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 السالحف البحرية خالل عملية إطالقها

 م.فاضل العجمي وم.غنيمة الزعابي وم.عايض العنزي خالل املؤمتر الصحافي (سعود سالم)

 العجمي: إجراءات لتجنب طفح 
األمطار في الطرق الرئيسية والداخلية

 «سنيار» أطلق ٦ سالحف إلى البحر

 خالل المؤتمر الذي أقامه قطاع الصيانة 

 خالل المؤتمر الذي أقامه قطاع الصيانة 

 فرج ناصر
  اكد الوكيل املســــاعد لشــــؤون قطاع الصيانة في وزارة االشغال 
م.فاضل العجمي ان الــــوزارة حريصة على امتام خطتها في مواجهة 
موســــم االمطار على امت وجه ملواجهة اي مخاطر محتملة او مشاكل 
طفح وجتمع مياه متوقعة للعام احلالي، مشيرا الى ان احلاجة لوجود 
شبكة صرف مياه االمطار تأتي من منطلق توفير احلماية والسالمة 
لالفراد واملنشآت وتسيير احلركة على الطرقات وملنع جتمعات املياه 
في االماكن املنخفضة. واوضح العجمي خالل املؤمتر الذي اقامه صباح 
امس في قطاع الصيانة للحديث عن خطة الوزارة لالســــتعداد ملوسم 
االمطــــار للعام ٢٠١١/٢٠١٠ ان اهداف خطــــة الطوارئ تتمثل في اتخاذ 
جميع االجراءات الوقائية املمكنة لتجنب طفح مياه االمطار في الطرق 
الرئيسية والشوارع الداخلية، وذلك قبل موسم االمطار باالضافة الى 
العمل على توفير جميع املعدات واالفراد الالزمني حلل املشاكل الطارئة 
اثناء فترة هطول االمطــــار. وقال العجمي ان حتديد االماكن احلرجة 
واملناطق التي ظهرت بها مشاكل اثناء هطول االمطار وتنفيذ احللول 
الالزمة لها من اولويات اخلطة، مشيرا الى انها تنقسم الى ثالث مراحل، 
االولى منها االستعدادات الالزمة قبل موسم االمطار في الفترة من اول 
شهر اغسطس حتى نهاية شهر اكتوبر، والثانية االجراءات التي يتم 
اتخاذها خالل موسم هطول االمطار في الفترة من بداية شهر نوفمبر 
حتى نهاية شهر مايو، والثالثة خاصة باالعمال التي يتم تنفيذها بعد 
نهاية موســــم االمطار في نهاية شهر مايو املقبل. واوضح ان املرحلة 
االولى واخلاصة باالستعدادات الالزمة قبل موسم االمطار في الفترة 
من اول شهر اغسطس حتى نهاية شهر اكتوبر تشمل تنظيف جميع 
غرف التصريف واملناهيل وخطوط االنابيب الواصلة بها باالضافة الى 
تنظيف جميع املجارير الواصلة الى البحر فضال عن تنظيف مخارج 
املجارير على البحر، مشــــيرا الى اختصاصها بالكشف عن املضخات 
املوجودة في االنفاق وجتهيزها بالتنسيق مع قطاع الهندسة الصحية 
مثل نفق الدائري االول مع طريق الفحيحيل ومع طريق القاهرة وطريق 
املغرب السريع وطريق امللك فيصل، باالضافة الى ارتباط الدائري الرابع 
مع طريق الغزالي واملغرب وامللك فيصل وطريق الدائري اخلامس مع 
شارع عبدالكرمي اخلطابي، من خالل وضع مضخات اضافية في هذه 

االنفاق لتفادي اي طفح للمياه عند هطول االمطار. 

 أطلق فريق الغوص «سنيار» في مركز العمل التطوعي ست سالحف 
بحرية خضراء نادرة الى بيئتها الطبيعية في البحر وذلك بالتعاون 

مع املركز العلمي وإدارة خفر السواحل ومشروع حماية السالحف.
  وقال عضو الفريق حسني القالف لـ «كونا» أمس ان عملية اطالق 
الســــالحف في البحر التي جاءت بعد رعايتها لفترة طويلة من قبل 
املركــــز العلمي تعد تأكيدا على اســــتمرار جهود احلملة الوطنية في 
احملافظة على البيئة البحرية. وأضاف انه ســــبق اطالق الســــالحف 
فحصها وتركيب جهاز على اثنتني منهــــا الخضاعهما للمراقبة عبر 
األقمار االصطناعية، مبينا ان عملية إعادة السالحف الست الى البحر 

التي متت في منطقة آمنة مبياه الكويت استغرقت ست ساعات. 

 العازمي: سياسة الجمعية في جلب العروض المميزة جعلتها تتبوأ مكانة عالية بين نظيراتها

 «تعاونية علي صباح السالم» تطلق مهرجان سلع التعاون بأسعار مخفضة  
 محمد راتب

  كشف رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حسني الدويهيس، أن االحتاد بصدد زيادة 
سلع التعاون خالل الفترة املقبلة، وهو األمر 
الذي سيسهم بصورة فاعلة في تخفيف 
العبء عن املســــتهلكني ومحاربة ظاهرة 
الغالء التي تفشت مؤخرا، وقال: إن االحتاد 
لن يتوانى في دعم الســــلع االستهالكية 
والغذائية، كما أن جلنة األســــعار ال تألو 
جهدا في توحيد األســــعار وتثبيتها في 
اجلمعيات التعاونية، موضحا أنه مت إدخال 
بعض األصناف اجلديدة إلى سلع التعاون 
ومنها «القيمر» كما أن هناك سلعا أخرى 

ستلتحق بعالمة التعاون قريبا.
  جاء ذلــــك خالل مؤمتر صحافي عقده 
د.الدويهيس مساء أمس األول خالل افتتاح 
مهرجان ســــلع التعاون في جمعية علي 
صباح السالم، برعايته، وبحضور رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية محمد نافل العازمي 
ومدير عام احتاد اجلمعيات بدر الردعان، 
وعدد من أعضاء مجلس االدارة والعاملني 
في اإلدارة التنفيذية وحشــــد من أهالي 

املنطقة.
  وفيما يتعلق بعمل جلنة األسعار ذكر 
د.الدويهيس ان اللجنة ماضية في عملها 
املتمثل في توحيد وتثبيت االســــعار في 
اجلمعيات التعاونية من خالل اجتماعات 
مستمرة وبصفة أســــبوعية، مؤكدا عدم 

رفع أي من األســــعار ألي سلعة بصورة 
غير مبررة، وذلك بهدف حماية املستهلك 
في املقام االول، كما كشــــف عن امكانية 
تنظيم مهرجان موحد لسلع التعاون في 

كل اجلمعيات التعاونية.
  من جهة أخرى، اعلن د.الدويهيس ان 

اجمالي سلع التعاون في املهرجان يبلغ 
٢٠٠ صنف بأســــعار مخفضة تصل الى 
نسب اخلصم فيها ألكثر من ٦٠٪ مشيرا 
الى ان املنتجات املعروضة في هذا املهرجان 
بجمعية علي صباح السالم تنوعت بني مواد 
غذائية وزيوت وأدوات تنظيف وأكياس 

ومحارم وغيرها من السلع التعاونية، الفتا 
إلى أن املهرجان يستمر ملدة شهر، مشيدا في 
هذا الصدد بجهود رئيس وأعضاء مجلس 
االدارة واالدارة التنفيذية في تنظيم مثل 
هذه املهرجانات كما لفت الى ان عددا كبيرا 
من اجلمعيات حترص على االقبال على 

الى املستهلكني،  التعاون وتقدميها  سلع 
خصوصا ان هذه الســــلع تباع بأســــعار 

مخفضة رغم جودتها العالية.
  وأكد ان الهدف من تنظيم مهرجانات 
ســــلع التعاون هو تخفيــــف االعباء عن 
املستهلكني من مواطنني ومقيمني، مشيرا 
الى ان دور االحتاد واجلمعيات األساسي هو 
توفير السلع بأسعار مناسبة الى جانب ما 
تقدمه الدولة من دعم لهذه السلع فضال عن 

دورنا في مواجهة أي ارتفاع مصطنع.
  من جانبه، رحب رئيس مجلس ادارة 
جمعية علي صباح الســــالم محمد نافل 
العازمي برئيس احتاد اجلمعيات وبدوره 
الفاعل في احملافظة على استقرار األسعار 
وتخفيف العبء عن املستهلكني من خالل 
دعم سلع التعاون وزيادة األصناف، مشيرا 
الى ان سياسة اجلمعية تعتمد على جلب 
العروض املميزة مما جعل اجلمعية تتبوأ 
مكانة جيــــدة على مســــتوى تعاونيات 

الكويت.
  وذكــــر ان هــــذا املهرجــــان يعــــد من 
التعاون  الترويجية لســــلع  املهرجانات 
التي تتميز باجلودة والســــعر املناسبني 
معا، مشيرا الى ان سلع التعاون أصبحت 
تغطي اغلب احتياجات االسرة مثل املواد 
الغذائية واخلضراوات وغيرها، معربا عن 
أمله في ان تتطور سلع التعاون بصورة 

اكبر لتنافس كل املنتجات االخرى. 

(أنور الكندري)  جانب من املشاركني في الندوة   

 جولة تفقدية على سلع مهرجان التعاون 

 في ندوة أقامها أهالي المنطقة تحت عنوان «اليرموك غير»

 العناز: «تعاونية» اليرموك  تضع تطوير المنطقة في أولوياتها
  محمد راتب

  نظم اهالي منطقة اليرموك ندوة حملت عنوان «اليرموك 
غير» أقيمت في ديوان املنيفي متت خاللها تزكية ثالثة مرشحني 
من أبناء املنطقة لعضوية مجلس ادارة اجلمعية بعد انسحاب 

املرشح الرابع بدر الدبوس.
  وبهذه املناسبة حتدث أنور الرفاعي احد اعضاء جلنة التزكية، 
مشـــيرا الى ان التزكية ال تعني اعتراضنا على الدميوقراطية 
ولكنها وقفة ســـببها ما شـــاب انتخابـــات اجلمعية في وقت 
ســـابق، مشيرا الى ان االنتخابات والصراعات والتنافس أدت 
الى مشـــكالت كبيرة في املنطقة سببها ارتفاع نسبة الكثافة 

السكانية الى اكثر من ٢٠ ألف نسمة.

  من جانبه، حتدث املرشح املتنازل عن خوض االنتخابات 
بدر الدبوس متقدما بالشكر لكل من ساهم في جلنة التزكية، 
مؤكدا اســـتعداده خلدمة اهالي املنطقة من أي موقع، ومعربا 
عن أمله في ان يلبي مجلس ادارة جمعية اليرموك طموحات 

جميع أهالي املنطقة خالل الفترة املقبلة.
  من جهته، أعرب عضو مجلس ادارة جمعية اليرموك بالتزكية 
بدر العناز عن شكره ألهالي املنطقة، مشيرا الى انها املرة االولى 
التي تتم فيها تزكية املرشحني لعضوية مجلس ادارة اجلمعية 
التعاونية، كاشفا عن برنامج عمل جديد ملجلس ادارة اجلمعية 
يعتمد على تطوير العمل وتزيني املنطقة وانشاء أفرع جديدة 

وغيرها من االعمال االخرى. 


