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اخلميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

الطامي لـ«األنباء»: ضرورة إجراء كشف دوري على املتقدمني 
للوظائف أو الترشح لها من مختلف الفئات العمرية

آالء خليفة

ذكر اللواء متقاعد د.سعود 
ناصر الطامي لـ «األنباء»، أن 
املخدرات تعد من أهم العوامل 
الفردية التي قد تدفع الشخص 
إلى ارتكاب اجلرمية، الفتا إلى 
أن تأثير املخدرات يكون نسبيا 
يختلف من شخص آلخر، حيث 
جند أن شخصا يتناول كمية 
قليلة من املخدرات ومع ذلك 
يســلك الطريــق اإلجرامــي، 
وهناك من يقدم على تناولها 
بشــكل كبيــر ومــع ذلــك ال 
ينجرف إلى طريق اجلرمية.

وأفــاد الطامي بأن هناك 
نوعني من التأثير للمخدرات، 
تأثيــر مباشــر حيث يؤدي 
تعاطي املخــدرات الرتكاب 
اجلرمية بشكل مباشر كقيادة 
الســيارة حتــت تأثيرها أو 
ارتكاب حوادث القتل اخلطأ 
كحوادث املرور، باإلضافة إلى 

أن تناول املخدرات أمر مجرم 
لذاته. وقد يقوم الشــخص 
بارتكاب اجلرائم اجلنسية 
حتت تأثير املخدرات، كما أن 
اإلدمان قد يجعل الشــخص 
في حاجــة إلــى الكثير من 
األمــوال من اجــل احلصول 
عليها فيلجا في هذه احلالة 
إلــى ارتكاب جرائم االعتداء 

على األموال.
وأشار الطامي إلى التأثير 
غير املباشر، قائال: قد يحدث 
أن يتم فصل الشخص من عمله 
بسبب تناول املخدرات فيحدث 
خلل وتفكك داخل األسرة بسبب 
فقــدان مصــدر العيش فتكثر 
املشاكل األســرية ويؤثر ذلك 
على أفراد األسرة ويودي إلى 
تفككها وقد يخرج األطفال إلى 
الشارع من اجل العمل وهم في 
سن مبكرة ويختلطون ببعض 
املجرمني واملتسولني وبالتالي 
يتوافــر لهــم املناخ املناســب 

الرتكاب اجلرمية.
وأشار الطامي إلى أسباب 
انتشــار املخــدرات ومنهــا 
تطور وسائل االتصال عبر 
اإلنترنــت وصنــف الرقابة 
في مجال األسرة وأصبحت 
النزعة الفردية هي املسيطرة 
على محيط األسرة، متابعا: 

واهتمامنــــا بالعلمانيــــــة 
والدراسة األجنبية وإهمالنا 
الدينــي والتربوي  للجانب 
حتــى كادت اللغــة العربية 
تندثر فضال عن نقص الوازع 
الديني واألخالقي وانشغال 
اآلباء واألمهــات عن األوالد 
حتى يعبروا مرحلة اخلطر 
وصوال بهم إلى ما يسمى في 

القانون سن الرشد.
وأشار إلى ازدياد قضايا 
املخدرات أمام احملاكم بطريقة 
ملحوظة في اآلونة األخيرة، 
كما أن النصــوص العقابية 
أصبحت غير رادعة خاصة 
من يقومــون باالجتــار في 
املخدرات، مطالبا بضرورة 
تغليــظ العقوبــة بطريقــة 
كل  ومصــادرة  ملحوظــة 
ممتلكاتهم حتى يتحقق الردع 

العام واخلاص.
الطامــي بالدور  وأشــاد 
الذي يقــوم به النائب األول 

الــوزراء ووزيــر  لرئيــس 
طــالل  الشــيخ  الداخليــة 
اخلالد في مكافحة اجلرمية 
ومالحقــة املجرمني بطريقة 
ملموســة ومحسوســة من 
اجلميع، متابعا: ويجب على 
جميع الوزارات واملؤسسات 
والهيئــات أن تقوم بدورها 
الرقابــي وضــرورة إجــراء 
الكشــف الــدوري علــى كل 
الفئــات العمرية عند التقدم 
للوظائف والترشــح وغير 
ذلك، كما يجــب على وزارة 
الصحة أن تشدد الرقابة على 
صــرف العقاقيــر العالجية 
السيما املخدر فيها، كما يجب 
على وزارة الداخلية أن تهتم 
بالبحث العلمــي والتدريب 
على ما يســتجد مــن أنواع 
جديدة في مجال املخدرات، 
مشــددا علــى دور األســرة 
فــي مجال الرقابة األســرية 

واملتابعة.

د.سعود الطامي

نائب األمير اطلع على اإلجراءات التأسيسية جلامعة عبداهللا السالم
اســتقبل ســمو نائــب األمير وولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس 
وزير التربيــة ووزير التعليم العالي والبحث 

العلمي د.حمد العدواني وأعضاء مجلس اإلدارة 
التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم، حيث قدموا 
لسموه شرحا عن أحدث التطورات في عملية 

اإلجراءات التأسيسية للجامعة.
هذا وقد متنى سموه لهم كل التوفيق والنجاح 

في أداء املهام املنوطة بهم.

سموه استقبل العدواني وأعضاء مجلس اإلدارة التأسيسي للجامعة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال د.حمد العدواني وأعضاء مجلس اإلدارة التأسيسي جلامعة عبداهللا السالم

«شامل ٨» ينطلق اليوم مبشاركة ٣٤ وزارة وجهة حكومية
منصور السلطان

رئيــس  رعايــة  حتــت 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
األول  النائــب  وبحضــور 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، 
يقام صبــاح اليــوم مترين 
«شامل ٨»  مبنطقة عريفجان.
يذكر ان مترين «شامل» 
يقام ســنويا منذ عام ٢٠١٤
ويشــمل ٣٤ وزارة وجهــة 
حكومية، ويهدف الى وجود 
قيادة تنســيقية مشــتركة 
فيما يتعلق بأمان وســالمة 
املواطنني واملقيمني باإلضافة 
الــى رفع مســتوى التعاون 

الفريق خالد املكراد االجتماع 
إزالــة  للجنــة  اخلتامــي 
املخالفات التي تتعارض مع 
شروط السالمة والوقاية من 

التي تراهــا اللجنة متهيدا 
لرفعهــا إلى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزيــر 
الدفــاع باإلنابــة الشــيخ 
طالل اخلالد التخاذ ما يلزم 
لتطبيق هذه التوصيات بني 
اجلهــات احلكومية املعنية 
لتفــادي أو احلد من  تكرار 
املخالفات التي تتعارض مع 
شروط السالمة والوقاية من 

احلريق.
املكــراد  الفريــق  وقــدم 
الشــكر للجهــات املشــاركة 
باالجتماعات، وأكد على أهمية 
العمل بروح الفريق الواحد 
والتقيد باشتراطات السالمة 
والوقاية من احلريق حلماية 
األرواح واحلد من اخلسائر.

احلريق في مبنى رئاسة قوة 
اإلطفاء العام بحضور ممثلي 
اجلهات املعنية، حيث متت 
مناقشة ووضع التوصيات 

جلنة إزالة املخالفات ترفع توصياتها إلى النائب األول للحد من تكرار املخالفات التي تتعارض مع شروط السالمة والوقاية من احلريق

الفريق خالد املكراد مترئسا االجتماع 

بــني  والتنســيق املشــترك 
اجلهات احلكومية. 

من جهــة اخــرى ترأس 
رئيــس قوة اإلطفــاء العام 

١٠٠٪ نسبة اإلجناز في أغلب أعمال اخلطط التشغيلية باإلعالم
أعلنــت وزارة اإلعــالم 
أن نســبة اإلجناز في أغلب 
أعمالها املدرجة ضمن خططها 
التشغيلية خالل العام ٢٠٢٢
بلغت ١٠٠٪، وذلك في إطار 
استراتيجيتها من أجل إعالم 
مســتدام رائــد فــي صناعة 
احملتوى الهــادف مبا يعزز 
مــن دورها بتحقيــق رؤية 

الكويت ٢٠٣٥.
جاء ذلك في تقرير الوزارة 
الــذي يتضمــن  الســنوي 
إجنازاتهــا على مــدار العام 
والذي شهد طفرة كبيرة سواء 
على مســتوى املشــروعات 
اإلعالمية أو االستراتيجية.

املتحــدث  وأوضحــت 
الرسمي باسم الوزارة أنوار 
مــراد خــالل التقريــر أن ما 
حققته الوزارة من إجنازات 
يستند إلى حوكمة املمارسات 
وفق مؤشرات وإجراءات كان 
لها األثر الكبير في النتائج 
احملققة في مشاريعها لسنة 
٢٠٢٢ إذ مت انتهاج سياســة 
خفض املصروفات، باإلضافة 
إلى احلصول على ٤٨ حكما 
لصاحلها من أصل ٧٢ قضية 

وإعــداد دليــل استرشــادي 
التواصل  الستخدام وسائل 
االجتماعي للجهات احلكومية 

إلكترونيا.
وذكــرت أنــه مت إنتــاج 
٢١ دليــال إجرائيــا للصيانة 
والتشغيل والطوارئ جلميع 
اإلدارات الهندســية والعمل 
على تعديل مشروع القرارات 
الوزارية اخلاصة بالتلفزيون 
واملطبوعــات،  واإلذاعــة 
باإلضافة إلى رصد القنوات 
الفضائية الكويتية اخلاصة 
املرئيــة واملســموعة بواقع 
١٤٦١٢ برنامجــا تلفزيونيــا 

الشهر كمحتوى أساسي لرفع 
مستوى النشرات.

وأضافت أنه متت أرشفة 
البرامجيــة  املــواد  جميــع 
للقنوات التلفزيونية بواقع 
١٦٠ ألف برنامج مرئي وأرشفة 
١٣٢٠٠ مادة وأغنية في نظام 
اإلذاعــة وتقدمي أكثر من ٤٨
نشــاطا وبرنامجا تطبيقيا 
إلكترونيا لقطاعات الوزارة 
بلغت نســبة التفعيل فيها 

.٪٦٢
وأشارت إلى تنفيذ ٣١ نظام 
تشغيل وبنية حتتية رقمية 
الــوزارة  ملختلــف قطاعات 
وإطالق ٦ مواقع إلكترونية 
للوزارة، فضال عن اخلطوات 
الكبيــرة بــني قطاعاتها في 
التراسل اإللكتروني وصوال 
إلى مرحلة (وزارة بال ورق).
ولفتت مــراد إلى جناح 
الوزارة في خلق مســاحة 
تفاعلية عبر (مركز أعمال) 
فيها بأكثر من ٥٥ كمبيوتر 
وشاشتي عرض ومجموعة 
العمــل  مــن مســتلزمات 
وتوفير ٧ مبرمجني للدعم 

واملساندة.

وإذاعيــا وتنفيــذ أكثــر من 
١٠٧٤١ جولــة إلدارة تفتيش 

املطبوعات والنشر.
إلــى أن وزارة  ولفتــت 
اإلعــالم باشــرت بتنفيــذ 
خطــوات مليكنــة اخلدمات 
الرقمــي والتقني  والتحول 
للخدمات وتوظيف البيانات 
في التحليل وحتســني بيئة 
التواصــل وإجنــاز األعمال 
وتبنــي بيئــة رقميــة أكثر 
اســتدامة، وذلك متاشيا مع 
ركيزة خطة الكويت للتنمية.
وأفــادت مــراد بــأن تلك 
اخلطوات مكنت الوزارة من 
حتقيق إجنازات مشــهودة 
نحو التحول الرقمي من خالل 
إطالق ٣ خدمات عبر تطبيق 
(سهل) فيما يتعلق بـ (حق 
اإلطالق - طلــب تراخيص 
نشــر إلكتروني) وتدشــني 
مشــروع اإلعــالن التجاري 
عبــر املنصــة اإللكترونيــة 
اخلاصة بالــوزارة وتفعيل 
األرشفة للتقارير اإلخبارية 
امليدانية مبعدل ٣٠٠ تقرير 
في الشهر، باإلضافة إلى ٤٠
تقريــرا (انفوغرافيــك) في 

طرح ١٠ مزايدات بقيمة تتجاوز ٩ ماليني دينار كإيرادات للوزارة وتقليل عدد البرامج التلفزيونية لدورتي يوليو وأكتوبر

انوار مراد

ما حقق نســبة جناح خالل 
٢٠٢٢ تصل إلى ٧٠٪ «وهي 
نســبة غيــر مســبوقة في 

تاريخها».
وبينــت مراد أن نســبة 
تسوية األمانات بلغت ٦٥٫٩٪ 
وهي نســبة غير مســبوقة 
أيضــا في الســنوات املالية 
املاضية، مشيرة إلى أنها القت 
استحسان اجلهات الرقابية 

في الدولة.
وأكدت أنه مت طرح عشر 
مزايــدات بقيمــة تتجــاوز 
٩ ماليــني دينــار كإيــرادات 
للوزارة وتقليل عدد البرامج 
التلفزيونية لدورتي يوليو 
وأكتوبــر هذا العــام، وذلك 
لضبــط اجلــودة وتقليــل 
املصروفات والتي وصلت إلى 
٢٠٠ ألف دينار في هذا البند.
وأضافــت انــه مت تنفيذ 
جلميــع  تشــغيل  أوامــر 
قنــوات قطــاع التلفزيــون 
وقطــاع األخبــار والبرامج 
السياســية مع تشكيل فرق 
عمــل وجلان وذلــك لتمكني 
القدرات وللمتابعة والتنسيق 
والتقييم وحوكمة اإلجراءات 

سفير البحرين استقبل رواد الديوانية الشهرية

السفير الصيني: اإلعالم هو القوة الثالثة ويؤدي 
دورًا إيجابيًا في تطوير العالقات بني الدول

أسامة دياب

اســتقبل ســفير مملكــة البحرين لدى 
الكويــت صــالح املالكــي رواد الديوانية 
الشهرية لسفارة مملكة البحرين مبنطقة 
الدعية، حيث توافد على السفارة عدد من 
الشــيوخ والوجهاء والســفراء املعتمدين 
الكويت والديبلوماســيني والســفراء  في 
الكويتيني السابقني واإلعالميني والعديد من 
الشخصيات الكويتية املختلفة االجتماعية 

واالقتصاديــة. ودارت األحاديــث الودية 
بني احلضور حــول العالقات الكويتية - 
البحرينيــة املتميزة والتواصل الرســمي 

والشعبي بني البلدين الشقيقني.
وفي نهاية اللقاء أبدى الســفير صالح 
املالكي لضيوفه سعادته بلقائهم وباألحاديث 
الوديــة التــي دارت بينهــم، متوجها لهم 
بالتهنئة اخلالصة بالعام امليالدي اجلديد، 
وداعيا املولى عز وجل ان يجعله عام خير 

وبركة على اجلميع.

بحثت املدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم 
مع سفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد 
تشانغ جيان وي ســبل االرتقاء والنهوض 
بالتعــاون اإلعالمي الكويتي - الصيني مبا 
يخدم مسيرة اإلعالم في البلدين الصديقني.

وأكدت د.السالم خالل استقبالها السفير 
جيان وي في مكتبها وجوب تعاظم هذا التعاون 
في إطار رؤية الكويت «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
ووفق املبادرة الصينية «احلزام والطريق» 
ومبا يعكس حقيقة العالقات االستراتيجية 
بني البلديــن في مجاالتها املختلفة الســيما 

اإلعالمية منها.
وشــددت على وجوب ان يكــون اإلعالم 
وســيلة للتقــارب بــني البلدين والشــعبني 
الصديقني ومبا يصب في مصلحة العالقات 
الثنائية وتعزيزها في شتى املجاالت وعلى 

جميع الصعد.
وأوضحت ان «كونا» حريصة كل احلرص 
على التعاون مع الصني ومن خالل مؤسساتها 
اإلعالميــة املختلفة وخصوصــا وكالة أنباء 
الصني اجلديدة (شــينخوا) والتي «جتمعنا 
معهــا مذكرة تفاهم ثنائــي وتعاون إعالمي 

مثمر وإيجابي».

ومــن جانبه، قــال الســفير الصيني ان 
«اإلعالم هو القوة الثالثة عامليا إذ يؤدي دورا 
إيجابيا في تطوير العالقات الديبلوماســية 
وتنميتها بني الــدول وخصوصا بني الصني 
والكويت»، معربا عن استعداد بالده لتطوير 
التعاون الثنائي بني البلدين في كل املجاالت، 

السيما اإلعالمية منها.
وشــدد على أهمية دور اإلعــالم في نقل 
العالقــات الثنائية واجلهود الديبلوماســية 
بهذا الشأن إلى آفاق أرحب ومستويات نوعية 
للجانبني، مشيدا في الوقت ذاته مبا حتظى 
بــه «كونا» من مكانة إعالمية محليا وعربيا 
ودوليا في نقل األحداث والوقائع بكل حيادية 
وموضوعية ومواكبتها للتطورات املتسارعة 

في هذا املجال احليوي.
واستعرض العالقات التاريخية التي جتمع 
البلدين الصديقني والتي انطلقت منذ عام ١٩٧١، 
الســيما ان الكويت كانت أول دولة خليجية 
تقيم عالقات ديبلوماسية مع بكني، قائال ان 
«الصني شريك مخلص للكويت وتتطلع نحو 
مزيد مــن التعاون في املجــاالت املختلفة»، 
مهنئا في الوقت ذاته د.السالم بتعيينها في 

منصبها اجلديد.

املدير العام لـ «كونا» بحثت مع السفير الصيني التعاون اإلعالمي

الشيخ علي اجلابر وعبدالعزيز الغنام والسفيرة التركية مع السفير البحريني صالح املالكي

السفير البحريني مع السفير عبدالعزيز الشارخ وعدد من الديبلوماسيني

د.فاطمة السالم مستقبلة سفير الصني تشانغ جيان وي

الصالح لـ «األنباء»: «األشغال» لم تسجل 
أي تسكير لألنفاق خالل هطول األمطار

عاطف رمضان

أكــد الوكيــل املســاعد 
لقطاع التخطيط والتنمية 
بالتكليف والناطق الرسمي 
باسم وزارة األشغال م.أحمد 
تصريــح  فــي  الصالــح 
لـ«األنبــاء» أن الوزارة لم 
تسجل أي تسكير لألنفاق 
خالل هطــول األمطار يوم 
الثالثاء وان بعض األماكن 
احترازيــا  إغالقهــا  مت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية 

ومت فتحها مباشرة بعد احلالة املطرية.
وقــال الصالــح: نركــز علــى األرواح 
واملمتلكات لكن لألسف وفق تقرير اجلهات 
املختصة ان ســيارة او سيارتني تعرضتا 
للتلف، لكن بشكل عام لم تسجل اي خسائر 

في االرواح وهذا األهم.
ومضى قائال: تواجدت وزيرة األشغال 
العامــة د.أماني بو قمــاز ووكيلة الوزارة 
م.مي املســعد ملتابعة األحــداث أوال بأول، 
وبعد انتهاء احلالة املطرية استمرت فرق 
الطوارئ بعمل جوالت ميدانية للتأكد من 
عــدم وجود اي جتمع ملياه األمطار للتأكد 
من عدم تسكير مجارير األمطار من كميات 

التــي رمبــا تكون  امليــاه 
محملــة باألتربــة لضمان 
عدم تســكيرها للتأكد من 
أن الشبكة نظيفة والتأكد 
كذلك مــن ان البحيرات مت 

تفريغها.
مــن جانب آخــر، قالت 
وزارة األشــغال العامة إن 
اجمالي البالغــات التي مت 
التعامل معها خالل األمطار 
٧٩ بالغا في مختلف مناطق 
الكويت. واضافت الوزارة ان 
هذه البالغات على حســب 
احملافظــات التاليــة: األحمــدي ١٦ بالغــا، 
والعاصمة ٢٣ بالغــا، واجلهراء ٩ بالغات، 
والفروانية ١٥ بالغا، ومبارك الكبير ٩ بالغات، 
وحولي ٥ بالغات، والطرق السريعة بالغني.

من جهــة اخرى، افــادت الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بأنها وبالتعاون مع 
االدارة العامــة للمــرور افتتحت حتويلة 
مرورية بتقاطع طريق الدائري الثاني مع 
طريق الفحيحيل مقابل منطقة الدعية للقادم 
من شارع القاهرة واملتجه الى شارع اخلليج 
العربي مع إغــالق مؤقت لفتحة االلتفاف 
أسفل جسر طريق الفحيحيل، وذلك اعتبارا 

من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

لم تسجل أي خسائر في األرواح وجاٍر التأكد من تنظيف املجارير

م. أحمد الصالح


