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»مجموعة الحميضي« تتبرع بـ 250 ألف دوالر 

لمركز بيت عبداهلل لرعاية األطفال

تبرعت مجموعة احلميضي، وهي مجموعة شركات 
كويتية ذات قطاعات جتارية متنوعة، بـ 250 ألف دوالر 

ملركز بيت عبداهلل لرعاية األطفال في الكويت.
ومت تسليم الشــــيك الى مؤسسة ومدير جمعية 
رعاية األطفال الكويتية )KACCH( مارغريت الساير 
وذلك من قبل نائبي الرئيس ملجموعة احلميضي كل 

من صالح احلميضي وفدوى احلميضي.
وقد حضر حفل التســــليم املمثلون الرئيسيون 
عن مجموعة احلميضي الذين شــــاركوا في احلملة 
التي امتدت طوال شــــهر رمضان املبارك، حيث مثل 
ايكيا عادل الشــــمالي، ومثل Multirend بيتر الركن، 
في حني مثل مجموعة كوت الغذائية وسيم عفيفي 

ومثل الرفاعي خالد احلجار.
وقد نظمت ادارة »املســــؤولية االجتماعية« لدى 

مجموعة احلميضي خالل شهر رمضان املبارك هذا 
العام حملة جلمع األموال حتت عنوان »أنا تبرعت 
لبيت عبــــداهلل« حيث مت خصم جــــزء من عائدات 
املشتريات التي متت في أي من محالت وفروع مجموعة 
احلميضي، مت خصمها، لصالح صندوق التبرع لبيت 
عبداهلل. وقال صالح احلميضي، في تعليقه على جناح 
احلملة »انه اجناز كبير بالنسبة لنا ان نكون جزءا من 
مشروع انساني مثل بيت عبداهلل لرعاية األطفال«، 
واضاف »أود ان اشــــكر كل واحد من عمالئنا الكرام 

على مساهمتهم الكرمية النابعة من القلب«.
اجلدير بالذكر ان مجموعة احلميضي، وعلى مدى 
العقود اخلمســــة املاضية، قامت بالدعم واملساهمة 
والرعاية للعديد من النشاطات واألعمال واملؤسسات 

التابعة للمنظمات اخليرية وغير الربحية.

صالح احلميضي وفدوى احلميضي يسلمان شيك الرعاية بحضور د. هالل الساير

)قاسم باشا(..ويتفقد أحد املنتجات املعروضة الوزير د. فاضل صفر متفقدا أحد أجنحة املعرض مع عدد من الديبلوماسيني واملشاركني

لقطة جماعية تضم مسؤولي الطرفني عقب تسليم شيك الرعاية

 صفر: أنجزنا نسبة كبيرة من مشاريع »األشغال«
المدرجة ضمن خطة التنمية  والبالغة 145 مشروعاً

عمر راشد 
 كشف وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عن قيام الوزارة بتسليم 
تقريرها حول حجم املشروعات 
التي يأتـــي تنفيذهـــا ضمن 
إلى  التنمية،  مشـــاريع خطة 
املجلس األعلى للتخطيط والذي 
بدوره سيقوم برفع تقرير شامل 
إلى مجلس الوزراء حول أداء 
املشروعات املنجزة في كل وزارة 
العتماده وعرضه على مجلس 

األمة للموافقة عليه. 
الوزير   وجاءت إجـابـــات 
ردا على ســـؤال لــــ »األنباء« 
على هامـــش افتتاحه معرض 
البناء واإلعمـــار، أمس، الذي 
تشـــارك فيه 80 شركة محلية 
ودولية متخصصة، حيـث بني 
أن عدد املشروعات اإلنشائية 
الوزارة بتنفـيذها  التي تقوم 
ضمن خطة التنـمية يبلغ 145 
مشروعا رئيسيا وفرعيا ومت 

تنـفيذ جزء كبير منها. 
 واستدرك صفر بأن كل وزارة 
قامت بتسليم نسبة إجنازها من 
مشـــاريع خطة التنمية لديها 
إلى اللجنـــة املعنية. وعما إذا 
كانت نســـبة اإلجناز من تلك 
املشـــروعات جتاوزت نسبة 
الـ 50%، قـــال صفر باقتضاب 
دعونا ننتظر نتائج التقرير بعد 

اعتماده من مجلس الوزراء. 
 وفـــي رده على تســـاؤل 
آخر لـ »األنبـــاء« حول تأثير 
االستجوابات النيابية »املرتقبة« 
على مسار تنفيذ مشاريع خطة 
التنمية، قال الوزير باقتضاب 
»دعونـــا نتحدث عن املعرض 

وفعالياته«.
 وأكـــد الوزيـــر على قدرة 
القطـــاع اخلاص علـــى تنفيذ 
املشـــروعات املدرجـــة ضمن 
اخلطـــة ولديها القـــدرة على 
التأهيل والتطوير، قائال القطاع 
اخلاص جـــريء ولديه القدرة 

على تنفيذ تلك املشاريع إما عن 
طريق B.O.T أو العقود اخلاصة 

أو إدارة املشاريع. 
 وقال صفر إن كل مشروعات 
البالغة 145  وزارة األشـــغال 
مشروعا ينفذها القطاع اخلاص 

حتت إشراف الوزارة. 
 وحول تأثير تنفيذ مشاريع 
اخلطة على أسعار مواد البناء، 
أوضح صفر أن هناك عروضا 
كبيرة من قبل شركات محلية 
وإقليمية، الفتا الى أن املنتجات 
الوطنية لها األولوية واألفضلية 
في تنفيذ تلك املشـــاريع وفي 
حال عدم وجودها ميكن اللجوء 

للمنتجات األخرى. 
 وبني أن أسعار مواد البناء 
ارتفاعا أو انخفاضا ال تتوقف 
فقط على عامل العرض والطلب 
وإمنا هناك عوامل أخرى مثل 
املتبعة  الروتني واإلجـــراءات 
في دخول تلك املواد، موضحا 
أننا نعمل على توفير القدرات 

البشرية والفنية لتنفيذ تلك 
املشروعات.

 وأبـــدى صفـــر إعجابـــه 
باملنتجـــات املعروضـــة فـــي 
البنـــاء واإلعمـــار،  معـــرض 
مؤكدا أن املنتجات املعروضة 
والتي تتنوع بني أجهزة العزل 
احلراري والطاقة الشمســـية 
التكلفة من  إلى خفض  تؤدي 
ناحية وتوفير استهالك الكهرباء 

من ناحية أخرى. 
 وبني أن الوزارة تقوم بوضع 
شروط لتنفيذ مشـــروعاتها 
تتضمـــن ضـــرورة أن تكون 
تلـــك املشـــاريع ذات وفر في 
الكهرباء، موضحا  اســـتهالك 
أن وجود جهات مشـــاركة من 
أوروبا وتركيـــا ودول أخرى 
مؤشر على قدرة االقتصاد على 
جذب الكثير من الشركات للعمل 

داخل الكويت. 
 وبني أن طرح خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية جعل 

العمل على االستفادة من طرق 
البناء احلديثة ضرورة قوية. 
 وبـــدوره، أوضـــح نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في معرض الكويت 
الدولي عبدالرحمن النصار أن 
البناء واإلعمار  إقامة معرض 
تأتي في وقت تتأهب مؤسسات 
الدولة والشركات املتخصصة 
لتنفيـــذ أكبر خطـــة تنموية 
تعتمد في شـــقها األكبر على 
حجم املشـــروعات اإلنشائية 
الهائل ويتطلب اســـتعراضا 
وتوفيرا ألحدث املواد اإلنشائية 
واملعمارية التي تخدم أغراض 
اإلنشاء املستقبلية لألفراد أو 

الشركات. 
أن  النصـــار  وأضـــاف   
املشـــاركات احمللية والعاملية 
في املعرض دليل واضح على 
االهتمام الالفت ألهمية املعرض 
في جذب الكثير من الشركات 

خالل املرحلة املقبلة. 

أكد خالل افتتاحه معرض البناء واإلعمار أن المشاريع جميعها من تنفيذ »الخاص«

مشاريع »الخطة« لن تؤثر على أسعار مواد البناء وارتفاعها ال يخضع لعوامل العرض والطلب فقط


