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العقيد الركن فهد املجحم متوسطا اخلريجني في صورة تذكارية

تخريج دورة األمن العسكري 
الخاصة بالحرس الوطني

أقام احلرس الوطني حفل تخريج دورة األمن العسكري اخلاصة 
رقم 4، وذلك بحضور مدير مديرية األمن العسكري العقيد الركن 
فهد املجحم ضمن أنشطة املوسم التدريبي احلالي إلعداد كوادر 
أمنية قادرة على التعامل مع معطيات املعلومات األمنية بالطرق 

العلمية الصحيحة.
وأك���د العقيد ركن فهد املجحم خالل حف���ل التخريج على ان 
الدورة اش���تملت على برامج وتدريبات عملية متقدمة في علوم 
االستخبارات واملعلومات األمنية، استفاد منها منتسبو الدورة 
وأثبتوا كفاءة واضحة في مشتمالت مفهوم الثقافة األمنية خالل 

مدة الدراسة.
كما هن���أ مدي���ر مديرية األم���ن العس���كري اخلريجني على 
 أدائه���م ودعاهم ملواصل���ة البحث والتدريب الكتس���اب مهارات

جديدة تس���اهم في رفع مستوى األداء خالل تنفيذ املهام املوكلة 
اليهم.

.. وشهادة ألحد خريجي دورة األمن العسكري أحد اخلريجني يتسلم شهادة تخرجه

الشريدة للفهيد: 
قرارات بعض مسؤولي 

الجامعة مزاجية
العام لتجمع  طالب املنسق 
حملة شهادة الدكتوراه الكويتيني 
د.سلطان الشريدة مدير جامعة 
الفهي����د  الكوي����ت د.عب����داهلل 
بوقف قرارات بعض مسؤولي 
التي تتسم باملزاجية  اجلامعة 

والشخصانية.
وقال د.الشريدة في تصريح 
صحافي: صدمت بقرار صادر عن 
اجتماع مجلس العمداء بتفسير 
شرط االنتظام باالبتعاث بعد 
اقل من ثالثة اش����هر من رفعي 
قضية على اجلامع����ة في هذا 
الش����أن، حي����ث ترفض بعض 
كليات اجلامعة انتداب او تعيني 
الكويتيني حملة الدكتوراه من 
غير مبعوثيها لهذا السبب، بناء 
على قرار شفوي من نائب مدير 
اجلامعة للش����ؤون االكادميية، 
فقامت احدى الكليات بطلب نائب 
مدير اجلامعة الستصدار قرار 
رسمي بدال من »شفوي« لقفل 
امعانا في الشخصانية،  الباب 
والعجيب ان الكلية هي وحدها 
التي تطبق القرار، واالعجب انها 
اعلنت عن حاجتها العضاء هيئة 
تدريس في سفارات الكويت في 
العواصم العربية ولم تشترط 
هذا الش����رط. واضاف: رفضت 
جلنة التعيني في احدى الكليات 
تعيني واف����د يحمل تقدير جيد 
في الليس����انس وفي تخصص 
غير نادر، فذكر العميد املساعد 
في الكلية عضو جلنة التعيني 
ان ق����رارا صدر قريبا من نائب 
مدير اجلامعة للشؤون االكادميية 
باستثناء الوافد من شرط اجليد 
جدا، فنرجو من مدير اجلامعة 

بيان صحة اخلبر.

»الزراعة«: فريق عمل لتجميل وزراعة ستاد جابر

محافظة العاصمة تكّرم الفائزين بمسابقة رمضان

التجميلية بسرعة تشكيل هذا 
الفريق والعمل على سرعة اجناز 
العمل مب���ا يليق مبكانة ودور 
هذا الستاد في احلياة الرياضية 

بالبالد.
من جهة اخرى، بدأت »الزراعة« 
حملة حتصني اخليول ضد مرض 
انفلون����زا اخليل، وذلك لوقايتها 
من هذا املرض اخلطير واميانا من 
الهيئة بأهمية الثروة احليوانية 
وضرورة احلفاظ عليها عن طريق 
وقاي����ة احليوانات م����ن األوبئة 
واألمراض احليوانية، خصوصا 
املعدية منه����ا، حيث للهيئة دور 
رائد في هذا املج����ال متمثلة في 
قطاع الث����روة احليوانية وإدارة 

الصحة احليوانية.
لذلك تدعو الهيئة جميع مالك 
اخليول لاللتزام مبواعيد حتصني 

اخليل ووقايتها.

مستوى مهني عال من مهندسي 
قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة 
املتخصصني في هذا املجال لوضع 

التصور لتنفيذ هذا العمل.
وق���د أعطى رئي���س الهيئة 
الزراعات  توجيهاته ملسؤولي 

اس���تقبل رئي���س مجلس 
االدارة املدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاس���م البدر مبكتبه رئيس 
وأعضاء فريق مدينة جابر األحمد 
الرياضية، حيث مت بحث وضع 
آلية لالستفادة بخبرات الهيئة 
التجميلية  الزراعات  في مجال 
اخلارجية والداخلية واالستعانة 
بخبرات مهندسي قطاع الزراعة 
التجميلي���ة بالهيئ���ة لوضع 
التص���ورات املناس���بة لزراعة 
ارضية ملعب الستاد الرئيسي 
واملالع���ب الفرعي���ة امللحق���ة 
بالستاد، وكذلك تخضير وجتميل 
الساحات داخل وخارج الستاد، 
وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وفي هذا السياق، مت االتفاق 
على تش���كيل فريق عمل على 

نيابة عن محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
قام مدي���ر العالقات العامة ف���ي احملافظة فهد 
اليوس���ف وبحضور مدير العالقات احلكومية 
محمد عثم���ان وبدر العبداجلليل من العالقات 
العامة، بتوزيع اجلوائز على الفائزين العشرة 

وذلك في ديوان عام احملافظة.
وفي بداية حفل التكرمي وتس���ليم اجلوائز 
رحب اليوس���ف بالفائزين، وأك���د أهمية هذه 
املس���ابقة التي تعتبر اضافة مهمة وعامال في 
اثراء املعلومات الثقافية والعلمية واالجتماعية 
والتربوية لدى املش���اركني في املس���ابقة التي 
تقيمها احملافظة سنويا في شهر رمضان املبارك، 

ولفت اليوس���ف في كلمته الى ان الشيخ علي 
اجلابر أعطى أهمية لهذه املس���ابقة وكل عمل 
من شأنه ان يدعم ويثري احلياة الثقافية لدى 
أبنائنا وبناتنا آمال ان تتوس���ع املش���اركة في 

السنوات القادمة.
وفي نهاية اللقاء ش���كر اليوسف الفائزين 
باس���م احملاف���ظ على مش���اركتهم ف���ي هذه 
املسابقة، كما وجه الشكر الى جميع الصحف 
احمللية التي نش���رتها طيلة أيام شهر رمضان 
املاض���ي، آم���ال ان تك���ون ه���ذه ال�ص�ح����ف 
 دائ�م����ا وأب�دا راف�دا م�ه�ما في تعزيز ونش���ر

العلوم واملعارف في مجتمعاتنا.

بدأت حملة لتحصين الخيول ضد اإلنفلونزا

م.جاسم البدر

اشتملت على برامج وتدريبات عملية متقدمة


