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م.جاسم البدر وحمد عبدالرحمن البحر خالل توقيع العقد

م.جاسم البدر وسعود العرادة وأحمد الدماك وفهد العازمي خالل اللقاء

جانب من اجتماع رؤساء أجهزة الزكاة

د.ناجي املطيري مرحبا باملشاركني

»الزراعة« وشركة »البحر« توقعان عقد تنفيذ 
مشروع المخازن العامة والموقف التنفيذي للهيئة

البدر: طالبنا بمبلغ 1.188 مليون دينار دعم 
المرحلة الرابعة المنقوص للسنة المالية المنتهية

دعونا لتوفير 4 ماليين دين�ار للصقيع ومثلها لدعم الفترتين الثالث�ة والرابعة من دعم المزارعين

ينته����ي عند حد، ولك����ن الهيئة 
مصممة خالل الفترة احلالية على 
حتقيق اخلطط احلكومية في تنفيذ 
23 مشروعا واعدا تضمنتها اخلطة 
اخلمسية، والتي تستدعي تكاتفا 
في اجلهود من جميع جهات الدولة. 
مضيفا ان نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء لش����ؤون التنمية الشيخ 
أحمد الفه����د يبذل قصارى جهده 
لتسهيل اإلجراءات املتعلقة بذلك، 
كما بني أن الهيئة جتري اتصاالتها 
مع املعنيني ف����ي املجلس األعلى 
للتخطيط ووزارة املالية والبلدية 
لتخصيص املواقع، والتنسيق بشأن 
تلك املشاريع الواعدة، والتي منها 
مشاريع املنتزهات واملنتجعات في 
الوفرة والعبدلي ومشروع حديقة 
الكب����رى والذي يعتبر  احليوان 
مشروعا جبارا، وكذلك مشروع 
القس����ائم، ومشاريع  تخصيص 
احلدائ����ق، والتطوي����ر اإلداري 
البشرية، إضافة  املوارد  وتنمية 
إلى مشاريع مميزة ستشكل مفاجأة 
الهيئة ملتزمة  للجميع. وبني أن 
وماضية في تنفيذ مش����روعاتها 
اخلاصة بالزراعة التجميلية دون 
أي توقف أو تعطيل، كاشفا عن 
نية الهيئة في تنفيذ 45 حديقة في 
مختلف أرجاء الكويت، واستقدام 
عمالة فنية متخصصة للمساهمة 

في تنفيذ هذه املشاريع.
وأوض����ح م.الب����در أن الهيئة 
مستمرة في االتصال مع املعنيني 
في وزارة املالية ملتابعة تعويضات 
املزارعني عن أضرار الصقيع بعد 
أن رفعت الهيئ����ة كتابا يتضمن 
جمي����ع التفاصيل املتعلقة، الفتا 
إلى أن احتاد املزارعني يتابع هو 
اآلخر ما يس����تجد في هذا الشأن 
من خالل مجلس األمة واللقاء مع 
وزي����ر املالية، وأن احلل ليس إال 
مسألة وقت. من جهته، قال حمد 
عبدالرحمن البحر، رئيس مجلس 
إدارة شركة البحر للمقاوالت التي 
فازت في مناقصة تنفيذ املشروع 
عقب التوقيع عل����ى العقد: نحن 
سعداء جدا بتوقيع هذا العقد مع 
الهيئة العامة للزراعة، مؤكدا أن 
الشركة س����تبذل أقصى ما لديها 
إلخراج املشروع في حلة مميزة، 
وااللتزام مبدة العقد واملواصفات 

املطلوبة.

املشاركة مع اجلهات احلكومية في 
تنفيذ خططها ومشاريعها.

أجندة 2010

الهيئ����ة  أن  الب����در  وكش����ف 
ش����كلت فرقا فنية على مستوى 
جميع قطاعات الثروة احليوانية 
والس����مكية والنباتية، مؤكدا أنه 
سيتم التعاقد على جميع مشاريع 
األمن الغذائي والنباتي مع شركات 
متخصصة متضامنة مع شركات 
أجنبية لنقل التقنيات احلديثة إلى 
الكويت بضمان مالي واشتراطات 
في مدة التنفيذ وغيرها.  كما أجاب 
عن سؤال ل� »األنباء« عن أهم أجندة 
الهيئة في 2010، بقوله إن طموح 
الهيئة عل����ى الصعيد الزراعي ال 

أن يحقق املشروع اهداف الهيئة، 
وأن يؤدي الغرض املقصود منه، 
وهو جتميع وتخزين جميع أنواع 
املواد التخزينية اخلطرة التابعة 

للهيئة في مكان واحد. 
وفي رده على سؤال ل� »األنباء« 
إن كان هذا املشروع قد جاء بالتزامن 
مع تنفيذ الهيئة ملشاريعها اخلاصة 
بالزراع����ة التجميلية وحتس����ني 
مستوى احلدائق، أجاب البدر، بأن 
هذا املشروع جاء بالفعل ليخدم 
مشاريع الهيئة التي أفصحت عنها 
مؤخرا، والت����ي يصل عددها إلى 
23 مشروعا مدرجا ضمن اخلطة 

اخلمسية للدولة. 
مضيفا أن املش����روع يأتي في 
سياق تشجيع القطاع اخلاص على 

الهيئة تثق بإمكانيات شركة  أن 
البحر، وبالتزامه����ا باملواصفات 

الفنية واملدة القانونية. 
وأوض����ح البدر أن مش����روع 
املخازن اجلديد سيتكون من مخازن 
عامة وتخصصية ومساحة تخزين 
اإلدارة  إلى مبنى  مغطاة، إضافة 
العامة واملس����توصف واملصلى 
ومبان مخصصة للصيانة والتحكم 
املركزي وسكن العمال، فضال عن 
طرق ومواقف س����يارات ومبنى 
للحراس، الفتا إلى أن املش����روع 
الذي تقدر تكلفت��ه ب� 6.929 ماليني 
دينار، ومبدة تنفيذ 24 ش����هرا، 
التصميمات  صمم وفق أح����دث 
الهندس����ية العاملية، م����ع اعتبار 
سهولة التحميل والتنزيل، متمنيا 

الصقيع في شهر ديسمبر وأول 
يناير م���ن العام املاضي ونحن 
لم نتس���لم دينارا واحد نتيجة 
تلك االضرار الكبيرة التي حلقت 
باملزارع واخلير بالكويت كثير 
واحلكومة نحن ابناؤها ولسنا 
ضدها، بل واألولى باحلكومة ان 
تنظر ألبنائها العاملني املنتجني 
في هذا اجلانب بعني األب على 
ابنائه واال نضيع حقوق ناس من 
اهل الكويت عانوا والزالوا وأعطوا 
والزالوا واجتهدوا والزالوا دون 
اي لفتة كرمية من مسؤول لهم 

واعطاء كل ذي حق حقه.
العرادة في حديثه  واش���ار 
ملسؤولي الهيئة بقوله أين املشكلة 
نريدكم ان تبينوا للمسؤولني في 
وزارة املالية كل مزرعة ونسبة 
الضرر التي حلقت بها بالفلس 
والدينار وليأخذ كل صاحب حق 
حقه ولك���ن ان يتم التعامل مع 
موضوع يهم شريحة كبيرة من 
ابناء الكويت بهذا الشكل فهذا امر 
مرفوض وغير مريح وال يبشر 
بخير في القادم من االيام نحن 
نريد االخوان املسؤولني املتعاملني 
مع القطاع الزراعي في كل وزارات 

اخوان���ه املزارعني وان الواضح 
واجللي اآلن ان كل طرف )وزارة 
املالية وهيئة الزراعة( يقول انا 
خاطبت وسويت وهذه حقوق 
املزارعني ونحن حريصون على 
ان نوصلها الى مستحقيها دون 

تأخير.
الواقع غير  العرادة ان  واكد 
ذلك متاما، فاملزارع يعاني ويئن 
من الديون واخلسائر املتالحقة 
ويشكو ويتألم مما يعانيه من 
التسويق وعليه مسؤوليات مالية 
ش���هرية كبيرة وهذا األمر بات 
يقلق راحته وانتقل الوضع إلقالق 
راحة األسرة واحمليطني بها هذا 
كله امام مرأى ومسمع املسؤولني 
في الدولة ولم يحركوا س���اكنا 
واصبح هناك عزوف عن الزراعة 
وباتت مجال طرد للشاب الكويتي 
وليست مجال اغراء وجذب للعمل 
ونحن حريصون على ان يبقى 
القطاع الزراعي زاخرا باالنتاج 
والعطاء ثم ماذا نقول للمزارعني 
الذين حملونا األمانة هل نقول 
لهم اآلن اكثر من عام وال يوجد 
نتيجة بعد ان قامت الهيئة بعمل 
إحصاء كامل وش���امل ألضرار 

املرحلتني الثالثة والرابعة للسنة 
املالية احلالي���ة ملقيا اللوم في 
عدم الصرف على جهة غير هيئة 
الزراعة وهي املسؤولة عما حدث 
واشاد مبوظفي الهيئة واخالصهم 
في عملهم وامانتهم وبني البدر ان 
هذا الكتاب اخذ تاريخ ورقم صادر 
ومت تصديره الى الوزير املختص 
املزارعون مس���تحقاتهم  ليأخذ 

املالية.
واش���ار البدر الى ان التأخير 
ليس من قبل الهيئة التي تسعى 
الى توفير  جاهدة وباس���تمرار 
حق���وق املزارع���ني أواًل ب���أول 
وبشكل سريع وميسر وأنها هي 
اجلهة املسؤولة عن ذلك وتالحق 
املزارعني  جميع هموم ومشاكل 

باستمرار.

حقوق المزارعين

ومن جانب���ه اوضح رئيس 
االحتاد الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة خالل االجتماع ان حقوق 
املزارعني واملطالبة بها امانة في 
اعناق اعضاء مجلس االدارة الذي 
اتى باالنتخاب احلر ويتشرف 
به���ذا اجلميل ال���ذي حمله عن 

محمد راتب
ناش����د رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، م.جاسم 
البدر، املجتم����ع الكويتي، أفرادا 
التع����اون حلماية  ومؤسس����ات 
احلدائق واملزروعات سواء داخل 
احملافظات أو في مناطق البر، الفتا 
إل����ى أن ما يحدث من إتالف لهذه 
الثروة يع����د انتهاكا للمال العام، 
وإيذاء للبيئة وللمجتمع من قبل 
العابثني، حيث إن تكلفة احلديقة 
الواحدة تصل إلى ماليني الدنانير، 
وأش����ار إلى أن هن����اك إجراءات 
قانوني����ة بالتعاون م����ع وزارة 
الداخلية للحد من هذه الظاهرة، 
العامة  الهيئ����ة  يردفه����ا متابعة 
للزراعة، لكنه ب����ني أنه من غير 
املمكن متابعة كل الذين يقومون 
بإتالف املزروعات، مشيرا الى أن 
املسؤولية تتوزع على اجلميع، 
وعلى رأسهم وسائل اإلعالم وذلك 
من أجل توعية املواطنني بفداحة 
هذه املشكلة. جاء ذلك صباح أمس 
خالل مؤمتر صحافي عقده م.البدر 
على هامش توقيع هيئة الزراعة 
مع شركة البحر اإلنشائية للتجارة 
العامة واملقاوالت، على عقد إنشاء 
املخازن العامة واملوقف التنفيذي 
البدر نحن سعداء  للهيئة. وقال 
بتوقيع العقد مع شركة البحر التي 
ستقوم بتنفيذ مشروع املخازن، 
الفتا إلى أن مشروع املخازن الذي 
مت تخصي����ص مس����احة 60 ألف 
متر مربع إلنش����ائه ف����ي منطقة 
العارضية، يحت����ل أهمية كبيرة 
بالنس����بة للهيئة، نظرا حلاجته 
امللحة بعدما كانت تعانيه الهيئة 
في الفترة الس����ابقة من تش����تت 
املخازن في عدة أماكن، الس����يما 
مع تطور مشاريع الهيئة وتنفيذها 
للخطة اخلمسية احلكومية وكثرة 
التي تقوم  اإلجنازات واملشاريع 
به����ا الهيئة مؤخ����را، ناهيك عن 
أهمية امل����واد الغازية واملخبرية 
الكيماوية اخلطيرة  واملبي����دات 
التي تق����وم الهيئة بتخزينها في 
عدة مخازن متفرقة خارج نطاق 
الهيئ����ة في الرابي����ة والصليبية 
والوفرة والعبدلي وبعض املناطق 
الزراعي����ة، إضاف����ة إل����ى األثاث 
إلى  واملكاتب والقرطاسية، الفتا 

الدول���ة ان يجروا جري املزارع 
الطم���وح وان يتم التعاطي مع 
قضايا املزارع الكويتي بش���كل 
افضل مما هو حادث اآلن ونحن 
الكالم  في االحتاد لسنا بناقلي 
ونقالة حچي، هذا املسؤول قال 
وذلك املسؤول قال ونحن لم ننحز 
لطرف دون الطرف االخر، نحن 
في االحتاد هيئة مس���تقلة لها 
اجندتها اخلاصة ونعمل من خاللها 
للمطالبة بحقوق من حملنا هذه 
املسؤولية عندكم وعند غيركم 
وكلكم مسؤولون وعلى قدر من 
املسؤولية وتعطون كل ذي حق 
حقه ولكن نريد سرعة وتفعيل 
ألدواركم خاصة انه يترتب عليه 
امور كبيرة قد تعيق املزارع عن 
اداء دوره بالشكل املطلوب كما 
هو حاصل اآلن من عزوف وغيره 
كما يجب علينا اال ننسى قروض 
املزارعني ل���دى البنك الصناعي 
التي جتاوزت املاليني واالقساط 
الش���هرية التي عجز عن دفعها 
املزارعون وبيعت مزارعهم باملزاد 
العلني وهذا االمر يؤرق راحتنا 

باالحتاد. 
وختم الع���رادة حديثه قائال 
نحن لسنا موظفني عند احد وال 
معينني ألي جهة نحن نس���عد 
ونتش���رف ان نخ���دم الكويت 
واميره���ا ومواطنيها وهذه هي 
الوطنية وطنية املزارع الكويتي 
احلق في مجال عمله واجلميع 
لديه وطنية كبيرة يترجمها الى 
عمل في مجال اختصاصه وهذا 
ما نحرص عليه جميعا وقد تأكد 
رئيس واعضاء االحتاد أن هناك 
مراس���الت فعلية حسب الورق 
املقدم من قبل الهيئة بخصوص 
املبالغ التي يطالبون بها ونحن 
واملزارعون بانتظار كبير وحار 
جدا للحصول على حقوقنا وإن 

غدا لناظره لقريب.

بشرى شعبان
اكد رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ومديرها العام م.جاسم 
الب���در أن الهيئة ل���م تتأخر في 
املالية لتوفير  مخاطب���ة وزارة 
مبلغ الدعم وتوفير مبلغ الدعم 
املنقوص وهو 56% من اجمالي 
الدعم في الفترة الرابعة للسنة 

املالية املنتهية.
جاء ذلك خالل استقبال جاسم 
البدر في مكتبه لرئيس االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
والذي رافقه نائب الرئيس عوض 
الدماك وامني السر فهد العازمي 
السالم  وامني الصندوق س���الم 
الطمار واحمد  واالعضاء حم���د 
سودان العنزي وعبداهلل اخلرينج 
ومن جانب الهيئة حضر م.فيصل 
الصديقي نائب املدير العام لشؤون 
الثروة النباتية وهنادي بستكي 
نائب املدير العام للشؤون املالية 
واالدارية وش���اكر عوض مدير 

العالقات العامة.
ورحب البدر في بداية اللقاء 
برئيس واعضاء االحتاد واطلعهم 
عل���ى املخاطب���ات االخيرة التي 
ارسلتها الهيئة الى وزير االشغال 
العامة ووزي���ر البلدية د.فاضل 
صفر خاصة بعد تصريح وزير 
املالية مصطفى الش���مالي خالل 
اجتماعه مع احتاد املزارعني بأن 
وزارة املالية ال تقصر مع املزارعني 
وتدعمه���م،، حيث بني مدير عام 
الهيئة م.البدر بأنه قد قدم مراسالت 
وكتب تبني طل���ب الهيئة ملبلغ 
ملي���ون ومائة وثمانية وثمانني 
الف دينار دعما للمرحلة الرابعة 
املنتهية  املالية  املنقوص للسنة 
وكذلك بنينّ املطالبة مببلغ اربعة 
ماليني دينار للصقيع وكذلك اربعة 
ماليني لدع���م االعالف اخلضراء 
وكذلك اربعة ماليني ونيف لدعم 

العجيل: نسعى لالرتقاء بالعمل المؤسسي 
ألجهزة الزكاة في دول التعاون

»األبحاث« ينظم دورة تطوير االبتكار التقني

جمعية تقنية المعلومات تكّرم المشاركين 
والمساهمين في أسبوع اإلنترنت الخليجي اليوم

تقيم اجلمعية الكويتية لتقنية 
املعلومات اليوم حفال لتكرمي اجلهات 
واألفراد املشاركني واملساهمني في 
»أسبوع اإلنترنت اخلليجي الثاني« 

الذي أقيم في ديسمبر املاضي.
وق����ال رئيس مجل����س إدارة 
اجلمعية خالد العسعوس����ي ان 
اجلمعية ستكرم جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
التربية ووسائل اإلعالم  ووزارة 

املختلفة.
وأضاف العسعوسي انه سيتم 
ايضا تكرمي جامعة الكويت ومنظمة 
ال����� »ايكان« الدولي����ة ومجموعة 

»همتنا لديرتنا التطوعية« والفريق الكويتي للسكر 
وش����ركة الكون للكمبيوتر وش����ركة الديار املتحدة 
وش����ركة أنظمة الكمبيوتر الفني����ة العاملية ومجمع 
املارينا التجاري. وأوضح انه سيتم ايضا تكرمي 20 
من األفراد مبن فيهم اعضاء رابطة الكويت لالنترنت 
والذين كان لهم مجهود تطوعي كبير وأولياء األمور 
الذي����ن حضروا الورش����تني التدريبيتني للكمبيوتر 

واإلنترنت في اجلمعية.
وأشار الى ان انشطة أسبوع اإلنترنت اخلليجي 

الثاني كانت متميزة وناجحة في 
كل من الكوي����ت والبحرين ومن 

جميع املشاركني فيها.
ب����أن االس����بوع جاء  وأف����اد 
بتوصيات ونتائج متعددة أهمها 
الوعي باالستخدام  ضرورة رفع 
التجارية على  اآلمن للعملي����ات 
الطلبة  االنترنت وتطوير قدرات 
في كيفية عمل املشاريع الناجحة 

على الشبكة.
وأوض����ح ان م����ن التوصيات 
ضرورة متابع����ة برنامج تأهيل 
الكترونيا  الكويتي����ني  املواطنني 
التقني����ات احلديث����ة  وتوفي����ر 
واخلدمات الضرورية على مواقع ش����بكة االنترنت 
اخلدمية احلكومية واخلاصة لفئات ذوي االحتياجات 
اخلاصة قدر املستطاع من أجل تسهيل إجراء حصولهم 

على املعلومة واخلدمة.
وقال العسعوسي انه تبني في استبيان على هامش 
االسبوع في البحرين أن نسبة 33% من املواطنني يودون 
عمل املشاريع على اإلنترنت بينما أوضح االستبيان 
أن نس����بة 28% فقط يقومون حاليا بعمليات الشراء 

على اإلنترنت تخوفا من املخاطر احمليطة بها.

حتت رعاية املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة د.ناجي املطيري نظ���م املعهد بالتعاون 
مع املؤسس���ة الوطنية للبحث والتطوير التابعة 
للحكومة األميركية CRAF دورة تدريبية بعنوان 
»تطوير مشاريع االبتكار التقني«، حيث استمرت 
ملدة خمسة ايام وشارك فيها مجموعة من املديرين 
واملشرفني وعدد من الباحثني العلميني واعضاء من 

جلنة تنمية الفكر االبداعي في املعهد.
وحاضر في الدورة كل من د.ديڤيد كيرش���ي، 
ود.جاري ايفانز، وماركو روبن، ونتاليا بيبيا من 

املؤسس���ة الوطنية للبحث والتطوير CRAF، ومت 
خالل ال���دورة التطرق الى ط���رق حتفيز املفهوم 
االبتكاري والتفكير االبداعي في املعهد وفي الكويت 
بشكل عام، وأساليب دعم االبداع التقني من خالل 
احلاضنات التكنولوجية والعلمية، واستراتيجيات 
احلاضنات التكنولوجية والعلمية ودور اجلهات 
احلكومية في دع���م هذه احلاضنات، ودور مراكز 
االبحاث والتطوير في دعم جناح احلاضنات، وكيفية 
تقدمي الفكر االبداعي للمهتمني، وتسويق املشاريع 

العلمية والتكنولوجية.

افتتح مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 
امس االجتماع السابع لرؤساء اجهزة الزكاة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي، وقد ألقى العجيل كلمة 
رحب من خاللها بالوفود املش���اركة، مثمنا جهود 
هذا التعاون الذي أثمر إصدار العديد من القرارات 
والتوصيات، وإجناز العديد من البرامج التدريبية 
املشتركة، كما استعرض العديد من التجارب املتميزة. 
وأوضح العجيل ان اجتماعات اجهزة الزكاة بدأت 
بفكرة تقدم���ت بها األمانة العامة ملجلس التعاون 
للجنة التعاون املالي واالقتصادي باملجلس عام 1998 
وقد أثمرت هذه الفكرة تنسيقا مشتركا بني األمانة 
وأجهزة الزكاة لتفعيل دور الزكاة في املجتمعات 
اخلليجية والسعي لالرتقاء بالعمل املؤسسي ألجهزة 

الزكاة في دول التعاون.
ومن جانبه، ألقى مدير عام ادارة شؤون دواوين 
احملاس���بة والرقابة املالية باألمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي عقل الضميري كلمة أشار فيها 
الى أهمية الزكاة كونها ليست مرتبطة بدين هذه 
األمة فقط بل مرتبطة بش���كل وثيق بدنياها التي 
ال تخلو م���ن األزمات، ما حدا بالكثير من اجلهات 
الى إجراء البحوث والدراس���ات ملعرفة سبب هذه 
األزمات وآثارها على املجتمع، موضحا ان معظم 
هذه األزمات تعود أس���بابها الى اجلهل والفقر، ما 
يجعل الزكاة م���ن احللول املتميزة والعادلة التي 
تساعد على معاجلة أسباب الظواهر التي تساهم 

في حل مشكلة الفقر.
يذكر ان األمان���ة العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي تبنت موضوع الزكاة على اعتبار انها متثل 
احد املوارد املالية املهمة خلزينة الدول اإلسالمية، 
وقد اقترحت األمانة العامة على جلنة التعاون املالي 
واالقتصادي باملجلس تكوين جلنة من مسؤولي 
مؤسسات الزكاة في دول مجلس التعاون جتتمع في 
اطار األمانة العامة للبحث في كل ما من شأنه تدعيم 
العمل املشترك في هذا املجال، وعقدت اللجنة اول 
اجتماعاتها في مقر األمانة العامة مبدينة الرياض 
ثم توالت االجتماعات حتى عقد هذا االجتماع ملدة 
يومني، ومن املوضوعات التي ناقشتها اجهزة الزكاة 

على مدى هذه الفترة ما يلي:
1 � املعوقات والصعوبات التي تواجه مؤسسات 

الزكاة وسبل حلها.
2 � التدريب املشترك في مجال تطبيقات فريضة 

الزكاة وإدارة مؤسسات الزكاة.
3 � تفعي���ل ال���دور اإلعالم���ي في مؤسس���ات 

الزكاة.
4 � تنظيم الندوات واملؤمترات املتعلقة بقضايا 

الزكاة.
5 � استعراض التجارب الناجحة في مؤسسات 

الزكاة.
6 � التنس���يق مع البنك  اإلسالمي للتنمية في 

مجال الدراسات املتخصصة في الزكاة.

الضميري: الزكاة من الحلول المتميزة والعادلة 
ف�ي معالجة أس�باب الفق�ر وآثاره ف�ي المجتمع

البدر: طموحاتنا الزراعية ال تنتهي عند حد ومشاريعنا المميزة ستفاجئ الجميع

أكد خالل لقائه مجلس اتحاد المزارعين أن هيئة الزراعة طالبت بمبالغ الدعم المنقوص والصقيع

ضمن أنشطة االجتماع السابع لرؤساء أجهزة الزكاة لمجلس التعاون

بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحث والتطوير

إجراءات قانونية بحق مكاتب الوساطة
حذر م.جاس����م البدر جميع املواطنني من 
مكاتب الوساطة التي جتري اتصاالت مع بعضها 
البعض بخصوص تأمني قسائم زراعية مقابل 
مبلغ مادي معني، مشيرا الى ان الهيئة ال تتعامل 
في هذا اخلصوص مع أي مؤسسة أو فرد، وامنا 
عالقتها مباشرة مع االفراد املستفيدين من تلك 

القسائم دون اي وسيط، وشدد على ان الهيئة 
ستتخذ االجراءات القانونية بهذا اخلصوص، اذا 
ثبت اي مستند ملموس على اي جهة او فرد، 
كاش����فا ان الهيئة لم تقم حتى اليوم بتوزيع 
اي قسيمة، لكنها مقبلة خالل الفترة القريبة 

على تطور كبير في هذا الشأن.

خالد العسعوسي


