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وزير الصحة يفتتح غدًا مركز مبارك الكبير الصحي

حتت رعاية وحضور وزير الصحة د.هالل الساير يفتتح غدا في متام 
الساعة 12.30 ظهرا مركز مبارك الكبير الصحي في منطقة مبارك الكبير، 
وذكر مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة الصحة فيصل الدوسري 
ان املركز يخدم س���كان منطقة مبارك الكبير باالضافة الى سكان كل من 
منطق���ة الظهر ومنطقة جابر العلي في الوقت احلالي، وذلك كون مركزا 
الظهر وجابر العلي في طور التأهيل، مبينا ان مركز مبارك الكبير يتألف 
من دورين العلوي مخصص لعيادات طب االس���نان التي من املتوقع ان 

يبدأ العمل فيها بعد ثالثة اس���ابيع كونها في طور التجهيز، اما القس���م 
السفلي من املركز فيضم ستة عيادات طب عام وعيادتني للسكر وثالثة 
عيادات مخصصة المراض النساء والوالدة في طور التجهيز باالضافة الى 
ذلك يوجد في املركز صيدلية مركزية وغرف للتمريض باقسامه املختلفة 
)رجال – نس���اء – اطفال( وتطعيم لالطفال وخدمات فندقية، مشيرا الى 
ان املركز يعمل بنظام طب العائلة من الس���اعة 7 صباحا وحتى 12 ليال 

جميع ايام االسبوع مبا فيها ايام العطل الرسمية.

الشيخ جابر املبارك مستقبال مدير املخابرات الهولندي

م.يوسف الهاجري

اعمال تخريبية بحق البيئة

الهاجري: استعراض األرقام والنسب 
التوضيحية لألحمال الكهربائية

»الزراعة«: أعمال تخريبية على طريق الملك فهد

ترأس وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.يوسف الهاجري نيابة عن 
وزير الكهرباء واملاء امس االجتماع الرابع للجنة التنفيذية لترشيد 
االستهالك من الطاقة الكهربائية واملياه في مؤسسات الدولة بحضور 
اعضاء اللجنة ممثلي الوزارات واملؤسس���ات احلكومية وعدد من 

الوكالء املساعدين في الوزارة.
وقال م.الهاجري ان جدول اعمال االجتماع تضمن عددا من احملاور 

والبنود واستعراض جميع االجنازات من قبل االعضاء.
واوضح ان االجتماع اس���تعرض االرقام والنسب التوضيحية 
لالحمال الكهربائية التي مت توفيرها وناقش اخلطوات واالقتراحات 
املقدمة من اللجنة الفني���ة املنبثقة من اللجنة العليا فيما يتعلق 

باخلطط املستقبلية.
واضاف ان بعض اعضاء اللجنة قدموا تقارير مكتوبة حول ما 

مت اجنازه في مؤسساتهم خالل الفترة املاضية.

حذرت الهيئة العامة لشؤون 
الس����مكية من  الزراعة والثروة 
املمارس����ات اخلاطئة التي يقوم 
بها بعض املواطن����ني واملقيمني 
والتي تنم عن االستهتار وانعدام 
مس����ؤولية احملافظة على مرافق 
الدولة واملمتلكات العامة واستمرار 
االعمال التخريبية ملشاريع الزراعة 
التجميلية واش����عال النيران في 
النباتات مثلما شهده طريق امللك 
فهد الس����ريع باجت����اه منطقتي 
هدية والظهر، وقد مت ابالغ فرق 
املطافئ والدوريات الخماد النيران 

والتحقيق بالواقعة.
الهيئ����ة املواطن����ني  ودع����ت 
واملقيمني لض����رورة التبليغ عن 
تل����ك الفئة املس����تهترة وامثالها 

ممن تس����ول لهم انفسهم العبث 
والتدمير لتلك املش����اريع املكلفة 
والتي وضعت من اجلهم لضبطهم 
واحالتهم الى جهات االختصاص 

في الدولة بالتع����اون مع وزارة 
الداخلية للعم����ل على معاقبتهم 
وردعهم للح����د من تلك الظواهر 

السلبية.

في االجتماع الرابع للجنة التنفيذية للجنة ترشيد استهالك الطاقة

استمرارًا لمسلسل الرعونة واالستهتار

المبارك هّنأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

منصور النزهان

فوزي املجدلي

صاالت االف���راح وذلك بعد ان 
لوحظ خ���الل الفترة االخيرة 
ان غالبية صاالت االفراح تلزم 
املستهلك بالتعاقد مع محالت 
محددة سواء كانت مطاعم او 
غيرها لتوفي���ر البوفيهات او 

عاطف رمضان
ادارة حماية  كش���ف مدير 
املس���تهلك في وزارة التجارة 
النزهان  والصناعة منص���ور 
ل� »األنباء« ع���ن نه�ج جدي��د 
اتخذت��ه »التج���ارة« ملتابعة 
الى ان  املخالف��ات، مش���ي��را 
الوزارة وجهت كتبا لشركات 
االتصاالت بالس���وق احمللية 
وذلك بش���أن الرس���ائل التي 
تتضمن عروضا تسويقية او 
مسابقات »إليقافها« ما لم تكن 
مرخصة من قبل وزارة التجارة 
والصناع���ة، إضافة إلى وقف 
التي تتضمن وعودا  الرسائل 
أو اس���ئلة تتم على سحوبات 

او وعود جوائز.
واضاف النزهان ان »التجارة« 
وجهت كتابا لوزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل بش���أن 

الديكور أو الزهور او التصوير 
مما يجبر املستهلك على التعاقد 
مع محالت محددة ويجعلها في 

املراكز االحتكارية.
وقال النزه���ان ان الوزارة 
وجهت الكتاب ل� »الش���ؤون« 
نظرا لتبعي���ة صاالت االفراح 

لها.
من جهة أخرى أفاد النزهان 
ب��أن »التجارة« نسقت مع بلدية 
الكويت إلغالق املعارض التي 
تقام في ص�����االت االفراح او 
الفنادق وتك��ون غير مرخصة، 
حيث انتش���رت هذه الظاهرة 
بكثرة خ���الل الفترة االخيرة، 
ما تولد عنه بي��ع منتجات غير 
مرخصة او مسموح بتناولها 
املس���تحض��رات  كبع�����ض 
الصيدالنية او انتشار ممارسات 

الغش في هذه املعارض.

بعث النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املب����ارك ببرقيات تهنئة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مبناسبة حلول شهر 
املبارك، وجاء في برقية  رمضان 
النائب األول لصاحب السمو الوالد 
القائد الشيخ صباح األحمد أمير 
البالد املفدى القائد األعلى للقوات 
املسلحة: يش����رفني ان ارفع ملقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
ابنائك منتسبي وزارة الدفاع من 
عسكريني ومدنيني أصدق التهاني 
وأطيب األمنيات مبناسبة حلول 
شهر اخلير والبركة شهر رمضان 
املبارك، داعني املولى عز وجل ان 
يعيد هذه األيام املباركة على سموكم 
وانت����م ترفلون بنعم����ة الصحة 
والعافي����ة وعلى كويتنا احلبيبة 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات، معاهدين 
س����موكم بأننا س����نبقى الرجال 
الساهرين على صون حدود الوطن 
وعزته وكرامته مس����تمدين من 
السديدة مبا  التوجيهات  سموكم 
فيه اخلير لوطننا احلبيب، ودمتم 

ش����هر رمضان املبارك، كما جندد 
ونعاهد سموكم بأن منتسبي قواتنا 
املسلحة باقون على الوالء والوفاء 
في احملافظة على أمن واس����تقرار 
بلدنا العزيز، داعني املولى عز وجل 
ان يعيد هذه املناسبة املباركة على 
س����موكم وأنتم ترفلون بأثواب 
الصحة والسعادة والشعب الكويتي 
العزيز باألمن واالستقرار حتت ظل 
القيادة احلكيمة لسيدي صاحب 
الس����مو الوالد القائد أمير البالد 

ذخرا وعنوان����ا لكويتنا احلبيبة 
الغالية وقائدا ملس����يرتها وراعيا 

لنهضتها.
وف����ي برقية اخ����رى بعث بها 
لس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم����د جاء فيه����ا: يطيب لي ان 
ارفع ملقام سموكم الكرمي باسمي 
ونيابة عن ابنائك منتسبي وزارة 
الدفاع من عسكريني ومدنيني أسمى 
آيات التهاني وأخلص التبريكات 
مبناسبة حلول شهر اخلير والبركة 

الس����ديدة..  املفدى وتوجيهاتكم 
حفظكم اهلل ورعاكم.

واختتم املبارك برقياته ببرقية 
بع����ث بها لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والتي 
جاء فيها: يطيب لي ان أرفع ملقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
ابنائك منتسبي وزارة الدفاع من 
آيات  عس����كريني ومدنيني اسمى 
التهاني وأجمل التبريكات مبناسبة 
حلول ش����هر اخلير والبركة شهر 

رمضان املبارك، مؤكدين استعداد 
العس����كريني على حماية  أبنائك 
مكتسبات شعبنا والدفاع عن سيادة 
بلدنا حرا مستقال متضرعني للمولى 
عز وجل ان يعيد هذه األيام املباركة 
على وطننا احلبيب قيادة وشعبا 
وهما ينعمان مبزيد من االستقرار 
واالزدهار، متمنيا لسموكم موفور 
الصحة والعافية، وفقنا اهلل وإياكم 
لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من 
أجل رفعة وطننا العزيز حتت ظل 
القيادة احلكيمة لسيدي حضرة 
صاحب السمو الوالد القائد أمير 
البالد املفدى وس����مو ولي عهده 
األمني وتوجيهات سموكم السديدة، 
حفظكم اهلل جميعا ذخرا وسندا 

لهذا البلد املعطاء وشعبه األبي.
من جهة اخرى، استقبل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك أمس 
مدير املخابرات واألمن العسكري في 
مملكة هولندا اللواء بيتر كوبالنس. 
اللقاء تبادل األحاديث  ومت خالل 
الودية وبحث العالقات الثنائية بني 
اجلانبني وسبل تعزيزها وتطويرها 
الس����يما في املجاالت العسكرية 
اضافة الى مناقشة آخر املستجدات 

اإلقليمية والدولية.

التنسيق مع البلدية إلغالق المعارض غير المرخصة التي تقام في صاالت األفراح أو الفنادق

النزهان لـ »األنباء«: »التجارة« وجهت كتبًا لشركات االتصاالت
إليقاف »الرسائل« التسويقية والمتضمنة جوائز »غير مرخصة«

185 شخصًا تقدموا لـ »إعادة الهيكلة« 
لالستفادة من بدل التسريح حتى أمس

محمد هالل الخالدي
اكد االمني العام لبرنامج اعادة 
هيكلة الق���وى العاملة باالنابة 
فوزي املجدلي ان عدد املتقدمني من 
املسّرحني واملستقيلني للتسجيل 
في البرنامج واالستفادة من قرار 
مجلس الوزراء املتعلق بصرف 
راتب بدل البطالة بلغ 185 موظفا 
منذ االحد 9 اجلاري وحتى امس 
16 اجل���اري وق���ال املجدلي ان 
هناك احصائي���ة متكاملة حول 
اعداد وشرائح املتقدمني بحسب 
اجلنس والعمر واملؤهل العلمي 
واستيفاء شروط الصرف، كما اكد 
ان باب التسجيل اليزال مفتوحا 
والبرنامج مستمر في استقبال 

املوظفني املسرّحني.

رابعا: حسب توافر شروط الصرف
العددالحالة

49مستوفي الشروط ويستحق الصرف

غير مستوفي الشروط وال يستحق الصرف )لعدم اكتمال مدة التسجيل بالتأمينات 6 اشهر او 
48اسباب انهاء اخلدمة ترجع الى ارادته او مسرّح في غير الفترة من 2008/10/1 حتى 2009/8/3(

88نقص في املستندات وجار اخطار املراجعني الستكمالها لبحث مدى توافر الشروط من عدمه

185االجمالي

إحصائية عن المسرحين المتقدمين إلعادة الهيكلة
أوال: حسب المؤهل

العددالمؤهل
1درجة الدكتوراه

4درجة املاجستير

36جامعي

31دبلوم

1ثانوي + دورتني

1ثانوي + دورة

39ثانوي

3متوسط + ثالث دورات

5متوسط + دورتني

4متوسط + دورة واحدة

52متوسط

8ما دون املتوسط

185االجمالي

ثانيا: حسب العمر
االجماليمن 40 فما فوقمن 30 حتى 39 سنةمن 18 حتى 29 سنة

1065722185

ثالثا: حسب النوع
االجمالياناثذكور
11768185

أفرع التموين تبدأ بصرف األرز 
المحسن أكتوبر المقبل

 قالت وزارة التج��ارة والصناعة امس ان افرع التموين 
ستبدأ في مطلع شهر اكتوبر املقبل بصرف األرز احملسن ذي 
اجلودة عالية االمتياز بعد التأكد من نفاد املخزون املعتمد حاليا 
في البطاقة التموينية. واوضح مدير إدارة التموين بالوزارة 
محمد العنزي ان األرز الذي اعتمدت��ه الوزارة يع��د من افخر 
األنواع على مس��توى العالم وبلغ اجمالي تكلفته السنوية ما 
يزيد على 26 مليون دين��ار. مشيرا الى انها املرة الثانية التي 
جتري فيها الوزارة حتسينات على نوعية األرز خالل أشهر 
قليلة. يذكر ان عدد املسجلني في كشوف ادارة التموين يبلغ 
475ر1 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنني ومقيمني في 
ح��ني بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 

156565 بطاقة متوينية.


