
 وق��ع احل���رس ال��وط��ن��ي مذكرة 
ت��ف��اه��م م���ع امل����ش����روع ال��وط��ن��ي 
للمتقاعدين )خبرات( لالستفادة من 
امل��وارد البشرية الوطنية بتوظيف 
خ��ب��رات��ه��ا ف���ي ق��ط��اع��ات احل���رس 

الوطني.
وق���ام وك��ي��ل احل���رس الوطني 
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
بتوقيع املذكرة مع الدكتور صالح 
ال��ع��ب��داجل��ادر، رئ��ي��س وم��ؤس��س 
امل���ش���روع ال��وط��ن��ي للمتقاعدين 

)خبرات( .
وأل��ق��ى ال��ف��ري��ق ال��رف��اع��ي كلمة 
باملناسبة نقل خاللها إل��ى رئيس 
م��ش��روع خ��ب��رات حت��ي��ات القيادة 
العليا للحرس الوطني ممثلة في 
سمو الشيخ س��ال��م العلي رئيس 
احل��رس الوطني والشيخ مشعل 
األح���م���د ن���ائ���ب رئ���ي���س احل���رس 
ال��وط��ن��ي، مثمنني ج��ه��ود القائمني 
على املشروع في توظيف اخلبرات 
الوطنية بعملية التنمية في دولتنا 

احلبيبة الكويت.
ورح��ب باالستعانة بالسواعد 
الكويتية ممن أمضوا حياتهم في 
خ��دم��ة ال��وط��ن ال��ع��زي��ز واكتسبوا 
خبرات مميزة لدعم قدرات احلرس 
ال���وط���ن���ي ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي عمله 
ال��ع��س��ك��ري واألم���ن���ي ب��ل لتفعيل 
دوره في خدمة املجتمع الكويتي 
في ترجمة عملية لوثيقة األه��داف 

االستراتيجية 2020 “األمن أوال”.
وقال إن هذه املذكرة تعكس اهتمام 
احل��رس الوطني بدعم املتقاعدين 
وتعزيز مسيرتهم الوطنية حيث 
استثمرت فيهم ال��دول��ة على مدى 
سنوات حتى حققوا خبرات  “نثق 
في أنهم سينقلونها إل��ى إخوانهم 

منتسبي احلرس الوطني” .
وختم الفريق الرفاعي بتأكيده 
احل��رص على ال��ت��ع��اون م��ع جميع 
امل���ؤس���س���ات ال��وط��ن��ي��ة لتحقيق 
االس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى م��ن امل���وارد 

البشرية الوطنية.
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»التطبيقي« هنأت مشعل األحمد حلصوله 
على وسام قائد جوقة الشرف الفرنسي

الشيخ مشعل األحمد يتوسط فاطمة العازمي وعلي املضف
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استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد مبقر الرئاسة العامة للحرس الوطني مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي 
املضف الذي قدم التهنئة إلى معاليه لتقلده وسام قائد 
جوقة الشرف من اجلمهورية الفرنسية الشقيقة وذلك 

صباح اليوم االثنني املوافق 10 ديسمبر اجلاري.
وأعرب د. املضف عن بالغ سعادته بحصول الشيخ 
مشعل األحمد على وسام قائد جوقة الشرف، مؤكداً ان 
احلرس الوطني صرحاً شامخاً من مؤسسات الدولة 
بفضل اجلهود الكبيرة املبذولة من قياداته وكافة 

منتسبيه.  
وت��ن��اول ال��ط��رف��ان خ��الل ال��زي��ارة ال��ع��الق��ات بني 
اجلانبني وبحثا سبل تطوير التعاون املشترك في ظل 
بروتوكول التعاون املوقع بينهما في فترة سابقة، كما 
تطرقا الى منتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني 
املبتعثني لدراسة الدبلوم في كليات ومعاهد الهيئة في 

عدد من التخصصات املختلفة.
وقد رافقت مدير عام الهيئة خالل الزيارة للرئاسة 
العامة للحرس الوطني مدير مكتب العالقات العامة 
واإلع���الم املتحدث الرسمي باسم الهيئة أ. فاطمة 

العازمي.

»اإلطفاء« حتيل ضابطني إلى اجلهات 
القضائية بشبهة استيالء على املال العام

أصدر املدير العام لالدارة العامة لإلطفاء الكويتية 
الفريق خالد املكراد ق��رارا يقضي بإيقاف ضابطني 
اثنني برتبة نقيب عن العمل وإحالتهما إلى اجلهات 
القضائية املختصة على خلفية ما أثير حولهما من 

شبهة التربح واالستيالء على املال العام.
وق��ال��ت إدارة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم في 
)اإلطفاء( في بيان صحفي أمس االثنني إن الفريق 
امل��ك��راد وج���ه ف��ي وق���ت س��اب��ق ب��ج��رد محتويات 
صندوق اإليرادات في إدارتي وقاية محافظة حولي 
والعاصمة وحصر املعامالت التي مت اجنازها حتى 

تاريخه.
وأضافت أنه مت إيقاف ثالثة آخرين من املوظفني 

املدنيني عن العمل مبستوى مدير إدارة ومراقب 
ورئيس قسم لتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية 
وتقصيرهم عن متابعة النهج ال��ذي فرضه عليهم 
القانون حيال مهام الوظيفة التي يشغلونها طبقا 

ألحكامه.
وأوضحت أن نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح أكد 
ض��رورة مساءلة كل من يثبت تورطه أو تفريطه 
أو اهماله في أداء واجباته الوظيفية طبقا ألحكام 
القانون منوها إلى أن مساءلة املخطئ ومحاسبة 
املقصر في احملافظة على امل��ال العام أمر تقتضيه 

املصلحة العامة وتفرضه أحكام القانون.

رئيس األركان بحث مع قائد فيلق املشاة 
البحرية األمريكية التعاون املشترك

استقبل رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، قائد 
فيلق املشاة البحرية األمريكية الوسطى الفريق 
ك��ارل موندي والوفد املرافق له ، وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد .
حيث مت خ��الل اللقاء تبادل األح��ادي��ث الودية 
ومناقشة أه��م األم���ور وامل��واض��ي��ع ذات االهتمام 

املشترك ، ال سيما املتعلقة باجلوانب العسكرية.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر خالل لقائه الفريق كارل موندي

»احلرس الوطني« يوقع مذكرة تفاهم مع مشروع »خبرات«

الرفاعي: »احلرس الوطني« حريص على 
االستفادة من الكوادر الكويتية في دعم دوره 

الفريق هاشم الرفاعي و العبد اجلادر خالل توقيع مذكرة التفاهم

328 معاملة  بلدية »حولي« أصدرت 
في نوفمبر املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات إلدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي خ��الل شهر 

نوفمبر ، مشيرة الى إنه قد مت اصدار 328 معاملة .
و أوضح مدير إدارة التدقيق و املتابعة الهندسية 
م.م��ب��ارك العجمي ب��أن اإلدارة ق��ام��ت ب��إص��دار 90 
شهادة اوصاف الكترونية ، 75 معاملة انهاء اشراف 

الكتروني ، 100 معاملة للمحالت ،  16 معاملة إيصال 
تيار كهربائي ، 16 معاملة  ايصال تيار كهربائي 
الكتروني  ، 16 معاملة انهاء اش��راف ،  6 معامالت  
ترخيص و جتديد )حضانه ، معهد ، فرع بنك( ، و عمل 
6 معامالت لطلب ايصال هاتف ، معاملة شهادة ملن 
يهمه االمر و معاملة معامالت تقوية تيار كهربائي ، و 

اخالء اداري واحد .

»ملست آسيا« يعقد اجتماعًا تنسيقيًا 
للمدارس املتأهلة ملسابقة الكويت 

للتطبيقات الصناعية

عقد مكتب املنظمة العاملية الستثمار أوقات الفراغ 
بالعلوم والتكنولوجيا )ملست آس��ي��ا( اجتماعا 
تنظيميا وتنسيقيا ملدربي ومعلمي مدارس املرحلة 
املتوسطة املتأهلة للمنافسات النهائية ملسابقة 
الكويت ال13 ف��ي التطبيقات الصناعية املزمع 

تنظيمها مارس املقبل. 
  وق��ال نائب رئيس املنظمة الرئيس اإلقليمي 
ملكتبها املهندس عدنان املير ل� )كونا( اليوم االثنني ان 
االجتماع جاء الستعراض مشروع املسابقة النهائية 

وآلية التحكيم.   
وأض��اف املير أن املسابقة التي تنظمها )ملست 
آسيا( بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية وبدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تدخل في إطار 
تعاونها م��ع وزارة التربية واجل��ه��ات العلمية 
والشبابية بالكويت إلعطاء فرصة لطلبة املدارس في 
مجال العلوم والتكنولوجيا ما يسهم في تنمية الوطن 
وزي��ادة اإلنتاج إضافة إل��ى حتقيق الكويت مراكز 
متقدمة عامليا.   وأش��ار إل��ى أن الكويت وم��ن خالل 
مشاركاتها في برامج )ملست آسيا( وعبر املؤسسات 
التربوية والعلمية والشبابية تعزز قدرات الناشئة 

وال��ش��ب��اب الكويتي وم��لء أوق���ات فراغهم مب��ا هو 
مثمر فضال عن تنمية قدراتهم وإبداعاتهم في مجال 
العلوم والتكنولوجيا واكتشاف قدراتهم ومواهبهم 

وانعكاس ذلك على حتصيلهم العلمي واالهتمام به. 
  وذكر املير أن األهداف العامة للمسابقة التي بدأت 
في التاسع من اكتوبر املاضي وتستمر حتى نهاية 
مارس املقبل تتمثل في تنمية مهارات الطلبة الفنية 
واألعمال اليدوية واكتشاف املهارات واخلبرات لدى 

الطلبة.
وأفاد بأن املسابقة تهدف أيضا إلى دعم األنشطة 
التطبيقية في امل��دارس واستثمار أوق��ات الفراغ في 
التكنولوجيا وترسيخ ثقافة التصنيع احمللي لدى 
الطلبة وتعزيز الثقة بالنفس واملساهمة في بناء 
مجتمع مصنع ومتحكم في التكنولوجيا فضال عن 

ترسيخ العمل اجلماعي بني الطلبة.
يذكر أن منظمة ملست العاملية تأسست عام 1987 
وتستهدف تشجيع الشباب على ممارسة البرامج 
واألنشطة العلمية في أوق��ات الفراغ واملساهمة في 
نشر الثقافة العلمية من خ��الل اش��راك الطالب في 

برامج علمية وتطبيقية هادفة.

جانب من االجتماع

هيئة »الغذاء« توصي 
بحظر ورفع احلظر 

عن استيراد منتجات 
غدائية من عدة دول

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية 
أم��س االث��ن��ني ب��ف��رض احل��ظ��ر ورف���ع احل��ظ��ر عن 

استيراد مواد ومنتجات غذائية من عدة دول.
وقال أمني سر اللجنة العليا لسالمة األغذية في 
الهيئة املهندس ع��ادل السويط في بيان صحفي 
إن اللجنة العليا أوص��ت خ��الل اجتماعها ال14 
للعام احلالي بحظر ورف��ع احلظر عن استيراد 
مواد ومنتجات غذائية من كل من الواليات املتحدة 
األمريكية وإيطاليا وأوكرانيا واملجر ونامبيا 

وإيران.
وأش����ار ال��س��وي��ط إل���ى أن وزارة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة قررت احلظر على استيراد منتج اخلس 
الروماني من الواليات املتحدة األمريكية بسبب 

تفشي بكتيريا )اإلشريكية القولونية(. 
  وأف���اد ب��أن )ال��ت��ج��ارة( ق���ررت أي��ض��ا حظر 
اس��ت��ي��راد جميع ان���واع حل��وم امل��اع��ز واألب��ق��ار 
واألغنام الطازجة واملبردة واملجمدة بكافة أنواعها 
ومنتجاتها ومشتقاتها من ايطاليا بسبب تفشي 

مرض اجلمرة اخلبيثة.
وأوض���ح أن��ه��ا ق���ررت ك��ذل��ك رف��ع احل��ظ��ر عن 
استيراد جميع أنواع حلوم املاعز واألبقار واألغنام 
ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة وامل��ج��م��دة بكافة أشكالها 
ومنتجاتها ومشتقاتها من أوكرانيا بسبب انتهاء 

تفشي مرض اجلمرة اخلبيثة.
وبني أنها رفعت أيضا احلظر عن استيراد جميع 
أن��واع حل��وم املاعز واألب��ق��ار واألغ��ن��ام الطازجة 
وامل��ب��ردة واملجمدة بكافة أشكالها ومنتجاتها 
ومشتقاتها من دول��ة املجر بسبب انتهاء تفشي 

مرض اجلمرة اخلبيثة.
وذك��ر أن ال��وزارة ق��ررت حظر استيراد جميع 
أن��واع حل��وم األبقار واألغ��ن��ام واملاعز الطازجة 
وامل��ب��ردة واملجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها 
ومنتجاتها من جمهورية نامبيا بسبب تفشي 

مرض اجلمرة اخلبيثة.
ولفت إلى إلى آخر قرار ل)التجارة( كان باحلظر 
على استيراد جميع أن��واع حل��وم الطيور بكافة 
أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض املائدة 
فيما عدا املعاجلة حراريا على درجة ح��رارة 70 
درجة مئوية من ايران وذلك بسبب تفشي مرض 
انفلونزا الطيور ش��دي��دة الضراوة.وتأسست 
)هيئة الغذاء( مبوجب القانون رقم )112( لسنة 
2013 حيث حدد اختصاصات الهيئة ذات الصلة 
بالغذاء والتغذية منها تقرير البرامج والسياسات 
واللوائح املعنية بتعزيز تغدية املجتمع بهدف 

احلد من انتشار األمراض غير املعدية. 

كلية مبارك العبدالله للقيادة 
واألركان املشتركة نظمت محاضرة 

»من احلرب إلى الدبلوماسية«

بحضور رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر ، أقامت كلية مبارك العبدالله للقيادة 
واألركان املشتركة ، محاضرة للدارسني في دورة القيادة 
واالرك���ان املشتركة رق��م )23( بعنوان )م��ن احل��رب الى 
الدبلوماسية( ألقاها السفير السابق لدولة الكويت في 

اجلمهورية العراقية الفريق الركن متقاعد علي املؤمن .
وتأتي هذه احملاضرة ضمن العديد من احملاضرات التى 
تقوم فيها كلية مبارك العبدالله للقيادة واألركان املشتركة 
، بإستضافة عدد من اخلبراء سواء من داخل الكويت أو من 
خارجها ، يقومون فيها بإلقاء محاضرات حول مواضيع 
عدة خاصة بالشأن العسكري والسياسي واالستراتيجي 
، ومثل هذه احملاضرات تكون ضمن البرنامج الدراسي 
املوضوع مسبقاً للطلبة الدارسني في الكلية والتي يقوم 
بأعدادها واإلشراف عليها مساعد آمر كلية مبارك العبدالله 

للقيادة واألرك���ان املشتركة العميد الركن طلب خليفة 
الفليج.

  واجل��دي��ر بالذكر أن كلية مبارك العبدالله للقيادة 
واالرك��ان املشتركة تعتبر من املواقع التعليمية العليا ، 
والتي تتولى تدريب الضباط القادة ، وتستقبل سنويا 
ضباطا من العديد من دول العالم ومنها دول مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية وع��دد آخ��ر م��ن ال��دول 
الشقيقة والصديقة ، كما تسعى الكلية إلى تطوير املناهج 

الدراسية بشكل مستمر .
و حضر هذه احملاضرة رئيس هيئة التسليح والتجهيز 
اللواء الركن أنور جاسم املزيدي وآمر كلية مبارك العبدالله 
للقيادة واالركان املشتركة اللواء الركن عبدالله عبدالصمد 
دشتي ومعاون رئيس األركان العامة لهيئة اإلدارة والقوى 

البشرية بدر أحمد العوضي وعدد من كبار قادة اجليش.

الفريق محمد خالد اخلضر يتقدم احلضور

السفير السابق علي املؤمن يلقي احملاضرة


