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جمموعة �سركات عبدالعزيز �سعود البابطني
واأوالده وجميع العاملني

�سائلني املوىل عزوجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

مدير املبيعات والت�سويق

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واأ�سدق املوا�ساة من

ال�سيد / فادي حبيب
بوفاة فقيده املغفور له باإذن اهلل 

جـــــده

أكد االلتزام بالموعد النهائي لتطبيق القانون 2005/48

دارين العلي
في اليوم االخير لالستفادة من 
اسقاط الـ 2000 دينار املستحقة 
على فاتورة الكهرباء شهد قطاع 
الوزارة  شؤون املستهلكني في 
ازدحاما كبيرا دفع وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان الى التدخل 
بجولـــة ميدانيـــة تفقدية على 
املواطنني بانتهاء  القطاع ليعد 
معامالتهم خالل الدوام الرسمي 
ليوم امس حيـــث توجد اعداد 
كبيرة من املستهلكني املتأخرين 
عـــن االســـتفادة مـــن القانون 
2005/48، واكد الشريعان االلتزام 

باملوعد النهائي لتطبيق قانون 
بـ »منحة«  2005/48 واخلاص 

الـ 2000 دينار.
واضاف ان الـــوزارة مددت 
ســـاعات العمل يوم امس حتى 
الفتـــرة املســـائية الســـتقبال 
مظاريـــف املعامـــالت اخلاصة 

باملنحة.
وقال ان على مقدمي املظاريف 
امس استكمال باقي االجراءات 
خالل فترة اقصاها يوم اخلميس 
املقبل، وحث د.الشريعان العاملني 
في قطاع شـــؤون املستهلكني 
على حسن االستقبال وتسهيل 

اجـــراءات املواطنـــني وتنفيذ 
املعامالت واجنازها بأقصر وقت 

ممكن.
الوزير د.الشـــريعان  وكان 
استمع الى العديد من الشكاوى 
التي قدمها املواطنون واعدا اياهم 
بتذليلها من خالل تطبيق القانون 

على كل حالة.
وشارك في اجلولة التفقدية 
الوكيل املساعد لشؤون املستهلكني 
م.جاسم اللنقاوي ومدير احلاسب 
اآللـــي عبداللطيف اشـــكناني 
ومدير شؤون املستهلكني حمد 

الهزمي.

الشريعان: تمديد ساعات العمل في »شؤون المستهلكين« لالستفادة من إسقاط الـ 2000
جمعية الفنطاس التعاونية كرمت الفائزين 

بمسابقة حفظ القرآن الكريم

الحرس الوطني شارك في مناورات 
»النجم الساطع« المصرية

ليلى الشافعي
بحضور النائب فالح الصواغ وقيادات جمعية الفنطاس التعاونية 
بينهم املدير العام للجمعية خالد مشاري احلمدان اقيم حفل توزيع 
اجلوائز على الفائزين في املسابقة الثانوية الرابعة حلفظ القرآن 
الكرمي من ابناء منطقة الفنطاس والعقيلة وشـــارك في املسابقة 

الناشئة والبراعم والشباب والكبار.
والقى نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية مسلم شريدة العازمي 
كلمة نيابة عن ناصر احلمدان اشـــار فيها الى ان تكرمي االبناء من 
حفظة القرآن ينطلق من واجب شرعي مهم وهو العمل على بناء 

جيل مؤمن بربه ملتزم بدينه محب لوطنه.
بعدها قام النائب الصواغ يرافقه مدير ادارة مســـاجد محافظة 
االحمدي كريدي الدوسري واملراقب العام الثقافي مرزوق احلربي 
بتوزيع اجلوائز على الفائزين في املسابقة، كما مت توزيع الدروع 
والهدايا على عدد من ائمة املساجد الذين ساهموا في االشراف على 
املسابقة من بينهم الداعية عاطف مرسي امام وخطيب مسجد احلمدان 
الذي اشـــاد بجهود جمعية الفنطاس وتشجيعها الدائم واملستمر 

ملثل تلك االنشطة االميانية النافعة في خدمة الدين والوطن.

فالح الصواغ يكرم احد الفائزين

تنفيذ معاملة تسيير معامالت

حضور حاشد لالستفادة من اسقاط الـ 2000 دينار د.بدر الشريعان يتفقد سير العمل ويستمع الى شكاوى املراجعني

مدرعة شاركت في املناورات

بحضور عدد من ضباط وأفراد قيادة التعزيز والقوة اخلاصة 
مت مســـاء أول من امس استقبال كتيبة األمن الداخلي العائدة من 
جمهورية مصر العربية بعد متثيلها للحرس الوطني في مناورات 
النجم الساطع والتي أقيمت خالل الفترة من 1 اجلاري وحتى 23 

منه.
وتأتي مشاركة احلرس الوطني في هذه التدريبات بهدف تنمية 
عالقات التعاون العسكري بني الدول املشاركة وتقريب املفاهيم بني 
القوات لتنفيذ عمليات مشتركة وتبادل اخلبرات باستخدام األسلحة 

احلديثة ورفع مستوى القوات املشاركة في العمل الليلي.
يذكر ان مناورات النجم الســـاطع انطلقت مبشـــاركة 12 دولة 
هي مصر والكويت والواليات املتحدة وتركيا وباكستان واألردن 
وهولندا واليونان وفرنســـا واجنلترا وأملانيا وإيطاليا، ويعتبر 
هذا التمرين من أضخم التمارين العســـكرية التي تقام في منطقة 

الشرق األوسط.

عاطف رمضان
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
التجارة والصناعة لـ »األنباء« عن 
ارتفاع عدد الشركات املتورطة في 
توزيع دجــــاج مصاب ببكتيريا 
الساملونيال في األسواق احمللية 
والتي أعدت الوزارة لها محاضر 
ضبطيــــات وحولتهــــا للنيابة 

التجارية من 3 الى 4 شركات.
وأضاف املصدر ان »التجارة« 
بعد أن تأكدت من إصابة بعض 
العينات من الدجــــاج من خالل 
فحوصات املختبــــرات الصحية 
أمرت بإيقاف صرف الدجاج في 
فروع التمويــــن، كما ان الوزارة 
أمرت ايضا بسحب جميع الدجاج 
مــــن التعاونيــــات أو األســــواق 
املركزية وتبديله بدجاج أو بضاعة 
سليمة. وقال املصدر ان اجلمعيات 
التعاونية املتورطة في بيع الدجاج 
املصاب باملرض مت ايضا حتويلها 
للنيابة التجارية، مشيرا الى ان 
الدجاج يتعرض بنسبة 90% الى 
اإلصابة ببكتيريا الساملونيال اذا 
مت إخراجه من الثالجات ومن ثم 

إعادته مرة ثانية اليها. وأكد املصدر 
ان وزارة التجارة والصناعة ليست 
معنية بفحص الدجاج وان بلدية 
الكويت »جلنة سالمة األغذية« 
هي اجلهة املختصة بهذا املوضوع 
وانها ترسل تقريرها للوزارة وفي 
حال تبني وجــــود دجاج مصاب 
تتخذ الوزارة اجراءاتها وتعطي 
أوامرها للمراقبني في محافظات 
الكويت بسحب الدجاج املصاب 
من األسواق ومنع بيعه وحتويل 
املخالفني الى النيابة. وأشار الى ان 
»التجارة« أرسلت عينات أخرى 
جديدة لفحصهــــا في مختبرات 
النتائج تشــــير  الصحة وكانت 

الى خلوها من املرض.
وذكر املصدر ان الدجاج املصاب 
بالساملونيال ال يشكل خطرا على 
اإلنسان ألن النسب املوجودة في 
الدجاج غير كبيرة وان هناك نسبا 
معترفا بها دوليا ال تشكل خطرا 
على صحة اإلنسان. وزاد قائال: 
الســــاملونيال موجودة حتى في 
اخلضراوات ولكن اخلطر يكمن 

في زيادة النسب عن معدلها.

أحالت شركة أخرى للنيابة

»التجارة« أعدت محاضر ضبطيات للمتورطين 
في بيع دجاج مصاب بالسالمونيال


