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»الصحبة الصالحة« نظمت حفاًل ختاميًا

ليلى الشافعي
نظمت جلنة الصحبة الصاحلة التابعة جلمعية 
االصالح االجتماعي حفال ختاميا النشطتها الصيفية 
بحضور عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم 
برامج وانش����طة اللجنة، ومت خالل احلفل تكرمي 

البراعم الفائزة في املسابقات والبرامج.
وفي كلمة لرئيس اللجنة عبدالرحمن الشطي 

سرد البرامج واالنشطة التي قدمتها اللجنة خالل 
فترة الصيف املنقضي، وحتدث خاللها عن الشباب 
وطاقاتهم الكامنة، والسبل الكفيلة باستثمار تلك 
الطاق����ات وتوجيهها في كل م����ا هو نافع ومفيد 
للفرد واملجتمع، مؤكدا على ضرورة تكاتف البيت 
واملدرسة مع اللجان الشبابية واملؤسسات اخليرية 

الهميتها في استكمال بناء شخصية الفرد.

»لولو« تبدأ أنشطتها في مصر

افتتاح أول متجر في مدينة نصر في القاهرة

عيادة الميدان تشارك في معرض رجال األعمال البريطاني
الميادي�ن  جمي�ع  ف�ي  حضوره�ا  عل�ى  والتأكي�د  والصح�ي  المعن�وي  الدع�م  تقدي�م  عل�ى  حريص�ة  »المي�دان«  الش�طي:  

تمت إزالة الصالحيات القديمة وتزوير صالحيات جديدة عبر األختام 

الخالدي ل� »األنباء«: »التجارة« تداهم برادة محملة بمواد غذائية منتهية الصالحية 
عاطف رمضان 

الوكيل املس���اعد  كش���ف 
لشؤون الرقاب����ة التجاري����ة 
في وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزي�������ز اخلال�����دي ل� 
»األنب���اء« أن فري���ق الرقابة 
بالوزارة مبحافظة األحمدي 
ب���رادات عائدة  قام مبداهمة 
إلحدى الش���ركات في منطقة 
الري والشويخ والتي تتعامل 
في السوق احمللي وتزود العديد 

من احملالت مبنتجاتها.
واش���ار إلى أنه مت ضبط 
العدي���د من امل���واد الغذائية 
املنتهي���ة الصالحية ويعود 

تاريخ بعضها إلى شهر يوليو 
  .2008

وأضاف اخلالدي أن فريقا 
التابع  من محافظة االحمدي 
للرقاب���ة قام بإحب���اط هذه 
العملية حيث يتكون من مراقب 
محافظة االحمدي عبدالرحمن 
املطيري ورؤساء اقسام املراقبة 
جابر املطيري ومنصور سيف 
ومحمد الدوسري وخالد حنيتم 
املفتش���ن سعود  إلى جانب 
الهاجري  العازمي ومب���ارك 
الناه���ض ومحم���د  وحم���د 
العازمي  القحطان���ي وزي���د 
العازمي ونواف  وناي�������ف 

الهاجري وعلى احلربي. 
ولف���ت اخلال���دي إلى أنه 
ك�����ان يتم مس�����ح الصالحية 
التين���ر  القدمي�������ة مب���ادة 
وجتديد صالحيتها من خالل 
أخت����ام ت���م ضبطها بتواريخ 

جدي�����دة. 
وأش���ار اخلال���دي إلى أن 
الوزارة  التي أحبطتها  املواد 
عبارة عن 1500 كرتون فراولة 
منتهية الصالحية في يوليو 
2007 و750 كرت���ون كب���دة 
دجاج و15 كرتون نقانق دجاج 
و350 كرت���ون حل���وم و190 
كرتون ماجن���و و15 كرتون 

بطاطا شيبسي و450 كرتون 
فاصولي���ا و150 كرتون قطع 
دج���اج مجمد وحلم جاموس 
هندي و7 كرتون سمك زبيدي 
و500 خروف منتهي الصالحية 

في 2 اغسطس 2008. 
وحذر اخلالدي الذين تسول 
لهم انفسهم بالعبث في قوت 
املواطن���ن واملقيمن والذين 
يتالعبون باالسعار ويقومون 
بعمليات غش جتاري في املواد 
الغذائية ان الوزارة ستقف لهم 
باملرصاد وحتيله���م للنيابة 
التجارية حتى يأخذ القانون 

مجراه.

اعلنت عيادة امليدان خلدمات طب الفم واالسنان، عن 
مشاركتها في »معرض رجال االعمال البريطاني« الذي 
ينظمه املنتدى البريطاني لالعمال حتت رعاية السفير 
البريطاني فرانك بيكر ويأتي ذلك ضمن اطار خطة العيادة 
لتعزيز مشاركتها الفعالة في املجتمع، وتوافقا مع رغبتها 
في اجناح النشاطات االجتماعية واالنسانية التي تدعى 
اليها. كما ان مشاركة عيادة امليدان في هذا املعرض ضمن 
نطاق حرصها الدائم على التواصل واالهتمام مبختلف 

األنش���طة احمللية، ويتجسد هذا احلرص باملشاركة في 
املعرض وتقدمي املعلومات الصحية اخلاصة باالسنان 
والنصائ���ح باالضافة الى تقدمي بعض الهدايا واجلوائز 

القيمة. 
وقد تواجد فريق العالقات العامة في املوقع حيث قاموا 
بتقدمي شرح مفصل عن جميع انواع العالج واخلدمات التي 
تقدمها عيادة امليدان واالجابة عن تساؤالت واستفسارات 
الزائرين، وتتيح عيادة امليدان الفرصة للزائرين للتعرف 

على خدمات العيادة بش���كل افضل واالطالع على هذه 
اخلدمات عن كثب من خالل هذا املعرض.

كما يشتمل املعرض على العديد من اخلدمات املقدمة 
من بعض الش���ركات البريطانية العاملية واحمللية، كما 
قامت العيادة بتقدمي عرض العودة الى املدارس للطلبة 

املشاركن من املدارس البريطانية. 
وقالت جمانة الشطي مديرة ادارة التسويق والعالقات 
العامة في عيادة امليدان ان هذه املشاركة تأتي من منطلق 

حرص عيادة امليدان على تقدمي الدعم املعنوي والصحي 
والتأكيد على حضورها اجتماعيا وفي جميع امليادين. 
يذك���ر ان عيادة امليدان عضو في مجموعة ش���ركات 
املتحدة للخدمات الطبية وتعد من ابراز العيادات الرائدة 
على مستوى الش���رق االوسط والكويت حيث افتتحت 
عام 1987، وتعتبر امليدان اكبر عيادة في الشرق االوسط 
من حيث الكادر الطبي حيث يصل العدد الى 70 طبيبا 

متخصصا في مجال طب الفم واالسنان.

»فلكس ريزورتس« تساهم في برنامج مكافآت 
»الوطنية لالتصاالت« لنشر التوعية الصحية

انطالقا من حرصها على حتسن وتطوير اسلوب 
العيش الى عموم املجتم����ع الكويتي، ضمت فلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات جهودها الى الوطنية 
لالتصاالت لتمنح خصومات نوعية الى عمالء الوطنية 
املنضمن الى برنامج مكافآت الوطنية، وقد ضم حفل 
الوطنية في مجمع األڤنيوز الذي اس����تمر على مدى 
ثالثة ايام من 14 الى 16 اجلاري مدربا من فلكس الذي 
قدم للحضور برامج رياضية مميزة ساهمت في خلق 

الوعي حول اهمية التريض بشكل يومي.
وكانت »الوطنية« قد اطلقت برنامج املكافآت الذي 
يساهم فيه اي من عمالئها من دون مقابل ال يوجب عليه 
في سبيل ذلك اال استخدام خدمات الوطنية وجتميع 
النقاط، وفي املقابل ميكن تبديل هذه النقاط بعدد من 
اجلوائز س����واء من الوطنية لالتصاالت او شركائها 
املساهمن في احلملة، وشاركت فلكس مع الوطنية 
عبر منحها عمالء االخيرة قسائم دخول مجانية الى 
نواديه����ا هادفة من خالل ذلك ال����ى منحهم الفرصة 
لتجربة اس����لوب حياة صحي. ف����ي االطار ذاته، قام 
مدرب من فلكس بتقدمي تدريبات االيروبيكس وااليرو 
فايتينغ مساهما في منح احلضور نصائح مباشرة 
اوال ومعلوم����ات عامة ح����ول تقدميات فلكس ثانيا. 
وحول مبادرة فلكس، حتدثت بسمة النقي مساعدة 
العضو املنتدب في الش����ركة قائلة: كجزء من التزام 
فلكس جتاه تنمية املجتمع الكويتي، ساهمت فلكس 
في مب����ادرة الوطنية لالتصاالت او برنامج املكافآت 
لتثقيف العامة حول اهمية اتباع نظام رشاقة وتغذية 
مالئم في احلياة اليومية، ونحن نؤكد على استمرارنا 
في مسيرتنا هذه التي نأمل ان حتدث الفرق االيجابي 

لتضمن بالتالي منط حياة صحي للجميع.

اطلقت سلسلة متاجر لولو هايبر ماركت الرائدة 
في املنطقة انشطتها في مصر مع افتتاح اول متجر 
لها في القاهرة، وقد افتتح مركز لولو في مدينة نصر 
رشيد محمد رشيد وزير التجارة املصري في حضور 

عدد من كبار املسؤولن واصحاب املقام الرفيع.
يعد هذا الفرع رقم 84 ملجموعة لولو في الشرق 
األوس����ط ويقع في منطقة مدينة نصر على تقاطع 
شارعي مصطفى النحاس والطيران وميتد في اربعة 
طوابق وبه اقسام مخصصة للمالبس وااللكترونيات 
واألجهزة املنزلية والقرطاسية واملستلزمات املنزلية 

والهدايا واأللعاب واألحذية وغيرها الكثير.

وقد صرح املدير االداري ملجموعة لولو يوسف 
علي قائال: هذا اول مش����روع لنا في مصر ونخطط 
لزيادة اس����تثمارنا فيه اذ س����نفتتح خمسة محال 
ومجمعات جتارية اخرى مع نهاية عام 2011 ميكن 
من خاللها للمتسوقن احلصول على احدث املنتجات 

باسعار تنافسية وبأفضل خدمة.
ويستطرد يوسف علي قائال: مصر بلد قوي جدا 
ونرى امكانية كبيرة في النمو فيه في املستقبل كما 
اننا على يقن من ان جناحنا سيتحقق هنا، اود ان 
اتقدم بالشكر الى احلكومة املصرية واملسؤولن على 

دعمهم وتعاونهم معنا.

وزير التجارة املصري رش��يد محمد رش��يد يتجول في متجر لولو األول في القاهرة بصحبة الس��فير الهندي في مصر أر. س��واميناثان 
واملدير االداري ملجموعة لولو يوسف علي واملدير التنفيذي سيفي روباواال واملدير التنفيذي ملجموعة لولو هايبر ماركت اشرف علي

أحمد الهارون

جمانة الشطي

وزير التجارة يصدر 5 قرارات وزارية  
إلغالق مطعمين ومحالت تجارية 

عاطف رمضان 
أعلن الوكيل املس��اعد لش��ؤون الرقابة 
التج���اري����ة في وزارة التج��������ارة 
والصناع����ة عبدالعزي��ز اخلال�����دي 
ل��� »األنباء« ان وزير التج��ارة والصناعة 
احمد اله��ارون أصدر 5 ق��رارات وزارية 
أمس تقض��ي بإغالق مطعم��ن ومحالت 
جزارة وذلك لقيامها بعمليات تنطوي على 

الغش التجاري.  
وأضاف اخلال��دي ان ذلك يأتي حرصا 
م��ن الوزي��ر اله������ارون عل��ى حماية 
جمهور املستهلكن وتفعي��ال لنص املادة 
الرابعة من قانون قمع الغش في املعامالت 

التجارية. 
وذكر ان��ه ج��ار اغ������الق احملالت 

وستتم إحالتها للنيابة التجارية.


