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قدم النائب سالم النمالن اقتراحا قال فيه: من املعروف ان أعدادا كبيرة 6
من املواطنني ميارس����ون هواية الصيد والهوايات الرياضية البحرية، 
ونحن منتلك السواحل واإلمكانيات التي جتعل بلدنا جنة ساحلية على 
امتداد الشريط الساحلي من الشمال الى اجلنوب، وتخفيفا من معاناة 
الكثير من املواطن����ني من أهل البحر، الذين يعانون من قلة املس����نات 
البحرية التي تتفاقم مش����كلتها يوما بعد يوم وأصبحت أشبه مبشكلة 
ليس لها حل فأعداد القوارب الترفيهية في زيادة بعكس املسنات التي ال 

تسد احتياجات الرواد وتقليال من أضرار املنشآت اخلاصة على البيئة 
البحرية والشواطئ الكويتية. لذا أقترح اقامة مسنات بحرية عامة في 
أماكن مختلفة من الشواطئ الكويتية مجهزة بأحدث الوسائل املتطورة 
خدمة للمواطنني من رواد البحر وبأسعار رمزية والتي يراعى فيها تفادي 
حدوث اآلثار الناجتة عن ظاهرة اجلزر، واحملافظة على البيئة البحرية، 
وأن تكون متوافقة مع أحدث املواصفات العاملية، مع توافر وسائل األمن 

واإلنقاذ والسالمة مع توسعة وتطوير املسنات القائمة حاليا.

النمالن إلقامة مسنات بحرية لرواد البحر بأسعار رمزية

فيصل الدويسان متوسطا مهنئني من رجال الدين فيصل الدويسان يتلقى تهنئة من أهالي الدائرة

الدويسان مع بعض املباركني

فيصل الدويسان متوسطا بعض احلضور

شعيب املويزري

جانب من املهنئني بحلول شهر رمضان

الزميل د.بدر اخلضري أثناء حضوره للمباركة

فيصل الدويسان متوسطا الزميلني هاني الشمري ومحمد الهندال الدويسان أثناء استقبال املهنئني

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

طلعت فخري جمــلـع

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

�شقيقـه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم الرابع ع�سر

�أ - 1952م.

ب - 1948م.

جـ - 1946م.

جملـة �لبعـثــة ن�صـــرة ثقافــية كـــانت ت�صدر عن بيت 

�لكــويــت مبــ�صـــر.

يف �أية �صنة �صدر �أول �أعد�دها ؟

�ختار �لإجابة �ل�صحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

هل يجوز بيع امل�ساجد اإذا خربت متامًا كاأرا�ضٍ ينتفع بها ؟ پ 

هل يحوز بيع ال�سجاد املوقوف وقد خرق وتلف متاما؟ پ 

هل يجوز اأن ي�سرتط الواقف بيع الوقف )غري امل�سجد( عند قلة املنفعة اأو كرثة اخلراب اأو كون بيعه  پ 

اأنفع؟

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- نعم يجوز مطلقًا

2- ل يجوز مطلقاً 

3- يجوز يف بع�ص احلالت و�سمن �سروط وقيود

1- نعم يجوز ب�سروط وقيود

2- ل يجوز مطلقًا

3- يجوز ب�سرط موافقة اأكرب اأولد الواقف

1- نعم يجوز

2- ل يجوز 

3- يجب اإهداوؤه مل�سانع الن�سيج

امل�سـابــقــة   الــرابــعة عــ�ســرة 

الدويسان استقبل المهنئين بشهر رمضان
النائب فيصل  أقام 
الدويس���ان مساء أول 
من أمس غبقة رمضانية 
على شرف أهالي الدائرة 
االنتخابية األولى وعموم 
أه���ل الكوي���ت، حيث 
التهاني  تبادل اجلميع 
والتبركات مبناس���بة 
حلول الشهر الفضيل.

وخالل الغبقة، سادت 
أج���واء األلفة واحملبة 
واإلخ���اء واألحادي���ث 
الت���ي  الرمضاني���ة 
جس���دت ما جبل عليه 
أهل الكويت من تواصل 
وتأصيل لروح األسرة 

الواحدة.

)محمد ماهر(

العمير: الرقابة على األغذية ضعيفة
وصحة المواطن في خطر

أبدى النائ����ب د.علي العمير 
انزعاجه البالغ من تردي الرقابة 
على االغذية املس����توردة وعدم 
البلدية ووزارة الصحة  جتاوب 
مع االخبار واملعلومات التي تبني 
ان الرقابة على تلك االغذية ضعيفة 
لدرج����ة اصبحت ته����دد صحة 
املواطنني. وق����ال النائب العمير 
ان الكويت لديها من االمكانيات 
التقني����ة والكوادر البش����رية ما 
ميكنها من ان حتكم الرقابة على 
االغذية املستوردة التي باتت ال 
تخضع للرقابة املناسبة، وأصبحت 
تصل رفوف اجلمعيات التعاونية 
واالسواق ومن ثم للمواطن الذي 

يدخلها بيته وهي غير صاحلة لالس����تهالك اآلدمي 
وفيها من العفن أو التلوث ما يستدعي اتالفها. وقال 
النائب العمير ان فرق البلدية التفتيشية التي متارس 
واجبها مش����كورة قد أثبت����ت ان الكثير من التجار 
وموردي االغذية واملطاعم ال يبدي أي اهتمام لصحة 
املواطنني. وقد قامت فرق التفتيش بضبط الكثير من 
متجاوزي القانون الذين سمموا املواطنني بأغذيتهم 
الفاسدة. وبدال من ان تطور البلدية ووزارة الصحة 
من امكانياتها لضمان سالمة االغذية واحلفاظ على 
صحة املواطنني وجدنا ان هناك تراجعا واستغالال 
لبعض االماكن املتهالكة لفحص االغذية. وقال العمير: 
اننا وبكل مرارة استقبلنا خبر انتقال مختبر االغذية 
من منطقة شرق الى منطقة كيفان، وذلك باستغالل 
مبنى املستوصف القدمي كمختبر اغذية يراقب كل 
م����ا يدخل الكويت من اغذية مس����توردة، باالضافة 
ال����ى ما يتم تصنيعه محليا. وال ش����ك ان هذا االمر 
انعكس سلبا على قاطني منطقة كيفان وعلى مستوى 
الفحص املخبري لالغذية. ومع ذلك لم حتدد فترة 
زمنية لبقاء املختبر في منطقة كيفان ولم يعلن عن 

تاريخ توافر البديل املناسب. 
كما وجه العمير سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
قال فيه: ما األسباب التي أدت الى نقل مختبرات األغذية 
من منطقة شرق الى منطقة كيفان؟ وما الشركة التي 
قامت بتجهيز املختب����ر بكيفان؟ مع رجاء تزويدي 
بصورة من العقد املبرم بني الشركة ووزارة الصحة، 
وما الفحوصات التي جترى باملختبر بكيفان؟ أرجو 

تزويدي بكشف مفصل عن جميع 
االختبارات الكيميائية واحليوية 
والنووية واالشعاعية ان وجدت، 
وأنواع األجهزة املخبرية املتوافرة 

باملختبر.
الطاق����ة االس����تيعابية  وما 
للمختبر من حيث عدد العاملني 
التنظيم����ي وع����دد  وهيكله����م 
العينات الواردة يوميا للمختبر 
العينات املنج����زة يوميا  وعدد 
م����ن املختب����ر؟ وهل هن����اك اي 
مختبرات اخرى مس����اندة تقوم 
بفحص األغذية املستوردة؟ وهل 
مت حتدي����د الفترة الزمنية لبقاء 

املختبر مبنطقة كيفان؟
وتابع: خالل فترة انتقال املختبر كيف مت التعامل 
مع األغذية املستوردة؟ وأين مت فحصها خالل فترة 
االنتقال؟ وهل مت اكتشاف أغذية فاسدة غير صاحلة 
لالس����تخدام اآلدمي من اللح����وم احلمراء والدجاج 
واألسماك؟ وهل متت مخاطبة »البلدية« بعدم االفراج 
عنها؟ ارجو تزويدي بكش����ف عن االختبارات التي 
أثبتت تلوثا باللحوم او الدجاج خالل الستة أشهر 
املاضي����ة واالجراءات التي متت بعد ذلك، كما ارجو 
تزويدي باالختبارات الت����ي أثبتت وجود بكتيريا 
السلمونيال بالدجاج والفترات التي متت فيها تلك 

الفحوصات.
هل صحيح ان ادارة األغذية املستوردة طلبت من 
أحد موردي األغذية )الدجاج( حجز البضاعة لديه 
حلني اكتمال الفحوصات وظهور النتائج؟ وهل كان 
الطلب شفويا او محررا؟ وما اإلجراءات املتبعة ابتداء 

من وصول البضاعة الى ان يتم االفراج عنها؟
هل عمد أي من التجار الى تصريف بضاعته قبل 
ظهور نتائج التحاليل املخبرية وقبل ان يحصل على 

موافقة االفراج عن بضاعته من قبل »البلدية«؟
أرجو موافاتي باس����م التاجر والشركة وصورة 
من النتائج املخبرية التي متت لبضاعته املستوردة 
املشار اليها باخلبر أعاله. ما االجراءات التي اتخذتها 
»البلدية« بهذا الصدد وما العقوبات التي أوقعتها على 
التاجر ان صح اخلبر؟ هل أتلفت »البلدية« خالل 6 
أشهر املاضية اي دجاج مصاب بالسلمونيال؟ ارجو 

تزويدي بكشف تفصيلي عن حاالت االتالف.

لماذا تم نقل المختبرات من شرق إلى كيفان؟

المويزري يطالب بإقرار الكوادر
وزيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة

طالب النائب ش���عيب املويزري بإقرار الكوادر وزيادة الرواتب 
جلمي���ع موظفي الدولة من دون اس���تثناء، متمنيا من احلكومة ان 

تراعي ظروف املواطنني خاصة ذوي الدخل احملدود.
وقال املويزري في تصريح صحافي: يجب على احلكومة ان تفكر 
في أهل الكويت جميعا قبل اي شيء آخر، مؤكدا ان اقرار جميع الكوادر 
وزيادة مرتبات موظفي جميع الوزارات سيكونان من أولوياته في 
دور االنعقاد املقبل، ملس���اعدة املواطن على مواجهة غالء املعيش���ة 

وأعباء احلياة املتزايدة.

د.علي العمير


