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كشف عن اجتماع تقييمي بعد إجازة العيد وسحب تراخيص أصحاب المخالفات الجسيمة

في اجتماع تنسيقي بين »الشؤون« وإدارة أمالك الدولة

مصدر لـ »األنباء«: مبرات لم تلتزم بقرار جمع التبرعات 
عبر االستقطاع البنكي وتجمع األموال بشكل نقدي

تفعيل قرار إنشاء صندوق دعم السلع 
وخفض األسعار برئاسة »التجارة«

 بشرى شعبان
كش���ف مصدر مس���ؤول في وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعم���ل ان اجتماعا عقد امس االول 
بني مسؤولي الوزارة وادارة امالك الدولة ملناقشة 
س���بل تفعيل قرار مجلس الوزراء بش���أن انشاء 
صندوق خاص لعائدات احملالت واالفرع املستثمرة 
من قبل اجلمعيات التعاونية على ان تكون وزارة 

املالية املسؤولة عن هذا الصندوق.
وب����ني املصدر ان االجتماع حض����ره وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري والوكيل املساعد لقطاع التعاون 
حمد املعضادي ومدير ادارة التفتيش التعاوني احمد 

ذياب.
واشار الى ان الهدف من اللقاء التنسيق والتفاهم 
حول كل ما يتعلق بقضايا العمل الكفيلة بتس����هيل 

االجراءات والسرعة في التنفيذ.

كما تطرق الى مناقشة موضوع ال� 30% التي اقرها 
مجلس الوزراء بخصوص انشاء صندوق برئاسة وزارة 
املالية والتي كانت تتقاضاها وزارة املالية في اجلمعيات 

لتساهم في دعم السلع وتخفيض االسعار.
واضاف املصدر: كما تطرق النقاش ملوضوع انشاء 
الصندوق اخل����اص بالعائدات التي كانت تتقاضاها 
احملافظات في التعاونيات والبالغة نسبة 7% وتترأسه 
وزارة التج����ارة ويضم في عضويته كال من وزارتي 
املالية والش����ؤون، وايضا لالستفادة من هذه املبالغ 

في دعم السلع وتخفيض االسعار.
واوضح انه مت االتفاق على ضرورة االسراع في 
تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن هذين الصندوقني 
ووضعهما حي����ز التنفيذ في وقت قريب، كما اتفقوا 
على استمرار اللقاءات واالجتماعات لتسهيل العمل 

وتبسيط االجراءات.

 بشرى شعبان
لم تقتص����ر مخالف����ات جمع 
التبرعات هذا العام على اموال نقدية 
وفق ايصاالت غي����ر مختومة بل 
تعدت ذلك الى الكثير من االساليب 
امللتوية التي تسيء للعمل اخليري 
وفق ما كشف مصدر مسؤول في 
وزارة الش����ؤون الذي اش����ار انه 
ولالسف ان يشهد هذا الشهر الكرمي 
الكثير من املخالفات  شهر اخلير 
التبرعات وقد  في مس����ألة جمع 
سجل فريق متابعة العمل اخليري 
عددا ال يستهان به من املخالفات 
ابرز  شكل صدمة للعاملني، ومن 
املخالفات ضبط عدد من االشخاص 
يقومون بجمع التبرعات النقدية 
مبوجب دفاتر ايصاالت باس����ماء 
جمعيات كبيرة ومشهود لها دون 
علم اجلمعية، الى جانب استعادة 
ظاهرة جمع املالبس واملواد العينية 
في االكشاك التي انتشرت في عدد 

من املناطق.
وبني املص����در ان فرق متابعة 
العمل اخليري قامت بازالة االكشاك 

الفريق يزيلها في  لكن لالس����ف 
النهار واللجان تضعها في املساء، 

وهكذا.
وقال ان استفادة املبرات اخليرية 
من قرار السماح لها بجمع التبرعات 
وفق استقطاع بينكي زاد كثيرا من 
ارتفاع عدد املخالفات اذ ان اعدادا 
كبي����رة من املبرات لم تلتزم قرار 
جمع التبرعات عبر االس����تقطاع 
البنكي بل جتمع االموال النقدية 
وكشف املصدر ان الوزارة ممثلة في 

ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ستدعو اللجنة املسؤولة عن متابعة 
العمل اخليري وفريق العمل امليداني 
الجتماع يعقد بعد اجازة عيد الفطر 
الجراء تقييم شامل لكل ما حدث 
خالل ش����هر اخلير ول����ن نتهاون 
في اتخاذ االجراءات الالزمة بحق 
املخالفني وحتى تصل العقوبة الى 
الترخيص وايقاف اجلهة  سحب 
املسؤولة عن املخالفات اجلسيمة 

عن العمل.

»ايستباك« و»جانسبورت« تحتفالن بانطالق
العام الدراسي الجديد بالتعاون مع »الوطني«

»ايس���ت�ب���اك«  أعلن�����ت 
التابعت���ان  و»جانس���بورت« 
لشركة علي عبد الوهاب وأوالده 
وش���ركاهم عن مشاركتهما بنك 
الوطن���ي في االحتفال  الكويت 
بعودة الطالب إلى املدارس وبدء 
العام الدراسي اجلديد من خالل 
توزيع هدايا اشتملت على حقائب 
ماركة إيس���تباك وجانسبورت 
وخصومات مغرية جلميع العمالء 
الذين يقومون بفتح حس���ابات 
زينة واألزرق لدى البنك كهدايا 
مبناس���بة بدء العام الدراس���ي 

اجلديد.
وخلل���ق جو من التميز على 
موس���م العودة إل���ى املدارس، 
الش���ركة مجموعة هديا  قدمت 
عب���ارة عن مقلمة »إيس���تباك« 
أو »جانسبورت« باإلضافة الى 
قسيمة خصم بنسبة 25% ميكن 
استخدامها في أي من معارض 
كاربن فيب���ر املوزعة في أنحاء 
الكويت واملتواجدة في األڤنيوز 
والساملية ومطار الكويت الدولي 
والتي تنفرد بتسويق منتجات 
املاركة املميزة  »ايستباك« تلك 

واملشهورة بجودتها.
وبهذه املناس���بة ق���ال علي 
املط���وع املدير في ش���ركة علي 
عبد الوه���اب ان اختيار البنك 
الوطني له���ذه النوعية الراقية 
من املنتج���ات اخلاصة بالطلبة 
إمنا يؤكد مدى حرصه على إرضاء 
عمالئه م���ن خالل منحهم هدايا 
قيمة عالية املس���توى واجلودة 
وتناس���ب مختلف األعمار بدءا 
من سن احلضانة وحتى نهاية 

املراحل الثانوية. 
»ايس���تباك«  ان  وأض���اف 
و»جانسبورت« حتظيان بقبول 
من الشركات واملؤسسات وتقوم 
بوضعها ضمن قائمة الهدايا او 
التي تقدمها لعمالئها  العروض 

املميزين.
وتعتبر الشركة الرائدة محليا 
في قطاع املفروشات واألجهزة 
الكهربائية واملطابخ باإلضافة 
إلى خبرتها الطويلة في قطاع 
امل���واد االس���تهالكية  توزيع 
واألدوية حيث تتولى الشركة 
الدوائية  توزي���ع منتجاته���ا 
ملختلف صيدليات الكويت الى 

جانب امتالكه���ا ألكثر من 22 
صيدلية. وتغطى الشركة من 
خالل توسعها قطاعات األزياء 
واملالبس واملستلزمات الرياضية 
ومعدات التخييم والرحالت. كما 
انها أيضا من اولى الش���ركات 
التي أسس���ت مراك���ز اللياقة 
البدنية املتخصصة للسيدات 
محليا، وللشركة حصة كبيرة 
في القطاع العقاري الس���كني 
واالستثماري من خالل انتشار 
الراقي���ة في مناطق  عقاراتها 

الكويت.

السنعوسي: العيد »يحلى« في أبراج الكويت 
وإقبال على الطلبات الخارجية  

ضمن االحتفاالت التي تنظم 
مبرافق ش���ركة املش���روعات 
ابراج  إدارة  السياحية، تعتزم 
الكوي���ت تفعي���ل خدماته���ا 
وبرامجها خالل فترة عيد الفطر 
املبارك، وقال مدير ابراج الكويت 
بشركة املشروعات السياحية 
مشاري السنعوسي: لقد أعدت 
ادارة االب���راج برنامجا خاصا 
الستضافة العديد من ضيوف 
ومحبي ابراج الكويت ملشاركتنا 
في هذه املناس���بة، واضاف ان 
ادارة االبراج وفريق العمل القائم 
على تش���غيل االبراج ال يألون 

جهدا في تقدمي اشهى البوفيهات وارقى اخلدمات لضيوفنا االعزاء 
وس���يتضمن بوفيه االبراج طوال فت���رة العيد العديد من االكالت 
الكويتية احملببة واالكالت العاملية، ويستقبل قسم الطلبات اخلارجية 
يومي���ا العديد من االتصاالت اخلارجية حلجز الطلبات وس���يتم 
توفير كافة الطلبات حس���ب احتياجات اجلمهور وقسم الطلبات 
اخلارجية يشهد اقباال كبيرا ومازال االقبال مستمرا، هذا باالضافة 
الى العرض املميز الذي س���تقدمه ادارة االبراج وهو توفير وجبة 
مجانية لكل زائر عند الدخول للكرة الكاش���فة، واكد السنعوسي 
على توفير اخلدمة املميزة واالصناف املتعددة التي تتناس���ب مع 
جميع االذواق وهناك العديد من العائالت الكويتية واملقيمة دائبة 
على حجز البوفيهات من خالل خدمة الطلبات اخلارجية، ومتنى 
السنعوس���ي ان يقضي جمي���ع رواد وزوار ومحبي االبراج امتع 
االوقات مع البرامج واخلدمات املميزة مهنئا الكويت وشعبها بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر املبارك اعاده اهلل على 

األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

علي املطوع

اقبال كبير على الطلبات اخلارجية من األبراج في العيد

كشك جلمع املالبس

جابر المبارك هنأ صاحب السمو
 وولي العهد ورئيس الوزراء بعيد الفطر

العويش: الكويت ستكون من أوائل الدول
 التي ستحصل على تطعيم إنفلونزا الخنازير

أرسل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك برقية تهنئة مبناسبة عيد 
الفطر املبارك الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد جاء فيها: سيدي حضرة صاحب السمو الوالد 
القائد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه أمير البالد املفدى القائد األعلى للقوات 

املسلحة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
باس����مي ونيابة عن ابنائكم العاملني في وزارة 
الدفاع من عس����كريني ومدنيني نرفع ملقام سموكم 
الكرمي أس����مى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد، متضرعني للمولى جلت 
قدرته ان يعيد هذه املناس����بة الكرمية على سموكم 
بالهناء والس����عادة وان يس����بغ على سموكم نعمة 
الصحة والعافية وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
الرخاء واالزدهار وعلى كويتنا الغالية اخلير واليمن 
والبركات حتت ظل القيادة احلكيمة لسموكم الكرمي 
وتوجيهاتكم الس����ديدة، حفظكم اهلل ورعاكم. وكل 

عام وسموكم بخير.
كما أرسل برقية مماثلة إلى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد قال فيها: سمو األخ الكرمي الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه ولي العهد 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد نتقدم لسموكم 

باسمي ونيابة عن ابنائك العاملني في وزارة الدفاع من 
عسكريني ومدنيني بأسمى آيات التهاني والتبريكات، 
داعني اهلل عز وجل ان يعيد هذه املناسبة العزيزة 
على سموكم وانتم في امت الصحة والسعادة وكويتنا 
احلبيبة ترفل في العز واخلي����ر حتت ظل القيادة 
احلكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الوالد القائد 
أمير البالد املفدى وتوجيهات س����موكم السديدة.. 

حفظكم اهلل ورعاكم. وكل عام وسموكم بخير.
وكذلك بعث ببرقية تهنئة أيضا إلى سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد جاء فيها: سمو األخ 
الكرمي الش����يخ ناصر محمد األحمد الصباح حفظه 
اهلل ورعاه رئيس مجلس الوزراء الس����الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
يطيب لي ان ارفع الى مقام سموكم باسمي ونيابة 
عن ابنائك منتس����بي وزارة الدفاع من عس����كريني 
ومدنيني أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول عيد الفطر الس����عيد، داعني الباري عز وجل 
ان يتم عليكم نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا 
وش����عبنا الوفي التقدم واالزدهار حتت ظل القيادة 
احلكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو 
الوال����د القائد أمير البالد املفدى وس����مو ولي عهده 
األمني وتوجيهات س����موكم السديدة.. حفظكم اهلل 

ورعاكم. وكل عام وسموكم بخير.

 حنان عبدالمعبود
قال مدير ادارة الصحة العامة 
في وزارة الصحة د.راشد العويش 
الليلة قبل املاضية ان »انفلونزا 
اخلنازير مرض بسيط وغير قاتل 
وميكن التعامل معه، فهذا الوباء ال 
يقتل ولكنه يزعج من لديه مشاكل 
العويش  صحية اصال«.وأوضح 
في ندوة اقيمت في جمعية الهالل 
األحم����ر بعن����وان »كيف حتمي 
نفس����ك من انفلونزا اخلنازير؟« 
ان مش����كلة ذلك املرض انه قابل 
لالنتقال من شخص الى آخر دون 
الشعور بالعدوى املرضية بشكل 
فوري ولكنه اقل خطورة حتى من 
االنفلونزا العادية.وأشار الى ان 
هذا املرض يصيب اجلهاز التنفسي 
وهو ينتقل ع����ن طريق التنفس 
والعطس والرذاذ، لذا جتب الوقاية 
من الرذاذ، مبينا ان ذلك الڤيروس 
ضعيف ويعيش من ساعتني الى 
8 ساعات ولكن عيبه هو سرعة 

االنتشار.
وب����ني ان اع����راض انفلونزا 
اخلنازي����ر ه����ي نف����س اعراض 
االنفلونزا العادية ولكن يصاحبها 
اإلسهال والقيء، مضيفا ان كبار 
السن واحلوامل واملرضي املصابني 

بأمراض مزمنة او نقص املناعة 
الناس عرضة لالصابة  أكثر  هم 
بهذا املرض.وذكر ان فترة حضانة 
املرض من يوم حتى اسبوع بحد 
اقصى.وق����ال العويش ان وزارة 
الصحة في الكويت لديها مخزون 
اس����تراتيجي كاف م����ن االدوية 
املعاجلة للمرض ولكن ال يوجد 
حتى اآلن اي طعم لهذا الوباء في 
جميع انح����اء العالم.واضاف ان 
شركات عاملية متخصصة في هذا 
املجال تس����عى الى تصنيع طعم 
فعال لالنفلونزا اجلديدة، مشيرا 

الى ان الكويت ستكون من اوائل 
الدول التي س����تحصل على هذا 
التطعي����م بعد تصنيعه وطرحه 

في االسواق.
ومن جانب آخ����ر، قال مدير 
ادارة الك����وارث والط����وارئ في 
جمعية اله����الل االحمر الكويتي 
مساعد العنزي ان هذه الندوة هي 
الهالل االحمر  لتدريب متطوعي 
بالتعاون مع وزارة الصحة على 
كيفية الوقاية من املرض، حيث 
سيقومون بزيارة املدارس لنشر 

التوعية.

النصف: المدينة الترفيهية 
استعدت الستقبال عيد الفطر المبارك

العمليات  إدارة  أعلن مدي����ر 
الترفيهية  واألنش����طة باملدينة 
بشركة املشروعات السياحية عن 
مواعيد التشغيل باملدينة الترفيهية 
خ����الل عطلة عيد الفطر املبارك، 
حيث تستقبل املدينة الترفيهية 
زوارها من الساعة الرابعة عصرا 

وحتى ال� 12 مساء.
واض����اف النص����ف ان ادارة 
املدينة الترفيهية س����عت الى ان 
يكون هن����اك العديد من الفقرات 
التي تضيف  املتنوعة والشيقة 
جوا من امل����رح واملتعة لألطفال 
والكبار ومن ضمن هذه الفقرات 
الشخصيات الكرتونية والبرامج 
الترفيهية، باالضافة الى مشاركة 

نخبة من الفنانني.
ومتن����ى النص����ف ان يقضي 
زوار املدينة الترفيهية ومحبوها 

أس����عد وأطيب األوق����ات، مهنأ 
الشعب الكويتي وجميع املقيمني 
بعيد الفط����ر املبارك، أعاده اهلل 
عل����ى اجلميع باخلي����ر واليمن 

والبركات.

الشرهان: »أنا أتعلم بطريقة مختلفة« 
فيلم من إنتاج »الدسلكسيا«

استمرار اإلضراب 
في قصر العدل

تعطلت إجراءات التقاضي في 
الكويت امس مع بداية اإلضراب 
ال����ذي قام به ع����دد من موظفي 
االدارات التابعة إلدارة الرسوم 
القضائية في قصر العدل ومجمع 
احملاكم ف����ي الرقعي والذي من 
املقرر ان يس����تمر الى يوم غد 

اخلميس.
اذ متت االستعانة مبوظفني 
م����ن خ����ارج مراقب����ة اخلزينة 
بالنس����بة لصن����دوق محكمة 
الرقعي بع����د تكدس املراجعني 
في احد املكاتب )املكتب رقم 13( 
وحدثت »هزة« كبيرة في العمل 
في حني كان الوضع اشد سوءا 
في قصر العدل، وحتديدا الدور 
الرابع في الغرف 506 و507.كما 
حدثت فوضى اكبر مما حدث في 
الرقعي وسط استياء احملامني 
واملراجع����ني نتيج����ة األخطاء 
الكبيرة الت����ي حدثت والتي لم 
تتم معاجلة س����وى قليل منها، 
علما ان من متت االستعانة بهم 
ليسوا من اصحاب اخلبرة في 
مجال حتصيل الرسوم القضائية، 
ما يعد مخالفة مالية في اجراءات 
التحصيل، اذ ال يجوز حتصيل 
املبالغ املستحقة من غير الوظائف 
التالي����ة »محاس����ب او كات����ب 
حس����ابات او محصل حسابات 

او امني خزانة«.
ومتت االستعانة مبوظفني 
آخرين من ادارات اخرى لس����د 
العجز في األقسام التي شهدت 
اضرابات في حني تواجد مدير 
ادارة الرس����وم القضائي����ة في 
مجمع محاك����م الرقعي حملاولة 
إنقاذ ما ميك����ن إنقاذه، بيد انه 
فش����ل في ذلك.وذكرت مصادر 
مطلعة ان����ه ال ينبغي ان تكون 
مراقبة حساسة حتصل املاليني 
للدول����ة ووزارة الع����دل حقال 
لتجارب عدمي����ي اخلبرة، علما 
ان كش����وفات حتصيل الرسوم 
ألسبوعني فائتني لم يتم ارسالها 
لالدارة املالية التي قدمت شكوى 
بهذا الش����أن.ويصر املضربون 
على تغيير مدير ادارة الرسوم 
القضائية وتعيني شخص أكفأ 
منه وأكثر دراية بأمور اإلدارة.

اعلن مركز تقومي وتعليم الطفل ان اجلمعية العاملية للدسلكس����يا 
ستعرض فيلما وثائقيا انتجه املركز حول فهم صعوبات التعلم بعنوان 
»أنا أتعلم بطريقة مختلفة« وذلك في مؤمترها الذي سيقام في نوفمبر 
املقبل.وقالت مساعد املدير التنفيذي باملركز عبير الشرهان ل� »كونا« ان 
الفيلم التفاعلي انتج بدعم من األمانة العامة لألوقاف والصندوق الوقفي 
للتنمية الصحية وباستش����ارات فنية قدمها املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمي����ة وبرنامج األمم املتحدة االمنائ����ي ومتخصصون بصعوبات 
التعلم.وأوضحت ان الفيلم سيعرض في ليلة مخصصة لعرض االفالم 

العاملية على هامش مؤمتر اجلمعية ال� 60 .
مشاري السنعوسي 

)أسامة البطراوي(د.راشد العويش ومساعد العنزي يتحدثان في الندوة

انتخابات جمعيتي حطين والسالم في أكتوبر
 بشرى شعبان

تعقد جمعية حطني التعاونية جمعيتها العمومية في 6 من الش��هر املقبل 
للموافق��ة على التقريرين املالي واالداري عل��ى ان جترى انتخابات اعضاء 

مجلس االدارة في 7 منه.
وفي السياق ذاته تعقد جمعية الس��الم التعاونية جمعيتها العمومية في 
18 اكتوبر املقبل بحيث ستكون انتخابات مجلس االدارة في 10/19. هذا وقد 
وافقت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على هذا االجراء، علما بأن كال من 

جمعيتي حطني والسالم تعتبران من اجلمعيات املشهرة حديثا.

أنور النصف

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

26

كــــــــوبون اليــــــوم ال�ساد�س الع�سرون

11 �سبتمرب 1968

11 فبـرايــــر 1969

20 مــــــار�س 1970

�س: متى اأن�ضمت الكويت ملنظمة العمل العربية ؟
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