
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالتعاون مع اإلدارة العامة 
لإلطفاء نتائج قبول املتقدمني ل��دورات 
اإلط��ف��اء املختلفة، وذل��ك خ��ال القرعة 
العلنية التي أقيمت مبقر نادي الكويت 
بكيفان، بحضور عدد من املسؤولني من 

اجلانبني.
ب���ارك ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون 
التدريب باإلنابة م. ناصر حمد املهندي 
للطلبة املقبولني بدورات اإلطفاء، متمنياً 
لهم التوفيق والنجاح، آم��ًا منهم بذل 
اجلهد والعرق لإلسهام في خدمة وطنهم 
العزيز الكويت من خال التميز بالدراسة 

ومن ثم العمل.
من جانبها أف��ادت مديرة إدارة قبول 
وتسجيل املتدربني بالتكليف أ. مليحة 
الكندري أنه مت قبول عدد )40( طالب 
ل���دورة ض��اب��ط دب��ل��وم هندسة إط��ف��اء، 
باالضافة الى )110(لدورة وكيل عريف 
مكافحة، وبالنسبة ل��دورت��ي )وكيل 

عريف مشغل( و)رقيب مفتش وقاية( 
فقد مت ال��غ��اء القرعة عنهما ألن أع��داد 
املتقدمني للدورتني كان مناسباً لألعداد 
املتقدمة.  وأكدت أ. الكندري على املقبولني 

ض���رورة استكمال إج����راءات قبولهم 
ب��إج��راء ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي والبصمات 
خال املواعيد املقررة، متمنية التوفيق 

والنجاح جلميع املقبولني.
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مليحة الكندري

خالل القرعة العلنية التي أقيمت مبقر نادي الكويت

»اإلطفاء« و»التطبيقي« أعلنتا أسماء 
املقبولني لدورات اإلطفاء

من خالل شاشات طائراتها للرحالت املتجهة الى السعودية

اخلطوط اجلوية الكويتية تعرض أفالما توعوية للحجيج داخل طائراتها
دشنت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حملةتوعوية بالتعاون 
م��ع وزارة ال��ص��ح��ة الكويتية 
للمسافريناحلجاج ع��ل��ى منت 

طائرات الكويتية 
وأعلنت الكويتية أن الهدف 
من احلملة هو توعية حجاج بيت 
الله احل��رام من خال اإلرش��ادات 
الصحية لضمان حج آمن وصحي 

خالي من األمراض.
وذك���رت الكويتية انها تقوم 
بعرض أف��ام توعوية من خال 
ش��اش��ات ط��ائ��رات��ه��ا ل��ل��رح��ات 
املتجهة ال���ى اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة وال���ت���ي خصصت 
ل��ل��ح��ج��اج وت��ع��ت��ب��ر ه���ذه امل���واد 
ال��ت��وع��وي��ة ث��م��رة ج��ه��ود وزارة 
ال��ص��ح��ة ودوره����ا ال��س��ام��ي في 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ص��ح��ة وس��ام��ة 
احلجاج ولتعزيزونشر الثقافة 
الصحية واش���ارت الكويتية ان 
ه��ذه االف���ام تتضمن إرش���ادات 

للوقاية من األمراض املعدية التي 
ق��د تنتشر أث��ن��اء م��وس��م احل��ج، 
وكيفية جتنبها، وال��ع��وارض 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ت�����زداد ف��رص 
ح��دوث��ه��ا خ���ال م��وس��م احل��ج، 

ب��اإلض��اف��ة إل��ى توعية احلجاج 
مب��خ��ت��ل��ف األم������راض وك��ي��ف��ي��ة 
التعامل معها ومنع املضاعفات 
ال��ت��ي ق��د ت���زداد حدوثها بسبب 
االزدحام وشدة احلرارة وغيرها 

من العوامل املصاحبة لازدحام 
اثناء فترة احلج كما اكدت ان كافة 
هذه االرشادات الصحية والطبية 
ك��ت��ب��ت ب��ع��ن��اي��ة وب���أش���راف من 
املختصني بوزارة الصحة، مؤكدة 

ان اخلطوط اجلوية الكويتية متد 
يد التعاون جلميع هيئات الدولة 
لتسخير جميع االمكانيات من 
اجل خدمة احلجاج، وأنها التألوا 
جهدا في تذليل كافة الصعاب أمام 
ضيوف الرحمن. واجلدير بالذكر 
ان هذا التعاون ال يعد االول من 
نوعه، فقد قدمت الكويتية العديد 
من احلمات والبرامج التوعوية 
بالتعاون مع وزارة الصحة في 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��االت، حيث ان 
الكويتية متد يد التعاون جلميع 
الهيئات ومؤسسات الدولة ملا فيه 

خدمة املجتمع
هذا وقد مت تكرمي الكويتية من 
قبل وزارة الصحة ممثلة باملكتب 
االعامي، وجاء هذا التكرمي نظرا 
ل��ل��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون امللموس 
واملثمر الذي يعكس دورها الرائد 
ف��ي املسئولية االجتماعية من 
خال تقدمي اخلدمات والتعاون 

مع مؤسسات الدولة

حمد االذينة يستلم التكرمي من وزارة الصحة

ناصر املهندي

خالل معرضها الذي أقيم على مسرح احلضانة التابع لها 

السالم اخليرية توفر كسوة العيد وقرطاسية لألسر املتعففة
ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ة ال���س���ام ل��ألع��م��ال 
اإلنسانية ب��ت��وزي��ع م��ئ��ات احلصص 
من كسوة العيد والعودة الى املدارس 
لألسر املتعففة داخ��ل الكويت خال 
معرضها وال����ذي أق��ي��م ع��ل��ى مسرح 
احل��ض��ان��ة ال��ت��اب��ع جلمعية كيفان 
التعاونية واملقام في الفترة من 20-17 
اغسطس. ضمن معرضها الذي تقيمه 

للمرة الرابعة على التوالي  .
وق���ال م��دي��ر ع���ام جمعية ال��س��ام 
لألعمال اإلنسانية اخليرية د.نبيل 
ال��ع��ون أن  اجلمعية س��ب��اق��ة دائ��م��ا 
منذ نشأتها لتقدمي العمل اخليرى 
واإلنسانى في داخ��ل الكويت معتبر 
العمل اخليري ميزة  ب��ارزة من مزايا 
أهل الكويت ومضيفا بأن اجلمعية ال 
تبخل ب��أي جهد ف��ي تفقد احتياجات 
األسر املتعففة التي تعيش على ارض 
اخلير ج��اء ذل��ك إث��ر اختتام اجلمعية 
ملعرضها لكسوة احملتاجني وتوفير 

جتهيزات  املدارس .
وق���ال ال��ع��ون إن ه��ذا امل��ع��رض هو 
ال��راب��ع م��ن نوعه يسعى إل��ى تغطية 

1800 أس��رة متعففة أي ما يقارب من 
12 ألف مستفيد ، وان احلقيبة املدرسية 
تغطى )٥(آالف طالب وطالبة ، منوها 
ب��أن ان اول معرض اقامته اجلمعية 
غطى نحو 400 أس���رة وه���ذه السنة 
وص��ل إل��ى أس���رة متعففة م��ن جميع 

اجلنسيات.
وب��ني ب��أن اجلمعية تقوم كل ثاثة 
أشهر بعمل معرض مرة لكسوة الصيف 
ومرة لكسوة الشتاء والثالثة للعودة 
للمدارس، الفتا إل��ى تنوع جتهيزات 
امل��ع��رض ال��ذي يشمل ويغطي جميع 
مستلزمات األس���رة م��ن القرطاسية 
وال��ش��ن��ط واألح���ذي���ة وح��ت��ى حليب 
ال��رض��ع وم��اب��س ال��ن��س��اء وال��رج��ال 
كما أن ال��ش��راش��ف وال��ب��ط��اط��ني جزء 
م��ن جت��ه��ي��زات امل��ع��رض ح��رص��ا على 
تقدمي كل ما يلزم هذه األسر ويخفف من 

معاناتها.
وش��ك��ر ال��ع��ون ج��م��ه��ور املتبرعني 
على تقدمي  ه��ذه املعروضات وخص 
الشركات املساهمة وبعض احمل��ات 
ال��ت��ج��اري��ة  م��ض��ي��ف��ا ب���أن ك��ث��ي��ر من 

املتبرعني من ذوي االي���ادي البيضاء 
من اه��ل الكويت الكرماء تفاعلوا مع 
معرضنا ه��ذا ال��ع��ام وم���دوا ل��ه الدعم 
ضمن ما يعرف عن أهل الكويت من خير 
يسارعون بتقدميه ألي انسان محتاج 
للمساعدة، داعيا املتبرعني الى املساهمة 
مب��ا استمرار تفاعل ه��ذه اجل��ه��ات مع 
أنشطة وب��رام��ج ومشاريع اجلمعية 
ضمن ما جتود به انفسهم إلسعاد االسر 
املتعففة التي تعيش على ارض العطاء 

واخلير املتميزة به منذ زمن طويل.
وف��ي لقاء م��ع اح��د املراجعني وهو 
مقعد ق���ال: أع��ي��ش على ه��ذه االرض 
الطيبة منذ ٦0 عاما ول��ى من االوالد 
1٦ من عمر سنة الى عمر 20 ولي ستة 
اوالد في امل��دارس وال اجد كلمة اقولها 
ف��ي ح��ق الكويت وأهلها س��وى شكرا  
واشكر جمعية السام على رعايتها لي 
وألوالدي ومعاملتهم معاملة احلسنة 
واستقبالهم بحب وابتسامة وأدعو الله 

ان يحفظ الكويت وأهلها
وأب�����دى ال���ع���ون ع���ن رض����اه على 
انطباعات املستفيدين من املعرض الذي 

حرصت جمعية السام اخليرية على 
اختيار ما يناسبهم  وأوالده��م ويوافق 
احتياجاتهم مما يغنيهم عن الشراء 
ال���ذي ال ميلكون أص��ا قيمته مكررا 
الدعاء للمتبرعني داعيا أن يجزيهم الله 
كل خير وأن يجعل الله هذا البلد آمنا بلد 

للخير والعطاء .

نبيل العون

تضمن أنشطة ترفيهية ومسابقات وجوائز

اليوم املفتوح ملوظفي كلية القانون 
الكويتية العاملية

ناشد الوزراة بإلغائها

هاشم الرفاعي رافضًا قرار الرسوم الصحية على الوافد: مخالف للدستور واملواثيق الدولية 
ريا�ض عواد

تقدم احملامي هاشم أحمد الرفاعي بتظلم ومناشدة 
الى وزير الصحة اللغاء الرسوم اجلديدة على الوافدين 

.
وقال الرفاعي في كتابه املوجه الى وزير الصحة: 
لقد أطلعنا على القرار رق��م  293/2017  والصادر 
بتاريخ 2017-8-1  بخصوص الرسوم املفروضة 
على املرضى غير الكويتيني املقيمني واملسجلني في 

نظام التأمني الصحي 
ومل��ا لهذا القرار ، ال��ذي صدرمتوه ، من م��ردودات 
سلبية وض��رر كبير على املواطنني قبل الوافدين . 
إضافة إلى الضرر الذي يلحقه بسمعة الباد، وال سيما 
أن الكويت هي بلد السام واإلنسانية ، وأن سمو أمير 

الباد – حفظه الله ورع��اه – هو قائد “ اإلنسانية “ 
ولم تبق بقعة في األرض إال وقد وصل إليها العمل 
اإلنساني الكويتي واملساعدات الكويتية ، التي شملت 
جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية 
ووي��ات احل��روب ، بغض النظر عن الدين واجلنس 

واألصل واللغة 
وقد سجل التاريخ ذلك لسمو األمير – حفظه الله 
ورع���اه – ب��أح��رف م��ن ن��ور ، كما ساهمت املنظمات 
واللجان احلكومية وغير احلكومية الكويتية في 
إيصال تلك املساعدات ولم تبخل على أحد من احملتاجني 
إليها ، وباألخص منها جمعية الهال األحمر الكويتية ، 

وأهل العطاء الكويتيني من أصحاب النفوس النقية . 
وفي املقابل ،نرو سعي وزارة الصحة نحو إضافة 

رسوم مقابل اخلدمات الصحية التي يحتاجها الوافدون 
في دولة الكويت ) قراركم محل املناشدة ( مبا يتعارض 
مع دستور دولة الكويت وما جاء في القوانني واللوائح 
املعمول بها واملنظمة لهذه اخلدمات ، مما تسبب في 

إحباط أهل العطاء الكويتيني وإثقال نفوسهم النقية .
وتابع إن القانون رقم 1999-1  ال يجيز لكم فرض 
رس��وم جديدة على املشمولني بالضمان الصحي أو 
زيادة على الرسوم احلالية ، وال ميكن لقرار وزاري أن 
يتعارض مع قانون نافذ ، كما أن القرار الوزاري املشار 

إليه أعاه يخالف اإلعان العاملي حلقوق االنسان .
ومب��ا أن��ن��ا ال ن��رغ��ب ملعاليكم مخالفة الدستور 
والقانون واملواثيق الدولية حلقوق االنسان من أجل 
شيء ال يستحق الذكر ، بل يلحق أبلغ الضرر بسمعة 

الباد ، وألننا عهدناكم من أصحاب القرارات الشجاعة 
فإننا نناشدكم من القلب الرجوع – بشجاعتكم املعهودة 
– على القرار الوزاري رقم 2017-293  وإلغائه ، ألن 
فيه ضرراً كبيراً للوطن واملواطنني والوافدين ولسمعة 
الباد ، في احملافل الدولية واإلقليمية ، وهو ما ال نأمله 

من معاليكم . 
خ��اص��ة وان ق��ائ��د ه��ذه ال��ب��اد امل��ع��ط��اءة ه��و قائد 
اإلنسانية في العالم –سمو األمير القائد الشيخ / 

صباح األحمد اجلابر الصباح -  حفظة الله ورعاه –
ولهذا في حالة العمل بهذا القرار ال��وزاري املشار 
إليه ، أعاه ، سنضطر ، أسفني ، للجوء الى القضاء ، كي 
يتخذ ما يلزم للحيلولة دون إنفاذه وما يترتب عنه من 

أضرار تلحق بالوطن .

أصبح اليوم املفتوح الذي تنظمه 
إدارة العاقات العامة والتسويق 
في كلية القانون الكويتية العاملية، 
ف��ي شهر أغسطس م��ن ك��ل ع��ام، 
موعدا لتعزيز روابط الزمالة بني 
موظفي الكلية وأسرهم، ومناسبة 
لترسيخ م��ع��ان��ي االن��ت��م��اء لهذا 
ال��ص��رح األك��ادمي��ي ال��ذي تتجلى 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن املناسبات روح 
األس��رة الواحدة بني املنتمني إليه 

من أساتذة وموظفني وطلبة.
وتضمن ال��ي��وم املفتوح ال��ذي 
قدم أحمد القديري فقراته بأسلوب 
ج����ذاب م��ج��م��وع��ة م��ن األن��ش��ط��ة 
والفعاليات املخصصة للكبار 
وال��ص��غ��ار كاملسابقات واحلناء 
وشد احلبل التي تنافس اجلميع 
على املشاركة فيها لنيل اجلوائز 
الرمزية التي مت تخصيصها لهذه 
املناسبة مم��ا أض��ف��ى أج���واء من 
البهجة على احلضور الذي تبادلوا 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة ط��وال ساعات 
هذا اليوم الذي امتد من العاشرة 
صباحا وحتى الرابعة عصرا، 
في الوقت الذي لم ميل األطفال من 

ممارسة األلعاب املخصصة لهم.
وباملناسبة ق��ال��ت مسؤولة 

األنشطة العامة األستاذة/ نادرة 
الغاشم إن الهدف من هذا اليوم هو 
م��د جسور التواصل االجتماعي 
ب��ني جميع املوظفني بالكلية مبا 
ينعكس إيجابا على تطوير العمل، 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة في 

الفعاليات واألنشطة التي تقام في 
مختلف املناسبات وتسهم العديد 
من اإلدارات في تنظيمها، إضافة 
إل��ى أن مثل ه��ذه اليوم يساهم 
بشكل كبير في توطيد العاقة بني 

أسر املوظفني.

أحمد القديري يقدم مسابقة لألطفال 

موظفون يتابعون فقرات احلفل

مشاركة وحضور ووناسة 

الدوسري: نركزعلى املشاريع متعددة النفع

2000 دينار النجاة اخليرية: تكلفة ترميم املنزل بألبانيا 
قال رئيس قسم املتطوعني بجمعية 
النجاة اخليرية/ عبدالله الدوسري 
أن دولة الكويت من أولى الدول التي 
ق��ام��ت ب��دع��م وم��س��ان��دة جمهورية 
البانيا الصديقة وكثفت جهودها جتاه 
استعادة هويتها اإلسامية، فسيرت 
األئمة واخلطباء وأقامت حلقات العلم 
وال��ل��ق��اءات واحمل���اض���رات الدعوية 
وال��ت��رب��وي��ة ال��ت��ي تطمح إل��ى شحذ 
وازع أهلها الديني، وتنمية ثقافتهم 
اإلسامية، واحتضانهم بعد سنوات 
عجاف قضوها في ظل الشيوعيةالتي 

جرفت كل ما ميت لإلسام بصلة.
وتابع الدوسري:  تعد دولة البانيا 
البوابة الشرقية لقارة أوربا وحترص 
النجاة اخليرية على تقدمي املساعدة 
والعون للمحتاجني وال��ذي يعد عماً 
خيرياً إنسانياً وواجباً دينياً ودعوة 
ك��ذل��ك للطرف األخ���ر للتعرف على 
اإلس��ام، وننفذ العديد من املشاريع 
الكثيرة بدولة البانيا منها بناء وترميم 
بيوت األي��ت��ام وال��ف��ق��راء وال���ذي يعد 
واحداً من أهم املشاريع اإلنشائية التي 
تقوم النجاة اخليرية بتنفيذه عماً  
بقول الرسول صل الله عليه وسلم: 
)املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا(، وقوله صل الله عليه وسلم: 
)ال��س��اع��ي ع��ل��ى األرم��ل��ة وامل��س��ك��ني، 
كاملجاهد ف��ي سبيل ال��ل��ه، أو القائم 

الليل الصائم النهار«. مبينا أن تكلفة 
املنزل ال��واح��د تبدأ من 2000 دينار 
كويتي، وهناك عشرات املستفيدين 
ي��ن��ت��ظ��رون م��ن ي��س��اه��م ف��ي تخفيف  
معاناتهم اليومية ويوفر لهم السكن 
املناسب، فأكثرهم من األس��ر الفقيرة 
واملتعففة، حيث شاهدنا أس��ر لديها 
أطفال صغار ونساء وشيوخ واملنازل 
ال��ت��ي يقيمون بها ال تصلح للسكن 
األدم��ي فجدرانها متصدعة وأبوابها 
تروي قصص عشرات السنني وأسقفها 

تأكلت بفعل األم��ط��ار،  والكثير من 
هذه العوائل تشعر بقلق نفسي شديد 
ومعاناة ال تتوقف حيث ال يسعدون 
بحياتهم التي عكر صفوها منزلهم 
املتهالك الذي يخشون انهياره في أي 
وق��ت. مضيفا يعاني املسلمون في 
جمهورية البانيا من الفقر  وقلة ذات 
اليد، فيعيشون حياة صعبة للغاية، 
ويسكنون في منازل قدمية وحتتاج 
إلى ترميم وصيانة بصورة عاجلة، 
بل أن بعضها ميثل خطراً كبيراً كونها 
مباني قدمية جداً وتفتقر إلى الصيانة 
، وال تصلح للحياة اآلدمية، وبدورنا 
نطرح ه��ذا امل��ش��روع على أه��ل اخلير 
هذا املشروع ، ونوثق أعمالنا خطوة 
ب��خ��ط��وة، ون��ت��ع��اق��د م��ن اجلمعيات 
الرسمية املشهرة، ونوجه دعوة ألهل 
اخلير، للمشاركة في تسليم البيوت 
لأليتام بعد ترميمها ملشاهدة الفرحة 

التي ترتسم على محي املستفيدين.
واختتم الدوسري بحث أهل اخلير 
واحملسنني املشاركة واملساهمة في 
هذا املشروع اإلنساني املبارك،مؤكداً 
أن النجاة اخليرية متتاز في تنفيذ 
مشاريعها بالسرعة والدقة والتوثيق 
وتركز على املشاريع متعددة النفع 
ولدينا جهات موثقة ومعتمدة تتعاون 
معنا ف��ي تنفيذها للتواصل ودع��م 

جانب من أعمال بناء النجاةاملشروع االتصال على 1800082

اإلس���الم ع��ل��ى  للتعرف  اآلخ��ري��ن  ل��دع��وة  دي��ن��ي��ًا  واج��ب��ًا  ي��ع��دان  للمحتاجني  وال��ع��ون  امل��س��اع��دة 

عبدالله الدوسري

تعلن بلدية الكويت عن طرح املمارسة رقم 2018/2017/2 توريد 
حليب طويل األمد ملواقع ردم  النفايات طبقا للشروط واملواصفات العامة 
واخلاصة الواردة في وثائق املمارسة املذكورة أعاه والتي ميكن احلصول 
عليها من إدارة املناقصات والعقود )مراقبة املشتريات( مبنى البلدية 
الرئيسي )املبنى األوسط( � الدور الرابع وذلك مقابل )طوابع مالية � إيصال 

حتصيل نقدي( بقيمة 75 د. ك )خمسة وسبعون دينارا فقط الغير(.
بإدارة  املخصص  الصندوق  في  العطاءات  إلي��داع  موعد  آخر  بأن  علما 
هو  السابع  الدور   � الوزير  مبنى   � الرئيسية  بالبلدية  والعقود  املناقصات 
في متام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنني املوافق 2017/9/11، 
لاستفسار تليفون22496597، وتسري العطاءات ملدة )90( تسعني يوما 
عن  األولية  الكفالة  قيمة  تظل  وال  بها،  اخلاصة  املظاريف  فض  تاريخ  من 
2 ٪ )اثنان باملائة( من قيمة العطاء في صورة شيك مصدق )مصرفي( أو 
كفالة مصرفية )خطاب ضمان بنكي( لصالح بلدية الكويت سارية طوال 

مدة سريان العطاء، علما بأن هذه املمارسة غير قابلة للتجزئة.
مدير عام البلدية

2017/66 إعالن رقم 
2018/2017/2 اإلعالن عن طرح املمارسة رقم 

توريد حليب طويل األمد ملواقع ردم النفايات ببلدية الكويت

بلدية الكويت
إدارة املناقصات والعقود

قسم املمارسات


