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ترغب جمعية �ساحية �سباح ال�سامل يف التعاقد 

الفارغ  ال��ك��رت��ون  ���س��راء  يف  متخ�س�سة  �سركة  م��ع 

والتالف على اأن يتم التقدمي باأظرف مغلقة من 

يوم الأربعاء تاريخ 2015/4/1 اإىل نهاية دوام يوم 

اجلمعية  اإدارة  مبقر   2015/4/7 ت��اري��خ  ال��ث��اث��اء 

�سباح ال�سامل ق 4  - من 8 �سباحًا حتى 3 ع�سرًا

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

جملــ�س الإدارة

للشركات املتخصصة في
شراء الكرتون الفارغ

إعــــــــــــــــــــــــــالن

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل اسبيته الگــــرام
وإلى أبناء املرحوم

محمود العبد اسبيته
لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل �أخيهم

أحمد محمود العبد اسبيته
 تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

بن خوجة: فحوصات جديدة لتقليص أعداد 
الوافدين املصابني بأمراض مزمنة ونفسية

األمراض املعدية واألمراض 
النفسية واألمراض املزمنة، 
باإلضافة الى سالمة العقل 

واإلبصار.

في اجتماعهم األخير أرادوا 
ضبطا أكثر لهذه العملية، 
وتخفيض ع���دد الوافدين 
املصابني بأمراض معينة، 
الوافدين  علما أن نس���بة 
إلى دول املجلس  القادمني 
املصابني باألمراض املعدية 
كان���ت في الس���ابق %25، 
إلى  النسبة  واآلن وصلت 
5% فق���ط، وقد عزم وزراء 
الصحة على خفض النسبة 
إلى 3%، وسنسعى لتحقيق 
ذلك، حفاظ���ا على صحة 
املواطن اخلليجي وحفاظا 
عل���ى اقتصاديات وزارات 

الصحة بدول املجلس. 
وأعلن ب���ن خوجة أنه 
س���يتم اعتماد فحوصات 
يخ���ص  فيم���ا  جدي���دة 

حنان عبدالمعبود

كش���ف مدي���ر املكتب 
التنفي���ذي لوزراء الصحة 
التعاون  ل���دول مجل���س 
اخلليج���ي د.توفي���ق بن 
خوجة عن إجراءات جديدة 
حددها وزراء الصحة بدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
لتخفي���ض أعداد الوافدين 
املصابني ببعض األمراض. 
وقال بن خوجة في تصريح 
اللجن���ة اخلليجية  له: ان 
املتخصصة بفحص الوافدين 
التعاون،  في دول مجلس 
سبق ان حددت في عام 2012 
آلية فحص الوافدين القادمني 
إل���ى دول املجل���س، إال أن 
توفيق بن خوجةوزراء الصحة بدول املجلس 

عايد الفضلييوسف الصميعي

بدء التصفيات النهائية للمسابقة يوم األحد املقبل

الصميعي: مسابقة احلساوي هي امليدان للتنافس في حفظ القرآن الكرمي
الفضلي: املسابقة تشمل جميع الشرائح ترفع شعار »ال ريب فيه«

صرح رئيس مجلس إدارة 
مبرة املتميزين خلدمة القرآن 
الكرمي والعلوم الشرعية يوسف 
الصميعي، بأن فكرة املسابقة 
أتت عندما أراد ورثة املرحوم 
بإذن اهلل مب����ارك عبدالعزيز 
احلس����اوي أن يقيموا مسابقة 
سنوية تشجيعا ألبناء الكويت 
للعناية بحفظ وتالوة وترتيل 
كت����اب اهلل وااللت����زام بآدابه 
وأحكامه وشغل فراغهم مبا يعود 

عليهم باخلير والفائدة.
وأش����ار الصميعي إلى أن 
التس����جيل في املس����ابقة لهذا 
العام كان كبي����را من مختلف 
األعمار من الذكور واإلناث وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مضيفا انها 
ميدان للتنافس على حفظ القرآن 
الكرمي والتي تنظمها املبرة كل 
عام برعاية كرمي����ة من أبناء 
املرحوم بإذن اهلل تعالى مبارك 
احلساوي وهذه السنة التاسعة 
على التوالي يزداد اإلقبال على 
التسجيل واملشاركة، وأن مبرة 
املتميزين خلدمة القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية ال تألو جهدا 
في حتقيق رسالتها التي قامت 
عليها وه����ي »فلنمأل الكويت، 

بحافظ في كل بيت«.
من جهته، قال املنسق العام 

للمسابقة عايد الفضلي إن ما 
مييز مس����ابقة احلساوي انها 
تشمل جميع شرائح املجتمع 
الكويتي وجلميع األعمار، كما 
أنها حتمل رسالة سنوية من 
خالل شعار تتخذه للمسابقة 
وكان شعار هذا العام »ال ريب 
في����ه« لكي تغ����رس قيمة في 
نفوس املش����اركني جت����اه هذا 
الكتاب الكرمي، وأضاف أيضا 
ان اإلقبال هذا العام كبير، حيث 
بلغ عدد املشاركني 2400 تقريبا 
وأنه وللسنه الثامنة على التوالي 
يس����تمر النجاح بفضل اهلل، 
مبشاركة فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة من خالل التنسيق مع 
إدارة التربي����ة اخلاصة وإدارة 
التعليم اخلاص. وأشار الفضلي 
الى ان تصفيات املسابقة ستكون 
بإذن اهلل يوم����ي 4 و5 ابريل 
اجلاري للبن����ني ويومي 6 و7 
من الش����هر نفسه، للبنات في 
الفترة املسائية من الساعة 7-4 
أما تصفيات ذوي االحتياجات 
اخلاصة فستكون يومي 5 و6 
اجلاري في الفترة الصباحية، 
سائال املولى عز وجل التوفيق 
للجميع واألجر واملثوبة لكل من 
عمل على جناح هذه املسابقة 

املباركة.


