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يشارك رئيس حترير صحيفة »أوان« د.محمد الرميحي 2
مس���اء االحد املقبل في مناقش���ة اطروحة دكتوراه في 
جامعة القاهرة � كلية اإلعالم � املقدمة من الطالبة اميان 
متولي محمد حتت عنوان »حرية الصحافة في الكويت 
وتأثيرها على املمارسات الصحافية«. وكان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد دعا خالل لقائه مع 

رؤساء حترير الصحف اليومية الى ايجاد ميثاق شرف 
صحاف���ي لتنظيم العمل الصحاف���ي في الكويت، لفرز 
الغث من الس���مني، وضبط املمارسات غير املسؤولية 
في العمل الصحافي، واحملافظة على الدور االجتماعي 
لوسائل االعالم كافة. يذكر ان هذه الرسالة اعدت حتت 

اشراف عميدة كلية االعالم د.ليلى عبداملجيد.

الرميحي يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه حول »حرية الصحافة في الكويت«

بعد بث الرسائل التحذيرية للمشتركين

»المواصالت«: بدء القطع اآللي المبرمج 
الكلي للخدمة الهاتفية 25 الجاري

صرح املتحدث الرس���مي لوزارة املواصالت 
مدي���ر ادارة العالقات العامة احمد رمضان بأنه 
سيتم استئناف الوزارة العمل بنظام القطع اآللي 
املبرمج بعد توقف العمل به خالل شهر رمضان 
املبارك مببادرة كرمية من وزير  املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري، 
وذلك تخفيفا لألعباء املادية للمشتركني خالل 
تلك الفترة. وحث رمضان املشتركني الكرام على 
املبادرة الى سداد املستحقات املالية للوزارة، حيث 
سيبدأ القطع اآللي املبرمج لشهر اكتوبر اجلاري 
وذلك بإرسال رسالة حتذيرية اولى 11 اجلاري 
ويليها رس���الة ثانية بعد اسبوع والذي يوافق 
الثامن عشر من الشهر نفسه. واضاف رمضان 

ان الوزارة ستباشر تنفيذ القطع اآللي املبرمج 
الكلي للخدمة الهاتفية 25 اجلاري وذلك كخطوة 
اخيرة بعد بث الرسائل التحذيرية للمشتركني 
املتخلفني عن سداد املبالغ املالية وذلك وفق السقف 
املعمول به والذي يصل الى 50 دينارا للهواتف 

املنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.
واختتم رمضان حديثه بالثناء على التعاون 
الواضح للمشتركني خالل الفترة املاضية وحثهم 
على املبادرة لتس���ديد املبالغ املالية املستحقة 
للوزارة لضمان استمرارية اخلدمة لهواتفهم، حيث 
ان نظام القطع اآللي املبرمج يطبق بصورة دورية 

وشهرية لتحصيل املبالغ املالية في حينها.

د.فاضل صفر والشيخ مبارك احلمود والشيخ عبداهلل سالم العلي خالل تدشني املركز

شرح حول مركز مستشفى سمو الشيخ سالم العلي لإلبل

الشيخ عبداهلل سالم العلي يضع حجر االساس للمركز

عبداهلل سالم العلي: أول مركز طبي من نوعه في الكويت يقدم رعاية صحية لها ويحفظها من األمراض

وضع حجر األساس لمركز ومستشفى سالم العلي لإلبل 
في الجهراء بمساحة إجمالية 19200 متر مربع

حمد العنزي
الش����يخ عبداهلل س����الم  قام 
العلي بوضع حجر االساس ملركز 
ومستشفى س����مو الشيخ سالم 
العلي لإلبل في محافظة اجلهراء 
في حفل حضره وزير األش����غال 
العام����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة د.فاضل صفر ومحافظ 
اجلهراء الش����يخ مبارك احلمود، 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة م.جاسم البدر وعدد من 
مختاري محافظة اجلهراء وعضو 
املجلس البل����دي م.عبداهلل فهاد 
ومدير أمن محافظة اجلهراء العميد 
عايض العتيبي وجمع من مربي 
اإلبل وأهال����ي محافظة اجلهراء 
وتبلغ املساحة االجمالية للمشروع 

19200 متر مربع.
بدأ االحتفال بكلمة للش����يخ 
عبداهلل س����الم العلي ق����ال فيها 
نحتفل بوضع حجر االساس ألول 
مركز ومستشفى طبي لإلبل من 
نوعه في الكويت على نفقة والدنا 
سمو الشيخ سالم العلي، بحيث 
يقوم ه����ذا املرك����ز برعاية االبل 
رعاية صحي����ة واحملافظة عليها 
من االمراض واألوبئة، كما يقوم 
الطبية  بعالجها بأحدث األجهزة 

والتقنية احلديثة واملتطورة.
وقال ان االبل لها اهمية كبيرة 
في حياة االنسان منذ القدم وحتى 
اآلن فهي ثروة اقتصادية وحيوانية 
يصنفها العلماء واملختصون ضمن 
أهم مصادر األمن الغذائي وموردا 
للتجارة والصناعة اضافة الى املهام 

وخارجها ونسأل اهلل ان مين عليه 
بالشفاء العاجل ليكون بني أهله 

ومحبيه.
وق����ال د.صفر ف����ي تصريح 
للصحافيني انه وبالتعاون مع هيئة 
الزراعة وبلدية الكويت واملجلس 
البل����دي مت تخصيص هذا املوقع 
القامة مركز ومستش����فى لعالج 
االبل خاصة ان مربي االبل عددهم 
في تزايد بالكويت ويس����تحقون 
ه����ذا الدع����م اضافة ال����ى رعاية 
التي تقدم االدوية  الزراعة  هيئة 
واللقاحات ويعتبر هذا املشروع 
رائدا في املنطقة وسيخدم املربني 
ويضيف لتلك اخلدمات ويضمن 
عالج االبل وحمايتها من االمراض 
في هذا املركز املتخصص واملتنوع 
بخدماته وامكانياته واألدوية التي 

ستتوافر فيه.

الصعبة التي تؤديها االبل في هجير 
الصحراء وفي التنقل والسفر.

واشار الش����يخ عبداهلل سالم 
العل����ي الى انه ال يخفى على احد 
ان تربية االبل ورعايتها واالهتمام 
بها تعد من املوروث الوطني الذي 
حافظ عليه االباء واألجداد ويجب 
ان نشكر جميع اجلهود التي بذلت 
في اجناح هذا املش����روع الكبير 
وأبل����غ اجلميع بتحي����ات والدنا 
سمو الشيخ سالم العلي مع اصدق 
متنياته للجميع بدوام السعادة 

والتوفيق.
وبدوره قال وزير االش����غال 
العام����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة د.فاضل صف����ر: ليس 
غريبا على س����مو الشيخ سالم 
العلي هذا التبرع السخي فأياديه 
البيضاء ومشاريعه مألت الكويت 

وب����ني د.صفر ان اهل الكويت 
س����واء كانوا حكاما او محكومني 
جبلوا على العمل اخليري وحبهم 
له وأياديهم البيضاء الكل يشهد 

لها في جميع دول العالم.
وقال د.صفر ان مجلس الوزراء 
لديه جلسات مسائية شبه يومية 
ملناقشة مشاريع الدولة وبرنامج 
عمل احلكومة خاصة انه لم يتبق 
سوى ايام قليلة الفتتاح اعمال دور 
االنعقاد ملجلس األمة.من جانبه، 
العامة  الع����ام للهيئة  املدير  قال 
لش����ؤون الزراعة م.جاسم البدر 
ان ه����ذا االحتفال يعد بادرة خير 
ملربي االبل، خاصة ان هذا القطاع 
كان مهمال في الفترة السابقة، لكن 
العلي أحيا  سمو الشيخ س����الم 
هذا القطاع بتبرعه إلنش����اء هذا 
املستش����فى، وهذه فكرة تراودنا 

منذ زم����ن، ونحمد اهلل وجدناها 
على ارض الواقع في وضع حجر 
االساس والذي سيطور تربية االبل 

داخل الكويت.
واك����د البدر ان����ه بخصوص 
تراخيص جواخير االبل، فقد مت 
الترخيص ل� 69 جاخورا لتربية 
االبل واملركز يش����تمل على 220 
جاخ����ورا اضاف����ة الى ع����دد من 

املرافق.
مشروع نوعي

من جانبه، اكد عضو املجلس 
البلدي م.عب���داهلل فهاد ان هذا 
املش���روع من املشاريع النوعية 
التي نحتاجها في الكويت، خاصة 
ان هذا املركز واملستشفى هو االول 
في الكويت والذي سيريح اصحاب 
االبل من عناء الس���فر مع ابلهم 
الى االحساء في السعودية والى 
دولة قطر واالمارات لعالجها في 
املستشفيات هناك، مما يكلفهم 
مجه���ودا وام���واال، وعلين���ا ان 
نشجع مثل هذه املشاريع النوعية 
والتي تخدم ثروتنا احليوانية. 
واشاد بتبرع سمو الشيخ سالم 

العلي.
واكد العنزي ان جلنة محافظة 
اجلهراء سيتم تشكيلها في افتتاح 
دور االنعق����اد 19 اجل����اري وبعد 
اللجنة س����نقوم بتقدمي  تشكيل 
االقتراحات التي من شأنها تطوير 
العمل في احملافظة ولن نتأخر عن 
تقدمي اي مشاريع جديدة والتي 

من شأنها تطوير العمل.


