
السبت 12 فبراير 2011 5محليات

عمم وزير األش���غال العامة 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر قرار مجلس الوزراء 
رقم 204 املتضمن املوافقة على 
اللجنة  الواردة من  التوصيات 
املش���كلة مبوجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 26 املتخذ باجتماعه 
رق���م 2011/1 املنعقد في الثالث 
من شهر يناير املاضي املتعلق 
باالستخدام اخلاطئ لبعض املواد 
واملنتجات في احتفاالت األعياد 
الوطنية )الف���وم(، وذلك على 
جميع القطاعات وأفرع البلدية 
في احملافظات من أجل تطبيق 
التوصيات التي حددها القرار.

وقال د.صفر في تصريح صحافي ان التوصيات 
اش���تملت على منع استيراد أو توزيع أو بيع أو 
عرض أو تداول منتج رغوة الصابون )الفوم( وما 
في حكمها الى جانب منع استعمال رغوة الصابون 
)الف���وم( وما في حكمها وخاص���ة في احتفاالت 
االعياد الوطنية فيما مت السماح للمصانع املنتجة 

لرغوة الصاب���ون )الفوم( وما 
في حكمها بالتصدير للخارج، 
وكذلك الس���ماح للمستوردين 

بإعادة تصدير هذا املنتج.
وأضاف أن التوصيات تضمنت 
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 
من يخالف أحكام هذا القرار على 
أن تتوالى اجلهات املعنية )وزارة 
التجارة والصناعة، الهيئة العامة 
للبيئة، وزارة الداخلية، بلدية 

الكويت( تنفيذها.
وب���ن د.صف���ر أن ق���رار 
مجلس الوزراء جاء بعد دراسة 
مستفيضة من خالل تشكيل جلنة 
برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل 
من الهيئة العامة للبيئة، وزارة الصحة، وإدارة 
الفتوى والتش���ريع التي تولت دراسة موضوع 
االس���تخدام اخلاطئ لبعض املواد واملنتجات في 
احتفاالت األعياد الوطنية، مشيرا الى أن التقارير 
أكدت خطورة هذه املادة الحتوائها على مواد سامة 

تسبب أضرارا على صحة الناس وممتلكاتهم. 

الإعالن عن بيع عدد )161( �سيارة وعدد )36( �سيارة

باملزاد بالظرف املختوم لدى وزارة الدفاع

تعلن وزارة املالية عن بيع عدد )161( �سيارة وعدد )36( �سيارة باملزاد بالظرف املختوم لدى وزارة الدفاع 

وفق البيانات التالية :

1- مكان اإ�ستالم كرا�سة ال�سروط وعر�ض امل�ساركة يف املزاد:

منطقة جتميع املخلفات اخلارجة عن نطاق ال�ستخدام مبنطقة �سبحان من تاريخ �سدور الإعالن حتى 

2011/2/21 ويتم ت�سليم الوثائق مقابل ر�سم وقدره )5( دنانري غري قابلة للرد تدفع يف �سندوق وزارة الدفاع، 

علمًا باأنه �سيتم بيع وثيقتني منف�سلتني وهما :

اأ- مزاد )819( : وثيقة بيع عدد )161( �سيارة.

ب- مزاد )820( : وثيقة بيع عدد )36( �سيارة.

2- تاريخ املعاينـــة:

)6( اأيام عمل اعتبارًا من 2011/2/13 - 2011/2/21 )وقت املعاينة: اأثناء الدوام الر�سمي(.

3- مكان ا�ستقبال الراغبني يف املعاينة للمزادين : منطقة جتميع املخلفات عن نطاق ال�ستخدام - �سبحان.

4- تاريخ ومكان تقدمي العرو�ض وفتح املظاريف :

املوافق  الثالثاء  الثانية ع�سرة ظهر  العا�سرة �سباحًا حتى  ال�ساعة  املزاد من  پ تقدمي العرو�ض يوم عقد 

اأية  تقبل  ولن  رقم 17  قاعة  الأول(  الدور   ( بلوك 17   - الوزارات  املالية - جممع  وزارة  2011/2/22 لدى 

عرو�ض بعد ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا .

پ فتـــح املظـــاريف وعقــــد املــزاد ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2011/2/22 

لدى وزارة املالية - جممع الوزارات - بلوك 17 - الدور الأول - قاعة رقم 17 .

پ تقدم ال�سيكات با�سم وزارة الدفاع.

ال�ســروط اخلا�ســة باملـزاديــن :

وزارة املالية ووزارة الدفاع غري م�سئولني بتحويل ال�سيارات با�سم الرا�سي عليه املزاد لدى وزارة الداخلية.

ل�ستالم كرا�سة ال�سروط يرجى الت�سال بالرقيب اأول / علي ح�سن القالف - هاتف : 60058007

امل�سئول عن معاينة ال�سيارات للمزادين : الرائد / حممد عبدالر�سا - هاتف : 97284051

مقرر جلنة البيع املركزي لدى وزارة املالية ، هاتف : 22481979

www.mof.gov.kw عنوان �سفحة الإنرتنت

وكيل وزارة املالية

بعد تزكيته رئيسًا للجمعية خلفًا للسهلي وخمسة أعضاء من المجلس السابق وخمسة جدد

العتيبي: مسؤوليات مضاعفة لمجلس »المعلمين« الجديد 
وأولوياتنا الكادر والمسائل العالقة بين الجمعية والوزارة

متعب العتيبي

ج���ددت اجلمعية العمومية 
الثقة بقائمة  جلمعية املعلمن 
»جمعية املعلمن« عقب فوزها 
بالتزكية برئاسة متعب العتيبي 
انتخابات مجل���س اإلدارة  في 
الت���ي كان من املزم���ع إقامتها 
يوم األربعاء املقبل وبعد إقفال 
باب الترشيح مساء أمس األول 
اخلميس دون نزول أي قوائم 
أو أعض���اء منافس���ن خلوض 

االنتخابات.
ويعتبر مجلس اإلدارة اجلديد 
الفائز بالتزكية امتدادا للمجلس 
الس���ابق الذي ترأس���ه عايض 
السهلي وقد شهد تغييرا واسعا 
بدءا مبنصب الرئاسة الذي اختير 
له أمن الس���ر السابق واألمن 
العام املس���اعد الحتاد املعلمن 
العرب متعب ش���جاع العتيبي 
فيما ضم مجلس اإلدارة اجلديد 
خمسة أعضاء من املجلس السابق 

هم أم���ن الس���ر د.عبدالرحيم 
الكن���دري وأعضاء  عبدالهادي 
مجل���س اإلدارة عبداحملس���ن 
عب���داهلل الصانع ود.جاس���م 
أحمد اجلاسم ود.عروب أحمد 
القطان وليلى عبداهلل الشريف 
ومت اختي���ار خمس���ة أعضاء 
جدد ه���م عضو مجلس اإلدارة 
السابق د.غازي  للمجلس قبل 
العنزي إلى جانب د.بدر البراك 
ومطيع العجمي وسعود العازمي 
وخالد األنص���اري، وقد جاؤوا 
خلفا ألمن الصندوق الس���ابق 
جمال السويفان وأعضاء املجلس 
السابق بدر فهد املطيري وسعود 
مب���ارك الس���هو وعبدالرحمن 
عبداهلل اجلاسر وجاسم سعد 

زنيفر العازمي.
من جانبه أكد رئيس اجلمعية 
العتيبي حرص  اجلديد متعب 
مجلس اإلدارة على اس���تكمال 

مش���وار املجلس الس���ابق في 
الس���عي اجلاد وب���ذل قصارى 
اجلهد من أج���ل تعزيز حقوق 
املعلمن ومكتسباتهم، ومعاجلة 
قضاياهم وهمومهم، ومبساعدة 
ال���وزارة والعم���ل على تعزيز 
مجاالت التعاون والتنسيق من 

أجل تطوي���ر وإصالح العملية 
التربوي���ة، وجتاوز املنعطفات 
الصعبة التي تقف في طريقها.
وأضاف أن املجلس اجلديد 
ومبا شهده من تغيير يدرك متاما 
معنى الثقة الغالية التي حظي 
بها بالتزكية وهي التي ستحمله 
املسؤوليات املضاعفة من أجل 
حتقيق األهداف املنشودة ومن 
أبرزها ما يتعلق بتأمن األجواء 
املناس���بة للمعلمن  التربوية 
واملعلمات والتأكيد على أهمية 
مش���اركتهم في اتخ���اذ القرار 
التربوي إلى جانب املضي قدما 
في إقرار املشاريع اجلديدة التي 
من شأنها أن تساهم في تعزيز 

مكانتهم املادية واالجتماعية.
 وأعرب العتيبي عن تقديره 
الكبير للجهود الكبيرة التي بذلها 
املجلس السابق برئاسة زميله 
عايض السهلي، مشيرا الى أن 

املجل���س احلالي س���يضع في 
اعتباره األول استكمال مسيرة 
ومشاريع املجلس السابق خاصة 
فيما يتعلق بتحسن ورفع رواتب 
املعلمن ومساواتها بكادر معلمي 
التعليم التطبيقي إلى جانب جعل 
القضية التعليمية ضمن أولوية 
اهتمام الس���لطتن التشريعية 
والتنفيذي���ة والس���عي إليجاد 
البدائل التي من شأنها أن تساهم 
في حماية املعلمن وفي متهن 
مهن���ة التعليم، كما أن املجلس 
اجلديد سيضع في اعتباره األول 
امللفات الساخنة  إعادة ترتيب 
العالقة بن اجلمعية  واملسائل 
والوزارة وفق إطار تعاون جديد 
وأسس ومعايير واضحة وتفاهم 
متب���ادل يضع املصلحة العامة 
التربوية وخططها  ملس���يرتنا 
وبرامجها وآلية العمل فيها فوق 

كل اعتبار.

النقابة تعقد جمعيتها العمومية اليوم

المتلقم: فتح الترشيح لمجلس نقابة 
التجارة من اليوم إلى 17 الجاري

صرح رئيس نقابة العاملن 
ب���وزارة التجارة والصناعة 
املتلق���م بأن  عجمي ف���الح 
العادية  العمومية  اجلمعية 
للنقاب���ة س���تعقد في متام 
الساعة الرابعة والنصف غدا 
السبت مبقر النقابة باالحتاد 
الوطن���ي لعم���ال وموظفي 
الكوي���ت مطالب���ا اعض���اء 
اجلمعية العمومية الراغبن 
في الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة عن دورة النقابة املقبلة 
الترش���يح  بالتقدم بطلبات 
خالل الفت���رة من 2011/2/12 
الى 2011/2/17 الى امن س���ر 

النقابة مبقر النقابة.
وأوضح املتلقم ان النقابة 
دائما تسعى خلدمة منتسبيها 
والدفاع عن حقوقهم وحتسن 
حالتهم املادية واالجتماعية، 
ولن تقف مكتوف���ة االيدي 
لتحقي���ق جمي���ع املطالب 
املشروعة للعاملن بالوزارة 
ومساواتهم بجميع اجلهات 
احلكومي���ة وتطبي���ق مبدأ 
العدل واملساواة وعدم التفرقة 

واملزاجية.
وختم املتلقم بأنه آن األوان 
ملجلس اخلدمة املدنية اقرار 
كادر وزارة التجارة والصناعة 
الت���ي مضى عليه س���نوات 
عديدة وهو حبيس االدراج 
ونقول ال���ى متى يا مجلس 
اخلدمة املدنية، وعلى وزير 
التجارة والصناعة ان يسعى 
إلقرار الكادر وهو يعلم جيدا 
م���ا ه���و دور العاملن بهذه 

ال��وزارة.

عجمي املتلقم

حسن عبدالكرمي

يلينا ميلكوميان

د.فاضل صفر

الروس����ية في  قالت اخلبيرة 
الشؤون العربية يلينا ميلكوميان 
ان الشعب الكويتي اجتاز بجدارة 
فترة االحتالل العراقي لبالده في 

عام 1990.
وأضافت رئيسة قسم الشرق 
الروس����ية  املعاصر في اجلامعة 
للعلوم االنسانية الباحثة في معهد 
البروفيسورة يلينا  االستشراق 
ميلكومي����ان في حديث ل� »كونا« 
مبناسبة الذكرى ال� 50 لالستقالل 
وال� 20 للتحرير ومرور 5 أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
ان فترة االحتالل العراقي للكويت 
كانت مأساوية للكويتين لكنهم 

اجتازوها بجدارة وكرامة.
وأوضحت ان املواطنن الذين 
بقوا في الكويت قاموا بتش����كيل 
مجموعات مقاوم����ة وقاتلوا ضد 
االحتالل العراقي قائلة »لم يقبل 
التعاون مع  أي مواطن كويت����ي 

العدو«.
وأكدت ميلكوميان ان الشعب 
الكويتي كان »موحدا في س����عيه 
الكوي����ت واس����تعادة  لتحري����ر 
القيادة  ان  اس����تقاللها« مبين����ة 
الكويتي����ة أمي����را وحكومة التي 

على حماية التقاليد الدس����تورية 
واالجن����ازات الدميوقراطي����ة في 
الكويت، الفتة الى انه كقائد عمل بال 
كلل على حماية مصالح املواطنن 
الكويتين واحلرص على ضمان 
وحدة الب����الد وأمنها التي تعتبر 
أساسا مهما ملواصلة التطور املطرد 

في مختلف امليادين بالكويت.
وأكدت اخلبيرة الروسية متسك 
الكويت منذ االس����تقالل قبل 50 
عاما بسياسة خارجية متزنة في 
ظروف دولي����ة وإقليمية معقدة 
معيدة الى االذهان ان الكويت أقامت 
عالقات ديبلوماس����ية مع االحتاد 
السوفييتي السابق وبقية الدول 
االش����تراكية انطالق����ا من مراعاة 

مصالح البالد.
وأوضحت ان القيادة الكويتية 
قررت التمسك بنهج مستقل وعدم 
الدخول في متاهات الصراع الدولي 
ال����ذي كان قائم����ا ب����ن االحالف 
السياسية والعس����كرية في تلك 
املرحلة، مش����يدة بنهج السياسة 
التي تستند  الكويتية  اخلارجية 
الى مب����ادئ حب الس����الم وامليل 
الوسط بكل صرامة عن  للحلول 
استقالل الكويت وسيادتها وسالمة 

أراضيها.

جلأت الى اململكة العربية السعودية 
واصلت حماية مصالح أبناء الشعب 
املادي  الدعم  الكويتي عبر تقدمي 
واألدبي لهم. وأعادت البروفيسورة 
ميلكوميان ال����ى االذهان كيف ان 
سمو األمير ترأس وزارة اخلارجية 
الكويتية ملدة 40 عاما أدار خاللها 
بجدارة دفة السياس����ة اخلارجية 
لبالده، مضيفة انه اخذ على عاتقه 
إجراء االصالحات ومواصلة العملية 
الدميوقراطي����ة عندما تولى مهام 

رئاسة الوزراء عام 2003.
وأشارت الى عمل صاحب السمو 
منذ تسلمه مقاليد احلكم عام 2006 

السماح للمصانع المنتجة له بتصديره للخارج

خبيرة روسية: مبادئ الكويتيين مّكنتهم
من تجاوز المراحل الصعبة والتقدم لألمام

عبدالكريم: انتهاء المشاركة في مسابقة 
البلدية الخاصة باألعياد الوطنية اليوم

دع���ا مدير ادارة مكتب وزير الدولة لش���ؤون البلدية حس���ن 
عبدالكرمي جميع املواطنن واملقيمن وموظفي البلدية للمشاركة 
مبسابقة البلدية مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل الكويت ومرور 
20 عاما على حتريرها وذكرى مرور 5 سنوات على تولي صاحب 
الس���مو االمير مقاليد احلكم، مش���يرا الى ان آخر يوم للمشاركة 

باملسابقة سينتهي اليوم.
وق���ال عبدالكرمي، في تصريح صحافي، ان البلدية نظمت هذه 
املسابقة مبناسبة هذه االعياد الوطنية على صفحة موقع البلدية 
www.baladia.gov.kw بهدف مشاركة اكبر شريحة من املجتمع من 
اجل تعريفهم بتاريخ نشأة البلدية، مشيرا الى انه سيتم توزيع 
جوائز هذه املسابقة على اخلمس���ة االوائل وذلك خالل االحتفال 
الذي سيقام في 24 اجلاري، مثمنا جهود جميع القائمن على هذه 

املسابقة ومتمنيا جلميع املشاركن التوفيق.

صفر عمم منع استعمال »الفوم«: دراسات 
مستفيضة أكدت خطورته على الصحة

كمية من الفوم ضبطتها البلدية قبل أيام

وأش����ارت دراس����ة شركة 
Market-i للمأك����والت األكثر 
تفضيال لدى املستهلكن التي 
أجرتها في عدد من دول مجلس 
التعاون اخلليجي على شريحة 
مهمة من املس����تهلكن إلى أن 
منتجات اللحوم البقرية احلالل 
الصافية 100% من ماكدونالدز 
كانت هي األكثر تفضيال ضمن 
قائمة الطعام وخصوصا بيج 
الذي حقق نس����بة %28  ماك 
في مؤش����ر األفضلية. يعتمد 
مؤشر األفضلية للمستهلكن 
على قياس����ات مركبة تهدف 

إلى معرفة أبعاد مجموعة من 
العوامل املرتبط����ة ببعضها 
واخلاصة باملنتج والتي تشمل: 
أول ما يذكره الشخص )أول 
ما يقفز إل����ى الذهن(، درجة 
التفضيل، القيمة مقابل الثمن، 
تفرد املذاق وغيرها. ووفقا لهذا 
التقرير، يتمتع بيج ماك أيضا 
مبعدل حت����ول عال نحوه، إذ 
أثبتت الدراسة أن معدل 7 من 
10 مستهلكن جربوا بيج ماك 
على األقل م����رة واحدة خالل 
تناولهم الطعام خارج املنزل، 
ونصفهم أصبح يتناول بيج 

»بيج ماك« من ماكدونالدز يحرز المركز األول 
خليجيا ضمن مؤشر األفضلية لعام 2010

حقق أشهر برغر في العالم، 
بيج م����اك م����ن ماكدونالدز، 
املرك����ز األول خليجيا ضمن 
مؤش����ر األفضلية لعام 2010 
� الذي يب����ن املأكوالت األكثر 
تفضيال لدى املستهلكن � وفقا 
لدراسة أجرتها شركة أبحاث 
السوق Market-i. وقد أطلقت 
ماكدونالدز أيضا مسابقتن على 
www.mcdonaldsarabia. موقع
com، تدعو املس����ابقة األولى 
املشتركن إلى إرسال قصتهم 
املفضلة مع بيج ماك لفرصة 
 .MacBook Air الفوز بجه����از
الثانية فتدعو  أما املس����ابقة 
املشتركن إلى تسجيل أغنية 
بيج ماك على طريقتهم اخلاصة 
)صوت����ي أو مرئي( إلمكانية 
الفوز ب� iPod Touch. وستنشر 
الواردة  جمي����ع املش����اركات 
إلى املس����ابقتن عل����ى املوقع 
اإللكتروني، بحيث س����تكون 
اجلوائز من نصيب املشاركات 
التي حتصل على أكثر عدد من 

األصوات.
وقال مدير التس����ويق في 
الكويت جورج   � ماكدونالدز 
خوام: »ليس غريبا أن يالقي 
أشهر برغر في كافة األسواق 
العاملية جناحا مماثال في منطقة 
الشرق األوسط، إذ يجمع بيج 
ماك مكونات طازجة ولذيذة من 
قطع حلم البقر احلالل الصافي 
100% التي متنح عمالءنا متعة 
البرغر الشهي.  التلذذ بطعم 
لذلك فإن عمالءنا يرغبون دائما 
في تناول البيج ماك ما يدل على 
رضاهم عنه. وتساهم أيضا 
هاتان املسابقتان في االحتفاء 

العاملي بهذا البرغر«.

ماك بشكل اعتيادي. 
العام  ف����ي  من����ذ انطالقه 
1968، يحاف����ظ بيج ماك على 
متيزه بش����ريحته الوسطى 
من اخلب����ز التي حتافظ على 
استقرار املكونات ومتنع تسرب 
احملتويات. واشتهر بيج ماك في 
قطع حلم البقر احلالل الصافي 
100% الت����ي تأت����ي من مزارع 
موثوق بها باإلضافة إلى مذاق 
الذي مينحه اخلس  القرمشة 
إلى جانب  النظي����ف  الطازج 
شريحة اجلنب الشهية املعدة 
من األلبان احلالل واخلاضعة 
للرقاب����ة لضم����ان اجل����ودة 
والسالمة منذ حلظة اإلنتاج 
وحتى حلظة ذوبانها وتقدميها. 
وتتم إضافة النكهات من خالل 
ش����رائح البصل واملخلل من 
موردي ماكدونالدز املعروفن 
بجودتهم فضال عن الوصفة 
السرية التي طاملا متعت محبي 
بيج ماك ألكثر من 40 عاما أال 

وهي صلصة بيج ماك.
يتمت����ع بيج ماك بش����هرة 
املس����توى  عل����ى  واس����عة 
العاملي، فق����د اعتمدته مجلة 
اإليكونوميست كنقطة مرجعية 
لتحديد كلفة املعيشة في عدد 
من البلدان � مؤشر بيج ماك 
� وذلك النتش����اره على نطاق 
واسع، كما أنه قابل للمقارنة 
في ع����دد كبير من األس����واق 
والبلدان. ويشار أحيانا إلى هذا 
 .Burgernomics املؤشر بعبارة
وللمشاركة في مسابقة بيج ماك 
من ماكدونالدز يرجى زيارة 
www.mcdonaldsarabia. املوقع
com آخر موعد للمشاركة هو 
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