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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل���اء لل�سادة املواطنني 

ب��اأن��ه��ا ���س��ت��ق��وم ب��ق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي عن 

حمطة التحويل الثانوية رقم )48( مبنطقة 

ب�����س��ورة م��وؤق��ت��ة وذل���ك يوم  ���س��ل��وى قطعة )3( 

2011/3/17 م��ن ال�ساعة  امل��واف��ق  اخلمي�س 

اإىل ال�ساعة الواحدة ظهرًا،  ال�ساد�سة �سباحًا 

وذلك لرتكيب جهاز حت�سني معامل القدرة.

وتاأمل الوزارة من املواطنني التعاون معها 

وذلك للم�صلحة العامة.و�شـــكــــراً،،،

و�س�ك���را،،

 الديوان يدعو ٥٠ مواطنة ملراجعته غدًا
 دعا ديوان اخلدمة املدنية ٥٠ مواطنة ملراجعته 
غدا اخلميس الســـتكمال أوراق ترشـــيحهن 

للتوظيف في اجلهات احلكومية.
  

 ٭  مها فهد عياد هويدي
 ٭  بشاير فالح عبداهللا الديحاني

 ٭  فاطمة يوسف محمد القطان
 ٭  شيخة بندر سليمان الديحاني

 ٭  حصة عبداهللا عجران السبيعي
 ٭  فاطمة خزعل مزعل مطلق

 ٭  روان علوان مرزوق الشمري
 ٭  امينة مصبح مطلق العازمي

 ٭  الطاف عبداهللا عثمان االيوبي
 ٭  لطائف عبد اللطيف يعقوب طاهر

 ٭  فاطمة عبد اللطيف عبداهللا العوضي
 ٭  مها عبد الوهاب عباس عبداهللا

 ٭  تركية خليفة سند املطيري
 ٭  جوزة محمد فهاد الزعبي

 ٭  وسمية محمد مسعود العجمي
 ٭  دالل احمد عبدالعزيز العجيل
 ٭  فاطمة عبداهللا محمد الكندري

 ٭  عزة عبدالغني عبد السيد اخلضير
 ٭  بشاير عبدالرحمن عبداهللا احلويس

 ٭  شمايل راشد عبدالعزيز القعود
 ٭  حصة ابراهيم ناصر الهمالن

 ٭  ميعاد جبار عباس
 ٭  سارة محمد سالم الرشيدي

 ٭  فاطمة عبداهللا احمد احلوطي
 ٭  رشا عبداهللا حنتوش التميمي
 ٭  رشا سعود عبدالعزيز الدواس

 ٭  زعفرانة مبروك سالم بن سعيد
 ٭  سارة عبداهللا سعود الدوسري

 ٭  أسماء قربان زرتاج قبجاق
 ٭  دانة خليل اسماعيل السبت
 ٭  عنود محسن فالح املطيري

 ٭  منى بشر ظاهر العنزي
 ٭  هدى حمد عبداهللا العتيق

 ٭  لطيفة طارق احمد املسباح
 ٭  سارة عادل عبد الرءوف البسام

 ٭  هدى علي محمد املهدي
 ٭  سهيلة محمود حاجي حسن

 ٭  مشاعل عبداهللا عواض العازمي
 ٭  العنود هادي عبيد الدوسري

 ٭  عيدة نزال مناحي العازمي
 ٭  منيفة كمعان منصور العازمي
 ٭  ذبحة عبداهللا رحيل الظفيري
 ٭  مالك منصور سعيد الهاجري

 ٭  اعياد زامل رشم الظفيري
 ٭  فاطمة خالد محمد العازمي

 ٭  مي راشد ثالب العازمي
 ٭  خلدة مجبل منصور العازمي

 ٭  شيخة حباس ابراهيم الرشيدي
 ٭  هدية عقاب نزال الهاجري
 ٭  مرمي تركي عايد الرويلي 

 الدويهيس: إثراء ماركة التعاون باملزيد من السلع الفاخرة

 «تعاونية الروضة» افتتحت مهرجان حماية املستهلك

الروضة على االنبعي  جمعية 
ان اجلمعية نظمـــت مهرجان 
حماية املستهلك وملدة يوم واحد 
العاملية  املناســـبة  جتاوبا مع 
وقامت بتخفيض السلع الغذائية 
واالستهالكية بنسبة تصل الى 
٥٠٪. وأشار االنبعي الى إقبال 
الزبائن على املهرجان، الفتا الى 
انه كان بأسعار أقل من التكلفة 
وساهمت فيه بعض الشركات 
املوردة بالتعاون مع اجلمعية، 
الفتـــا الى ان الشـــركات لديها 
سياسات تسعيرية ميكن من 
خاللها تخفيض السعر ألقل من 
التكلفة بالتنسيق مع الشركة 

األم.
 ٭  محمد راتب

هذه السلع، قال ان ابرزها الدجاج 
املســـتورد من تركيـــا والذي 
ستصل اولى كمياته في نهاية 
ابريل املقبل، وسعر الكيلو لن 
يتجاوز ٧٥٠ فلسا، مشيرا الى ان 
أصنافا أخرى توردها الشركات 
يصل ســـعر الكيلو فيها ألكثر 
من دينار. وبسؤال الدويهيس 
حول امكانية أن يطلب االحتاد 
من وزارة الشؤون رفع نسبة 
عائد املشتريات ليصبح ٥٪ بدال 
من ١٠ قال الدويهيس: انه بسبب 
انخفاض عوائـــد البنوك على 
الودائع فهناك بعض اجلمعيات 
تريد تخفيض نسبة العائد من 

٦٪ الى ٣٪.
أكـــد رئيس    مـــن جانبـــه 

 أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهيس عن حرص االحتاد 
على تنظيم مهرجانات مخفضة 
التعاونية للحد من  باألسواق 
موجـــة الغالء. جـــاء ذلك في 
تصريح له على هامش افتتاحه 
«مهرجان حماية املســـتهلك» 
والذي نظمته تعاونية الروضة 
وحولي امس األول وملدة يوم 
واحد مبناســـبة اليوم العاملي 
للمســـتهلك بتخفيضات تصل 
الى ٥٠٪ من األسعار احلقيقية 
وحضره رئيس اجلمعية على 
االنبعي وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومديـــر عـــام اجلمعية حتت 
الدويهيـــس والوكيل  رعايـــة 
املســـاعد للســـجل والعالمات 
التجارية شاكر الصالح، وأشاد 
الروضة  الدويهيس بتعاونية 
افتتحـــت اول مهرجان  والتي 
لسلع التعاون وكانت األعلى في 
املبيعات على مستوى اجلمعيات 
تلتها في املركز الثاني تعاونية 

النسيم.
ان  الى  الدويهيس    وأشـــار 
مهرجانات سلع التعاون امتدت 
جلمعيات اخـــرى حتى وصل 
عددها الى ١٣ مهرجانا، مشيرا 
الى ان االسابيع املقبلة سوف 
تشهد مهرجانات أخرى، الفتا 
إلى ان االحتاد يقدم ٢٠٠ سلعة 
مخفضة تصل نسبة اخلصم فيها 
الى ٢٥٪ وملدة ثالثة أشهر للذين 
يقومون بتنظيم هذه املهرجانات 
وأضاف هناك توجه لزيادة عدد 

أصناف سلع التعاون.
  وردا على سؤال حول ماهية 

 د.حسني الدويهيس وعلي األنبعي يشاركان في افتتاح املهرجان

 احلداد: معرض الكويت الدولي للزراعة والبيطرة 
يستهدف االستفادة من خبرات وجتارب دول اخلليج

دول اخلليج تعمل على تشجيع 
الزراعة العضوية، مشيرا إلى إن 
املعرض متخصص وستستفيد 
العامــــة للزراعة  الهيئــــة  منه 

والثروة السمكية.
  وبــــدوره، قال املستشــــار 
مبكتب الزراعة واملشرف العام 
على مشــــروع تطوير الزراعة 
العضوية فــــي اململكة العربية 
السعودية د.سعد بن عبداهللا 
ان املشاركة في معرض  خليل 
الكويت الدولي للزراعة والبيطرة 
واملنتجات العضوية تأتي من 
حرص وزير الزراعة في اململكة 
العربية السعودية على اطالع 
اليه  املشاركني على ما وصلت 
اململكة،  الزراعة العضوية في 
الزراعة على نقل  حلض وزير 
التجربة إلى الكويت ألن األجواء 
الكويتية مناســــبة جدا لتبني 

الزراعة العضوية.
 ٭  محمد راتب

حتسن من املنتج بشكل عام.
  وقــــال ان املعــــرض لتقدمي 
بعض املستجدات فيما يخص 
البيطرية والتركيز  العقاقيــــر 
على التقنية املصاحبة للزراعة 
العضوية، الن الزراعة العضوية 
يوجد بها توجه عاملي اآلن، وان 

 أكد نائب املدير العام لشؤون 
الزراعات التجميلية في الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
م.توفيق احلــــداد على هامش 
معرض الكويت الدولي للزراعة 
والبيطرة واملنتجات العضوية 
الذي يعقد في الفترة من ١٥ الى ١٨ 
اجلاري ان املشاركة كانت مميزة 
العربية السعودية  اململكة  من 
والتي كانــــت ممثلة في وزارة 
الزراعة والذين أبدوا جهدا كبيرا 
مبا يهــــم الزراعــــة العضوية، 
باإلضافة إلى بعض الشــــركات 
التي قدمت بعض املنتجات التي 
تعطي دفعــــة وتقدما لألعمال 

الزراعية مبختلف قطاعاتها.
   ومتنى م.احلداد االستفادة من 
جتارب دول اخلليج وخصوصا 
فيما يتعلق بتبادل اخلبرات ألن 
األمور تسير إلى األفضل وفي 
حتسن مستمر بخصوص الزراعة 
العضوية وبعض املبيدات التي 

 جانب من افتتاح املؤمتر

 كشف رئيس جمعية التكافل 
د.مساعد مندني عن مساعدة ٨٧ 
سجينا وموقوفا مببلغ ٥٢٫٣٠٨ 
دنانير منذ بداية فرحة األعياد 
الوطنيـــة التي بدأت في ١ يناير 
املاضي وحتى ١٤ اجلاري، وأضاف 
د.مندني في تصريح صحافي انه 
خالل هذه الفترة متت مساعدة 
٤٧ حالـــة ضبـــط وإحضار من 
النساء والرجال مببلغ ٤٤٫٣٢٥ 
دينارا وكذلك مساعدة ١١٤ أسرة 
من أسر السجناء مببلغ ١٧٫٣٧٤ 
دينارا ومساعدة ٤٦ حالة إنسانية 
مببلغ ١٢٫٠٤٨ دينارا ليصل املبلغ 
اإلجمالي ملساعدات اجلمعية منذ 
بداية فرحة األعياد الوطنية في 
اول يناير حتى اول من امس لـ 

١٢٦٫٠٥٥ دينارا. 

 قال مشرف اجلزيرة اخلضراء 
بشركة املشروعات السياحية 
حســـام الزواوي انـــه في اطار 
احتفاالت مرافق الشركة بيوم 
االسرة تنظم شركة املشروعات 
السياحية مهرجان االسرة في 
اجلزيرة اخلضـــراء وذلك يوم 
اجلمعة املوافق ١٨ مارس اجلاري، 
ان برنامـــج االحتفال  واضاف 
يتضمـــن تكـــرمي األم املثالية، 
وكذلك تكـــرمي اكبر ام واصغر 
ام من احلضور، واشار الى ان 
ادارة اجلزيرة اخلضراء أعدت 
برنامجـــا ترفيهيـــا وترويجيا 
الرياضية  الفقـــرات  تتخللـــه 
والترويحية والثقافية وغيرها، 
حيث يشارك في برنامج االحتفال 
التـــي تقدم  الشـــعبية  الفرق 
الشـــعبية والتراثية  اللوحات 
من الفلكلور الكويتي واملصري 
واللبناني والسوري ويشارك 
ايضا الفنان سعد الفرج والفنان 
بهاء داالتي وبلبل االمير ونزير 
ياغي مبصاحبـــة فرقة االنغام 
الشرقية، كما ينظم ماراثون في 
املشي لالمهات ومسابقات للكبار 
والصغار وقال الزواوي: رصدت 
السياحية  شركة املشـــروعات 
اجلوائز والهدايا للمشاركني في 

برنامج االحتفال. 

 مندني: التكافل 
ساعدت 87 

سجينًا وموقوفًا

 الزواوي: مهرجان 
األسرة في اجلزيرة 

اخلضراء اجلمعة

 «السكنية» وزعت 
بطاقات القرعة 
  لـ 350 قسيمة 

مبدينة صباح األحمد

 د.مساعد مندني 

 حسام الزواوي

 وزعت املؤسسة العامة للرعاية 
الســـكنية امس بطاقات دخول 
القرعة لـ ٣٥٠ قسيمة في مدينة 
صباح االحمد الســـكنية قطاع 
الطلبات  D للمواطنني اصحاب 
االسكانية حتى ١٠ ابريل ٢٠٠٢.

  وقالـــت املؤسســـة في بيان 
صحافي امـــس ان القرعة على 
القسائم ســـتجرى يوم االثنني 
املقبل على مسرح املؤسسة في 

جنوب السرة.
ان املؤسسة  البيان    واضاف 
حـــددت موعد توزيـــع بطاقات 
االحتياط لدخـــول القرعة يوم 
الســـاعة  املقبل في  اخلميـــس 

التاسعة صباحا.
  يذكر ان مســـاحة القســـائم 
السكنية في مدينة صباح االحمد 
تبلغ ٦٠٠ متر مربع وتقع على 
طريق مينـــاء عبداهللا والوفرة 
وتبعد ٦٥ كيلومترا عن مدينة 

الكويت. 

 األنبعي: الشركات 
متتلك سياسات 

متكنها من تخفيض 
السعر ألقل من 

التكلفة بالتنسيق 
  مع الشركة األم

الوافــــدة للتخلص من التعيني 
الوهمي فال يعقل ان تكون هذه 
الشركات مجرد مكاتب صغيرة 
ويتم تعيني املئات من الباحثني 

عن العمل بها.
  واشار الى ان مجلس الوزراء 
اقر كادر املهندسني العاملني في 
القطاع اخلــــاص ومقداره ٣٠٠ 
دينار شهريا وان هذه العالوة لها 
شروط ويوقف صرفها اذا توقف 
املستفيد منها عن ممارسة العمل 
الهندسي او انتفاء احد شروط 
العالوة االجتماعية  استحقاق 
او التخلف عن حتديث البيانات 
الشــــخصية في املواعيد التي 
يتم حتديدها من قبل البرنامج 
موضحا ان العالوة تصرف من 
اول الشهر التالي لتقدمي الطلب 

وليس منذ صدور القرار 
  كما اشار الى موافقة مجلس 
الوزراء علــــى منح الذكور من 
اصحاب املهن واحلرف والعاملني 
في اجلهات غير احلكومية زيادة 
العالوة عن كل ولد من االوالد من 
ذوي االعاقة الشديدة واملتوسطة 
بنســــبة ١٠٠٪ من قيمتها كما 
يســــتثنى من احلــــد االقصى 
لعدد االوالد. واضاف املجدلي 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
صباح أمس مبقر مبنى البرنامج 
مبناسبة انعقاد مؤمتر القوى 
الثاني حتت  الوطنية  العاملة 
شعار «تنمية بعمالة وطنية» 
خــــالل الفترة مــــن ٢٠ الى ٢٢ 

  مؤمتر القوى العاملة يعقد من 20 إلى 22 اجلاري

 املجدلي: ٣٠٠ دينار ملهندسي «اخلاص»
  وزيادة عالوة أصحاب املهن واحلرف ١٠٠٪

اجلــــاري أن هذا املؤمتر يهدف 
إلى دعم مسيرة العمل بالقطاع 
اخلاص وتأهيل العمالة الوطنية 
لتولي مسؤوليات إدارة وتنمية 
وتطور كل املؤسسات والشركات 
واملصانــــع في القطاع اخلاص 
وتوسعة مجالته وتوفير فرص 
عمل للعمالــــة الوطنية في كل 
املؤسســــات، إضافة إلى إعداد 
الدراسات والقوانني والتشريعات 
الضروريــــة حلمايــــة العمالة 
الوطنيــــة وكذلك القضاء على 
البطالة واآلثــــار املترتبة على 

ذلك.
 ٭  أسامة دياب

 أكــــد األمني العام املســــاعد 
لشــــؤون القــــوى العاملة في 
برنامــــج إعــــادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي أن ظاهرة العمالة 
الوهمية ما زالت موجودة وان 
البرنامج جنح في رصد مليون 
دينار مت دفعها لعمالة وهمية 
دون وجــــه حق وقــــد اتخذت 
االجراءات القانونية ويتم االن 
استرجاع تلك املبالغ الفتا الى ان 
هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون 
لتشديد الرقابة والتفتيش على 
الشركات التي تتالعب الستغالل 
الباحثني عن العمل في التحايل 

على قانون النسب.
  واضاف ان البرنامج ال ميلك 
حق الضبطيــــة القضائية وال 
يوجد لديه اي مفتشني مشيرا 
الى انه ستصدر قرارات رادعة 
خالل الشهرين املقبلني للحد من 

ظاهرة التعيني الوهمي.
  وقال املجدلي اننا نســــعى 
ليكون لدينا مفتشون خاصون 
للبرنامــــج يحملــــون صفــــة 
الضبطيــــة القضائية او تكون 
هناك رقابة مسبقة من وزارة 
الشــــؤون بحيث يتم تسجيل 
املوظف املعني في احدى الشركات 
لدينا مع وزارة الشؤون في آن 
واحــــد وعليه تقوم الشــــؤون 
الشــــركة وتقدير  مبراجعــــة 
احتياجها من العمالة الوطنية 
 فوزي املجدليكما هــــو معمول بــــه للعمالة 


