
 10  محليات  الخميس  ٢٥  نوفمبر  ٢٠١٠   
 أكد أن الجوالت التفتيشية المفاجئة مستمرة على مخازن األغذية الفاسدة

 الخالدي: سنقف بالمرصاد ألي تاجر يتالعب باألسعار أو يتاجر باألغذية الفاسدة
 أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد لشؤون 
الرقابة التجارية عبدالعزيز اخلالدي ان اجلوالت التفتيشية 
الناجحة واملفاجئة التي تنظمها بلدية الكويت بالتعاون 
مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ماضية في 

ضبط املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية.
  وقـــال اخلالدي لـ «كونا» أمس عقب مشـــاركته في 
إحدى جوالت التفتيش مع فرق اجلهات الثالث ان «هذه 
اجلوالت جنحت في مداهمة املخازن املشـــبوهة باملواد 
الفاسدة ومنتهية الصالحية منذ أعوام، وأسفرت عن ضبط 
أطنان من املواد الغذائية منتهية الصالحية والفاسدة في 

مخازن منطقة الشويخ».
  وشدد على أن وزارتي التجارة وبلدية الكويت ستبقيان 
باملرصاد ألي تاجر تسول له نفسه الغش أو التالعب في 

األســـعار او التعامل باللحوم واملواد الغذائية بأنواعها 
وأشكالها الفاسدة سواء املســـتوردة أم احمللية أو تلك 

التي فسدت وهي في عهدة التاجر.
  وأضاف أن الرقابة ماضية في رصد الغش في اللحوم 
والتالعب في صالحية املواد الغذائية وفي متابعة األسعار 
ووزارة التجارة ولن تتردد في أي حلظة في تطبيق أقصى 
العقوبات ضد أي تاجر أو صاحب مهنة أو حرفة يتعمد 

الغش خصوصا فيما يتعلق بقوت املواطن واملقيم.
  وذكر ان املراقبني يقومون بتكثيف اجلوالت الرقابية 
في السوق احمللي، مؤكدا على حرص وزير التجارة الدائم 
على تفعيل نص املادة الرابعة من قانون قمع الغش في 

املعامالت التجارية.
  وأشار اخلالدي الى تطبيق وزارة التجارة والصناعة 

في الفترة األخيرة أقصى العقوبات املمنوحة وفقا لقانون 
الغش التجاري على املخالفني وبينها اغالق احملال التجارية 
علما بان احلمالت ستشمل أيضا املطاعم واملقاهي للوقوف 
على مدى التزامها باألسعار ونوعية التعامل التجاري.

  وأكد أهمية التنســـيق القائم بـــني وزارة التجارة 
والصناعة وبلدية الكويت حملاربة ظاهرة تفشي الفساد 
والتجاوزات فـــي قضية األطعمة واألغذيـــة املنتهية 
صالحيتها والفاســـدة، موضحا ان اجلهتني ال تكتفيان 
مبراقبة املعروض في السوق بل تقومان مبداهمة املخازن 
بصفة دورية ومفاجئة للتأكد من صالحية املواد الغذائية 

وطرق تخزينها.
  وبني ان ضبطيات وزارة التجارة كشفت عن التالعب 
في تواريخ صالحية املواد الغذائية منتهية الصالحية 

واألماكن التي يتم فيها هذا التزوير.
  وناشد اخلالدي املواطنني من مالك العقارات والسكن 
اخلاص التحري لئـــال يقوم بعض ضعاف النفوس من 
املستأجرين باستغاللها الســـتخدامها كمخازن وأماكن 

للتالعب في سالمة املواد الغذائية.
  وقال اخلالدي ان من تثبت عليه تهمة وجنحة التالعب 
في املواد الغذائية بأي صورة كانت سيتم تطبيق مواد 
القانون رقم ٦٢ لســـنة ٢٠٠٧ بحقه في شأن قمع الغش 
التجاري في املعامالت التجارية حيث نصت العقوبة في 
املادة الثانية من القانون باحلبس ملدة ٣ سنوات وغرامة 

ال تتجاوز ٢٠ ألف دينار.
  وأشار الى أن هناك تنسيقا بني وزارتي التجارة والداخلية 

 عبدالعزيز اخلالديإلبعاد املخالفني قانونيا من املقيمني والوافدين   

 خالل ندوة بنك التسليف وقانون المعاقين بديوان الهاجري

 المطيري: «التسليف» يقدم ١٠ آالف دينار منحة زواج 
لذوي اإلعاقة الشديدة و٥ آالف لإلعاقة البسيطة

املعاقــــني الذين جتاوز عددهم ٣٥ 
الف معاق. وحول آلية البنك في 
صرف املنحة، قــــال املطيري انه 
يتم عرض الشــــهادة التي يقدمها 
املعاق للبنك واملتضمنة بياناته 
ودرجة اعاقته ونوعها على الطبيب 
املختص من الهيئة والذي بدوره 
يقوم بتشــــخيص احلالة وتقرير 
مدى احقيتها للمنحة، فضال عن اهم 
االعمال التي يحتاجها املعاق والتي 
االلتزام بها،  املعاق  يشترط على 
معتبرا ان رفع معاناة ذوي االعاقات 
وذويهم يعد السبب اجلوهري وراء 
هذه املنحة. واختتم حديثه بالقول: 
ان البنك ينظر لالعاقة الشــــديدة 
(االعلى) في مسألة صرف منحة 
الزواج في حال وجود اكثر من اعاقة 

داخل محيط االسرة الواحدة. 

٥٠ دينارا شهريا، مفسرا انه يتم 
خفض قسط قرض بنك التسليف 
بالنسبة للمعاق اذا كان رب اسرة 

فقط بواقع ٥٠ دينارا شهريا.
  وعلق على املادة ٣٣ التي قررت 
احقية االسرة التي يكون احد افرادها 
شخصا ذا اعاقة في احلصول على 
القرض العقاري من بنك التسليف 
واالدخار واستثناءها من حكم املادة 
٣٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٣ 
بشــــأن الرعاية السكنية شريطة 
ان يكون قيمة ما آل اليه من عقار 
القيمة املنصوص عليها  تتجاوز 
في تلك املادة مضافة اليها نسبة 
٥٠٪ منها. وذكر ان القانون صدر 
في وقت ســــريع، لذا فإن تطبيقه 
ليس يسيرا نظرا حلجم القانون 
وضخامته، فضال عن تضاعف اعداد 

دون املنحة، مشــــيرا الى ان بنك 
التسليف اوقف منح القروض مؤقتا 
بالنسبة للمعاق املتزوج من غير 
كويتية حلني احضار الشهادة التي 

تقرر نوع ودرجة االعاقة.
  واضاف: ان املــــادة ٣٢ قررت 
احقية االشــــخاص ذوي االعاقة 
وذويهــــم ممــــن تنطبــــق عليهم 
شروط التمتع بالرعاية السكنية 
منحة مقدارها عشرة آالف دينار 
زيادة على قيمة القرض االسكاني 
املخصص القرانهم من غير ذوي 
االعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا 
ملا يحتاجونه من مواصفات خاصة 
وذلك طبقا للشروط والضوابط 
التي يصدر بها قــــرار من الهيئة 
باالتفاق مع بنك التسليف واالدخار، 
كما مينح االشخاص ذوو االعاقة 
البســــيطة او ذووهم مبلغ ٥٠٠٠ 
دينار، شارحا انه في ظل القانون 
اجلديد يستطيع املعاق ان يحصل 
على منحــــة ١٠٠٠٠ دينار عالوة 
على ٥٠٠٠ القرض الذي تســــلمه 
سابقا، اي ان حصوله على القرض 
لن يحــــرم ذوي االعاقة من منحة 

الزواج.
الثانية من  الفقــــرة  ان    وقال: 
املادة ذاتها تنص على انه في جميع 
االحوال يكون االقتطاع الشهري 
التســــليف واالدخار  لقسط بنك 
للشــــخص ذي االعاقة في طريقة 
ســــداد القرض مبا ال يتجاوز ٥٪ 
من راتبه الشــــهري وبحد اقصى 

الى ان هذه املادة معمول بها في بنك 
التسليف منذ القدم، حيث كان يتم 
صرف قرض ٤٠٠٠ دينار (٢٠٠٠ 
دين و٢٠٠٠ منحة من الدولة دون 
سدادها) ألي شخص متزوج من 
فتاة كويتية، وعندما كان يتقدم 
اي شخص معاق متزوج من غير 
كويتيــــة لطلب قرض يصرف له 
البنك منحة ٤٠٠٠ دون النظر الى 

درجة االعاقة ونوعها.
  وحول موقــــف ذوي االعاقات 
البسيطة ومدى شمولهم ضمن هذه 
املادة، اوضح املطيري انه عندما 
ناقش البنك هذا االمر مع جلنة ذوي 
االحتياجات في البرملان بشأن منحة 
البسيطة  الزواج لذوي االعاقات 
املتزوجني من غير كويتيني، اقتصر 
جوابهم على تطبيق هذه املادة على 
ذوي االعاقات الشديدة واملتوسطة، 
مشيرا الى عدم وجود مشاركات 
فعلية لبنك التسليف في اجتماعات 

اللجنة رغم صدور القانون.
  واضاف: عرضنــــا االمر على 
مجلس االدارة في بنك التسليف 
ووجدناه منفذ الصحاب االعاقات 
البســــيطة الذين سيتم حرمانهم 
مــــن قرض الزواج ملن يتزوج من 
غير كويتية، حيث وجدنا ان املادة 
حتدثــــت عن املنحة ولم تتعرض 
الى القرض وبناء عليه قرر مجلس 
ادارة بنك التسليف ان يقدم للمعاق 
ذي االعاقة البسيطة الذي يتزوج 
من غير كويتية احلق في القروض 

 عبدالهادي العجمي
  اكد مدير الشؤون القانونية 
في بنك التسليف فهد املطيري 
ان منحــــة الزواج التــــي اقرها 
قانون املعاقني بالتنســــيق مع 
العامة لشؤون املعاقني  الهيئة 
وادارة الفتوى والتشريع تختلف 
من معاق آلخر حســــب درجة 
االعاقة، حيث ان ذوي االعاقات 
الشديدة واملتوسطة تصرف لهم 
منحة بواقــــع ١٠٠٠٠ دينار في 
حني تصرف ٥٠٠٠ دينار لذوي 

االعاقات البسيطة.
  واشار املطيري، خالل ندوة 
املعاقني  التسليف وقانون  بنك 
في ديوان شافي الهاجري امني 
سر نادي املعاقني والتي نظمها 
نادي املعاقني اول من امس، الى 
ان املادة ٣٠ من القانون اجلديد 
الفئات املســــتفيدة من  حددت 
االمتيازات واالعفاءات اخلاصة 
بالفصل السابع من القانون ذاته، 
وذلك بتسليط الضوء على ذوي 
االعاقات الشديدة واملتوسطة ما 

لم يرد نص بخالف ذلك.
  وحتدث املطيري عن اهم املواد 
اخلاصة مبنح الزواج والتي اقرها 
القانون اجلديــــد منها املادة ٣١ 
والتي تنص على صرف منحة 
الكويتي  زواج لذوي االعاقــــة 
(الشديدة او املتوسطة) املتزوج 
من غير كويتية شريطة ان يكون 
عقد الزواج موثقا بالكويت، الفتا 

 تواصل الحمالت اإلعالمية لمشاريعها لتحقيق التواصل مع الجمهور أهمها ارتفاع المهور والسكن وطلب ضخامة الجهاز

 حبيب: الشروط التعجيزية دفعت
  الشباب إلى العزوف عن الزواج بكويتيات

 «األشغال»: ١٤٫٨ مليون دينار لدراسة وتصميم
  شبكة خطوط مزارع العبدلي وصيانة المباني الحكومية

انتشار الفساد في املجتمعات.
  ومن منطلق ضــــرورة حفظ 
املجتمعات من وقوع وانتشــــار 
الفساد يجب تسهيل مقدمات الزواج 
وليس تعجيزها، على اساس منط 
االعتدال دون افراط او تفريط بدليل 
قوله تعالى (لينفق ذو سعة من 
سعته ومن ُقدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال 
ما آتاها ســــيجعل اهللا بعد عسر 

يسرا ـ الطالق آية٧). 
  والشريعة االسالمية ال متانع 
في املعيشة املرفهة ولكن ليس على 
حساب اهدار املصلحة العامة ذات 
األهمية املجتمعية، فيوجد أمر مهم 
وأهم، ومن الطبيعي تقدمي االهم 
على املهم وخصوصا اذا كان االهم 
يعنى بدفع املفسدة النها مقدمة على 
جلب املنفعة، فال يسقط امليسور 
باملعسور فيمكن جدا ان يتحقق 
امر التزويج بأقل التقادير املمكنة 
وليس بشرط حتقيقه بالطلبات 
التعجيزية. واســــتنادا إلى قوله 
تعالى (يا أيها الذيــــن آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
واحلجارة) فيجب ان ينتبه أهل 
الفتاة إلى نص اآلية الكرمية في 
وجوب اتقــــاء األنفس واألهل من 
الوقوع في نار املعاصي وان يقوا 
فتياتهم مــــن مقدمات الوقوع في 
املعاصي، وأقل هذه املقدمات البقاء 
على العزوبية كما اشار الرسول 
االكرم ژ  في حديثه: «أكثر أهل 
النار العزاب». وقول اإلمام الصادق  
گ:  «شرار موتاكم العزاب». وعنه 
ايضا: «ان اهللا يحب البيت الذي فيه 
العرس، ويبغض البيت الذي فيه 
الطالق، وما من شيء أبغض إلى اهللا 
من الطالق». وهذا احملذور ال يندفع 
اال من خالل التسهيل باالعتدال في 
مســــألة متطلبات التزويج وعدم 

االسراف والتعجيز فيها. 

 وّقع وزير االشــــغال العامة ووزير الدولة 
امـــس  البلدية د.فاضـــل صـــفر  لشـــــــؤون 
عقديــــن: االول لدراســــة وتصميــــم وتطوير 
وتنفيذ وتشــــغيل وصيانة شبكة وخـــطوط 
مزارع العبدلي، واآلخر العمال صيانة وترميم 
املباني احلكومية واعمال انشائية في محافظة 

العاصمة.
  وتتضمن اعمال العقد االول توفير وتوصيل 
مياه معاجلة جلميع املزارع احلالية واملستقبلية 
في منطقة العبدلــــي الزراعية وما يتبعها من 
ملحقات وشبكة داخلية وخزانات جديدة حلل 
مشكلة القصور في تزويد املزارع باملياه املعاجلة 
عن طريق شبكة الري بقيمة اجمالية ١٤٫٨٢٤٫٠٨٩ 

دينارا.
  ويأتي العقد الثاني ضمن عقود صيانة املباني 
والتي تــــطرح بصـــفة دورية ومســـــــتمرة 
اســــتنادا الى ما جـاء بقواعد تنفيذ ميزانيات 
اجلهــــات احلكومية الـــصادر من وزارة املالية 
سنويا من اجل خدمة صيانة مباني ومنشآت 
اجلهــــات املســــتفيدة (وزارات ومؤسســــات 

الدولة).
  ووقــــع العقد الثاني علــــى اعتبار ان اعمال 
الصيانــــة في حينها تطيل مــــن عمر االصول 
وحتافظ عليها وجتعلها صاحلة لالســــتخدام 

بحالة جيدة الطول فترة ممكنة.
  وتتضمن جداول اسعار هذه العقود بنودا 
مسعرة جلميع ما يتطلب تنفيذه من اعمال (مدنية 
كهربائية ميكانيك وتكيــــف االنذار واالطفاء) 
وتبلغ القيمة االجمالية للعقد مليونا وتسعمائة 

الف دينار.
  يذكــــر ان توقيع العـــقدين يـــأتي في اطار 
جتديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة االشغال 
العامــــة مبا يكفــــل تطوير ورفع كفــــاءة تلك 

اخلدمات.
  اكدت وزارة االشغال العامة انها ماضية في 
برنامج حمالتها االعالمية للتواصل مع اجلمهور 
وااللتقاء بهم ميدانيا لشرح املشاريع التي تنفذها 
الوزارة في مختلف قطاعاتها ضمن خطة الدولة 

التنموية. وقال رئيس قسم االعالم واملتابعة في 
الوزارة أحمد هادي املطيري لـ «كونا» امس ان 
الوزارة ستواصل حملتها االعالمية غدا اجلمعة 
انطالقا من مجمع «٣٦٠» التجاري لتســــويق 
وعرض أعمالها ومشــــاريعها اجلاري تنفيذها 
ضمن خطة التنمية بهدف تبيان املراحل ونسب 

االجناز التي قطعتها الوزارة فيها.
  وأضاف املطيــــري ان تواصل احلملة يأتي 
بعد النجاح الذي حققته احلملة االولى لعرض 
مشاريع الوزارة في مجمع «األڤنيوز» التجاري 
بحيث تتـــناول احلملــــة املقبلة عرضا لدور 
الــــوزارة في املشــــاركة بالتنمية في البالد من 
خالل تنفيذها عددا من مشاريع تطوير الطرق 
وخدمات البنية التحتية واملشــــاريع احليوية 
الكبرى كمشروع مستشفى جابر وميناء مبارك 

الكبير.
  واشار الى أن الوزارة اجرت تنسيقا مع عدد 
من املجمعات التجارية لتكون نقطة التقاء قياديي 
االشــــغال بجمهور املواطنني واملقيمني لعرض 
املشاريع احلالية واملشــــاريع املزمع تنفيذها 

خالل الفترة املقبلة.
  وأوضح ان احلملة تأتي من منطلق حرص 
الوزارة على الشــــفافية في عرض مشاريعها 
واملراحل التــــي تتخللها أثناء فتــــرة التنفيذ 
ومشاركة املواطنني واملقيمني في طرح االفكار 
ومناقشتها للوصول الى االهداف التي تسعى 

الوزارة الى حتقيقها.
  وذكر املطيري ان الوزارة ستعمل على توعية 
املواطنني وارشادهم لكيفية استخدام مرافقها 
وخدماتها والتركيز على ضرورة احملافظة عليها 
وخلق ثقافة عالية لدى الشارع العام بطريقة 

استخدام تلك اخلدمات.
  واشــــار الى أن الوزارة مستمرة في حملتها 
االعالمية لتغطية احملافظات الست وستشمل 
لقاء آخر في ٢٧ اجلاري مبجمع سليل اجلهراء 
في حني تنتقل احلملة الــــى مجمع الكوت في 

االول من ديسمبر املقبل، 

حفلة العرس وكل هذا يحتاج الى 
ميزانية باهظة.

  وقال: ال تقف سلسلة الشروط 
التعجيزية عند هذا احلد بل هناك 
طلبــــات اخرى، كايجاد املســــكن 
املناســــب فقط،  وليس بشــــرط 
وامنا بشرط ان يكون في املنطقة 
الراقية الفالنية، وان يكون مستقال 
عن منزل االهل وال يكون مالصقا 
ملنزل اهل الــــزوج. وعلى خلفية 
ايجاد املسكن الراقي يأتي الشرط 
التعجيــــزي الالحــــق وهو طلب 
ضخامة اجلهاز التأثيثي للمسكن، 
وتستمر الشروط التعجيزية الى 
طلب اخلادمة التي البد ان تستوعب 
كل االعمال املنزليــــة. ولكن أتت 
الشريعة االســــالمية لتقف ضد 
هذا االسراف الذي تعقبه تعاسة 
العالقة الزوجية والتي سريعا ما 

تنتهي باالنفصال.
  وفيما يتعلق بايجاد حل لهذه 
املشــــكلة قال حبيب ان الشريعة 
االسالمية حثت على التزويج في 
اتاكم من  النبوي «مــــن  احلديث 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال 
تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد 
كبير» فقد حذرت الشــــريعة من 
إعاقة مسألة التزويج وربطتها بعلة 

 على خلفية اســــتطالع للرأي 
العام، قام به الباحث االســــالمي 
الشيخ راضي حبيب لدى الشباب 
الكويتي حول زواجهم من الكويتيات 
أجابــــوا بتفضيل الزواج من غير 

الكويتية لعدة اسباب.
  وقــــال حبيــــب فــــي تصريح 
لـ«كونا»: بعد اســــتطالعي آلراء 
الشباب حول رغبتهم في الزواج 
الكويتيــــة وقفت على  بالفتــــاة 
تفضيلهم الزواج من غير الكويتية 

وكان ذلك لعدة اسباب.
  واضاف انه يأتــــي في مقدمة 
الشروط التعجيزية ارتفاع املهور 
الذي اصبح كالكابوس الذي يهدد 
الشباب بالعنوسة والتي تعتبر 
من املشاكل املزمنة نتيجة ارتفاع 
تكاليف الزواج بشكل عام، وعدم 
قدرة الشــــباب على تغطية مثل 
هذه التكاليف الباهظة، وفي هذا 
اخلصوص توجد دراسة اجتماعية 
على من تزوجوا بأجنبيات، بسبب 
ارتفاع املهور فكشفت إحصاءاتها 
السنوية عن ارتفاع نسبة زواج 
املواطنني من غير املواطنات بشكل 
ملحــــوظ وصل الــــى ٣٠٪. وهذه 
النسبة املثيرة تؤكدها اإلحصائية 
السنوية الصادرة عن وزارة العدل 
الكويتيــــة، والتــــي تذكر إجمالي 
وتفاصيل حاالت الزواج والطالق 

في الكويت طوال عام كامل.
  وهنــــاك أيضــــا سلســــلة من 
الشــــروط التعجيزية التي تأتي 
على خلفية دفع املهر، كاملراســــم 
الشكلية الزائدة والالحقة على دفع 
املهر، كتقدمي الشاب الكويتي كما 
من الوزن الثقيل من الذهب بشرط 
أال يقل عن عيار ٢١. وتستمر هذه 
اقامة  الى  التعجيزية  السلســــلة 
الوالئم الضخمة واملتكررة في عدة 
حفالت متنوعة كحفلة اخلطوبة، 
ومنها الى حفلة امللجة، ومنها الى 

 الشيخ راضي حبيب

 المعكام: تعاونية علي صباح السالم 
تبدأ التسجيل لرحلة العمرة

 مهرجان لبناني في الجزيرة 
الخضراء ٢٦ الجاري

استحسان اجلميع. وفي اخلتام 
تقدم املعكام بالشــــكر اجلزيل 
لرئيس مجلــــس االدارة محمد 
العازمي علــــى جهوده املبذولة 
وتذليله للكثير من الصعوبات 
التي تواجه عمل اجلمعية، كما 
توجه بجزيل الشكر لبقية اعضاء 

مجلس االدارة الفاعلني. 

 محمد راتب
  أعلن امني الصندوق ورئيس 
اللجنــــة االجتماعيــــة بجمعية 
ضاحيــــة علي صباح الســــالم 
التعاونية فهد ناصر املعكام عن 
بدء التسجيل  لرحلة العمرة لعام 
٢٠١٠ ويســــتمر التسجيل حتى 

يوم اخلميس ٢٠١٠/١٢/٢.
  وقال املعــــكام: ان اجلمعية 
حترص علــــى تســــيير رحلة 
العمرة كل عام كما حترص على 
تقدمي افضل اخلدمات ملساهميها 
خصوصا ما يتعلق باخلدمات 
واالنشــــطة الدينية التي تعزز 
اواصــــر املــــودة والتراحم بني 
املسلمني. وبشر املعكام بالعديد 
من املفاجآت خالل رحلة العمرة 
بإذن اهللا، وحث املساهمني على 
التسجيل في هذه الرحلة، مشيرا 
الى اجلهود الطيبة التي يبذلها 
االخوة رئيس واعضاء املجلس 
واجلهاز التنفيذي لتنال الرحلة 

 أعلن مشــــرف اجلزيرة اخلضراء بشركة املشروعات السياحية 
ناصر الفــــودري عن إقامة املهرجان اللبناني الذي تنظمه اجلزيرة 
اخلضراء غدا (اجلمعة ٢٦ اجلاري)، الفتا الى ان هذا املهرجان يشتمل 
على العديد من الفقرات واألنشطة التي تعبر عن التراث اللبناني، 
وقال ان أنشطة املهرجان تبدأ مبسيرة من باب اجلزيرة اخلضراء 
حتى مسرح اجلزيرة تتضمن فرقة الدبكة والترس واأللعاب، كما 
ستقدم على مسرح اجلزيرة أوبريت لبنان األرز وهو أوبريت منوع 
يقدم لوحات استعراضية قيمة يشترك فيها مجموعة من الفنانني 
يشدون في حب لبنان، وستكون هناك مشاركة كويتية من الفنان 
عادل الرويشد لتهنئة اجلالية اللبنانية، بعد ذلك تقدم فقرات شعرية 
وتقدم زفة الدبكة اللبنانية فقراتها التي تعكس التراث الشــــعبي 
والفلكلور اللبناني األصيل، كما ســــتقدم مسابقة ألحسن رسم عن 
لبنان، باالضافة الى املســــابقات الترويحية والترفيهية للجمهور 
واختيار أجمل زي وطني لبناني وغيره من املســــابقات ويشترك 
في املهرجان الفنان حسني شعالن مبصاحبة فرقة الدبكة اللبنانية 

والفنان عيسى حداد مبصاحبة الطبل اللبناني وحسن سرحان. 

 فهد املعكام

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 
ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوية، مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

الوقترقم املحــطـــةالتاريخاليوم

�سرق حويل 23 )ق2(2010/11/27ال�سبت
من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/28الأحد

ال�ساملية 281 )ق9( - عبداهلل املبارك 164 )ق2( 

الأندل�س 5 )ق3( - ال�سهداء 56 )ق5( - جابر 

العلي 61 )ق6( - اأبو حليفة 11 )ق2( - �سباح 

ال�سامل 123 )ق8(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/29الثنني

ال�ساملية 283 )ق4( - ا�سبيلية 4 )ق1( - الأندل�س 15 

)ق6( - ال�سهداء 36 )ق4( - جابر العلي 81 )ق7(

اأبو حليفة 12 )ق1( - �سباح ال�سامل 113 )ق9(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/11/30الثالثاء

ال�ساملية 284 )ق8( - ا�سبيلية 8 )ق1( 

الأندل�س 20 )ق9( - ال�سهداء 35 )ق4( - جابر 

العلي 64 )ق6( - املنقف 1 )ق60( - كيفان 17 

)ق5( - �سباح ال�سامل 119 )ق8(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/12/1الربعاء

ا�سبيلية 9 )ق1( - الأندل�س 22 )ق8( 

ال�سهداء 25 )ق4( - جابر العلي 22 )ق2(

املنقف 18 )ق2( - �سباح ال�سامل 120 )ق8(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/12/2اخلمي�س

ا�سبيلية 10 )ق1( - الأندل�س 24 )ق4( 

ال�سهداء 24 )ق4( - جابر العلي 77 )ق6(

املنقف 17 )ق63( - �سباح ال�سامل 122 )ق8(

الفيحاء 15 )ق7( - ال�ساملية 185 )ق10(

من 7.30 �سباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�سلحة العامة.

قطــع عــالقـــة
تعـلــن �شـركـــة الـجـوثــن

ب�أن ال�سيد/ ويل حممد حافظ عبداملتني 

مدنية  بط�قة  يحمل  اجلن�سية  ب�ك�ست�ين 

خدم�ته  ان��ه��ي��ت  ق��د   270071701584 رق���م 

غري  وال�����س��رك��ة   2010/11/14 م��ن  اع��ت��ب���رًا 

م�سوؤولة عن اأي تع�مل مع املذكور.


