نقاش بينها وبني العاملتني 
على أثره اعدت العاملتان عليها بالضرب 
داخــل املكتب، وأحــضــرت تقريراً طبياً 
بذلك. وفــي نفس الوقت تقّدم صاحب 
مكتب العمالة وهو كويتي اجلنسية إلى 
مخفر النقرة وإبلغ أن مواطنة اعتدت 

على عاملتني لديه وأتلفت مستندات 
خاصة بعمله.

ومت تسجيل قضية تبادل بالضرب 
وإتالف عمد حتت رقم 2019/491 جنح 
النقرة، وحتويل القضية الــى اجلهات 

املختصة.

36 في معرض التصميم الهندسي  الـ 

 CNC Plant Cellulose« مشروع
Nano - Crystals« الكيميائي

يفوز بجائزة  الكويت للتقدم العلمي 
شـاركـت كـل مـن املهنـدسـات حصـة 
ــورا فيـصل ومينى  مبـارك العجـمي ولـــ
عـادل وعفـراء املـطيـري بقـسـم الهـندســة 
الكـيـميائيـة في كلية الهندسة والبترول 
 CNC Plant بجامعة الكويت في مشروع
Cellulose Nano- Crystals  بإشراف 
الدكتور بــدر حسن البصـيـري، ويهدف 
ــروع إلـــى تصميم مصنع كيميائي  ــش امل
إلنتاج بلورات النانو سيليلوز من املخلفات 

الزراعية بالطريقة األمثل مادًيا وبيئًيا.
ــروع  ــش ـــذا امل ــر أن ه ــذك ــال واجلـــديـــر ب
يعتمدعلى تصنيع بلورات النانو سيليلوز 
وذلك ملا للمادة من تطبيقات متعددة وفي 
ــاالت كــاملــجــاالت الطبية  ــج الكثير مــن امل
والفالتر واملـــواد البالستيكية الصديقة 

ــادة فعالة متنع  للبيئة كما أنها تعتبر م
ــي املــصــافــي ومحطات  تــرســب الــكــلــس ف
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 
وواســعــة السيما لــو مت تطوير عمليات 

الفصل واالستخراج. 
وفــي اخلــتــام شكرت الطالبات كــل من 
الدكتور بدر حسن البصيري إلشرافه على 
املشروع واملهندسني املساعدين وأعضاء 

 ورقة املشروعالفريق على العمل الدؤوب.

بدء فعاليات االجتماع 

وكالء األجهزة املسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون 


