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

اإعتبارًا من مار�س  اأو ما يعادلها اإىل اململكة املتحدة  حملة �شهادة الثانوية العامـة )الق�شم العلمي(  

2010 للعام الدرا�شي )2011/2010( ، وذلك لدرا�شة التخ�ش�شات التالية:-

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

من حملة �سهادة �لثانوية �لعامة يف جمال �ملالحة و�لهند�سة �لبحرية

�ملالحة �لبحرية - �لهند�سة �لبحرية
�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 )2009/2008( اأو )2010/2009(.

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 
 ،IELTS عن )450 نقطة( اأو مبعدل )5( نقاط يف �شهادة

دولة  فى  معتمدة  جهة  ومن  حديثة  ال�شهادة  تكون  واأن 

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:-

تبداأ من متام  الطلبات  وتقدمي  املحددة ال�شتقبال  الفرتة   -1
ال�شاعة التا�شعة �شباحًا وحتى ال�شاعة الواحدة ظهرًا من 

يوم االثنني 2010/2/1 وحتى يوم اخلمي�س 2010/2/18.

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

النفط  ناقالت  ل�شركة  الرئي�شي  املبنى  يف  تكون  املراجعات    -3
الكويتية - منطقة ال�شويخ االإدارية - قطعة )ع( - �شارع جمال 

عبد النا�شر - الدور الرابع - بجانب ديوان املحا�شبة .

ت : 5574 / 24625413

www.kotc.com.kw
 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 ، ، ،

الصوان: »تماهي« تطالب الحكومة بعدم االنقياد
خلف التوجهات األميركية لمواجهة إيران

المغامس لـ »األنباء«: دعوة  العراق مواطنيه 
لتسليم الممتلكات الكويتية  خطوة طيبة

إعادة الوثائق والممتلكات تنفيذًا لقرارات مجلس األمن

وجه رئيس تيار املسار األهلي 
)متاهي( م.عبداملانع الصوان النداء 
الى احلكومة، مطالبا اياها بعدم 
االنقياد خلف التوجهات االميركية 
الرامية الى مواجهة ايران وحتديها 
جراء االختالف على حيثيات امللف 
التيار  النووي االيران����ي. ونبه 
الى خطورة توريط الكويت في 
ايران،  املواجهة املزعوم����ة ضد 
األمر الذي ينذر بتدني مستوى 
االستقرار األمني الداخلي، كما ينذر 
بارتفاع معدالت اخلطر اخلارجي 
على بلدنا املسالم الكويت. وعبر 
التيار عن رفضه استخدام األراضي 

الكويتية كقواعد أميركية قائمة عليها كمنصات اطالق ضد الش����عب 
االيراني املسلم واجلار والذي تربطه بشعوب املنطقة كثير من روابط 
القيم والتاريخ واملستقبل املشترك، معبرا عن استيائه من محاوالت 
السياسة العاملية تقدمي مصاحلها االستراتيجية على املصالح األساسية 

واحلياتية لشعوب املنطقة.

بيان عاكوم
اعتب����ر مدي����ر إدارة املتابعة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
خال����د املغام����س دع����وة وزارة 
العراقي����ة املواطنني  اخلارجية 
العراقيني الى تسليم ما بحوزتهم 
من وثائق وممتل����كات كويتية 
خطوة طيبة وممتازة، مشيرا الى 
ان هذه االجراءات ما هي اال دليل 
على تعاون وزارة اخلارجية في 

سبيل انهاء هذا امللف.
وقال املغامس ان عملية النهب 
والس����رقة أمر ال ميكن ان يقبله 
احد وبالتالي يجب ان يعود احلق 

الصحابه. هذا وقد نشرت اخلارجية العراقية اعالنا كبير احلجم في 
الصفح����ة األولى من صحيفة »الصب����اح« احلكومية حتض »كل من 
بحوزته أي وثائق أو ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام 

عند احتالله الكويت الشقيقة عام 1990 تسليمها إلى الوزارة«.

م.عبداملانع الصوان

اكد وكيل وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية د.عادل 
الف����الح ان وزارة االوقاف ال تدخر جهدا في س����بيل رعاية 
الناشئة من خالل تنظيم انشطة تهدف الى تدعيم البرامج 
التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والترفيهية، 
كما انها حريصة على تس����خير كل طاقاتها حلفظ ورعاية 

الطالب.
جاءت تصريحات د.عادل الفالح خالل افتتاحه انشطة 
املخيم الربيعي الس����ادس بادارة السراج املنير الذي اقيم 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 

ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد، والذي يشمل نش����اط مراكز البنات مبدينة 
االكوابارك، ومراكز البنني مبنطقة املخيمات بكبد، وقد حضر 
حفل االفتتاح حش����د كبير من الشخصيات الديبلوماسية 
منها سفير دولة االمارات في الكويت حسن اخليال والذي 
ابدى اعجابه الش����ديد باملخيم كما حضر املمثل عن امللحق 

الثقافي.
وخالل تفقده للمخيم ابدى الفالح اعجابه بورش العمل 
املتنوعة التي يضمها املخيم ومشاركات الطالبات فيها من 

جميع مراكز السراج املنير املنتشرة في ربوع الكويت، مشيدا 
بادارة السراج املنير حلرصها الدائم على اقامة هذا املخيم 
الربيعي الذي يعد احد االنش����طة املركزية والسنوية التي 

تقيمها االدارة البنائنا وبناتنا اثناء عطلة الربيع.
ويعد املخيم الربيعي الدارة السراج املنير احد االنشطة 
املركزية والسنوية التي تقيمها »السراج« البنائنا وبناتنا اثناء 
عطلة الربيع، فهو مبثابة ميدان تربوي وترفيهي واجتماعي 
يهدف الكساب الطالب قيما واجتاهات تربوية حول التعاون 

واحملبة والعمل اجلماعي واحترام اآلخرين.

الفالح: حريصون 
على حفظ 

الطالب ورعايتهم

كولين: ال حّد للنجاح إذا توافرت أسس التعليم الصحيحة
ليلى الشافعي

اكد البروفيس����ور بجامعة جرينتش بلندن توماس كولني انه ال 
حد للنجاح إذا توافرت اس����س التعليم الصحيحة القائمة على مبدأ 

التطوير الدائم واملواكب للتغيرات احلديثة.
وقال في محاضرته التي ألقاها في مركز تايز للتواصل احلضاري 
التابع جلمعية النجاة اخليرية وحضرها عدد كبير من اجلاليات املسلمة 
الغربية واملهتدين اجلدد والعديد من شخصيات املجتمع، املعلمون 

هم اساس عملية التعليم ومن ثم البد ان نوليهم اهتماما خاصا، والبد 
ان نفك����ر في طرق دفع عجلة التطوير والعمل على تعجيل وتطوير 
قدرات الفهم البشرية وذلك لتحقيق االهداف الصعبة وبعيدة املنال. 
واستش����هد مبس����اعدة الناس للتعليم وحتقيق اهداف صعبة املنال 
وذلك من خالل الدورات واملتابعات. واشار الى ضرورة تضافر جهود 
القائمني بعملية التعليم على طرح وجهات النظر السليمة واستخدام 

الوسائل احلديثة وتطويرها للمعلمني والدارسني على حد سواء.

خالد املغامس


