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أكدت قدرة الكويتية على اخلوض في جميع املجاالت التي تخدم املجتمع

في أضخم حدث للموسوعة بالكويت منذ عام 1955

الهاجري: وصول املرأة ألعلى املراكز في اإلدارة العامة للتحقيقات
 أبرز دليل على جناحها .. وتركها بصمة في جميع املجاالت

الكويت سّجلت 32 رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا
ملسابقات غينيس في 10 مجاالت خالل 3 أيام

الى ان عملها يشمل ايضا التدريب 
في املركز التابع ل����إدارة العامة 
للتحقيقات لطلبة امليداني لكلية 

احلقوق واحملققني اجلدد.

معوقات وقدرة على تفاديها

وذكرت بعض املعوقات التي 
ق���د تواجه املرأة احملققة كنظام 
النوبات املسائية الى جانب بعض 
الت���ي تتطلب معاينة  القضايا 
القتل اخلطأ واالصابات  حادث 
وكذلك تعاملها مع أش���خاص ال 
يتحكمون ف���ي أفعالهم إال انها 
بينت ان تلك املعوقات »ما هي 
إال أعراف وعادات وتقاليد تعيق 
املرأة عن التوس���ع في ممارسة 
االجراءات اجلنائية«، مشيرة الى 
ان املرأة تس���تطيع تفادي تلك 
املعوقات القليلة من خالل وجود 
تعاون مع زميلها احملقق وتعاون 
في املن���زل واألس���رة وترتيب 
األولويات، مبينة ان هذا الدعم 
توافر لها من قبل أسرتها وزوجها 
ووالدتها وهذا ما أدى الى إزالة 
أمامها وحققت  جميع املعوقات 

النجاح في أداء مهام عملها«.
ان  الى  الهاج���ري  وخلصت 
التدرج الوظيفي ووصول املرأة 
الى أعلى املراتب في اإلدارة العامة 
للتحقيقات ومتيزها في اإلنتاجية 
النوعية والكمية وظهور قيادات 
نسائية في التحقيقات وتزايد عدد 
احملققات في السنوات االخيرة 
أبرز دليل على ضرورة وجودها 

في هذا املجال.
وكانت الهاجري قد شكرت مدير 
اإلدارة العامة للتحقيقات الفريق 
ادارة  الس����عودي ومدير  يوسف 
حتقيق العاصمة ناصر العمير الذي 
أتاح لها فرصة تولي منصب رئيس 
قيادة وكذلك ش����كرت مدير مركز 

التدريب د.حمد العنزي.

باهتمام كبير ومتزايد من قبل 
الجمهور العالمي والعربي في 
مختلف أنحاء ارجاء المنطقة 

والعالم.
٭ مبيعات كتاب األرقام القياسية 
ارتفاع مس���تمر  العالمية في 
وتصل إل���ى 3.5 ماليين كتاب 
سنويا، ليحتل المرتبة الثالثة 
عالميا من حيث المبيعات في 
جميع األوقات وليصل إجمالي 
مبيعاته إلى 110 ماليين نسخة 

حتى اآلن.
٭ مسابقات غينيس تستقطب 
أكثر من 750 مليون مش���اهد 
على مستوى العالم في أكثر من 
50 دولة سنويا منها 2 مليون 
حاضر بشكل مباشر للمسابقات 

التي تشهدها تلك الدول.
٭ مسابقات غينيس استقطبت 
130 مليون مشاهدة على موقع 
يوتيوب بمعدل مليون مشاهدة 

اسبوعيا.
االلكت��رون���ي  الم��وق���ع  ٭ 
لغيني���س اس���تقطب نحو 12 
مليون زائر سنويا، في حين 
ارتفع عدد المعجبين بصفحة 
غينيس على فيسبوك بنسبة 
1500% خالل 12 شهرا إلى 600 

ألف معجب.

العاصمة، كما ذكرت انها تباش����ر 
عملية التدقيق على ما أجنزه محقق 
املخفر من حيث قيامه باتباع جميع 
االجراءات املطلوبة مثل إصدار األمر 
بإلقاء القبض على املتهم او منع 
الس����فر بحقه، وكذلك التأكد من 
الى  القانون����ي للقضية،  التكيف 
جانب التحقيق في قضايا تسمى 
باجلنايات اجلنحة املرسلة من قبل 
النظر بالشكاوى  النيابة، وكذلك 
املرسلة من مكتب املدير العام، حيث 
أش����ارت الى انها تباشر التحقيق 
وتعد املذكرة فيها، وترفع الى املدعي 
العام للنظر والتصرف فيها، مبينة 
ان نطاق عمل احملققني هو اجلنح 
التي ال تزيد مدة احلبس فيها على 3 
سنوات أو غرامة. واشارت الهاجري 

متسابق يلتهم ألواح الشيكوالته 
خالل مدة محددة، أسرع شخص 
يتمكن من عد أوراق نقد باليد، 
أكبر عدد من التي ش����يرت يتم 
ارتداؤه خالل مدة محددة، أعلى 
ب����رج يتم بناؤه م����ن العمالت 
المعدنية خالل دقيقة، أس����رع 
رس����الة نصية باللغة العربية 
عبر هاتف عادي، أسرع رسالة 
نصية باللغة العربية عبر هاتف 
باللمس، أس����رع رسالة نصية 
باللغ����ة االنجليزية عبر هاتف 
عادي، أسرع رسالة نصية باللغة 
االنجليزية عبر هاتف باللمس، 
أسرع فترة زمنية لوضع مالبس 
مانيكان رجالي، أس����رع فترة 
زمنية لوضع مالبس مانيكان 
نسائي، أسرع فترة زمنية لخلع 
مالبس مانيكان رجالي، أسرع 
فترة زمنية لخلع مالبس مانيكان 
نسائي، أطول فترة لدوران عملة 
معدنية، أكبر عدد من تمريرات 
كرة القدم من قبل العبين اثنين، 
أس����رع فترة زمنية في كتابة 
الحروف الهجائية العربية على 

ال� »اي باد«.

عن غينيس

٭ مس���ابقات غينيس تحظى 

القضايا.

تجربتي في اإلدارة

وعن جتربتها في اإلدارة العامة 
للتحقيقات قالت انها بدأت العمل في 
اإلدارة ومارست دور ممثل االدعاء 
العام في ادع����اء مرور محافظتي 
حولي والفروانية ملدة 10 سنوات، 
ومن ثم مت نقلها الى ادارة حتقيق 
العاصمة، الفتة الى ان عملها كان 
مباشرة التحقيق من بدايته، وذلك 
بسبب رغبة اإلدارة بإشراك العنصر 
النس����ائي من بداية التحقيق في 
اجلنح، ومن ث����م تدرج األمر الى 
التدقيق في جميع القضايا احملالة 
الى إدارة حتقيق العاصمة من قبل 
القيادات وحتت مظلة إدارة حتقيق 

يمكنها تنشيط الحركة التجارية 
والسياحية في البالد وبما يعود 
بالنفع على المنشآت التجارية 
والسياحية والترفيهية وبما 
يصب ف���ي النهاية في صالح 

االقتصاد الوطني ونموه.
أم���ا المدير العام لش���ركة 
فيستا كويت أش���رف مكارم 
فقد كش���ف عن أن عدد األرقام 
القياس���ية التي تحققت خالل 
هذا الح���دث والبالغة 32 رقما 
تفوق م���ا حققته الكويت منذ 
انطالق موسوعة غينيس عام 
1955 وحت���ى اآلن بإجمالي 14 

رقما.
فيما أش���اد مدير األنشطة 
والفعاليات في شركة سكيلز 
لالستشارات والعالقات العامة 
)المنسق اإلعالمي للحدث( عدلي 
الضبع بالدعم الكبير والواضح 
الح���دث من  الذي حظ���ي به 
مختلف وسائل اإلعالم المحلية 
واإلقليمية والدولية بمختلف 

أنواعها.
يذكر أن قائمة المس����ابقات 
تضم: أعلى ب����رج من فناجين 
القهوة العربية يتم بناؤه خالل 
دقيقة، أسرع شخص يأكل كعكة 
واحد في اقل من دقيقة، أسرع 

الى احملكمة او حتفظ، موضحة ان 
املدعي العام تتصرف في الدعوة 
بعيدا عن أطراف الواقعة وهذه 
تعتبر ضمانة ألطراف القضية.

وحتدثت أيضا عن إدارة اجلنح 
اخلاصة، مبينة ان احملققة أثبتت 
دورها في التعامل مع تلك القضايا 
مثل قسم حتقيق جنح اإلقامة، 
»فهو قسم يختص بتعديل الوضع 
القانوني بكل من سجلت بحقه 
قضية تغيب او هروب باملخافر«، 
وتابعت »هنالك ايضا قسم حتقيق 
قضايا الثروة السمكية، والتعليم 
اإللزامي، والبلدية، ومحو األمية، 
وحمالت احلج، واإلطفاء، مؤكدة 
ان امل���رأة احملققة أثبتت دورها 
االيجاب���ي في التحقي���ق بتلك 

شهدت تسجيل 8 أرقام قياسية 
جديدة في 6 مسابقات تم السماح 
للجمهور للمش���اركة فيها في 

مجمع المارينا مول.
من جهته، أش���اد مدير عام 
الكويتية  البدراني���ة  ش���ركة 
)المنظمة للحدث( عبدالوهاب 
النج���ار بالجهات المش���اركة 
والراعية للح���دث الذي نجح 
ف���ي اس���تقطاب أكث���ر من 15 
ألفا من الجمهور كمش���اركين 
ومحاضرين للمسابقات على 

مدى الثالثة أيام.
أما مدير التسويق والفعاليات 
الكويتية  البدرانية  في شركة 
محمد ملك فقد أوضح أن نجاح 
الكويت في تحقيق هذا االنجاز 
الكبير يمثل خطوة مهمة على 
صعيد تعزيز حضورها على 
خارط���ة الس���ياحة اإلقليمية 
ويجب أن يكون حافزا لتعاون 
مختلف الجه���ات ذات الصلة 
بالسياحة لتشجيع السياحة 
القادمة من الخارج من مختلف 
دول العالم وخصوصا المصدرة 

للسياحة.
وأشارت المديرة التنفيذية 
لشركة البدرانية الكويتية سارة 
الشطي إلى أن مثل تلك األحداث 

وجدوا لها من أثر ايجابي لتلك 
القضايا احملرجة.

ومبا أن دور املرأة في اإلدارة 
العامة للتحقيقات لم يقف عند 
مجال التحقيق في املخفر تقول 
الهاجري: »القضية في بداية األمر 
تبدأ في املخفر مع محقق ثم يرفع 
األمر الى رئيس التحقيق »املرأة« 
ف���ي احملافظة ثم بعد ذلك ترفع 
الى املرأة املدعي العام في اإلدارة 
العامة للتحقيقات سواء مدع عام 
في قضايا مرور او مدع عام في 
قضايا جنح«، الفتة الى ان هذه 
األخيرة هي اجلهة التي يناط إليها 
مهمة تدقيق القضايا والتصرف 
فيها بقدر األدلة، ومن ثم تقرر 
املدعي العام ما اذا حتال القضية 

وليد بالراحا وياسين بالراحا 
31 تي شيرت.

أكث���ر ع���دد م���ن ألواح  الشيكوالته يتم التهامها 6
في دقيقة واحدة.

مايكل دي سوزا 11 لوحا.
أسرع وقت لتناول كيكة  واحدة.7

محمد حسام 38.60 ثانية.
أكثر ع���دد من تمريرات  كرة القدم بين العبين في 8

دقيقة واحدة.
خالد حسن عبدالرحيم وقيس 

حالوم 101 تمريرة.
أسرع وقت لخلع مالبس  عارضة أزياء الرجال.9

أميرة محمد، 13.09 ثانية.
أسرع وقت لكتابة رسالة  نصية )SMS( على الهاتف 10

المحمول باإلنجليزية.
يوس���ف أحمد عبدالصبور 

29.43 ثانية.
وكان ط���الل العمر المحكم 
في موسوعة غينيس العالمية 
قد أعلن نتائ���ج اليوم الثالث 
التي أجريت يوم الجمعة على 
مدار 8 س���اعات متواصلة من 
الثالثة ظهرا وحتى  الس���اعة 
الحادية عش���رة مس���اء حيث 

فيه.

أهمية دخول المرأة عالم 
التحقيقات

وبينت الهاجري مدى أهمية 
دخول املرأة هذا املجال حيث لفتت 
الى وجود بعض القضايا التي قد 
تشكل إحراجا للشاكي او املشكو 
بحقها أن تذكره���ا أمام احملقق 
الرجل، وبالتالي فان احملققة هي 
األجدر بتولي التحقيق بهذا النوع 
من القضاي���ا، كقضايا املواقعة 
والفعل الفاضح وضرب األزواج، 
مبينة ان املس���ؤولني في وزارة 
الداخلية ارتأوا توسيع دور املرأة 
بالتحقيقات وإسناد مهمة فتح 
التحقيق في املخفر لها نظرا ملا 

األبجدية العربية على لوح.
محمد عايد 12.87 ثانية.

أكثر عدد من القطع النقدية  المستخدمة لبناء برج في 3
دقيقة واحدة.

عب���داهلل الس���عد 40 قطع���ة 
نقدية.

أكث���ر عدد م���ن األوراق  النقدية يتم عدها في 30 4
ثانية.

وسام فندي الوزير 95 ورقة.
أكثر عدد من التي شيرتات  ارتداؤها في دقيقة 5 يتم 

واحدة.

أكدت املدعي العام في اإلدارة 
العامة للتحقيقات هاجر جاسم 
الهاج���ري ان امل���رأة الكويتية 
استطاعت أن تترك بصمة واضحة 
في جمي���ع املجاالت التي تخدم 
املجتمع الكويتي، مش���يرة الى 
انها أثبتت وجودها وحضورها 
الق���وي والفاعل وهذا ما خولها 
الدخول ف���ي مجال التحقيقات، 
مشددة على أهمية وجودها في 
هذا املضمار، وعملها على احداث 

التطوير املطلوب.
الهاج���ري وه���ي أول امرأة 
كويتية حتصل على منصب قيادة 
التحقيق في منطقة الدسمة عام 
2009 وقيادة التحقيق في منطقة 
شرق عام 2011 ألقت كلمتها هذه 
في مؤمتر »املرأة والقضاء« الذي 
س���بق وعقد في الكويت وشكل 
أرضي���ة خصب���ة للحديث عن 
إمكاني���ات امل���رأة وقدراتها مبا 
يؤهلها العتالء املنصة القضائية، 
الدور  الهاج���ري عن  وحتدثت 
واملكانة التي وصلت إليها املرأة 
في مجال التحقيقات، وممارستها 

مهام كانت حكرا على الرجل.
وبينما عرفت الهاجري بنشأة 
اإلدارة العامة للتحقيقات، أسهبت 
في احلديث عن دخول املرأة في 
هذا املجال، حيث أشارت الى ان 
املرأة دخلت ع���ام 1975 اإلدارة 
العامة للتحقيقات، موضحة ان 
عدد خريجات احلقوق قد تزايد 
بعد هذه الفترة وأصبحت النساء 
يشغلن وظائف مهمة في قسم 
اإلدارة وتدرج���ن ألن وصل���ن 
الى درجة مدعي عام، مبينة ان 
املرأة في هذا املجال أثبتت قدرتها 
واس���تطاعت ان حتقق النهضة 
والتطور في مهام التحقيق مما 
انعكس ايجابيا على سير العمل 

ف���ي حدث تاريخ���ي وغير 
مس���بوق نجحت الكويت في 
تسجيل 32 رقما قياسيا عالميا 
جدي���دا في 10 مجاالت خالل 3 
أيام لمسابقات موسوعة غينيس 
العالمية التي نظمتها ش���ركة 
الكويتية بإش���راف  البدرانية 
الموسوعة  فريق من محكمي 
الدولية ومشاركة فيستا كويت 
وتنس���يق إعالمي من شركة 
سكيلز لالستشارات والعالقات 
العامة ورعاية عدد من الشركات 
المحلية واإلقليمية والدولية.

وأعلنت اندريه بانفي مدير 
األرقام القياسية في موسوعة 
غيني���س ان النتائج النهائية 
للمس���ابقات ش���هدت تحطيم 
األرقام القياسية وتسجيل أرقام 
قياسية جديدة في 10 مسابقات 
ألكثر من م���رة وبإجمالي 32 
رقما قياس���يا عالمي���ا جديدا، 
حيث سيتم تس���جيل األرقام 
النهائية العش���رة وفق أفضل 

األرقام القياسية كما يلي:
أسرع وقت إلنشاء هرم  م���ن 20 فنج���ان قهوة 1

عربية.
محمد أحمد 11.54 ثانية.

أسرع وقت لكتابة الحروف  2

هاجر الهاجري خالل مشاركتها في دورة املرأة والقضاء

حضور كبير ملسابقات غينيس أحد املتسابقني يتسلم شهادة فوزه

هاجر الهاجري والناشطة السياسية كوثر اجلوعان

محمد ملكعبدالوهاب النجار

بعض القضايا التي قد 
تشكل إحراجًا للشاكي 

حتتاج محققة للنظر 
فيها


