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أشكناني: اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية يدحض االتهامات الباطلة للكويت

صرح رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب 
مكاتب العمالة املنزلية فاضل اشكناني بأن 
االحتاد ال يألو جهدا في تقدمي املساعدات 
وتقدمي يد الع���ون جلميع وزارات الدولة 
املختص���ة، وذلك ملا ميلك���ه من اخلبرات 
الالزمة لرفع اس���م الكويت م���ن القائمة 
السوداء ودحض االتهامات املوجهة إلينا 

وإثبات عك���س تلك االتهامات التي توجه 
إلينا من فترة الى اخرى والى مواطنينا. 
وأضاف رئيس االحتاد انه مستعد لتقدمي 
يد العون جلميع مكاتب العمالة املنزلية 
التي تسعى لرفع اسم الكويت في احملافل 
الدولية من خالل التزامها بإعطاء كل ذي 
حق حق���ه. أما بالنس���بة لبعض مكاتب 

العمالة املنزلية السيئة التي تدار من قبل 
بعض اآلسيويني من نفس جنسيات الدول 
املصدرة للعمالة املنزلية الى الكويت فإن 
االحتاد سيتصدى لها وسيقوم بكشف جميع 
احلقائق واإلثباتات الدالة على فسادها خالل 
الفترة املقبلة للمسؤولني التخاذ اإلجراءات 

الالزمة جتاهها.

»المناقصات« تؤجل 
عطاءات »العدادات 

الذكية« للكهرباء

»الزراعة« تبدأ بيع 
شتالتها بأسعار رمزية

دارين العلي
اعلنت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء عن تأجيل جلنة 
املناقصات املركزية امس موعد 
تقدمي عط���اءات مناقصة اعمال 
توريد وتركيب نظ���ام عدادات 
الكهرباء واملاء الذكية الى 21 الشهر 
املقبل مشترطة ان يكون هذا املوعد 

التمديد االخير.
الى  ولفتت مص���ادر مطلعة 
ان التأجيل مت بن���اء على طلب 
مجموعة من الش���ركات املتقدمة 
لدراسة ش���روط املناقصة بتأن، 
مشيرة الى ان الوزارة ستستغل 
التمديد االخيرة وستعمل  فترة 
على تنقيح بعض شروط املناقصة 
حتى تتالءم م���ع موقع ومكانة 
الكوي���ت ف���ي مج���ال التقنيات 

املتقدمة.
من جهة اخرى فتحت جلنة 
املناقصات املركزية امس مظاريف 
3 مناقصات تابعة لوزارة الكهرباء 
واملاء واحالتها للدراسة ومن ثم 
احالة عطاءاتها الى وزارة الكهرباء 
واملاء باعتبارها اجلهة املستفيدة 
لدراستها واعداد التوصية الفنية 
من خالل جلنة سيتم بناء عليها 
اتخاذ قرار الترس���ية واش���عار 
املناقصني الفائزين باملناقصات.

الثالث  املناقص���ات  ان  يذكر 
التي مت فتح مظاريفها امس هي 
مناقص���ة العمال النظافة ملرافق 
قطاع املستهلكني ومناقصة العمال 
النظافة مبحطة الصبية للقوى 
الكهربائية وتقطير املياه ومناقصة 
لتصني���ع وتوريد واس���تبدال 
محطات حتوي���ل ثانوية قدمية 

جهد 433.0/11 كيلو فولت.

العالقات  ادارة  اعلن مدي���ر 
العامة بالهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية شاكر 
ع���وض عن بدء بيع الش���تالت 
الزراعية التي تنتجها املش���اتل 
اخلاص���ة بالهيئ���ة اعتبارا من 

االسبوع املقبل.
واضاف عوض ان هذه الشتالت 
تباع بأسعار رمزية للمواطنني 
واملقيمني بهدف تشجيعهم على 
زراعة حدائقهم وخاصة انا دخلنا 
املوسم الزراعي وانخفاض درجات 

احلرارة.

أعلن رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق 
عن انش���اء جلنة خاصة بالقارة األفريقي���ة ضمن جلان الهيئة حتت 
مسمى »جلنة أفريقيا« برئاسة وزير األوقاف األسبق محمد احلمضان 
وذلك للتواصل مع املتبرعني الكرام من أجل تنفيذ مشاريعهم ودراسة 
االحتياجات االنس���انية والتعليمية والصحية والتدريبية ملس���لمي 
القارة واملساعدة على تقدمي اخلدمات واملشاريع التي تسهم في تنمية 
املجتمعات األفريقية في اطار اخلطة العامة للهيئة وامليزانيات املرصودة 

في هذا الصدد.
وعزا د.املعتوق انشاء هذه اللجنة املتخصصة في الشأن األفريقي 
الى احلاجة املاسة ملثل هذا الكيان في متابعة مشاريع الهيئة في هذه 
املنطقة التي يشكل الفقر السمة الرئيسة والغالبة في مجتمعاتها، مشيرا 
الى ان الهيئة لديها العديد من املشاريع اخليرية في دول أفريقيا، وان 
الهيئ���ة بصدد تفعيل دورها في هذه املناطق، وأضاف د.املعتوق: كما 
يأتي انشاء هذه اللجنة في سياق حرص كثير من املتبرعني الكرام على 

د.عبداهلل املعتوقاقامة مشاريع خيرية في بعض الدول األفريقية من خالل الهيئة. 

المعتوق: لجنة جديدة في »الخيرية«
لخدمة مسلمي أفريقيا برئاسة الحمضان

القاهرة ـ هناء السيد
املالي����ة مصطفى  أكد وزي����ر 
الشمالي ان الوزارة ستزود مجلس 
االمة بأرق����ام املتقدمني لصندوق 
املعس����رين اوال بأول، مشيرا الى 
ان اعداد املتقدمني في اول اسبوع 
م����ن بداية فت����ح الصندوق حتى 
اآلن امر مشجع واإلقبال الضعيف 
في الس����ابق كان سببه التساؤل 
واالستفسار عن الصندوق وطرق 
التقدم الي����ه، اما اآلن فاإلقبال بدأ 
يزداد. وقال الشمالي في تصريح 
صحافي ان من تقدموا حتى يوم 
امس الخذ الطلبات ومناذج التقدمي 
بلغ عددهم 3400 ومن استخرجوا 
املديونية 2652، موضحا  شهادة 
ان اللجان العاملة تعمل على قدم 
وس����اق من اجل توفي����ر اخلدمة 

السريعة ملن يريد االستفادة من 
هذا الصندوق.

من جهة أخرى، يرأس الشمالي 
وفد الكويت املشارك في اجتماعات 
املج���لس االقت��صادي في دورت�ه 
ال� 86 الذي يعقد مبقر االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية ويضم الوفد 
مدير االدارة االقتصادية السفير 
علي اخلالد ومدير ادارة التعاون 
االقتصادي العربي اخلليجي يوسف 
الرومي ورئيس قس����م املنظمات 
واملجالس الوزارية زويد املطيري 
ومدير مكتب الوزير وليد القناعي 
ومندوبنا الدائم باجلامعة السفير 
جمال الغامن. واكد الوكيل املساعد 
للش����ؤون االقتصادية في وزارة 
املالية س����امي الصقعبي حرص 
الكويت عل����ى دعم العمل العربي 

واالجتماعي العربي املشترك.
من جانبها، اكدت مستشار االمني 
العام للجامعة العربية ومسؤول 
االمانة الفنية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي فائقة الصالح اهمية 
هذا االجتماع، وقالت انه سيناقش 
مجموعة من البنود املهمة في ضوء 
ما خلصت اليه اجتماعات اللجنتني 
االجتماعية واالقتصادية، ويأتي 
في مقدمة البنود املطروحة تقرير 
االمني العام للجامعة العربية بشأن 
تنفيذ قرارات الدورة ال� 85 للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، ونشاط 
القطاعني االجتماعي واالقتصادي 
فيما بني دورتي املجلس االقتصادي 
واالجتماعي )1985 � 1986(، ومتابعة 
قرارات القمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت في الكويت 

اوائل الع����ام احلالي، واضافت ان 
االجتماع يتاب����ع ايضا تطورات 
العربية  التجارة احل����رة  منطقة 
الكبرى وتطورات االحتاد اجلمركي 
العربي ومش����روع االستراتيجية 
الس����ياحية العربية فيما يتعلق 
باع����داد البرام����ج واملش����روعات 
الس����ياحية ومنتدي����ات التعاون 
العربي الدولي، كما يبحث االجتماع 
آلية متابع����ة تنفيذ اعالن مؤمتر 
القمة العاملي حول االمن الغذائي 
والبرنامج العربي للغذاء وانضمام 
الدول العربية لبروتوكول مدريد 
للتسجيل الدولي للعالمات التجارية 
ووضع ضوابط ومعايير النشاء 
املنظم����ات العربي����ة املتخصصة 
اجلديدة ومشروع انشاء االحتاد 

العربي للمحميات الطبيعية.

املشترك، مشيدا بالقمة االقتصادية 
التي عقدت في الكويت عام 2009 
واسهامها في اخلروج بقرارات فاعلة 
ساهمت في اجناح العمل االقتصادي 

المجلس االقتصادي العربي يتابع تنفيذ قرارات قمة الكويت االقتصادية خالل دورته الـ 86 بالقاهرة

الشمالي: 3400 شخص تقدموا بطلبات لصندوق المعسرين

مصطفى الشمالي

مستشفى السيف يحتفل بيوم القلب العالمي
بندوة تعريفية عن مخاطر أمراضه

هند الغربللي

مبناسبة يوم القلب العاملي اقامت ادارة 
مستش���فى الس���يف ندوة طبية للتعريف 
والتذكير مبخاطر االمراض واالزمات القلبية 
والتأكيد عل���ى اهمية اعطائها اجلزء االكبر 
من االهتمام خاصة بعد جتاوز عدد الوفيات 
الناجمة عن امراض القلب 17 مليون شخص 
في السنة بحسب احصائية منظمة الصحة 

العاملية.
من ناحيتها اكدت هن���د الغربللي نائب 
الرئيس للتسويق والعالقات العامة بالشركة 
املتح���دة للخدمات الطبية اهمية هذا اليوم، 
مش���ددة على ضرورة التقيد باالرش���ادات 
والنصائح الوقائية لتالفي ما نس���بته %80 
من االزمات القلبي���ة الداهمة، باملقابل اثنت 

الغربللي على طاقم العمل باملستش���فى من 
اطباء وموظفني ش���اكرة لهم دورهم الكبير 
املتمثل في رفع مستوى التعريف والتوعية 
بأخطار االزمات واالمراض القلبية وتقدمي ما 
يلزم من نصائح وارشادات للمرضى واملهتمني. 
واوصت الغربللي خالل هذه الندوة ضرورة 
اج��راء الفح����وصا��ت الدورية الالزمة للكشف 
املبكر عن هذه االمراض، الى جانب التقليل 
من نسبة الشحوم والكوليسترول في الدم 
وممارسة الرياضة اليومية والتنبه اكثر الى 

مخاطر التدخني.
وفي اخلتام توجهت ادارة مستشفى السيف 
بالشكر لكل من ساهم في هذه الندوة متمنية 

الصحة والعافية للجميع.


