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مركز اإ�سالح ذات البني

يدعوكم حل�سور دورة بعنوان

)بداية ناجحة لزواج مستمر(
الدگتور/ گامل فراج

�سمن برنامج اإعداد املتزوجني اجلدد
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وذلك مبركز اخلرايف - الأمانة العامة لالأوقاف

الد�سمة - �سارع حمود الرقبة - قطعة 6 

 خلف حمطة البنزين

العدد حمدود - للم�سجلني فقط

))الرجاء عدم  ا�سطحاب الأطفال((

ال�ستف�سار والت�سجيل:

�سباحًا: بدالة: 1882200/ داخلي 3952/2552 - 2553

مــ�ســـــاًء: 22521097 - 22521094

مبنى لطوارئ الكهرباء و»املستهلكني« 
في الشويخ والساملية قريباً

»دورة أبي متام الطائي« 
ملؤسسة البابطني تنطلق الثالثاء باملغرب

برعاية سامية من امللك محمد السادس عاهل اململكة املغربية، 
تبدأ فعاليات الدورة الرابعة عشرة ملؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري أعمالها، والتي أطلقت عليها 
املؤسس���ة اس���م: دورة أبي متام الطائي، إلى جانب احتفالها 
مبرور ربع قرن على إنشاء املؤسسة، وذلك يوم الثالثاء املقبل 

)2014/10/21( في مراكش. وتستمر ثالثة أيام.
وتتضمن الدورة ندوات أدبية حول الش���اعر العباسي أبو 
متام تتناول حياته وقصائده، وإصدار ديوان شعري له يحمل 
إضافات جديدة من أشعاره، وندوات أخرى حول مسيرة املؤسسة 
خالل ربع قرن منذ إنش���ائها عام 1989م. ويعقد هذه الندوات 

أكادمييون متخصصون من مختلف الوطن العربي.
وتش���تمل الدور أيضا على أمسيات ش���عرية منها أمسية 
لشعراء عرب مخصصة ملناسبة االحتفاء بصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد اجلابر باختياره قائدا إنسانيا من قبل 

األمم املتحدة، واختيار الكويت مركزا إنسانيا.

دارين العلي

تقوم وزارة الكهرباء واملاء بإنشاء مبنى لطوارئ الكهرباء 
واملاء وشؤون املس���تهلكني مبنطقتي الشويخ والساملية بعد 
ان حصلت مؤخ���را وبتاريخ 13 اجلاري عل���ى موافقة جلنة 
املناقصات املركزية على طرح املشروع أمام الشركات احمللية 

املدرجة بالفئة األولى لألعمال املدنية واإلنشائية.
وقالت مصادر: ان املشروع طال انتظاره والذي ادرج على 
وميزانية الوزارة منذ العام املالي 2007/2006 أي منذ ما يقرب 
من 9 سنوات، مش���يرة الى ان الوزارة رصدت في ميزانيتها 
للعام املال���ي اجلاري مبلغ 4 ماليني دين���ار كتكلفة تقديرية 

إلنشاء املبنيني.
وبينت املصادر ان أهمية املشروع تكمن في كونه سيوفر 
ويحس���ن خدمات املياه، وذلك عن طريق توفير االحتياجات 
املكانية ملراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني وحتسني وتطوير 
مستوى اخلدمات مبراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني وحتسني 
وتطوير مستوى اخلدمات مبراكز الطوارئ وشؤون املستهلكني 
عن طريق جمعها مببنى واحد في كل منطقة للتيس���ير على 
املواطنني واملس���تهلكني بوجه عام، حي���ث ينهون معامالتهم 
حاليا في املبنى القدمي الكائن بالش���ويخ والذي لم يعد قادرا 
على استيعاب املراجعني القادمني من جميع احملافظات لتقدمي 

طلبات إيصال املياه وغيرها من املعامالت األخرى.

املطيري: جمعية النسيم تسلمت 
كتابًا رسميًا من بلدية الكويت 

يؤكد سالمة عينات حلوم »أمريكانا«

أكد أن عام »2013 ـ 2014« نقلة نوعية في العمل اإلخباري الكويتي من الناحية التقنية

املتلقم: قطاع األخبار يحقق نقلة نوعية نحو استعادة ريادة اإلعالم

املضف: قروض االئتمان حتى يوليو بلغت 7.141 مليارات دينار
ق����ال املدير الع����ام لبنك 
االئتمان الكويتي )التسليف 
س����ابقا( ص����الح املضف ان 
إجمالي قيمة القروض بأنواعها 
التي منحها البنك منذ تأسيسه 
وحتى آخ����ر يوليو املاضي 
بلغت نح����و 7.141 مليارات 
دينار اس����تفاد منها اكثر من 

329 ألف مواطن.
وأوضح املضف في بيان 
صحاف����ي صادر ع����ن البنك 
امس ان إقبال املواطنني على 
االس����تفادة مما يوفره البنك 
من فرص متويلية زاد بشكل 
كبي����ر، موضحا انه����ا زيادة 
تعكسها األرقام بشكل واضح 

وجلي.

من جانب آخر، لفت املضف 
الى ان البنك سيش����ارك في 
مع����رض الصناعات والبناء 
الرابع الذي يقام خالل الفترة 
من 7 إلى 10 ديس����مبر املقبل 
برعاية وزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ياسر أبل.
وأوضح ان املعرض يأتي 
في توقيت مهم بالنسبة إلى 
البنك، مشيرا الى أن املعرض 
يع����د أكبر تظاه����رة وطنية 
تشهدها البالد سنويا في مجال 
العقاري  اإلسكان والتمويل 
واكتسب أهمية بالغة وقيمة 
كبيرة مبرور الوقت إذ حتضره 
وتشارك في فعالياته نخبة من 
أفضل املؤسسات والشركات 

العاملة في هذا املجال.
ان  ال����ى  ولف����ت املضف 
املعرض الذي تنظمه كل من 
ش����ركة الصناعات الوطنية 
و)اكس����بو-تاج( للمعارض 
واملؤمت����رات ويق����ام بفندق 
اجلمي����را هذا الع����ام ترتاده 
أعداد كبيرة م����ن املواطنني 
الراغب����ني بالتع����رف عل����ى 
الفرص واخليارات االسكانية 

والتمويلية املتاحة لهم.
وأوضح ان مشاركة البنك 
ف����ي املعرض تأت����ي انطالقا 
الدائم واملستمر  من حرصه 
التواصل مع املواطنني  على 
والتفاعل معهم، الفتا إلى ان 
مثل هذه املعارض توفر فرصة 

جيدة للرد على كل استفسارات 
ومالحظات املواطنني.

وأف����اد بأن فري����ق البنك 
في املعرض يضم نخبة من 
الشباب املدربني على توجيه 
املواطنني إلى اخليارات املثلى 
لهم لالس����تفادة من قروض 
القدرة على  البنك ولديه����م 
الرد على استفسارات وأسئلة 
اجلمهور بشأن أنواع القروض 
وشروط التقدم للحصول على 
كل منها واملستندات املطلوبة 

في كل حالة على حدة.
وأوضح املضف ان فريق 
البنك س����يقوم بتزويد رواد 
املعرض باملعلومات املتعلقة 
الق����رض وإجمالي  بحال����ة 

املتبقية،  الرصيد واألقساط 
كما ميكن اس����تصدار بعض 

الشهادات ملن يطلبها.
التسويق في  وكان مدير 
ش����ركة الصناعات الوطنية 
م.طواري عبداهلل املنفي شدد 
على أهمية الدور الذي يقوم 
القطاع اخل����اص متمثال  به 
بالشركات املساهمة في املعرض 
من ضمنها شركة الصناعات 
الوطنية في املساهمة بدفع 
عجلة التنمية للمضي قدما في 
تطوير احلركة التنموية في 
البالد وما تقوم به من إنشاء 
مؤسسات ومشاريع حيوية 

تخدم البالد.
وأكد في بيان مبناسبة بدء 

اإلعداد املعرض ان الش���ركة 
ت���ؤدي دورا مهم���ا في هذه 
اخلطة التنموية كونها األكثر 
من حي���ث الطاقة اإلنتاجية 
ملواد البناء ومكمالت اإلنشاء 
من م���واد خصوصية، الفتا 
إل���ى ان الش���ركة ال تتوقف 
عن إنشاء مصانع جديدة او 
حتديث مصانعها بكل ما هو 

جديد.
وأوضح ان الشركة قامت 
بالتعاون مع وزارة التجارة 
بإضافة أنواع جديدة لقائمة 
املواد املدعوم���ة للمواطن، 
وذلك حرصا من الشركة في 
خدم���ة املواطنني وتوفير ما 

يحتاجون اليه.

الشريان الرئيسي الذي يزود 
مفاصل العمل بالقطاع وكذلك 
املوقع الرسمي للوزارة بأهم 
املستجدات احمللية والعاملية 
باألخب����ار وامل����واد الفيلمية 

املختلفة.
وأضاف ان »س����يرفر« أو 
خادم رصد األخبار يزود جميع 
اجلهات الرسمية خارج الوزارة 
مبا حتتاجه من مخرجات هذا 
النظام لتصبح لدينا منظومة 
اخبارية حتاكي االعالم اجلديد 
ووسائل التواصل االجتماعي 
لنقل رسالة الكويت االعالمية 

ومنهجها الشفاف.
وبني انه من ضمن التطوير 
االعالمي الذي يشهده القطاع 
مت طرح العديد من املناقصات 
واملمارسات والتوريدات املهمة 
لتطوي����ر اس����تديو األخبار 
ومفاصل العمل املرتبطة به من 
مركز اخباري ونظام الكاميرات 
احملمولة ونظم النشرة اجلوية 
وغيرها م����ن األمور املرتبطة 
بتطوير أنظمة تشغيل األخبار 

والبرامج السياسية.
وأكد املتلقم أن قطاع األخبار 
يقدم دائما الدعم الكبير للكوادر 
البشرية ملذيعي ومقدمي برامج 
ونشرات متخصصة من خالل 
عقد الدورات التنشيطية لهم 
بالقطاع أو ابتعاثهم في دورات 
تدريبي����ة خارجي����ة وكذلك 
ايفادهم في مهمات عمل خارجية 
الكتس����اب امله����ارات نتيجة 
احتكاكهم بالعم����ل االعالمي 

باخلارج.

الكويتي من الناحية التقنية 
من خالل اعتماد مجموعة من 
األنظمة االلكترونية احلديثة 
ودخولها بالفع����ل على خط 
اإلنتاج اإلخباري والبرامجي 
املتبع في كبريات املؤسسات 

االعالمية.
وذكر انه مت تفعيل نظام »إي 
أن بي أس« في قاعات التحرير 
مع ربطه بالقط األخبار لكي 
يتمكن كل محرر من مشاهدة 
وكتابة األخبار العاملية واحمللية 
واختيار املواد الفيلمية املناسبة 
لكل خبر على حدة بكل سهولة 
ما يوفر اجلهد والوقت للمزيد 
من االبداع واالجناز االعالمي 

اخلبري.
وأوض����ح املتلق����م انه مت 
االنتقال م����ن عملية املونتاج 
اليدوي التي كانت متبعة منذ 
إنشاء التلفزيون الى املونتاج 
االلكترون����ي بأحدث األنظمة 
في املجال باستخدام )إديوس 
� فاينال كات( وتدريب فنيي 
املونتاج عليها مما كان له األثر 
الواضح على صورة األخبار 
والبرامج السياسية املنتجة 

في الفترة األخيرة.
وقال انه انطالقا من رؤية 
جديدة وتطبيق����ا للمفاهيم 
احلديث����ة لصناع����ة وإدارة 
األخبار ق����ام وزي����ر اإلعالم 
بتدشني »سيرفر« رصد البث 
املرئ����ي واملس����موع واملواقع 
االلكتروني����ة الذي مت إجنازه 
على أعلى املستويات واملقاييس 
االعالمية العاملية الذي ميثل 

وق����ال ان القط����اع ميتلك 
ش����بكة مراس����لني محترفني 
باخل����ارج حريص����ني عل����ى 
التواجد في قلب احلدث ونقل 
كل تطورات األحداث بشفافية 
كبيرة، باإلضافة الى دورهم 
في نقل النشاطات الكويتية 
الرسمية باخلارج ليظل املشاهد 
داخل الكويت على اتصال دائم 

بتلفزيونه الرسمي.
وأشار املتلقم الى أن القطاع 
أنتج وأجنز العديد من األفالم 
الوثائقية التي متثل قيمة مضافة 
للمكتبة االخبارية الكويتية 
ومنها فيلم وثائقي مبناسبة 
ذكرى تولي صاحب الس����مو 
األمي����ر مقاليد احلكم وذكرى 
تولي سمو ولي العهد والية 
العهد وكذلك الفيلم الوثائقي 
»قائد اإلنس����انية« عن تكرمي 
صاحب السمو األمير »قائدا 
للعمل االنساني« وفيلم »الجئو 
سورية بني مؤمترين« وفيلم 
»مصر في قلب الكويت« الذي 
مت عرضه على هامش مشاركة 
الكويت كضيف شرف مبهرجان 

القاهرة الدولي للكتاب.
وأكد ان اإلجنازات الكبيرة 
املتحققة من خالل خطة التنمية 
احلكومية مت التس����ويق لها 
اعالمي����ا من خ����الل البرامج 
والفالش����ات البروموشونات 

التلفزيونية العديدة.
وبني أن القطاع حقق عددا 
من االجنازات في املجال التقني، 
حيث شهد عام )2013 � 2014( 
نقلة نوعية في العمل االخباري 

ومن بينها مؤمت����را املانحني 
للشعب السوري األول والثاني 
والقمة العربي����ة � االفريقية 
الثالث����ة والقمة اخلليجية ال� 

34 والقمة العربية ال� 25.
وبني أن جهودا كبيرة بذلت 
في تلك املؤمترات والقمم من 
خ����الل جتهيز اس����تديوهات 
للنق����ل اخلارجي ف����ي موقع 
احل����دث والنق����ل البرامجي 
املباش����ر، اضافة الى البرامج 
التحليلية والتغطية االخبارية 
من استديوهات القطاع مببنى 
الوزارة، اضافة الى التغطية 
الرائعة واملميزة لالنتخابات 
التكميلية ملجلس األمة في 26 

يونيو 2014.
وأض����اف املتلقم أن قطاع 
األخبار والبرامج السياسية 
قام بتطوير نش����راته املرئية 
واملسموعة وقام بانتاج العديد 
م����ن البرام����ج التلفزيونية 
واالذاعية الت����ي تؤكد أهمية 
الوح����دة الوطنية وتعزز من 

قوة النسيج املجتمعي.
وأوض����ح ان القطاع أنتج 
العدي����د م����ن البرام����ج التي 
استضافت عددا من الشخصيات 
الكويتية إلثراء مشاهدي شاشة 
الكويت االخبارية والبرامجية، 
ومن هذه البرام����ج »قراءات 
استراتيجية« و»رؤى وطنية« 
و»إجنازات« و»صناع املستقبل« 
و»في قلب احلدث« و»احلصاد« 
و»الكوي����ت ف����ي أس����بوع« 
و»املؤش����ر« و»مراس����لون« 

و»كاميرا االخبار«.

أكد وكي����ل وزارة اإلعالم 
املس����اعد لش����ؤون األخبار 
والبرامج السياس����ية فيصل 
املتلقم ان قطاع األخبار بالوزارة 
خطا خالل العام املاضي خطوات 
كبيرة واس����عة وحقق نقلة 
نوعية في مجال تخصصه على 
طريق استرداد ريادة اإلعالم 
الكويتي ملكانت����ه اخلليجية 
والعربية على مستوى التأثير 

واالنتشار.
وقال املتلقم في تصريح 
ل� »كون����ا« امس ان ما حتقق 
من اجنازات خالل العام »2013 
� 2014« سواء على املستوى 
االخباري والبرامجي أو تطوير 
القدرات البشرية والفنية كان 
بفضل الدعم واملساندة غير 
احملدودة من قبل وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود للكفاءات 
والك����وادر الوطنية ومتابعة 
وكيل الوزارة صالح منصور 
املباركي جلمي����ع توجيهات 
وتعليمات الوزير ووضعها 

موضع التنفيذ.
وأض����اف املتلقم ان قطاع 
األخبار م����ن خ����الل إداراته 
اخلم����س املختلفة وباللغتني 
العربية واالجنليزية تلفزيونيا 
وإذاعي����ا ق����ام بالعدي����د من 
التغطيات اإلعالمية واالخبارية 
والبرامجية الناجحة للمؤمترات 
الدولية والقمم التي شهدتها 
الكوي����ت، التي نال����ت تقدير 
وإعج����اب اإلعالميني العرب 
واألجانب الذين شاركوا فيها 

فيصل املتلقم

االحتفال يتضمن ندوة »الصحافي العربي واحترام التنوع الثقافي«

احتاد الصحافيني العرب يحتفل باليوبيل الذهبي غداً بالقاهرة

في االحتفالية رئيس االحتاد 
أحمد بهبهاني ورئيس جلنة 
تنمية املوارد املالية باالحتاد 
عدنان الراشد وأعضاء مجلس 
إدارة جمعي���ة الصحافيني 
فاطمة حسني وجاسم كمال 

ودهيران اباخليل.

ومك���رم محمد أحمد وحامت 
الى جانب عدد كبير  زكريا 
من الصحافيني في النقابات 
واجلمعيات الصحفية العربية 
ومنه���م فاطمة حس���ني من 

الكويت.
ويضم وفد الكويت املشارك 

وابراهيم نافع ورئيس االحتاد 
احلالي احمد يوسف بهبهاني 

من الكويت.
وس���يتم تكرمي األمناء 
العام���ني لالحت���اد صبري 
أبواملجد وصالح الدين حافظ 
وحنا مقبل وسجاد الغازي 

العربية الدائمة.
وم���ن املقرر ان تش���هد 
االحتفالية تكرمي رؤس���اء 
االحت���اد الس���ابقني وه���م 
الراحلون حسني فهمي وأحمد 
به���اء الدين وكامل زهيري، 
اضافة الى سعد قاسم حمودي 

القاه���رة � كونا: يحتفل 
احتاد الصحافيني العرب غدا 
الذهبي لتأسيسه  باليوبيل 
حتت رعاية الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي وبحضور 
رؤس���اء االحتاد والنقابات 
واجلمعي���ات الصحافي���ة 
العربية وحشد من االعالميني 

العرب.
وتتضم���ن االحتفالي���ة 
أيام  التي تس���تمر ثالث���ة 
املنظم���ة  ن���دوة تنظمه���ا 
العربي���ة للتربية والثقافة 
والعلوم )الكسو( بالتعاون 
مع احتاد الصحافيني حتت 
عن���وان »الصحافي العربي 
واحترام التن���وع الثقافي« 
فيما يصاحب الندوة معرض 
للصور ع���ن مدينة القدس 
باعتباره���ا مدين���ة الثقافة 

فاطمة حسنيأحمد يوسف بهبهاني دهيران ابا اخليلجاسم كمالعدنان الراشد

العنزي: ال شبهة تزوير أختام في »تعاونية اجلهراء« 
وحتس����نا في مركزها املالي 
عالوة على زيادة في اإليرادات 
عن العام الس����ابق فضال عن 
سيولة مالية، مبينا أن هناك 
حربا تشن ضد مجلس اإلدارة 
ليس من مسؤوليتنا البحث 
فيما إن كان اخلتم مزورا أم ال 
فهو من اختصاصات الشؤون 
باعتبار األختام تخصها وعليها 

توقيع مسؤوليها.
م����ن جهته ق����ال محامي 
الش����مري  اجلمعي����ة مبارك 
إنه مت تشكيل جلنة حتقيق 
في اجلمعية وتبني أن العقد 
سليم، وقد وصلت العقود إلى 
»الشؤون« صحيحة وال يوجد 
ما يدل على شبهة تزوير من 
قبل اجلمعي����ة، مبينا أن ما 
حصل ما ه����و إال عبارة عن 
لبس بسبب خالفات شخصية 
في الوزارة، ومجلس االدارة 
ال يتدخل فيها وليس معنيا 

بها.

للحقوق. وأكد أننا ناش����دنا 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل ومكتب النائب العام 
التخاذ كل اإلجراءات القانونية 
جتاه ما مت تداوله أخيرا بحق 
اجلمعية من شائعات ال صحة 
له����ا، ومت تكلي����ف محام����ي 
اجلمعي����ة مبارك الش����مري 
الراية لالستش����ارات  مكتب 
القانونية وأعم����ال احملاماة 
بتقدمي شكاوى جزائية ضد كل 
من بث أخبارا وشائعات غير 
صحيحة أساءت للجمعية عبر 
الصحافة وغيرها من مواقع 
التواصل االجتماعي، وقد مت 
تقدمي الشكاوى لإلدارة العامة 
للتحقيقات لبحثها والوقوف 
على من وراء ه����ذه األخبار 

الكاذبة.
م����ن جانب����ه، ق����ال أمني 
الصندوق ج����زا العنتري إن 
اجلمعية شهدت نهضة كبيرة 
وحققت زي����ادة في املبيعات 

املاض���ي والتي وصلت إلى 
637 ألف دينار، إضافة إلى 
زيادة ف���ي اإليرادات مببلغ 
30 ألف دين���ار، مع انتظام 
في حركة السداد للموردين، 
مؤكدا أنه ال يوجد أي تقصير 
من قب���ل مجلس اإلدارة في 

هذا اجلانب.
وردا على سؤال حول ما 
مت تداول����ه من إحالة مجلس 
اإلدارة إلى النيابة العامة أفاد 
العنزي ب����أن املجلس وبناء 
على املعلومات املتداولة شكل 
جلنة للنظر فيها ليتبني عدم 
صحتها بعد تقييم املوقف، 
موضحا أن هذه الش����ائعات 
اإلدارة  إلى مجلس  أس����اءت 
البلبل����ة، وزعزعت  وأثارت 
العمل داخل اجلمعية، وسيتم 
التدقيق والبحث ومحاسبة 
املس����ؤول عن ه����ذه األخبار 
واالتهام����ات غير الصحيحة 
تعزيزا لثقة املساهمني وإحقاقا 

العمش���ا، ورئيس  محارب 
جلن���ة اإلنش���اءات س���الم 
العجم���ي، وعضو مجلس 
اإلدارة ماجد فياض الذايدي، 
الش���مري  واحملامي مبارك 

واملدير العام عجيل ماطر.
وبني أن ل���دى اجلمعية 
سيولة وأن املركز املالي قوي 
وفي حتسن مستمر كشفت 
عنه الزي���ادة احلاصلة في 
املبيعات حتى نهاية سبتمبر 

محمد راتب

نف���ى رئي���س جمعية 
اجلهراء التعاونية عبدالعزيز 
عويد العنزي وجود أي شبهة 
لعملية تزوير أختام، معتبرا 
أن األمر إشاعات ال صحة لها، 
موضحا أن جميع األعضاء 
أمام  على استعداد للمثول 
أي جهة حتقيق للمحاسبة 
على ما مت من إجراءات وما 
صدر من قرارات خالل فترة 

توليهم إلدارة اجلمعية.
جاء ذل���ك ف���ي مؤمتر 
صحافي تناول ما أثير أخيرا 
في الصحافة احمللية ومواقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( 
حول إحالة املجلس للنيابة 
العامة لشبهة تزوير أختام 
بحضور نائب الرئيس هزاع 
اجلنفاوي وأمني الصندوق 
جزا العنتري ورئيس جلنة 
العام���ة واإلعالم  العالقات 

جانب من املؤمتر الصحافي

طورنا النشرات 
املرئية واملسموعة 
وأنتجنا العديد من 
البرامج التلفزيونية 

واإلذاعية التي 
تؤكد أهمية الوحدة 

الوطنية وتعزز 
من قوة النسيج 

املجتمعي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية سعد 
مفرج املطيري أنه مت التأكد من صالحية )حلم مفروم شركة 
امريكانا( لالس���تخدام اآلدمي وذلك بعد تس���لم كتاب رسمي 

بنتيجة فحص العينات من بلدية الكويت.
وق���ال املطيري في تصريح صحافي انه بعد تداول خطاب 
التغذي���ة  منس���وب إلدارة 
واإلطع���ام ب���وزارة الصحة 
الكويتية تضمن عدم صالحية 
حلم مفروم أمريكانا، وعليه 
متت االستجابة، وقامت ادارة 
اجلمعية برفع الصنف املذكور 
من اسواق وفروع اجلمعية 
الى ح���ني التحري والتدقيق 
والتأكد من صحة اخلبر ومتت 
مخاطبة الشركة لبيان صحة 

ما مت تداوله من عدمها.
وأش���ار املطيري الى انه 
بع���د املخاطب���ة والتدقيق � 
فور االنته���اء من عطلة عيد 
األضحى املبارك � مت تس���لم كتاب رس���مي من ادارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بصالحية الصنف املذكور ومطابقته 
للمواصفات وذلك بعد فحص العينات وإرس���الها الى املعامل 
املختص���ة وعليه مت اصدار تعميم بعودة الصنف املذكور الى 

أسواق وفروع اجلمعية.
وتوجه املطيري بالشكر الى شركة امريكانا لتعاونها وسرعة استجابتها وحرصها 

على صحة املستهلك.
واختتم املطيري بأن صحة املستهلك من اهم األولويات التي 
يوليها مجلس اإلدارة اهتمامه، مناشدا جموع املستهلكني من 
املساهمني وأبناء املنطقة ضرورة االبالغ عن اي شكاوى لديهم 

حتى يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بأسرع وقت.

سعد املطيري


