
االثنين 28 سبتمبر 2009   19محليات
مجموعة »زوايا« تطالب بخطط 

منهجية لصقل مواهب المبدعين

»الزراعة« تحّذر من انتحال
مهنة الطبيب البيطري

استدعاء مواطنين للتخصيص
بصباح األحمد وشمال غرب الصليبخات

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني املتقدمني بطلبات 
س����كن لديها والراغبني في احلصول على قسائم حكومية في املناطق 
التالية حس����ب تاريخ االولوية املوضحة قرين كل مش����روع: مدينة 
صباح االحمد 1998/4/30 وما قبل، شمال غرب الصليبخات 1993/6/30 
وما قبل، مراجعة صالة اخلدمة االس����كانية مببنى املؤسسة »جنوب 
السرة« الدور االرضي اثناء الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من 4 اكتوبر، 
متهيدا للنظر في التخصيص لهم علما ان توزيع القسائم سيتم على 

املخططات فيما بعد، مصطحبني معهم املستندات التالية:
1 - شهادة راتب حديثة »اذا كان املتقدم بطلب يعمل بالقطاع اخلاص، 
او متقاعدا فعليه احضار ش����هادة من مؤسسة التأمينات االجتماعية 
تفيد اشتراكه بها، واحضار شهادات دراسية لألبناء بالدرجات للعام 

الدراسي احلالي«.
2 - كتاب حديث من بنك التس����ليف واالدخ����ار »يطلب من ادارة 

خدمة املواطن باملؤسسة«.
3 - شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبني فيها الرقم 

املدني.
4 - صور البطاقات املدنية الفراد االسرة.

5 - في حالة وفاة اب صاحب العالقة عليه احضار شهادة سجل 
عقاري حديثة للمرحوم باالضافة الى شهادة حصر الوراثة.

»الشباب والرياضة« تنظم المسابقة 
المحلية الـ 15 لحفظ القرآن وتجويده

تنظم الهيئة العامة للشباب والرياضة املسابقة احمللية ال� 15 
حلف���ظ وجتويد القرآن الكرمي، وذلك بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، حيث بدأ التسجيل لالشتراك بها ابتداء من 
امس وس���ينتهي في 22 اكتوبر املقبل، وهي مفتوحة للشباب من 
اجلنس���ني ذكورا واناثا. ودعت اللجنة املنظمة الى املسارعة في 
التسجيل بهذه املسابقة التي تهدف الى التمسك بكتاب اهلل وتعزيز 
ال���وازع الديني وغ���رس االخالق االس���المية الفاضلة في نفوس 
الناش���ئ ة حيث خصصت عددا من مقرات التس���جيل في املنشآت 
التابعة للهيئة بالفترتني الصباحية واملسائية على الوجه التالي: 
مقر قسم االنشطة والبرامج مبنطقة الدعية بجوار االحتاد الكويتي 
لكرة اليد، مراكز الشباب في مختلف مناطق الكويت، مقر شؤون 
القرآن الكرمي � اجلابرية � قطعة 1 بجوار مس���جد الهاجري، مبرة 
املتميزي���ن )اليرموك(، جمعية احياء الت���راث )قرطبة(، جمعية 
www.islam.gov. االصالح االجتماعي )الروضة(، املوقع االلكتروني
kw وذلك خالل س���اعات الدوام الرسمي صباحا ومساء، ورصدت 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة جوائز قيمة للفائزين باملراكز 
املتقدمة في املسابقة كعادتها كل عام تكرميا حلفظة كتاب اهلل وذلك 
بناء على توجيهات رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف واهتمامه الشخصي 

بدعم االنشطة الدينية املوجهة للشباب.

بالشعوب والرقي باملجتمعات.
واكد اهمية ابراز الشباب لثقافة 
بلده����م اينما وج����دوا من خالل 
املش����اركة في االنشطة الثقافية 
واملهرجانات واملعارض وغيرها 
داعيا الى اقامة مثل هذا املهرجان 

في احملافظات الكويتية.
الى ان تكرميه يعد  واش����ار 
تكرميا لشباب الكويت الذين عملوا 
بجد واخالص الظهار الكتاب بهذا 
الش����كل اجليد وحاز على رضى 
اجلمهور كاشفا عن اصدار اجلزء 

الثاني عما قريب.
من جانبه شكر رئيس اللجنة 
االعالمي����ة في املجموع����ة فواز 
العن����زي املش����اركني باملهرجان 
واجلهات الراعي����ة له نيابة عن 
جميع شباب »زوايا« مشيرا الى 
ان املهرجان تضمن انشطة اقيمت 

على مدى ثالثة ايام.
واشار العنزي الى انه مت عرض 
املواهب الشابة في مجاالت الرسم 
والعزف والتصوي����ر والتمثيل 
والرياض����ة وغيره����ا ويقدمها 
القائمون على الفكرة كما تضمن 
املهرجان توزيع كتاب »مختارات 
من اجن����ازات الكويت« الذي اعد 

على ايدي شباب كويتيني.

نوادي الفروسية وغيرها ملا لذلك 
من آثار سلبية على الصحة العامة 

والثروة احليوانية في البالد.
واكدت الهيئة في ختام بيانها 
على ض����رورة تع����اون اجلميع 
الفوري ع����ن مثل هذه  باالبالغ 
املخالفات حتى يتس����نى للهيئة 
اتخاذ االجراءات القانونية املعمول 
بها في هذا الش����أن بالتعاون مع 
اجلهات املعنية املختصة بالدولة، 
وذلك على الهواتف التابعة الدارة 
الصح����ة احليواني����ة بالهيئ����ة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية وهي كالتالي: 22253980، 

.22253986 ،22253983

كونا: اك����دت مجموعة زوايا 
ضرورة وض����ع خطط منهجية 
مدروسة تتصل برعاية املبدعني 
واملوهوبني من ابناء الكويت لصقل 

اسهاماتهم في جميع املجاالت.
وعبرت مدير عام املجموعة 
رن����ا اخلالد خالل حف����ل تكرمي 
املوهوب����ني على هامش مهرجان 
الذي  »زوايا الشغف احييناها« 
اختتم الليلة قبل املاضية عن أملها 
في ان تكون املجموعة قد ساهمت 
بش����يء قليل في خدمة الكويت 
واهلها من خالل رعايتها املهرجان 
الذي نظمه واشرف عليه شباب 
وشابات من زوايا. وأشادت اخلالد 
بجهود املوهوبني وما متيزوا به 
من حضور مشرف وأداء متميز 
يخدم الفئة الش����بابية مبا يعزز 
دورها في املسؤولية االجتماعية 
خلدمة املجتمع الكويتي مبختلف 
فئاته مؤكدة اهمية دعم الشباب 
في جميع املجاالت. كما اش����ادت 
بالدعم الذي توليه الكويت بقيادة 
صاحب السمو األمير للموهوبني 
في مختلف املجاالت معربة عن 
شكرها ألولياء االمور على حرصهم 
واهتمامهم بأبنائهم والعمل على 
استثمار أوقاتهم في كل ما يعود 

عليهم بالنفع والفائدة.
من جانبه اش����اد الباحث في 
الكويتي صالح املسباح  التراث 
الذي اشرف على كتاب »مختارات 
من اجنازات الكويت« بدور الشباب 
في املجموعة وحرصهم على ان 
يظهر الكتاب بش����كل متميز من 
جميع اجلوانب. ودعا املس����باح 
الى احملافظة على التراث الكويتي 
كونه موروثا ثقافيا وان احلفاظ 
عليه يعتبر مس����ؤولية اجلميع 
للحف����اظ على هوي����ة املجتمع 
الكويتي مشيرا الى اهمية الدور 
الذي تلعبه الثقافة في النهوض 

حذرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية من انه 
لوحظ في اآلونة االخيرة انتشار 
ظاه����رة انتحال مهن����ة الطبيب 
البيطري واملالحظ البيطري دون 
حصول املمارس على ترخيص 
مزاولة ه����ذه املهنة وهو ما يعد 
مخالفا ملواد املرس����وم بالقانون 
رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة 
البيط����ري واملهن  مهنة الط����ب 
املعاونة لها بالكويت. وناشدت 
الهيئة املواطنني واملقيمني ومربي 
الثروة احليوانية عدم التستر على 
املخالفني من ممارسي هذه املهنة 
س����واء باملزارع او اجلواخير او 

رنا اخلالد


