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طالب القنصل العام جلمهورية 
مصر العربية الس����فير صالح 
الوسيمي املصريني العاملني في 
الكويت الذين يعتزمون السفر 
لقضاء اجازاتهم برا عبر األراضي 
السعودية بضرورة توخي أقصى 
درج����ات احلذر وع����دم حتميل 
سياراتهم بأمتعة وركاب فوق 
طاقتها. وقال الوسيمي: شهدت 
الفترة األخيرة وقوع العديد من 
احلوادث املرورية اجلسيمة التي 
راح ضحيتها مواطنون مصريون 
عابرون لألراضي السعودية خالل 
فترة االجازات الصيفية او خالل 

موسمي احلج والعمرة. وأكد ضرورة فحص السيارات 
من الناحية امليكانيكية والتأكد من صالحيات اإلطارات 

والفرامل.

الوس����يمي  الس����فير  وطالب 
العابري����ن لألراضي  املصري����ني 
الس����عودية بااللتزام بتعليمات 
املرور واللوحات اإلرشادية والتأمني 
الش����امل على السيارات وركابها، 
الى اهمية االستفسار من  مشيرا 
سلطات املرور عند الشك في الطرق 
الواجب اتباعها مع عدم املخاطرة 

بارتياد طرق غير معلومة.
واختتم الوسيمي بيانه بالتأكيد 
على ضرورة االتصال بالقنصلية 
الرياض عند  العامة في  املصرية 
الضرورة او احلاجة س����واء على 
اخلط الساخن )00966567839427(، 
أو االتص����ال بالقنصل طارق س����راج عل����ى الرقم 
)009660565186864(، أو القنصل أس����امة شكري 

على الرقم )00966506930958(.

ليلى الشافعي
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات أقامت جمعية بشائر 
اخلي����ر بالتعاون م����ع جمعية 
التعاونية محاضرة  الروض����ة 
حتت عنوان »أدرك����وا أبناءكم 
قبل الغ����رق« حيث حاضر بها 
كل من رئيس جمعية بش����ائر 
اخلير الداعية عبداحلميد الباللي 
وأحد التائبني من املخدرات، وبدأ 
الباللي بتصريح للمحامي أحمد 
التميمي الذي ذكر ان عدد احلاالت 
املس����جلة بقضايا مخدرات بلغ 
خالل السنوات االربع املاضية 

3636 قضية. وتابع: تذكر احصاءات االدارة العامة 
للمخدرات ان عدد حاالت اجلرعة الزائدة لعام 2008 
بلغ 44 حال����ة مقارنة بعدد اجلرع����ة الزائدة لعام 
2007 حي����ث بلغ 32 حالة، وهذا املعدل اخلطير في 
زي����ادة قضايا املخدرات، وارتف����اع حاالت اجلرعة 
الزائدة مؤش����ر خطير لتنامي هذه الظاهرة، والبد 

من الشفافية في حتديد االسباب 
الرئيسية وراء تغلغل هذه اآلفة 

في أوساط الشباب.
وأكد انه طبق����ا لالحصائيات 
التي أجرتها  العلمية  والدراسات 
جمعية بش����ائر اخلير على عدة 
عين����ات من املدمنني، تبني ان اهم 
االسباب في انتشار هذه الظاهرة 
هو تخل����ي الوالدين عن دورهما 
في العملي����ة التربوية، مما ترك 
فراغا تربويا كبي����را لم يعوضه 
وجود األم البديلة وهي اخلادمة 
أو السائق، فاجته بعض االبناء الى 
رفيق السوء، أو خارج اطار البيت 
لتعويض النق����ص العاطفي والتربوي، وفي غالب 

االحيان يكون هذا البديل، بديال خاطئا.
ووجه الباللي اللوم الكبير للوالدين اللذين تركا 
االستثمار األهم وهو االبناء واجتها الى االستثمار 
املادي الذي ال يعوض ضياع االبناء وانحرافهم عندما 

يقع الفأس بالرأس.

رياض العدساني

صالح الوسيمي

عبداحلميد الباللي

الوسيمي يطالب المصريين المسافرين
عبر السعودية بالتزام تعليمات المرور والتأمين

الباللي: انشغال األسر باالستثمارات ال يعوض انحراف األبناء

دعاهم لتوخي أقصى درجات الحذر

العدساني: »تعاونية النزهة« حققت زيادة في مبيعاتها
خالل الـ 6 شهور األولى وتطرح مناقصة لتجهيز فرع قطعة 3

الهزيم زار السفينة التاريخية العمانية »جوهرة مسقط« 
كيالنغ )ماليزيا( � كونا: غادرت الس����فينة الش����راعية 
العمانية »جوهرة مس����قط« أمس من احملطة قبل األخيرة 
في ميناء »كيالنغ« الى سنغافورة ضمن رحلتها اجلريئة 
التي استمرت ستة أشهر منذ انطالقها من عمان في مستهل 

فبراير املاضي.
وحظيت جوهرة مسقط بتوديع خاص من املسؤولني في 

السفارة العمانية في كواالملبور على رأسهم القائم باألعمال 
علي الشنفري والسكرتير االول محمد احلبسي اضافة الى 

مسؤولني من اجلهات احلكومية في ماليزيا.
وقامت س����فارتنا في ماليزيا ممثلة في القائم باألعمال 
باإلنابة حمد الهزمي بزيارة السفينة التاريخية واملشاركة 
في هذه الفعالية التاريخية حيث أشاد بالقائمني العمانيني 

على هذا املش����روع التاريخي الذي ميث����ل حقبة مهمة من 
تاريخ سلطنة عمان. وأوضح القبطان صالح اجلابري ان 
الرحلة ستس����تمر س����تة أيام من ميناء »كيالنغ« املاليزي 
الى سنغافورة حيث ستصل السفينة في الثاني من يوليو 
املقبل، موضحا أن اجلهات السنغافورية ستقيم حفال رسميا 

الستقبال السفينة.

أعل����ن رئيس مجل����س ادارة 
جمعية النزهة التعاونية رياض 
العدساني عن اجنازات اجلمعية عن 
األشهر الستة األولى من امليزانية 
السنوية، مشيرا الى ان اجلمعية 
املبيعات  حققت زيادة في جملة 
خالل األشهر الس����تة األولى من 
السنة املالية تقدر بنحو 30 الف 
دينار عن الع����ام املاضي وللمدة 
نفس����ها، مبينا ان مجلس االدارة 
يعمل جاهدا على السعي في توزيع 
احلد األقص����ى لألرباح وهو %10 
كباقي السنوات السابقة مع التركيز 
على تكثيف املهرجانات التسويقية 

وتطوير اخلدمات.
وأفاد العدس����اني بأنه ضمن 
االس����تثمارات اجلدي����دة مت فتح 
س����تاربكس في فرع قطعة 3 مع 
خدمة الس����يارات وذلك 4 ابريل 
املاضي، مش����يرا الى ان اجلمعية 
قامت بط����رح مناقصة ألصحاب 
االختصاص من الشركات للقيام 
بتجهيز الفرع الكائن في قطعة 3 
من حيث األرفف والبرادات وذلك 
لتجهيز الفرع من الداخل وسيكون 
س����وقا مركزيا مصغرا، مؤكدا ان 

آخر موعد للتقدمي هو غدا.
وأض����اف ان����ه مت االعالن عن 

التسويقية طوال العام كنوع من 
التميز في تقدمي اخلدمة والسعر 

مع توفير اجلودة.
وأضاف ان سكان منطقة النزهة 
يتمتعون باخلدمات واألنش����طة 
االجتماعية بأسعار تنافسية بخصم 
يصل الى 35% للتمتع بشاليهات 
منتزه خيران حيث مت تسيير 3 
رحالت في شهري ابريل ومايو، 
وفي الوقت نفسه مت توزيع كتب 
األنشطة الصيفية على املساهمني 
الختيار ما يناسبهم من الدورات 
التدريبية والثقافية والرياضية 
ودروس التقوية ومن األنش����طة 
االسالمية أيضا وبأسعار مخفضة 
جدا كما مت توفير التذاكر اخلاصة 
باألماكن الترفيهية والس����ياحية 

املوجودة في جميع املناطق.
العدساني عن تسيير  وأعلن 
رحل����ة عم����رة بعد عي����د الفطر 
وبسعر مخفض للمعتمر وملدة 4 
أيام مع االقامة في أحسن الفنادق 
الراقية مع توفير جميع اخلدمات، 
وستكون الرحلة كاألعوام السابقة 
حيث ان آخر رحلة عمرة أقامتها 
اجلمعية كانت تكلفتها 85 دينارا 
للمساهم، مشمولة السكن 4 أيام في 
فندق خمس جنوم وثالث وجبات 

مزايدة للراغبني في االس����تثمار 
بالفرع اجلدي����د الكائن بقطعة 1، 
موضحا ان األنشطة املطروحة هي: 
املصبغة ومسمكة وحالق رجال، 
علما ان آخ����ر موعد للتقدمي اول 
يوليو املقبل، كما تسعى اجلمعية 
الى نقل فرع ل����وازم العائلة الى 
الف����رع اجلديد ف����ي ق1 حيث ان 
املس����احة االجمالية للفرع تبلغ 

400 م2.
وبني ان مجلس االدارة يسعى 
لتجهيز رخص����ة الهدم لفرع ق2 
والذي تبلغ مساحته احلالية 100 
م2، وسيعاد بناؤه على مساحة 
600 م2 اي املساحة اجلديدة تفوق 
القدمية بست مرات، وذلك لتوفير 
خدمات جديدة لس����اكن املنطقة 
وتخفيف الع����بء واالزدحام عن 

اجلمعية.
انه مت عمل مهرجان  وأضاف 
تخفيض اسعار السلع االستهالكية 
والغذائية وتضمن اكثر من 200 
س����لعة مخفضة األسعار وهناك 
سلع تباع بأقل من سعر التكلفة، 
اما مهرجان اخلضار والفواكه فهو 
يقام كل يوم����ي احد وأربعاء من 
كل اسبوع للبيع بأسعار مميزة 
جدا، كما ان اجلمعية قامت بعمل 

يومية صالة للرجال وصالة للنساء 
وصالة للعوائل، باالضافة الى انها 
تشمل املواصالت ورحلة للمدينة 

وجدة واملناسك.
العدساني عن توفير  وكشف 
اجلمعية خدمة التوصيل ألهالي 
املنطقة مجان����ا خصوصا لكبار 
السن ولذوي االحتياجات اخلاصة 
أماكن وهي:  الى عدة  لتوصيلهم 
اجلمعية واملستوصف واملرافق 

العامة املوجودة باملنطقة.
ومن ضمن اخلدمات التي تقوم 
بها اجلمعي����ة العناية باحلدائق 
املوجودة باملنطقة بعد ان أهملتها 
اجلهات احلكومية، وسيتم ترتيب 
ممشى املنطقة وصيانته، معلنا عن 
الباصات  تغيير مظالت محطات 
القدمية وتبديلها بأحدث املظالت 
الراقية لتتالءم مع الشكل احلضاري 
العام للمنطقة، وكذلك سيتم عمل 
مظالت للمسجد الكائن في قطعة 
3. مؤكدا ان اجلمعية تسعى لتقدمي 
أفضل اخلدمات والسلع للمساهمني 
وألهالي املنطق����ة، وذلك النجاح 
بفضل اهلل عز وجل ومن ثم يعود 
لتالحم وتكات����ف مجلس اإلدارة 
والعمل بروح الفريق الواحد مع 

اجلهاز التنفيذي.

السلع  البحر ومهرجان  مهرجان 
االلكترونية بأس����عار تنافسية، 
وستقيم اجلمعية مهرجان السلع 
االيرانية لبيع هذه املنتجات التي 
يفضلها املستهلك بأسعار مخفضة 

ومشجعة على الشراء.
وأوضح العدساني ان اجلمعية 
بصدد التجهي����ز إلقامة مهرجان 
السلع الرمضانية للبيع بأسعار 
مخفضة لتحطيم األسعار، وذلك 
لتخفيف التكلفة واملصاريف عن 
كاهل املستهلكني في ظل أزمة غالء 
األسعار وفي الوقت نفسه يسعى 
مجلس اإلدارة إلقامة املهرجانات 

أعلن تسيير رحلة عمرة بعد عيد الفطر وبسعر مخفض
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