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 الدخيل: مسجدان في العاصمة يقيمان صالة القيام في وقت مبكر 

 أعلنت ادارة مساجد محافظة العاصمة عن 
مسجدين يقيمان صالة القيام في وقت مبكر.

  وصرح رئيس قسم البرامج الثقافية باالدارة 
فيصل الدخيل بانه نظرا لطبيعة دوام املوظفني 
وتيسيرا عليهم فقد مت تخصيص مسجدين في 
مناطق العاصمة يقيمان صالة القيام في وقت 
مبكر وهما: مسجد العجيري «املعهد الديني سابقا» 

- قرطبة، حيث تبدأ الصالة فيه من الساعة ١١ 
الى الساعة ١٢٫٣٠، ومسجد مرمي الغيث – النزهة 
من الســـاعة ١١٫٣٠ الى الساعة ١٢٫٣٠ مما يتيح 

فرصة النوم والراحة واالستيقاظ مبكرا.
  وختم الدخيل بان املسجدين املذكورين يشهدان 
اقباال كثيفا، داعيا جمهور املصلني الحيا ء سنة 

القيام. 

 توجيهات أميرية بنقل مواطن من السعودية للكويت بطائرة
  بعد تعرضه وأسرته لحادث أليم أثناء عودته من العمرة

 «الزراعة»: صرف الدعم النباتي 
للفترة األولى لعام ٢٠٠٩ 

 صرحت مراقبة الدعم النباتي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســـمكية دالل رجب بأنـــه قد مت صرف الدعم النباتي 
للفتـــرة االولى (ابريلـ  مايوـ  يونيو) لعام ٢٠٠٩ حســـب قرار 
الدعم النباتي رقم ٢٠٠٩/٨٧٢ للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ وقد بلغ 
عدد احليازات املســـتفيدة من الدعم النباتي لهذه املرحلة ٩٣٩ 

حيازة زراعية.
  وأشـــارت الى ان عدد الذين مت حتويل مستحقات الدعم لهم 
بلغ ٥٤٦ حيازة وهم الذين تنطبق عليهم شـــروط صرف الدعم 
والتي من أهمها عدم وجود جتاوز داخل او خارج احليازة وسداد 
القيمة االيجارية للحيازة ألمالك الدولة، حيث بلغ عدد احليازات 
غير املســـددة إليجار امالك الدولة ٣٩٣ حيازة األمر الذي يلزم 

معه ايقاف الدعم النباتي عن هذه احليازات. 

 قال وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي انه بناء على 
توجيهات صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد سيتم نقل 
مواطن كويتي اصيب بحادث اليم في اململكة العربية السعودية 
الى البالد. واوضح العبدالهادي في تصريح لـ «كونا» انه سيتم 

نقل املواطن بطائرة اخالء طبي للبالد فور استقرار حالته.
  يذكر ان املواطن ناصر ســـليمان العازمي تعرض هو واسرته 
حلادث مروري اثناء عودتهم من العمرة ويرقد حاليا في العناية 
املركزة في مستشفى شقرا في غرب اململكة العربية السعودية.

  من جهة اخرى اكدت اللجنة العليا في جامعة الكويت ملتابعة 
التداعيات واالستعدادات ملرض انفلونزا اخلنازير استعداد اجلامعة 
للتصـــدي لهذا املرض من خالل خطة توعوية وتثقيفية للوقاية 

منه واحلد من انتشاره في احلرم اجلامعي.
  وقال بيان للجنة التي اجتمعت امس بحضور عدد من اساتذة 
اجلامعة املتخصصني وممثل من وزارة الصحة ان اللجنة قدمت 
خطة طوارئ ملواجهة تداعيات انتشار املرض في احلرم اجلامعي 
وبحثت اآلليات والسياسات واإلجراءات والتجهيزات الالزمة لعدم 

تأثر العملية التدريسية واألعمال اليومية في اجلامعة.
  وذكرت ان اهم اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي انتشـــار 
مـــرض انفلونزا اخلنازير بني األوســـاط اجلامعية إيجاد توعية 
إرشادية واضحة تســـاهم في تثقيف الطالب واألستاذ اجلامعي 

واملوظفني بوسائل انتقال الڤيروس املسبب للمرض. 


