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خالل لقاء لمسؤولي وزارة األشغال مع أهالي منطقة بيان

»األشغال« و»الكهرباء والماء« و»المواصالت« 
تجدد البنية التحتية لـ »بيان« في آن واحد

فرج ناصر
ق���ال مدير إدارة التنفيذ في قطاع الهندس���ة 
الصحية في وزارة األشغال العامة م.عبداهلل احلداد 
ان وزارات األشغال والكهرباء واملاء واملواصالت 
تعمل في منطقة بيان في الوقت نفسه، واألعمال 
التي تقوم بها عبارة عن جتديد للبنية التحتية، 
السيما ان عمر املنطقة يصل الى 30 سنة، موضحا 
ان أهالي املنطقة محظوظون بهذا املشروع ألن 
مقاوال واحدا سيقوم بجميع أعمال البنية التحتية 

جلميع اجلهات اخلدمية في الدولة.
وأشار احلداد في لقاء ملسؤولي وزارة األشغال 
العامة مع أهالي منطقة بيان للحديث عن املشروع 
القائم حاليا في املنطقة الى ان تاريخ املباشرة 
الفعلية في أعمال املشروع كان 27 سبتمبر من 
عام 2009، وسيكون إجناز املشروع بتاريخ 24 

سبتمبر 2011.
وأضاف: بالنسبة لوزارة األشغال فإن األعمال 
التابعة لها تتضمن أعمال احلفر املفتوح واحلفر 
باألنفاق للخطوط العميقة لصرفها على محطات 
الضخ القائمة، كما تشمل إنشاء مناهيل جديدة 
بعدة أحجام ووصالت منزلية حس���ب احلاجة 
مع استبدال القدمي باجلديد وإعادة الوضع الى 
ما كان عليه من قطوعات الطرق وأعمال تبليط 
وكربس���تون وأشجار وغير ذلك من األعمال في 
األماكن التي يتم تنفيذ العمل بها فقط، مش���يرا 
الى ان الوزارة ستقوم باس���تبدال شبكة إنارة 
الش���وارع بالتعاون مع وزارة الكهرباء وكذلك 
األعمال املدنية لشبكة الهاتف اجلديدة باالتفاق 

مع وزارة املواصالت.
وأوضح احلداد ان أعم���ال الصرف الصحي 
تشتمل على استبدال 78 كم من أنابيب الصرف 
الصحي بأقطار من 200مم الى 800مم واستبدال 
عدد 2625 منهوال و3800 وصلة منزلية، مبينا 
انه سيتم عمل تصوير تلفزيوني للشبكة بعد 
االنتهاء من جتديدها، الى جانب أعمال حفر باألنفاق 
حتت الطرق السريعة، باالضافة الى أعمال إعادة 

الوضع ملا كان عليه في السابق.
وأش���ار احلداد الى ان أعمال الهاتف التابعة 
لوزارة املواصالت تشمل تركيب 64.200م.ط مع 
الدفان مع عدد 1800 هاندهول وعدد 60 منهوال، 
باالضافة ال���ى حماية اخلدمات القائمة باملوقع، 
الفتا الى انه سيتم اس���تبدال 1750 عمود إنارة 
مبنطقة العمل، مبينا انه مت االنتهاء من تركيب 
308 أعمدة إنارة وجار العمل بالقواعد في قطع 

3 و6 و9.
من جهته، ق����ال مختار منطقة بيان إبراهيم 
الش����اهني: هذا اللقاء تنوي����ري ألهالي املنطقة 
ويأتي استجابة لكثرة شكاوى االهالي من املقاول 
التي نتلقاها منهم باستمرار، وشخصيا كمختار 
للمنطق����ة تعاملت مع الش����كاوى التي تصلني 
بخصوص عمل وزارة األشغال واملشروع، مؤكدا 

وجود استجابة فورية من قبل مهندسي الوزارة 
القائمني على املشروع وهو ما يصب في مصلحة 

األهالي في املقام األول.
وأشار الشاهني الى ان الشكاوى دائما تكون 
بخصوص احلفريات والردم، بحيث انه عندما 
متر اي مركبة فوق تلك األعمال تثير الغبار في 
املنطقة، مؤكدا ان ه����ذه األعمال طبيعية خالل 
فترة إجناز املشروع، السيما ان املنطقة قدمية 
يصل عمرها الى 30 سنة وبحاجة الى تطوير، 
ولذلك فإنه من الطبيعي ان تكون هناك حفريات 
في مواقف الس����يارات أمام املنازل ألن املشروع 
يش����مل تبديل جميع خطوط الصرف الصحي، 
وذلك بسبب الشكاوى السابقة التي كانت تصلنا 

لقدم شبكة الصرف الصحي.
ومتنى الشاهني من جميع األهالي في املنطقة 
حتمل هذا الوضع لفترة محددة ألن املشروع في 
األخير سيكون في مصلحتهم، مؤكدا انه في جميع 
األعمال التابعة ألي وزارة او شركة تكون هناك 

أخطاء وشكاوى من قبل املتضررين.
من جانبه، قال رئيس مكتب خدمة املواطن 
في إدارة العالقات العامة علي بوشهري ان هذا 
اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل 
مع املواطنني واملقيمني فيما يتعلق مبشاريعها 
اجلاري تنفيذها في املناطق السكنية من جتديد 

لشبكات الصرف الصحي والطرق.
وأضاف بوش����هري انه كان هناك تنس����يق 
مس����بق لهذا اللقاء بني مكتب����ة خدمة املواطن 
في األشغال وبني مختار منطقة بيان الذي قام 
بدعوة املواطنني وأصحاب الدواوين في املنطقة، 
مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي بناء على توجيهات 
وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب، وذلك لتلمس 
معاناة املواطنني ومعاجلة املشاكل ووضع احللول 

املناسبة لها.
ولفت الى ان اللقاء املقبل ملسؤولي الوزارة 
سيكون مع أهالي منطقة اجلابرية، وذلك للتطرق 
لطبيعة األعمال اجلارية هناك وللحديث عن نسب 
اإلجناز وللتاريخ املتوقع النتهاء املش����روع في 

إطار التواصل مع املواطنني في املناطق كافة.
من جانبه، قال رئيس مخفر بيان املقدم احمد 
العتيبي ردا على سؤال بخصوص نقص اإلنارة 
في بعض األجزاء من املنطقة ومدى توافر األمن 
في مث����ل هذا الوضع: صحي����ح إننا نعاني من 
موضوع اإلنارة في املنطقة ألن جميع الشركات 
تعمل في الوقت نفسه، إال انه لم تصلنا شكاوى 
بهذا اخلصوص، خاصة ان إنارة املنازل دائما ما 
تكون كافية في الشوارع الداخلية في املنطقة.

وأوضح العتيبي ان املخفر يقوم بدوره بتسيير 
دوريات في املنطقة جتوب جميع الشوارع، السيما 
التي ترد منها الشكاوى مثل جتمعات الشباب، 
مؤكدا انهم يتعاملون مع جميع الش����كاوى في 

الوقت نفسه.

املتحدثون خالل اللقاء مع أهالي بيان

نهار أكد أن المساهمين وتوسعة السوق المركزي في أولوياتهم ومفاجآت تنتظرهم قريبًا

انتخابات »تعاونية الرقة«: فهاد نهار رئيسًا للجمعية 
وفوز العازمي من »التطوير« والعجمي والشمري من »الجميع«

»تعاونية صباح السالم« كّرمت األئمة والمؤذنين 
ومحفظي القرآن برعاية الوكيل البراك

محمد راتب
كشف الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية عبداهلل 
مهدي ب���راك عن انطالق اجلائزة الدولية الثانية حلفظ 
القرآن الكرمي بعد اربعة اشهر قائال: قد بدأنا االن بتشكيل 
اللجنة املنظمة واللجان التنفيذية والتنظيمية للجائزة، 
مؤك���دا ان االدارة بدأت في الوق���ت احلالي تدعو جميع 
اجلهات في الدول االسالمية للمشاركة في هذه املسابقة 
والتي شاركت فيها في االعوام السابقة 50 دولة، مضيفا 
»س���ندعو هذا العام جميع الدول العربية واالس���المية 

للمشاركة في هذه املسابقة واثرائها«.
وخالل رعايته وحضوره حفل تكرمي االئمة واملؤذنني 
في منطقة صباح الس���الم والذي نظمته جمعية صباح 
السالم التعاونية مس���اء اول من امس في صالة افراح 
جمعية صباح السالم، قال البراك ان مثل هذه املناسبات 

واالحتف���االت حتقق اهداف وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية التي تدعو الى الريادة والتقدم في حفظ كتاب 
اهلل عز وجل، مش���يرا الى ان ما تقوم به جمعية صباح 
السالم التعاونية يعتبر دعما كبيرا لالنشطة الهادفة التي 
حترص على إقامتها وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 
حيث انهم يساندوننا في الوزارة من خالل اعمالهم التي 
تكون حافزا ورافدا لنا في عملنا الذي يرتكز على حفظ 

كتاب اهلل عز وجل واالرتقاء مبعانيه. 
واضاف »ان تكرمي ائمة املساجد واملؤذنني في منطقة 
صباح الس���الم يعد مبادرة طيبة من قبل مجلس ادارة 
جمعية صباح السالم التعاونية، موضحا ان هذه املبادرة 
اتت من منطلق الدور االجتماعي الكبير املنوط باجلمعيات 
التعاونية وهو خدمة اهالي املنطقة ليس فقط من خالل 
العروض التسويقية والتخفيضات في اسعار السلع، وامنا 
دعم جميع االنشطة الدينية واالجتماعية والثقافية، وهو 

ما يؤمن به العاملون في مجلس ادارة اجلمعية«.
ودعا البراك جميع اجلمعيات التعاونية الى ان حتذو 
حذو جمعية صباح السالم في مبادرتها الطيبة وحرصها 
على اقامة هذا احلفل املبارك لتكرمي واجالل ائمة املساجد 
واملش���رفني عليها، مؤكدا في هذا الصدد ان هؤالء االئمة 
واملؤذنني يقومون بدور كبير في خدمة الدين االسالمي 
واحلني���ف من خالل توجيه الناس وحثهم على الطاعة 
والعبادة، خالل تواجدهم على منابر املساجد، هذا فضال 
عن قيامهم بتحفيظ ابنائن���ا وبناتنا كتاب اهلل الكرمي 
وتدبر معاني���ه، مبينا ان هذا احلفل هو دور رئيس���ي 

وريادي للجمعية.
واعرب عن ارتياح���ه لوجوده بني كوكبة مميزة من 
االئمة واملؤذنني املالزمني لبيوت اهلل واحلافظني لكتابه، 
موجها ش���كره الى جميع القائمني بحفل التكرمي وعلى 

رأسهم رئيس واعضاء مجلس االدارة.

الى  خالق���ة كثيرة سنس���عى 
ترجمته���ا عل���ى ارض الواقع، 
وتطوير مرافق املنطقة واالهتمام 
بصورة أكبر باملساجد واملدارس 
وتكرمي الطلبة املتفوقني، وحفظة 
الق���رآن الكرمي وخل���ق اجواء 
تشجع على العلم واالبتكار في 
الناشئة والتركيز على  نفوس 
العنصر الشبابي ودعم األنشطة 
أكبر، وذلك  الرياضية بصورة 
مللء وقت الفراغ لدى الش���باب 
وتوجيههم بالشكل الصحيح، 
فضال عن االنشطة واالهداف التي 
ميكن االستفادة فيها من خالل 
استفتاء أهالي املنطقة ومعرفة 
متطلباتهم ومالمس���ة همومهم 
ومن ثم تطبي���ق احللول على 

ارض الواقع.
واجلدير بالذكر ان ثالثة من 
السابق،  االدارة  اعضاء مجلس 
قد انتهت م����دة عضويتهم في 
مجل����س االدارة، وهم: نغيمش 
دعيرم العجمي، ومطلق حجرف 

العتيبي، وفالح عبداهلل امليع.

ف����ي مجل����س اإلدارة، مؤكدا ان 
الفترة  اجلمعية ستشهد خالل 
املقبلة نقلة نوعية على صعيد 
االنشاءات وعلى رأسها توسعة 
السوق املركزي بعد االنتهاء من 
اإلجراءات الرس����مية وبصورة 
ترضي جميع األذواق، واألنشطة 
االجتماعية والرياضية والثقافية 
والترفيهية، معربا عن أمله في أن 
يتكاتف جميع األعضاء احلاليني 
على خدمة املساهمني واملنطقة، 
وأن يضع����وا في اعتبارهم حل 
القضايا األساسية للمستهلكني 
وهي محاربة ارتفاع األس����عار 
بصورة منظمة، وتخفيف العبء 
عن املستهلكني والتعاون اجلاد 
للرقي مبس����توى اجلمعية الى 
مصاف اجلمعيات األولى على 

مستوى الكويت.
وأض���اف العجم���ي أنه لن 
يألو جهدا مع إخوانه األعضاء 
في مجل���س اإلدارة في تفعيل 
واخلط���ط  االس���تراتيجيات 
افكارا  احملكمة، وقال: إن هناك 

وبريكان محمد مبارك العجمي، 
وعبداهلل فالح ارتيبان العجمي، 
وفيصل سالم مفرج الدوسري.

نقلة نوعية

وفي مع����رض تعليقه على 
نتائج االنتخابات، توجه الرئيس 
اجلديد ملجلس ادارة جمعية الرقة 
التعاونية فه����اد نهار العجمي، 
بالتهاني جلميع األعضاء اجلدد 

عوين ع����واد العنزي من قائمة 
التطوير، وذلك ب� 1028 صوتا، 
في حني احتل املركز الس����ادس 
واالخير فهد فهي����د عبدالهادي 
العجمي، م����ن قائمة اجلميع ب� 

995 صوتا.
من جانب آخر، اسفرت جلسة 
ب����ني االعضاء اجلدد  االجتماع 
عن تزكية فه����اد نهار العجمي 
رئيسا جديدا ملجلس االدارة، في 
حني اصبح العضو سعود نادر 
سعود العجمي، والذي فاز في 
هذه االنتخابات، نائبا لرئيس 
مجلس اإلدارة، أما نايف محمد 
عائد الشمري، فقد مت التصويت 
الس����ر،  له عل����ى منصب أمني 
وأصب����ح امني الصندوق حمود 
العازمي، وخالد  الرميح  مبارك 
العدواني، ممثل  دغيم متع����ب 
اجلمعية لدى االحتاد، ورئيس 
اللجنة املالية واإلدارية، ورئيس 
اللجنة االجتماعية ورئيس جلنة 
اإلنشاءات واملباني، وعضوية كل 
من عبداله����ادي خالد احلويلة، 

محمد راتب
اسفرت نتائج االنتخابات في 
جمعية الرقة التعاونية، والتي 
جرت مس����اء أول من امس في 
ثانوية سالم املبارك، عن وصول 
3 مرشحني الى مجلس االدارة، 
وهم حمود مبارك فهيد العازمي 
من قائمة التطوير ليحتل املركز 
األول وذلك ب����� 1217 صوتا في 
حني احتل املركز الثاني سعود 
العجمي من قائمة  نادر سعود 
اجلميع، بع����دد 1176 صوتا، اما 
املركز الثالث، فكان من نصيب 
نايف محمد عائد الش����مري من 
قائمة اجلميع ب� 1089 وبفارق 63 

صوتا عن املركز الرابع.
وكان هناك 6 من ابناء منطقة 
الرقة التعاونية قد قاموا بترشيح 
انفسهم لهذه االنتخابات، اال ان 
ثالث����ة منهم لم يحالفهم احلظ، 
حيث احتل املركز الرابع: محمد 
مجبل عبداهلل اجلدعي من قائمة 
التطوير ب� 1053 صوتا، اما املركز 
اخلامس، فكان من نصيب صالح 

فهاد نهار

قص الشريط إيذانا بافتتاح املهرجان اخلامس

خالل افتتاح المهرجان الخامس لسلع التعاون في جمعية عبداهلل المبارك

الدويهيس: نعم.. خاطبنا 40 شركة في البرازيل وتركيا الستيراد الدجاج المجمد وكسر االحتكار

اجلمعية أس���عار جميع لوازم 
رحالت الب���ر املرغوبة من قبل 
املساهمني، حيث إنها تقوم ببيع 
املنتج بس���عر التكلفة دون أي 
هامش ربحي، وقال: إننا نهدف 
من خالل ذلك إلى تلبية متطلبات 
الكرام خالل فصل  املس���اهمني 
الشتاء، كي ال تشكل رحالت البر 

عبئا ماديا إضافيا عليهم.
من جانب آخر، أكد املويزري 
أن اجلمعية قامت وللمرة األولى 
التعاونية  في تاريخ اجلمعيات 
بالكوي���ت، بإط���الق مهرج���ان 
أس���بوعي كل يوم خميس على 
السلع االس���تهالكية والغذائية، 
وهي سابقة في احلركة التعاونية، 
حيث ميكن للمستهلك أن يتزود 
مبا تتطلبه أسرته وبيته بأرخص 
األسعار وتقل مصاريفه بصورة 
واضحة، الفتا إل���ى أن مهرجان 
اخلضار والفواكه يقام كل ثالثاء، 
البيع بأسعار تنافس  ويتم فيه 
األس���عار املوجودة في ش���برة 

اخلضار والفواكه.
وف���ي نهاية حف���ل االفتتاح 
قام الدويهي���س بتوزيع الدروع 
وش���هادات التقدير على مجلس 
إدارة اجلمعية واجلهاز التنفيذي 
باجلمعية الذين كانت لهم جهود 

بارزة في ترويج سلع التعاون.

حضورهما افتتاح مهرجان سلع 
التعاون، والذي أصبح يستقطب 
الكثير من املس���تهلكني ملا يتميز 
به من اجلودة العالية واألسعار 
املنافسة، مشيدا بدور الدويهيس 
في تخفيض أسعار سلع االحتاد 

والتي حتمل عالمة التعاون.
وأوضح املويزري أن افتتاح 
بالتزامن  املهرج���ان ج���اء  هذا 
مع افتت���اح مهرجان لوازم البر 
والرح���الت، والذي حطمت فيه 

املخفضة جتاوز 200 صنف مشيرا 
إلى أن املهرجان سيستمر ملدة شهر 
بهدف حصول املواطن واملقيم على 
سلع بأسعار مخفضة وتناسب 

جميع مستويات الدخول.
من جانبه توجه رئيس جمعية 
عبداهلل املبارك التعاونية، سيف 
فالح املويزري بالش���كر لرئيس 
احت���اد اجلمعي���ات التعاوني���ة 
الدويهيس، ومدير عام  د.حسني 
االحتاد بدر حمود الردعان، على 

التنفي���ذي عل���ى اجله���ود التي 
يبذلونها لتطوير جمعيتهم ضمن 
منظومة التعاون، وكذلك تنظيمهم 
ملهرجان سلع التعاون باجلمعية 
بتخفيضات تزيد على 50% وما 
يقدم من دع���م من قبل اجلمعية 
مشيرا إلى أن ربطة احملارم الورقية 
التي حتمل عالمة التعاون تباع 
ب� 750 فلسا وهو أقل سعر وجد 

باجلمعيات التعاونية.
وقال الدويهيس: إن عدد السلع 

التعاون باجلمعية في ظل موجة 
ارتفاع األسعار.

وبسؤاله عن فكر االحتاد في 
إنش���اء م���زارع للدواجن خارج 
الكويت، قال الدويهيس: ان هذه 
الفكرة حتتاج إلى دراسة جدوى 
وان كانت مس���تبعدة في الوقت 

الراهن.
وشكر الدويهيس مجلس إدارة 
املبارك برئاسة  جمعية عبداهلل 
س���يف املويزري، وكذلك اجلهاز 

تخفيض أسعار األصناف املماثلة 
لسلعة في سوق التجزئة، وقال: 
إن عملية تسويق السلع التي تباع 
حتت ماركة التعاون في األسواق 
التعاونية  املركزية واجلمعيات 
ساهمت في زيادة األصناف األخرى 
الرئيسية، مشيرا إلى أن االحتاد قام 
بتغيير بعض مصادره للحصول 
على أسعار أقل، مثل استيراد جبنة 
املوزوريال وجبنة الكاسات. وقال: 
لقد ملسنا زيادة في مبيعات سلع 

افتتاحه مهرجان س���لع التعاون 
اخلامس بحضور مدير عام االحتاد 
بدر حمود الردعان، ورئيس جمعية 
املبارك سيف املويزري  عبداهلل 
وأعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 

التنفيذي.
ولفت الدويهيس إلى أن االحتاد 
بدأ خالل اليومني األخيرين بزيادة 
كميات الدجاج املجمد في اجلمعيات 
واألسواق األخرى وفروع التموين، 
الفت���ا إلى أن االحت���اد جنح في 

محمد راتب
تأكي���دا ملا نش���رته »األنباء« 
قبل أيام على لسان رئيس جلنة 
األس���عار، محمد ناصر اجلبري، 
ح���ول قضية اس���تيراد الدجاج 
بصورة مباش���رة، أعلن رئيس 
احت���اد اجلمعي���ات التعاوني���ة 
االستهالكية د.حسني الدويهيس ان 
االحتاد خاطب أكثر من 40 شركة 
موردة للدجاج املجمد في كل من 
البرازيل وتركيا للحصول على 
أقل األسعار وبجودة عالية، مشيرا 
إلى أن الدجاج املستورد سيحمل 
عالمة »التعاون« وسيراعى فيه ان 
تكون األسعار مناسبة للمستهلك 
ومنافسة لبقية العالمات التجارية 
املوجودة في الكويت. كما أكد أن 
االحتاد وبعد قيامه مؤخرا بإضافة 
بع���ض األصناف االس���تهالكية 
والغذائي���ة حتت عالمة التعاون 
التعاونية، مثل  في اجلمعي���ات 
القيمر واملعكرونة والتونا، وزيوت 
الطهي، وصابون البودرة، وحامض 
الليم���ون، ودبس الرم���ان، فإنه 
الكثير  إلى إضافة  يتوجه حاليا 
من األصن���اف كاخلضار املجمد 
وغيره، وذلك خلدمة املس���تهلك 

ورفع أعباء احلياة عنه.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى ب���ه الدويهيس على هامش 

المويـزري: إطالقنـا لمهرجـان تخفيـض األسـعار علـى السـلع كل يوم خميـس سـابقة مميزة فـي العمـل التعاوني
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