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الكندري: اللجنة الفنية تعمل بشكل دقيق لمتابعة ضبط األسعار في التعاونيات

حمد العنزي
افتتح وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر مس���اء امس االول مركز الضاحي���ة اجلديد جلمعية اجلابرية 
التعاوني���ة الذي يضم ثالثة مبان وس���وقا مركزيا ومركزا جتاريا 
وموال باالضافة للفروع املستثمرة وخدمات متعددة لوزارات الدولة، 
وحضر حفل االفتتاح عدد من اعض���اء مجلس االمة ووكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري وجمع غفير من اهالي 

وسكان منطقة اجلابرية.
في البداية قال وكيل وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري ان افتتاح الس���وق املركزي اجلدي���د ملنطقة اجلابرية يعد 

مفخرة للعمل التعاوني للجمعيات التعاونية.
واشار الى ان السوق املركزي جرى تصميمه وتنفيذه وفق احدث 
املواصفات واملقاييس الفنية والهندسية املعمول بها عامليا، مبينا ان 
الس���وق املركزي اجلديد سيوفر العديد من احتياجات املنطقة التي 

يحتاجها االهالي قاطنو منطقة اجلابرية وضواحيها.
واضاف الكندري ان القطاع التعاوني في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل يدعم ويهتم بهذه املشاريع املهمة واحليوية في جميع مناطق 
الكويت سواء القدمية او احلديثة التي مت انشاؤها ملراكز الضواحي 
اجلديدة، مشيرا الى ان الوزارة تتابع بصورة مستمرة جميع االعمال 

داخل املناطق السكنية الغلب اجلمعيات التعاونية.
وعن حركة االس���عار في صعوده���ا ونزولها لبعض اجلمعيات 

التعاونية، اوضح الكندري ان اللجنة الفنية املشكلة ملتابعة االسعار 
تعمل بشكل دقيق ومتواصل لضبط االسعار وتقدمي كل ما يتعلق 
بزيادة االسعار حيث ترفع تقارير يومية عن اعمالها، بفضل اعضائها 
العاملني املميزين من داخل الوزارة وشكر الكندري في نهاية تصريحه 
وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 

على ما بذله من جهود إلجناز املشروع.
م���ن جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية اجلابرية التعاونية 
د.عادل عباس في كلمة القاها بداية االفتتاح: اود ان أعرب باس���مي 
وباس���م اخواني اعضاء مجلس االدارة عن خالص ش���كرنا وجزيل 
امتناننا لوزير االشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر لقبوله 
رعاي���ة هذا االفتتاح، كما يس���عدني ان أتقدم لكم بخالص الش���كر 
والتقدير ملشاركتكم اهالي منطقة اجلابرية بافتتاح مركز الضاحية 

اجلديد الذي طال انتظاره.
واض���اف انه ليحق لنا نحن ابناء هذا البل���د ان نفتخر بوطننا 
وبعطائ���ه الذي ال ينضب وبجهود ابناء مخلصني له يصلون ليلهم 
بنهارهم من اجل الكويت وال ش���يء غير الكويت، وقال: اننا اليوم 
نحتف���ل بافتتاح صرح ومعلم من معالم ه���ذا البلد، قام بتصميمه 
ومتابعة تنفيذه ابناء هذا البلد من مهندس���ني ومهندسات كويتيني 

جزاهم اهلل عنا خيرا.
وبني ان مرك���ز ضاحية اجلابرية يضم خدمات متعددة لوزارات 
الدولة منها ثالثة مبان جلمعية اجلابرية التعاونية، السوق املركزي 

واملركز التجاري »املول« والفروع املستثمرة.
واكد انه مت تسلم املباني اخلاصة باجلمعية في ديسمبر 2007، 
ومنذ ذلك اليوم زادت املسؤولية واالمانة على اعضاء مجلس االدارة، 
وبجهود حثيثة وعمل متواصل مخلص دؤوب لتش���غيل الس���وق 
املركزي اجلديد ومبدة قياسية مت تشغيل السوق، كذلك حرص ابناؤكم 
اعضاء مجلس االدارة على توفير االنش���طة املصرح بها وتوزيعها 
على املباني الثالثة بالتنس���يق مع وزارات الدولة املعنية، وبفضل 
اهلل تعالى مت تش���غيل املباني الثالث وتوفير اغلب االنشطة التي 

تديرها شركات تقدم خدمات ومنتجات عالية اجلودة.
وبهذه املناس���بة أحب ان أتقدم باس���مي وباسم اخواني اعضاء 
مجلس االدارة بالش���كر اجلزيل لوزارات الدولة املعنية على انشاء 
هذا الصرح احلضاري، وزارة االش���غال العام���ة التي قامت بالبناء 
ووزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل التي تابعت االجناز وكان لها 
الدور الكبير في تسهيل تش���غيل السوق املركزي واملول والفروع 
املس���تثمرة، والشكر موصول لكل اعضاء مجالس االدارات السابقة 
منذ تأس���يس اجلمعية وحتى يومنا هذا على جهودهم الطيبة التي 
كانت احد أسباب وصولنا الى ما بلغناه هذا اليوم، والشكر موصول 
ايضا لكل العاملني في اجلمعية الذين تواصلوا معنا وشاركونا اآلالم 
واآلمال واالحالم ف���كان ان حتقق هذا اليوم الذي نبارك فيه ألهالي 
منطقة اجلابرية افتتاح مركز الضاحية اجلديد بوجود هذه الوجوه 

الطيبة اخليرة من ابناء هذا الوطن احلبيب.

صفر افتتح مركز الضاحية الجديد لجمعية الجابرية التعاونية

جولة داخل املركز

د.صالح املزيني

املزيني متوسطا املشاركني في املجلس

)احمد باكير(د.فاضل صفر ومحمد الكندري ود.اسيل العوضي وم.ناجي العبدالهادي مع احلضور د.فاضل صفر ود.اسيل العوضي خالل االفتتاح

الملتقى الهندسي الخليجي الـ 13 
يناقش أزمة النقل والسالمة المرورية

مسابقة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
تستقطب اآلالف من مصممي المواقع اإللكترونية المزيني: تأسيس مجلس عربي لدعم 

تواصل مس���ابقة سمو الشيخ س���الم العلي وتشجيع السياحة البيئية في الدول العربية
للمعلوماتية جناحاتها للعام التاسع على التوالي 
إذ استطاعت استقطاب اآلالف من مصممي املواقع 
االلكترونية في الوطن العربي رغم املنافسة الشديدة 
التي يشهدها األخير في قطاع املعلوماتية وتصميم 

املواقع.
وحتولت املسابقة خالل األعوام القليلة املاضية 
من مسابقة محلية جتذب مصممي املواقع داخل 
الكويت الى أقوى وأكبر املسابقات من نوعها في 
الوطن العربي حيث تبل���غ قيمة جوائزها مائة 

ألف دينار كويتي.
وتهدف هذه املس���ابقة التي شارك في دورتها 
السابقة )الثامنة( ما يزيد على 3000 مصمم من 
الكويت والوطن العربي ال���ى االرتقاء باملهارات 
املعلوماتية واإلبداعات املختلفة وتطوير احملتوى 
الرقم���ي العربي واذكاء روح املنافس���ة والتميز 
واالبتكار في مجال تقنية املعلومات وتفعيل دور 

الثقافة املعلوماتية في املجتمع.
وتتميز املسابقة بكونها جهة غير ربحية وتسعى 
الى ابراز وج���ه الكويت احلضاري والثقافي من 

خالل الشبكة العنكبوتية )االنترنت(.
وتأت���ي أهمية هذه املس���ابقة الت���ي يرعاها 
ويحضرها ويقدم جوائزها صاحب السمو األمير 

الش���يخ صباح األحمد من شموليتها واهتمامها 
بجميع القطاعات والفئات وعدم إهمالها أي فئة 
اذ تخصص جوائز ألفضل موقع يختص ويدعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة اضافة الى جوائز ألفضل 

املواقع التي تهتم بالبيئة.
وتقدم املسابقة التي انطلقت عام 2001 جوائز 
نقدية لألفراد بينما تهدي املؤسس���ات واجلهات 
والقطاعات احلكومي���ة واخلاصة جوائز عينية 
تقدي���را منها لتلك املؤسس���ات على تخصيصها 
مواقع الكترونية تخدم فيها املواطنني واملقيمني 
داخل الكوي���ت وخارجها. ويهدي القائمون على 
املسابقة سنويا بدءا من 2007 عدة جوائز تقديرية 
منها وسام املعلوماتية وهي أعلى جائزة تقديرية 
متنح سنويا لشخصية أو جهات تتميز بدورها 
البارز في دعم أو رقي قطاع املعلوماتية كما متنح 
املسابقة املؤسسات واجلهات ذات االجنازات املبتكرة 
في حقول املعلوماتية والرقمية درع املعلوماتية. 
وتنهض املس���ابقة على جه���ود العمل التطوعي 
واجلمعي الذي يش���ارك فيه أفراد متخصصون 
وجهات مختلفة متثل املؤسسات احلكومية وهيئات 
املجتمع املدني املتمثلة في جمعيات النفع العام 
حيث يعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية ايجابية 

ترتقي بها املجتمعات واألمم املتطورة.

عمان � كونا: أعلن رئيس املجلس العربي � 
االوروبي للبيئة د.صالح املزيني عن تأسيس 
املجلس العربي للبيئة الس���ياحية بهدف دعم 
وتشجيع وتطوير السياحة البيئية في مختلف 

دول الوطن العربي.
وقال املزيني في تصري���ح ل� »كونا« امس 
انه س���يترأس املجلس العرب���ي للبيئة الذي 
س���يتخذ من الكوي��ت مقرا له، وزير السياحة 
واآلثار األردني السابق أسامة الدباس، مبينا ان 
الكويتي د.طارق العبيد االمني العام التنفيذي 
للمجلس العربي - االوروبي سيشغل منصب 

نائب الرئيس.
واضاف ان تأسيس املجلس العربي للبيئة 
السياحية يهدف الى حتفيز وتطوير السياحة 
البيئية في الدول العربية، وخاصة في الدول 
التي تتمتع مبقومات أساسية في مجال الصناعة 

السياحية.
وأوضح ان تأسيس املجلس يأتي باالتفاق 
والتنسيق مع املنظمة العربية للسياحة التي 
يرأسها د.بندر الفهيد نظرا للخبرات الكبيرة التي 
تتمتع بها في مجال السياحة في الدول العربية 
والتعريف بها والترويج للمناطق السياحية.

واضاف ان اهتمام املجلس العربي - االوروبي 
للبيئ�����ة بتأس���يس املجلس العرب���ي للبيئة 
السياحية يأتي نتيجة للشراكة االستراتيجية 
التي ابرمها مع املنظمة العربية للسياحة والتي 
ص���ادق عليها الطرفان خالل مش���اركتهما في 
اجتماع���ات منظمة االمم املتحدة خالل ش���هر 

اغسطس املاضي.
وبني انه س���يتم اختيار اعض���اء املجلس 
العرب���ي للبيئ��ة الس���ياحي��ة م���ن عدد من 
املهتمني واملختصني في ال���دول العربية التي 
تهتم بالبيئة بشكل عام والبيئة السياحية على 

وجه اخلصوص.
وقال رئيس املجلس العربي � االوروبي للبيئة 
انه مت خالل الزيارة ايضا االتفاق على انش���اء 

املركز العرب���ي البيئي للتدريب ومقره االردن 
والذي سيختص مبجال الطيران البيئي بهدف 
خدمة دول منطقة البحر االبيض املتوسط والدول 

العربية بشكل عام.
واضاف ان املركز يهدف الطالع دول املنطقة 
وإعدادها لتطبيق اتفاقيات ضريبة الكربون التي 
ستفرض بشكل الزامي على حركة النقل اجلوي 
في كل دول العالم، وذلك بعد مؤمتر االطراف 
اخلاص بهذا الصدد الذي ستستضيفه الدمنارك 

في مطلع شهر ديسمبر املقبل.
من ناحيته، قال مسؤول العالقات الدولية 
في املجلس العربي � االوروبي للبيئة م.فنيس 
العجم���ي ل� »كونا« ان املجلس يعمل على نقل 
التكنولوجيا االوروبية في مجال العمل البيئي 
الى ال���دول العربية التي حتتاج الى املزيد من 

اجلهد والعمل في هذا املجال.

اخللي���ج ودراس���تها وامكانية 
تطبيقها ودراسة التجارب التي 
متت في ال���دول العربية ودول 

العالم املختلفة.
واوضح العنزي ان هذا امللتقى 
الهندسي ميثل جميع اجلمعيات 
الهندس���ية في دول  والهيئات 
اخلليج وكل عام يناقش قضية 
هندسية مختلفة ويبحث اسبابها 
وايجاد حلول عملية ومناسبة 

العام لالحتاد  املنس���ق  اكد 
الهندسي اخلليجي � فرع الكويت 
م.فارس العنزي ان فكرة االحتاد 
الهندس���ي اخلليجي هي فكرة 
كويتية خالصة قدمتها الكويت 
ممثلة في جمعية املهندسني الى 
اجلمعيات والهيئات واملنظمات 
الهندسية اخلليجية حيث القت 
هذه الفكرة قبوال منهم وانطلق 
امللتقى اخلليجي االول من الكويت 
ومن ثم تكررت هذه امللتقيات 

اخلليجية.
واضاف العنزي في تصريح 
 صحاف���ي ان امللتقى اخلليجي
ال� 13 الذي تستضيفه الكويت 
من 27 � 29 اكتوبر 2009 برعاية 
املؤمت���ر س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
وحضور وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد، مشيرا الى ان هذا 
امللتقى سيتناول هذا العام قضية 
مهمة ومقلقة لكل دول اخلليج 
وهي ازمة النقل واملرور، وذلك 
في ظل التطور السكاني لدول 

العاملية  التجارب  لها، ويبحث 
واخلبرات في ذات املجال سواء 
العاملية أو العربية أو االقليمية 
اجليدة حت���ى يتحقق التكامل 
املنشود بني دول اخلليج، مشيرا 
الى ان الكويت متطورة في هذا 
املجال وساهمت في تطور املهنة 

واملهندس في دول اخلليج.
واشار العنزي الى ان املؤمتر 
يهدف الى تسليط الضوء على 
قضايا النقل واملرور عن طريق 
مش���اركة املتخصصني وتبادل 
اخلبرات فيما بينهم في املجال 
اداء  للمس���اهمة في حتس���ني 
منظومة النقل واملرور في منطقة 
اخلليج العربي حيث ستتناول 
مواضي���ع امللتقى مجموعة من 
احملاور هي: 1 - تطوير منظومة 
النقل. 2 - الس���المة املرورية. 
3 - نقل البضائع. 4 - االزدحام 
املروري. 5 - النقل اجلماعي. 6 
- مراكز دراسات وهيئات النقل. 
7 - التجارب اخلليجية والعاملية 

في مجال النقل.

تستضيفه الكويت من 27 ـ 29 أكتوبر الجاري برعاية رئيس الوزراء

سيتخذ من الكويت مقراً له

م.فارس العنزي

ناصر الصانع ضيف
 الصالون اإلعالمي اليوم

مؤتمر للجنة األهلية إلزالة
محطة مشرف في »الصحافيين«

يستضيف الصالون اإلعالمي 
في ثالث ندواته د.ناصر الصانع 
األمني العام للحركة الدس����تورية 
االس����المية وذلك في الثامنة من 
مساء اليوم االثنني 12 اجلاري في 
املقر املؤق����ت للصالون باليرموك 
ق4 الش����ارع األول منزل رقم 36 
باجتاه شارع املشاة. ومن املقرر 
ان يتن����اول د.الصانع الكثير من 
القضايا الهامة التي تش����غل بال 
الشارع خاصة الشارع السياسي، 
كما يعتب����ر هذا هو الظهور األول 
للصانع منذ ابتعاده عن الساحة 
السياسية وعدم خوضه االنتخابات 
السابقة. ويعتبر د.ناصر الصانع 
واحدا من الشخصيات السياسية 
املشهود لها باخلبرة الكبيرة التي 
تكونت عبر مشوار طويل في العمل 
السياسي والنيابي، حيث كان عضوا 
في مجلس األمة على مدار خمسة 
فصول متتالية ابتداء من العام 1992 
وحتى 2006، وعضوا في اللجنة 
االستش����ارية الرباعية لصاحب 
السمو األمير من 1992 وحتى 1996، 
ورئيسا ملجموعة الصداقة البرملانية 
الكويتية – األوروبية 2003 – 2006 
وكذلك الكويتية – اآلسيوية 2006 – 
2008، وكان الصانع عضوا مؤسسا 
وعضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة 
العاملية للبرملانيني ضد الفس����اد 

تستضيف جمعية الصحافيني في متام الساعة الواحدة من ظهر 
الي���وم )االثنني( مؤمترا صحافيا للجنة االهلي���ة للعمل على ازالة 
محطة مشرف للصرف الصحي وتتكون اللجنة من: ابراهيم محمد 
السبتي، فؤاد محمد املزيدي، عبداهلل مساعد النجدي، حامد عبداهلل 
السريع، محمد سليمان املغامس، سيد علي القالف، عبداهلل حسني 

بن سبت.
وس���يتحدث في املؤمتر الصحافي كل من: اياد سعدون املطوع، 
ابراهيم البهبهاني، عبداهلل حسني بن سبت، واحملامي ساير اللهو.

د.ناصر الصانع ماضي اخلميس

2002 – 2008. كما شارك الصانع في 
عضوية ورئاسة العديد من اللجان 
البرملانية خالل مشواره البرملاني، 
حيث كان مقررا للجنة التحقيق 
في املال السياسي، ورئيس اللجنة 
املالية واالقتصادية، ورئيس جلنة 
امليزانيات واحلس����ابات، ورئيس 
جلنة التوظيف وف����رص العمل، 
ورئيس جلنة حماية املال العام، 
ورئيس جلنة مش����روع اجلواب 
على اخلطاب األميري، وغيرها من 
اللجان والهيئات املختلفة. اجلدير 
بالذكر ان هناك الكثير من األسئلة 
واالستفسارات التي تتعلق بالوضع 
السياسي للكويت خاصة في هذه 
املرحلة واملرحلة التي س����بقتها 
وش����هدت الكويت فيه����ا تقلبات 
سياسية مختلفة. ومن جانب آخر 
أكد ماض����ي اخلميس األمني العام 
لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي على 
ان وجود د.ناصر الصانع في ثالث 
ندوات الصالون س����يضيف بعدا 
جديدا بالنسبة للصالون اإلعالمي 
من حيث اس����تضافة شخصيات 
سياسية صاحبة تاريخ سياسي 
طوي����ل وذلك بالطبع سيكس����ب 
الصالون القدرة على توسيع  مجال 
املناقشة واحلضور مما يزيد من 
عدد القضاي����ا واملوضوعات التي 

يتم طرحها.


