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االربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣ محليات

اخلالد للضباط املرقني: أمن الوطن وحماية املجتمع أمانة في أعناقكم

منصور السلطان

أكــد النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد أن منتسبي 
وزارة الداخلية يحظون باهتمام ورعاية 
مــن القيادة السياســية العليا تقديرا 
لدورهم املهم، وحلجم املسؤولية امللقاة 
علــى عاتقهم، في ســبيل حماية أمن 
وســالمة الوطن واملواطــن، وكل من 

يعيش على هذه األرض الطيبة.
ونقل الشيخ طالل اخلالد للضباط 

املرقني حتيات وتهاني صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بهذه املناسبة، كما 
هنأهــم على نيلهم لهذه الثقة الغالي، 
وذلك خالل كلمة ألقاها مبناسبة رعايته 
وحضوره مراسم ترقية (١٠٠) ضابط 
من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إذ بدأت 
املراسم بقراءة املرسوم األميري، وبعدها 

قلد الضباط رتبهم اجلديدة.
وأشار الى حرص سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد علــى متابعة 

شؤون ابنائه منتسبي وزارة الداخلية 
وتوجيهاته املباشرة، والتي متثل لنا 
خارطة طريق، نهدف من خالل تنفيذها 
إلى حتقيق العدالة واملساواة واإلنصاف 
ملنتسبي القطاعات العسكرية في البالد 
وذلك بتوفير بيئة العمل احملفزة لهم، 
والعمل على منحهم كل حقوقهم التي 
كفلها لهم القانون، من ترقيات وعالوات 
وامتيــازات فهــم العيــون الســاهرة 
والسواعد القوية املتأهبة، حلفظ أمننا، 
وسالمة شعبنا، وردع كل من تسول 

له نفسه العبث مبجتمعنا.

وذكــر ان أمــن الوطــن، وحمايــة 
املجتمــع، من الســلوكيات املنحرفة، 
واجلرائــم بتعدد أنواعها وأشــكالها، 
ومن اآلفات والسموم املدمرة، حلماية 
مســتقبل شــباب الوطــن، أمانــة في 
اعناقكم، داعيا الضباط املوقعني إلى ان 
يكونوا أهال حلمل هذه األمانة، واضعني 
نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها 

والعمل من اجلها.
كمــا حثهــم على تطبيــق القانون 
على اجلميع دون تعســف أو تشديد، 
ومراعــاة احلاالت اإلنســانية واألخذ 

بالظــروف واملواقــف االســتثنائية، 
والتعامل معها بروح القانون، واحلس 
اإلنســاني، واحللم األخالقي، وســعة 
الصــدر وبعد النظر وذلك للتســهيل 
على أهل الكويت، وعلى كل من يقيم 
على هذه األرض محترما لقوانني الدولة 

وملتزما بأحكامها.
وأوصى الضبــاط املرقني مبراعاة 
مرؤوسيهم ودعمهم وتشجيعهم، فال 
عمل ينجح دون تكاتف جميع اجلهود، 
وال تعاون مثمــرا يتحقق، دون تفهم 
ومراعاة للظروف واالمكانيات واحلدود، 

وان يضعوا دائما مخافة اهللا عز وجل 
نصب أعينهــم ومصلحة الكويت في 
مقدمة أولوياتهم، مؤكدا أن األمن واألمان 
هما أساس النهضة والتقدم والتطور 
السليم، وبفقدهما تفقد األوطان جميع 
سبل االستقرار والعيش الكرمي، سائال 
اهللا عز وجل أن يدمي على بلدنا نعمة 
األمن واألمان والعزة والرفعة، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وسمو 
ولي عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما 

ووفقهما ملا يحبه ويرضاه.

أكد خالل حضوره مراسم ترقية «١٠٠» ضابط أن توجيهات ولي العهد متثل خارطة طريق لتحقيق العدالة واملساواة واإلنصاف ملنتسبي القطاعات العسكرية

العقيد ناصر أبوصليب يتوسط املرقني العميد حسني دشتي والعميد مشعل الشطيالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد مصافحاً العميد عبداهللا الهمالن .. ومع العميد عارف مهنا العنزي

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس مع الضباط املرقني

املكراد: التكسية اخلارجية للمباني تكون 
خطرة إذا لم تستوف اشتراطات السالمة

أمير زكي

أكــد رئيس قــوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد اهمية 
عقد الندوات الوقائية والتي 
تســلط الضوء علــى أهمية 
التكســية اخلارجية للمباني 
ومــدى جماليتهــا للواجهات 
اخلارجيــة وخطورتهــا فــي 
الوقت نفســه اذا لم تستوف 
اشتراطات السالمة املوضوعة 
من قبل قــوة اإلطفــاء العام 

وحتديدا قطاع الوقاية.
جــاء ذلــك خــالل نــدوة 
اقامتها قــوة اإلطفــاء العام 
بعنــوان «مخاطر وحتديات 
نظــام األكســية اخلارجيــة 
للمباني» حتت رعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
وزارة  وكيلــة  وبحضــور 
األشغال العامة م.مي املسعد، 
العامة  ومدير عام املؤسسة 
الســكنية ناصــر  للرعايــة 
خريبط، ونائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد، وعميد كلية 
العمارة فــي جامعة الكويت 
د.عمر خطاب، ورئيس احتاد 
الهندســية والدور  املكاتــب 
االستشارية الكويتية م.بدر 
الســلمان، ورئيــس احتــاد 
العقاريني إبراهيم العوضي.
كما حتدث نائب رئيس 
قــوة اإلطفاء العــام لقطاع 
الوقاية اللواء خالد فهد عن 
تعريف موجز عن املخاطر 
والتحديــات التــي تواجــه 
األكســية اخلارجيــة، وهي 
عبارة عن غــالف أو غطاء 
واق خارجي زخرفي من مواد 
إنشائية خاصة يتنافس من 
خاللها املهندسون في جودة 
التصاميم وشكلها اجلمالي 

املكــراد والضيــوف حــول 
املواصفات املطلوبة في نوعية 
املادة لواجهة املباني وأهمية 
وجود التكسية اخلارجية التي 
تكون مســتوفية الشروط، 
وتطرق احلوار حول التزام 
املالــك وحرصه علــى انواع 
املواد التي تستخدم في املبنى 
لتزينــه من اخلــارج ومدى 
أهميــة جودتهــا التي تقاوم 
الطبقة اخلارجية لهيكل املبنى 
ومقاومة الضغوط امليكانيكية 
الكيميائيــة،  والعوامــل 
باإلضافة إلى انها متثل مرحلة 
تشطيب على مستوى جمالي.

وفي اخلتــام، قام رئيس 
قوة اإلطفــاء العــام بتكرمي 
كل من وكيلة وزارة األشغال 
العامة م.مي املسعد، ومدير 
عام املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية ناصــر خريبــط، 
وعميــد كليــة العمــارة في 
د.عمــر  الكويــت  جامعــة 
احتــاد  ورئيــس  خطــاب، 
الهندســية والدور  املكاتــب 
االستشارية الكويتية م.بدر 
الســلمان، ورئيــس احتــاد 
العوضي  إبراهيم  العقاريني 
على حضورهم ومشاركتهم 

في هذه الندوة.

خالل مشاركته في ندوة «مخاطر وحتديات نظام األكسية اخلارجية للمباني»

الفريق خالد املكراد مكّرما رئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية م.بدر السلمان

الفريق خالد املكراد متوسطا م. مي املسعد وناصر خريبط وعمر خطاب وم. بدر السلمان، وابراهيم العوضي

اخلارجي. وأكد اللواء خالد 
أن هنــاك أولويات في هذه 
األعمال املعماريــة التي قد 
تكــون خطورتهــا أكثر من 
اتبــاع أهم  جمالهــا وهــي 
اشتراطات األمن والسالمة 
التي وضعتها قوة اإلطفاء 
العــام من خالل اســتخدام 
مواد مصنفة وعالية اجلودة 
التي تقاوم توصيل احلرارة 
والبــرودة واحلمايــة مــن 

العوامل اجلوية.
وفي السياق نفسه، دارت 
حلقة نقاشــية أدارها اللواء 
خالد  فهــد بني الفريق خالد 

تطبيق القانون على اجلميع دون تعسف ومراعاة احلاالت اإلنسانية والتعامل معها بروح القانوناألمن واألمان هما أساس النهضة والتقدم وبفقدهما تفقد األوطان االستقرار والعيش الكرمي

مصادر لـ «األنباء»: مجلس اجلامعة يبحث تشكيل 
جلنة اختيار مديرها منتصف اجلاري

ثامر السليم

كشــفت مصــادر مطلعة 
لـــ «األنباء» عــن أن اجتماع 
مجلس جامعة الكويت سيعقد 
الشــهر اجلــاري  منتصــف 
برئاسة مدير جامعة الكويت 
الفضلــي  باإلنابــة د.ســعاد 
وأعضــاء مجلــس اجلامعة، 
مشيرة إلى أن أبرز ما سيتم 
التطرق إليه هو آلية تشكيل 
جلنة اختيــار مدير اجلامعة 
بعد رد إدارة الفتوى والتشريع 
بعدم مشروعية تشكيله جلنة 

الختيــار مديــر للجامعة من 
خــارج اجلامعــة، وأن احلق 
األصيل ملجلس اجلامعة وليس 
ملجلس اجلامعات احلكومية 

في تشكيلها.
ولفتت املصادر إلى أن أبرز 
ما سيتضمنه بنود االجتماع 
اعتمــاد التقــومي اجلامعــي، 
باإلضافة إلى اعتماد عدد من 
الترقيات لعدد من أعضاء هيئة 
التدريس من مختلف كليات 

اجلامعة العلمية واألدبية.
من جهة أخرى، أصدر أمني 
عام جامعــة الكويت باإلنابة 

د.فايز الظفيري قرارا يقضي 
بتكليف املدير اإلداري لكلية 
الطبيــة املســاعدة  العلــوم 
عبداهللا جابر املطيري القيام 
بأعمال األمني العام املســاعد 
للشــؤون املاليــة، باإلضافة 
إلــى عملــه اعتبارا مــن بعد 
غد املوافق ٢٠٢٣/٢/٣ وحتى 

إشعار آخر.
ونص القرار على ضرورة 
تقــدمي إقرار الذمة املالية إلى 
الهينة العامة ملكافحة الفساد 
خالل شهرين من تاريخ صدور 

القرار.

 عبداهللا املطيري أميناً عاماً مساعداً للشؤون املالية في جامعة الكويت

د.سعاد الفضلي

اجلامعة األمريكية نظمت «األمن السيبراني»
نظمــت كلية الهندســة 
التطبيقيــة  والعلــوم 
باجلامعــة األمريكيــة في 
الكويــت محاضــرة عــن 
األمن السيبراني بالتعاون 
مع الســفارة األميركية في 
الكويت، حيث استضافت 
الســيبراني  خبير األمــن 
غييرمو كريستنســن، في 
احلرم اجلامعي بالساملية 
ملناقشــة مفاهيم اجلرائم 
وكيفيــة  اإللكترونيــة 
وذلــك  لهــا،  التصــدي 
بحضور عدد مــن أعضاء 
هيئــة التدريــس والطلبة 
واخلريجــني واملختصــني 

في املجال.
اخلبيــر  وأوضــح 
كريستنسن خالل احملاضرة 
أن اجلرائــم اإللكترونيــة 
تتخذ عدة أشــكال وطرق 
أبرزها االختراق اإللكتروني 
سواء على مستوى األفراد 
أو الشركات أو احلكومات، 

عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد واخلبير األميركي غييرمو 
كريستنسن في صورة جماعية مع احلضور

القراصنــة  أن  مبينــا 
يتفاوضون مــع الضحايا 
مقابل مبالغ مالية كبيرة، 
كما تظل معلومات األفراد 

عرضة للنسخ والنشر.
وتطــرق كريستنســن 
إلــى عــدد مــن احلــاالت 
التــي تعرضــت للجرائــم 
اإللكترونيــة وإحصائيات 

هــذه اجلرائم في الواليات 
املتحدة األميركية، مشيرا 
األمــن  مجــال  أن  إلــى 
السيبراني من املجاالت التي 
تزداد حساســية مع مرور 
الوقت بسبب اتصال جميع 

أجهزة األفراد باإلنترنت.
بدوره، أكــد عميد كلية 
الهندسة والعلوم التطبيقية 

د.أمير زيد، أن اســتضافة 
هذه الفعاليات من شــأنها 
الطلبــة  توســيع مــدارك 
بتطبيقــات  وتعريفهــم 
عمليــة ملا تعلمــوه داخل 
الفصل الدراسي، مبينا أن 
احملاضــرة طرحت قضية 
األمن السيبراني من خالل 
استضافة كريستنسن أحد 
اخلبــراء فــي هــذا املجال، 
والذي عمل علــى تعريف 
احلضور مبشكلة اجلرائم 

االلكترونية.
اجلامعــة  وتســعى 
األمريكية في الكويت إلقامة 
احملاضرات والندوات العامة 
التي تناقش املفاهيم األكثر 
انتشارا في الوقت احلالي، 
كما تســاعد املجتمع على 
إيجــاد حلــول للتحديات 
التقنيــة التــي يواجههــا، 
مــن خالل تأهيــل األجيال 
اجلديدة للتعرف على هذه 
التحديات واالستعداد لها.


