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شافي الهاجري

نادي المعاقين يثّمن إلغاء البصمة 
عن ذوي االحتياجات الخاصة في »الصحة«

تقدم أمني السر العام بالنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني شافي 
الهاجري باسمه ونيابة عن مجلس 
ادارة النادي وجميع اعضائه وكافة 
منتس����بيه بأطيب وأرق التهاني 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد والى اعضاء احلكومة 
ورئيس واعض����اء مجلس األمة 
والشعب الكويتي واملقيمني على 
الطيبة والى األمتني  هذه األرض 
العربية واإلسالمية بأصدق التهاني 
والتبريكات مبناسبة حلول شهر 
الهاجري  املبارك. واشاد  رمضان 
بجهود وزير الصحة د.هالل الساير 
على مبادرت����ه الكرمية وجهوده 
الطيب����ة واملتواصل����ة في خدمة 
ابناء الكويت املعاقني بصفة خاصة 
ووقفته االبوية جتاههم وذلك من 
خ����الل قراره إلغ����اء البصمة عن 
املوظفني من فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة التابعني إلدارات واقسام 
وزارة الصحة، متمنيا من جميع 
املسؤولني ان يحذو حذو الوزير 
الساير سواء في اجلهات احلكومة 
أو األهلية وذلك لرفع احلرج عن 
ابنائهم واخوانهم املعاقني واالكتفاء 
املباشر  بالتوقيع لدى مسؤولهم 

لكل موظف وموظفة من هذه الفئة. 
وقال الهاجري ان هذه املبادرة من 
الوزير د.الساير تدل على تفهمه 
لتلك احلاالت ونناشد جميع الوزراء 
واملسؤولني في وزارات ومؤسسات 
الدولة سواء احلكومية او القطاع 
اخلاص ان يصدروا قرارا مشابها 
اننا نعيش  القرار خاص����ة  لذلك 
اياما مباركة هي ايام شهر رمضان 

الكرمي التي تكث����ر فيها اخليرات 
والصدقات واملب����ادرات اخليرية 
لذلك نتطلع وكلنا أمل بالقيادات 
العلي����ا والوس����طى ان تكون لها 
وقفة داعمة له����ذه الفئة العزيزة 
على قلوبهم جميعا متطلعني بعون 
من اهلل وتوفيقه ان نسمع خالل 
االيام القليلة املقبلة عن مبادرات 

مشابهة.

»الزراعة«: الحدائق 
والمشاريع التجميلية 
تتعرض ألعمال تخريب

اعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ان  الس���مكية  الزراعة والثروة 
احلدائ���ق العام���ة وغيرها من 
مش���اريع الزراع���ة التجميلية 
التابعة لها في مختلف املناطق 
تتعرض بصورة مستمرة العمال 
تخريبي���ة من قب���ل مجموعات 
من الشباب املس���تهتر وتشمل 
اتالف لوحات الكنترول اخلاصة 
باالضاءة وكسر االسوار والبوابات 
الرئيس���ية للحدائ���ق وغ���رف 
احلراس والكافيتريات وغيرها، 
وكذلك قلع االشجار والصعود 

على املسطحات اخلضراء.

تعلن  �شركة ناقالت النفط الكويتية - KOTC -  عن رغبتها يف اإبتعاث عدد من الطلبة الكويتيني 

من حملة �شهادة الثانوية العامـة )الق�شم العلمي(  اأو ما يعادلها اإىل اململكة املتحدة )�شاوث �شيلدز(  

اإعتبارًا من �شبتمرب 2009 للعام الدرا�شي )2010/2009( ، وذلك لدرا�شة التخ�ش�شات التالية:-

�إعالن  
ب�ساأن فتح باب �لقبول للر�غبني يف �لدر��سة باململكة �ملتحدة

من حملة �سهادة �لثانوية �لعامة يف جمال �ملالحة �لبحرية

�ملالحة �لبحرية - هند�سة بحرية
�أواًل: �ل�سروط �لعامــة: 

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�شية.
2- اأن يجتاز املتقدم املقابلة ال�شخ�شية.

3- اأن يكون حممود ال�شرية وال�شمعة واأال يكون قد �شبق احلكم 
عليه يف جناية اأو يف جنحة خملة بال�شرف اأو االأمانة.

4- اأن يكون الئقاآ �شحياآ.
5- اأال يقل طول قامته عن )165 �شم(.

العامة  الثقافيـة  االإختبــارات  جميـع  املتقـــدم  يجتـــاز  اأن   -6
والقدرات بنجاح.

7- اأال يكون قد �شبق ف�شله من خدمة احلكومة اأو من اأحد االأجهزة 
التعليمية احلكومية اأو االأخرى بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

8- اأال يكون املتقدم قد اإن�شحب اأو ف�شل من بعثة درا�شية �شابقًا 
من ال�شــركــــة.

ثانيًا : �ل�سروط �خلا�سة:

1- اأن يكون املتقدم حا�شاًل على �شهادة الثانوية العامة)الق�شم 
العلمي فقط( اأو اأي مايعادلها من خريجي اإحدى ال�شنتني 

الدرا�شيتني )2008/2007( اأو )2009/2008(.

2- اأن يكون املتقدم حا�شاًل على معدل ال يقل عن )%75( اأو )2.75( 
نقاط لنظام املقررات لت�شعيب علوم ، ريا�شيات و�شناعي.

3- اأن ال يزيد ال�شن عن )20( �شنة عند تقدمي الطلب .
4- اأن يكون املتقدم )اأعزب( .

5- اأن يكون املتقدم حا�شاًل على �شهادة TOEFLمبعدل اليقل 
عن )450 نقطة(اأو ما يعادلها يف �شهادة IELTS، واأن تكون 

ال�شهادة حديثة ومن جهة معتمدة فى دولة الكويت وغري 

�شادرة قبل 2009/1/1 ، ولن تقبل اأية �شهادة �شادرة قبل 

هذا التاريخ.

6- يف حالة ح�شول املتقدم على �شهادة الثانوية العامة من خارج 
دولة الكويت ، ي�شرتط اأن يكون قد اأمت مراحل الثانوية يف 

بلد واحد ، وي�شتثنى من هذا ال�شرط الطلبة املوفد اأولياء 

اأمورهم يف مهام ر�شمية اأو بعثات درا�شية من قبل الدولة.

7- اأال يكون من العاملني بالدولة اأو القطاع االأهلي.

ثالثًا : �مل�ستند�ت �ملطلوبة :

1- ن�شخة طبق االأ�شل )م�شدقة( عن �شهادة الثانوية العامة 
باملعدل املطلوب .

2- البطاقة املدنية االأ�شلية و�شورة عنها.
.)6x4( شور �شخ�شية - قيا�س� )3- عدد )4

4- �شهادة اجلن�شيةاالأ�شلية و�شورة عنها.
5- �شهادة ح�شن �شري و�شلوك .

6-جواز ال�شفر االأ�شلي و�شورة عن ال�شفحة االأوىل والثانية.
ر�بعًا : �جر�ء�ت �لت�سجيل:-

الطلبات  وتقدمي  اأوالت�شجيل  لالإ�شتف�شار  املحددة  الفرتة   -1
ال�شاعة  وحتى  �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة  متام  من  تبداأ 

يوم  وحتى   2009/8/25 الثالثاء  يوم  من  ظهرًا  الواحدة 

اخلمي�س 2009/9/10.

التقيد مبواعيد مراجعة جلنة  املتقدمني للت�شجيل  2- على 
الت�شجيل باليوم والتاريخ املذكور بالبند اأعاله.

ال�شاحليــة   منطقة   – ال�شالم  بــرج   : يف  تكون  املراجعات   -3
�شارع فهد ال�شامل – الدور الثامن .

خام�سًا : معلومات ��سافية:

1- فرتة الدرا�شة االأولية �شوف تكون مرحلة متهيدية لدرا�شة 
اللغة االإجنليزية واملواد العلمية ذات ال�شلة باملهنة.

2- تكون مدة الدرا�شة )4( �شنوات تقريبًا للح�شول على �شهادة 
اأكادميية و �شهادة اإخت�شا�س دولية توؤهله للعمل على ظهر 

ناقالت النفط.

3- �شوف تت�شمن فرتة الدرا�شة فرتة تدريب عملي على ظهر 
ناقالت ال�شركة.

معهم  التعاقد  يتم  �شوف  قبولهم  يتم  الذين  املتقدمني   -4
ح�شب ال�شروط واللوائح املعمول بها لدى ال�شركة.

مهند�س  برتبة  بنجاح  الدرا�شة  اإمتام  بعد  اخلريج  يعني   -5
بحري اأو �شابط مالحة بحري ح�شب االإخت�شا�س للعمل 

على ظهر الناقالت وطبقاآ لل�شروط واللوائح املعمول بها 

لدى ال�شركة.
واهلل املوفق ، ، ،


