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»الدراسات االستراتيجية« و»الرائد األمني« نظما ندوة 

عن العزوف والتسرب من العمل الشرطي
»إنجاز شباب« تدشن أضخم مشروع تدريبي في الكويت

»المشروعات السياحية« نظمت مهرجانًا للشواء في شاطئ العقيلة

مبش���اركة أكثر من 2000 زائر وعلي القالف مدير ادارة 
األندية والشواطئ بشركة املشروعات السياحية نظمت شركة 
املشروعات السياحية مهرجانا للشواء حتت شعار »الغذاء 
الصحي« بش���اطئ العقيلة أحد مرافق ش���ركة املشروعات 

السياحية.
من جهته قال عادل شعبان مشرف شاطئ العقيلة بشركة 
املشروعات: ان املهرجان يهدف الى التقاء العديد من العائالت 
للمشاركة في الشواء في جو اجتماعي ترفيهي حيث اشترك 
في املهرجان أكثر من 50 مشاركا، وكان هناك مسابقة ألفضل 
طبق مش���ويات من حيث الطعم والش���كل وطريقة التقدمي 
وأجمل طبق سلطة وأيضا أجمل طبق حلويات ومت استقبال 

األطباق املشاركة في الساعة 4 عصرا والتي مت اختيارها عن 
طري���ق اللجنة املكونة من عدد م���ن الطهاة العاملني بأبراج 
الكويت الختيار املراكز الس���تة األوائل، وأش���ار شعبان ان 
برنامج املهرجان اشتمل على العديد من الفقرات الترفيهية 
والترويحية للكبار والصغار مع تقدمي فقرات ترفيهية لألطفال، 
باالضافة الى انه مت عمل مس���ابقات أخرى متنوعة متنقلة 
في أماكن تواجد اجلمهور على الش���اطئ ومت توزيع الهدايا 

واجلوائز على الفائزين.
 ه���ذا وقد قام القالف وش���عبان بتك���رمي جلنة التحكيم 
والفائزين باملراكز املتقدمة ومت توزيع اجلوائز القيمة التي 

رصدتها اللجنة املنظمة على الفائزين.

أعلنت ش����ركة »اجناز لالستش����ارات 
والتدريب« عن تدش����ني مش����روع »إجناز 
شباب املوسم الثالث« خالل مؤمتر صحافي 
عقدته في قهوة »جافا ديتور« والذي يقام 
برعاية مؤسسة البترول الكويتية و»جافا 
ديتور«، ورعاية إعالمية من ش����ركة تولز 
للخدمات اإلعالمية، وحضر املؤمتر حشد 
كبير من الشخصيات االجتماعية، ورؤساء 

احتاد طلب����ة اجلامعات )جامعة الكويت – 
اخلليج - األميركية - االحتاد الوطني لطلبة 
التطبيقي(. ويعد مشروع »إجناز الشباب 
الثالث« هو األول في املنطقة من حيث اجلودة 
واالنتشار اإلعالمي في تأهيل ومتكني الشباب 
من النجاح في البيئة العملية من خالل برامج 
تنموية فعالة ذات قيمة تخدم املجتمعات 
واألفراد. ويسعى املشروع الى حتقيق عدة 

أهداف أهمها تأهيل الشباب والطالب للبيئة 
العملية خالل دراستهم اجلامعية، وصقل 
مهارات الطلبة لالجنازات الوظيفية، واطالع 
الطلبة على جتارب واقعية ناجحة، باالضافة 
الى تدريب الشباب على ايدي أفضل املدربني 
في املجال العملي، ويستهدف املشروع فئة 
الطالب والشباب من جامعة الكويت – جامعة 
اخلليج – اجلامعة األميركية – االحتاد الوطني 

لطلبة التطبيقي.
وتقوم فكرة املشروع على اقامة دورات 
متخصصة في املجاالت النفسية واالدارية، 
مقدمة من ش����ركة »إجناز لالستش����ارات 
والتدريب« للطلب����ة اجلامعيني لتأهيلهم 
علميا ومعنويا الى البيئة العملية فيما بعد 
اجلامعة، بالتعاون مع مدربني متخصصني 

في مجاالت العمل املختلفة.

روضة الشفق احتفلت باألعياد الوطنية

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
غازي العمر نظم معهد الدراسات االستراتيجية 
األمنية بكلية األمن الوطني بقطاع شؤون التعليم 
والتدريب بالتعاون مع معهد الرائد األمني للتدريب 
األهل���ي ندوة علمية حول »دور جهاز األمن في 
مواجهة ظاهرة العزوف والتس���رب من العمل 
الشرطي« في مقر نادي ضباط الشرطة، حيث 
مت اصدار عدد من املقترحات والتوصيات املهمة 

والتي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة.
وفي الس���ياق ذاته قال العميد متقاعد حيدر 
بوعباس مدير عام معهد الرائد األمني للتدريب 
األهلي: ان الندوة تضمنت 3 جلس���ات تناولت 
اجللسة األولى املفاهيم األساسية لظاهرة العزوف 
والتسرب من العمل الشرطي، وركزت اجللسة 
الثانية على األبع���اد االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية لظاهرة العزوف، بينما بحثت اجللسة 
الثالثة أسباب ظاهرة العزوف، وتسرب األفراد من 
العمل الشرطي وفي ختام الندوة أقيمت ورشة 

عمل بحضور املديرين العامني ومساعديهم من 
عدة ادارات عامة بالوزارة وعدد من األس���اتذة 
املؤهلني واملرب���ني األمنيني من معهد الرائد، ثم 
ق���ام اللواء فهد الش���رقاوي مدير عام اكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية، والعميد فوزي 
السويلم مساعد مدير عام كلية األمن الوطني، 
ورئي���س معهد الرائد األمن���ي للتدريب األهلي 
ابراهيم البغلي، بتوزيع الشهادات والدروع على 

املشاركني في الندوة.
وأشار بوعباس الى ان هذه الندوة تأتي في 
اطار خطط معهد الرائد األمني للتدريب األهلي 
الرامية الى وضع أساليب وطرق تدريبية حديثة 
تواكب أعلى املستويات العاملية في املجاالت األمنية 
واملج���االت األخرى والتي صاغها عدد من ذوي 
اخلبرة واالختصاص في املجاالت األمنية والصحة 
والسالمة املهنية باالضافة الى برامج اإلسعافات 
األولية ودعم احلياة بهدف بناء القدرات وتنمية 
املهارات للمشاركني في تلك البرامج التدريبية.

ابراهيم البغلي يقدم درعا تذكارية للمشاركني في الندوة

متابعة من الرعاة

القالف وشعبان يتوسطان الفائزين

عبدالرحمن الرشيدي والشيخة أسماء الصباح اثناء املؤمتر

فاطمة الباذر تتوسط املديرة املساعدة واالخصائية

نورية اخلرافي مع ولديها

مشاركة من املعلمات باالحتفاالت الوطنية .. ولقطة عائلية علي القالف مكرما احدى السيدات الفائزات

عبدالرحمن ومشاري ارتدا أعالم الكويت مع األصدقاء حضور أسري خالد زهير مع جلنة التحكيم

لقطة تذكارية في مؤمتر »اجناز شباب«

عادل شعبان

أقامت روضة الشفق حفال 
الوطني وعيد  العيد  مبناسبة 
التحرير مبشاركة أولياء أمور 
التالميذ ومعلمات املدرسة، وقد 
الروضة فاطمة  ألقت مدي���رة 
الباذر كلمة بهذه املناسبة الغالية 
على قلوب اجلميع وهي مرور 
50 سنة على استقالل الكويت 
و20 على التحرير و5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم وقد توالت فقرات احلفل 
والتي أدخلت البهجة والسرور 
على قلوب اجلميع وش���كرت 
كل من س���اهم في اجناح هذا 

احلفل.


