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م.طالل القحطاني يسلم أحد اخلريجني شهادتهبرجس البرجس

ابراهيم الغامن

قامت اإلدارة العامة للجمارك 
اللجنة املش����كلة  م����ن خ����ال 
لاحتفال بتوزيع هدايا تسمى 
»هدية االسرة« وباجات حتمل 
علم الكويت وش����عار اجلمارك 
على القادم����ن الى الكويت من 
مطار الكويت الدولي والقادمن 
من منفذ النويصيب ايام 25 و26 

فبراير.
مت ذلك في إط����ار احتفاالت 
الذك����رى  الكوي����ت مبناس����بة 
اخلمسن لاس����تقال والذكرى 
ال� 20 للتحرير والذكرى اخلامسة 
الس����مو االمير  لتولي صاحب 

مقاليد احلكم.
جتدر االشارة الى ان اجلمارك 
ق����د وزعت نف����س الهدايا على 
موظفيها يومي 23 و24 فبراير 
املاضي كما ان مدير عام االدارة 
العامة للجمارك ابراهيم الغامن امر 
بتوزيع لباس جديد خاص جلميع 
مفتش����ي اجلمارك يحمل شعار 

االحتفالية وشعار اجلمارك.
كما ش����اركت االدارة العامة 
للجمارك مبركبة حتمل ش����كل 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية 
اقيم بشارع  الذي  الكرنڤال  في 
اخلليج العربي يوم 27 فبراير 

املاضي.

»الجمارك« استقبلت 
القادمين للكويت 

بالهدايا احتفااًل باألعياد

»السكنية« تستدعي 
مواطنًا لمراجعتها

مبرة الهدى تقيم 
ملتقاها الثقافي الرابع

طالب���ت املؤسس���ة العامة 
للرعاي���ة الس���كنية املواط���ن 
جهاد صادق سيد مرتضى سيد 
صادق الزلزلة او من ينوب عنه 
واملخصص له البيت احلكومي 
رقم 63 قطع���ة رقم 8 مبنطقة 
العدان مبراجعة املؤسسة في 
مقره���ا الكائن مبنطقة جنوب 
السرة »إدارة التوزيع« بالطابق 
األول أثناء الدوام الرسمي خال 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ 
اذاعة ونش���ر هذا االعان وفي 
حالة عدم احلضور س���تتخذ 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الازمة  القانونية  االج���راءات 

بشأن البيت املخصص له.

أعلن رئي����س مجلس إدارة 
اله����دى اخليرية س����الم  مبرة 
العجم����ي عن انط����اق امللتقى 
الثقافي الرابع عشر للمبرة حتت 
شعار »سبل الهدى« وذلك ابتداء 
من مس����اء اليوم وتختتم يوم 
العجمي  املقبل. وبن  اخلميس 
في تصريح صحافي ان جمهور 
احلضور سيستمعون الى دروس 
ومحاضرات متنوعة يشارك فيها 
ع����دد من رجال الدي����ن والعلم 
واخلب����رة ففي ي����وم االفتتاح 
يكون اللقاء مع الشيخ د.مسعد 
احلسيني ويوم غد الثاثاء الشيخ 
د.ابراهيم الرحيلي ويوم بعد غد 
االربعاء الش����يخ د.فهيد الفهيد 
وتختت����م فعاليات امللتقى يوم 
اخلميس مع محاضرة الش����يخ 

د.فاح اسماعيل مندكار.
واش����ار العجم����ي ال����ى ان 
جمي����ع احملاضرات تق����ام بعد 
صاة العشاء في القاعة امللكية 
جنوب مسجد الشيخ سالم العلي 
مبنطقة الفحيحيل وستقام على 
هامش امللتقى العديد من االنشطة 
املصاحبة له منها الدورة العلمية 
وسيشارك في هذه الدروس خيرة 
من املشايخ والعلماء ومن تلك 
الدروس شرح اصول السنة ألبي 
بكر احلميدي وشرح د.ابراهيم 

الرحيلي.

الكويت تتبرع بمليون دوالر لمفوضية الالجئين
اعلن رئيس مجل���س ادارة جمعية الهال األحمر الكويتي برجس 
البرجس تب���رع الكويت مبليون دوالر لصالح املفوضية العليا لألمم 
املتحدة لش���ؤون الاجئن وذلك ملساعدتها في أداء مهامها اإلنسانية. 
وق���ال البرجس في تصريح ل� »كونا« ان س���بب ه���ذا التبرع يرجع 
للوضع اإلنس���اني احلرج على احلدود التونسية – الليبية ولتسهيل 
عودة النازحن إلى أوطانهم. واضاف: انه مت تكليف وزارة اخلارجية 
بالتنسيق مع جمعية الهال األحمر الكويتي لتسليم هذا الدعم ملساعدة 
املفوضية في أداء مهامها اإلنسانية، مبينا ان للمفوضية دورا بارزا في 
رفع املعاناة عن كثير من النازحن على احلدود الليبية – التونسية.

تخريج دفعة جديدة من المحكمين في جمعية المهندسين 
أنهت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي 
في جمعية املهندسن الكويتية دورة جديدة من 
دورات أص����ول التحكيم، وبلغ ع����دد املجتازين 
للبرنامج نح����و 25 متخصصا من مؤسس����ات 
القطاعن العام واخلاص. وقام رئيس اجلمعية 
السابق م.طال القحطاني ورئيس الغرفة د.ناصر 
غنيم الزيد بتوزيع شهادات التخرج على املتدربن 
واملتدربات، حيث أكد القحطاني حرص اجلمعية 
على توفير مزيد من الكوادر البشرية من مختلف 

التخصصات دعما خلط����ط التنمية احلكومية، 
مشيرا الى امكانية متابعة املتدربن لبرنامجهم 
وانضمامهم الى جلنة التحكيم الهندسي وإدارة 
الغرفة باجلمعية. وأشار الى ضرورة االستفادة 
القصوى من املادة العلمية التي يوفرها البرنامج 
ويقدمها املدرب����ون املتخصصون الذين وفرتهم 
الغرف����ة والذين عرض����وا مجموعة من احلاالت 
العملية إلكساب املتدربن اخلبرة التي ينشدونها 

من هذه البرامج.


