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العسعوسي يصدر قراراً بتعيني وتدوير مديرين ونواب مديرين للنيابات
العــام  النائــب  أصــدر 
علــي  املستشــار ضــرار 
العسعوســي قرارا بتعيني 
مديريــن ونــواب مديرين 
للنيابــات، حيث مت تعيني 
ناصر البدر مديرا لنيابتي 
العاصمــة وســوق املــال، 
العبدالــرازق نائبا  وطالل 
لــه، وأحمد الســدرة مديرا 
لنيابة حولي، وأحمد احلمود 

نائبا له.
وقرر أيضا تعيني فيصل 
احلســن لنيابة الفروانية، 
وعبدالعزيز املســعد نائبا 
له، وحمد الســالحي مديرا 
لنيابــة األحمــدي ونيابــة 
الكبيــر، ومحمــد  مبــارك 
العنزي نائبا له، وعلي بن 
ناجي مديرا لنيابة اجلهراء، 

عبدالوهــاب املعيلي مديرا 
لنيابــة األحــداث ومحمــد 

الدوسري نائبا له.
كمــا قــرر تعيــني خالد 
الطاحــوس مديــرا لنيابة 
املخدرات واخلمور ومحمد 
روح الدين نائبا له، وتعيني 
محمد الغمالس مديرا لنيابة 
شؤون االعالم واملعلومات 
والنشــر، ومحمــد الفريح 
نائبا له. وقرر كذلك تعيني 
عبدالعزيز الربيعان مديرا 
لنيابة الشــؤون التجارية، 
ويوســف بــن علــي نائبا 
له، وتعيني مشــعل الغنام 
مديرا لنيابة شؤون التنفيذ 
اجلنائي والتعاون الدولي، 
وطــالل الفهــد نائبــا لــه، 
وتعيني هاشم هدية مديرا 

ثانيا: نيابة حولي:
أيــوب عيســى  أحمــد 

السدرة - مديرا للنيابة.
أحمد أنور حمود احلمود 

- نائبا ملدير النيابة.
ثالثا: نيابة الفروانية:

فيصــل وليــد محمــود 
احلسن - مديرا للنيابة.

عبدالعزيز بدر عبداهلل 
املسعد - نائبا ملدير النيابة.
رابعــا: نيابــة األحمدي 

ونيابة مبارك الكبير:
حمد عبدالوهاب حسني 
السالحي - مديرا للنيابة.

محمد عادل محمد العنزي 
- نائبا ملدير النيابة.

خامسا: نيابة اجلهراء:
علي بدر علي عبدالعزيز 
بن ناجي - مديرا للنيابة.

محمد أحمــد علي روح 
الدين - نائبا ملدير النيابة.
تاســعا: نيابة شــؤون 
اإلعالم واملعلومات والنشر:
محمــد  خالــد  محمــد 
الغمالس - مديرا للنيابة.

محمد عبدالعزيز محمد 
الفريح - نائبا ملدير النيابة.
عاشــرا: نيابة الشؤون 

التجارية:
عبدالعزيز عدنان سعد 
الربيعان - مديرا للنيابة.

يوســف طالل يوســف 
ال بــن علــي - نائبا ملدير 

النيابة.
حادي عشر: نيابة شؤون 
التنفيذ اجلنائي والتعاون 

الدولي:
ابراهيم عبداهلل  مشعل 

لنيابــة األســرة، وعبداهلل 
محمد نائبا له. وقرر العمل 
بالقــرار اعتبــارا من األحد 

املوافق ١ سبتمبر املقبل.
وجاء في نص القرار ما 

يلي:

مادة أولى:
يعــني الســادة أعضــاء 
النيابــة اآلتيــة أســماؤهم 
مديريــن ونــواب مديرين 

للنيابات اآلتي بيانها:
العاصمــة  أوال: نيابــة 

ونيابة سوق املال:
ناصر بــدر محمد البدر 

- مديرا للنيابة.
ســعود  عــادل  طــالل 
العبدالــرزاق - نائبا ملدير 

النيابة.

أحمــد عبدالرزاق خلف 
اخللف - نائبا ملدير النيابة.
سادســا: نيابــة األموال 

العامة:
فيصل سعدون بعيجان 

املطيري - مديرا للنيابة.
إبجاد  حمــود مشــاري 
الشامي - نائبا ملدير النيابة.
سابعا: نيابة األحداث:

عمــر  عبدالوهــاب 
عبدالوهاب املعيلي - مديرا 

للنيابة.
محمــد ســعود أحمــد 
الدوســري - نائبــا ملدير 

النيابة.
ثامنــا: نيابــة املخدرات 

واخلمور:
خالــد ضــاري راشــد 
الطاحوس - مديرا للنيابة.

الغنام - مديرا للنيابة.
عبدالعزيــز  طــالل 
عبداحملســن الفهد - نائبا 

ملدير النيابة.
ثاني عشر: نيابة األسرة:
هاشم ســيد عبداملجيد 

هديه - مديرا للنيابة.
عبداهلل عبدالعزيز راشد 
املــال محمد - نائبــا ملدير 

النيابة.

مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار اعتبارا 
مــن يــوم األحــد املوافــق 
علــى  ويعمــم   ١/٩/٢٠١٩
النيابــة  الســادة أعضــاء 
العامــة وموظفيهــا للعلم 
به وتنفيذه وتخطر وزارة 

العدل بصورة منه.

يعمل بالقرار اعتباراً من األحد أول سبتمبر

املستشار ضرار العسعوسي

وأحمد اخللف نائبا له.
العسعوســي  ووافــق 
على تعيني فيصل املطيري 
مديرا لنيابة األموال العامة، 
الشــامي  وتعيــني حمــود 
نائبــا له، كما قــرر تعيني 

املسعد شاركت بلقاء »املرأة في مجال البيانات« بجامعة ستانفورد
شاركت م.أسيل املسعد عضو 
العالي  باملعهد  التدريــب  هيئة 
»املرأة  بلقاء  اإلدارية  للخدمات 
 Women« »في مجال علم البيانات
in Data Seience« )WiDS( بجامعة 

ستانفورد األميركية.
وحتدثت م.املسعد عن جتربة 
الكويت في تنظيم مؤمتر »املرأة 
في مجال علم البيانات« بشهر 
العامة  بالهيئة  مارس املاضــي 
للتعليــم التطبيقي والتدريب. 
كما تطرقت ألهم نتائج املؤمتر 
وأفضل املمارسات في التنظيم 
لعام  القادمة  واإلعداد واخلطة 

.2020
ابتدأ اللقاء بالتعريف بأهداف 
املؤمتر وخططه املستقبلية لدعم 
النساء في مختلف دول العالم في 
مجال علم البيانات، كما حتدثت 

د.مارجو جيريتسني عن بدايات 
املؤمتر وكيف جاءت الفكرة. وبعد 
ذلك دارت مناقشات مختلفه بني 
الفريق التنظيمي املسؤول إلعداد 
وتنظيم املؤمتر في ستانفورد 

وسفيرات من الدول األخرى.
اللقاء بدعم من جامعة  كان 
ستانفورد وشــركة فيسبوك 
التــي قدمــت زيــارة خاصة 
الشركة لشرح  للسفيرات ملقر 
طبيعة األنشطة والعمل التقني 
داخــل الشــركة.كذلك قــدم 
 Stanford Institute for« مركــز
 Coputational and Mathematical
Engineering« »ICME« بجامعة 
ستانفورد دعما خاصا للسفيرات 
حلضور ورش العمل التي يقدمها 
خالل شهر أغسطس في مجال 

جانب من مشاركة م. املسعد في اللقاءعلم البيانات.

»الرحمة العاملية« تطلق حملة إلغاثة 
النازحني من ريف إدلب

أطلقت جمعية الرحمة 
العامليــة حملــة إلغاثــة 
النازحــني من ريــف إدلب 
شمال سورية وذلك بهدف 
توزيع مواد إغاثية كمرحلة 
أولى وخيام ومواد لإليواء 

كمرحلة ثانية.
وقــال رئيــس مكتــب 
سورية في جمعية الرحمة 
العاملية وليد أحمد السويلم 
إن األوضاع اإلنسانية في 
الشمال السوري مأساوية، 
حيــث نزحت مئات اآلالف 

مــن ريف إدلــب إلى العــراء يفتقرون إلى 
احلــد األدنى من مقومات احلياة، ويواجه 
النازحون مشقة في توفير قوت يوم واحد، 
مشيرا إلى أنهم يعيشون معاناة إنسانية 
يفترشون األرض ويلتحفون السماء على 
أمل العودة إلى ديارهــم، ولكن التصعيد 

املستمر يبدد آمالهم.
وبحســب  أنــه  الســويلم  وأضــاف 
اإلحصائيات التي أصدرتها األمم املتحدة، 
فــإن هناك أكثر من 4٠٠ ألف مدني نزحوا 
خالل ثالثة أشــهر من ريفي إدلب وحماة، 
كما نزح نحو ١٢4 ألف مدني خالل فترة عيد 
األضحى املاضي، من مناطق خفض التصعيد 

شمالي سورية بحسب جمعيات محلية.
وبني السويلم أن جمعية الرحمة العاملية 
ستعمل في تلك احلملة على مرحلتني املرحلة 
األولــى تتمثــل في توزيع ســالت غذائية 
واملرحلــة الثانية تتمثل فــي توفير خيم 

إليواء النازحني.
وأكد الســويلم حرص الرحمة العاملية 

علــى تنــوع مشــروعاتها 
اخليريــة واإلنســانية في 
التــي  قوافلهــا اإلغاثيــة 
انطلقت منذ فبراير ٢٠١٢، 
حيث استهدفت العديد من 
احملاور في بناء اإلنســان 
وإعفافه، ليكون قادرا على 

االعتماد على نفسه.
وأوضــح الســويلم أن 
القوافل التي سيرتها جمعية 
الرحمة العاملية اشــتملت 
علــى تقــدمي مســاعدات 
نقديــة لألســر، وطــرود 
غذائية، ومستلزمات واحتياجات منزلية، 
وتركيب أطراف صناعية، وسداد إيجارات 
شقق سكنية، وكفالة أيتام وأسر، وأدوية 
ومستلزمات وحقائب طبية، وألعاب أطفال 
وكتب تعليمية، مستلزمات تدفئة، ودورات 
للدعم النفسي، ومشروعات تنموية وقوافل 
طبية، ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 

باإلضافة إلى إقامة امللتقيات القرآنية.
وأشار السويلم إلى أن عطاء أهل اخلير 
في الكويت يتجدد ويتنامى، فأيديهم احلانية 
ممتدة بكل معانــي البر، من خالل متويل 
املشاريع اإلغاثية واإلنسانية ومشاريعهم 
اخليريــة املختلفــة، وحث الســويلم أهل 
اخلير في كويت اخلير على اإلســراع في 
إغاثة أهل الصومــال، موضحا أن الرحمة 
العاملية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها 
بالكويت، أو باالتصال على اخلط الساخن 
١8888٠8، كما ميكن التعرف أكثر على جهود 
الرحمة العاملية عبر موقع خير أون الين 

.www.khaironline.net

أكثر من 400 ألف مدني نزحوا خالل 3 أشهر من ريفي إدلب وحماة

وليد السويلم

»التطبيقي« تشارك مبسابقة املهارات العاملية في روسيا
تشــارك الكويــت ممثلة 
العامــة للتعليــم  بالهيئــة 
التطبيقــي والتدريــب، في 
مسابقة املهارات العاملية ٢٠١٩ 
التي تقام في روسيا االحتادية 

الشقيقة مبدينة كازان.
وقال رئيس الوفد واملوفد 
الرسمي للكويت لدى منظمة 
العامليــة م.طارق  املهــارات 
العميري نائــب املدير العام 
لشــؤون التدريــب إن هــذه 
املسابقة هي مسابقة فريدة 
مــن نوعهــا على مســتوى 
العالــم، حيــث يجتمع فيها 
نخبة من ذوي االختصاصات 
الفنية واملهنية من 63 دولة 

الفنية واملتســابقني من فئة 
الشباب بهدف تعزيز املهارات 
الفنية والتقنية. من جانبه، 

العاملية جاء مبوافقة مجلس 
الوزراء، حيث كان االنضمام 
فــي عــام ٢٠١٢ وكانــت أول 
مشاركة للكويت في املسابقة 

في عام ٢٠١3.
وستشــارك الكويت في 
مسابقة املهارات العاملية - 
كازان ٢٠١٩ فــي 4 مهــارات 
اللحــام والتمديدات  وهــي 
والتكييــف  الكهربائيــة 
والتبريد والرعاية الصحية. 
تقام املسابقة مبشاركة 63 
دولة و56 مهــارة بحضور 
١3٠٠ متسابق و١3٠٠ خبير 
و35٠٠ متطــوع، ومتوقــع 
حضور عدد ٢٠٠٠٠٠ زائر.

أكد املوفد الفني لدى منظمة 
املهارات العاملية، م.فواز غيث 
ان انضمام الكويت للمنظمة 

بعض ممثلي وفد »التطبيقي« يحملون علم الكويت

حول العالــم، باإلضافة إلى 
الرائدة والداعمة  الشــركات 
املهنــي واملهارات  للتعليــم 

م.طارق العميري

تقدمي مساعدات نقدية لألسر وطرود  غذائية 
ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب أطراف صناعية


