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المحامية النقي تشارك في ندوتين حقوقيتين

ش���اركت محامية الدولة بالفتوى والتش���ريع جنالء النقي مؤخرا 
في ندوة »الدستور وحقوق الش���باب« التي نظمتها مبادرة الشراكة 
االميركية الش���رق اوس���طية Mepi في منطقة اجلهراء والتي ميثلها 

د.خالد العنزي.
 Tomorrow's Lawyers كما شاركت ايضا في الندوة التي اقامتها جلنة
التابعة لالحتاد الوطني لطلبة جامع���ة الكويت في منطقة اخلالدية 

جنالء النقيوالتي كانت بعنوان »مستقبل طالب احلقوق«.

التأكد من الصالحية التفتيش داخل الثالجة

مانع العجمي محمد الهدية

شايع الشايع

بلدية األحمدي تتلف 450 كيلوغرامًا من المواد الفاسدة 
وتحرر 25 مخالفة في عدد من المطاعم

أتل���ف فري���ق مراقب���ة األغذية 
واألسواق التابع لفرع بلدية محافظة 
األحمدي مس���اء أول من أمس كمية 
بلغ وزنها 450 كيلوغراما من املواد 
الغذائية غير صاحلة لالس���تهالك 
اآلدمي خالل اجلول���ة التي تنفذها 
بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 
على عدد من املطاعم الشهيرة الواقعة 
في نطاق احملافظة، التي جاءت وفق 
خطة العمل التي أعدت لالطالع على 
مدى استعدادات املطاعم الستقبال 
عيد الفطر، للتأكد من ضمان سالمة 
وصول املواد الغذائية للمستهلك، التي 
بدأت انطالقها منذ الس���اعة 8 مساء 
لتمتد حتى الساعة الثانية عشرة بعد 
منتصف الليل، اضافة الى حترير عدد 
من املخالفات في حق املخالفني من 
أصحاب تلك املطاعم التي بلغ عددها 
25 مخالفة، والتي شارك فيها كل من 
مش���رف مركز الكوت خالد املياس 
ورئيس قسم املسلخ شهاب عبدالغني 
ومشرف األس���واق أحمد احلمادي، 
باإلضافة الى مشرفة األغذية عزيزة 
عبداهلل وكل من املفتشني راشد فهد 
وأحمد فالح وخالد خلف، ناهيك عن 

مش���اركة أنور عبداحلميد من إدارة 
العالقات العامة.

بدوره أكد رئيس قسم املخالفات 
مبراقبة األغذية واألسواق لفرع بلدية 
محافظة األحم���دي أحمد الكندري، 
ان اجلولة التي ش���نها فريق العمل 
جاءت بن���اء على توصي���ات مدير 
فرع احملافظة الذي أوعز بدوره الى 
قيادات البلدية العليا ممثلة بوزير 
البلدية د.فاض���ل صفر ومدير عام 
البلدية م.أحم���د الصبيح بضرورة 
تفصيل الدور الرقابي على األنشطة 
التجارية، وتفعيل ذلك الدور خاصة 
الغذائية، وذلك  فيما يتعلق باملواد 
الرتباطها املباشر بصحة املستهلك 
وسالمته، مبينا ان اجلولة أسفرت 
عن إتالف ما يعادل 450 كيلوغراما 
من املواد الغذائية الفاسدة التي مت 
إتالفها بع���د حترير محاضر إتالف 
في حقها، إضافة الى حترير عدد من 

املخالفات بحق املخالفني.
وبني الكندري ان عدد املخالفات 
التي مت حتريرها خالل اجلولة بلغ 
25 مخالف���ة تنوعت ب���ني مخالفات 
فتح مخزن غير مطابق لالشتراطات 

وتخزين مواد غذائية غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، وعرض وبيع مواد 
الى  غذائية ضارة بالصحة، اضافة 
عدم التقي���د بقواعد النظافة العامة 
وتشغيل عمال دون احلصول على 
ش���هادات صحية وتش���غيل عمال 
بشهادات صحية منتهية، موضحا 
ان أعمال الفريق الرقابية قائمة على 
مواصلة عمل اجلوالت التفتيشية وان 
اجلوالت غير مرتبطة بفترات محددة 
وامنا هي من صميم العمل اليومي، 
الس���يما انه يتم التركيز عليها في 
مثل هذه املناس���بات التي تستدعي 
كثافة العمل بالنسبة للمستثمرين 
من أصحاب األنشطة التجارية التي 
من املمكن ان يتخلله���ا العديد من 
املخالفات التي تستوجب على اجلهات 
الرقابية تفعيل دورها الرقابي، ناهيك 
عن ضرورة تفعي���ل لوائح البلدية 
على املخالفني لتكون رادعا يخفف 
من وطأة املخالفات التي تسفر نتيجة 
عدم مباالة بعض أصحاب األنشطة 
التجارية وليكون القانون هو الذي 
ينظم أعمال البلدية من خالل تفعيل 

لوائحها.

من خالل تنفيذها خطة متابعة االستعدادات الستقبال العيد

الهدية والعجمي يشيدان بقرار إلغاء 
مناقصة عقود النظافة الرتفاع أسعارها

العجمي:  يشيد بموافقة الحكومة
على تعديل الئحة الزراعة

أعرب عضو املجلس البلدي مانع العجمي عن شكره وتقديره ملجلس 
الوزراء ملوافقته على اعتماد قرار املجلس البلدي بش����أن تعديل الئحة 
الزراع����ة. وقال العجمي ان املوافقة ج����اءت بعد تلمس احلكومة حاجة 
املواطنني الى احملافظة على الزراعة والتخضير خاصة ان املجلس البلدي 
قبل إقرار تلك التعديالت عقد ورش عمل بحضور اجلهات املعنية ومنها 
جلنة اإلزاالت للوصول الى اعتماد مقترح يخدم املواطنني دون أن يؤثر 
عل����ى اجلانب اجلمالي للحدائق املنزلية. وأكد ان املجلس حريص على 
دراسة جميع املقترحات التي تساهم في تطوير الوطن وخدمة املواطن، 
مشيرا الى ان املرحلة املقبلة من عمر املجلس ستشهد إقرار العديد من 

املشاريع احليوية التي سيتم بحثها في جلانه املختصة.

أيد عضوا املجلس البل����دي محمد الهدية ومانع العجمي قرار جلنة 
املناقصات املركزية بإلغاء عقود النظافة اجلديدة، بسبب ارتفاع اسعارها. 
ودعا العضوان في تصريح صحافي إلى إعادة تأهيل الشركات وذلك لكسر 
االحتكار احلاصل حاليا من قبل مجموعة من الشركات التي تسيطر على 
عقود النظافة، موضحني ان خطوة البلدية بإدخال منافسني من اخلارج 
ستخفض من األسعار املقدمة حاليا وتزيد املنافسة بني الشركات. واستغربا 
من االسعار املقدمة من الش����ركات والتي تفوق خمسة أضعاف السعر 
احلالي خاصة ان املواصفات اجلديدة والتي رفضتها البلدية لتحس����ني 
أمور النظافة ال تستحق االس����عار املقدمة من الشركات على الرغم من 
زيادة رواتب العمالة أو وضع نظام جديد ملراقبة السيارات عبر األقمار 
الصناعية. ومتنيا من أصحاب شركات النظافة التعاون مع البلدية في 
متديد العقود احلالية ملدة س����نة وذلك لعدم ترك فراغ بني نهاية العقد 
احلال����ي وبداية العقد اجلديد وحتى ال تتعرض البالد إلى أزمة نظافة. 
ورفضا الضغوط التي ميارس����ها البعض على البلدية الرسال العقود 
على الشركات املتقدمة بأسعار خيالية، متمنيني من اجلميع النظر إلى 

مصلحة البلد واحملافظة على املال العام.

دعوا لتأهيل شركات لكسر االحتكار وتمديد العقود المالية الشايع هنأ بحلول 
عيد الفطر

هنأ نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
العهد  األحمد وس���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ورئي 
مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واحلكومة 
ونواب مجلس األمة وأعضاء 
البلدي واملواطنني  املجلس 
واملقيمني على أرض الكويت 
احلبيبة مبناسبة حلول عيد 

الفطر السعيد.
ومتنى الشايع ان يعيد اهلل 
مثل هذه املناسبات السعيدة 
باخلير على اجلميع في ظل 
القي���ادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي عهده 

الشيخ نواف االحمد.

ندب العثمان لتنمية
المشاريع

أصدر وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر قرارا جاء فيه: 
مادة 1 تندب باإلضافة لعملها 
م.عائشة العثمان مدير إدارة 
اإلنشاءات للقيام بأعمال نائب 
املدير العام لقطاع املشاريع 
املهندس يوسف حبيب مناور 
حل���ني عودته م���ن إجازته 
الدورية والتي تبدأ بتاريخ 

.2010/8/22 التأكد من نظافة األدوات املستخدمة

د.عبدالقادر العجيل يتسلم الشيك من محمد احلمدان ووفد التعاونية

بيت الزكاة يتسّلم 33288 دينارًا زكاة تعاونية الفنطاس
محمد راتب

تسلم بيت الزكاة نهاية األسبوع املاضي زكاة 
جمعية الفنط���اس التعاونية البالغ قدرها 33288 

دينارا.
وقام وفد من جمعية الفنطاس التعاونية بزيارة 
املقر الرئيسي لبيت الزكاة في جنوب السرة لتقدمي 
زكاة اجلمعية للبيت حيث تس���لم مدير عام بيت 

الزكاة د.عبدالقادر العجيل شيك التبرع.
وضم وفد جمعي���ة الفنطاس التعاونية الزائر 
للبيت كال من رئيس مجلس إدارة اجلمعية محمد 
احلمدان ومدير عام اجلمعية مشاري احلمدان وأمني 

صندوق اجلمعية حمد الشامري.
وكان في اس���تقبال وفد اجلمعية لدى وصوله 
مقر بيت الزكاة كل من مدير عام البيت د.عبدالقادر 
العجيل ومراقب التس���ويق في بيت الزكاة نايف 

اجليماز.
وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي بيت الزكاة 
مبمثلي جمعية الفنطاس التعاونية الذين أعربوا 
عن اعتزازهم وتقديرهم للدور البناء الذي يقوم به 
بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها 
في املجتمع من خالل عطائه املشهود، متمنني للبيت 

دوام التوفيق والسداد.

وقد عّبر مدير عام بيت الزكاة د.عبدالقادر العجيل 
عن شكره وتقديره البالغني ملجلس إدارة اجلمعية 
على تعاونه الدائم مع بيت الزكاة من خالل تبرعه 
بزكاة مال اجلمعية للبيت، مما س���اعده على أداء 
رسالته في خدمة املجتمع ورعاية األسر احملتاجة 
داخ���ل الكويت لتوفير عوامل األمن واالس���تقرار 
املعيش���ي لها في مواجهة الظروف الصعبة التي 

تعيشها.
وقدم العجيل درعا تذكارية جلمعية اليرموك 
التعاوني���ة نيابة عن بيت ال���زكاة تقديرا لدورها 
ومس���اهمتها في إخراج زكاته���ا لدعم بيت الزكاة 

ومشاريعه اخليرية.
من جهته، أع���رب رئيس مجلس إدارة جمعية 
الفنطاس التعاونية محمد احلمدان عن شكره لبيت 
الزكاة على عطائه املتواصل ودوره البناء في خدمة 
فريضة الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع مما ساهم 
في تقدم ورق���ي الكويت وأكد ان تعاون اجلمعية 
مع بيت الزكاة يعكس حرص اجلمعية على وضع 
إمكاناتها في خدمة الوطن واملواطنني واملس���اهمة 
في دفع مس���يرة اخلير والتقدم في بلدنا احلبيب 
الكويت حتقيقا لألهداف الس���امية التي تضمنها 

قانون العمل في اجلمعيات التعاونية.

العجيل شكر مجلس إدارة الجمعية: تساهم في توفير األمن واالستقرار المعيشي لألسر المحتاجة

التطور االجتماعي انتصر للنقش بالحناء
الكويت  ف���ي  النس���اء  عرف���ت 
القدم،  التخضي���ب بالحناء من���ذ 
فاس���تخدمنه عادة في المناسبات 
ومنها االحتف���ال بالعيد وطقوس 
الزفاف )اليلوة(، اال انهن استعضن 
عنه في الحاضر بالنقش في اي وقت 
من السنة وفي اي مناسبة نظرا الى 
تطور الحياة االجتماعية في البالد 

وزيادة الرفاهية.
وق���ال الباحث والم���ؤرخ عادل 
العبدالمغني لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( امس ان الس���تخدام الحناء 
قديما في الكويت »نكهة خاصة« نظرا 
الى تواضع االمكانات في ذلك الزمان 
فكان يضفي زينة اس���تثنائية في 
العيد للسيدات والبنات الصغيرات 

وحتى االطفال الذكور.
واضاف العبدالمغني ان االهالي في 
السابق كانوا ينتظرون العيد بفارغ 
الصبر ألنه يدخل البهجة عليهم بعد 

عناء العمل اليومي القاسي وفي ظل 
ظروف صعبة كالعمل الشاق لكسب 

لقمة العيش اثناء الصيام.
وبي���ن ان النس���اء والبنات كن 
يضعن الحناء على راحة اليد واسفل 
الداكن  القدم الضفاء اللون االحمر 

المميز على البشرة.
وق���ال ان من مظاهر اس���تخدام 
الحناء في العيد قيام اصحاب الحمير 
التي تس���تخدم لبيع المياه او ألي 
غرض آخر )الحمارة( بصبغ دوابهم 
بالحناء وتزيينها باللفائف الملونة 
واالجراس بهدف لفت االنظار لكي 
يقوم االطف���ال بتأجيرها في هذه 

المناسبة السعيدة.
واض���اف ان النقش بالحناء في 
الماضي كان مختلفا بدرجة كبيرة 
عن الوق���ت الحاضر، اذ كانت تعد 
بطريقة تقليدية سواء في البيوت او 
بواسطة الخضابة وهي المتخصصة 

بالنقش فكانت تعد في اناء ويضاف 
اليها الماء من دون اضافة اي اصباغ 
او محاليل اخرى عليها ثم يتم النقش 

بطريقة وادوات بسيطة.
وحول ماهية الحناء، قال المهندس 
الزراعي غانم الس���ند ل� »كونا« ان 
الحناء مس���حوق اوراق يؤخذ من 
شجرة من الفصيلة الحنائية واوراقها 
بيضاوية الشكل تتحول الى اللون 
البني عند النضج ولها رائحة عطرية 
مميزة، وهي نوعان االول له ازهار 
بيضاء واالخر له ازهار حمراء وهو 

النوع الذي يزرع في الكويت.
واوضح السند ان زراعة شجرة 
الحناء تنتشر في المناطق الحارة 
بشكل عام وتكمن اهميتها في المادة 
الصبغية التي تتميز بها، مضيفا ان 
نسبة الصبغة البنية الداكنة عالية 
جدا وهذه المادة تعرف علميا باسم 
»الوسون« وهي تزداد كلما تقدمت 

شجرة الحناء في العمر.
واضاف ان للحناء اهمية تجارية 
وطبية اخرى غير التخضيب اذ تدخل 
في بعض الصناعات كاس���تخراج 
الزي���وت من ازهارها واس���تخدام 
اخشابها التي تتميز بسرعة االشتعال 
اضافة الى استخدام مسحوقها في 
الكثير من  ل���دى  الش���عبي  الطب 
الشعوب في قارتي آسيا وافريقيا 

منذ القدم.
الش���رقية  الش���عوب  ان  وقال 
استخدمت الحناء منذ القدم ونظرا 
الى فوائدها انتقلت الى الش���عوب 
الغربية، مبينا ان اس���تعمالها في 
صبغ الشعر والنقش على األيدي 
واألرجل انتشر في السنوات االخيرة 
في الواليات المتحدة ودول اوروبا 
فانتجت ش���ركاتها مركبات ومواد 
ومنتجات تجميل تدخل في صناعتها 

الحناء.


