
الجمعة 18 يونيو 2010   7محليات
 »األشغال«: 6.8 ماليين دينار 

إلنشاء تقاطعات على الدائري الخامس
وق����ع وزير االش����غ����ال ووزي������ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاض��ل صفر عقد إنشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية لطريق الدائري اخلامس بقيمة اجمالية تبلغ 6.801.435 

دينارا.
ويشمل العقد الطرق املؤدية الى املن�����اطق السكني����ة اجلديدة 
مبنطقة جنوب الس���رة ارقام 45 و39 )ام بي دبليو( و)اي سي 
12 و13 و14 و15( ويتضمن العق��د االعم���ال الرئيس���ية النشاء 
جس���ر علوي بالتقاطع رقم 13 وانش���اء مدخل ومخرج ملنطقة 

الصديق.
ويضم العقد ايضا عمل توسعة للرامبات القائمة وانشاء طرق 
تخدميية من التقاطع 13 الى التقاطع 15 وانشاء جميع اخلدمات 

د.فاضل صفراملرتبطة بالطرق 

د.حسني الدويهيس خالل افتتاح املهرجان

بدر السالم يتفحص البضائع في السوق نقاش بني السالم ونائبه فهد الطاثوب

محمد العجمي

السيارة املبردة

العيسى: استجواب الرياضة ليس في محله أو وقته

عادل الشنان
أكد رئيس جمعية احملامني عمر العيسى ان 
استجواب الرياضة ليس في محله ووقته ليس 
مناسبا، وطالب العيسى أطراف القضية الرياضية 
املطروحة على الس���احة السياسية في الوقت 
احلالي بأن ينبذوا خالفاتهم حفاظا على الرياضة 
الكويتية وملصلحة البلد، وان يتعاملوا مع امللف 
الرياضي بروح رياضية وليست »نفسية« جاء 
ذلك خالل حفل أقيم بجمعية احملامني مبناسبة 
افتتاح ملعب رياضي واستراحة للمحامني، وقال 
العيسى ان امللعب في اجلمعية أنشئ ليكون مكانا 
لتجمع الزمالء والهدف منه دعم النشاط الرياضي 
ليس لالعبني فقط، بل احملامني ولنوصل رسالة 
الى اطراف امللف الرياضي بأن احملامني متكاتفون 

فيما بينهم حتى بالنشاط الرياضي.
ولفت العيسى الى ان هناك توسعة جلمعية 
احملام���ني تتضمن انش���اء مبنى م���ن دورين 
 ملكاتب ادارية سيبدأ العمل بها االسبوع املقبل،

 باالضافة الى مكتبة قانونية، حيث مت تزويدها 
بكتب قانونية من جميع الدول العربية والتي 
ميكن للمحامي االستفادة منها، وهذا يأتي إلظهار 
دور اجلمعي���ة كونها اح���دى منظمات املجتمع 
املدني للتع���اون فيما بني جمعيات النفع العام 
االخ���رى، وذلك ملا فيه مصلح���ة البالد، وثمن 
العيس���ى مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو رئي���س مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على دعمهم وتبرعهم الدائم 

جلمعية احملامني.

خالل االحتفال بافتتاح ملعب رياضي واستراحة للمحامين

الدويهيس افتتح مهرجان بنشر تعاونية النسيم

السالم: 19 ليرة ذهب وأجهزة كهربائية جوائز 
لمتسوقي تعاونية الجهراء في مهرجانها الرابع

افتت���ح رئيس مجل���س ادارة جمعية اجلهراء التعاونية بدر عبدالرزاق الس���الم 
املهرجان التسويقي الرابع بسوقي اجلهراء املركزي والواحة املركزي باالشتراك مع 
شركة محمد عبدالرحمن البحر وش���ركة علي عبدالوهاب وشركات اخرى بسياسة 
شرائية تركز على معظم السلع االس���تهالكية التي تهم املساهم واملستهلك بأسعار 

تعاونية في متناول اجلميع.
وقال السالم في تصريح للصحافيني بعد افتتاحه املهرجان بحضور نائب الرئيس 
فهد عايد الطاثوب ان مجلس االدارة ومن خالل جلنة املش���تريات بذل جهودا كبيرة 
في رسم السياسة الش���رائية للجمعية والتي ترضي جميع االطراف وكانت نتيجة 
هذه اجلهود جناح اجلمعية في تنظيم املهرجانات التسويقية املتتالية والتي أثبتت 

جناحها وفاعلياتها بشهادة اجلميع.
وقال السالم انه واستمرارا حلسن تنظيم واقامة مثل هذه املهرجانات التسويقية 
توصلنا من خالل جلنة املشتريات الى مشاركة شركة علي عبدالوهاب في املهرجان 
التسويقي الرابع بجوائز حصرية جلمعية اجلهراء التعاونية ألول مرة، وهذه اجلوائز 
عبارة عن 19 ليرة ذهب و3 غساالت كبيرة و500 دينار نقدي عن طريق امسح واربح، 
كما قدمت ش���ركة محمد عبدالرحمن البحر جوائ���ز قيمة منها تلفزيون بالزما كبير 

امسح واربح وعدة جوائز اخرى قيمة.

وأضاف بدر السالم ان هدفنا من اقامة هذا املهرجان التسويقي الرابع هو استمرار 
سلس���لة املهرجانات التسويقية التي تنظمها اجلمعية ارضاء لرغبة الزبون وكسب 
ثقة املس���اهم وتسليط الضوء على السلع االس���تهالكية التي تهم املساهم ليفاضل 

ويختار االفضل من بينها.
وأشار السالم الى ان املهرجان التسويقي الرابع وجد في يوم االفتتاح استحسان 
اجلمهور ألهميته في هذا التوقيت الصيفي وموس���م السفر، وكان االقبال كبيرا من 
جمهور املس���تهلكني على معظم السلع واالصناف املتنوعة املوجودة باملهرجان، مما 
ادى الى حتقيق طفرة كبيرة في زيادة املبيعات، حيث وصلت املبيعات في أول يوم 
للمهرجان ملبلغ وقدره 73000 الف دينار، وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل على عودة 
الثقة للمس���اهمني في جمعيتهم، وهذا ما كنا نصبو اليه في مجلس االدارة ونعول 
عليه كثيرا واحلمد هلل ان وفقنا في ذلك بكسب ثقة املساهم من جديد ومن اجل هذه 
الثقة الغالية بادرنا بتنظيم تسيير رحلة العمرة للمساهمني الكرام لالراضي املقدسة 
بدعم كبير من الش���ركات واملؤسسات وبيت التمويل الكويتي بتاريخ 2010/6/3 ملدة 
ثالثة ايام ومت تقدمي اجلوائز القيمة والهدايا على املعتمرين، وجار العمل على تقدمي 
املزيد من اخلدمات املتطورة للمس���اهمني لتلبي���ة رغباتهم وحتقيق طموحاتهم بأن 

تقوم اجلمعية بتقدمي املزيد من اخلدمات في حدود املتاح لديها من امكانيات.

في جميع فروع البنش���ر وفي 
الكويت وبكفالة  جميع أسواق 

ملدة عام كامل.

واملواصفات العاملية جلميع أنواع 
السيارات اليابانية واألوروبية 
واألميركية والكورية متوافرة 

وأض���اف ان بطاريات نوفا 
كوري���ة الصنع والت���ي تتمتع 
بالقوة والصالبة واألداء العالي 

SL/20W50 متوفر اآلن في جميع 
فروع البنش���ر وجميع أسواق 

الكويت.

برعاي���ة مؤسس���ة قرطاج 
لالس���تيراد والتصدير ووكيل 
بالعمول���ة، ووكالء زيوت نفط 
عمان وبطاري���ات نوفا كورية 
الصن���ع افتتح رئي���س احتاد 
اجلمعي���ات التعاونية ورئيس 
ادارة جمعية النس���يم  مجلس 
الدويهيس مهرجان  د.حس���ني 
جمعية النس���يم ف���رع القصر 
بحضور اعضاء مجلس االدارة 
وموظف���ي اجلمعي���ة وأهالي 
املنطقة، حيث اكد حرصه الشديد 
على مثل هذه املهرجانات ودعمه 

الكامل لها.
وأك���د مس���ؤول مبيع���ات 
مؤسسة قرطاج عبداملولى رزق 
ان املؤسسة والقائمني عليها قد 
حققوا املعادلة الصعبة بتوفيرهم 
افضل املنتجات بأقل األسعار، 
وذلك في ظل ارتفاع األس���عار 
املتكرر حيث ان زيوت أوبتيمو 
التي  العالية  ذات املواصف���ات 
تتحمل أقصى ظروف التشغيل 
وذات األداء العالي ومبواصفات 

مؤسسة قرطاج حققت المعادلة الصعبة بتوفير أفضل المنتجات بأقل األسعار

73 ألف دينار مبيعات الجمعية في اليوم األول للمهرجان

»الزراعة« بحثت
  آخر مستجدات

 تكنولوجيا النخيل
االرش����اد  ادارة  مدي����ر  أف����اد 
الزراع����ي بالهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية م.غامن 
السند بأن الهيئة نظمت محاضرة 
ارشادية بعنوان »آخر املستجدات 
في تكنولوجيا النخيل« وقد ألقاها 
د.س����مير عبداحلميد شاكر خبير 
أش����جار النخيل بالعراق، وأش����ار 
الى املستجدات احلديثة في  شاكر 
تكنولوجيا النخيل وذكر ان توجه 
األبح����اث اآلن نح����و اس����تعدادات 
القطاع اخلاص واملستثمر في هذا 
املجال. وذكر ان هناك تأثيرات على 
النخيل تش����مل الظروف احليوية 
واملياه والتربة، وأكد ان املياه هي 
العامل املؤسس للزراعة في املناطق 
الفائدة  اكثار  الى  اجلافة. وأش����ار 
والعوامل احملددة وإلى تقنية الزراعة 
النسيجية والتكنولوجيا احليوية 
ألنواع النخيل، وذكر ان كثيرا من 
دول العالم قد اس����تخدمت الزراعة 

العضوية في زراعة النخيل.
وأكد ان عملية التلقيح تعتبر من 
أهم العمليات التي جتري للنخيل 
وحتدث عن طرق التلقيح املختلفة 
وكذلك عن الوقاية واملكافحة املتكاملة 
للنخيل، وأشار الى عملية التصنيع 
فتحدث عن اجهزة التهيئة والتدرج 
وأجهزة ازالة النواة والكيس الليزر 
في فرز األنواع وتطرق الى الصناعات 
النص����ف حتويلي����ة والتحويلية 
للنخيل وإلى كيفية استخالص املواد 
الفورموكولوجية والدوائية واملواد 
احلافظة ومضادات األكسدة والدهون 

والنواة وأجزاء النخلة.

»بيت الزكاة«: تنفيذ مشروع السقيا المتنقلة
 لعام 2010 بتكلفة 20 ألف دينار

اهلل � مببلغ خمسة آالف دينار 
وباقي التكلف���ة من ريع أموال 
متبرع���ي الصدقة اجلارية في 

بيت الزكاة.
وفي اخلتام، ش���كر مساعد 
املدير للمشاريع احمللية محمد 
العجمي جميع احملسنني الكرام 
أصحاب االيادي البيضاء على 
تبرعاتهم السخية، سائال املولى 
عز وجل أن يجعل هذا العمل في 

ميزان حسناتهم يوم القيامة.

الشركات املتخصصة لتوفير 
عدد اربع ش���احنات متوسطة 
احلجم جت���وب جميع مناطق 
محافظات الكويت التي تتواجد 
فيها العمالة اثناء ادائها العمل، 
وسوف يستمر تنفيذ املشروع 
خالل الشهر اجلاري ابتداء من 

اليوم الثامن وملدة شهرين.
وقد بلغت تكلفة املشروع 20 
ألف دينار ساهمت مبرة الشيخ 
عبداهلل املبارك الصباح � رحمه 

املخصصة للتوزيع الى االماكن 
الت���ي توجد فيها العمالة أثناء 
عملها، فتقدم لها املش���روبات 
الباردة. ويتزام���ن تنفيذ هذا 
املشروع مع فترة الصيف التي 
تشتد فيها احلرارة، حيث تكون 
احلاجة الى املشروبات الباردة 
ضرورة حتفظ صحة االنسان، 
خصوصا من يتعرض ألشعة 
الش���مس فترات طويلة. وقد 
مت التعاقد هذا العام مع احدى 

صرح مساعد املدير للمشاريع 
والهيئات احمللية في بيت الزكاة 
العجمي بب���دء تنفيذ  محم���د 
مشروع الس���قيا املتنقلة لهذا 

العام.
ويعد مشروع السقيا املتنقلة 
التي  من املش���اريع االنسانية 
ينفذها بيت الزكاة منذ عام 2002 
التوالي  التاسعة على  وللمرة 
بتمويل من مبرة الشيخ عبداهلل 
املب���ارك الصباح � رحمه اهلل � 
وألول مرة لهذا العام يس���اهم 
متبرعو الصدقة اجلارية في بيت 

الزكاة في متويل املشروع.
واملشروع عبارة عن توزيع 
املشروبات الباردة )ماء � شراب 
اللنب( على العمالة التي تعمل في 
الطرقات، حيث تنتقل السيارات 

)كرم دياب(عمر العيسى يقص الشريط ايذانا بافتتاح االستراحة

لال�ستف�سار: 99241555 / 97111108

لالإيــجـــــار
دور كامل مفرو�ش يف لبنان

بحـمـــدون
للعــائــالت فــقط

م�ساحة  500 م2

تلفون : 97999976

مركز الختيار الأمثل

»الشؤون« أنهت حصر  مخالفات العمل الخيري

العثمان إليجاد حل جذري لمشاكل »الصوابر«

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون ان فريق العمل 
اخليري امليداني انتهى من حصر 
جميع مخالفات جمع التبرعات 
دون ترخي���ص، وأب���رز ما مت 
رص���ده هو نش���ر اعالنات في 
وسائل االعالم تدعو املواطنني 
الى التبرع باالضافة الى رسائل 
ال� S.M.S الت���ي تدعو للتبرع 
جله���ات خارجية دون حصول 
هذه اجلهات على اي ترخيص 

يتيح لها القيام بهذه األعمال.
الفريق أعد تقريرا  ان  وبني 
ش���امال بهذه املخالفات مرفقة 

باملستندات مت رفعه الى اجلهات 
املسؤولة التخاذ اإلجراء الالزم 

بشأن هذه املخالفات.
وأضاف املصدر: كما سجل 
الفريق اختف���اء ظاهرة توزيع 
البالية  األكياس جلمع املالبس 
عل���ى املنازل وذلك على خلفية 

االجراءات التي مت اتخاذها.
ونف���ى املصدر ص���دور اي 
ق���رار او اجراء للحد من العمل 
اخليري امنا الهدف من االجراءات 
حماية العمل اخليري من اصحاب 
النفوس الضعيفة ومس���اعدة 
ف���ي زيادة  اجله���ات اخليرية 

ايراداتها.

وأه���اب باملواطنني الى عدم 
التعاون مع االعالنات والرسائل 
املجهولة املص���در ألنها تعود 
ألش���خاص ال ميلكون الصفة 
االعتباري���ة للقي���ام مبثل هذه 
األعمال وعدم التردد في التبليغ 
عن هذه احلاالت التي تس���يء 

للعمل اخليري.
وأوضح ان اجتماعا مرتقبا 
سيعقد األسبوع املقبل العتماد 
اخلط���ة املتكاملة لتنظيم جمع 
التبرعات خالل شهر رمضان بناء 
على قرار مجلس الوزراء بحصر 
جميع التبرعات في االستقطاعات 

البنكية وجلهات محددة.

أش���اد رئيس جلنة اإلسكان وأمني سر احلملة 
الوطنية الشعبية اإلعالمي محمد العثمان باللفتة 
اإلنسانية األبوية من صاحب السمو األمير حيث 
أمر بتوفير مساكن بديلة ملتضرري حريق مجمع 
الصوابر، واعتبر العثمان هذه اللفتة الكرمية تعبر 
عن مالمسة سموه ملشاكل املواطنني قاطني مجمع 

الصوابر وتعامله مع مواطنيه بروح األب احلنون، 
مناش���دا اجلميع وضع حل جذري ملشاكل مجمع 
الصوابر ال���ذي يعاني أهله األمرين إذ أصبح هذا 
املجمع غير صالح بأي حال من األحوال لس���كن 
العائالت الكويتية، مطالبا املسؤولني بسرعة تثمينه 

وحتويله الى جتاري.

S.M.S أبرزها اإلعالن بالصحف ورسائل الـ


