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لقطة جماعية ألعضاء مجلس اإلدارة أمام ديوانية اخلالدية

النصف: تذكرة مجانية للترفيهية 
ودخول األطفال بزي القرقيعان مجانًا

افتتاح مبنى ديوانية  »دار الخالدية«
افتتح���ت جمعية اخلالدي���ة التعاونية مبنى 
ديوانية »دار اخلالدية« في ثوبها اجلديد وسط 
حضور كثيف من أبناء املنطقة الذين أثنوا على 
اجلهود التطويرية التي تقوم بها اجلمعية، مطالبني 
ادارتها باملضي قدما على نفس هذا النهج البناء 

وكسر االحتكار.
من ناحيته، حتدث رئيس مجلس ادارة التعاونية 
عادل احلليلة عن تاريخ اجلمعية ونشأتها القدمية 
رغم صغر املنطقة، مؤكدا حرصه الشديد على السير 
في خدمة أهالي املنطقة للحد من كسر أي زيادة 
مصطنعة تؤثر على املواطن، مشيرا الى قانون 
كسر االحتكار، وذكر ان قانون كسر االحتكار من 
ضمن بنود منظمة التجارة العاملية، واالقتصاد 

احلر ال يكون فيه احتكار، بل أسواق حرة مفتوحة. 
وفيه حرية السلع ومنع االحتكار باستثناء السلع 
الطبية والفنية التي حتتاج الى اختصاص. ودعا 
الى ضرورة تثقيف املس���تهلك بحيث يقبل على 
االصناف البديلة مثال: لو ان هناك منتجا معينا 
ارتفع سعره ملاذا يزداد إقبال املستهلكني عليه؟ 
وهنا البد من التوعية لتوجيه املستهلك الى السلع 
البديلة التي ال تقل كفاءة عن املعتاد عليها. وأثنى 
على املوظفني املجتهدي���ن والعاملني باجلمعية، 
مشيرا الى ان وضع الالئحة التنفيذية وتشكيل 
اجلهاز العامل مت خالل ثالثة أشهر، وبالتالي وزارة 
التجارة نفذت البنود املعنية بها في قرار مجلس 

الوزراء بشأن ضبط االسعار.

أك���د مدي���ر 
العمليات  ادارة 
واالنشطة بشركة 
ال�مش���روع�ات 
السياحية أنور 
النصف حرص 
ال�مدين���ة  ادارة 
على  الترفيهية 
الدائم  التواصل 
م����ع زواره����ا 
وتق���دمي افضل 
اخلدم���ات لهم. 
املدينة  ان  وقال 

الترفيهية تقدم لزوارها كل عام 
هدية مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، مش���يرا الى ان عروض 
املدين���ة له���ذا العام ه���ي تقدمي 
تذك���رة مجانية يحص���ل عليها 
الزائر عند شرائه تذكرة لدخول 

املدين���ة الترفيهية، 
الى  ه���ذا باالضافة 
املدينة  احتف���االت 
بالقرقيع���ان يومي 
24 و25 اغس���طس 
2010 ودخ����������ول 
االطفال مرتادي زي 
مجانا  القرقيع���ان 
في يومي االحتفال. 
وعن مواعيد تشغيل 
الترفيهية  املدين����ة 
ايام ش����هر  ط����وال 
رمضان قال النصف 
ان املدينة الترفيهية ستس����تقبل 
زوارها خالل الشهر الفضيل من 
الس����اعة الثامنة والنصف مساء 
وحتى الثانية صباحا، ويوم االثنني 
من كل اسبوع مخصص للنساء 

فقط واالحد العطلة االسبوعية.

أنور النصف

الحمود: نقل مصاب أردني  للعالج في الكويت
يجسد تقديمها أفضل الخدمات الطبية

أشاد س���ف��يرنا لدى االردن الشيخ في��صل 
الح��مود بمستوى الخدمات الطبية في الكويت، 
واك���د ح���رص القي���ادة الكويتية عل���ى مد يد 
العون لمحتاجي���ه، واهتمام الكويتيين بالعمل 

الخيري.
وفي رده على اسئلة الصحافيين االردنيين 
حول ايفاد احد المصابين العرب بحادث س���ير 
ضخم هز مشاعر الش���ارع االردني قال الشيخ 
فيص���ل الحمود ان الكويت حريصة على تقديم 
افضل الخدمات الطبية لمواطنيها والمقيمين فيها. 

واوضح ان توفير افضل رعاية صحية في مقدمة 
اولويات القيادة السياسية الكويتية.

كما اشار في تصريح��اته الى ال�دور الرس��مي 
والشعبي الكويتي في العمل االنساني والخيري 
قائال: ان نقل المهن���دس العربي المصاب يأتي 
ترجمة لحرص القي���ادة الكويتية على القضايا 

االنسانية.
واضاف الشيخ فيصل الحمود ان الكويتيين 
جبلوا على عمل الخير والشعور باأللم االنساني 
ويحرصون على مد يد العون لكل محتاج. وكان 

الشيخ فيصل الحمود تابع احوال مصابي حادث 
الحافلة الت���ي كان بين ركابها وزي���ر ال��علوم 
والتك��نولوجي���ا العراق���ي رائ���د جاهد فهمي 
ومجم��وعة من المش���اركين في برنامج لتأهيل 
طالب عراق��يين تنظ��مه االم��م المتحدة في عمان، 
واثارت حالة المهن���دس المصاب تعاطفه وقام 
بمتابعته���ا ونقله الى الكويت التمام العالج في 

مستشفياتها.
يذك���ر ان انقالب الحافلة ادى الى مقتل 6 من 

ركابها واصابة البقية بجروح متفاوتة.
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الشيخ فيصل احلمود


