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أول شركة بالقطاع التجاري في الكويت تحصل عليها

»سيفكو« تسلمت أحدث شهادة آيزو إلدارة أنظمة 
اجلودة 2015/9001 و22000/2015

ندى أبو نصر

أعلنت املنظمة املنظمة 
اآليــزو  الدوليــة ملعاييــر 
عن حصول ســيفكو على 
شهادة اآليزو رقم ٢٠١5/9٠٠١ 
وشــهادة رقم ٢٢٠٠٠/٢٠١5 
اجلــودة  إدارة  ألنظمــة 
وتعتبر الشهادة هي النسخة 
األحدث مــن أنظمــة إدارة 
اجلودة األولــى من نوعها 
في العالم هذا باإلضافة الى 
حصول »سيفكو« على هذه 
الشهادة كأول شركة بالقطاع 
التجاري بالكويت داللة على 
جهودها املستمرة لتطبيق 
أفضل املمارسات الدولية مبا 
يتماشى مع رؤيتها في كافة 
فروع »ســيفكو« من خالل 
حفل اقيم في »سيفكو« الري 
بحضور ممثلني من املنظمة 
مت فيه منح »سيفكو« شهادة 

)ايزو(. 
الرئيــس  وأشــادت 
التنفيــذي لســيفكو نــور 
القطامــي باجلهود  فيصل 
املبذولــة مــن فريــق عمل 
الشركة للحصول على هذه 
الشــهادة، وهــو ما يعكس 
منهجية الشــركة الراسخة 
لتحسني اجلودة في مجاالت 
ومنتجاتهــا،  عملياتهــا 
والتزامها بالتطوير املستمر 
لتواكب التطورات العاملية 
للجودة وذلك بالتماشي مع 

خطــط التوســع بالكويت 
وخارج الكويت. 

واجلدير بالذكر أن سوق 
ســيفكو استطاع أن يلعب 
دورا مهما ورئيسيا في كونه 

متميزا في مجال املنتجات 
العضوية واملتخصصة عن 
غيره من األسواق املركزية 
بضائــع  الــي  باإلضافــة 
الســوبر ماركــت عاليــة 
اجلودة واكسسوارات املنزل 
واإللكترونيــات واألجهزة 
الكهربائية واألزياء واملالبس 
واالكسسوارات ومستلزمات 
األطفــال وألعابهــم ويقدم 
سيفكو العديد من اخلدمات 
والتي تضم أكادميية الطهي 
واملطاعم واملقاهي ومحالت 
العطور  العصير ومحالت 
والورود ومنطقة مخصصة 
لأللعــاب للتمتــع بتجربة 
تسوق شيقة تتمتع باألناقة 

املطلقة.

السيد العاصي ماري كار

أطفال »الهالل األحمر« شاركوا
 في »بالعلم نضيء الكويت«

جال األطفال املتطوعون في جمعية 
الهالل األحمر في مجمع األڤنيوز حاملني 
الفتــات تدعــو للتبــرع الطفال االســر 
احملتاجــة فــي الكويت لكــي يواصلوا 
تعليمهم أســوة بباقــي الطلبة مع بدء 
العام الدراسي اجلديد، في سياق حملة 
»بالعلم نضــيء الكويت«. ودعا هؤالء 
االطفال املواطنني واملقيمني الى التبرع 
من خالل لوحات تعبر عن معاناة وعدم 

قدرة أبناء االسر احملتاجة على مواصلة 
تعليمهم نتيجة عدم اســتطاعة اسرهم 
دفع تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس.
مــن جهته، قال نائب رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية أنور احلساوي ان التبرع 
لصالح أبناء االســر احملتاجة ملواصلة 
تعليمهــم ينطلق مــن أهميــة التعليم 
باعتباره مســألة لم تعد محل جدل في 
أي منطقة من العالم، مضيفا ان التجارب 

الدولية اثبتت أن بداية التقدم احلقيقي 
لكل الدول التي أحرزت شوطا كبيرا في 

هذا املجال تتم من خالل التعليم.
من جانبها، قالت مديرة إدارة تنمية 
املــوارد في اجلمعية ملــى العثمان انهم 
أرادوا جذب انتباه الناس للتبرع لصالح 
أبناء االسر احملتاجة بالكويت من خالل 
االطفال املتطوعــني الذين يجولون في 
املجمــع لصالح أقرانهــم احملرومني من 

23 مخالفة أغذية وتعدٍ على أمالك الدولة بحولي
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامــة بالبلديــة عــن قيام 
فريق الطوارئ التابع لفرع 
بلدية محافظة حولي بحملة 
على املطاعم واحملالت مبنطقة 

حولي.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس فريق الطوارئ رياض 
الربيع ان اجلوالت مستمرة 
الفتــرة الصباحيــة  خــالل 
واملسائية للتأكد من تطبيق 
أصحاب احملالت الشتراطات 
وقوانني البلدية مشددا على 

عدم التهاون بتطبيق القانون.
وأضاف ان احلملة أسفرت 
عــن حتريــر ٢3 مخالفــة 
متثلت في مخالفات تشغيل 
عامــل دون احلصــول على 
شهادة صحية، والعمل قبل 
احلصول على شهادة صحية، 
وإقامة إعالن للنشاط بدون 
ترخيص، واستغالل مساحة 
خارج حدود احملل، وتداول 
مواد غذائية تالفة، ومصادرة 
وإتــالف ٢6 كجــم من املواد 

الغذائية. الكشف على اللحوم بأحد محالت اجلزارة

15 محضر مخالفة وإغالق محلني باألحمدي
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامــة بالبلديــة عــن قيام 
فريق الطوارئ التابع لفرع 
بلديــة محافظــة األحمــدي 
النوبة )ج( بجولة تفتيشية 
وتفقدية للمحالت التجارية 
ولشوارع وميادين احملافظة 
اإلعالنــات  إزالــة  بهــدف 
العشــوائية، وذلــك ضمــن 
إطــار احلملة التــي أطلقتها 
إدارة العالقات العامة حتت 

شعار#بتعاونكم_جنملها.
وفي هذا السياق، أوضح 
رئيس فريق الطوارئ مشعل 
أبا الصافي ان اجلولة تركزت 
على احملــالت التي ال توجد 
النشــاط  فيهــا تراخيــص 
اخلــاص بهــا وتراخيــص 

اإلعالنــات اخلارجية، حيث 
أســفرت اجلولة عن حترير 
١5 محضــر مخالفــة أغذية 
وإعالنــات تنوعت بني عدم 
وضــع ترخيص االعالن في 

مــكان بــارز والتخزين في 
ظروف غير صحية. 

وأضاف أبــا الصافي انه 
من خــالل اجلولة مت إغالق 
محلني ملخالفة قوانني وانظمة 
البلدية، باإلضافة الى إزالة 
4٢ إعالنــا عشــوائيا مــن 
شــوارع وميادين احملافظة 
تنوع بني الورقي واحلديدي 
والكرتوني. كما دعت إدارة 
العامــة املواطنني  العالقات 
الى عــدم وضــع االعالنات 
العشوائية وذلك لعدم تشويه 
املنظر العام للبالد، وفي حال 
وجود اي استفسار أو شكوى 
ميكنهم التواصل عبر مواقع 
التواصل االجتماعي للبلدية 

.kuwmun@

إغالق أحد احملالت

افتتحه مدير هيئة البيئة بمشاركة مبادرة »نحميها«

تعليم الزراعة وصناعة »الكومبوست« 
هدف ملتقى »بيوت وحدائق صديقة للبيئة«

باهي أبوالعال

افتتح أول من امس رئيس 
مجلــس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبداهلل األحمد ملتقى »بيوت 
وحدائــق صديقــة للبيئة« 
االول فــي منطقــة اليرموك 
الصحيــة وذلك مبشــاركة 
املبــادرة املجتمعية لتقليل 
النفايات »نحميها« والعديد 
احلكوميــة  اجلهــات  مــن 
واالهلية وذلك لنشر الوعي 
في البيوت واملدارس وحتقيق 

األمن الغذائي في الكويت.
وخــالل امللتقــى أعــرب 
اليرمــوك  مختــار منطقــة 
عبدالعزيــز املشــاري فــي 
تصريح صحافي عن فخره 
بالشراكة املجتمعية مع كل 
الفــرق التطوعية واجلهات 
احلكومية واألهلية من أجل 
تعزيز هذه الشراكة وتطبيقا 
لرســالة التعاقد التي سبق 
اليرموك  ووقعتهــا مدينــة 
الصحية مع منظمة الصحة 

العاملية في مايو ٢٠١4.
وأكد املشاري أن امللتقى 
يهدف تشجيع اهالي املناطق 
لالهتمــام بالزراعة وكيفية 
تعليم صناعة الكومبوست 
إضافة إلى االهتمام ونشــر 
الوعي بأهمية فرز النفايات 
وااللتــزام باملعاييــر التــي 
وضعتهــا منظمــة الصحة 

العاملية للمدن الصحية.
وأوضح أن مدينة اليرموك 
الصحية قطعت شوطا كبيرا 
في تعزيز ثقافة فرز النفايات 

بــني أهالي املنطقــة وطلبة 
وطالبــات املــدارس كمــا مت 
تخصيص ثالث حاويات لفرز 
النفايــات )حاوية لألوراقـ  
حاوية للبالســتيكـ  حاوية 
خاصة لزجاجــة املياه( كما 
مت االتفاق مع احدى الشركات 
اخلاصة بجمع وفرز النفايات 
للمرور على البيوت واملدارس 
احلكوميــة  والقطاعــات 

واألهلية.
البيئة  وأضاف ان جلنة 
التابعــة  الغــذاء  وســالمة 
اليرمــوك  ملجلــس مدينــة 
الصحية فــي تأهيل حدائق 
املدارس وإشراك الطلبة في 
الزراعة، مشــيرا الى أنه قد 
مت تخصيــص مســابقة هذا 
العام ألحسن حديقة مدرسية 
واستطاعت هذه اللجنة على 
مدار أكثر من عامني أن تقيم 
ورش عمل ودورات لكيفية 

عمل »الكومبوست«.
من جانبها، شددت رئيس 
مبــادرة »نحميهــا« ســعاد 

اجلاراهلل عل أن امللتقى يهدف 
إلى نشر الوعي بأهمية فرز 
النفايات مــن بيوت منطقة 
اليرموك الصحية والتدريب 
النفايــات  حتويــل  علــى 
العضوية في املنزل لصناعة 

»الكومبوست«.
البيــوت  وتشــجيع 
الزراعات  واحلدائــق علــى 
املثمــرة لتحقيــق االكتفــاء 
مبــادئ  وتعليــم  الذاتــي 
الزراعة املنزليــة التقليدية 
والتعريــف بقانــون حماية 
البيئة الكويتية رقم 4٢ لسنة 
٢٠١4 وتوزيع شتالت حقلية 
للزراعة املنزلية.. إضافة إلى 
اإلعالن عن مســابقة بيوت 
وحدائق صديقة للبيئة في 

منطقة اليرموك.
وأضافت أن امللتقى يشهد 
العديد من اجلهات املشاركة 
فــي أركان املعــارض منهــا 
ركن مبــادرة نحميها وركن 
الهيئة العامة للبيئة وركن 
وزارة الكهرباء واملاء وركن 
مكتب املدن الصحية وركن 
معهد األبحاث العلمية وركن 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثــروة الســمكية وركــن 
الزراعــة املائية وركن مركز 

النخيل النسيجي.
وأوضحــت أن فعاليــات 
امللتقى تشمل العديد أبرزها 
ورشة فرز النفايات املنزلية 
وورشــة تعليــم صناعــة 
املنزلــي  »الكومبوســت« 
الزراعــة  وورشــة تعليــم 

املنزلية وتوزيع الشتالت

عبدالعزيز املشاري

جانب من املشاركني في امللتقى

امللتقى يعمل على 
نشر الوعي في 

البيوت واملدارس 
لتحقيق األمن 

الغذائي

 سعاد اجلاراهلل خالل امللتقى

الرئيس التنفيذي لسيفكو نور فيصل القطامي متوسطة فريق عمل »سيفكو« في لقطة جماعية

)محمد هاشم( نور القطامي تتسلم شهادة اآليزو  
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التاريخي  الدستورية  المحكمة  حكم  صدر  وتوفيقه  اهلل  بحمد 
بتأكيده على عدم دستورية قانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 
2015 الذي كان لنا شرف الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية 
ليأتي الحكم بفضل اهلل مكرسـًا لقيـم العـدالـة ومنتصرًا  لكرامة 

االنسان.
وأمـام هذا الحكـم التاريخي وتداعيـات القانـون الذي أقـره مجلـس 
2013 نـتقـدم بجزيـل الشكـر والتقديـر وعظـيـم االمتـنـان إلى 

مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ/صباح األحمد الجابر الصبـاح
حفظه اهلل ورعاه 

على موقفه الحكيم وأوامره السامية وتعليماته السديدة بـإعـادة 
النظـر في هـذا القـانـون المعيب.

كما أتقـدم بالشكـر والتـقـديـر إلى أبنـاء الكـويـت جميعـًا الذين 
شعبيـة  بجهـود  انطلقـت  التـي  الوطنيـة  الحمـلة  في  ساندونا 
مخلصـة مـنـذ صدور هـذا القانـون لكشـف مخاطـره وبيـان آثاره 

المدمرة .
وال نـنسـى في هـذا المقـام اال أن نتـقـدم بالشـكـر الجـزيـل إلى

وأسرة مكتبه على جهودهم  العنزي  المحامي/ محمد عبداهلل 
هذا  دستورية  عدم  ومبررات  الطعن  دوافع  بيان  في  المخلصة 

القانون.

أخوكم
 مرزوق الخليفة الشمري


