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 محمد راتب
أف���اد مدي���ر إدارة العالقات 
العامة بالهيئة العامة لش���ؤون 
الس���مكية،  الزراع���ة والثروة 
م.شاكر عوض، بأنه قد مت البدء 
في تنفي���ذ وتطبيق القرار رقم 
1758 لسنة 2010 م بشأن ضبط 
مخالفات أحكام القانون رقم 21 
لس���نة 2009 م لنظام املبيدات 
في دول مجلس اخلليج العربية 
الكويت  التنفيذية في  والئحته 
وذلك باتخاذ عدد من اإلجراءات 
التنفيذية، والتي منها التفتيش 
وضبط املخالفات وإحالة املخالفني 

إلى جهات االختصاص.
وأكد عوض في تصريح صحافي أدلى به، أن الهيئة 
ستقوم بناء على الالئحة التنفيذية لهذا القانون، 
بعمليات التفتيش الدوري على كل املؤسسات التي 
تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو تعيد تعبئة 
أو تضع امللصقات أو توزع أو تستخدم املبيدات أو 
تعلن عنها وكذلك التفتيش على محال بيع املبيدات 
واملخازن للتحقق من ان هذه احملال ملتزمة بشروط 
الترخيص مع طلب إبراز وفحص ونسخ الشهادات 
والرخص والسجالت أو أي وثائق أخرى في إطار 
هذا القانون )النظام(. وأضاف أنه سيتم كذلك أخذ 
عينات من أي مواد لها عالقة بالالئحة من شحنات 
املبيدات املستوردة أو املصنعة أو املجهزة أو املعبأة 
أو املع���اد تعبئتها محلي���ا أو املتداولة في احملال 
التجارية وإجراء التحالي���ل عليها في املختبرات 
املختصة واملعتم���دة للتحقق من مدى صالحيتها 
ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية املس���جلة بها، 

مشددا على أنه في حالة املخالفة 
اتخاذ  التحفظ عليها مع  سيتم 
اإلجراءات القانونية املنصوص 
عليها في هذا القانون )النظام( 

ملثل هذه احلاالت.
وأكد أنه يحق للمفتش الدخول 
إلى املزارع للتفتيش على املبيدات 
املوجودة ومراقبة طرق الرش أو 
املعاملة وطرق التخزين وكذلك 
التخلص من عب���وات املبيدات 
الفارغة واملبيدات التالفة واملنتهية 
الصالحية والتأكد من أن املبيدات 
املستخدمة جميعها مسجلة في 
الدولة كم���ا يحق للمفتش أخذ 
عينات من املنتجات النباتية املعدة للتسويق في 
أي وقت من أي مزرعة أو سوق، كذلك املستوردة 
من اخلارج عن���د نقاط الدخول احلدودية بالدولة 
وحتليلها باملختبرات املعتمدة بالدولة وتقدير األثر 
املتبقي للمبيد للتأكد من صالحيتها. وقال: إنه سيتم 
التحفظ على أي معدات أو مبيدات أو س���جالت أو 
وثائق أو أي أشياء أخرى يعتقد املفتش أنها تقدم 
دليال على خرق مواد هذه الالئحة وله احلق في إغالق 
احملالت واملخازن واملصانع بالتنسيق مع السلطات 
املختصة والتنبيه على وكالء وجتار املبيدات قبل 
ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الصالحية للمبيدات 
وإلزامهم بسحب املبيدات املنتهية الصالحية خالل 
مدة ال تزيد على شهر من األسواق والتخلص منها 
على نفقتهم اخلاصة بالتنسيق مع السلطات املختصة 
وحتت إشرافها وحسب اخلطوط التوجيهية ملنظمة 
األغذية والزراعة في هذا اخلصوص واإلعالن عن 

عدم صالحيتها في وسائل اإلعالم املختلفة.

الدجيني: تعاونية العارضية تطلق غدًا مهرجان 
»الدينار« تحت شعار »العارضية مدرسة العروض«

المويزري: تعاونية عبداهلل المبارك تنصب خيمتين 
أمام فرع التموين وتقدم خدمات الضيافة للمنتظرين

محمد راتب
أعل����ن نائب رئي����س مجلس 
إدارة جمعية العارضية التعاونية 
ورئيس جلنة املشتريات، محمد 
مطلق الدجيني، أن اجلمعية ستطلق 
غدا مهرجانا تسويقيا ضخما على 
جميع السلع االستهالكية والغذائية 
التي يحتاجها املنزل حتت عنوان 
الدينار« والذي يعتبر  »مهرجان 
إجنازا فريدا وغير مس����بوق في 
تاريخ العمل التعاوني، الفتا إلى 
أن اجلمعية وجلنة املشتريات فيها 
حترص على أن تكون سباقة في 
هذا امليدان التنافسي بني اجلمعيات، 
وذلك إميانا منها بأهمية تخفيف حدة 
الغالء التي يعاني منها املستهلك، 
وتقدمي قيمة حقيقية مضافة له في 
هذه املهرجانات بأسعار مخفضة 
جدا. وق����ال الدجيني في تصريح 
صحافي: إن اجلمعية وفي ظل ما 
تش����هده البالد من غالء مصطنع 
وغير مبرر، وقيام بعض الشركات 
املوردة برفع أس����عار سلعها مبا 
يؤثر على املستهلكني ذوي الدخل 
احملدود م����ن املواطنني واملقيمني، 

عالوة على املهرجان األس����بوعي 
الذي يقام في كل يوم أربعاء بقسم 

اخلضار والفاكهة.
وأضاف الدجيني أن اجلمعية 
ملتزمة بفترة املهرجان لتبدأ من 
يوم غد السبت وملدة شهر كامل، 
وليس حتى نفاد الكمية، مع االلتزام 
بتوفير جميع السلع املشمولة في 
املهرجان من األصناف االستهالكية 
والغذائية ومواد التنظيف وكل ما 
يحتاجه املنزل من الس����لع املهمة 

احلقيقية مع االلتزام باملدة والسعر 
الزهيد على األصناف االستهالكية 
واملهمة، ألن ذلك سيؤول إلى حتقيق 
املعادل����ة الصعب����ة، وهي إرضاء 
املساهمني وكسر حدة الغالء وفي 
املقابل حتقيق طفرة كبيرة في زيادة 
املبيعات ونسبة عالية في األرباح 
بعد استقطاب املستهلكني من كل 
مكان. وفي الوقت نفسه شدد نائب 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 
املشتريات على أن إدارة السوق لن 
تسمح لتجار البقاالت باالستفادة 
من مهرجاناتها التسويقية، وذلك 
م����ن خ����الل آلية معين����ة تضمن 
عدم مزاحمة املستهلكني، وكذلك 
االلتزام مبدة املهرجان مع توفير 
جميع السلع املخفضة، مؤكدا أن 
هذا املهرجان سيلقى استحسانا 
كبيرا من قبل أهالي املنطقة، وكذلك 
الذين قصدوا  من قبل املتسوقني 
اجلمعية من مناطق أخرى سواء 
احمليطة باملنطقة أو البعيدة، وذلك 
لالستفادة من هذه العروض املذهلة 
التي تعتبر نادرة في ميدان العمل 

التعاوني.

فإنها أولت هذا األمر اهتماما شديدا، 
وقامت بتكليف مدير املشتريات 
لديها بانتهاج سياسة تسويقية 
جديدة مبني����ة على فكرة »تقدمي 
كل ما هو جديد« والتي أعدت لها 
جلنة املشتريات في مجلس اإلدارة، 
وتتمثل في إطالق العروض الفريدة 
والتي تستقطب املستهلكني وتعزز 
من ثقتهم بجمعيتهم، السيما أن 
أكثر املهرجانات التسويقية التي 
أطلقتها كانت تطول جميع السلع 
االستهالكية والغذائية املرغوبة من 
قبله����م. وأوضح الدجيني أن هذا 
املهرجان الضخم، سيشمل عروضا 
مميزة على اخلضار والفواكه، حيث 
س����تباع عدة كراتني من أصناف 
معينة ب�»دين����ار« واحد، كما أن 
الذي يتجاوز س����عرها  الكرتون 
الدينار سيتم تخفيضها إلى دينار 
واحد، وهو ما يعتبر مفاجأة كبرى 
ألهالي املنطق����ة، الفتا إلى أن هذا 
الشهر،  املهرجان سيستمر طيلة 
ومن ثم س����تكون هناك عروض 
متجددة ومتغيرة تبعا ألس����عار 
اخلضار والفواكه في سوق اجلملة، 

مث����ل الزيت واأللب����ان واألكياس 
االس����تهالكية واحلفاظات واألرز 
واملنظف����ات وامل����اء والعصائ����ر 
والشوكوالته واملعلبات واملناديل 
الورقية، وقال: إن الس����لعة التي 
يزيد سعرها على الدينار ستباع 
بدينار، في حني أن السعر الذي يقل 
عن دينار ستتم إضافة حبة أخرى 

للسلعة لتباع بدينار واحد.
وبني الدجيني أن هذا املهرجان 
قد مت إطالقه بدعم من قبل كبرى 
الش����ركات املوردة بالتنسيق مع 
جلنة املشتريات وإدارة املشتريات، 
معتبرا أنه يشكل فرصة حقيقية 
للمس����تهلك لش����راء منتجات����ه 
االستهالكية والغذائية بأقل األثمان، 
كم����ا لفت إلى أن هذه السياس����ة 
تأتي في إطار وفاء مجلس اإلدارة 
بالتزاماته جتاه املنطقة وأهاليها 
الكرام، حيث وعدناهم بالعمل اجلاد 
واملخلص على إرضائهم وحتقيق 
طموحاته����م. كما دع����ا الدجيني 
اجلمعيات التعاونية في الكويت إلى 
أن حتذو حذو جمعية العارضية، 
وأن تطلق املهرجانات التسويقية 

محمد راتب
اإلدارة في  أكد رئيس مجلس 
جمعية عبداهلل املبارك التعاونية  
املوي����زري، أن اجلمعية  س����يف 
س����ارعت م����ع اليوم����ني األولني 
من إطالق مرحل����ة توزيع املواد 
التموينية املجانية املشمولة باملنحة 
األميرية إلى تفعيل جميع األدوات 
التي من شأنها توفير الراحة على 
املس����اهمني واملستحقني للمنحة، 
الفتا في هذا الشأن إلى أن مجلس 
اإلدارة قام بنصب خيمتني كبيرتني 
أمام فرع التموين واحدة للنساء 
وأخرى للرج����ال، وذلك من أجل 

مدار الشهر، ولن يكون هناك انقطاع 
في أي من املواد املشمولة باملنحة، 
وهذا ما مت إعطاء تطمينات بشأنه 
من قبل املعنيني في وزارة التجارة. 
واختت����م املويزري تصريحه بأن 
اآللي����ة اجلديدة الت����ي قامت بها 
اجلمعية لصرف املستحقات القت 
استحس����انا كبيرا من قبل أهالي 
املنطقة، الس����يما بعد أن خففت 
عنهم عناء االنتظار والوقوف لفترة 
طويلة على باب فرع التموين، وقال: 
إن أهالي املنطقة يستحقون منا كل 
تقدير واحترام ولن نألو جهدا في 

تقدمي أفضل اخلدمات لهم.

تأمني انتظار املساهمني في أجواء 
مريحة بعيدا عن البرد والوقوف 
في الطوابير بصورة غير مناسبة. 
وقال املويزري في تصريح صحافي: 
إن اجلمعية بذلت جهودا كبيرة من 
أجل احليلولة دون حدوث زحامات 
خانقة خصوصا في األيام األولى 
من الش����هر وبداية صرف املنحة 
األميرية، وذلك كي تظهر اجلمعية 
في مظهر حضاري الئق، الفتا إلى 
املواد للمنتظرين  آلية صرف  أن 
تتم من خالل شاشة حديثة وآلة 
لسحب األرقام، ومن ثم االنتظار 
في اخليمة املخصصة للرجال أو 

النساء، والتي قامت اجلمعية بتأمني 
عمال ضيافة لتوزيع الشاي واملاء 

والعصائر على املنتظرين فيها.
وأض����اف املويزري أن مجلس 
اإلدارة كان قد استكمل استعداداته 
لص����رف املواد، وذل����ك من خالل 
زيادة عدد ساعات الدوام، لتكون 
من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
الساعة التاسعة ليال دون توقف، 
كما أنه متت إضافة عمال ومحاسبني 
في فرع التموي����ن، لتكون هناك 
انس����يابية أكبر في توزيع املواد 
ونقلها إلى سيارات املواطنني، وقال: 
إن الكميات ستكون متوافرة على 

يشمل جميع ما تحتاجه األسرة من السلع االستهالكية والغذائية والخضار والفواكه

تمديد ساعات الدوام وزيادة الموظفين ووضع شاشة لالنتظار

محمد مطلق الدجيني

حمد العجمي

سيف املويزري

خيمة أمام فرع التموين في جمعية عبداهلل املبارك

عوض: هيئة الزراعة تبدأ بتطبيق نظام المبيدات 
لدول مجلس التعاون وحصد مخالفاته

العجمي: تعاونية الفنطاس تطلق 
مهرجان السحب على سيارة

مواطنون ينّظمون حملة لمواجهة االرتفاع
»غير المبرر« للهواتف النقالة الحديثة

محمد راتب
مع وضوح صورة استغالل املكرمة األميرية من 
قبل بعض الشركات وخصوصا الهواتف النقالة ذات 
التقنيات احلديثة، رصدت »األنباء« قيام بعض جتار 
هذه األجهزة بإخفائها من السوق قبل 15 يوما، لتعود 
إل���ى الظهور مجددا مع زيادة نس���بة نحو 30% في 
أسعارها، مستغلني بذلك وجود شغف كبير من قبل 
الشباب في امتالك هذه الهواتف اجلديدة السيما التي 
تعمل بتقنية اللمس. وفي هذا اإلطار، نظمت مجموعة 
من الشباب حملة من خالل الرسائل النصية القصيرة 
واالتصاالت مع الصحافيني للدعوة إلى مقاطعة الشراء 
من شركات الهواتف احلديثة واألجهزة اإللكترونية 
التي قامت برفع أسعار منتجاتها في ظل هذه الظروف 
إلذكاء مطامعهم وجشعهم مبا في جيوب املواطنني 
من هدية صاحب السمو األمير لهم، وعلمهم املسبق 
بأن الشباب سيهرعون مبجرد تسلم املنحة األميرية 
إلى شراء هذه النوعية من األجهزة. وقال أحد منظمي 
احلملة: إن الكثير من األجهزة اإللكترونية مت سحبها 
وإخفاؤها وهو ما لوحظ فبعض األجهزة كان سعرها 
نحو 240 دين���ارا ثم وصلت إلى 300 دينار لتطرح 
اليوم مببلغ 320 دينارا، الفتا إلى أن هناك نية مبيتة 

من قبل التجار إلخفاء األجهزة وس���حبها من أرفف 
احملالت مجددا، لطرحها بأس���عار مرتفعة وبنسبة 
زيادة تت���راوح بني 30 و40%، وق���ال: إن هذا يؤكد 
مبا ال يدع مجاال للش���ك أن هناك تالعبا في األسعار 
واستغالال للمكرمة األميرية. وحذر املستهلكون من 
مغبة استمرار األسعار التي مت رفعها تدريجيا إلى 
أس���عارها التي وصلت لها ف���ي الوقت احلالي، من 
متس���ك التجار بها بعد صرف املنحة األميرية، مما 
س���يكون له األثر البالغ على املواطن واملقيم بشكل 
خاص. وأض���اف أن التاجر يتمتع بذكاء فائق، ألنه 
يعرف طريقة تفكير املواطنني في مزاجية الش���راء، 
وهو يعلم متام العلم أن الشباب سيحرصون على 
شراء أحدث املوديالت من الهواتف النقالة مع نزول 
املكرمة، محمال وزارة التجارة املسؤولية في تالعب 
التجار باألسعار، وداعيا املفتشني لديها إلى ضرورة 
رصد أسعار أهم السلع املوجودة في السوق من اآلن 
فصاعدا لعمل مقارنة بني أس���عار اليوم وأسعار ما 
بعد صرف املكرمة، خصوصا أن من املالحظ أن هناك 
ارتفاعا في األسعار بصورة يومية وبنسب ستتراكم 
مثل كرة الثلج عند صرف املكرمة واستيالء التجار 

عليها التي تقدر مبليار و405 ماليني دينار.

محمد راتب
ش���دد امني الصندوق ورئيس جلنة املشتريات بجمعية الفنطاس 
التعاونية حمد العجمي ان اجلمعية شاركت في مهرجان »هال فبراير« 
للتسوق وذلك من خالل: احصل على كوبون مقابل مشتريات بقيمة 5 
دنانير، مشيرا الى ان هذا الكوبون يؤهل املتسوق لدخول السحب على 
سيارة، وقال: انه خالل األيام املقبلة سيتم عمل مهرجان لتخفيض االسعار 
للمستلهكني على العديد من االصناف والسلع الضرورية. وشدد على 
التزام اجلمعية بتعاميم االحتاد التي تصدرها جلنة االسعار، معتبرا 
ان هذه اللجنة تشكل صمام امان للمستهلكني وتتخذ اجراءات بناء على 
صالحياتها في هذا الشأن، واشار الى انه يرفض رفضا تاما رفع سعر 
اي سلعة وذلك ملصلحة املساهمني. واختتم تصريحه بتوجيه اسمى 
آيات التهاني لصاحب السمو األمير مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل 
الكويت وال� 20 للتحرير وذكرى مرور 5 س���نوات على تولي س���موه 

مسند اإلمارة، متمنيا لسموه موفور الصحة و العافية.

)كرم ذياب(احملاضر جون غراي يتحدث فيما مئات احلضور يستمعون بعناية 

»الوطنية لالتصاالت« راٍعٍ رئيسي لمحاضرة جون غراي في الكويت
مؤلف الكتاب األكثر مبيعًا »الرجال من المريخ والنساء من الزهرة«

الح�ب  مش�اعر  عل�ى  اإلبق�اء  م�ن  يتمكن�ون  المتزوجي�ن  م�ن   %50 غ�راي: 
والضغوط يواجهها الرجال بالتركيز واالنس�جام والنس�اء يقعن ضحية التشويش العاطفي

اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها للندوة االولى 
في الكويت للكاتب األميركي الش���هير جون غراي مؤلف اكثر 
الكتب مبيعا »الرجال من املريخ والنس���اء من الزهرة« والتي 

عقدت في األول من الشهر اجلاري في فندق كراون بالزا.
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان مبادرتها تأتي لتؤكد 
انها ليست رائدة فقط في عالم االتصاالت بل حتى في املساهمة 
في زيادة نسبة الوعي لدى عمالئها واملساعدة في خلق طرق 
لالتصال والتواصل في جميع املجاالت. يعد املؤلف جون غراي 
املتخصص في فن التواصل والعالقات واحدا من اكثر اخلبراء 
الذين جنحوا في علم االجتماع وكشف خصائص الرجال الذين 
اعتبرهم من املريخ والنساء الذين ربطهم بالزهرة، وجنح كثيرا 
في تلطيف العالقة بني الكثير من االفراد داخل االسرة الواحدة 
بواس���طة خبراته الغنية في فن العالق���ات وكيفية تطويرها 
بايجابية. في ه���ذا الصدد، قال مدي���ر إدارة العالقات العامة 
عبدالعزيز البالول »لقد شهدنا اهتماما كبيرا من قبل عمالئنا 
والناس في الكويت خالل ندوة جون غراي ونحن سعداء ونحن 

نرى هذا االهتمام من قبلهم ونسعى دوما لتلبية رغباتهم في 
ه���ذا اإلطار«. واضاف »إننا في بحث دائم عن كل ما هو جديد 
من اجل راحة عمالئنا وجلب السعادة لهم«، واضاف ان رعاية 
الندوة تهدف الى إثراء حياة العمالء الشخصية واملهنية وذلك 

عبر االستماع الى النصائح القيمة واالستفادة منها«.
واوضح: »لقد بحث الكثيرون عن مؤلف كتاب »الرجال من 
املريخ والنس���اء من الزهرة« وارادوا التعرف اليه ونحن في 
الوطنية نحقق آمال اجلميع برؤية جون غراي والتعرف عليه 
عن قرب«، واعدا مبواصلة البحث عن اي مفهوم جديد يهدف 

الى حتسني وتطوير بيئة اتصاالت متكاملة للعمالء.
وكانت شركتا بلولنك وفيجور ايفنتش قد استضافتا اول من 
امس احملاضر غراي الذي القى محاضرة تفاعلية للمرة االولى 
في الكويت والش���رق االوسط حول الفوارق بني عالم الرجال 
وعالم املرأة. وحضر احملاضرة اكثر من 500 شخص من مختلف 
فئات وشرائح املجتمع الذين توافدوا ملتابعة اجلديد الذي يقدمه 
احملاضر العاملي الذي له باع وخبرة طويالن في مجال التواصل 

النفسي واالجتماعي. في بداية احملاضرة، حتدث جون غراي عن 
جتربته الشخصية عن بعض اوجه االختالف التي اكتشفها بني 
عالم الرجال وعالم املرأة وكيف ان ماليني االفراد يبحثون كل 
يوم عن ش���ريك ملعايشة شعور احلب اجلذاب املتميز، مشيرا 
الى ان املاليني من االزواج يرتبطون كل عام باحلب وبعد ذلك 
ينفصلون بشكل مؤلم ألنهم فقدوا ذلك الشعور اجلذاب، الفتا 
ال���ى انه من بني اولئك الذين متكنوا من االبقاء هذا الش���عور 
يبقى 50% فقط متزوجون، ومن بني الذين يبقون مع بعضهم 
هناك احتمال ان نس���بة 50% اخرى منهم يبقون مع بعضهم 
نتيجة للوالء وااللتزام او نتيجة اخلوف من البدء من جديد، 
في حني ان القليل جدا م���ن الناس قادرون على ان ينموا هذا 
الش���عور، مؤكدا ان ذلك يحدث عندما يكون الرجال والنساء 
قادري���ن على ان يحترموا ويقبلوا اختالفاتهم. وقال غراي ان 
احد اعظم الفروق بني الرجال والنساء هي طريقة تعايشهم مع 
الضغوط، حينها يصبح الرجال اكثر تركيزا وانسحابا بينما 

تصبح النساء مثقالت مشوشات عاطفيا.

م. شاكر عوض


