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5 وج��ه النائ��ب ف��اح الص��واغ 
الش��ك��ر لوزي��ر الكهرب��اء والماء 
د.بدر الشريع��ان على جهوده لنقل 
مضخة مياه المنق��ف الى جن��وب 
الصباحي��ة، ما يسه��م في إرضاء 

وراحة أهالي المنطقة.

وجه النائب خالد الس��لطان س��ؤاال لوزير التجارة والصناعة احمد الهارون جاء فيه: ورد 
لعلمنا انه متت زيادة س��عر نوعية معينة من حليب األطفال املصروف ضمن املواد التموينية 
املدعومة من الدولة. يرجى إفادتي مبا يأتي: هل فعا متت زيادة األس��عار؟ وما األس��باب التي 
أدت لهذه الزيادة؟ وقدم السلطان اقتراحا جاء فيه: نظرا لعدم وجود مستشفى خاص بضباط 
وزارة الداخلية وملا تعانيه أسرهم لعدم وجود مستشفيات خاصة بهم. لذا فإننا نتقدم باالقتراح 
برغبة بأن يتم السماح لزوجات الضباط واألم واألب واألبناء بالعاج مبستشفى القوات املسلحة 

)جابر العلي( حلني إنشاء مستشفى خاص بوزارة الداخلية أسوة باحلرس الوطني.

الصواغ يشكر الشريعان لنقل 
مضخة مياه المنقف من موقعها

السلطان يسأل عن زيادة أسعار حليب األطفال

جاسم اخلرافي يتوسط رئيس وأعضاء احتاد املزارعني

استنكر النائب محمد هايف املطيري استضافة مقر جنالء النقي مؤمتر 
»الليونز«، خصوصا انه احد اندية املنظمة املاسونية االرهابية، والذي 
يدعي ارتداء ثوب العم����ل اخليري واالجتماعي، داعيا الى فتح حتقيق 

موسع من قبل وزارة الداخلية ملعرفة اجلهة الداعية لهذا امل ؤمتر.
وقال هايف في تصريح للصحافيني: نحن ضد ان تتم استضافة مثل 
هذه املنظمات االرهابية في الكويت، البلد احملافظ الذي جبل اهله على 
مناصرة القضايا العربية واالسالمية. وذكر هايف ان املنظمة املاسونية 
تتستر خلف جدار االعمال اخليرية واالجتماعية وحتاول بث سمومها 
وته����دم االديان وتبيح احملرمات، ولها مخططات س����رية تدار بأصابع 
يهودية. وتس����اءل هايف: اي����ن وزارة الداخلية ووزارة االعالم من هذه 
االباطيل التي تهدف الى تقويض املنظومة االخالقية؟ مطالبا احلكومة 
باستدعاء من اقام املؤمتر ومن يقف وراءه وضرورة كشف املنظمة التي 
حتاول التغلغل بني اوساط املجتمع الكويتي، وحذر هايف من التعامل 

مع مثل هذه املنظمات.

قررت جلنة شؤون اإلسكان البرملانية امس إمهال احلكومة أسبوعني 
لتقدمي بعض املس����تندات املرتبطة مبرئيات »السكنية« ملتابعة تنفيذ 
مش����روع البيوت منخفضة التكاليف. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي 
العبدالهادي في تصريح صحافي ان اللجنة درس����ت مش����روع املنازل 
منخفضة التكاليف، مشيرا الى ان قياديي »السكنية« قدموا 4 اقتراحات 
في شأن هذا املش����روع اال انهم لم يدعموها باملس����تندات التي طلبتها 
اللجنة، ووعد قياديو »الس����كنية« بتزويد اللجنة بهذه املستندات بعد 
اسبوعني. وأوضح العبدالهادي ان املقترحات املقدمة من اللجنة تتعلق 
بآلية دعم وإقراض الش����ركة املنفذة لهذا املشروع، على ان تتم مناقشة 

كل هذه التصورات في االجتماع الذي سيعقد بعد أسبوعني.

ي شعيب املويزر

د. وليد الطبطبائي ن د. معصومة املباركمبارك الوعال د. روال دشتي ن احلربش د جمعا

ي عسكر العنز
هايف يستنكر استضافة

مقر نجالء النقي مؤتمر »الليونز«

»السكنية« منحت أسبوعين للحكومة لتقديم 
تصوراتها حول البيوت منخفضة التكاليف

»الداخلية والدفاع«: 5 سنوات
خدمة لترقية ضباط الصف بدالً من عشر

على اكمال دراستهم من اجل 
مستقبل افضل.

وكانت جلنة شؤون الداخلية 
والدفاع عقدت اجتماعها الثالث 
أمس وذلك ملناقش���ة التقرير 
45 للجنة الشؤون التشريعية 
أربعة  والقانوني���ة املتضمن 
اقتراحات بقوانني مقدمة من 
الفقرة  بعض النواب بتعديل 
االخيرة من املادة 71 مكررا من 
القانون رقم 23 لس���نة 1968 
بش���أن نظام قوة الش���رطة. 
وق���ال مقرر اللجن���ة النائب 
ش���عيب املوي���زري انه تبني 
للجنة ان االقتراحات بقوانني 
الى  االربعة متطابقة وتهدف 

تقليص املدة املنصوص عليها 
بالقانون.

وناقش���ت اللجن���ة تل���ك 
االقتراح���ات بقوانني االربعة 
ورأت ان نص املادة 71 مكررا 
على انه يجوز ترقية ضباط 
الصف احلاصلني على شهادة 
الذين  أو  العام���ة  الثانوي���ة 
يحصل���ون عليها ف���ي اثناء 
اخلدمة ال���ى رتبة رقيب اول 
ويجوز ترقية ضباط الصف 
احلاصل���ني على مؤهل علمي 
يستلزم احلصول عليه دراسة 
مدتها سنتان على االقل بعد 
الذين  أو  العام���ة  الثانوي���ة 
يحصلون عليه في اثناء اخلدمة 

الى رتبة وكيل ضابط، ويجوز 
بقرار من الوزير ترقية ضباط 
الذين يحصلون على  الصف 
مؤهل جامع���ي أو ما يعادله 
يستلزم احلصول عليه دراسة 
مدتها أربع سنوات على االقل 
بعد الثانوية العامة الى رتبة 
مالزم، ويش���ترط في جميع 
احلاالت السابقة ان يكون قد 
مضى على بقاء ضابط الصف 
عشر س���نوات على االقل في 
قوة الشرطة مع اجتياز دورة 
تدريبية حتدد مدتها وشروط 
االلتحاق بها واجتيازها بقرار 
من وكيل الوزارة. ونظرا لطول 
املدة الواردة في الفقرة االخيرة 
من امل���ادة املذكورة والالزمة 
لترقية ضاب���ط الصف الذي 
تتواف���ر فيه الش���روط التي 
اس���تلزمت توافرها فيه تلك 
املادة، فقد أع���د هذا االقتراح 
بقان���ون هادفا الى قصر تلك 
املدة عل���ى خمس س���نوات 
تش���جيعا لضب���اط الصف 
للحصول على شهادات دراسية 
تؤهلهم للترقية الى رتب أعلى، 
وهو ما يكون له بالغ االثر في 
تكوين شخصية رجل الشرطة 

واالرتقاء بعمله.

الداخلية  وافق���ت جلن���ة 
والدفاع خالل اجتماعها امس 
عل���ى تقليص م���دة التحاق 
اجلامعي���ني  العس���كريني 
بدورات الضب���اط من 10 الى 

5 سنوات.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عسكر العنزي ان جلنة الداخلية 
والدفاع اجتمعت اليوم )امس( 
ونظرت الى االقتراحات املقدمة 
من االخوة االعضاء في شأن 
تنظيم قوة الشرطة والتي تهدف 
املدة املنصوص  الى تقليص 
الفقرة االخيرة من  عليها في 
املادة 71 مكررا الالزمة لترقية 
ضباط الصف ممن حصلوا على 
الشهادات الدراسية املبينة بتلك 
املادة، من 10 الى 5 سنوات، وقد 
وافقت اللجنة عليه واصدرت 
تقريرا بشأنه وستعرضه على 
املجلس ملناقش���ته في احدى 

اجللسات املقبلة.
واوضح العنزي وهو احد 
مقدمي االقتراح ان املوافقة على 
تقليص مدة التحاق العسكريني 
اجلامعيني بدورة الضباط من 
10 الى 5 س���نوات تهدف الى 
تش���جيع االخوة العسكريني 
على املثابرة في عملهم وحثهم 

رئيس مجلس األمة: أشعر بمعاناة المزارعين وأناشدهم توحيد أهدافهم

الخرافي: أي رسالة بمناسبة العام الجديد لن تكون أبلغ من رسالة األمير إلى الشعب
على العال���م والكويت وأن تهدأ 
لغة التهديد والوعيد وحتل محلها 

عبارات التفاؤل.
من جهته، ق���ال النائب فالح 
الداخلية  الصواغ ندعو وزارتي 
واإلعالم الى ضبط كل من تسول 
له نفس���ه مخالفة قيم وأخالق 
وآداب مجتمعنا اإلسالمي من خالل 
احلفالت ف���ي الفنادق واملطاعم، 

فيما يسمى رأس السنة.
من جانبه، قال النائب د.جمعان 
احلربش ان كتلة التنمية واالصالح 
تدعو احلكومة للقيام مبسؤولياتها 
مبنع اي جتاوز للقيم واألخالق 
في الفنادق واملطاعم وغيرها من 
األماكن خالل رأس السنة وتؤكد 
اهمي���ة دور وزارت���ي الداخلية 
واإلعالم في من���ع اي جتاوزات 

ومحاسبة املتجاوزين.
وقال النائب شعيب املويزري 
نتمن���ى م���ن وزارت���ي اإلعالم 
والداخلية وجميع اجلهات ذات 
الصلة محاسبة من يخالف مبادئنا 
الديني���ة واعرافن���ا االجتماعية 

وتطبيق القوانني بحزم.

وزارة اإلعالم مسؤولية كبيرة 
في هذا الشأن ألنها املسؤول عن 
الرقابة على احلفالت وتطبيق 

الضوابط.
من جانبه قال النائب مبارك 
الوعالن نأمل أن تقوم األجهزة 
املعنية بوزارتي الداخلية واإلعالم 
بدورها في ضبط احلفالت وكل ما 
يعتبر مخالفا للقانون ورسالتنا 
لوزيري االعالم والداخلية وصلت 
ونطالبهما بااللت���زام بدعوات 

النواب وحتذيراتهم.
النائبة د.روال دشتي  وقالت 
نهن���ئ اجلميع بالع���ام اجلديد 
ونطالب وزارة الداخلية وجميع 
اجلهات بان تكف وصايتها على 
املواطنني، ويحترموا الدس���تور 
ويتخذوا االجراءات التي تضمن 
عدم تقييد احلرية الشخصية التي 
املواطنون  الدستور مادام  كفلها 
يراعون ويحترمون النظام واآلداب 

العامة.
النائ���ب د.معصومة  وقالت 
املبارك نهنئ اجلميع بالعام اجلديد 
واهلل يجعله عام أمن وسالم ووئام 

ان ممثل���ي األمة لن يترددوا في 
محاسبة اي جهة حكومية تتهاون 
في واجب صيانة القانون وحماية 
املجتم���ع مما يض���ر باألخالق 

والدين.
وجدد الطبطبائي التذكير مبا 
تعهدت به احلكومة قبل سنوات 
أمام مجلس األمة بتطبيق ضوابط 
على احلفالت وعدم السماح مبا 
يغضب اهلل عز وجل ومبا يسيء 
الى املجتمع الكويتي، وقال ان على 

هذه املناسبة الغريبة عن تراثنا 
وعاداتنا باتت تستغل من بعض 

املستهترين في هذا االجتاه.
وقال ان على وزارة التجارة 
محاس���بة ومعاقب���ة وس���حب 
ترخيص اي مطعم او مقهى او 
فندق ينظم احتفاال من هذا القبيل 
ويتضمن جتاوزات وخروجا على 
قيم املجتمع سواء كان اختالطا 
ارتداء ملالبس غير  او  فاحش���ا 
محتش���مة او غناء هابطا، وقال 

املزايدات ودغدغة العواطف، داعيا 
اجلميع الى العمل على التوصل 
الى نتائج حتظى مبوافقة االغلبية 

او االجماع عليها.
من جانبه، دعا النائب د.وليد 
الطبطبائي وزارة الداخلية وقوى 
األم���ن ال���ى رص���د وضبط اي 
جتاوزات او خروج عن ضوابط 
العامة مما يقوم  الدين واآلداب 
به البعض بحجة االحتفال مبا 
يسمى ليلة رأس السنة، وقال ان 

قبل املجل���س، وبالتالي اصبح 
قرار مجل���س االمة وليس قرار 
مكتب املجلس او بناء على طلب 
مجموع���ة من الن���واب، مؤكدا 
ان���ه اذا كان هناك طلب لتغيير 
املوعد فيج���ب الرجوع فيه الى 

املجلس.
وشدد على ان املهم ليس هو 
موعد اجللس���ة بقدر ما سيدور 
فيها واحلرص على التوصل الى 
نتيجة واقعية عملية بعيدا عن 

وبس���ؤاله عما اذا كان هناك 
طلب مقدم من قبل النواب لتحديد 
جلسة خاصة في 7 يناير ملناقشة 
احلقوق املدنية لفئة غير محددي 
اجلنسية، اوضح اخلرافي: حتى 
ان كان هن���اك طل���ب مقدم بهذا 
اخلصوص فإن قرار املوافقة على 
الطلب ال ميلكه مكتب املجلس.

وبني اخلرافي ان القرار الذي 
اتخذ بتحديد تاري���خ 12 يناير 
ملناقشة هذا املوضوع اتخذ من 

اكد رئي���س مجل���س االمة 
ان اي رسالة  جاس���م اخلرافي 
مبناسبة حلول السنة اجلديدة 
لن تكون ابلغ من الرسالة التي 
الس���مو االمير  وجهها صاحب 
الش���يخ صباح االحم���د البناء 
الشعب الكويتي، داعيا اجلميع 
التمسك مبضامني اخلطاب  الى 

السامي.
وق���ال اخلرافي، في تصريح 
للصحافيني: ان كانت لي رسالة 
مبناسبة حلول السنة اجلديدة 
فلن تكون هذه الرسالة ابلغ من 
رسالة صاحب السمو االمير التي 
كانت موجهة البناء بلده واخوانه 
وكانت معبرة الى ابعد احلدود 
ومن خيرة كلماته، لكن ان كان 
لي ان اضي���ف فأمتنى للكويت 
االستقرار والبناء بلدي التمسك 
واالس���تجابة لرس���الة صاحب 
السمو االمير في احلرص على 
الوطني���ة ولنعمل يدا  الوحدة 
واحدة ملا فيه اخلير واالستقرار 
للكويت واهل الكويت وكل عام 

وانتم بخير.

وغيرها وال نصبح طرفا بني الهيئة 
ووزارة املالي���ة وهؤالء يقولون 
عندنا واآلخرون ما عندنا وهؤالء 
خاطبونا وهؤالء ما خاطبونا وهذا 
ما هو كالم وما هو من شيم اهل 
الكويت اللي احن���ا رابني بينهم 
واحلكومة الكويتية ملا تعطي برة 
ماليني الدنانير والدوالرات واهلل 
ما نعترض هذه سياس���ة الدولة 
ولكن نعتب كل العتب عندما يكون 
هذا موقفها جتاه املزارع الكويتي 
الذي يكدح شمال وجنوب الكويت 
على احلدود يثبت احلدود وقاعد 
يعاني ما يعانيه احنا عندنا مشاكل 
كثيرة وأقرب مثال لتردي اوضاع 
املزارع الكويتي ان هناك مبلغ ستة 
ماليني دينار اقرت للمزارعني من 
قبل هيئة الزراعة منذ سبع سنوات 
طافت فهل ه���ذا يعقل وكان قبل 
لدينا 600 مزرعة منتجة وصلت 
اآلن الى 2200 مزرعة منتجة فأين 
نظرة الدولة؟ وأين استراتيجيتها؟ 
وأين خططها؟ نحن نخطو خطوات 
لألمام كبي���رة وهم يحبون على 
املعاقب  العس���كري  الركبة مثل 
وهذا غي���ر طبيعي ونحن نقول 
اآلن تدعم كرتون اخليار ب� 30 فلسا 
من 10 سنني وكرتون اخليار كنا 
نشتريه 12 دينارا واآلن نشتريه 
ب� 47 دينارا قبل كان ايجار العام 
30 دين���ارا واآلن 76 � 80 دينارا 
قبل الرول البالس���تيك 12 دينارا 
واآلن صار 56 دينارا قبل البيب 
ال� 2 انش لشبرة محمية 3 دنانير 

اليوم صار 7.750 دنانير.

انته���اء امليزانية ورئيس الهيئة 
يقول انا ما عندي فلوس ادفع لكم 
وانا خاطبت وزير املالية بكتاب 
ولكن لم ينفذوا الطلبات ونحن 
بني مطرقة الهيئة وسندان املالية، 
مؤكدا ان امل���زارع الكويتي منذ 
سنة وحتى اآلن لم يحصل على 
قروض البنك الصناعي باملليون 
واملليون ونصف دينار، وهناك 
اجور عمالة وتأمني صحي نعاني 
منه ولذل���ك اكل للعمال وحتى 
الوارد ذبحنا وحرقنا حرق نبيع 
ب� 30 و40 فلس���ا الكرتون احنا 
نشتري الكرتون فارغ ب� 40 فلسا 
ونعبيه وننقله من املزرعة الى 
الس���وق ونبيعه ب� 20 و25 و15 
فلسا واحيانا نبيعه واخلضرة 
جيدة تسقى مباء نظيف واخلضرة 
التي يستوردها التجار من االردن 
وغير االردن تسقى مبياه معاجلة 
ثنائية وتكون مرشوشة كبريت 
الناس،  ومواد مس���رطنة تأذي 
مشيرا الى اننا اكدنا للخرافي اننا 
اوالد الكوي���ت وحريصون على 
اهلنا ومعارفنا عيال الكويت الذين 
يذهبون للس���وق بأن يشترون 

خضرة نظيفة.
وق���ال العرادة احن���ا ما نبي 
ش���يء احنا طالب ح���ق احنا ال 
نتكل���م من ضع���ف بالعكس لنا 
كرامتنا واملزارعني لهم كرامتهم 
وهم عي���ال الكويت فيجب على 
احلكوم���ة الكويتي���ة ان تلتفت 
لهذه الفئة املنتجة وهذه االيدي 
يجب ان تقبل من قبل احلكومة 

ويأتي الصقيع ويحرقها فال نلحق 
على اجور العمال وال قيمة البذرة 
التي اشتراها املزارع وال من انتاجه 
الذي ينتظره وحصده الصقيع، 
مشيرا الى ان مجلس االدارة خاطب 
هيئة الزراع���ة والهيئة خاطبت 
املالية بخصوص صرف التعويض 
املالي للصقيع وقابلنا وزير املالية 
وقابلنا رئيس الهيئة ولم نطلب 
مقابلة رئيس مجلس األمة اال بعد 
ما ضاقت بنا الس���بل والرئيس 
اخلرافي كلمته مس���موعة وهو 
والد اجلمي���ع ووصل للمجلس 
بناء على اختيار الش���عب وهذا 
الكالم يعل���م اهلل اني اقوله من 

باب حق واضح.
وبني العرادة ان وزير املالية 
يقول ان الهيئة ما خاطبوني قبل 

من الناس يعني من عامة الشعب 
الكويتي الذي يعاني وانا اقول هذا 
الكالم عن قرب وعن واقع مرير، 
مشيرا الى ان املزارع يزرع البذرة 
يترزق اهلل فيها ويريد ان ينتج 
منها كراتني ليبيعها في السوق 
ويحصل عل���ى الدعم حاله حال 
باقي املزارعني ومع ان املناخ في 
الكويت ال يس���اعد على الزراعة 
الكويتيني  املزارعني  ولكن نحن 
رجال احبوا عملهم واس���تمروا 
فيه رغم كل الظروف ويجب على 
احلكومة وعلى الدولة ان تفخر 
مبثل هذه النوعية التي تتحدى 
املناخ والسوق والتربة وتتحدى 

امورا كثيرة.
واض���اف العرادة نحن نزرع 
البذرة نريد ان نترزق اهلل فيها 

لنا جميعا ألنه يش���عر باملعاناة 
التي يعيشها املزارع الكويتي فهذا 
الرجل يده معنا ونحن يشرفنا 
هذا ويسعدنا ان الرجل صاحب 
الثقل السياسي في الدولة والثقل 
االجتماعي والثقل االقتصادي احد 
الكويت،  الزراعة في  منتس���بي 
مشيرا الى ان مجلس االدارة قدم 
عددا من الطلبات التي يرغب من 
خاللها ف���ي وقفة رئيس مجلس 

األمة معه فيها.
واكد العرادة ان رئيس مجلس 
األمة يعرف متاما حجم خسائر 
املزارعني بسبب الصقيع ويحس 
ما نحسه ونحن مزارعون على 
باب اهلل الحنا كبار رجاالت الدولة 
ماديا وال خالفه نحن ناس بسطاء 
فأكثر املزارعني من السواد األعظم 

كانت تتعبنا باستمرار.

كارثة الصقيع

من جانبه اشاد رئيس مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
س���عود العرادة بتجاوب رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ملطالب 
مجلس ادارة االحتاد وسعيه اجلاد 
حلل املشاكل التي طرحها مجلس 
االحتاد امامه وخاصة عدم صرف 
مبالغ تعويض املزارعني عن كارثة 
الصقيع وضياع املزارع بني وزارة 
املالية وهيئة الزراعة وكل منهم 
يلقي بالالئمة على اآلخر واللي 

ضايع املزارع في الوسط.
وقال العرادة ان جموع املزارعني 
يفتخرون كون رئيس مجلس األمة 
احد املزارعني الكويتيني وهذا فخر 

وقيل وقال أو اتهامات متبادلة وانه 
اجتمع باملزارعني فيما بينهم في 
اكثر من مناسبة بوجود النائب 
الس���ابق علي اخللف وقلت لهم 
س���وف نتعاون معهم ونتحدث 
عن الدعم للمزارعني فقالوا انهم 
ال يحتاجون الدعم، بل يريدون ان 
تباع منتجاتهم بطريقة صحيحة 
وال يحتاجون للوسيط الذي يأخذ 
أكثر الفائدة وال اعلم ملاذا يتصرف 
بعض املزارعني تصرفات طائشة 
ومحسوبة عليكم جموع املزارعني 
الكويتيني، فيج���ب ان تتكاتفوا 
جميعا من شمال الكويت جلنوبها 
ومن ش���رقها لغربها وتوحدوا 
اهدافك���م وتقفوا معا وقفة رجل 
واحد خاصة ان مشاكل املزارعني 

معروفة وأصبحت محفوظة.
ووعد اخلرافي رئيس واعضاء 
االحتاد بأنه سيقف الى جانبهم 
ويجري اتصاالته باملس���ؤولني 
الزراعة  العامة لشؤون  بالهيئة 
والثروة السمكية واجلهات ذات 
االختصاص لإلسراع في صرف 
املتأخر واحلالي  دعم الصقي���ع 
جلميع املزارعني املتضررين من 
موجات الصقي���ع التي مرت بها 
البالد خالل الس���نوات السابقة 
والوقوف الى جانب املزارعني حق 
وواجب وطن���ي ونعلم متاما ان 
السجال احلادث بني وزارة املالية 
وهيئة الزراعة هو السبب الرئيسي 
في تأخر دعم املزارعني وهذا االمر 
اعرفه بواقع خبرتي السابقة عندما 
كنت وزيرا للمالية وتلك االمور 

بشرى شعبان
اكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وقفته الى جانب املزارع 
الكويت���ي لتطوي���ر الزراعة في 
الكويت على الرغم من الظروف 
التي تواج���ه املزارعني كالطقس 
والتربة وقلة املياه احيانا، مشيرا 
الى انه يش���عر مبعاناتهم كونه 
مزارع���ا قبل ان يكون رئيس���ا 
ملجلس األمة، موضحا انه اتخذ 
العديد من االجراءات واخلطوات 
التي من شأنها االرتقاء بالزراعة 
واملزارعني عندما كان وزيرا للمالية 
في عام 1985، حتى عام 1990 فأمر 
بإنشاء شركة خاصة للمزارعني 
تكون مهمتها تسهيل بيع املنتج 
الزراعي ليستفيد املزارع الكويتي 
ويجد من يسوق انتاجه بأسعار 

مرضية.
جاء حدي���ث اخلرافي خالل 
استقباله في مكتبه مبجلس األمة 
رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
سعود العرادة والذي رافقه نائب 
رئيس االحتاد عوض الدماك وامني 
السر فهد عايض العازمي وامني 
الصندوق سالم السالم واالعضاء 
الرش���يدي  الطمار ونايف  حمد 
واحمد سودان العنزي في اجتماع 
مطول استمع خالله جلميع مشاكل 

وهموم املزارعني في الكويت.
وانتقد اخلرافي خالل حديثه 
م���ع رئي���س واعض���اء االحتاد 
الكويت���ي للمزارع���ني نقدا بناء 
لبعض املزارعني حلدوث املشاكل 
بينهم ووجود احلسد واملشاحنات 

التقى اتحاد المزارعين ووعدهم بمخاطبة الجهات المسؤولة لصرف الدعم المنقوص والصقيع

نواب طالبوا األجهزة المعنية في »الداخلية« و»اإلعالم« بالقيام بدورها لمنع أي تجاوز للقيم واألخالق

جمل�س الإدارة

اإعــــــــالن

لل�سادة الأع�ساء امل�ساهمني

ومراقبي احل�سابات

ب��اب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام  اأوًل: فتح 

2010م اعتبارًا من تاريخ 2010/1/1م وحتى نهاية دوام 

يوم الحد املوافق 2010/1/31م وذلك للأع�ضاء العاملني 

ال��ب��ال��غ��ني م��ن ال��ع��م��ر )21( ���ض��ن��ة، وي��ك��ون ق��د م�ضى على 

ع�ضويتهم يف اجلمعية �ضنة ميلدية كاملة على الأقل 

يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، م�ضطحبني معهم 

البطاقة املدنية الأ�ضلية و�ضهادة ملن يهمه الأمر حديثة 

من جهة العمل.

ل��ط��ل��ب��ات مراقبي  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال���ق���ب���ول  ب����اب  ف��ت��ح  ثانيًا: 

ال��ق��ي��ام بتدقيق ح�ضابات  ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن  احل�����ض��اب��ات 

اجلمعية لعام 2010م يف مظاريف مغلقة �ضاملة الأتعاب 

املطلوبة وذلك اعتبارًا من تاريخ 2010/1/1م وحتى نهاية 

دوام يوم الحد املوافق 2010/1/31م.

مالحظة: تقبل الطلبات يف مقر اجلمعية من ال�ضاعة 

اخلام�ض�ة والن�ض���ف حتى الثامنة والن�ضف م�ض��اًء يوميًا 

ما عدا يومي اجلمعة وال�ضبت والعطل الر�ضمية.
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