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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية 
أم���س اخل��م��ي��س اإلف������راج عن 
العسكريني املوقوفني انضباطيا 

مبناسبة أعياد البالد الوطنية.
وق��ال��ت )ال���دف���اع( ف��ي بيان 
صحفي إن رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق ال��رك��ن محمد 
اخل��ض��ر أص���در ب��ه��ذه املناسبة 
ق����رارا أم���ر ف��ي��ه ب���اإلف���راج عن 
العسكريني املوقوفني انضباطيا 
بناء على توجيهات النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء وزير 
ال��دف��اع الشيخ ن��اص��ر صباح 

األحمد.
وأض���اف���ت أن ه���ذه اللفتة 
الكرمية تأتي إميانا من النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
وزي��ر ال��دف��اع مبشاركة أبنائه 
العسكريني ذويهم فرحة األعياد 

الوطنية.
وهنأ الشيخ ناصر صباح 
األحمد أبناءه العسكريني بهذه 

املناسبة متمنيا من الله العلي 
القدير أن يعيدها على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.
وابتهل إلى املولى عز وجل أن 
يدمي علينا نعمة األمن واألمان 

والعزة والرفعة في ظل قيادة 
صاحب السمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

»الدفاع« تفرج عن العسكريني املوقوفني 
إنضباطيًا مبناسبة األعياد الوطنية

الشيخ ناصر صباح األحمدالفريق الركن محمد اخلضر
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ب��رع��اي��ة وح��ض��ور وك��ي��ل احل��رس 
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي، نفذت قيادة احلماية والتعزيز 
مترين »أس��د اجل��زي��رة 3« في معسكر 

سمو الشيخ سالم العلي.
واستمع الفريق الرفاعي إلى إيجاز 
عن أه��داف وم��راح��ل التمرين املختلفة 
واألسلحة وال��وح��دات املشاركة فيه، 
حيث اشتمل على ثالث فرضيات تتمثل 
األول��ى في الرماية على أه��داف ثابتة 
ومتحركة ، والثانية يتم فيها تفعيل 
“خطة األمطار” إلنقاذ العالقني داخل 
السيارات في جتمعات املياه باستخدام 
اح��دث اآلل��ي��ات، أم��ا الفرضية الثالثة 
فتشمل ت��دري��ب��ات احترافية ملكافحة 
اإلرهاب وإجراءات التأمني واحلماية في 

مواقع املسؤولية.
ون��ق��ل وك��ي��ل احل���رس ال��وط��ن��ي إلى 
املشاركني في التمرين حتيات القيادة 
العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو 
الشيخ س��ال��م العلي رئ��ي��س احل��رس 
الوطني، و الشيخ مشعل األحمد نائب 

رئيس احلرس الوطني.
وأكد الفريق الرفاعي أن مترين “أسد 
اجلزيرة” ي��واص��ل مجرياته بنجاح 
للعام الثالث على التوالي، إذ يحاكي 
ال��واق��ع ويتعامل مع ح��االت الطوارئ 
احملتملة مثل جتمعات املياه التي شهدتها 
البالد ، وتستلزم املزيد من صقل خبرات 
العناصر البشرية وحت��دي��ث اآلليات 

ملواجهة أي حوادث مستقبلية.
وأش����اد ب��امل��س��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ال��ذي 
جسدته وق��ائ��ع التمرين ، حيث أظهر 
امل��ش��ارك��ون ب��راع��ة وس��رع��ة فائقة في 
تنفيذ كافة العمليات املناطة بهم، مثنيا 
على التعاون والتنسيق بني الوحدات 
املشاركة من احلرس الوطني مما يحقق 
التناغم والترابط في اداء الواجبات 
املكلف بها احلرس  الوطني في املنظومة 

األمنية لدولة الكويت.
م��ن ج��ان��ب��ه،  أوض��ح مدير التمرين 
املقدم الركن فهد مبارك ساير أن فعاليات 
ال��ت��م��ري��ن مت��ت ف��ي ظ����روف مشابهة 

للعمليات العسكرية واألمنية احلقيقية 
إليضاح مستوى القدرة على التعامل 
مع األحداث والتهديدات املختلفة ومن ثم 
حتقيق أقصى درجات االستعداد، مؤكدا 
أهمية التمارين امليدانية ف��ي إكساب 
املنتسبني الكثير من املهارات في التعامل 
مع املعاضل املختلفة، وحتقيق بنود 

الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني 
2020 )األم��ن أوال( املتعلقة بالتدريب 

املستمر للحفاظ على اجلاهزية الدائمة.
وشهد التمرين امل��ع��اون للعمليات 
وال��ت��دري��ب ال��ل��واء ال��رك��ن فالح شجاع 
فالح ، ومدير ديوان نائب رئيس احلرس 
الوطني اللواء جمال ذياب، وامللحقون 

ال��ع��س��ك��ري��ون ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت من 
س��ف��ارات اململكة األردن��ي��ة الهاشمية 
واململكة املتحدة وجمهورية فرنسا 
وجمهورية تركيا، وممثلون عن اجليش 
الكويتي ووزارة الداخلية واإلدارة 
العامة لإلطفاء وعدد من قادة وضباط 

احلرس الوطني. 

»3 »احلرس الوطني« ينفذ مترين »أسد اجلزيرة 

الفريق الرفاعي: محاكاة الواقع في التمارين 
العسكرية ملواجهة أي حاالت طوارئ محتملة

الفريق هاشم الرفاعي متحدثاً

جانب من التمرين

أعلنت اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة في وزارة 
الداخلية الكويتية أمس اخلميس عن إيقاف العمل 
باملراكز العاملة في عطلة نهاية األسبوع ولغاية 
السبت املقبل وذلك مبناسبة األعياد الوطنية للبالد 

على أن تعود للعمل في االسبوع الذي بعده.
وأوضحت )الداخلية( في بيان صحفي أمس 
اخلميس أن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
أعلنت ايضا أن��ه سيتم إيقاف العمل في املراكز 
اخلاصة باجلوازات اإللكترونية )مراكز العطلة( 
يوم السبت املقبل وذلك مبناسبة األعياد الوطنية 

وسيتم م��ع��اودة العمل بها واستقبال طلبات 
املواطنني اعتبارا من السبت 2 م��ارس املقبل من 

الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.   
وذكرت أن املراكز اخلاصة باجلواز اإللكتروني 
هي مركز خدمة الشامية مبحافظة العاصمة ومركز 
خدمة اشبيلية مبحافظة الفروانية ومركز خدمة 
)فهد األح��م��د( مبحافظة األح��م��دي ومركز خدمة 
)سعد العبدالله( مبحافظة اجلهراء ومركز خدمة 
العدان ق 7 مبحافظة مبارك الكبير ومركز خدمة 

غرب مشرف مبحافظة حولي.

»الداخلية« توقف العمل مبراكز 
اخلدمة واجلوازات اإللكترونية 

ال���ت���ق���ى وزي������ر األوق������اف 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ووزي��ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية  فهد 
ال��ش��ع��ل��ة م��ع أع��ض��اء اللجنة 
االستشارية واللجنة الشرعية 
إلدارة الوقف اجلعفري باألمانة 
العامة لألوقاف ملناقشة املسائل 
املتعلقة  ب��ال��وق��ف اجلعفري 

واإلط������الع ع��ل��ى امل��س��ت��ج��دات 
بحضور األم��ني العام لألمانة 
ال���ع���ام���ة ل�����ألوق�����اف م��ح��م��د 

اجلالهمة.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى وزي���ر األوق���اف 
وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة ووزي��ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية فهد 
الشعلة مع أعضاء مجلس األمناء 

واللجنة العلمية ملجمع السيرة 
النبوية باألمانة العامة لألوقاف 
وذل����ك ل��ت��ق��دمي ع���رض م��رئ��ي 
ملعاليه ع��ن أه���داف ومكونات 
املشروع وآخر املستجدات التي 
طرأت عليه بحضور األمني العام 
لألمانة العامة لألوقاف محمد 

اجلالهمة.

وزير األوقاف يلتقي اللجنتني االستشارية 
والشرعية إلدارة الوقف اجلعفري ومجلس 

األمناء واللجنة العلمية ملجمع السيرة النبوية 

الوزير فهد الشعلة خالل لقائه أعضاء مجلس األمناء واللجنة العلمية ملجمع السيرة النبوية

 كشفت إدارة العالقات 
ال��ع��ام��ة ببلدية الكويت 
ع��ن حتقيق ال��ع��دي��د من 
اإلجنازات إلدارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بفرع 
بلدية محافظة الفروانية 
خالل شهر يناير املاضي، 
م��ش��ي��رة ال���ى إن���ه ق���د مت 
اص������دار 235 م��ع��ام��ل��ة 
والتعامل مع 10 شكاوي 

في السكن اخلاص.
وأوض����ح م��دي��ر إدارة 
ال��ت��دق��ي��ق و امل��ت��اب��ع��ة 
ال��ه��ن��دس��ي��ة ب��ال��وك��ال��ه 
م.م��ش��ع��ل ال��ع��ده��ان ب��أن 
اإلدارة ق��ام��ت بإيصال 

التيار الكهربائي لعدد 13 عقار أشتملت على  إيصال التيار 
لعدد 5  عقارات في السكن اخلاص و 8 في السكن اإلستثماري 
إلى جانب تقوية تيار لعقارين في السكن اخلاص وعقار في 

اإلستثماري .
واش��ار إل��ى إن��ه قد مت توجيه 20 تعهدا وإش��راف ملكاتب 
هندسية ف��ي السكن اخل��اص إل��ى جانب إن��ه��اء 21 إش��راف 
ملكاتب هندسية في السكن اخلاص ، باإلضافة إلى حتديد 108 
أوص��اف في السكن اخلاص و عدد 31  بالسكن اإلستثماري 
فضال عن إستالم 3 حدود لعقارات في السكن اخلاص وإيصال 

خط هاتف وتوكيل مقاول بالسكن اخلاص .
 وأضاف العدهان  بإنه قد مت توجيه 4 كتب لبنك التسليف 
واإلدخ��ار لعقارات في السكن اخلاص ، 4 كتب كتب لإلنظمة 
الهندسية ، 15 كتاب لإلدارة القانونية ، 6 كتب إلدارة املساحة 
وإصدار 5 شهادات ملن يهمه االمرفي السكن اخلاص والتعامل 

مع عدد 10 شكاوي بالسكن اخلاص.
ودعت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال وجود أي 
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد باالتصال على اخلط 
الساخن 139 او التواصل عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي  وسيتم ات��خ��اذ اإلج����راءات حيالها على الفور 

.@kuwmun.

خالل إحصائية إلدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
في بلدية الفروانية

  235 العدهان: إصدار 
 10 معاملة والتعامل مع 

شكاوى خالل يناير املاضي

م.مشعل العدهان

»الغذاء« توصي برفع احلظر 
عن استيراد منتجات غذائية 

من فرنسا
قال أمني سر اللجنة العليا لسالمة األغذية في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية الكويتية عادل السويط إن اللجنة أوصت 
خالل اجتماعها الثاني للعام احلالي برفع احلظر عن استيراد 

مواد ومنتجات غذائية من فرنسا.
وأوضح السويط في بيان صحفي أمس اخلميس أن وزارة 
التجارة والصناعة ق��ررت رف��ع احلظر ع��ن استيراد كافة 
 Lactalis( منتجات أغذية األطفال املنتجة من قبل شركة
Nutrition sante( الفرنسية. يذكر أن )هيئة الغذاء( 
ال��ت��ي تأسست مب��وج��ب ال��ق��ان��ون )2013/112( وتعنى 
باالختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذية ومنها تقرير 
البرامج والسياسات وال��ل��وائ��ح املعنية بتعزيز التغذية 

باملجتمع بهدف احلد من انتشار األمراض غير املعدية.

بناءاً على القرار الذي أصدره مدير عام البلدية 
املهندس أحمد املنفوحي للقيام باتخاذ الترتيبات 
واالس��ت��ع��دادات اخلاصة باالنتخابات التكميلية 
ملجلس األمة لعام 2019 ،عقدت اللجنة اجتماعها 
برئاسة  نائب رئيس اللجنة نائب امل��دي��ر العام 
لشؤون قطاع العاصمة واجلهراء املهندس فيصل 
اجلمعة بحضور أعضاء اللجنة للتنسيق على توزيع 

فريق العمل املشارك في محافظات حولي والعاصمة 
والفروانية طبقاً للمدارس التي سيتم بها اإلقتراع .

وأوض��ح اجلمعة بأنه قد مت إدارج خطة عمل 
ملتابعة تراخيص املقرات االنتخابية و اإلعالنات 
اخلاصة باالنتخابات التكميلية، مشدداً على تكثيف 
احلمالت التفتيشية من قبل اجلهاز الرقابي كل في  

مجال إختصاصه.

جلنة البلدية اخلاصة بانتخابات مجلس 
األمة التكميلية ناقشت خطة عمل تراخيص 

املقرات االنتخابية واإلعالنات اخلاصة 

 جانب من اجتماع اللجنة

افتتحت جمعية الرحمة العاملية وتزامناً مع 
االحتفاالت الوطنية لدولة الكويت وبرعاية سفير 
دولة الكويت في بنغالديش عادل حيات املدرسة 
الفنية واملكونة من 8 فصول دراسية، والتي تخدم 
أكثر من 360 طالباً من ط��الب الثانوية الفنية 
دب��ل��وم، وط��الب املعهد العالي الفني كما قامت 
بافتتاح مبنى خلدمات املدرسة وال��ذي يتكون 
من مطبخ مركزي، وص��االت الطعام، واملكتبة 

املركزية، وقاعة لالحتفاالت واحملاضرات.
وقال سفير دولة الكويت في بنغالديش عادل 
حيات: أتقدم بالشكر إلى جمعية الرحمة العاملية 
وللمحسنني ف��ي دول��ة الكويت على جهودهم 
في رعاية األيتام، مؤكداً دور الرحمة العاملية 
في إغاثة الالجئني الروهينجيا، وتابع حيات: 
أود أن أعبر عن فخري واع��ت��زازي بهذا الصرح 
واجلهود املبذولة في رعاية األيتام واحملتاجني 
في بنغالديش، ووجود عدد من الطلبة املتفوقني 

والذين بدأوا في استكمال حياتهم العلمية.
ومن جانبه قال رئيس مكتب شبه القارة 
ال��ه��ن��دي��ة محمد ال��ق��ص��ار: امل��درس��ة الفنية 
تتكون م��ن 4 ط��واب��ق، ك��ل ط��اب��ق مبساحة 
355 م2، ومصمم خصيصاً إلحدى الورش، 
ومتوسط مساحة الورشة الواحدة 75 متر، 
والفصل الدراسي 14 متر، أما الطابق الرابع 
فيحتوي على مكتب لإلدارة، وغرفة للمعلمني، 

ومستودع، وقاعة لألنشطة.
وأض��اف القصار أن امل��درس��ة بها العديد من 
التخصصات األك��ادمي��ي��ة م��ن��ه��ا: الكمبيوتر، 
والكهرباء، واالتصاالت، والقسم املدني، إضافة 
إلى بعض املواد التثقيفية واألنشطة التربوية، 
كما يضم املبنى أيضاً العديد من التخصصات 
املهنية والتي تشمل اللحام، واخلياطة، والكهرباء، 
والذي يستهدف تخريج فنيني غير أكادمييني ملن 
لم يستطع إكمال تعليمه، وتكون مدة التدريب 
4 أشهر، يحصل بعدها الطالب على صندوق 
معدات لالستعانة بها على ممارسة املهنة في 
سوق العمل،  مع منحه شهادة تدريب معتمدة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج���ود مبنى متعدد األغ���راض 
يضم املطبخ املركزي، وصاالت الطعام، واملكتبة 
املركزية، وقاعة لالحتفاالت واحملاضرات تتسع 
ألكثر م��ن 500 ش��خ��ص.  وب��ني القصار أن تلك 
املدرسة سيكون لديها منهج يستوعب التطور 
امل��ت��واص��ل ف��ي التقنية التعليمية بغية إع��داد 
جيل يحمل العلم واملعرفة وامل��ه��ارات، ليكون 
مؤهالً تأهيالً مهنياً عالياً ميكنه من االندماج في 
العمليات اإلنتاجية والتطوير الشامل، مبيناً أن 
هذه املدارس الصناعية يتم إنشاؤها بعد أن تتم 
دراسة احتياجات السوق إلى التخصصات الفنية 
الالزمة لدعم املشروعات التنموية في الدول، ما 

زاد الطلب على هذه التخصصات.

اجلمعية افتتحت مدرسة فنية في بنغالديش

حيات: »الرحمة العاملية« لعبت دورًا 
كبيرًا في إغاثة الجئي الروهينجيا

السفير عادل حيات و محمد القصار مع بعض املشاركني في االفتتاح

السفير عادل حيات يتفقد أحد األقسام


