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التمار: تطبيق قانون ذوي اإلعاقة 
ليتوافق مع االتفاقيات الدولية

البحوه: 10٪ من سكان األرض معاقون و80٪ منهم في الدول النامية

مساكن بمواصفات خاصة وزيادة 
القرض االسكاني وغيره من الدعم 
الحكومية  الجهات  المادي والزام 

والسمع والجراحة الترقيعية مثل 
االط���راف االصطناعية او تركيب 
اداة الكترونية للمريض كالسماعة 
لتكبير االصوات والعالج الطبيعي 
الذي يهدف الى تحس���ين الحالة 
البدنية للمريض، ويدرب المعاق 
ليعيش حياة مست��قلة، حي�ث يمرن 
على القيام بأعمال اجتماعية بنفسه 

وال يكون عبئا على اآلخرين.
ويمك���ن منع تطور العجز الى 
التأهيل  اع���ادة  اعاقة دائمة عبر 
كما عرفها القانون الكويتي الذي 
ذكر آنفا وتشمل العالج الطبيعي 
والمعالجة المهنية وعالج مشكلة 
الكالم وعلم السمع وعلم النفس 
وعلم التربية واالعمال االجتماعية 

واالرشادات المهنية.

بالوراثة خاصة في المجتمعات التي 
يكون فيها زواج االقارب شائعا، 
لذا يجب الحد من هذه الظاهرة من 
خالل التثقيف الصحي والفحص 
قبل ال���زواج وقد ب���دأت الكويت 

بتطبيقه فعليا منذ العام 2009.
من جانب آخ���ر، ذكرت د.آمال 
المعاقين  ان االطف���ال  الرفاع���ي 
يحتاجون عالجات خاصة متيسرة 
الطبيع���ي والعالج  العالج  منها 
المهن���ي وتت�م بتكلي���ف المعاق 
باداء نوع معين من العمل الخفيف 
التفكير في نفس���ه،  يصرفه عن 
حس���ب قدراته كممارس���ة اعمال 
فنية كالتلوين والرسم والخياطة 
والخشب والفخار وغيرها، وتعليمه 
القدرة على الكالم في مراكز النطق 

بأال تقل نسبة المعلمين المعاقين 
الكويتيين ع���ن 4% مع تخفيض 
ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا 
مدفوعتي االجر للمعاق ومن يرعاه، 
وكذلك انشاء هيئة مستقلة ترعى 

شؤون المعاقين.
واك���دت د.الفزيع ان المعاقين 
من اهم الش���رائح ف���ي المجتمع 
ويج���ب االهتمام به���ا ورعايتها 
ودراس���ة مش���كالتها، وقالت انه 
ايمانا بقضاياهم فإن الكويت تقدم 
الخدمات الصحي���ة لالم والطفل 
للوقاية من حاالت االعاقة والعالج 
المبكر لالمراض لمنع تطور المرض 

الى الضعف والعجز واالعاقة.
وعن الوقاي���ة، اكدت د.الفزيع 
المتعلقة  اهمي���ة االستش���ارات 

الى قصور في قدراته البدنية او 
العقلي���ة او الحس���ية، قد تمنعه 
من تأمين مس���تلزمات حياته او 
المشاركة بصورة كاملة او فعالة 
في المجتمع على قدم المس���اواة 
مع اآلخرين، مؤكدة اهمية التأهيل 
وهو اعداد الشخص المعاق لتنمية 
قدراته ع���ن طريق العالج الطبي 
واالجه���زة التعويضية والتعليم 
والتدريب المهني بما يتناسب مع 

حالته.
وقال���ت د.الفزي���ع ان قانون 
المعاقين الجدي���د تضمن العديد 
م���ن االمتيازات له���ذه الفئة منها 
الزام الحكوم���ة بتقديم الخدمات 
التعليمية والتربوية لفئتي بطيئي 
التعلم وصعوبات التعلم، وتوفير 

يعيشون في جميع انحاء العالم، 
اي ما يعادل 10% من سكان االرض 
تقريبا، مش���يرة الى ان 80% من 
المعاقين )اي ما يعادل 400 مليون( 

يعيشون في الدول النامية.
وثمنت د.البحوه تعامل الكويت 
المعاقي���ن، مؤكدة ان  مع قضية 
القانون رقم 8 لس���نة 2010 بشأن 
حقوق االش���خاص ذوي االعاقة 
والذي نشر في الجريدة الرسمية 
في العدد 964 يع���د نقلة نوعية 
في حقوق المعاقين على مستوى 

العالم.
اك���دت اخصائية  من جانبها، 
تعزيز الصحة د.ليلي الفزيع انه تم 
تعريف المعاق بانه كل من يعاني 
اعتالالت دائمة كلية او جزئية تؤدي 

اكدت مديرة ادارة الصحة بوزارة 
الصحة د.عبير البحوه ان االحتفال 
السنوي باليوم العالمي للمعاقين 
يستهدف جملة من االهداف اهمها 
تعزي���ز الوعي بقضاي���ا االعاقة 
والحق���وق االساس���ية للمعاقين 
وادماجهم في جوانب الحياة، وقالت 
د.البحوه ان برنامج العمل العالمي 
للمعاقين اعلنته واعتمدته الجمعية 
العامة لالمم المتحدة في عام 1982، 
وتم تحديد االحتفال باليوم الدولي 
للمعاقين في 3 ديس���مبر من كل 
عام من جانب االمم المتحدة منذ 

العام 1992.
وقالت د.البحوه ان ارقام منظمة 
الصحة العالمي���ة تؤكد ان هناك 
م���ا يقارب ال���� 600 مليون معاق 

الفزيع: يجب الحد من ظاهرة زواج األقارب وتعزيز الفحص قبل الزواج

اكد مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة د.جاسم 
التمار ضرورة ترجمة القانون 
رقم 8 لس���نة 2010 الخاص 
بحق���وق ذوي االعاقة على 
ارض الواق���ع ليتواف���ق مع 
االتفاقية الدولية لالشخاص 

ذوي االعاقة.
التمار في تصريح  وقال 
صحاف���ي امس بمناس���بة 
االحتف���ال بالي���وم العالمي 
للمعاقي���ن ان من األولويات 
التي حددتها الهيئة منذ توليه 
المنصب تفعيل دور جمعيات 
النفع العام واالندية الرياضية 
في مجال االعاقة والتواصل 
معهم وتبادل االراء في وضع 
المهمة  الضوابط والشروط 
التي تخدم فئة االش���خاص 
ذوي االعاق���ة »بعي���دا عن 
السلبيات التي شابت بعض 
القانون رقم 49 لسنة  مواد 

1996 للمعاقين«.
واش���اد بدور مؤسسات 
الدولة ذات الصلة بخدمة هذه 
الفئة في تطبيق مواد القانون 
ومنح ذوي االعاقة واولياء 
امورهم حياة كريمة مساواة 
باالشخاص االسوياء كما كفلها 
لهم الدستور مؤكدا االلتزام 
بالعقد العربي ومحاوره التي 
تؤمن العالقات المترابطة ما 
الفئ���ة والمجتمع  بين هذه 
الش���راكة  تش���جيعا لمبدأ 

االجتماعية.
وذكر ان االحتفال هذا العام 
يتميز عن االعوام الس���ابقة 
وذلك القرار القانون الجديد 
الخاص بحقوق ذوي االعاقة 

»الشؤون«: تمديد عمل مدير
جمعية مربي الدواجن التعاونية

بشرى شعبان
اصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون االجتماعية والعمل احمد 
الهارون قرارا وزاريا رقم 100/ت لسنة 2010 بشأن جتديد مدة عمل مجلس 

االدارة املؤقت جلمعية مدينة سعد العبداهلل التعاونية.
وج��اء في نص الق��رار: مادة 1: تنتهي مدة عمل مجل��س االدارة املؤقت 
جلمعية مدينة س��عد العبداهلل التعاونية واملعني مبوجب القرار الوزاري رقم 

75/ت لسنة 2009 بعد سنتني اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: على املجلس املعني االعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة ودع��وة اجلمعية العمومية النتخ��اب مجلس ادارة جديد خالل ثالثة 
اش��هر من انتهاء املدة املشار اليها باملادة الس��ابقة على ان يستمر املجلس 

املعني في تسيير امور اجلمعية حتى انتخاب مجلس االدارة اجلديد.
مادة 3: ينش��ر هذا القرار في اجلريدة الرس��مية ويعمل بهذا القرار من 

تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل مبا جاء فيه كل فيما يخصه.
كما اصدر قرارا وزاريا رقم 101/ت لس��نة 2010 بش��أن جتديد مدة عمل 

مجلس االدارة املؤقت جلمعية النسيم التعاونية.
وجاء فيه: مادة 1: تنتهي مدة عمل مجلس االدارة املؤقت جلمعية النسيم 
التعاونية واملعني مبوجب القرار الوزاري رقم 74/ت لسنة 2009 بعد سنتني 

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: على املجلس املعني االعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة ودع��وة اجلمعية العمومية النتخ��اب مجلس ادارة جديد خالل ثالثة 
اش��هر من انتهاء املدة املشار اليها باملادة الس��ابقة على ان يستمر املجلس 

املعني في تسيير امور اجلمعية حتى انتخاب مجلس االدارة اجلديد.
مادة 3: ينش��ر هذا القرار في اجلريدة الرس��مية ويعمل بهذا القرار من 

تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل مبا جاء فيه كل فيما يخصه.
كما اصدر قرارا رقم 102/ت لس��نة 2010 بش��أن متديد مدة عمل املدير 
املع��ني جلمعية مربي الدواجن التعاونية. جاء في��ه: مادة 1: تنتهي مدة عمل 
ياسر عبدالوهاب الدليمي كمدير مؤقت جلمعية مربي الدواجن التعاونية بعد 

ثالثة اعوام اعتبارا من تاريخ 2010/11/23.
مادة 2: على املدير املعني االعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة ودع��وة اجلمعية العمومية النتخ��اب مجلس ادارة جديد خالل ثالثة 
اش��هر من انتهاء املدة املشار اليها باملادة الس��ابقة على ان يستمر املجلس 

املعني في تسيير امور اجلمعية حتى انتخاب مجلس االدارة اجلديد.
مادة 3: ينش��ر هذا القرار في اجلريدة الرس��مية ويعمل بهذا القرار من 

تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل مبا جاء فيه كل فيما يخصه.

لرعاية االشخاص املعاقني وذلك 
للحفاظ على حقوقهم والعمل على 

تأهيلهم ودمجهم في املجتمع.
ولقد جتل����ى ذلك االهتمام من 
خالل ما اس����فر عنه التعاون بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
من اصدار قانون بش����أن حقوق 
األش����خاص ذوي اإلعاق����ة رقم 8 
لس����نة 2010 وال����ذي مبوجبه مت 
التوس����ع في اخلدمات التي تقدم 
لذوي االحتياجات اخلاصة وأنشئت 
هيئة خاصة ل����ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومبستوى متثيل يؤكد 
رغبة الكويت في االرتقاء مبستوى 
اخلدم����ات الت����ي تقدمه����ا لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وفي اخلتام اتقدم بوافر الشكر 
ل����كل العاملني في مج����ال رعاية 
املعاقني مل����ا يبذلونه من جهد في 
رعاية االشخاص ذوي االعاقة وفي 
تقدمي املعرفة والتدريب الالزم لذوي 
املعاق في كيفية التعامل معه وتفهم 
العامة  متطلباته، متمنيا للهيئة 
لشؤون ذوي االعاقة كل التوفيق 
في اعمالها ومجهوداتها وللمجلس 
األعلى لش����ؤون املعاقني برئاسة 
معالي النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع كل التوفيق 

والسداد.
وادعو اهلل سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا جميع����ا لتحقيق االهداف 
النبيلة التي نسعى إليها لتوفير 
مزيد من الرعاية واالهتمام لذوي 
االعاقة وليحفظ اهلل بلدنا الكويت 
أمنها وي����دمي رخاءها  ويحف����ظ 
واستقرارها في ظل قائد مسيرتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

حقوق االشخاص ذوي االعاقة رقم 
8 لس����نة 2010 والذي مبوجبه مت 
التوس����ع في اخلدمات التي تقدم 
لذوي االحتياجات اخلاصة وانشاء 
هيئة خاصة ل����ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومبستوى متثيل يؤكد 
رغبة الكويت في االرتقاء مبستوى 
اخلدم����ات الت����ي تقدمه����ا لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وتقدم بالشكر الى كل العاملني 
في مجال رعاية املعاقني ملا يبذلونه 
من جهد في رعاية االشخاص ذوي 
االعاقة وفي تقدمي املعرفة والتدريب 
الالزم ل����ذوي املعاق ف����ي كيفية 

التعامل معه وتفهم متطلباته.
واعرب اله����ارون عن متنياته 
للهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
كل التوفيق في اعمالها ومجهوداتها 
وللمجلس االعلى لشؤون املعاقني 
برئاسة النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع كل التوفيق 

والسداد.
وفيما يلي نص الكلمة: نحتفل 
اليوم مبناسبة عزيزة على قلوبنا 
جميعا وهي اليوم العاملي للمعاق، 
هذا اليوم الذي خصصته منظمة 
األمم املتحدة ليكون يوما عامليا، 
حتتفي فيه دول العالم باألشخاص 
ذوي اإلعاق����ة بجمي����ع فئاته����م 
وأعمارهم، تعزيزا ملكانتهم وتدعيما 

لدورهم في املجتمع.
فاإلعاقة ال متنع العطاء وال تقلل 
إنتاجية املواطن على أرضه، مادام 
يحظى باملساواة في كافة احلقوق، 
ويتحمل كافة الواجبات بحس����ب 
قدراته وإمكانيات����ه الذاتية، فكل 
إنسان في املجتمع له نفس احلقوق 
والواجب����ات املوجودة لدى أفراد 
املجتمع واذا كان هناك إنسان لديه 

ظروف تعوقه عن احلصول على 
كافة حقوقه والقيام بواجباته فتقع 
على الدولة مسؤولية متكينه من 

ذلك بكافة السبل.
إن الكويت لم ت����أل جهدا في 
تقدمي كافة أوجه الرعاية والعناية 
ملواطنيها من املعاقني، بل امتدت 
تلك اخلدمات ال����ى املقيمني على 
أراضيها وذلك االلتزام منبعه إميان 
الدولة بالقيم اإلنسانية والعربية 
والشريعة االس����المية السمحاء 
التي حفظت كرامة اإلنسان السليم 
واملعاق على حد س����واء ومن هذا 
املنطلق فإن قضية اإلعاقة قضية 
مجتمعية يلزم مواجهتها بتكامل 
وتكافل جه����ود الدولة واملجتمع 
املدني والقطاع اخلاص واملعاقني 

انفسهم.
األخوات واإلخوة...

لقد سبقت الكويت دول املنطقة 
بإصدار اول قانون بش����أن رعاية 
املعاقني هو القانون رقم 49 لسنة 
1996 والذي مبوجبه انشئ املجلس 
األعل����ى لش����ؤون املعاقني والذي 
العامة  السياسة  اختص برس����م 

التج����ارة ووزير  أكد وزي����ر 
الشؤون االجتماعية والعمل باإلنابة 
احم����د الهارون ان الكويت لم تأل 
جهدا في تقدمي كل اوجه الرعاية 
والعناي����ة ملواطنيها من املعاقني 
مشيرا الى ان هذه اخلدمات امتدت 
لتشمل املقيمني. وقال الهارون في 
تصريح صحافي اليوم مبناسبة 
اليوم العاملي للمعاق املقرر غدا ان 
هذا االلتزام في الرعاية والعناية 
باملعاقني منبعه اميان الدولة بالقيم 
االنس����انية والعربية والشريعة 
التي حفظت  االسالمية السمحاء 
كرامة االنسان السليم واملعاق على 

حد سواء.
واكد ان االعاقة ال متنع العطاء 
وال تقلل من انتاجية املواطن على 
ارضه ما دام يحظى باملساواة في كل 
احلقوق ويتحمل جميع الواجبات 
الذاتية  بحسب قدراته وامكاناته 
مضيفا انه اذا كان هناك انس����ان 
لديه ظروف تعوقه عن احلصول 
على كل حقوقه والقيام بواجباته 
فتقع على الدولة مسؤولية متكينه 

من ذلك.
واضاف ان دولة الكويت سبقت 
دول املنطق����ة باصدار اول قانون 
بشأن رعاية املعاقني هو القانون 
رقم 49 لسنة 1996 والذي مبوجبه 
انش����ئ املجلس االعلى لش����ؤون 
ذوي االعاقة حيث يختص برسم 
السياسة العامة لرعاية االشخاص 
املعاقني وذلك للحفاظ على حقوقهم 
والعمل على تأهيلهم ودمجهم في 

املجتمع.
واوضح الهارون ان هذا االهتمام 
جتل����ى من خ����الل ما اثم����ر عنه 
التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية من اصدار قانون بشأن 

مبينا ان القانون يمثل اضافة 
محلي���ة واقليمي���ة وعالمية 
ويضم تنفي���ذ جميع حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة مواكبة 
مع المعايير الدولية التي تنادي 
بها المنظمات الدولية. وتقدم 
التمار بالشكر واالمتنان لمقام 
صاحب السمو األمير وولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
والنائب االول لرئيس مجلس 
الدفاع رئيس  الوزراء ووزير 
المجلس االعلى لذوي االعاقة 
الشيخ جابر المبارك الحمد على 
اهتمامهم ورعايتهم وحرصهم 
على تبني ودعم قضايا األبناء 

ذوي االعاقة.
كما توجه بالشكر الى رئيس 
مجلس االمة جاس���م الخرافي 
واعضاء المجلس على ما قاموا 
به من مجهود الصدار القانون 
الخ���اص بحقوق ذوي االعاقة 
»ال���ذي يعد مفخ���رة للكويت 
الدول  حيث وضعها بمصاف 
التي تهتم برعاية االش���خاص 

ذوي االعاقة«.

بشرى شعبان
اس����تنكر أمني س����ر االحت����اد الكويتي 
للمزارعني فه����د العازمي ما قامت به بلدية 
الكويت من محاولة إلغالق شبرتي اخلضار 
رقمي 3 و4 املخصصتني لتس����ويق املنتج 
الوطني على الرغم من وجود قضية منظورة 
أمام القضاء العادل ومحامي البلدية طالب 
بتأجيل اجللسة حتى منتصف شهر ديسمبر 
اجلاري، لكن املسؤولني في بلدية الكويت 
ضربوا بكل ش����يء عرض احلائط وجعلوا 
املنت����ج الوطني خارج الش����برة وال ندري 

ملصلحة من ضرب هذا املنتج احليوي؟!
واكد العازمي الذي تواجد في الشبرة في 
منطقة الشويخ ان هذا االمر أدى الى ردود 
فعل من قبل جموع املزارعني الذين جتمهروا 
أمام الشبرة مطالبني بإيقاف هذه التصرفات 
غير املسؤولة ومناشدين املسؤولني بهيئة 
الزراعة الوقوف الى جانب املزارع الكويتي، 

فنحن في دولة قانون ولسنا في غابة.
وق����ال العازمي ان تواج����د رجال األمن 
واملس����ؤولني باالحتاد الكويتي للمزارعني 
ساعد على تهدئة الوضع بني املزارعني وانهاء 
التجمهر الذي أش����رف عليه رئيس االحتاد 
سعود العرادة واللواء خليل الشمالي واللواء 
طارق حمادة والعقيد عبدالرحمن الشراح قائد 
منطقة الشويخ الذين أبدوا تعاونا لقيامهم 

بالدور املناط بهم لتهدئة الوضع.
وناش����د العازمي س����مو رئيس مجلس 
الوزراء التدخل وإص����دار أوامره العاجلة 
حلماية املنتج الوطن����ي من أيدي العابثني 
ألن املزارع الكويتي عمل ليل نهار من أجل 
املساهمة في األمن الغذائي ولن يكون جزاؤه 
حرمانه من منافذه التسويقية والتي يطالب 
بزيادتها وليس اغالق افضل موقعني له وعلى 
احلكومة ونواب مجلس االمة الوقوف الى 

جانب املزارعني وحمايتهم.

من جانبه، قال عضو مجلس االدارة في 
االحتاد احمد السودان، ان القرار الصادر من 
البلدية في »كويت اليوم« اخلاص بالبلدية 
بتاريخ 2010/11/23 إلغالق الشبرة يفترض 
من البلدية املسؤولة عن سوق شبرة اخلضار 
ان تخطر خطيا اجلهات العاملة بالشبرة، 
خاص����ة التي لديها عقود موقعة مع جهات 
الدولة بإعطائهم مهلة قانونية للقيام بتصفية 

أعمالهم.
وأشار الى ان االمر كان مفاجئا بعد تسعة 
أيام فقط بإعطاء أوامر مع استخدام القوة 
بإغالق شبرة الش����ويخ، وعليه فهذا االمر 
سيكبد االحتاد الكويتي للمزارعني الذي لديه 
عقود موقعة مع اجلهات املسؤولة في الدولة 

مبالغ طائلة بحدود 600 ألف دينار.
وأكد السودان ان االحتاد قام برفع قضية 
مستعجلة ضد بلدية الكويت، ولقد تداولت 
بتاريخ 11/30 املاضي، وقام محامي البلدية 

بطل����ب تأجيلها وبدوره����ا قامت احملكمة 
بإعطائهم 15 يوم����ا تأجيال للنظر في هذه 
القضي����ة، فنحن مع أي جهة بالكويت أمام 
القضاء العادل سواسية والذي نكن له كل 
حب واحترام وسمعا وطاعة، فكان االجدر 
ببلدية الكويت أن تقوم بتأجيل البت بشبرة 
4 اخلاصة باالحتاد الكويتي للمزارعني قبل 

اعطاء أوامر بتسكيرها.
وقال ان هناك تخبطا في إجراءات االغالق 
والتسكير بني البلدية والهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية.
من جهته، قال املزارع عيد املطيري ان ما 
حدث خطأ كبير ومحاربة للمزارع الك�ويتي، 
وهذا االمر متبع مع االحتاد واملزارعني منذ 
20 س����نة، وان انتقالنا الى السوق اجلديد 
والطريقة املتبعة غير صحيحة، ألن الرسوم 
املفروضة علينا كبيرة وهدفهم الربح على 

حساب املزارع.

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمعاقين

فريحة األحمد: سوق الصليبية قفزة حضارية
تعكس تقدم الدولة واهتمامها بتوفير غذاء نباتي آمن

زارت الش���ي�خ�ة ف�ريحة 
األحمد سوق اخلضار والفاكهة 
صب��اح  بالصليبي��ة  اجلدي��د 
امس في جولة صحبها خاللها 
كل م��ن رئيس هيئ��ة الزراعة 
م.جاس��م البدر ونائ��ب املدير 
العام للش��ؤون املالية واإلدارية 
بالهيئة وعثمان السميط رئيس 
مجلس إدارة شركة وافر املناط 
به��ا إدارة وتش��غيل الس��وق 
اجلديد بالصليبية وعلي الرقبة 

مدير عام الشركة.
وتفق��دت الش��يخة فريحة 
خاللها السوق اجلديد واطلعت 

عل��ى اإلمكانيات املادية والتكنولوجية احلديثة التي 
يتمتع بها السوق واالهتمام الذي توليه هيئة الزراعة 
للتنس��يق مع الش��ركة املناط بها إدارة السوق ملنح 
اإلنتاج احمللي األولويات في التس��ويق واألفضلية 

في الدعم.
وقال��ت ان الس��وق اجلدي��د يعد قف��زة نوعية 
وحضارية جدي��دة في مجال تس��ويق الغذاء على 
الصعيد احملل��ي لضمان وصول��ه بصورة صحية 
آمن��ة ذات جودة عالية الى أيادي املس��تهلك احمللي 
وف��ي الوقت ذات��ه تعكس صورة مش��رفة للمكانة 

احلضارية التي ترفل بها الكويت.
فإذا كان اجلميع يشهد حاليا ان عمليات التطوير 
ومواكبة العاملية تتالحق بقفزات واسعة ومتسارعة 
تش��هدها نظم التسويق جلميع الس��لع واخلدمات 
� حت��ى الكمالية منها � من خالل األس��واق احمللية 
فال أقل من أن يشهد سوق الغذاء واإلنتاج النباتي، 
الس��يما احمللي من��ه قفزات مماثل��ة تعكس جودة 
اإلنتاج والتسويق وتضمن وصول غذاء نظيف آمن 

ذات جودة عاملية للمستهلك احمللي.
واشارت الى ان سوق الصليبية يعد قفزة نوعية 
في هذا االجتاه فهو يوفر مساحات وعمليات عرض 
وتسويق منافسة ملا هو متبع بأكبر األسواق العاملية 
في هذا املجال، فضال ع��ن النظافة والنظام اللذين 

يشهدهما املكان.
وأكدت الش��يخة فريحة خالل زيارتها للس��وق 
استمرار االهتمام الرس��مي من قبل الدولة باملنتج 

احملل��ي وحرصت عل��ى تفقد 
املس��احات الت��ي ترب��و عل��ى 
12000م2 الت��ي خصصت لهذا 
اإلنتاج فقط، وأوصت بتواصل 
جهد هيئة الزراعة في اإلشراف 
على تس��ويق اإلنت��اج النباتي 
احمللي باألماكن التي خصصت 
متابع��ة  عل��ى  والتأكي��د  ل��ه 
احمللي  لإلنت��اج  تخصيصه��ا 
فق��ط، ومتابعة عمل الش��ركة 
املناط بها إدارة الس��وق للتأكد 
من استمرار توافر تقدمي جميع 
باملجان،  املنت��ج  لهذا  اخلدمات 
مع احلرص على متابعة الشركة 
لعم��ال النظافة لكي تس��تمر الص��ورة احلضارية 
املنظم��ة واجلميل��ة التي يعكس��ها الس��وق حاليا، 
حتى ال يتحول هذا الصرح اجلميل واملش��رف الى 
الصورة غير احلضارية التي آل إليها س��ابقا سوق 

الفرضة بالشويخ.
وفي هذا اإلطار أبدت الش��يخة فريحة إعجابها 
بنظم التس��جيل والتنزيل امليكانيكية واس��تخدام 
اح��دث األس��اليب العلمية احلديثة للتس��ويق عبر 
شبكات اإلنترنت واحلاسب اآللي املتواجد بالسوق، 
معربة عن آمالها في ان يسهم ذلك في تطوير اإلنتاج 
احمللي وس��بل تس��ويقه، متطلعة الى ان نرى هذا 
اإلنتاج املدعوم من الدولة يغطي الطلب احمللي على 
منتجاته بالكامل بل وفتح املجال أمامه واس��عا عبر 
التكنولوجيا احلديثة املتبعة بالسوق لتسويقه عبر 
ش��بكات اإلنترنت ونظم التس��ويق احلديثة للدول 
املجاورة أس��وة باإلنتاج املس��تورد املشابهة الذي 
نراه بأس��واقنا، الس��يما في أوقات ذروة اإلنتاج، 
ولعل س��بل النقل والتخزين والتس��ويق احلديثة 
بالسوق اجلديد تساهم بقوة في رفع جودة اإلنتاج 

احمللي لينافس مثيله املستورد محليا وخارجيا.
وف��ي نهاية اجلولة أعربت الش��يخة فريحة عن 
واسع إعجابها بالس��وق كواجهة حضارية للكويت 
وشكرت م.جاسم البدر وقياديي الهيئة على اجلهود 
املبذولة في هذا املجال واحلرص على مساندة ودعم 
اإلنتاج احملل��ي ومنحه األولوية املطلق��ة وامليزات 

التفضيلية بعمليات التسويق بالسوق،

د.جاسم التمار

د.عبير البحوه

الشيخة فريحة األحمد

الهارون: الكويت لم تأُل جهدًا في تقديم الرعاية للمعاقين
في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمعاق

أحمد الهارون

أحمد السودان: البلدية لم تحترم طلب محاميها تأجيل النظر في الدعوى حتى منتصف ديسمبر الجاري

المزارعون يرفضون إغالق الشبرتين 3 و4 في الشويخ
العازمي: نناشد الحكومة والنواب إنصاف المزارع وحماية إنتاجه

املنتج الوطني في الشارع إغالق الشبرة باألقفال


