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تعلــن أكاديميــة الكويــت للســيارات عــن بــدء برنامجهــا التدريبــي للمجموعــة رقــم )14(، وذلــك وفقــا 
ــا(.   ــي )ألماني ــر أي ج ــركة دايمل ــت( وش ــتثمار )الكوي ــة لالس ــة العام ــن الهيئ ــرم بي ــاق المب ــى االتف ال
بهــدف تدريــب مجموعــة مــن الشــباب الكويتــي فــي مجــال تكنولوجيــا الســيارات .وبعــد إتمــام 

ــادة   البرنامــج التدريبــي بنجــاح يحصــل  المتــدرب علــى شهــــ
»مستشــــار فنــــي فـــي تقنيـــــة السيــــارات«. 

)ميكانيكا وكهرباء و حدادة وصبغ و صيانة السيارات(.

سيبدأ  البرنامج التدريبي في 1 أكتوبر 2019 ولمدة سنة.
وســيكون مواعيــد البرنامــج مــن  يــوم األحــد إلــى الخميــس، مــن الســاعة 08:30 صباحــا إلــى الســاعة 

12:30 بعــد الظهــر. 
ويشترط في المتقدم لهذا البرنامج ما يلي: 

1- كويتي الجنسية.
2- معرفة جيدة باللغة االنجليزية.

 
علــى الراغبيــن  فــي االلتحــاق بهــذا البرنامــج  الحضــور شــخصيا و تقديــم الطلبــات فــي مبنــى أكاديمية 

الكويــت للســيارت علــى العنــوان التالي: 
الشويخ 2، شارع رقم 13 – مقابل ضياء بهبهاني.

بموعد أقصاه: 2019/08/23

لالستفسار يرجى االتصال على الرقم: 51009446
nadia.fuad.kaa@gmail.org :بريد إلكتروني

أكاديمية الكويت للسيارات
Kuwait Automotive Academy In Co-operation with

وزارة
التعليم العالي

 Ministry of Higher
Education

إعـــالن

باب  فتــح  عــن  العالـي  التعليـم  وزارة  تعلن 
التسجيل لخطة بعثات الوزارة لحملة الثانوية 
اإلنجليزية للعام الجامعي 2020/2019، وذلك 
اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2019/8/24، 
الثالثاء  ليوم  الرسمي  الدوام  نهــاية  وحتى 

الموافق 2019/8/27.
 وللتسجيل بالخطة واالطالع على التخصصات 

المدرجة وشروطها وإرشادات التسجيل
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للوزارة

www.mohe.edu.kw

 خطة بعثات الوزارة
لحملة الثانوية اإلنجليزية

للعام الجامعي 2020/2019م

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

تعلن
  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن نشر اإلعالن الخاص بطرح المزايدة رقم 
2020/2019 الخاصة  هـ ع / ش أ م /3- 
باستثمار مواقع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب  لتقديم خدمة العصائر 
الطـازجـة واآليــس كريــم  حســب الشروط 

والمواصفات الواردة بوثائق المزايدة.
على الشركات والمؤسسات الراغبة في االشتراك 
في هذه المزايدة مراجعة موقع الهيئة العامة 
www.( للتعليم التطبيقــي والتــدريب االلكتــروني
paaet.edu.kw( وذلك لشراء عطاء المزايدة 

المدرجة ضمن الخدمات االلكترونية رقم )8(.
ويتم تسليم العطاءات في مقر الهيئة بالشويخ 
- إدارة التوريدات خالل )شهر(، على أن يكون 
موعد معاينة المواقع بتاريخ 2019/08/25 
ويعقد االجتماع التمهيدي يوم األحد الموافق 
2019/09/01 في إدارة التوريدات في تمام 
الساعة العاشرة صباحًا مقابل رسـوم قدرهـا 

)-/75 د.ك( ال ترد.

إعـــالن

»الطرق« تزيل »السافي« على طريق الساملي
فرج ناصر

قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
بإزالة الرمال )الســافي( مــن طريق تطوير 
مشروع الساملي، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة للمرور، وذلك جتنبا لوقوع حوادث 
ملرتادي هذا الطريق. وكشف مصدر مسؤول 
بهيئة الطرق عن ان الهيئة مستمرة في إزالة 

الرمال من الطرق ســواء اخلارجية او حتى 
الســريعة، وذلك جتنبا لتكدس هذه الرمال 
على هــذه الطرقات. وقال ان الهيئة تســير 
وفق خطط وبرامج لتطوير الطرق بالكويت، 

وكذلك تنظيف الشوارع.
وأهابت الهيئة باملواطنني واملقيمني الذين 
يرتادون هذه الطرق الى أخذ احليطة واحلذر 
جتنبا لوقوع اي مخاطر، متمنية السالمة لهم.

جانب من عملية إزالة السافي من طريق الساملي

»االئتمان«: 22.2 مليون دينار
القروض واملنح املنصرفة في يوليو

»الزراعة«
تسمح باستيراد 

احليوانات 
احلية املجترة 

من صربيا
أصــدرت الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية قرارا بإعادة السماح 
باستيراد احليوانات احلية 
املجتــرة من صربيــا، وذلك 
بعــد 5 ســنوات مــن إيقاف 
اســتيرادها بســبب ظهــور 

مرض اللسان األزرق.
وجاء في نص املادة األولى 
من القرار أنه يسمح باستيراد 
جميع أنواع احليوانات احلية 
املجترات من صربيا، وذلك 
خللوها من مرض اللســان 
املــادة  ونصــت  األزرق. 
الثانيــة من القــرار على أن 
تخضع جميع اإلرســاليات 
لإلجراءات الصحية البيطرية 
التي حتددهــا إدارة الصحة 
احليوانيــة بالهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 

السمكية.

أعلن بنك االئتمــان الكويتي أمس 
الســبت أن إجمالي القروض العقارية 
وقروض املرأة واملنح واحملفظة املقدمة 
في شــهر يوليو املاضي يقدر بـ ٢٢.٢ 
مليون دينار )نحو 73.٢ مليون دوالر(.

وأوضح البنك في إحصائية صادرة 
عنه أن تلك القروض منحت لبناء قسائم 
خاصة مببلغ ١.7 مليون دينار )نحو 5.6 
ماليني دوالر( وقسائم حكومية بـ ١١.٩ 
مليون دينار )نحو 3٩.٢ مليون دوالر(.

وأضاف أن تلك القروض منحت كذلك 
لشراء البيوت بـ 4.6 ماليني دينار )نحو 

١5.١ مليون دوالر( ولتوسعة وترميم 
السكن اخلاص بـ ١43.5 ألف دينار )نحو 
473.5 ألف دوالر( فيما بلغت قروض 
توســعة وترميم السكن احلكومي ١.٢ 

دينار )نحو 3.٩ ماليني دوالر(.
وبــني أن قــروض منــح البيــوت 
اخلرســانية قدرت بـــ ٨.5 آالف دينار 
)نحــو ٢٨ ألــف دوالر( في حني بلغت 
منــح ذوي اإلعاقة ٢.6 مليــون دينار 

)نحو ٨.5 ماليني دوالر(.
وفيما يتعلق بقروض احملفظة ذكر 
البنــك أن إجمالي تلك القروض قدر بـ 

١5٠ ألف دينار )نحو 4٩5 ألف دوالر( 
صرف منها ١٢٠ ألف دينار )نحو 3٩6 
ألف دوالر( لقروض التوسعة والترميم 
و3٠ ألــف دينار )نحو ٩٩ ألف دوالر( 

لقروض الترميم.
وبنــك االئتمــان الكويتــي هــو 
مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية 
مســتقلة حتت إشراف وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وذلك طبقا للمرسوم 
)رقم ٨١ لســنة ٢٠٠7( ويتولى منح 
القروض اإلسكانية للمواطن إضافة 

إلى خدمات أخرى.

»التربية«: مديرو املدارس يباشرون أعمالهم االستثنائية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

يباشــر مديرو املدارس أو من ينوب عنهم 
أعمالهــم اليــوم في الفترة االســتثنائية التي 
حددتهــا وزارة التربية ملتابعة االســتعدادات 

للعام الدراسي اجلديد.
ويأتي قرار دوام مديري املدارس بعد موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية الذي خصص لهم مكافأة 
مالية مقدارهــا ١5٠ دينارا نظير عملهم خالل 

فترة اجازتهم الصيفية.
وتكثــف وزارة التربية جهودها من خالل 
قطاعاتهــا املختلفة لدخول عام دراســي خال 
من املعوقات، حيث بدأت بتوزيع األثاث على 
املدارس اجلديدة وجتهيز الكتب الدراسية إلى 
جانب عمال النظافة الذين باشروا أعمالهم في 
تنظيف املدارس وسط متابعة حثيثة وجهود 
كبيرة تبذلهــا إدارة اخلدمــات العامة بقيادة 
مديرها فهد احليان حيث وفرت كل املستلزمات 

املطلوبة للمدارس القدمية واجلديدة.
وفي هذا الســياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.حامــد العازمــي ووكيــل الوزارة د ســعود 
احلربــي يقومــان مبتابعة مســتمرة لعملية 
االســتعداد والعمل على تسهيل وتسخير كل 
اإلمكانات للجان العاملة للقيام بعملها بالشكل 
املطلوب، مشيرة إلى أن الوكيل احلربي سيعقد 
اجتماعا صباح غد االثنني مع مديري املدارس 
لالطالع ومعرفة مالحظاتهم بكل ما يتعلق في 
االستعدادات. وأشارت املصادر إلى أن احلربي 
سيقوم صباح اليوم االحد بجولة تفقدية لعدد 
من املدارس لالطمئنان على سير عملية االعداد 
والتجهيز للعام الدراسي اجلديد، مشيرة الى 
ان اجلوالت التفقدية ســتكون بشــكل شــبه 
يومي وعلى فترتني صباحية ومســائية غير 
معلنة وتستمر حتى انطالقة العام اجلديد في 

سبتمبر املقبل.

بعد موافقة ديوان اخلدمة
مراجعة متطلبات الساحات املدرسية  جتهيز الصفوف الستقبال الطلبة 

تثبيت العجمي مراقبًا
بـ »التعليم اخلاص«

وافق ديوان اخلدمة املدنية 
علــى قرار تثبيت مســفر 
العجمي مراقبا للشــؤون 
اإلدارية باإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص، وذلك بعد استيفائه 
جميــع الشــروط الالزمة 
للمنصب. يذكر أن العجمي 
كان قد شغل املنصب بصفة 
الندب منذ أكثر من عام بعد 
أن اجتاز املقابالت اخلاصة 

مسفر العجميبالترقي لهذه الوظيفة.


