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»األشغال«: االنتهاء من إنشاء وإعمار
المباني العامة بالخيران منتصف العام المقبل

الفيلكاوي: حريصون على تكريم
حفظة القرآن الكريم

الحويلة: نساند مطلب أهالي منطقة
مبارك الكبير بتأسيس جمعية تخدم منطقتهم

أقامت جمعية الفنطاس التعاونية كعادتها السنوية 
حفال لتوزيع اجلوائز على حفظة القرآن الكرمي بحضور 
النائب فالح الصواغ واعضاء مجلس اإلدارة واملدير 
العام، واستهل احلفل بتالوة آيات الذكر احلكيم للفائز 
باملركز االول فئة الكبار املساهم محمد الفيلكاوي ثم 
ألقى نائب رئيس مجلس االدارة مسلم الشريدة كلمة 
احلفل ورحب باحلضور واوضح ان انطالقا من اعتزازنا 
بقرآننا العظيم واحلرص على رعايته وتكرمي حفظته 
من البراعم والناشئة والشباب والكبار، وإعالء لقيمة 
الوفاء التي دعا اليها اس����المنا العظيم جاءت فكرة 
استمرارية تنظيم مسابقة جمعية الفنطاس كنهج 

ملجلس ادارة اجلمعية في حفظ القرآن الكرمي وفي 
ختام كلمته أهدى أسمى آيات الشكر والتقدير جلميع 
االخوة زمالئي اعضاء مجلس ادارة اجلمعية لرئيس 
وأعضاء جلنة املسابقة ولكل من ساهم في إجناح هذه 
املسابقة القرآنية والشكر كذلك لقطاع املساجد بوزارة 
األوقاف وادارة مساجد األحمدي، ثم تقديرنا جلهود 
املشايخ اعضاء جلنة التحكيم جزاهم اهلل خيرا. ثم 
تفضل اعضاء مجلس االدارة وفالح الصواغ ومدير 
ادارة مس����اجد محافظة األحمدي كريدي الدوسري 
واملراقب الثقافي ملساجد محافظة االحمدي مرزوق 

احلربي بتوزيع اجلوائز على املتسابقني.

ضاري المطيري
أك����د النائب د.محمد احلويلة مس����اندته ألهالي 
منطقة مبارك الكبير في مطالبتهم بتأسيس جمعية 
تخدم منطقتهم، مشيرا الى ان هذه املطالب الشعبية 
عادلة وشرعية، كما شدد على دعمه لرفع املعاناة عن 
أهالي محافظة مبارك الكبير على وجه العموم، الفتا 
الى ان املنطقة تفتقر الى مقومات احملافظة القائمة 
بذاتها، حيث تنقصها مرافق عامة وخدماتية حيوية 
وعديدة كاملستشفى والنوادي الرياضية واألسواق 
التجارية. وأشار احلويلة في ديوان بدر الهدبة في 
منطقة مبارك الكبير والذي جمع بعض أهالي املنطقة 
املطالبني بإنشاء جمعية مستقلة تخدم املنطقة الى 
انه س����ينقل معاناتهم ومطالبهم بصفته نائبا عن 
األمة وعن الدائرة اخلامسة الى السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، واتصاله بالوزير واملسؤولني، متمنيا ان 

تكون هناك مبادرة اهلية مماثلة في املناطق األخرى 
كالقصور والعدان والقرين. واوضح ان عمل اجلمعية 
التعاونية ال يقتصر على إنشاء سوق جتاري فقط، 
فهناك افرع تابعة لها تخدم األهالي وتقدم األنشطة 
الثقافية املتنوعة وتدعم مؤسسات املجتمع املدني 
بجميع اشكالها، موضحا ان وجود جمعية مستقلة 
مبنطقة مبارك الكبير سيؤمن اخلدمات والسلع ذات 
اجلودة والتي يصعب على جمعية القرين احلالية 
حتقيقها التساع الرقعة التي تغطيها وتشرف عليها. 
ومن جهته حتدث د.بس����ام الشطي نيابة عن أهالي 
منطقة مبارك الكبير، مبينا ان مطلبهم في إنش����اء 
اجلمعية التعاونية اخلاص����ة باملنطقة يأتي كحق 
مكتس����ب لألهالي، خاصة ان الدولة قامت بتقسيم 
املنطقة الى 4 قطاعات وهي العدان والقرين ومبارك 

الكبير والقصور، وعينوا مختارا لكل قطاع منها.

تعمل وزارة األشغال على إنشاء 
واجن����از وتنفيذ املبان����ي العامة 
مبدينة اخليران اجلديدة جنوب 
العاصمة الكويت ضمن مشروع 
إنشاء وتطوير قطع من الضاحية 

االولى في املنطقة.
وقال رئيس فريق مش����روع 
جزيرة بوبي����ان وميناء بوبيان 
ل����دى قطاع املش����اريع  البحري 
ال����وزارة س����رور  الكب����رى في 
العتيبي ل� »كونا« امس ان جهاز 
تنفيذ اتفاقيات املنطقة املقسومة 
وتطوير وتنمية اجلزر الكويتية 
واملش����روعات الكبرى بدأ تنفيذ 
البنية التحتية للمشروع. واضاف 
العتيبي انه بعد صدور املرسوم 
72 لس����نة 2005 وانتقال جميع 
اختصاصاته وحقوقه والتزاماته 
الى وزارة األشغال استكمل القطاع 
تنفيذ البنية التحتية للقطع 2 و3 
و7 في املدينة اجلديدة. وأوضح 
انه مت تقس����يم املش����روع الى 3 
عقود حيث تضم����ن العقد األول 
إنش����اء واجناز وصيانة االعمال 
الترابية ومحط����ة معاجلة مياه 
الصرف الصحي ومحطة التحويل 
الرئيس����ية والكابالت واخلطوط 
األرضية واخلطوط الهوائية كي 

في 132.
وأشار الى ان العقد األول تضمن 
أيضا إنش����اء أبراج املياه العذبة 
واخلطوط الرئيسية واملضخات في 
القطع الثالث. وأفاد بأن العقد الثاني 
شمل إنشاء واجناز وصيانة الطرق 
الداخلية واملرافق العامة واألعمال 
التجميلية واحملوالت الفرعية كي 
في 11 وشبكات االتصاالت وأجهزتها 
وخطوط األلياف الضوئية. وقال 
العتيبي ان العقد الثالث يتضمن 

إنش����اء واجناز وصيانة املباني 
العامة ل����وزارات الدولة املختلفة 
الهامة والضرورية خلدمة املواطنني 
حيث يتم تنفيذ عدد ثالثة مساجد 
منوذج رقم 60 والتي تتبع وزارة 

األوقاف والشؤون االسالمية.
وأضاف انه جار تنفيذ مباني 
تابعة ل����وزارة التربية والتعليم 
ومبنى لروضة األطفال منوذج 100 
وعدد 2 مدرسة متوسطة للبنني 
وأخرى للبنات منوذج رقم 2000 
ويتبعهم سكن للمدرسني وآخر 
للمدرسات وعدد 1 مدرسة ثانوية 
للبنات منوذج رقم 131 يتبعها سكن 
للمدرس����ات. وأوضح ان الوزارة 
قامت بتنفيذ مباني لوزارة الداخلية 
مثل مخفر الشرطة ومركز خلدمة 
املواط����ن ومبنى قيادة الدوريات 
ومبنى ط����وارئ الكهرباء لوزارة 
الكهرباء وامل����اء ومبنى مركزي 
لوحدات التكييف لتغذية املباني 
بالتكييف. وأش����ار ال����ى انه يتم 
تنفيذ مرك����ز صحي يتبع وزارة 
الصحة كما انه جار تنفيذ أعمال 
البنية التحتي����ة في املنطقة من 
أعمال طرق وشبكة صرف مياه 
األمطار وزراعة وجتميل الشوارع. 
من جهته، قال مهندس املشروع 
س����عود الصبر ان����ه مت البدء في 
تنفيذه بتاريخ االول من سبتمبر 
2008 ومدة تنفيذه 20 شهرا وان 
نسبة التنفيذ في املشروع تصل الى 
حوالي 66%. وتوقع الصبر االنتهاء 
من تنفيذه في منتصف العام املقبل 
وان التنفيذ يتم بالتنس����يق مع 
جميع الوزارات املعنية حتى يتم 
االنتهاء منه على أفضل وأحدث 
متطلبات العمل في تلك املباني. 
إلى ذلك، اكد رئيس مكتب خدمة 

املواطن بوزارة األش����غال العامة 
علي بوش����هري ان ال����وزارة من 
واقع مسؤولياتها من جهة ومن 
حرصها على التواصل مع املواطنني 
واملقيمني فيما يتعلق باخلدمات 
املقدمة، فإنها حرصت على توفير 
عدة مراكز خلدمة املواطن موزعة 
على كل احملافظات، وقد قام املكتب 
خالل الشهرين املاضيني بتوزيع 
وتوفير بوسترات التوعية على 
املرافق العام����ة خلدمة املواطنني 
فيما مت بث أفالم توعوية تهدف 
الى حس����ن استخدام تلك املرافق 
مبا يحقق راحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني، الى جانب تخصيص رقم 
للطوارئ )150( لتلقي الشكاوى 
واملالحظات على مدار الساعة الى 
جانب تلقي الشكاوى على صفحة 
الوزارة االلكترونية وفق مناذج 
www.mpw.gov.( معدة لهذا الغرض

kw(. وان من أهم خطط املكتب التي 
مت اجنازها خالل الفترة املاضية 
التركيز على رقم 150 ليكون في 
متناول اجلمهور الكرمي ملعاجلة 
أسباب الشكوى بالسرعة املمكنة إال 
ان طبيعة بعض الشكاوى تتطلب 
التنس����يق مع اجلهات اخلدمية 
االخرى، وجناحنا في املهمة الواقعة 
على عاتقن����ا يعكس مدى تفاعل 
وتعاون اجلهات املعنية بالوزارة 
مع االخوة املواطنني والشركات 
بضرورة التقيد بالتعليمات بعدم 
رمي املخلفات مبختلف أنواعها من 
زيوت وغيرها مبناهيل الصرف 
الصحي ومناهي����ل األمطار التي 
تعوق حركة املجاري واحملافظة 
على كفاءة أدائها وذلك من خالل 
وسائل االعالم املختلفة مبا يحقق 

الصالح العام.

خالل حفل أقامته تعاونية الفنطاس بحضور الصواغ

أكد أن المنطقة تفتقر إلى مقومات المحافظة القائمة بذاتها

فالح الصواغ مكرما أحد الفائزين

د.محمد احلويلة خالل لقائه مع أهالي املنطقة في ديوان الهدبة

)انور الكندري( د.وليد الطبطبائي مكرما احد املتفوقني

د.فاضل صفر خالل لقائه إبراهيم املنصوري وعبداهلل العمران

د.ناجي املطيري خالل جولته في محطة األبحاث في كبد

الطبطبائي: على رئيس الوزراء التصدي لالستجواب
وأن يبرئ ساحته بالرد على األسئلة المطروحة

المنصوري: تعاونية حطين ومرافقها ترى النور قريبًا

المطيري: الطاقة الشمسية مصدر حيوي من مصادر الطاقة البديلة
دارين العلي

قام وفد من مس���ؤولي 
الكويت  وباحث���ي معه���د 
العلمية بجولة  لالبح���اث 
في محطة االبحاث الزراعية 
التابعة للمعهد، والكائنة في 
منطقة كبد، برئاسة مدير 
عام املعهد د.ناجي املطيري، 
ونائب املدير العام لشؤون 
االبحاث د.محمد س���لمان، 
ومديرة ادارة موارد الغذاء 
والعلوم البحرية د.سميرة 
عمر، ومديرة دائرة الزراعة 
القاحل���ة  املناط���ق  ف���ي 
والتخضير باملعهد د.عفاف 

الناصر.
ب���دأت اجلول���ة بزيارة 
الطاقة الشمس���ية  مرافق 
الت���ي مت بناؤها في اواخر 
الثمانينيات وتوقف العمل 
العراقي  الغ���زو  فيها منذ 
الغاشم على الكويت، وأكد 
الطاقة  د.املطيري اهمي���ة 
الشمسية كمصدر حيوي من 
مصادر الطاقة البديلة التي 
يتبناها املعهد ضمن مشروع 
التحول االستراتيجي الذي 
يتم تنفيذه حاليا، ويتضمن 
خططا لتطوير برامج املعهد 
البحثية حت���ى عام 2030، 
ثم قام الوفد بزيارة مرافق 
النباتي واحملافظة  االنتاج 
عل���ى النبات���ات البري���ة، 
واطلع���وا عل���ى التجارب 
الت���ي يجريها  الناجح���ة 

النباتات  الباحثون الكثار 
البرية التي لها اثر ايجابي 

على احلفاظ على البيئة.
ومن املرافق التي زارها 
الوفد ايض���ا موقع زراعة 
الع���الف، واطلع���وا على 
االحتياجات الالزمة لتطوير 
هذا املرفق املهم، ومن هناك 
استكمل الوفد جولته بزيارة 
الدواجن،  ابح���اث  مزرعة 
ومزرعة ابحاث املاشية، ومن 
اجلدير بالذكر ان الدواجن 

واالغنام التي يتم تربيتها 
في هاتني املزرعتني تتميز 
مبس���توى فائق اجلودة، 
ويتم تغذيتها على اعالف 
نباتية املص���در، وتطرح 
للبيع ملوظفي املعهد الذين 
يحرصون على شرائها ملا 
تتميز به من جودة فائقة، 
باالضاف���ة لكونها صحية 
للغاية نظ���را لعدم وجود 
مواد كيميائية في االعالف 
التي تناولتها، ثم قام الوفد 

بزيارة مرك���ز احليوانات 
الصحراوية لالطالع على 
الطبيعة على امكانية تنفيذ 
ابحاث جديدة في هذا املجال 
املهم الذي يتالءم مع بيئة 
الكويت الصحراوية. واختتم 
الوفد زيارته في قاعة كبار 
الزوار امللحق���ة باحملطة، 
حيث متت مناقشة اهم سبل 
تطوير هذا املرفق احليوي 
املهم الذي يساهم في حتقيق 

األمن الغذائي للكويت.

رندى مرعي
أعرب النائب د.وليد الطبطبائي 
ع����ن تأييده الس����تجواب رئيس 
مجلس ال����وزراء معتبرا انه حق 
للمس����تجوب خاصة ان االسئلة 
التي مت تقدميها ل����م يتم االجابة 
عنها بحجة انه����ا معروضة على 
القضاء، مؤكدا ان القضاء ال يحول 
دون حق احلصول على املعلومة 
واملساءلة السياسية املستقلة متاما 

عن املساءلة اجلنائية.
كالم الطبطبائ����ي ج����اء خالل 
رعايت����ه حفل التكرمي الس����نوي 
ملتفوق����ي منطق����ة الروضة الذي 
نظمت����ه جمعية الروضة وحولي 
التعاوني����ة مس����اء ام����س االول 
حيث ق����ال ان خصخصة القطاع 
التعاون����ي س����تقضي متاما على 
احلرك����ة التعاوني����ة الفريدة من 
نوعها والت����ي تتميز بها الكويت 
دون جمي����ع دول العالم. وقال ان 
مش����روع تعديل قانون التعاون، 
مش����روع حكوم����ي ادخلت عليه 
بع����ض التعديالت ووضعت آلية 
جديدة النتخ����اب اعضاء مجلس 
االدارة وبعض التعديالت االخرى 
لتسهيل احلركة التعاونية، الفتا الى 
انه يفترض باحلكومة ان تدرجه 
ضمن اولوياتها، مؤكدا على ضرورة 
تطوير القانون. واكد رفضه لفكرة 
خصخصة القطاع التعاوني ذاكرا 
دوره الرائد اب����ان الغزو العراقي 
وما قام به من دور مشهود، اضافة 
الى ما تقدمه اجلمعيات التعاونية 
من خدمات اجتماعية وانش����ائية 
تساهم في اثراء احلركة التعاونية، 

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
حطني التعاونية ابراهيم املنصوري 
ان مباني اجلمعية بلغت مراحلها 
النهائي����ة وان 85% م����ن مراحل 
املش����روع مت اجنازها وان العمل 

يسير على قدم وساق.
وكشف املنصوري في تصريح 
صحاف����ي ان لقاءاته املتكررة مع 
وزير األشغال والبلدية د.فاضل 
صف����ر والت����ي كان آخره����ا قبل 
أس����بوعني أثمرت متابعة الوزير 
احلقيقية الجناز مخطط اجلمعية 
سواء على صعيد املبنى أو »املول« 
أو بقية املرافق، كما كشفت اللقاءات 
املتتابعة عن مدى اهتمام الوزير 

باملشروع.
وقال املنص����وري ان 85% من 
مراحل املشروع مت اجنازها، مؤكدا 
ان مجل����س االدارة م����ن منطلق 
مس����ؤولياته وحرصه على راحة 
سكان املنطقة سيتسلم أي مرحلة 
يتم اجنازها ليستكمل متطلبات 
املراح����ل الالحقة بهدف تس����ريع 

وتيرة العمل.

املث����ارة ف����ي االس����تجواب مهمة 
العام وبالشفافية  وتتعلق باملال 
وبأهم مؤسسة وهي مؤسسة مكتب 
سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا 
عن امله ف����ي ان يتصدى رئيس 
الوزراء لالس����تجواب والرد على 
النق����اط املطورحة فيه، الفتا الى 
انها تتضم����ن نوعا من االتهامات 
وعلي����ه ان يبرئ س����احته بالرد 
عليها. وحول اس����تجواب وزير 
االش����غال العامة ووزي����ر الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر، اكد 
الطبطبائي تأييده حلق النائب في 
االستجواب، وانه في حال مت اثبات 
جتاوزات على الوزير صفر فمن 
ح����ق االخير ان يرد، وال مانع في 
ان يكون هناك اكثر من استجواب. 
وحول االوضاع الرياضية في البالد 
اش����ار الى غموضها وضبابيتها، 
معربا عن امله في ان يعمل مجلس 
ادارة اللجن����ة االوملبي����ة اجلديد 
برئاسة الش����يخ طالل الفهد على 
تطبيق قانون ال� 14 ناديا خاصة 
انها رغب����ة اميرية. وفي كلمة له 
قال رئي����س مجلس ادارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية سامي 
الياقوت ان جمعية الروضة وحولي 
التعاونية آلت على نفسها ان تبادر 
بتقدمي شتى انواع خدماتها خلدمة 
ابناء املنطقة بش����تى مستوياتهم 
ومشاربهم، واختارت التميز شعارا 
له����ا، واالتقان واالخ����الص هدفا 
لعملها، واضع����ني كل ذلك ضمن 
استراتيجية واضحة املعالم، حتى 
باتت منبرا من منابرنا التعاونية 

الشامخة.

أهال����ي املنطقة تتضم����ن العديد 
أبرزها  من األنشطة املختلفة من 
املتفوق����ني واالحتفاء بهم  تكرمي 
وغير ذلك من األنش����طة اخلاصة 
باملس����اهمني وكل ما من ش����أنه 
تطوير العمل االستهالكي وتلبية 
متطلبات املسؤولية االجتماعية 
لدى املس����اهمني نح����و منطقتهم 

وسكانها.
ولفت العمران الى ان اجلمعية 
تق����وم حاليا بتس����جيل أس����ماء 
ف����ي حجز  الراغبني  املس����اهمني 
شاليهات اجلون اعتبارا من تاريخ 
2009/11/15 إلى 2009/11/18، الفتا الى 
انه ستصاحب أيام اقامة األهالي 
أنش����طة تقيمه����ا ادارة اجلمعية 
لتهيئة أجواء من الرفاهية واملتعة 
واالستفادة. وشدد املنصوري في 
خت����ام تصريحه عل����ى ان أبواب 
مجل����س ادارة اجلمعية مفتوحة 
إلبداء اآلراء واملقترحات واملبادرات 
الهادفة التي تصب في خدمة العمل 
التعاوني مبا يع����ود على أهالي 

املنطقة بالنفع والفائدة.

واصفا اياه����ا باملتميزة والفريدة 
من نوعها على مس����توى العالم، 
مشددا على ضرورة تعديل قانون 
التع����اون ومن ذلك اال تقل س����ن 
املرش����ح لعضوية مجلس االدارة 
عن 30 سنة، وان يخضع لقانون 
من اين لك هذا وقانون الذمة املالية. 
وعن انحراف بعض اجلمعيات عن 
الطبطبائي  التعاوني قال  املسار 
ان هناك بع����ض اجلمعيات التي 
انحرفت عن املسار االمر الذي ادى 
الى حل مجالس اداراتها، اال ان االمر 
ال يستدعي إلغاء احلركة التعاونية 
لوجود بعض السلبيات التي تعالج 
بالقانون، الفتا الى انها تعد مكسبا 
للكويت وتعطي ضمانة لالستقرار 

واشار الى وجود خطة تستهدف 
االسراع في جتهيز املول وتسلم 
مبنى االدارة ثم تزويده بالعناصر 
ذات الكفاءة العالية لتقوم بإدارة 
اجلمعية وفقا لطموحات ساكني 
املنطقة، مبينا ان جملة من االجراءات 
التمهيدية قد أجنز منها ما يتعلق 

االقتصادي، مثمنا الدور املميز الذي 
تقوم به جمعية الروضة وحولي 
التعاونية وما تقدمه من خدمات 
البن����اء املنطقة، مؤك����دا ضرورة 
تطوير دور اجلمعيات وانش����اء 
مجلس حي بكل منطقة تخصص 
له ميزانية من اجلمعيات وكذلك 
تطوير دور املختار. وعن قانون 
الذمة املالية ال����ذي اقرته اللجنة 
التشريعية مؤخرا وتناقض احد 
بنوده مع قانون القضاء املتوقع 
اق����راره وحتدي����د التناقض فيما 
يخص ندب القضاة قال ان مشروع 
الذمة املالي����ة قدم في العام 2007 
التشريعية  اللجنة  وأقر من قبل 
بعد دراسته، اال ان اللجنة املالية 

برصف الطرق والساحات وازالة 
األسوار احلديدية للمشروع.

واوض����ح املنصوري انه وجه 
دعوة الى وزير األشغال والبلدية 
د.فاض����ل صفر لاللتق����اء بأهالي 
املنطقة واطالعهم على ما مت اجنازه 
من مشاريع اجلمعية واملول، فضال 

التعديالت  ادخلت عليه بع����ض 
ووقف عند التصويت، الفتا الى ان 
اللجنة التشريعية اكتفت بدراسته 
في العام 2007 حفاظا على وقت 
املجلس وعلي����ه مت اعتماده بناء 
على الدراسات السابقة، السيما انه 
حظي بتوافق السلطتني التشريعية 
والتنفيذية عليه علما بانه ال يلبي 
كل الطم����وح اال انه خطوة ميكن 
تعديلها مستقبال. واضاف، اما فيما 
القضاء فسيناقش  يخص قانون 
خالل هذا االس����بوع وفي حال مت 
اقراره فسيكون هو املعدل ونتجاوز 
ب����ه قانون الذم����ة املالية. وحول 
احلدي����ث عن اس����تجواب رئيس 
مجلس الوزراء ق����ال ان القضايا 

عن خدمات البني����ة التحتية في 
املنطقة، مؤكدا ان املشروع يسير 
الزمنية املرسومة  حسب اخلطة 

له واملعدة سلفا.
أفاد نائب رئيس  ومن جانبه 
مجل����س االدارة عبداهلل العمران 
ب����أن هناك مفاجآت ع����دة تنتظر 

أكد خالل حفل تكريم نظمته جمعية الروضة وحولي التعاونية للمتفوقين رفضه خصخصة القطاع التعاوني

التقى الوزير صفر لمتابعة التنفيذ ودعاه للقاء المساهمين

وفد من »األبحاث« زار المحطة الكائنة في كبد

صدور عدد جديد 
من مجلة »المزارع«

صدر ع����دد جديد م����ن مجلة 
»املزارع« لش����هر نوفمبر اجلاري 
يتضم����ن مجموعة م����ن احملاور 
االقتصادية والدراسات واللقاءات 
الصحافية والبيانات الرسمية بشأن 
تطوير االنتاج الزراعى في الكويت. 
وتضمنت املجلة التي تصدر عن 
االحتاد الكويتي للمزارعني محورا 
عن انتاج أش����جار النخيل املثمر 
م����ن التم����ور حيث ب����دأ املصنع 
اجلديد النتاج التمور في الكويت. 
وتناولت املجلة موضوع تخصيص 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
جوائز الزراعة والثروة احليوانية 
والسمكية ضمن برامجها الهادفة 
الى تشجيع التطوير الزراعي في 
الكويت. واحتوت على عدة مشاريع 
حديثة ستنجزها احلكومة الكويتية 
خالل السنوات املقبلة منها اقامة 
جتمعات زراعية جديدة باملناطق 
احلدودية وتربية االغنام وتربية 
الدواجن ودراسة بشأن انشاء ميناء 
صيد ومراكز رقابية واالستزراع 
الس����مكي وتطوير نظ����م االنتاج 
الزراع����ي في الكوي����ت وحتديث 
البيانات للهيئة العامة لش����ؤون 

الزراعة والثروة السمكية. 


