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د.حمد الدعيج يتسلم الدرع التكرميية

 السفير د.عبدالعزيز الفايز متوسطا الديبلوماسيني املغادرين محمد النبهان وفهد الصفيان وعبدالرحمن الدايل وسعود جلعود وخالد السحلي ومناحي املطيري وسليمان القحطاني ومحمد املطيري وعبدالعزيز العنزي ومرزوق البرقعي 

ماضي اخلميس متحدثا خالل امللتقى الثاني لقادة اإلعالم العربي بحضور عادل لبيب

اختتم أعماله التي استمرت على مدى يومين في مكتبة اإلسكندرية

15 توصية لملتقى قادة اإلعالم العربي تؤكد 
ضرورة تعزيز الحرية المسؤولة لإلعالم

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

اإعــــــــالن رقم 2010/88

ذبح  عملية  ا�سناد   2010/2009/4 رقم  املزايدة  طرح  اإعادة  عن 

ب�سحبة  الواردة  والأغنام  املوا�سي  وتعبئة  وتنظيف  وجتهيز 

العا�سمة حمافظة  م�سلخ  يف   )6( رقم  ال�سالة  يف  فقط  الأهايل 

مدير عام البلدية

ذبح  عملية  ا�سناد   2010/2009/4 رقم  املزايدة  طرح  اإع��ادة  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

وجتهيز وتنظيف وتعبئة املوا�سي والأغنام الواردة ب�سحبة الأهايل فقط يف ال�سالة رقم 

(6) يف م�سلخ حمافظة العا�سمة عن طريق املزايدة بالظرف املختوم.

فعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف هذا املجال الراغبة يف الدخول يف هذه املزايدة 

مراجعة بلدية الكويت (اإدارة املناق�سات والعقود - مراقبة املناق�سات واملزايدات) اأثناء 

الدوام الر�سمي للح�سول على وثائق املزايدة مقابل مبلغ -/100 دينار (فقط مائة دينار 

ل غري) وهذا املبلغ غري قابل للرد باأي حال من الأحوال.

الجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�سلوا على وثائق املزايدة �سيعقد يف متام ال�ساعة 

العا�سرة من �سباح يوم الثنني املوافق 2010/7/12 يف مبنى رئي�س قطاع فرعي البلدية 

مبحافظتي العا�سمة واجلهراء - ال�سويخ ال�سناعي - ولأي ا�ستف�سار ميكن الت�سال على 

هاتف: 24827240 - 24827235 داخلي 101 - 103.

تو�سع مظاريف العطاءات يف ال�سندوق اخلا�س املوجود يف اإدارة املناق�سات والعقود - 

الثانية ع�سر من  ال�ساعة  اأق�ساه  العا�سر - يف موعد  باملبنى الإداري رقم (1) - الدور 

ظهر يوم الثنني املوافق 2010/7/26 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات، على اأن يودع مع 

اأولياً ل يقل عن 2٪ (اثنان باملائة) من قيمة العطاء، مدة �سريان العطاء  العطاء تاأميناً 

ت�سعون يوماً تبداأ من تاريخ ف�س املظاريف.

بلدية الكويت

�إعـــــــــالن

جــامـعـة الكــويـت

تعلن اإدارة الرعاية االجتماعية بعمادة �ش�ؤون الطلبة

للطلبة خريجي الثان�ية )2010/2009م(

والراغبني يف االلتحاق بجامعة الك�يت

�شرورة اإح�شار االأوراق التالية عند الت�شجيل يف اجلامعة :    

1- �شهادة رقم احل�شاب �شادرة من البنك تثبت )ا�شم البنك 

- الفرع - رقم احل�شاب(

2- �ش�رة من عقد الزواج للطالب املتزوج الذي يعمل .

3- �شهادة اإثبات اإعاقة حديثة �شادرة من املجل�س االأعلى 

للمعاقني للطالب ذوي االإعاقة .

اإدارة الرعاية االجتماعية

عمادة �شئ�ن الطلبة

الخمي�س: األمة لها تطلعات حضارية وإنس�انية وعل�ى اإلعالم أن يدعمها

ركزت توصيات امللتقى الثاني لقادة االعالم العربي 
على ضرورة تعزيز حرية االعالم العربي بكل انواعه 
في اطار املسؤولية املهنية، وضرورة ان يتجاوز االعالم 
العربي احملاذير ذات الصلة بالتوجهات السياسية وان 
ينأى بنفسه عن اي حمالت تهدم روابط العروبة وان 
يواكب االعالم التطور االلكتروني في شتى املجاالت.

وقد اختتم امللتقى الذي انعقد مبقر مكتبة االسكندرية 
بالتعاون بني هيئ���ة امللتقى االعالمي العربي ومكتبة 
االسكندرية اعماله باصدار بيان شامل حول القضايا 
التي تناولها امللتقى وتوصيات سيتم رفعها الى جامعة 

الدول العربية.
وف���ي كلمته املح محافظ االس���كندرية عادل لبيب 
الى التحديات الكثيرة التي تواجه االعالم العربي على 
الصعيدين االقليمي والدولي في ظل السماوات املفتوحة 
والثورة التكنولوجية واالتصالية، مما يشكل عبئا كبيرا 
يتعني على االعالم العربي مجابهته ومواكبة التطورات 

في هذا املجال احليوي.
من جانبه اعرب االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس عن سعادته بعقد الدورة الثانية 
مللتقى قادة االعالم العربي في رحاب مكتبة االسكندرية 
التي وصفها بالصرح الشامخ، ومبشاركة نخبة قادة 
االعالم العربي واملؤثرين في صناعته في امللتقى الذي 
يهدف الى ايجاد ح���وار نوعي مؤثر وفعال من خالل 
اعتماد الش���فافية والوضوح بني قادة االعالم العربي، 
وذلك م���ن اجل الوصول الى حل���ول عملية وواقعية 
للمشكالت والعوائق التي تواجه مسيرة االعالم العربي 
او تعطله���ا، واضاف ان االمة له���ا تطلعات حضارية 
وانسانية على االعالم ان يدعمها. وخلصت مناقشات 
ومداخالت ملتقى قادة االعالم العربي الثاني الى عدد 

من التوصيات التالية:
� ضرورة استثمار االعالم العربي في حتسني العالقات 

العربية بني الدول.
� ان يلعب االعالم العربي دورا مؤثرا في خدمة قضايا 
األمة وتطلعاتها االنسانية واحلضارية مبا ميكنها من 
مواجهة حتديات املس���تقبل وان يركز على املش���ترك 
الثقافي والتاريخي واللغوي ممتنعا عن التحريض او 
التحقير للكرامة الوطنية لكل شعب عربي على حدة.
� ان يتجاوز االعالم العرب���ي احملاذير ذات الصلة 
بالتوجهات السياس���ية وان ينأى بنفسه عن الدخول 

بحمالت اعالمية تهدم روابط العروبة  واالخوة.
� ضمان استقالل االعالم اململوك للدولة في البالد 
العربية عن احلكومات وعن كل االحزاب السياس���ية 
وتعبيرها عن املش���ترك الوطني العام، وعدم التدخل 
االداري في شؤونها، وانشاء مجالس وطنية مستقلة 

متثل املجتمع الدارتها على اسس مهنية.
تعزيز حرية االع���الم العربي بكل انواعه في اطار 
من املس���ؤولية املهنية التي تضمن اداء فاعال ومؤثرا 

في خدمة قضايا االمة.
� ان يواكب االعالم العربي التطور الذي يشهده االعالم 
اجلديد )املدونات، الصحافة االلكترونية، االعالم املرئي 

على الشبكة، شبكات التواصل االجتماعي(.
� اقامة ورش عمل وحلقات نقاشية حول االخالقيات 
املهنية ومواثيق الشرف املهنية التي تضمن األداء املهني 

واالخالقي لالعالم العربي.
� االهتمام باللغة العربية في مختلف وسائل االعالم 
العربية، واهمية وجود لغة ثانية غير العربية للعاملني 

في احلقل االعالمي العربي.
� دعم حضور مؤسسات املجتمع املدني في االعالم 
العربي مب���ا يضمن عالق���ة تكاملية بين���ه واالعالم 

الرسمي.
� ان يسهم االعالم العربي في تصحيح صورة العرب 

وقضاياهم امام العالم.
� الضمان الكامل حلرية التعبير على اساس املصداقية 
ونش���ر احلقائق بعيدا عن الهوى ومبا يحقق الصالح 

العام.
� ضرورة وج���ود قانون حلرية املعلومات يضمن 

لالعالمي قدرته في االطالع على اي معلومة.
� تنقية القوانني العربية من العقوبات السالبة للحرية 
في جرائم النشر، والغاء عقوبة تعطيل الصحف وقنوات 

التلفزيون من القوانني في كل البالد العربية.
� تقنني حق العاملني في مجال االعالم التلفزيوني في 
انشاء نقابات مهنية مستقلة ترعى مصاحلهم وتدافع 
عن حرياتهم وتضع مدونات مهنية واخالقية ملمارستهم 
املهنية، وتتولى – دون غيرها – محاسبتهم عن اخلروج 

عنها تأديبيا.
� االلتزام بآداب املهنة ومواثيق الش���رف االعالمي 
التي يضعها الصحافيون املس���تقلون بانفسهم بعيدا 

عن التدخل احلكومي.

خالل تكريمه من جامعات أردنية

الدعيج: دعم الطلبة من أولويات القيادة السياسية
عمان � كونا: احتفت جامعات 
الثقافي  املكت����ب  أردنية برئيس 
الكويتي في األردن د.حمد الدعيج 
تقديرا للجهود ال����ذي بذلها عبر 
السنوات املاضية خلدمة املسيرة 
األكادميية في البلدين. وقال رئيس 
جامع����ة عمان األهلي����ة األردنية 
اليوم أخا  د.ماهر س����ليم »نكرم 
عزيزا بصماته واضحة مبجال دعم 
التعليم العال����ي في األردن وكان 
له أثر ايجاب����ي عميق في توطيد 
العالقة األكادميية بني األردن ودولة 
الكويت الشقيقة«. وأضاف سليم 
في كلمته خالل تكرمي جامعة عمان 
األهلية للدكتور الدعيج »ملس����نا 
عن ق����رب اميان الدعيج احلقيقي 
برسالة القيادتني في البلدين بأن 
التعليم هو الباب األوسع لتنمية 
العالق����ات األخوية ف����ي مختلف 
املجاالت«. واختتم سليم بالقول 
»لم يخف على أحد اجلانب االنساني 
الذي قدم  الكبير للدكتور حم����د 
مساعدات كبيرة معنوية ومادية 

دمشق � كونا: اعتبر معاون 
وزير الثقافة السوري د.علي القيم 
الكويتي -  ان امللتقى اإلعالمي 
السوري الذي سينطلق في دور 
الثقافة في خدمة العالقات العربية 
� العربية في دمشق اليوم يشكل 
فرصة جيدة للتعارف والتقارب 
وتبادل األفكار واملعلومات في 

مجال اإلعالم والثقافة.
ورأى القيم ف���ي تصريح ل� 
»كونا« ان الكويت لعبت على مدى 
ال� 60 عاما املاضية دورا رياديا 
من خالل مطبوعاتها واصداراتها 
الكويت  العربي ومجلة  كمجلة 
التي  ومنشورات وزارة اإلعالم 
أثرت الوجدان والثقافة العربية 
من الفكر والعلم والثقافة والتراث 

بأسعار رمزية.

القيم: الملتقى اإلعالمي 
الكويتي � السوري فرصة 

جيدة للتقارب

دورة صيفية تنظمها وتشرف عليها إدارة مساجد الفروانية

الشعيب: »للكويت شبابها« تهدف 
لتعزيز االنتماء ونبذ الطائفية والقبلية

لي لى الشافعي
أعلن الوكيل املساعد لشؤون املساجد بوزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية وليد الشعيب عن انطالق دورة »للكويت شبابها« 
والتي تنظمها وتشرف عليها ادارة مساجد محافظة الفروانية 
تعزيزا للروح الوطنية لدى الشباب وتنفيذا لتوصيات مجلس 
الوزراء اخلاصة بتهيئة الش���باب وزيادة إحساس���هم بالروح 
الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والتعصب بكل أنواعه، مؤكدا 
ان الشباب اليوم بحاجة ملثل هذه الدورات التثقيفية الشاملة 

التي تشتمل على املعلومة والترفيه معا.
وأوضح الش���عيب في تصريح صحافي ان برنامج الدورة 
زاخر باالنشطة واالستضافات القيمة والتي سيكون لها مردود 
ايجابي على ابنائنا في الوقت القريب، فاليوم قد مت تس���جيل 
الريادة إلدارة مساجد الفروانية في هذا املجال ملخاطبة شريحة 

الشباب بصورة مباشرة.
وحث الوكيل املساعد لش���ؤون املساجد أولياء االمور على 
ضرورة االهتمام بتسجيل ابنائهم خالل العطلة الصيفية بدورة 
»للكويت شبابها« التي تستمر ملدة أسبوعني وفقا لبرنامج الدورة 
الذي سيكون ش���امال بكل ما يهم الشباب من خالل استضافة 
الشخصيات الدينية والسياسية واالجتماعية والرياضية والتي 
ستتواصل مع الشباب بتقدمي احملاضرات املتنوعة خالل فترة 
الدورة في مجاالت عدة، باالضافة الى البرامج الرياضية الثقافية 

املصاحبة للدورة.
ووجه الش���عيب الش���كر للعاملني بإدارة مساجد محافظة 
الفروانية على االستعدادات القائمة إلجناح هذه الدورة، متمنيا 
ان تع���م الفائدة وان تكون هذه ال���دورة نواة للعمل اجلماعي 
املشترك الذي يسهم في تثقيف املجتمع وتخريج جيل شبابي 
جديد يعي ويدرك اجلوانب الشرعية الصحيحة وحب الوطن، 

واكتساب املزيد من اخلبرات التي تفيدهم في املستقبل.

بشرى الزين
اقام س���فير خ���ادم احلرمني 
الشريفني د.عبدالعزيز الفايز حفال 
في مقر السفارة لعدد من املوظفني 
انتهاء فترة  اثر  الديبلوماسيني 
مهامهم ضمن بعثة اململكة العربية 

السعودية لدى الكويت.
واشاد السفير د.عبدالعزيز 
الديبلوماس���يني  الفايز بجهود 
املغادرين والت���ي كان لها دور 
كبير في توطي���د العالقات بني 
البلدين الشقيقني وخدمة رعايا 

اململكة في الكويت.
كم���ا ق���دم د.الفاي���ز دروعا 
تكرميي���ة للحضور متمنيا لهم 

التوفيق في مهامهم اجلديدة. )هاني الشمري(د.عبدالعزيز الفايز يلقي كلمة مبناسبة وداع املوظفني

بمناسبة انتهاء فترة عملهم في سفارة المملكة لدى الكويت

السفير السعودي كّرم الديبلوماسيين المغادرين

ثّمن قرار الحكومة وقف إزالتها

الجسار: »البلدي« سيعقد ورش عمل للوصول إلى حل وسط 
يرضي الجميع في تجاوزات الساللم واألدراج الخارجية

ثّمن عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار 
اخلطوة اجلريئة التي اتخذها مجلس الوزراء 
بقيادة س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد واحلكومة الرشيدة بايقاف ازالة 
الساللم واالدراج اخلارجية التي اصبحت هاجس 
املواطن السيما ان هذا املوضوع حساس لدرجة 

ان التريث فيه هو اخلطوة الصحيحة.
واوضح اجلس����ار في تصريح صحافي ان 
املجلس البلدي ال يألو جهدا خلدمة املواطنني 
من خالل االعمال التي يقوم بها من ورش عمل 
وخالف����ه، مبينا ان جميع م����ا اجنزه املجلس 
البل����دي من لوائح يخ����دم اوال واخيرا الوطن 

واملواطن.
واشار اجلس����ار الى ان وقف ازالة الساللم 

واالدراج اخلارجية ومطالبة مجلس الوزراء بتقرير حول املخالفات املوجودة حول 
ه����ذا اخلصوص وبحثه عن امكاني����ة الوصول الى حلول ترض����ي جميع االطراف 
خصوصا انه عندما جتتمع اجله����ات املعنية وهي جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة مع بلدية الكويت س����يتم انصاف املواطنني اصحاب 

التجاوزات في الساللم واالدراج اخلارجية.
وبني اجلس����ار ان املجلس البلدي بجميع اعضائ����ه ال ميانع في عقد ورش عمل 
اخرى للوصول الى حل وسط يرضي اجلميع، مؤكدا ان االمر ان احتاج الى حضور 
االعضاء فس����يحضرون حتى وهم في اجازاته����م الصيفية الن اجلميع وجد خلدمة 

الوطن واملواطن.
ولفت اجلسار الى ان جميع اجلهات املسؤولة تعد حاليا تقاريرها حول مخالفات 
وجت����اوزات الس����اللم واالدراج اخلارجية واملخالفات املوجودة ف����ي البناء حولها، 
مطالبا بان تصل جلنة االزاالت وبلدية الكويت الى حل وقرار نهائي يخدم املواطنني 
ويحد من ازالة الساللم واالدراج اخلارجية والتي اصبحت الهاجس الشاغل جلميع 

املواطنني.

بلدية العاصمة تواصل حمالت التنظيف
بالتعاون مع مختاري المناطق

تفعي��ال للتعاون ال��ذي أطلقه وزير 
األش��غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ولتجسيده على 
أرض الواقع بني جهاز البلدية ومختلف 
ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومية في 
البلدية  مختلف املجاالت املتعلقة بعمل 
ومنها احملافظة على النظافة العامة والبيئة 
الكويتية من مختلف املظاهر الس��لبية 
واصلت بلدية محافظة العاصمة حمالتها 
وأطلقتها في منطقة السرة والتي استمرت 

ملدة ستة أيام.
وأشرف على احلملة مشرف النظافة 
العامة مبركز الس��رة صالح املوس��ى 
بالتعاون مع مختار السرة راشد السيف 
وأعضاء احلي بالتعاون مع ادارة العالقات 
العامة بالبلدية والتي أسفرت عن رفع 8 
س��يارات مهملة و24 نقلة من األشجار 
و54 نقلة من مخلفات البناء والقمامة، إذ 

شارك باحلملة 60 عامال و15 آلية.
وقال املوس��ى انه مت إعداد وجتهيز 
برنامج توعوي لألهالي بهدف احملافظة 

على النظافة العامة باإلضافة الى نش��ر 
الكتيب��ات التي توض��ح لوائح وأنظمة 
البلدية الى جانب القيام بزيارة الدواوين 
في الفترة املس��ائية مع مختار املنطقة 
وأعضاء مجلس احلي لبحث اي مشاكل 
تتعلق بالنظافة العامة او اي مظاهر سلبية 
أخرى باملنطقة حفاظا على جمالية املظهر 

احلضاري للمناطق.
وأض��اف: ان ه��ذه احلمالت تهدف 
الى رفع مس��توى النظافة وتفعيل دور 
البلدية من أجل جعل الكويت نظيفة حيث 
ينعكس ذلك بصف��ة ايجابية على حياة 
الف��رد واملجتمع الس��يما وانها تتطلب 
تضافر جميع اجلهود للوصول الى الهدف 

املنشود.
ومن جهته، قال مختار السرة راشد 
السيف ان احلمالت التي أطلقتها بلدية 
محافظة العاصمة حققت جناحا كبيرا، 
مشيدا بجهود القائمني عليها لتواصلهم 
الدائ��م وتعاونه��م املنقط��ع النظير مع 

مختارية املنطقة.

م.جسار اجلسار

لكل من يعرف عنه انه بحاجة من 
الطلبة العرب وخاصة في فلسطني 
احلبيبة«. من جهته قال د.الدعيج 
»أود أن ابرز الدعم الكبير واملتابعة 
احلثيث����ة التي يحظى بها أبناؤنا 
الطلبة من قبل القيادة السياسية 
الكويتية احلكيمة ممثلة بصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس����مو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء «. وأضاف في كلمته 
خالل حفل التكرمي مبناسبة قرب 
انتهاء مهمته الرسمية في األردن 
»ان قيادتنا في الكويت لم تأل جهدا 
يوما في تقدمي الدعم ألبنائنا الطلبة 
ومدهم بجمي����ع مقومات النجاح 
وتذليل العقب����ات أمامهم لضمان 
عودتهم الى بلدهم للمساهمة في 

عملية البناء والتنمية«.


