
محلياتالثالثاء  3  اغسطس  2010   6
ولي عهد بروناي زار المسجد الكبير.. والمبارك أولم على شرفه

أقام رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك ظهر أمس مأدبة 
غداء على ش����رف صاحب السمو امللكي األمير 
احلاج املهتدي باهلل ولي عهد سلطنة بروناي 
دار السالم الصديقة والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
الى ذلك، قام صاحب الس����مو امللكي األمير 
احلاج املهتدي باهلل ولي عهد سلطنة بروناي 
دار الس����الم الصديقة يرافقه صاحب الس����مو 
امللكي االمير عبدالقوي والوفد الرسمي بزيارة 
الى مس����جد الدولة الكبير، وكان في استقباله 
لدى وصول الضيف الكرمي نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلم����اد وكبار املس����ؤولني ب����وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية.وقد رافق الضيف الكرمي 
رئيس جهاز األمن الوطني رئيس بعثة الشرف 

ولي عهد سلطنة بروناي خالل مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ جابر املبارك على شرفه بحضور الشيخ محمد اخلالد واملستشار راشد احلمادالشيخ محمد اخلالد.

»التمريض« تنظم محاضرة عن التغذية الصحية
 حنان عبدالمعبود

التمريض  دعا رئيس جمعية 
كنعان العن����زي جموع املمرضني 
واملمرضات للمشاركة في احملاضرة 
التي تنظمها اجلمعية مساء اليوم 
عن أسس التغذية السليمة والتي 
ستقدمها اخصائية التغذية اميان 

نبيل احلاج.
وذك����ر العنزي ف����ي تصريح 
صحافي ان احملاضرة ستقام مبقر 
اجلمعية مبنطقة الساملية في متام 
الساعة السابعة من مساء اليوم، 
مبينا انها تأتي ضمن االنشطة التي 
تنظمها اللجنة االجتماعية باجلمعية 
بهدف نشر الوعي التغذوي الصحي 
املتوازن للحفاظ على سالمة اجلسم 
من كل االمراض وذلك من خالل اتباع 

امناط احلياة الصحية السليمة، 
اضافة الى ارش����اد الدراسات الى 
اهمية الغذاء الصحي املتكامل. وبني 
العن����زي ان احملاضرة تهدف الى 
اظهار الدور االساسي للغذاء الصحي 
السليم، وتعريف الفرد احتياجاته 
االساسية والضرورية من الغذاء 
والذي يؤدي بدوره الى حياة صحية 
سليمة خالية من االمراض سواء 
كانت بسيطة او خطيرة. من جهة 
اخرى اعلن العنزي عن رحلة تسوق 
تنظمها اجلمعي����ة العضائها من 
افراد الهيئة التمريضية الى دبي 
والتي تقام حتت شعار تسوق في 
دبي وملدة يوم واحد، مشيرا الى 
ان اجلمعية خصصت تذاكر سفر 
بالطائرة للراغبني في املشاركة في 

هذه الرحلة التي ستقام اخلميس 
5 أغسطس اجلاري حيث ستكون 
املغادرة في متام الساعة 8 صباحا 

والعودة مساء اليوم نفسه.
وق����ال ان ه����ذه الرحلة تهدف 
ال����ى متك����ن املش����اركني فيها من 
القيام بالتس����وق في مدينة دبي 
والعودة في اليوم نفسه، مشيرا 
الى ان اجلمعية وفرت هذه التذاكر 
بأسعار تشجيعية وقامت بدعمها 
بهدف توفير جميع س����بل الراحة 
للمشاركني. ودعا العنزي الراغبني 
في املش����اركة في هذه الرحلة الى 
احلضور الى مقر اجلمعية مبنطقة 
الس����املية خالل الفترة املس����ائية 
للتسجيل او االتصال على هواتف 

اجلمعية.

القنصلية المصرية تستقبل المعامالت
 من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا في رمضان

حمدان: الكويت تلعب دورًا رئيسيًا
في مساعدة الدول المنكوبة

اعلن����ت القنصلي����ة العام����ة 
جلمهورية مصر العربية بالكويت 
ان مواعي����د اس����تقبال املواطنني 
بصاالت املعامالت القنصلية خالل 
شهر رمضان املبارك ستكون من 
العاش����رة صباحا حتى  الساعة 

الساعة الثانية ظهرا من االحد حتى 
اخلميس، ويتوقف العمل الفترة 

املسائية خالل الشهر الكرمي.
وبهذه املناسبة هنأت القنصلية 
العام����ة الكويت الش����قيقة أميرا 
وحكومة وشعبا، كما هنأت ابناء 

اجلالية املصرية مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك داعية املولى 
عز وجل ان يعيده على البلدين 
الشقيقني مصر والكويت وسائر 
االمة االسالمية بكل اخلير واليمن 

والبركات.

قالت مديرة مكتب الكويت في 
مفوضية االمم املتحدة لشؤون 
الالجئ���ني د.حنان حم���دان ان 
الكويت تلعب دورا اساسيا في 
مساعدة الدول املنكوبة وهي مثال 
يحتذى في مساندة االنسانية.

وأكدت د.حمدان، في تصريح 
صحافي عقب لقائها مع رئيس 
مجل���س ادارة جمعي���ة الهالل 
االحمر برجس البرجس، تقدير 
املفوضية للكويت على ما تقدمه 
من دعم ومس���اعدات وخدمات 

ايج���اد حلول  للمس���اهمة في 
للقضايا االنسانية والتخفيف 
من معاناة البش���ر في مختلف 

انحاء العالم.
وذكرت ان الكويت عملت منذ 
القدم على مد يد العون ومساعدة 
الدول االخرى ادراكا منها بترابط 
العالم واهمية تعاون الدول من 
اجل التخفي���ف عنها من جراء 

الكوارث الطبيعية.
البرجس،  وحول لقائها مع 
قالت: مت بحث العالقات الثنائية 

وس���بل توطيدها، مشيرة الى 
انها رائدة في مجال دعم العمل 

االنساني.
من جهته، قدم رئيس اجلمعية 
برجس البرجس عرضا موجزا 
ملديرة مكتب الكويت في مفوضية 
الالجئني  االمم املتحدة لشؤون 
د.حن���ان حمدان حول نش���اط 
اجلمعية ودورها االنساني، سواء 
على املستوى احمللي او اخلارجي، 
مؤكدا عمق العالقات بني البلدين 

في شتى املجاالت.

نائب وزير العالقات الدولية 
في جنوب أفريقيا وصل إلى البالد

»العدل« افتتحت السوق الخيري 
التاسع لدعم األنشطة األسرية

وصل نائ����ب وزير العالقات الدولية والتع����اون جنوب األفريقي 
ابراهيم اس����ماعيل ابراهيم الى البالد امس في زيارة تس����تمر 3 أيام 
يترأس خاللها وفد جنوب افريقيا في اجتماع التشاورات السياسية 

الثنائية والذي يرأسه وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل.
هذا وس����يلتقي ابراهيم اسماعيل ابراهيم مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالستثمار بدر السعد ونائب رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة 
والصناع����ة خالد الصقر ونائب رئيس الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية غامن الغنيمان كما س����يقوم نائب وزير العالقات 
الدولية والتعاون ابراهيم اس����ماعيل بوضع اللمس����ات االخيرة على 
ترتيبات الزيارة الرسمية التي سيقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء 

الى جنوب افريقيا في وقت الحق هذا العام.

افتتحت وزارة العدل الس���وق اخليري التاس���ع الذي تنظمه ادارة 
االستشارات االسرية سنويا بقاعة الشيخ سالم العلي بقرطبة لدعم االنشطة 
التي تش���رف عليها االدارة لصالح احملافظة على االستقرار االسري في 
املجتمع وحمايتها من عوامل التفكك السلوكي واالجتماعي.وقد افتتحت 
السوق مديرة ادارة االستشارات االسرية منى الصقر وقد اشادت الصقر 
بتلك املشاركات الفاعلة والتجاوب من املشاركني سواء من املؤسسات او 
االشخاص مؤكدة سعي االدارة الدؤوب حلماية االسر من عوامل التفكك 

التي تهدد كيانها مع االستمرار في نشر التوعية االسرية.

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجـــــــارة وال�صـــــــناعة مل�صـــــــاهمي �صـــــــركة الدولية 

لالإجارة واال�صـــــــتثمار )�ش.م.ك( اإىل اجتماع اجلمعية العامة 

العادية املقرر عقدها يف متام ال�صـــــــاعة احلادية ع�صرة من يوم 

الثالثاء 2010/8/10م مبجمع الوزارات - مقر وزارة التجارة 

وال�صـــــــناعة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعـــــــة االجتماعات الكربى 

ومناق�صة تقرير الـــــــوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد 

قانون ال�صركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960 وذلك طبقًا 

لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقـــــــة �صـــــــرق - �صـــــــارع اخلليج العربـــــــي - الدور 

اخلام�ش - بجانب امل�صت�صفى االأمريي.

املوؤجل  اجتماع اجلمعية  يعقد  �صوف  الن�صاب،  توافر  مالحظة: يف حالة عدم 

يوم الثالثاء املوافق 2010/8/17م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صرة مبقر الوزارة 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.


