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تخريج دورة األمن العسكري الخاصة بالحرس الوطني

بحض���ور مدير مديرية األمن العس���كري باحلرس 
الوطني العقيد ركن فهد املجحم، احتفل احلرس الوطني 
بتخريج دفعة جديدة من دورة األمن العسكري اخلاصة 
لضباط الصف واألفراد، والت���ي عقدت مبديرية األمن 
العسكري في معسكر الصمود، وقد ألقى مدير مديرية 

األمن العسكري كلمة بهذه املناسبة، أشاد فيها مبنتسبي 
الدورة والقائمني عليها وحثهم على بذل اجلهد والعطاء 
وصقل اخلبرات في مختلف التدريبات لتنفيذ مهامهم 
في مجال األمن واالستخبارات وحتليل املعلومة بكفاءة 
واقتدار، مؤكدا حرص قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو 

رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي على عقد مثل هذه 
الدورات ملا لها من دور كبير في رفع املس���توى األمني 
واكتساب املهارات اخلاصة في هذه الدورات. حضر احلفل 

عدد من ضباط مديرية األمن العسكري.

العقيد ركن فهد املجحم متوسطا اخلريجني

محمد الكندري مترئسا االجتماع

ترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمعالجة أوضاعهم

الكندري: لجنة فرعية لوضع تصور
يعالج مشاكل العمالة الوافدة

الوافدة حس���ب حاجة السوق 
الكويت���ي خلدماتها ومبا يحقق 

مشاريع التنمية في البالد.
على صعي���د آخ���ر، علمت 
»األنباء« من مصادر مطلعة ان 
اآللية التي س���يتم وضعها من 
قب���ل اللجنة الفرعي���ة تتعلق 
بشكل اساسي مبنح فترة سماح 
ملخالفي االقامة ووضع الضوابط 
الالزمة لالستفادة من هذه الفترة 
واملدة الزمنية التي سيتم منحها 

للمخالفني لتعديل اوضاعهم.

في ظل معرفة سلبياتها وايجاد 
الطرق الكفيلة بعدم تكرارها في 

املجتمع.
حضر االجتماع كل من د.رشيد 
الطبطبائي وكيل وزارة التجارة 
ومنصور املنصور الوكيل املساعد 
لشؤون العمل عن وزارة الشؤون 
والل���واء كام���ل العوضي مدير 
االدارة العامة للهجرة ممثال عن 
وزارة الداخلية وحمد العمر عن 
غرفة التجارة والصناعة واحمد 

الصبيح مدير عام البلدية.
وفي نهاية االجتماع، ش���كر 
الكندري اللجنة على ما اجنزته 
خالل الفترة السابقة، متمنيا ان 
يتم وضع احلل���ول والقرارات 
املناس���بة حلل ه���ذا امللف مبا 
املقبلة من  يتناس���ب واملرحلة 
تنفيذ خطط احلكومة للتنمية 
والتفرغ لتحقيق االستقرار في 
س���وق العمل وتقن���ني العمالة 

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري عن تشكيل جلنة 
فرعية منبثقة عن اللجنة الدائمة 
ملعاجلة اوضاع العمالة الوافدة 
على ان تقدم تصورها بشأن هذه 
القضية لعرض���ه في االجتماع 

املقبل للجنة الدائمة.
وأكد ف���ي تصريح صحافي 
عق���ب اجتماع اللجن���ة الدائمة 
لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة 
على ضرورة البحث في وجود 
آليات عملية والعمل على دراسة 
معاجلة اوضاع العمالة الوافدة 
بشكل يساهم في تالفي السلبيات 
واملشاكل التي يتعرض لها املجتمع 
جراء تلك الس���لبيات، كما اشار 
الى ان اللجنة تسعى من خالل 
اجتماعاتها الى التوصل حللول 
عملية وقانونية تراعي اوضاع 
هذه العمالة وحتقق االستقرار لها 

الهارون: حكومة ناصر المحمد
قادرة على مواجهة تحديات التنمية

إدارة األحداث أصدرت 18 مطوية 
حول بعض الظواهر السلبية

أكد ممثل منظمة العمل الدولية 
ف���ي الكويت ثاب���ت الهارون ان 
حكومة الشيخ ناصر احملمد عازمة 
على مواجهة التحديات واملعوقات 
التنموية،  العملية  التي تواجه 
وقال في بيان له امس انه بناء 
على العالقة املتميزة والشراكة 
القائم���ة بني الكوي���ت ومنظمة 
الدولية، والتي ترسخت  العمل 
بناء على التوجيهات الس���امية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والتي قادها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد وترجمتها احلكومة 

الكويتي���ة عبر اصدار قانون العمل ف���ي القطاع األهلي رقم 2010/6 
والقرارات املتعلقة بحقوق العمالة الوافدة، وتنظيم س���وق العمل 
الكويتي، وإقرار اخلطة التنموية للدولة وإشراك القطاع اخلاص بها، 
وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي وتأهيل وتدريب الكوادر 
الوطنية، وإنشاء هيئة االستخدام، وعرض قانون االجتار بالبشر على 
مجلس األمة، وطرح فكرة قانون العمالة املنزلية، ومضاعفة مساهمة 
الكويت في املنظمات الدولية، كل ذلك يثبت بأن حكومة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد عازمة على مواجهة التحديات 
واملعوقات التي تواجه العملية التنموية للبالد، وهذا يتطلب تقدمي 

كل اشكال الدعم واملساندة للحكومة الكويتية.

وضعن���ا مطوي���ة خاصة بهذه 
العملية  املرحل���ة واألس���اليب 
الواج���ب اتباعها مع النشء في 

هذه املرحلة العمرية.
وخصصن���ا مطوية لظاهرة 
اضطرابات هوية النوع )اجلنسية 
املثلي���ة – التحول اجلنس���ي(، 
واخ���رى ح���ول االضطراب���ات 
اجلنس���ية املرتبطة باملوضوع 
والوسائل والوظائف، وجرائم 
األمراض اجلنسية، كما خصصنا 
مطوية للتربية اجلنسية السليمة، 
وأخ���رى للجرائ���م واألمراض 
اجلنسية، وكان لالنتحار وأنواعه 
مطوية خاص���ة، وأيضا التبول 
الالإرادي وطرق معاجلته سواء 
النفسية أو اجلسدية، صعوبات 
النوم واألثر السلبي على النشء، 
والتنمي���ة األس���رية واإلعالم، 
واملطوية األخيرة حتت عنوان 
»ه���ل تعلم« وتتضم���ن تأثير 
التفكك األسري، واملرض النفسي 
واإلحباط على الفرد السيما في 

سنواته األولى.

بشرى شعبان
ادارة رعاية  كش���ف مدي���ر 
الس���نان  األحداث عبداللطيف 
عن قيام االدارة وضمن حمالت 
التوعية االجتماعية التي تنظمها 
بإصدار سلسلة التوعية اخلارجية 
وهي عبارة عن 18 مطوية إرشادية 
توعوية ح���ول بعض الظواهر 
الس���لبية الطارئة على املجتمع 

الكويتي.
وقال ف���ي تصريح صحافي 
ان الهدف من هذا اإلصدار نشر 
الوعي في املجتمع حول الظواهر 
الت���ي يتعرض لها  االنحرافية 
أولياء  الى  األبناء وهي موجهة 
األمور واألبناء أنفس���هم وتركز 
على خطورة السير في أي ظاهرة 
من هذه الظواهر على مستقبل 
الن���شء، كما تتضمن املطويات 
احصائيات بإعداد األحداث الذين 
وضعوا حتت تأثير أي ظاهرة 
الظواه���ر االجتماعية  من هذه 

اخلطيرة.
واضاف الس���نان: ارتأينا ان 
تكون البداية أو املطوية األولى 
عن املخدرات أس���بابها وطرق 
عالجه���ا، والعن���ف والعدوان 
أنواعه وأس���بابه وطرق عالجه 
والسرقة واألسباب التي تؤدي 
البتالء احلدث به���ذه الظاهرة، 
واالنحراف أس���بابه ومظاهره، 
التدخني وأساليب مكافحته، وقد 
خصصنا مطوية لظاهرة الهروب 
من املنزل واملدرسة ودوافع هذا 
الهروب ونتائجه وكيفية التعامل 

معه.
وأيضا مبا ان س���ن املراهقة 
من أهم وأخطر املراحل العمرية 

ثابت الهارون

عبداللطيف السنان


