
الناصر: األمير شيخ الديبلوماسيين العرب 
وعميد الديبلوماسية الكويتية

»نقابة البنوك«: صاحب السمو أكد حقيقة نقل 
الكويت إلى موقع الريادة والنمو والتطور

هن����أ رئي����س احتاد عم����ال البت����رول وصناعة 
البتروكيماويات جاس����م الناص����ر الكويت حكومة 
وشعبا باسم العاملني في القطاع النفطي واحلركة 
النقابية الكويتية مبناس����بة حلول الذكرى الرابعة 
لتولي صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 

مسند االمارة وسدة احلكم.
وقال الناصر ان صاحب الس����مو االمير له مآثر 
كبيرة واجنازات ال حتصى خالل بتأس����يس الدولة 
قبل اكثر من ثالثة قرون، فهو يعتبر االمير اخلامس 
في مسيرة الدولة الدستورية التي لقب فيها سموه 
بصباح الرابع كون س����موه رابع حاكم يحمل اسم 

الشيخ صباح واحلاكم اخلامس عشر للكويت.
وخالل فترة توليه احلكم، دعى سموه الى العمل 
يدا واحدة من اجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة 

مزودة بالعلم واملعرفة واحملافظة على الدميوقراطية التي عش���قها منذ 
صغره واسسها لتكون الصفة التي يتميز بها الشعب الكويتي الدميوقراطي. 
وبني الناصر ان لصاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد تاريخ 
عريق حافل بالكثير من العطاءات خالل مسيرة حياته العملية، فإرلى 
جانب هذا التاريخ نؤكد على حياته الديبلوماس���ية التي اسسها سموه 
منذ كان وزيرا للخارجية الكثر من اربعني عاما، اطلق عليه اثرها لقب 
شيخ الديبلوماس���يني العرب وعميد الديبلوماسية الكويتية، فسموه 
يعتبر اقدم وزير للخارجية في العالم قاطبة، اذ تولى هذا املنصب في 
التشكيل الوزاري الثاني بتاريخ 28 يناير 1963. وتابع الناصر ان لصاحب 
السمو االمير الكثير من االجنازات التي اكدت انه رجل دولة من الطراز 
االول، من خالل مس���يرة العطاء التي قدمها للبالد وحنكته في معاجلة 
القضايا وتوطيد العالقات االقليمية والدولية، وهذا ما ملسناه من خالل 

مبادرة سموه في اس���تضافة الكويت ملؤمتر القمة 
االقتصادي الذي كان له االثر الكبير في تخطي االزمة 
املالية االقتصادية وتعزيز املركز االقتصادي الكويتي 
واس���تثماراتها اخلارجية، اضافة الى ان سموه عزز 
مكانة الكويت اخلارجية وربطها بالعالم اجمع، وكان 
آخرها هو استضافة الكويت ملؤمتر القمة اخلليجي 
الذي القى جناحا غير مسبوق في توطيد العالقات فيما 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي ومت اتخاذ القرارات 
اجلريئة في دمج العالقات من خالل الربط الكهربائي 
وتوحيد العملة اخلليجية وغيرها من القرارات التي 
تؤكد على الوحدة الوطنية العربية والعاملية. وقال 
اننا نعيش اجواء بهيجة في احتفاالتنا بهذه املناسبة 
التي تزامنت مع عودة سمو الشيخ سالم العلي الرض 
الوطن ساملا معافى بعد رحلة عالج لتكتمل فرحتنا 
وفرحة بالدنا وش���عبنا بهذه املناسبة في ش���هر اخلير والعطاء الذي 
يصادف الذكرى السنوية الحتفاالتنا الوطنية. ودعا جاسم الناصر ألن 
تكون هذه االيام ايام خير على بالدنا وان تس���تمر افراحنا، وان نشهد 
تعاونا كبيرا فيما بني الس���لطتني التنفيذية والتشريعية لتنفيذ خطة 
بالدنا احليوية التي اقرتها للتنمي���ة االقتصادية للنهوض باقتصادنا 
الوطني. وخت���م الناصر تصريحه: اننا نعجز عن التعبير عن فرحتنا 
وان كلمات احلب والوفاء ال تكفي للتعبير عن مدى اعتزازنا لقائد دولتنا 
وشيخ عزتنا وان مآثر س���موه واجنازاته ال حتصى، راجني املولى عز 
وجل ان يوفق س���موه ملا فيه خير ومصلحة لبالدنا وشعبنا وان يدمي 
عليه موفور الصحة والعافية وان يجعل الكويت دار امن وامان في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو االمير وسمو ولي عهده االمني وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.

ثمن رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك 
منصور عاش���ور دور ومواقف صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد حيال مجمل القضايا 

احمللية والعربية والدولية.
جاء ذلك في بيان صحافي مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم، 
قال فيه عاشور: يسرنا بهذه املناسبة العزيزة 
على قلب كل مواطن ان نقدم لصاحب الس���مو 
االمير خالص التهاني والتبريكات، متمنني من 
الب���اري عز وجل ان يدمي على س���موه الصحة 
والعافية وان يطول ف���ي عمره ملواصلة قيادة 
ادارة البلد ملا فيه اخلير للكويت وللمجتمعات 

العربية والدولية.
وفيما عدا ذلك يسرنا التأكيد لسموه اننا على 

العهد باقون، نواصل االلتزام بكل ما جاءت به كلماته وتوجيهاته 
من اجل حاضر ومستقبل الكويت واالجيال القادمة، مشيرا الى 
ما حفلت به مواقف سموه من حكمة ازاء العديد من القضايا التي 
حاول البعض من خاللها العودة بالكويت الى الوراء غير مبالني 
مبا اتصفت به كويتنا عبر االجيال املتالحقة من متاس���ك واخاء 
ومحبة كان ألس���رة آل الصباح الكرمية ولسموه كل الفضل بعد 
اهلل سبحانه وتعالى مبا تنعم به اليوم من خير واجناز ما كان 
باالم���كان حتقيقه اال في ظل وجود قيادة عريقة متمرس���ة على 
احلكم وادارة ش���ؤون البلد بكل اقتدار وثقة بشهادة خير كبار 
رجاالت الدولة وقياديي العالم في اشارة منه الى ان هناك الكثير 
مما ميكن ان يقال عن سموه في مثل مناسبة كهذه ومنها واهمها 
ما اتسمت به مواقف صاحب السمو من رؤى وتطلعات حلاضر 

ومس���تقبل الكويت وما ابداه سموه من حرص 
على متاسك الصف الوطني والعمل بروح ونص 
الدس���تور وتعميم خير الكويت ليطول جميع 
ابناء شعبه بعيدا عن اي حسبة فئوية طائفية 
او قبلية اضافة الى تأكيدات س���موه على نقل 
الكويت الى موقع الريادة والنمو والتطور حني 
عبر سموه وفي اكثر من مناسبة على اهمية ان 
تكون الكويت حقيقة واحة أمن وأمان ومركزا 
ماليا عامليا وقبلة لالشقاء واالصدقاء من دول 

عاملنا العربي واالسالمي والدولي.
وخلص عاشور في ختام بيانه الى ان النقابة 
العامة للبنوك وان كانت تس���تذكر بالكثير من 
الفخر واالعت���زاز تلك احملطات املهمة لصاحب 
السمو االمير ال تستطيع اال وان تستذكر معها 
ايضا االهتمام واحلرص الكبير الذي يبديه سموه دوما جتاه دعم 
مسارات احلركة النقابية العمالية والوظيفية الكويتية ومساندة 
مطالبها داخل مختلف قطاعاتها، مؤكدا ان النقابة العامة للبنوك 
وبصفتها املمثل الشرعي جلميع املوظفني والعاملني في البنوك 
تعرب عن خال���ص تقديرها وامتنانها لصاحب الس���مو االمير 
وتثمن في الوقت ذاته مواقفه وما يبديه سموه من اهتمام ورعاية 
خاصة باوض���اع وظروف العاملني واملوظفني في قطاعي الدولة 

العام واخلاص.
وختم عاش���ور بيانه بالتمني لصاحب الس���مو االمير دوام 
التوفي���ق والصحة والعافية وان تبقى الكويت ش���امخة حتفها 
عناية املولى بقيادة س���موه احلكيمة ومؤازرة سمو ولي عهده 

الشيخ نواف االحمد.

منصور عاشورجاسم الناصر

البدر: 30 مشروعًا تنمويًا لـ »الزراعة« في الخطة الخمسية المقبلة
نسب االكتفاء الذاتي سواء من 
النخيل أو التمور أو محاصيل 

اخلضار.
وحول احلدائق املنزلية بني 
الصديقي ان هناك إدارة متكاملة 
وهي إدارة اإلرشاد وأهدافها نقل 
املعلومة وتصميم حدائق املنازل، 
مضيفا انه من املش����اريع التي 
طرحناها مؤخرا مشروع زراعة 
أس����طح املنازل آملني ان يكون 
لهذا املشروع صدى واسعا لدى 

املواطنني.
وبخصوص السياج الزراعي 
الذي يحي����ط باحلدائق أكد ان 
الهيئة طرحت بعض التعديالت 
على الئح����ة الزراعة، ومازالت 
تناق����ش في املجل����س البلدي، 
موضحا ان هدف الهيئة زيادة 
املس����احة اخلضراء وأال تزال 
ولكن تنظم فال يجب ان تكون 
هناك مخالفات فنحن مع جلنة 
التعدي����ات بإزالة جميع  إزالة 
إزالة اسوار  املخالفات. وحول 
احلدائق العامة لفت الصديقي 
الى انه متت ازالة الكثير من هذه 
األسوار وهدفنا هو ان يستمتع 
اجلميع بهذه احلدائق، مضيفا ان 
مشكلتنا الرئيسية في االتالف 

وقلة الوعي عند البعض.
ومن جانب����ه، رحب رئيس 
قسم اإلعالم في الهيئة عبدالعزيز 
العلي باحلضور ومش����اركتهم 
باحتفال الهيئة مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو 
الهيئة  ان  مقاليد احلكم، وقال 
العزيزة  حتتفل بهذه املناسبة 
عل����ى قلوبنا من خ����الل إقامة 
أنشطة ملوظفي الهيئة وعائالتهم 
وكذلك للمواطنني واملقيمني في 
املخيم الربيعي للهيئة، موضحا 
ان هذا احلفل يشمل عدة انشطة، 
وسوف تقدم جوائز للحضور 
إضاف����ة ال����ى برام����ج وطنية 
وترفيهية، متمنيا للجميع قضاء 

وقت ممتع.

م����ن جانب����ه، ق����ال فيصل 
ان احتفالن����ا جاء  الصديق����ي 
مبناسبة مرور أربع سنوات على 
تقلد صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم فلذلك اجتمعنا مع أسرة 
هيئة الزراعة لنحتفل بعيدا عن 

أجواء العمل.
وأض����اف ان هناك مجموعة 
من املش����اريع تخ����ص قطاع 
الث����روة النباتية ف����ي برنامج 
أبرزها مشروع  عمل احلكومة 
تسويق املنتج احمللي ومشروع 
إنشاء مشاتل ضخمة واستحداث 
مناطق زراعية جديدة، باإلضافة 
الى مجموعة مش����اريع بحثية 
بالتعاون م����ع جهات عدة لكي 
نصل لهدفنا وهو رفع نس����ب 
االكتف����اء الذاتي من احملاصيل 
وتقليل تكاليف اإلنتاج بالنسبة 
للمزارعني، مضيفا اننا وصلنا 
الى مراحل متط����ورة في رفع 

هجرة لألغنام كما يفهمها البعض 
لكنها تبحث عن املرعى ودول 
اجلوار مس����احتها اجلغرافية 
أوس����ع من الكويت خاصة مع 
وجود املخيمات فال يوجد عشب 
وهو مدمر لكن في دول اجلوار 
هناك مص����ادر ومورد لألغنام 
فاملربون يذهبون للس����عودية 
ويرجعون مرة أخرى، مضيفا 
ان هذا األمر ليس له تأثير في 
أسعار العلف ووجوده أو عدم 
وجوده بل على العكس اليوم 
سعر العلف عندنا أرخص من 

دول اجلوار.
وأكد الب����در ان ابواب هيئة 
الزراعة مفتوحة للجميع لطرح 
القضايا والتح����اور وعمل ما 
العامة،  تقتضي����ه املصلح����ة 
مضيفا انه مس����تعد هو أو أي 
من مسؤولي القطاعات الستقبال 

اجلميع.

اجراءات قانونية وروتينية.
ام����ا بالنس����بة ملوض����وع 
الشريحة االلكترونية اخلاصة 
باالغنام واملشاكل التي صاحبتها 
اش����ار البدر الى ان الكثير من 
املربني تفهموا ايجابيات وجود 
هذه  الشريحة وقد وفرت هذه 
الش����ريحة مبال����غ كبيرة في 
امليزانية بعد ادخالها، مضيفا 
انه في السابق لم يكن بإمكاننا 
إعطاء األعداد الصحيحة لألغنام 
ولكن اختلف الوضع اآلن وقد 
مت حل مشاكل كثيرة بسبب هذه 
التي وفرت  الشريحة واملبالغ 
اس����تفاد منها املربي وقد نزل 
بسببها سعر العلف من 2.250 
دينار إل����ى 1.600 دينار لل� 50 
كلغ، موضحا ان األرقام اذا لم 
تكن صحيحة ينتج عنها قرارات 

غير صحيحة.
انه ال توجد  البدر  وأوضح 

املتضررين، مضيفا ان املشكلة 
في نقص املصانع في الكويت 
واحلل يكمن في انشاء مصانع 
جديدة واآلن هناك مصنع سيتم 
اجنازه خالل ش����هرين سيحل 
هذه املش����كلة وهي عدم تسلم 
احلليب، موضح����ا ان املصنع 
الذي احترق يحتاج من 5 الى 
6 شهور حتى يتمكن من شراء 

كميات احلليب.
وحول تذمر البعض من تأخر 
صرف تعويضات الصقيع بني 
البدر ان الهيئة قامت بواجبها 
ورفع����ت مذك����رة بالتفصيل 
وحسب متطلبات وزارة املالية 
وهم يناقشون هذا املوضوع مع 
فريق بالهيئة والوزارة متفهمة 
لهذا األمر وان شاء اهلل يتم حل 
مشكلة الصقيع، مؤكدا ان هناك 
تعاونا كبيرا م����ن قبل وزارة 
املالية بهذا الش����أن لكن هناك 

اللوائح اخلاصة املنظمة بتنظيم 
العالقة بني اصحاب احليازات 
الزراعة وهي  الزراعية وهيئة 
العديد من االجنازات  ستشمل 
في الفت����رة املقبلة ونتمنى ان 
ترى الن����ور قريبا وهي صدر 
فيها مراسيم واآلن تنظم فقط 

لوائحها التنفيذية.

تعويض منتجي األلبان

وح����ول تعوي����ض منتجي 
األلبان على خلفية موضوع عدم 
قدرتهم على تسويق منتجهم 
بسبب ظروف خارجة عن االرادة 
اكد البدر انه س����يتم التفاوض 
ف����ي الوقت احلال����ي مع وزارة 
املالية بخصوص هذا املوضوع 
وقد اجتمعت مع احتاد منتجي 
االلب����ان ورفعنا بالفعل مذكرة 
للمسؤولني في اجلهات املختصة 
وان شاء اهلل نتمكن من تعويض 

النباتية.
انن����ا مقبلون  البدر  وتابع 
في الفترة املقبلة وفي القريب 
العاج����ل على حتقيق اجنازات 
كبي����رة فيما يتعل����ق بالقطاع 
الزراعي خصوصا األمن الغذائي 
الزراعي وهذا ما نعمل عليه اآلن 
وسترونه خالل الفترة املقبلة 
في عدة مجاالت في كل القطاعات 

الزراعية.
واش����ار الى ان����ه مت اصدار 
اربعة قوانني مبراسيم والقانون 
االول هو قانون احلجر الزراعي 
والثاني ه����و احلجر البيطري 
الزراعية  املبيدات  والثالث هو 
اما الرابع فهو قانون االش����تال 
والبذور واملستلزمات الزراعية، 
مضيفا ان هذه القوانني تفضل 
صاحب السمو بتوقيعها وسترى 

النور في القريب العاجل.
واضاف البدر ان هناك ايضا 

محمد راتب
اس����تعرض رئيس مجلس 
االدارة املدير العام للهيئة العامة 
البدر بعض  للزراعة م.جاسم 
اجنازات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اخلاصة 
الزراعي����ة، جاء ذلك  بالتنمية 
خالل املخيم الربيعي الذي اقامته 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
مبناسبة الذكرى الرابعة لتولي 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحم����د مقاليد احلكم 
برعاية وحضور رئيس مجلس 
االدارة مدير عام هيئة الزراعة 
املدير  البدر ونائب  م.جاس����م 
النباتية  الثروة  العام لشؤون 
فيصل الصديقي ومدير العالقات 
العامة شاكر عوض الى جانب 
عدد من مسؤولي موظفي الهيئة 

وعائالتهم.
واكد م.جاس����م الب����در اننا 
سعداء بان نلتقي بهذا التجمع 
احلافل من االهالي بهذه املناسبة 
العزي����زة علين����ا جميعا وهي 
الذكرى الرابعة لتسلم صاحب 
الس����مو االمير مقاليد احلكم، 
مضيفا انه وخالل هذه الفترة 
حتققت اجنازات كثيرة ونتمنى 
ان تتحقق امنية صاحب السمو 
االمير بتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.
واض����اف ان����ه وبالنس����بة 
الزراعي����ة فمن خالل  للتنمية 
تشجيع صاحب السمو االمير 
ومتابعته الدقيقة لهذا املوضوع 
تتحقق طموحاتن����ا الزراعية، 
موضح����ا ان الهيئ����ة لها اكثر 
من ثالثني مش����روع تنمية في 
اخلطة اخلمسية القادمة ونعتقد 
انه اذا حتققت هذه املش����اريع 
ستعمل على حتقيق قفزة نوعية 
فيما يتعل����ق بالقطاع الزراعي 
بجميع انشطته سواء السمكية 
او النباتية او مشروع احلدائق 
او الزراعة التجميلية والثروة 

»الهيئة« احتفلت بالذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم

بلدية الكويت

بلدية الكويت

الإعالن عن تاأجيل موعد اإقفال املمار�سة رقم 2010/2009/9

اخلا�سة باملوؤمتر اخلام�س للعمل البلدي امل�سرتك
من 18، 19، 20 اأبريل 2010 واملعر�س امل�ساحب

اإعـالن رقم )2010/11(

بجريدة  ال�صادر   2010/5 رقم  الإعالن  اإىل  اإحلاقًا 

الكويت اليوم العدد 958 امل�ؤرخ يف 2010/1/17.

اإقفال  موعد  تاريخ  تاأجيل  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

البلدي  للعمل  اخلام�س  باملوؤمتر  اخلا�صة  املمار�صة 

امل�صرتك واملعر�س امل�صاحب املزمع اإقامته يف الفرتة من 

18 اإىل 20 اأبريل 2010 ليكون موعد الإقفال اجلديد هو 
.2010/2/15

من  العا�صرة  ال�صاعة  متام  يف  متهيدي  اجتماع  و�صيعقد 

�صباح يوم الأحد املوافق 2010/2/7  بقاعة الجتماعات 

باملبنى الرئي�صي )B( لبلدية الكويت - الدور اخلام�س

مدير عام البلدية

»كوغر«: الشيخ صباح األحمد أمير السالم 
والديبلوماسية ورائد الوحدتين الخليجية والعربية

الديبلوماسية«.
وأكد »انه وبال فخر نستطيع 
القول نح����ن مبنظمات »كارنتر« 
و»كوغر« ان الكويت حققت في عهد 
صاحب السمو إجنازات إعالمية 
وسياس����ية واقتصادية ال ميكن 
جتاهله����ا، جعل����ت الكويت مثاال 
عظيما في مدى تطور ورقي دول 
اخلليج والعالم العربي، سائلني اهلل 
عز وجل ان يعم األمن واحملبة ربوع 
أرض الصداقة والسالم، ومتعهدين 
لسموه بأن تكون منظماتنا ذراعا 
وسندا جلهوده في حتقيق الوحدة 
الش����عبية اخلليجية والعربية، 
وفي نشر مبادئ السالم والعدل 

واحلوار«.

الكرمية، بأطيب التهاني مبناسبة 
جلوس أمير السالم والديبلوماسية 
وقيادته الكويت نحو التقدم والرقي، 
حيث كان الس����الم رؤية صاحب 
الس����مو، والديبلوماس����ية كانت 
الرؤية  سياسته في حتقيق هذه 
بني الشعوب واألمم، وسط إشادة 
من الدول واملؤسسات واملنظمات 
الدولية، عالوة عل����ى ان مفاهيم 
الوحدة اخلليجية والعربية كانت 
تعيش في ضميره، ولم يدخر وسعا 
في العمل على تذليل كل العقبات 
التي كانت تعترض هذه الوحدة، 
جعلت قادة العالم العربي ينظرون 
بعني التقدير جلهود س����موه في 
جمع العرب وتوحيدهم بسياسته 

ولي العهد مبناسبة حلول الذكرى 
الرابعة ليوم اجللوس، مؤكدا ان 
»سمو األمير هو بحق أمير السالم 
والديبلوماسية ورائد الوحدتني 
اخلليجية والعربية، حيث استطاع 
سموه ان يضمن للكويت وشعبها 
سمعة دولية مرموقة، حققت الدولة 
خاللها إجنازات سياسية وإعالمية 
واقتصادية على املستويني العربي 

والدولي«.
وقال »ان����ه نيابة عن اخواني 
وأخواتي رؤساء وأعضاء جمعيات 
ومنظم����ات »كوغ����ر« بالكوي����ت 
واخلليج، أتقدم الى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وإلى سمو ولي العهد وعموم األسرة 

العالقات  تقدم رئيس مجلس 
العربية الدولية )كارنتر( ورئيس 
»كوغر« طارق آل شيخان بالتهنئة 
الى صاحب السمو األمير وسمو 

عروض لألطفال م.جاسم البدر متوسطا بعض املشاركني في املخيم الربيعي

الخميس
28  يناير 2010

.. وتستمر4
مسيرة العطاء االثنين

1  فبراير 2010

.. وتستمر4
مسيرة العطاء

للبـيــع

وارد فـرن�ســا

طويل 700 دينار

ق�سري 400 دينار

تلفون:97578293

فرو منك وفوك�س


