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محمد راتب
أكد عضو مجلس إدارة جمعية 
الزهراء التعاونية، جابر اجلابر، أن 
هذه السنة ستشهد انطالقة مميزة 
ألنش���طة اجلمعية على صعيد 
اخلدمات االجتماعية بعد اعتماد 
بند املعونة االجتماعية، إضافة 
إلى مواصلة تكريس جهودها في 
إجناح املهرجانات التسويقية التي 
تتميز باملصداقية والعمل اجلاد 
على حتقيق طموحات املساهمني 
وأهالي املنطقة في كس���ر حدة 
الغالء، وهو الشعار الذي وضعته 
اجلمعية منذ نش���أتها، الفتا إلى 

أن املهرجان التسويقي الضخم الذي مت إطالقه قبل 
أي���ام ليس إال دليال على أن اجلمعية تخطو بثبات 
وثقة لتحقيق نقلة نوعية في التطوير والس���عي 
إلى الس���بق والتميز على بقي���ة اجلمعيات. وقال 
اجلابر: إن املهرجان الذي مت تنظيمه بصورة محكمة 
سيستمر حتى نهاية شهر فبراير اجلاري، ويتضمن 
تخفيضات كبيرة على أسعار أكثر من 200 من السلع 
االستهالكية والغذائية التي حتتاجها األسرة بشكل 
يومي، وذلك بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى مهرجان 

اخلضار والفواكه األسبوعي الذي 
يقام كل يوم اثنني، مش���يرا إلى 
أن مجلس اإلدارة ارتأى مشاركة 
املواطنني من أهالي املنطقة وغيرها 
ابتهاجه���م العظي���م باحتفاالت 
األعياد الوطنية للكويت ومبناسبة 
اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما 
على استقالل الكويت احلبيبة و20 
عاما على دحر االحتالل العراقي 
الغاش���م، ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مسند 
اإلمارة. وأوضح اجلابر أن فكرة 
املهرجان جاءت من منظور ترشيد 
النفقات اخلاص���ة باملصروفات 
اليومية على املواطنني، في ظ���ل املكرمة األميرية 
األخيرة، ومتكينهم من احلفاظ على هديتهم العظيمة 
من س���مو األمير، واحليلولة دون تأثرها بارتفاع 
األسعار على املواد الغذائية واالستهالكية، مشيرا 
إلى أن هذا املهرجان قد مت تنظيمه بالتنس���يق بني 
اجلمعية وكبرى الش���ركات املوردة، والتي قامت 
بدعم السلع املشمولة بالتخفيضات، الفتا الى انه 
س���تكون هناك مهرجانات أخرى وفاء اللتزاماتنا 

جتاه مساهمينا.

مديرو أفرع التموين استعرضوا ما يواجهونه
من مشكالت في توزيع المكرمة األميرية

عام 2005.
والتقط مدقق شركة مطاحن 
الدقي���ق الكويتية نبيل عامر 
طرف احلديث مطالبا املديرين 
مبنحه اسماء الشركات املقصرة 
في عملية التوريد لعدم التعامل 
معها مرة اخرى ولتوقيع اجلزاء 

عليها.
الطماطم  وقال ان معجون 
متواف���ر بش���كل كاف لتدخل 
احدى الشركات الوطنية املنتجة 
للصنف لتوريد النواقص معلنا 
ان من حق املواطن اختيار نوع 
املناس���ب لطفله وال  احلليب 

يوجد اي التزام بنوع واحد.
وذكر عامر ان حليب االطفال 
متوافر بشكل كاف ويحتوي 
عل���ى 9 أصناف ام���ا الزيوت 
فلدينا مخزون كبير منها ولن 

يوجد اي نقص فيها.

م���ن احلليب اجل���اف وعلى 
حس���ب رغبة املس���تفيد كما 
يحق للمواطن عملية اجلميع 
بني الصنف���ني اي من احلليب 
الس���ائل واجلاف في آن واحد 
طبقا للحصص املخصصة لكل 
فرد، معلنا ان 90% من املواطنني 
قد حصلوا على املواد التموينية 
خالل االسبوع االول من شهر 
فبراير وهذا يعتبر اجنازا كبيرا 

يحسب للجمعيات.
ورأى العنزي ان الس���بب 
في االزدحام الشديد في افرع 
التموين يرجع الى عدم فصل 
فرع اجلملة عن التموين ما ادى 
العمل حملدودية  الى صعوبة 
اآللي���ة االلكتروني���ة، مؤكدا 
ض���رورة فصل افرع التموين 
عن اجلملة لتكون مستقلة عنها 
وه���ذا ما متت املطالبة به منذ 

املكرمة األميري���ة لهذا امتدت 
ساعات العمل حتى نفاد الكميات 

املوجودة في الفرع

»التجارة« تطمئن

وفي هذه االثناء اعلن مدير 
ادارة التموين في وزارة التجارة 
العنزي عن  والصناعة محمد 
تواف���ر الكمي���ات الكافية من 
املواد التموينية بنسبة %300 
اي اكثر من املطلوب مؤكدا ان 
كل مواطن سيحصل على املواد 
التمويني���ة املخصصة له في 
البطاقة التموينية ضمن املكرمة 
األميرية دون االنتقاص من اي 

مادة غذائية.
انه س���يتم صرف  وق���ال 
احلليب الس���ائل ملن يريد من 
التموينية  البطاقات  أصحاب 
القادم بدال  من بداية م���ارس 

اجلمعيات التعاونية ان أفرع 
التموي���ن والبالغ���ة 73 فرعا 
في خدمة املواطنني على مدار 
الساعة مع توفير سبل الضيافة 
والراح���ة مؤكدي���ن ان املواد 
التموينية متوافرة بشكل كاف 
وال داعي لالزدحام وان حدث 
اي نقص في سلعة فيرجع ذلك 
الى التعرض للمخالفات بسبب 
قوانني املرور التي متنع سير 
سيارات النقل من الساعة 7 الى 
9 صباحا ومن الساعة 12 الى 
2 بعد الظهر إضافة إلى صغر 
حجم أفرع التموين ما أدى الى 
عدم استيعاب الكميات من املواد 

التموينية بشكل كاف.
وأفادوا بأنه مت صرف اكثر 
من 85% من حصص اجلمعيات 
من املواد التموينية في خالل 
األسبوع األول من بداية صرف 

بشرى شعبان
استعرض مديرو اجلمعيات 
الت���ي  املعان���اة  التعاوني���ة 
أثناء صرف  يتعرضون له���ا 
املكرمة األميرية والتي ترجع 
الى ضي���ق املكان وعدم وفرة 
األف���رع والنق���ص في بعض 
أصناف املواد التموينية وشدة 

االزدحام.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع 
تنسيقي ضم 35 مديرا لفروع 
التموين مع مدير إدارة التموين 
في وزارة التجارة محمد العنزي 
وممث���ل عن ش���ركة مطاحن 
الدقيق اخلاصة بتوزيع املواد 
التمويني���ة للجمعي���ات في 
حضور رئيس االحتاد في مقر 
املدير  االحتاد أمس وحضور 

العام لالحتاد.
ف���ي البداية اعلن املديرون 
انه متت السيطرة على مشكلة 
النقص في مادة الزيت من خالل 
إدارة التموين وشركة املطاحن 
واآلن مت تزوي���د األفرع بكل 
األصناف ول���ن تعاني من أي 
نقص لتكون احلصص كاملة 
ومتوافرة للمواطنني حس���ب 

تعهدات الوزارة والشركة.
وطالب املدي���رون وزارتي 
التج���ارة والش���ؤون وبلدية 
الكويت بضرورة توفير وإنشاء 
أفرع متوين جدي���دة لتلبية 
احتياجات املواطنني خصوصا 
ان هناك مس���احات فارغة في 
مختلف مناطق عمل اجلمعيات 
كما دعوا الى ضرورة تشكيل 
جلنة من مختلف اجلهات املعنية 
التموينية لتوس���عة  باملواد 

األفرع والختيار بدائل لها.
وق���ال املدي���رون ان أفرع 
التموين تعاني ضغطا كبيرا 
من قب���ل املواطن���ني لصرف 
املكرمة األميرية في وقت واحد 
خصوصا في بداية الشهر خوفا 

من نفاد الكمية. 
واكد املديرون العامون في 

أهمها نقص بعض األصناف والزحام الشديد وقلة عدد األفرع

جابر اجلابر

م.جاسم البدر خالل توقيع العقد

)قاسم باشا(صالح الغزالي خالل املؤمتر الصحافي

سوق الفرضة

جانب من االجتماع

البدر: سوق الفرضة قفزة نوعية
والمزارعون والمتسوقون سعداء به

»الشفافية« أطلقت مركز الفزعة واإلرشاد القانوني

الجابر: مهرجان فبراير في تعاونية الزهراء 
يؤكد وفاءنا بالتزاماتنا تجاه مساهمينا 

يطول أكثر من 200 سلعة استهالكية وغذائية بتخفيضات تصل إلى %50

محمد راتب
اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 
السمكية جاس����م البدر ان سوق 
الفرضة اجلديد يعتبر قفزة نوعية 
للقطاع الزراعي، وبات يشكل معلما 
حضاريا وتس����ويقيا مميزا على 
مستوى منطقة الشرق االوسط، 
الفتا الى ان قراءات الهيئة للوضع 
العام بالنس����بة للمزارعني تشير 
الى ارتياح كبير من قبلهم جتاه 
التعامل مع السوق اجلديد، عالوة 
على استحسان جميع املستهلكني 
واملتس����وقني وزوار هذا الصرح 
العظيم، وقال: انه بعد مرور نحو 
شهرين من افتتاح سوق الفرضة 
بدأت املالمح تظهر، وان كان هناك 
شيء بس����يط من السلبيات التي 
ال تذكر، فإنه سيتم تالفيها تبعا 
ملصلحة املزارعني واملستهلكني على 

حد سواء.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عق����ده البدر صب����اح امس على 
هامش توقيع الهيئة مع ش����ركة 
كي جي ال للخدم����ات الزراعية، 
عق����د تطوير وصيان����ة احلدائق 
والزراعات التجميلية في املنطقة 
الرابعة، وذلك بحضور نائب مدير 
عام الهيئة لقطاع الثروة النباتية 
م.فيصل الصديقي، ونائب املدير 
العام لقطاع الزراعات التجميلية 

أسامة دياب
أكد رئيس جمعية الشفافية 
صالح الغزالي أنه في ضوء منو 
الشبكة العاملية ملراكز املناصرة 
ومكافحة الفساد )ALAC( املنتشرة 
عامليا والتي تبلغ 70 مركزا أخذت 
جمعية الشفافية الكويتية على 
عاتقها بناء نواة الستراتيجية 
تستهدف املش���اركة األهلية في 
الفس���اد والتصدي له  مواجهة 
والفزعة للمبادرين من ضحايا 
الفساد واملبلغني عنه، من خالل 
الفزعة واالرشاد  إنش���اء مركز 
القانوني )ALAC( ليندرج ضمن 
املؤث���رة واجلدية  االجن���ازات 
الش���فافية  والفاعل���ة جلمعية 
الكويتية وليقوم بدوره الفاعل 
واملأمول في مناهضة ومكافحة 
الفس���اد مبش���اركة مجتمعية 
عامة، مش���يرا إلى أن »الفزعة« 
سيتولى دعم اجلانب املعنوي 
جلمي���ع املتعاملني م���ع أجهزة 
الدولة املختلفة في سبيل مناهضة 
ومقاومة الفساد، من خالل املهام 
املوكلة إليه وما سيتوصل إليه 

م.توفيق احلداد، ورئيس مجلس 
ادارة شركة كي جي ال للخدمات 
الزراعية والعضو املنتدب عيسى 

الكندري.

10 مناطق

واوضح البدر ان العقد يشمل 
10 مناطق هي الساملية والشعب 
وحولي وميدان حولي واجلابرية 
وسلوى ومشرف وبيان والرميثية 
وضاحية مبارك العبداهلل، الفتا الى 
ان قيمة العقد هي 4.5 ماليني دينار، 
مبدة تنفيذ تصل الى 3 سنوات، 
وتش����مل جميع اعمال الصيانة 
التجميلي����ة واعمال  للزراع����ات 
الكهرباء والصحية والري والتقليم، 

على ان هناك احتماال الضافة بنود 
واعمال جديدة حس����ب املصلحة 

التي يقتضيها علم الهيئة.
من جهة ثاني����ة، اكد البدر ان 
الهيئة بصدد توزيع 27 قس����يمة 
خاص����ة ملربي االبل ف����ي الفترة 
املقبلة، وذلك بعد توزيع قسائم 
على مربي اخليول واملهندس����ني 
املتقاعدين والشركات  الزراعيني 
الزراعية، على ان تستكمل الهيئة 
توزيع القسائم مع بداية الصيف 
املقبل، الفتا الى ان املواقع احملددة 
القس����ائم تقع في اجلهراء  لتلك 
وكب����د والوفرة، وهو ما يأتي في 
الزمني  البرنامج واجلدول  اطار 

للهيئة.

البيان���ات اإلحصائية التي  من 
س���يتحدد من خاللها وبصورة 
موضوعية أعداد ضحايا الفساد 
واملبلغني وجميع املس���تفيدين 
وكذلك اجلهات التي ستقدم في 
مواجهتها البالغات وفقا لبيانات 
محددة، وبيانا إيضاحيا ملا انتهت 
إليها تلك البالغات واالستفسارات 
من معاجلة وحلول، وذلك بصورة 
مدروسة وقانونية، السيما في ظل 

عدم وجود هيئة مركزية ملكافحة 
الفساد وعدم إقرار قانون الهيئة 
العامة للنزاهة، األمر الذي عزز 
السلبية املجتمعية في مواجهة 

آفة الفساد.
وأوضح أن املركز يقدم خدماته 
لضحايا الفس���اد واملبلغني عن 
الفس���اد وهم: ش���هود الفساد، 
اخلب���راء وأي ش���خص يتقدم 

للمركز متوخيا الصالح العام.

وقع عقد الخدمات النباتية والتجميلية في المنطقة الرابعة

»المعاقين« و»التأمينات«
تضعان ضوابط التقاعد 

المبكر لراعي المعاق

السنان: »ملتقى حياتي 
بال غضب« يهدف 

لتوعية نزالء األحداث

بشرى شعبان
كش��ف مصدر مسؤول في 
الهيئة العامة ل��ذوي االعاقة ان 
اجتماع��ا مطوال عق��د امس بني 
الهيئة واملؤسسة العامة للتأمينات 
ملناقشة الضوابط اخلاصة مبنح 
التقاعد املبكر وفق املادة 24 من 
قانون املعاقني رقم 8 لسنة 2010 
مبا يضمن ان يستفيد منها الراعي 
الفعلي للمعاق م��ن فئة االعاقة 
املتوسطة والشديدة. واكد املصدر 
ان الهدف من وضع هذه الضوابط 
ان يت��م حصر االس��تفادة من 
تخفيض سن التقاعد للمستحقني 
فقط وعدم السماح بالتالعب في 
هذه اخلدمة االجتماعية التي اراد 
منه��ا املش��رع ان تكون خلدمة 

املعاقني واولياء امورهم.

اختت��م امللتق��ى التوع��وي 
»حياتي بال غضب« لنبذ العنف 
والغضب امس والذي نظمه قسم 
االعداد والتدريب املهني بادارة 
بالتع��اون مع  رعاية االح��داث 
الهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري��ب وحاضر فيه د.غامن 
الغنام في اطار التعاون املتبادل 
بني االدارة والهيئة العامة للتعليم 
اعلن ذلك  التطبيقي والتدريب. 
مدي��ر ادارة رعاي��ة االح��داث 
عبداللطيف السنان وان امللتقى 
لتوعية نزالء مؤسسات  يهدف 
رعاية االحداث من الذكور واالناث 
بنبذ العنف والسلوك العدواني 
الرتكاب كثير من النزالء قضايا 
عنف مختلفة ما بني مشاجرات 
وضرب باستخدام اآلالت احلادة، 
وهذا امللتقى يساعد النزالء على 
كيفية التخلص من شحنة الغضب 
املوجودة في نفوس��هم، مشيرا 
ال��ى ان االدارة اعدت عددا من 
الوقائية للسنة احلالية  البرامج 
تهدف الى حتقيق الوعي الكامل 
بأضرار العن��ف وكيفية تعديل 
سلوكهم ونبذ جميع السلوكيات 
السلبية اخلاطئة وتنفيذ العديد من 
برامج الوقاية للحيلولة دون وقوع 
املزيد من ضحايا العنف خاصة 
هؤالء الشباب الذين ميثلون البنية 

التحتية لوطننا احلبيب.


