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الجسار: 18 بندًا أبرزها الربط الكهربائي 
واألمن المائي أمام وزراء الكهرباء الخليجيين اليوم

المضحي: الكويت تشارك بـ 13 مفاوضًا  في قمة كانكون 
للتغير المناخي يمثلون »الخارجية« و»البيئة« والقطاع النفطي

»القطامي« تعلن عن إصدار العدد الثامن 
من مجلة »Calla Fashion« اليوم

أعلنت مؤسســــة عبدالوهاب 
القطامي للدعاية واإلعالن والنشر 
والتوزيع والتي يترأســــها رئيس 
حترير مجلة »كاال فاشن« عبدالوهاب 
القطامــــي انها بصــــدد عقد مؤمتر 
صحافي اليــــوم بفندق موڤنبيك ـ 
البدع )قاعة سليسل 2 و3( وذلك 
لإلعالن عن اصدار العدد الثامن من 
مجلة »Calla Fashion« املتخصصة 
فــــي عالم األزيــــاء واملوضة. وفي 
املناســــبة  تصريح صحافي بهذه 
التحرير واملدير  قال نائب رئيس 
التنفيذي ملجلة »Calla Fashion« عامر 
الســــرطاوي ان املؤمتر سيحضره 
العديد من الشخصيات االجتماعية 
والعامــــة ونخبــــة مــــن مصممي 
ومصممــــات األزياء فــــي الكويت 
وسيتم خالل املؤمتر تكرمي الرعاة 
الرســــميني للمجلة وهم: »الراعي 
املاسي« مصمم األزياء العاملي جميل 
اخلنسا، »الراعي البالتيني« شركة 
ونرز العامليــــة التجارية، »الراعي 
الذهبي« مجموعة صالونات شركة 
ماي فير ليــــدي، »الراعي الفضي« 
مصممة األزياء نيللي زهار، »الراعي 
البرونــــزي« مصممة األزياء أريج 

وأضاف ان الهدف الرئيسي هو 
توفير رفاهية املواطن اخلليجي 
باالضافة الى ترشـــيد استهالك 
الكهرباء واملاء واكتساب اخلبرة 
فيما بني دول املنطقة. وأشـــار 
الى انه متت مناقشـــة مشاريع 
للمياه في نقاط محددة وأهمها 
جودة املياه وتوفير األمن املائي 
املائي  لـــدول املنطقة والربـــط 
واملياه اجلوفية واملياه املعاجلة 
وتشريعاتها وهي جملة مشاريع 
متت مناقشتها بهدف توفير األمن 
املائي. وبنينّ ان اجتماع الوكالء ال 
يخرج بقرارات او توصيات بل 
يقوم برفعها الى الوزراء العتمادها 

وإقرارها ثم اإلعالن عنها. 
وختم انـــه مت عمل ميزانية 
لهيئـــة الربـــط اخلليجـــي أما 
باقي املشاريع فهي في املرحلة 

النهائية.

املراحـــل األولى منها وباتت في 
مراحلها النهائية ما يعد من أهم 
املشـــاريع باالضافة الى جودة 
املياه وتوطني الصناعات ووضع 
التشريعات والقوانني التي تنظم 

عملية استخدام الكهرباء.

القصـــوى، وينبغي  اخلطـــورة 
مكافحتها على املســـتوى العاملي 
واإلقليمي والدولي على حد سواء 
بعقد املؤمترات والندوات احلازمة 
العقوبات  واجلازمة بتوقيع أشد 

على مروجي املخدرات.
وأضاف انه من الالفت انه يوجد 
جانبـــان لقضية املخدرات: جانب 
جتاري وآخر تعاط، وظاهرة تعاطي 

دارين العلي
ناقش وكالء وزارات الكهرباء 
التعاون  واملاء في دول مجلس 
اخلليجي وعلى مـــدى اليومني 
املاضيـــني 18 بنـــدا على جدول 
أعمال االجتماع اخلليجي الثالث 
والعشرين وضعت في صيغتها 
الى  النهائيـــة متهيـــدا لرفعها 
وزراء مجلس التعاون اخلليجي 
فـــي اجتماعهم  للكهرباء واملاء 

املنعقد اليوم.
وأكد وكيـــل وزارة الكهرباء 
واملـــاء م.أحمد اجلســـار جميع 
البنود ســـابقة الذكر تهدف الى 
حتســـني اخلدمـــات املقدمة من 
الكهرباء وذلك لرفع كفاءة هذه 

اخلدمات لبناء املنطقة.
الى ان هناك بنودا  وأشـــار 
رئيسية تتمثل في عملية الربط 
الكهربائي وقـــد مت االنتهاء من 

محمد راتب
دعا النائب مبارك الوعالن احلكومة الى ان تكون صادقة 
في التوصل الى نتائج شفافة عبر جلنة التحقيق في قضية 
اللحوم الفاســــدة، خاصة ان وزير البلدية اعلن عن دعمه 
هذا االجتاه وتعاونه مع اللجنة، مشيرا الى ان التصويت 
خالل جلسة اليوم الثالثاء ســــيكون عبر النداء وباالسم 

ليعرف اجلميع من مع اللجنة ومن ضدها.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته جمعية العارضية 
التعاونية مساء امس االول بحضور النائبني مبارك الوعالن 
وحســــني مزيد ومختار منطقة العارضية عبداهلل الهيفي 
وبحضور امني صندوق اجلمعية عناد السويط وعضوي 
مجلس االدارة خالد العجمي وفيصل املنديل لتكرمي ما يزيد 
على 1200 طالــــب وطالبة من املتفوقني باملنطقة مبختلف 
مراحل التعليم العام واجلامعي والتطبيقي، كما ثمن الوعالن 
دعم تعاونية العارضية وحتفيزهــــا للمتفوقني من ابناء 
املنطقــــة، متمنيا ان حتذو جميــــع اجلمعيات هذا االجتاه 
الطيــــب للتواصل مع ابناء املجتع. مــــن جانبه اكد وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري ان احتاد 
اجلمعيات التعاونية بدأ في تلقي الطلبات اخلاصة مبخازن 
التعاونيات بعد االعالن عنها في الصحف، مشيرا الى انه 
سيتم االشراف عليها من قبل جلنة فنية مشكلة من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل والتي بدورها ستقيم املتقدمني 
مبشاركة عدد من اخلبراء واملتخصصني في الوزارات املعنية 
بهذا األمر وبحضور مسؤولي احتاد اجلمعيات التعاونية. 
وبشأن اجتماع مسؤولي وزارة الشؤون مع اجلانب البريطاني 

اول من امس قال الكندري: كان الهدف من االجتماع االطالع 
على النظام احملاسبي املوحد ونظام الرقابة املعمول به في 
بريطانيا لالستفادة به محليا اضافة الى ان ايرادات العمل 
اخليري في بريطانيا ضخمة جدا وحتظى برقابة خاصة 
اردنا االستفادة منها كتجربة رائدة، مشيرا الى ان اجلانب 
البريطاني عرض افادتنا من خالل دورة تدريبية تصب في 

مصلحة الرقابة على العمل اخليري في البالد.
واثنى الكندري على مجلــــس ادارة جمعية العارضية 
التعاونيــــة نظرا لتواصله مع املجتمــــع الذي تتواجد به 

اجلمعية وحرصها ســــنويا على تكرمي الطالب والطالبات 
املتفوقني مبنطقة العارضية كل عام وهو الدور االجتماعي 
الذي حترص اجلمعيــــات التعاونية على القيام به والذي 
تصل تكلفته سنويا ما يقارب العشرة ماليني دينار، مؤكدا 
ان تكرمي املتفوقني دائما ما ميثل دافعا لهم نحو مزيد من 
التفوق في حياتهم العلمية والعملية مشيرا الى ان الثروة 
احلقيقية للكويت تتمثل في ابنائها املتفوقني فهم الثروة 

البشرية القادرة على حتقيق التنمية.
بدوره شــــدد رئيس مجلــــس ادارة جمعية العارضية 
التعاونية عادل ملفي املطيري على اهمية الدور االجتماعي 
الذي تلعبه اجلمعيات التعاونية الفتا الى ضرورة التواصل 

مع املجتمع وليس االهتمام فقط باجلانب االقتصادي.
واضاف املطيري ان جمعية العارضية اعتادت سنويا 
على تكرمي الطالب والطالبات املتفوقني واملتفوقات من ابناء 
منطقة العارضية في مراحل التعليم املختلفة اميانا منها 
باهمية منح هؤالء املتفوقني احلافز والدعم الذي يشجعهم 
على االســــتمرار في التفوق ملا فيه خدمة وطننا الكويت 

وتنشئة جيل قادر على قيادة التنمية في البالد.
ومن جانب اخر اشــــار املطيري الى ان مجلس االدارة 
ماض في سياســــته الرامية الى كسر حدة الغالء الفاحش 
والتخفيــــف عن املســــتهلكني، من خالل اقامــــة املزيد من 
املهرجانات التسويقية املميزة على مدار العام والتي تعتبر 
العصب الرئيسي للحركة التعاونية والرئة التي يتنفس 
منها املستهلك في ظل موجة ارتفاع االسعار التي شهدتها 

البالد خالل السنوات الثالث االخيرة.

دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي عن مشاركة الهيئة 
في اللجنة املكونة من 13 مفاوضا من عدة جهات حكومية منها القطاع النفطي 
ووزارة اخلارجية، والتي توجهت أخيرا الى املكسيك للمشاركة في قمة كانكون 
اخلاصة بالتغير املناخي التي بدأت أمس وتستمر الى 10 ديسمبر املقبل. واكد 
املضحي التزام هذه اللجنة مبوقف الكويت الذي اعلن عنه في قمة كوبنهاغن 
خالل العام املاضي، وهو منع أي تقرير يصدر عن املؤمتر يكون على حساب 
الكويت باعتبارها دولة نفطية. وفي سياق آخر، وحول اجراءات الهيئة حلماية 
البيئة البرية خالل موســـم البر، اكـــد املضحي على حرص الهيئة من خالل 
رقابتها املستمرة للمخيمات خالل موسم التخييم من الناحية البيئية، الفتا 
الى االهتمام الواضح من قبل مجلس الوزراء بهذه الظاهرة من خالل تشكيل 
جلنة تابعة للمجلس مكونة من كل اجلهات املعنية. وأضاف ان ما هو أهم من 
دور اجلهـــات املعنية هو حرص املواطن على مكان التخييم كما يحافظ على 
بيته، الفتا الى تطبــــيق سياســـة جـــديــدة من قبل الهيئة حـاليا تهدف الى 

جعل األرض املتـــضررة تتنفس وتعود لطبيعتها بعد أن تأذت.

تمت مناقشتها خالل اليومين الماضيين من قبل وكالء الوزارات

د.صالح املضحي

عامر السرطاوي محمد مصطفى

الشيخ راضي حبيب

م.أحمد اجلسار

الوعالن: التصويت على لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة 
عبر النداء باالسم لنعرف من معها ومن ضدها

حبيب: جهود الخالد ساهمت 
في محاربة ظاهرة المخدرات

»الديوان« يدعو 230 مواطنة لمراجعته األربعاء
دعا ديوان اخلدمة 230 مواطنة 
ملراجعته غدا األربعاء وذلك بشأن 
استكمال إجراءات التعيني وفيما 

يلي أسماء املدعوات: 

 ٭اماني خويتم ساجي البعاج
 ٭ انوار محمد خلف الشمري
 ٭بدرية جديع هادي الهاجري

 ٭بشاير مبارك عبداهلل الشمري
 ٭جوزه صالح مرزوق الرشيدي

 ٭حنان صباح محمد الرشيدي
 ٭دانة عاجل مشعل الظفيري

 ٭سارة محمد حمد العثمان
 ٭عهد عبداهلل منصور العجمي

 ٭فاطمة رعد عبداهلل املقيم
 ٭فرجة مفلح هادي الهاجري

 ٭منيرة احمد عبداهلل احلوطي
 ٭موضي داهوم حمد الهاجري

 ٭نورة سعود بندر املطيري
 ٭هنوف جاسم خلف عداي

 ٭هيلني ساجون جامبوا
 ٭ابتسام محمد ضنيان املطيري

 ٭أبرار ابراهيم جاسم القطان
 ٭أبرار خالد محمد العبد السالم

 ٭أبرار مجحم مشبب السهلي
 ٭اســـتقالل عبدالرحمن مريجب 

العنزي
 ٭اسماء جابر محمد السعيدي
 ٭اسماء خليفة محمد خميس

 ٭اســـماء زكريـــا عبـــد القـــادر 
القادري

 ٭اسماء طراد مازن العتيبي
 ٭اسماء عبداهلل احمد عبداهلل

 ٭اسيل يعقوب يوسف اخلرس
 ٭افراح فاضل عباس عبدالرحيم

 ٭االف جاسم عبداهلل محمد
 ٭الزهراء يعقوب نواب البلوشي
 ٭ألطاف عبد الوهاب عبد اجلادر 

املقهوي
 ٭العنود محمد صنيتان املطيري

 ٭اماني محمد راشد احلفيتي
 ٭امثال حمود سويد السعيدي

 ٭امل مضحي ونس سالم
 ٭أمينـــة حســـني عبدالعزيـــز 

الشطي
 ٭انتصار شرف على القالف
 ٭انوار ابراهيم خليل حبش
 ٭انوار حمزة عباس حيدر

 ٭انوار غربي احلميدي الفهد
 ٭اميان عبداهلل مسلم الهدية

 ٭أوراد محمد سالم املزين
 ٭بتول ياسني حسني

 ٭بدرية ابراهيم عيد العتيبي
 ٭بدرية ساير حمود احلربي

عبدالعزيـــز  علـــى   ٭بدريـــة 
احلجرف

 ٭بدرية ماطر مجبل مطير
 ٭بدور مطلق عواد االزمع

 ٭بشاير جاسم محمد الشمري
 ٭بشاير مبخوت غامن جمران

 ٭بشاير مرشد رباح الرشيدي
 ٭حتريـــر صالح حســـن صالح 

احمد
 ٭تهاني حسن جعفر محمد

 ٭تهاني حمود غنيم علي
 ٭تهاني علي سعود املاجدي

 ٭تهاويل طراد عارف العنزي
 ٭جعد سعيدان سالم السليماني

 ٭جميلة ناصر عامر العجمي
 ٭جنا فهد ماجد السالم

 ٭جواهر فالح محمد العازمي
 ٭حسناء أحمد عبداهلل احلبيب

 ٭حصة خلف سالم العامر
 ٭حصة دلواح سيف الهاجري

 ٭حصة سعيد مبارك سعيد
 ٭حصة غالب متروك املطيري

 ٭حنان عادل محمد املزين
 ٭حنان منيف فالح املطيري

 ٭حنان ناصر وسمي الدوسري
 ٭خلود خالد محمد الدوسري

 ٭خلود صالح عبداهلل العوضي
 ٭خلـــود ضيـــف اهلل محمـــل 

املطيري
 ٭خلود عويد خلف الصليلي

 ٭داليا محمد علي الفالح
 ٭دانة فيصل عبداهلل بودي

 ٭دانة محمد مداد العازمي
 ٭دالل احمد محمد العجمي
 ٭دالل سالم فالح اخلميلي

 ٭دالل شكري محمود العنزي
 ٭دالل عويد مشعان الصليلي
 ٭دالل غازي شليويح احلربي

 ٭دالل مبارك براك فهيد
عبدالرحمـــن  ناصـــر   ٭دالل 

الوقيان
 ٭دليل مهدي مسفر مسعود
 ٭رحمة حمد محسن املري

 ٭رذاذ خالد محمد العنجري
 ٭رسمية شداد ناصر روضان

 ٭رفعة سالم هادي العازمي
 ٭رفعة محمد علي العازمي

اللطيـــف  عبـــد  فهـــد   ٭روان 
العدواني

 ٭رمي راكان سلمان العجمي

 ٭رمي عبداهلل حمد املشوط
 ٭رمي هادي فالح احلجرف
 ٭زهراء كاظم مجيد كوت

 ٭سارة بدر عبيد الديحاني
 ٭سارة ســـعود نهار العصفور 

الهاجري
 ٭سارة صقر محمد حمدان

 ٭ســـارة عبداهلل محمد شـــاهني 
راشد

 ٭سارة فالح صالح العمير
 ٭سارة ماضي حمد الهاجري

 ٭سارة محمد فهد العجمي
 ٭سارة ناصر اسماعيل البلوشي

 ٭سارة هادي ناصر القحطاني
 ٭سارة يوسف احمد حسني
 ٭سالي يوسف احمد حسني

الدين محمود   ٭ســـبيكة صالح 
شوقي االيوبي

 ٭سحر جاسم محمود الصفار
 ٭سحر ناجي فرحان عقيلي
 ٭سعاد نواف علي الشمري
 ٭سالم ناصر أديب الشلبي
 ٭سلمى مطلق محمد بحلق

 ٭سلوى علي يوسف املعيوف
 ٭سماء سمير ياسني احمد صالح

 ٭شاهه عاني سخنان مديليع
 ٭شروق محمد صباح الصباح

 ٭شريفة سعدون دالن الرويعي
 ٭شـــعاع محمـــد عبدالرحمـــن 

القحطاني
 ٭شـــمايل راشـــد عبدالعزيـــز 

القعود
 ٭شهد عدنان عبدالرحمن العبيد

 ٭شيخة صالح ناصر خلف
 ٭شيخة عبداهلل عباس العتيبي

 ٭شيخة فهد عيد العازمي
 ٭شيماء محمد حسن الفضالة

 ٭شيماء موسى عبداهلل كاكولي
 ٭صفـــاء عبدالعزيـــز عبـــداهلل 

عباس
 ٭صفية موسى حمد الرشيدي

 ٭صوفيا علي رجا حوراني
 ٭طعيسة محمد غشام الشمري

 ٭عايشة راشد عودة اجلميلي
 ٭عايشة الفي عجيرم العازمي

الديـــن  محـــي  داود   ٭عائـــدة 
الصالحات

 ٭عائشة ابراهيم خليل حبش
 ٭عائشة خالد احمد احليدر

 ٭عائشة خالد فؤاد البغدادي
 ٭عائشة عادل سعد الدعيج

 ٭عائشة عبداهلل عايد احلرجي

 ٭عائشة فالح سيف امللعبي
 ٭عائشة محمد سعود احلويتان
 ٭عبير مزعل كهيان العويرضي
 ٭عذاري صباح سطام الفضلي

 ٭عذاري فهد عبدالرحمن الطبيخ
 ٭عفاف زعزوع خليف الذايدي

عبدالرحمـــن  فهـــد   ٭عليـــاء 
الدوسري

 ٭عنود خالد حسن جنم
 ٭غالية فارس نايف املطيري

 ٭غدير حسن فالح عبداهلل
 ٭غدير محمد ناصر املطيري

 ٭غزوي عوض عويد الرشيدي
 ٭فادية هايل عايد احلميد

 ٭فاطمة جازع على العجمي
 ٭فاطمة جواد يوسف بهبهاني

 ٭فاطمة حسني على بوحمد
 ٭فاطمة حمد حسن العنزي

 ٭فاطمة رجب ابراهيم حمزة
 ٭فاطمة زنكي غلوم حسني

 ٭فاطمة عبد الهـــادي علي العبد 
الهادي

 ٭فاطمة محبوب سالم مرزوق
 ٭فاطمة محمد جاسم الدبيان

 ٭فرح عماش عبداهلل املطيري
 ٭فرح محمد جراح الصباح
 ٭فريدة حسن جعفر محمد
 ٭فريدة حسن ميرزا رحيم

 ٭فضيلة زبيري مغرق الظفيري
 ٭فوزية ساير حمود احلربي

 ٭فوزية منصور ثامر العتيبي
 ٭قوت محارب علي الشمري

 ٭كالرا لويس هيفلك
 ٭كويت سالم عيسى الضليعي
 ٭لطيفة جاسم محمد العمران

 ٭لطيفـــة حجيـــل هـــادي عامر 
هادي

 ٭لطيفة خالف سعد املطوطح
 ٭لولوة احمد جاسم الباللي
 ٭لولوة خالد صالح الفاضل

 ٭لولـــوة عبدالرحمـــن ســـريع 
السريع

 ٭ليالي نصر على حسني
 ٭ليلى جمعان عايض الرشيدي

عبدالعزيـــز  علـــي   ٭ليلـــى 
اخلضيري

 ٭مـــرمي ســـعد دهيليـــس ابـــو 
خوصة

 ٭مرمي صالح خليفة الهران
 ٭مرمي عايد عيد النومسي
 ٭مرمي محمد مال اهلل علي

 ٭مزنة صالح محمد العصيمي

 ٭مستورة روباج غازي العازمي
 ٭مستورة سعيد علي الشهري

 ٭مشاعل مبارك فراج مبارك
 ٭مشاعل مرجي دليل الصليلي

 ٭معالي زيد جاسم الصليلي
 ٭مالك جواد سلمان الرشيدي

 ٭منى تركي ساير ربيع
 ٭منى حسن محمد البلوشي

 ٭منى راشد عبداهلل عبد الرحيم
 ٭منى عيد طلق العازمي

 ٭منيرة شخير عبداهلل العنزي
 ٭منيرة فرحان مقعد الدهينة

 ٭منية محمد علي العجمي
 ٭مها حسن ابراهيم مكي

 ٭مها عوض عبيد ضويحي
 ٭مها غازي عيد العتيبي
 ٭مها فالح براك العازمي

 ٭مها محمد تومي الهاجري
 ٭ميعاد حمد سعدون الشمالن
 ٭نادين مجول عايد الديحاني
 ٭نادية محمد سرحان العنزي
 ٭جنوى خالد محمد ابوسمير

 ٭ندى جوده هالل الشمري
عبدالرحمـــن صالـــح   ٭نـــدى 

احمليالني
 ٭نسرين فاروق سليمان املسلم

 ٭نوال صالح فاضل العنزي
 ٭نوال عويد عجيل الظفيري

 ٭نوال محسن عبيد الرشيدي
 ٭نوال محمد علي اليمني

 ٭نوال ناصر علي العنزي
 ٭نورا عبدالرحمن علي الدويلة

 ٭نورة عبداهلل فهاد العجمي
 ٭نورة عودة سعيد العنزي

 ٭نـــورة غريـــب مـــرزوق عبد 
الهادي

 ٭نورة فرتاج دريع الهاجري
 ٭نورة مضحي فنيطل املطيري

 ٭نوف بداح عايد العازمي
 ٭نوف عادل فيروز املانع

 ٭نوف مسعود براك العتيبي
 ٭هدى جنم عبداهلل علي

 ٭هدية نادر شعف العتيبي
 ٭هناء داخل عبد

 ٭هنادي لويف عبداهلل العجمي
 ٭هند فيصل دهش العطير

 ٭هنوف محسن مصلط املطيري
 ٭هويا سيف مبارك امللعبي

 ٭هيا احمد خالد مدوة
 ٭هيفاء جمعة على عبداهلل

اميـــر عبدالصمـــد   ٭ياســـمني 
البلوشي

أعلن الباحث اإلسالمي الشيخ 
الوزير  راضي حبيب أن جهـــود 
الشيخ جابر اخلالد األمنية املشددة 
ســـاهمت بوجه خاص في إحباط 
أكبر عـــدد من عمليـــات تهريب 
املخدرات الـــى داخل البالد وذلك 
بتركيـــز إلقاء الضوء األمني على 
الســـفر، والدقة والتحري  منافذ 
األمنيني املستمرين على احلدود 
البرية والبحرية واجلوية للكويت، 
وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من 
ضبط أكبر عمليات جرائم تهريب 
املخدرات الى داخل الكويت، حيث ان 
املالحظ اختفاء ظاهرة املخدرات في 
داخل الكويت شيئا فشيئا، كما أشاد 
التعزيزية في مؤمترات  بجهوده 
التعـــاون اخلليجي  مجلس دول 
األمني املشترك وما أسفرت عنه 
من إنشاء مركز للمعلومات اجلنائية 
ملكافحـــة املخـــدرات. وأضاف ان 
ظاهرة املخدرات تعد من أفســـد 
الظواهر السلبية على املجتمعات 
وتعتبر من مشـــاكل العصر ذات 

املخدرات في األغلب األعم تترتب 
على عدة أمور منها عوامل نفسية 
وجسدية، وعوامل شخصية وأخرى 
بيئية اجتماعية وأسرية احمليطة 
التي  بالفرد، وتتعلق باجلماعات 

ينتمي اليها الفرد. 
أما اجلانب التجاري للمخدرات 
آثار ســـلبية خطيـــرة على  فله 
املجتمعات من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية، تؤدي الى 
الى  عدة أمور تنحـــدر باملجتمع 
الهاوية كالقتل واالنتحار والسرقة 
وتفشي الرذيلة وما يترتب عليه من 
سلبيات اجتماعية كثيرة كالتفكك 
األسري بسبب البطالة عن العمل 
وضياع األموال في شراء مثل هذه 
السموم. وختم حبيب كالمه: نتمنى 
من وزير الداخلية الشـــيخ جابر 
اخلالد االستمرار في جهوده القيمة 
على هذه املنهجية األمنية املشددة، 
ونطمح الى العمل على تطويرها 
وتعزيزها بخططه ومشـــاريعه 

التنموية األمنية.

خالل حفل تكريم 1200 من الطلبة الفائقين الذي نظمته جمعية العارضية التعاونية

اخلتالن. وأضاف عامر السرطاوي 
انه ســــيتم تنظيم حملة اعالنية 
مكثفة مبناســــبة االصدار اجلديد 
للمجلة التي تعرض على شاشات 
العرض العمالقة مبحافظات الكويت 
الى حمالت إعالنية في  باالضافة 
اجلرائد اليومية، و»مارينا اف ام«. 
من جانبه صرح مدير املجلة محمد 
مصطفــــى ان االصدار اجلديد من 
مجلــــة »Calla Fashion« يتضمن 
أرقى وأحــــدث تصاميــــم األزياء 
من فســــاتني األعراس والسهرات 

والعبايــــات والدراجات اخلليجية 
بأيدي أشــــهر مصممي ومصممات 
األزياء إبداعا في الكويت والشرق 
األوسط. وأضاف ان االصدار اجلديد 
يضم أيضا نصائح ألشهر اخلبيرات 
التجميل  املتخصصات في عالــــم 
وتصفيف الشعر واملكياج وكل ما 
حتتاجه املرأة الكويتية واخلليجية 
مــــن مكياج وعطــــور ومجوهرات 
لتكون في أبهــــى صورها لتواكب 
أحدث الصيحات العاملية في عالم 

األزياء واجلمال.

الحرس افتتح »الطلبة الضباط وضباط الصف«: 
االلتزام بالتعليمات االنضباطية وطاعة األوامر

تغيير موعد قرعة مدينة صباح األحمد السكنية

بحضور ركن عمليات وتدريب التعليم العســـكري العقيد 
الركن مشهور جليعب حسني مت افتتاح دورة الطلـــبة الضـباط 
وضباط الصف االختصاص رقم )22( واملنعقدة في مدرســـة 
تدريب الضباط. وحث العقيد الركن مشـــهور جليعب حسني 
الطلبة الضباط وضباط الصف االختصاص املستجدين على 
ضرورة االستفادة مما يطرح عليهم من مواد نظرية وتدريبات 
ميدانية واكتساب مهارات جديدة ومتخصصة في شتى فروع 
العلم العســـكري، مشـــددا على اهمية االلتـــزام بالتعليمات 
االنضباطية واحلرص على التميـــز وطاعة االوامر الصادرة 
من القادة واملعلمني املشرفني على الدورة، كما حثهم على بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء لبلوغ اعلى مســـتويات الكفاءة في 
التدريب وحتقيق االهـــداف املخططة للدورة وفقا لتعليمات 

القيادة العليا للحرس الوطني.

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تغيير موعد القرعة 
لتوزيع قسائم مدينة صباح االحمد والبالغ عددها 347 من قطاع 
B املعلـــن عنها يوم امس، والتي من املفترض ان تكون في يوم 
الثالثاء 2010/12/7 العالن ديوان اخلدمة املدنية عن عطلة رسمية 

مبناسبة رأس السنة الهجرية الى يوم االحد 2010/12/12. 
علما أنه سيتم توزيع بطاقات دخول القرعة يومي األربعاء 
واخلميس 1 ـ 2010/12/2 وموعـــد توزيع بطاقات االحتياط هو 

يوم االحد 2010/12/5.

محمد الكندري مكرما طالبا متفوقا من أبناء العارضية


