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ضمن حملة في مختلف المناطق تستمر حتى نهاية العام بالتعاون بين البلدية و»األشغال« و»البيئة«

ً األحمد: إغالق املجارير املخالفة يبدأ من املنطقة احلرة قريبا
دارين العلي 

أعلن مديــر عام الهيئة 
الشــيخ  العامــة للبيئــة 
ان أول  عبــداهلل األحمــد 
املجارير التي سيتم إغالقها 
بسبــب وصـــالت الصــرف 
الصحي غير القانونيــــة 
عليهــا ستكـــــون تلــك 
الواقعـــة في املنطقة احلرة 
والتــي تصــب فــي جون 
الكويـــــت بهدف اإلقــالل 

مــن امللوثــــات الـــواردة 
إليــه.

 وقال األحمد في تصريح 
صحافي ان حملة اإلغالق 
ستبدأ قريبا بالتعاون بني 
البلدية والهيئــة ووزارة 
األشغال وســتطول عددا 
من مجاريــر األمطار التي 
تبني انه مت ربطها بشــكل 
غير قانونــي مع وصالت 
مخالفــة للصرف الصحي 
في مختلف املناطق وخاصة 

مجاريــر األمطــــــار التي 
يحصل عليها ربط غيـــر 

قانــوني. 
 واشــار الى ان اختيار 
املجارير الواقعة في املنطقة 
احلرة للبدء بعملية اإلغالق 
يعود لعــدم تأثيرها على 
السكنيـــــة  املناطـــــق 
حفاظـــــا علــى الصحــة 
العامــة لتالفــي أي طفح 
في املجارير القريبة منها 
خصوصا اننـــا مقبلــون 

على موسم األمطار.
واشــاد بتعاون وزارة 
األشــغال لوضع عدد من 
التــي  النهائيــة  احللــول 
سيتم القيام بــهـــا خالل 
املقبلة  القليلة  الســنوات 
ولكـــن بانتظار ذلك سيتم 
إغـــالق بعض املجاريــــر 
التلــــوث  التي تلحــــــق 
مبناطــق محددة والـــذي 
ســيتم قبــل نهايــة العام 

احلالي.

تلك التي تصب في اجلون 
والتي ال تؤثر على املناطق 

السكنية.
 وأوضح انه بعد الدراسة 
والتمعــن بجــدوى إغالق 
جميــع املجارير في البالد 
تبني ان هذا اإلغالق سيؤدي 
الــى طفــح وخصوصــا 
في املناطــــــق الســكنية 
ارتأينــا عــدم  وبالتالــي 
الكلي للمجاريــر  اإلغالق 
الرئيسيـــة وااللتفات الى 

ولفــت الــى ان الهيئة 
و»األشــغال« ســتقومان 
خالل نوفمبر املقبل باعالن 
مشتــــرك عبــر مؤمتــر 
صحافي عن خطة الوزارة 
ملعاجلة مشكلـــة املجاريــر 
وبشــكل كامــل ومتكامل 
ضمـــــن مبدأ الشفافيــــة 
الذي تسعى اليه الهيئــــة 
في اطــالع املواطــن على 
املتعلقة  جميع احلقائــق 

بالشـــأن البيئــي. الشيخ عبداهلل األحمد 

إغالق املجارير 
التي تلحق التلوث 

مبناطق محددة 
قبل نهاية العام 

احلالي

انطالق مهرجان »هديتي« تحت رعاية الشيخ مالك الجابر ألول مرة بالكويت

45 شركة حتارب الغالء ومتنح هدايا بقيمة 15 إلى 100 دينار

حتــت رعايــة الشــيخ 
مالــك جابر املالــك الصباح 
انطلق مهرجان هديتي ألول 
مرة على مســتوى الكويت، 
وملدة ثالثة أشهر، ويعبر عن 
فكرة تشجيعية حملاربة رفع 
األسعار، وكذلك لرفع مستوى 
املبيعات للشركات واحملالت 
املشــاركة خــالل املهرجــان 
واشترك في املهرجان اكثر من 
45 شركة تخفض أسعارها 

ومتنح هدايا.
ويقوم مهرجــان هديتي 
بحفل ختامــي في األول من 
ديســمبر خــاص ألصحاب 
الشــركات واحملــالت فقــط 
مبدة أقصاهــا 20 يوما بعد 
املهرجــان بحضور  انتهــاء 
شــخصيات فنية وإعالمية 
وتصوير تلفزيوني وتغطية 
صحافيــة يتــم مــن خاللها 
تكرمي أصحاب الشركات أو 
احملالت، وكذلك سيكون هناك 
سحب على ســيارة واحدة 

20١7، و20 هاتفا نقاال.
ويتميز مهرجان هديتي 
بالهدايــا الفورية بحيث انه 
ال يوجد مقولــة »حظ أوفر 
ألي مشــتر«، وال تقل قيمة 
أي هدية عن ١5 دينارا حتى 
تصل إلى ١00 دينار، أي عندما 
يشتري العميل بقيمة مادية 
معينة تبدأ من ١5 دينارا يقوم 
بتحديدها احملل أو الشــركة 
املشــاركة مبا يتناســب مع 
فواتير مبيعاته يربح العميل 
كوبــون هديتــي افتح الزم 
تربح والــذي ال يقل عن ١5 

دينارا.
وقــال مدير عــام احدى 
الثنيــان  الشــركات خالــد 

إن مهرجــان هديتــي يتميز 
بتكاليفه البسيطة ألصحاب 
احملالت والشركات املشاركة، 
وكذلك يتميز بحملة إعالنية 
وإعالمية ضخمة في وسائل 
االعالم املرئية واملسموعة من 

قبل بداية املهرجان.
وأكد أن مهرجان هديتي 
يتميز بالهدايا الفورية جلميع 
الزوار، موضحا أن املهرجان 
فكرتــه تشــجيعية تعمــل 
على رفع مستوى املبيعات 
لدى شــركتنا وتفتح مجاال 
للربحيــة مــع التواصل مع 
اجلمهور بشكل مباشر ملعرفة 
منتجات شــركاتنا، وكذلك 
سماع مقترحاتهم للنهوض 

بالشركة في مجالها.
وأشار إلى أن هناك عدة 
أساليب ميارسها املتالعبون 
باألســعار فضــال عــن أن 
تواطــؤ بعــض التجار مع 
بعضهم لتمرير مصاحلهم 
املشتركة اهم أسباب ارتفاع 
وزارة  داعيــا  االســعار، 
التجــارة والصناعــة الــى 
االنتباه الى تلك األساليب 

املستحدثة.
ومن جانبه، قال محمود 
حمزة صاحب احد احملالت إن 
مشاركتنا في مهرجان هديتي 
جاءت كفكرة جديدة للعمل 
على تنشــيط املبيعات عن 
طريق الكوبونــات والهدايا 
التي تتناسب مع متطلبات 
العميــل وتقضــي حاجاته 

ورغباته.
وتابع: إن املشاركة في 
مهرجان هديتــي تكلفتها 
بســيطة علــى أصحــاب 
احملالت والشركات وكذلك 

يقــوم املهرجــان بتصميم 
كوبونــات وطباعتها على 
نفقتــه اخلاصة، مشــيرا 
إلى ضرورة دعم احلكومة 
للمهرجان باعتباره وجهة 
داعمة للمحالت وأصحاب 
الشــركات، وكذلــك فــان 
املهرجــان ينشــط حركــة 
املبيعات في مراكز التسوق.

وأشار الى جمود اجلهات 
الرقابية امام تلك االرتفاعات 
التــي وجــدت بشــكل كبير 
خالل املوسم احلالي مقارنة 
بأسعار العام املاضي وشملت 
جميع السلع خاصة، مبينا أن 
التفاوت الذي تشهده األسعار 
ما بني سوق وآخر أمر طبيعي 
جاء نتيجة املنافسة بالسوق 

احمللي.
وبدوره، أكد صاحب احد 
احملالت عبدالعزيز عبدربه 
أن مهرجان هديتي يســعى 
الى أن يكون للمهرجان دور 
فــي إنعاش حركة االقتصاد 
الوطنــي، من خــالل جانب 
والفعاليــات  العــروض 
املتواصلة علــى مدى ثالثة 
أشهر، التي ستجذب حركة 
وأعدادا كبيرة من املتسوقني 
في أجواء جديدة ومتطورة 
في عالم التسوق، سواء على 
صعيد املنتجات واملعروضات 
أو على صعيد توفير مختلف 
وسائل الراحة والترفيه لكل 
أطراف العملية التسويقية، 
املقام  السيما املتســوق في 

األول.
مهرجــان  إن  وتابــع: 
هديتــي عبــارة عــن فكــرة 
تشــجيعية لرفع مســتوى 
مبيعات احملالت والشركات 

املشاركة باملهرجان عن طريق 
الكوبونــات والتي حتتوي 
علــى هدايا قيمة تتناســب 
مع متطلبات العميل وتقضي 
حاجاته ورغباتــه، وتعمل 
على محاربة احتكار السلع 
في الســوق، وكذلك ارتفاع 

االسعار.
ومــن ناحيته، قال ماجد 
اجلندي: إن املهرجان فكرته 
تشــجيعية تعمل على رفع 
مستوى املبيعات لدى شركتنا 
وتفتح مجــاال للربحية مع 
التواصل باجلمهور بشــكل 
مباشــر ملعرفــة منتجــات 
شــركاتنا، وكذلــك ســماع 
مقترحاتهم للنهوض بالشركة 
فــي مجالهــا، وإن مهرجان 
هديتي يتميز بالهدايا الفورية 

جلميع الزوار.
ومن جانبه، أشار عميد 
معــرواي إلــى أن مهرجــان 
هديتي يستقطب خالل فترة 
الثالثة أشهر مجموعة كبيرة 
املواطنــني والوافدين،  مــن 
مؤكــدا أن مهرجــان هديتي 
ألول مرة ينطلق في الكويت 
ويحظــى بســمعة رائعــة، 
وقيامــه بإطــالق مثــل هذا 
املهرجــان ســيعتبر خطوة 
رائدة على مســتوى مراكز 

التسوق في الكويت.
الكويــت هــي  أن  وأكــد 
األكثــر ارتفاعا في أســعار 
السلع الغذائية واالستهالكية 
األساســية مقارنة مع دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
حيث أوضح أن الكويت أكثر 
ارتفاعا لألسعار بنسبة ١0% 
عن مملكة البحرين وبنسبة 

22% عن السعودية.

عميد معروايماجد اجلنديمحمود حمزة عبدالعزيز عبدربهخالد الثنيان 

املهرجان فكرته 
تشجيعية تعمل 

على رفع مستوى 
املبيعات وتفتح 

مجااًل للربحية من 
خالل التواصل مع 

اجلمهور بشكل 
مباشر

الرميضي توقّع االنتهاء منه الشهر المقبل

إجناز 75% من مول الرميثية اجلديد.. وجارٍ طرح مناقصة التأثيث

والعقبات ملشــروع السوق 
اجلديد، وذلك بحضور أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية أمني 
الصندوق محمد الفيلكاوي 
املبانــي  جلنــة  ورئيــس 
واملرافــق ومدير املشــروع 
علي الكندري واملدير العام 
بالتكليــف مصطفــى هالل 
وممثلني عن مقاول التنفيذ 
واملكتب االستشاري. وشدد 
الرميضي على أن مثل هذه 
الزيارات تــدل على اهتمام 
التعاونيــة  املنشــآت  إدارة 
الــوزارة باملشــروعات  في 
التعاونيــة اجلديــدة وآلية 
تنفيذها بالشكل الذي يحقق 
الطموحات واألهداف ضمن 
املدد احملددة. وقد اطلع الوفد 
الزائر على حجم اإلجناز في 
املشــروع ومــا وصلت اليه 
االمــور، مؤكــدا أن هذا هو 

غاية ما ينشده التعاونيون 
من الوزارة، من خالل اطالع 
اجلهات الرقابية على ســير 
العمل وإزالة املعوقات التي 

تعترضه.
ومــن جانبــه قــال أمني 
الصندوق م. محمد الفيلكاوي 
إن اجلمعية تعلق آماال كبيرة 
على هذا املشروع الذي يعد 
إضافــة متميزة للمنشــآت 
التعاونية بالكويت خاصة 
أنه ينفــذ مبنطقة الرميثية 
ذات الكثافة السكانية العالية 
مما ســيوفر فرصــة طيبة 
ألهالي املنطقــة ويقدم لهم 
خدمــات راقية هم بال شــك 
أهل لها، مشيرا إلى أن تكلفة 
التعاقديــة تبلغ  املشــروع 
3.375 ماليني د.ك الفتا إلى 
أن املشروع انطلق في مايو 
20١5، ومــن املتوقع أن يتم 

أعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة تعاونية الرميثية محمد 
الرميضي االنتهاء من %75 
مــن أعمــال تشــييد وبناء 
مول الرميثية اجلديدة ق١١ 
متوقعا أن يتم االنتهاء منه 
الشــهر القــادم فيما يجري 
حاليا االعداد لطرح مناقصة 
التأثيث بعد حصول اجلمعية 
على موافقة الوزارة بشأنها 
ليدخــل املــول فــي خدمــة 
املستهلكني ويقدم املنتجات 

املميزة لهم.
جــاء ذلــك علــى هامش 
اجلولة التفقدية التي قام بها 
مدير إدارة املنشآت التعاونية 
بوزارة الشؤون م.مقداد بن 
نخي ومراقب اإلدارة م. سامي 
املــال ورئيس قســم الرقابة 
الهندســية م.خالد املرزوق 
لالطالع على آخر املستجدات 

االنتهاء من تشييده الشهر 
املقبل.

أمــا رئيس جلنة املباني 
واملرافــق ومدير املشــروع 
علي الكندري فقد اوضح ان 
املول يتضمن سردابا وأرضي 
وميزانــني وتبلغ مســاحة 
الســرداب 5300 م2 بينمــا 
يتــم تنفيذ الــدور االرضي 
علــى مســاحة 49٨0.٨0 م2 
فــي حــني ان دور امليزانني 
تبلــغ مســاحته 4669.2١0 
م2 باإلضافــة الى مســاحة 
١74.360 م2 خدمات السطح، 
الفتــا إلى ان املــول اجلديد 
سيكون إضافة نوعية تدخل 
ضمن سلســلة االنشــاءات 
التعاونية احلديثة التي تتم 
في الكويت حيث ســيعتبر 
من أبرز اإلجنازات في تاريخ 
جمعية الرميثية التعاونية.

مقداد بن نخي يطلع على آلية سير العمل في مول الرميثية اجلديدصورة جماعية للحضور 

الفيلكاوي: تكلفة 
املشروع 3.375 

ماليني دينار وإمتام 
تشييده الشهر 

املقبل 

الكندري: املول 
يشتمل على سرداب 

وأرضي وميزانني 
مبسطحات إنشائية 

تقدر بـ 15000م2

مذكرة تعاون بني احتاد املزارعني والتعاونيني العرب

»الرعاية االجتماعية« نظّم يوم التخضير

7 جهات حكومية حتصل على امتياز 
في تقييم التفاعل مع شكاوى املواطنني

بشرى شعبان 

شــهد االحتاد الكويتــي للمزارعني توقيع 
مذكرة بني احتاد املزارعني الكويتي واحتاد مربي 
الثروة احليوانية واحتاد التعاونيني العرب في 
مجال التعاون الزراعي واحليواني بني اجلهتني. 
وقد استهل احلفل في كلمة ترحيبية لرئيس 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني هادي 
الوطري رحــب خاللها بالضيوف، متمنيا أن 
يكون هذا التعاون بادرة خير للقطاع الزراعي 
في الكويت، السيما فيما يتعلق بتبادل اخلبرات 
الزراعيــة والعمــل معا ملواجهة أي إشــكالية 
تتعرض لها الزراعة في الكويت وأيضا التعاون 
على أعلى مستوى في مجال األبحاث الزراعية. 
وشــدد الوطــري علــى أهمية التوســع 
فــي هذه املذكرة لبلوغ الهدف املنشــود في 
توفير األمن الغذائي بالوطن العربي. بدوره، 

اعتبر رئيس احتاد التعاون العربي د.أحمد 
الظاهــر عثمــان أن هذا التعــاون نطمح أن 
يشمل كل االحتادات ذات العالقة في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، مشيرا إلى قبول 
طلب االحتــاد الكويتــي للمزارعني كعضو 
في احتاد التعاونيــني العرب، وموضحا أن 
التعاون سيشمل تبادل اخلبرات واالستيراد 
اجلماعي بني أعضاء االحتاد وتبادل السلع 
بني الدول األعضاء. وأكد أن الكويت من الدول 
املؤسسة الحتاد التعاون العربي منذ عام ١9٨١ 
وعضو فيه منذ إنشائه. بدوره، أثنى رئيس 
احتاد مربي الثــروة احليوانية في الكويت 
محمــد البغيلي على أهمية توقيع مثل هذه 
املذكرات التعاون خلدمة القطاعات الزراعية 
السيما املزارعني ومربي الثروة احليوانية، 
كاشفا عن توجه الستيراد األعالف املجففة 

عبر احتاد التعاونيني العرب.

بشرى شعبان

الوكيل  برعاية ومشاركة 
الرعايــة  لقطــاع  املســاعد 
االجتماعية في وزارة الشؤون 
د. فاطمــة املــال نظــم قطاع 
الرعايــة االجتماعية وضمن 
التطويــر ملجمع دور  برامج 
الرعاية في الصليبخات واميانا 
بأهمية مــا تضيــف الورود 
واألشــجار من راحة نفسية 
للنزالء والعاملني، وشارك بكل 
ادارته في يوم التخضير الى 
جانب مشــاركة من مدرســة 

العتيقي ابتدائية بنني.
وأكــدت املال فــي تصريح 
صحافي حرص وزارة الشؤون 
ممثلــة فــي قطــاع الرعايــة 
على مشــاركة النزالء في كل 
األنشــطة واملناســبات التي 
تقام في الكويت، وقالت املال: 
حرصنــا كل عام على تنظيم 
حملة تخضير املجمع وزراعة 
األزهار املنوعة من قبل النزالء 
مــن مختلــف اإلدارات فــي 
املجمع من املعاقني واملسنني 
واحلضانة العائلية، وهو يوم 
اصبح مميزا بالنسبة للنزالء 

ينتظرونه كل عام.
وأكــدت ان القطاع ماضي 
قدما في تنفيذ خطة التنمية 
اإلدارات  والتطوير وجميــع 

بشرى شعبان

للمــرة الثانية على التوالي خالل شــهري 
اغســطس وســبتمبر، اظهــر تقريــر حلملة 
»الكويت محتاجة« حصول 7 جهات حكومية 
هــي وزارة الشــؤون والهيئــة العامة للقوى 
العاملــة ووزارة املواصــالت والهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية وبلدية 
الكويت ووزارة الكهرباء واملاء والطيران املدني 
على تقدير امتياز في تقييم يظهر مدى تفاعل 
الوزارات والهيئــات احلكومية مع ما وصلها 
من شــكاوى املواطنني والتي تتعلق بعيوب 
اخلدمات املقدمة من تلك اجلهات. وفي الوقت 
الذي حصلت فيه اجلهات السبعة على تقدير 
امتياز حصلــت جهتان فقط على تقدير جيد 
في مستوى التفاعل مع شكاوى املواطنني هما 
وزارتا املالية واالوقاف والشؤون االسالمية.

كما اظهر التقرير حصول 4 جهات حكومية 

اخرى على تقدير شبه معدوم، وهو ما يعني ان 
تفاعل تلك اجلهات مع شكاوى املواطنني ضعيف 
وهــي وزارات الصحة والداخلية واالشــغال 
والهيئــة العامة للبيئة، بينمــا حلت وزارات 
التجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي 
في املراتب االخيرة حيث صنف التقرير تفاعلها 

مع شكاوى املواطنني بأنه معدوم.
وفي تعليق لوزيرة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل ووزيــرة الدولة لشــؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح على هذا التقرير، اكدت 
ان العمل بروح الفريق الواحد واحلرص على 
اداء العمل بجدية واخالص من عوامل حتقيق 
النجاح، الفتة الى انها وجميع العاملني في كل 
اجلهــات التي تخضع الشــرافها يعملون من 
اجــل تطبيق القانون وتقدمي افضل اخلدمات 
للجمهور دون النظر الى احلصول على شكر 
او تقدير، حيث يعتبر هذا العمل واجبا وطنيا 

يفترض ان نحرص عليه دون مقابل.

تبادل مذكرة التفاهم 

فاطمة املال خالل زرع احدى الشتالت 

شارفت على إجناز كل ما هو 
محدد في خطة عمل الوزارة 
واخلطــة التنمويــة احملددة 
للعــام احلالــي، واكــدت ان 
موظفي ادارة األحداث استحقوا 

البدالت.
واشارت املال الى ان هناك 
القطاع  اجتماعات عقدت في 
مــع عدد من جمعيــات النفع 
للتعاون في كل ما يساهم في 

دعم هذا القطاع اإلنساني والذي 
يأتي ضمن سياســة الوزارة 
حــول املشــاركة املجتمعية 
بتوجيهــات من الوزيرة هند 
الصبيح ووكيل الوزارة د.مطر 
املطيــري، وآخرهم أمس كان 
هناك اجتماع من اجل التعاون 

مع جمعية إعانة املرضى.


