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محمد راتب
حذر عضو مجلس اإلدارة في 
جمعية عبداهلل املبارك، ورئيس 
جلنة املش���تريات، سيف فالح 
التبعات  املويزري، من تراك���م 
الس���لبية في املجتمع الكويتي 
جراء موجة ارتفاع األسعار على 
جميع أنواع السلع، وعلى رأسها 
الغذائية واالس���تهالكية مرورا 
إلى  املنزلية ووصوال  باألدوات 
الكماليات، مطالبا أجهزة الدولة 
املعنية مبن فيها وزارة التجارة 
إلى تفعيل دورها الرقابي للحد 
من جش���ع بعض التجار وكبح 

جماح االس���عار وذلك من خالل وضع الش���روط 
وتنفيذ العقوبات على الش���ركات التي تبالغ في 
زيادة أسعار منتجاتها، وبالتالي، تخفيف العبء 
على املواطنني واملس���تهلكني الذين يدفعون ثمن 
هذا الغالء الفاحش وغير املبرر على السلع مقارنة 
بدول اجلوار. ودعا إلى إقامة املزيد من مهرجانات 
األسعار في اجلمعيات التعاونية، وعرض السلع 
بأس���عار تتواءم مع دخل املواطن، مشيرا إلى أن 
مجلس إدارة جمعي���ة عبداهلل املبارك التعاونية 

يقوم بني احلني واآلخر بعمل مثل 
هذه املهرجانات التي تهدف إلى 
حتطيم األسعار على أهم السلع 
الغذائية واالس���تهالكية، والتي 
تنافس املهرجانات في زميالتها 
من اجلمعيات األخرى، موضحا 
أن اجلمعية أصبحت تبيع الكثير 
من السلع بسعر التكلفة أو أقل من 
ذلك، وذلك تخفيفا على املواطنني 
واملس���اهمني من وط���أة ارتفاع 
األسعار التي شهدتها الكثير من 

السلع االستهالكية والغذائية.
املوي���زري إن مجلس  وقال 
اإلدارة أخذ على عاتقه مسؤولية 
توفير احتياجات أهالي املنطقة بأيس���ر السبل، 
وذلك من خالل األفرع التي مت افتتاحها في الفترة 
األخيرة، والتي توجت بافتتاح الس���وق املركزي 
الكبير اول من امس من قبل رئيس مجلس اإلدارة 
فواز اجلويعد، وذلك بحضور نواب مجلس األمة 
ووكيل وزارة الشؤون ورئيس املجلس البلدي، 
مؤكدا أن السوق اجلديد مت افتتاحه وفقا ألحدث 
التصميمات ومبا يتماش���ى مع سهولة التسوق 

وخدمة املستهلكني من املواطنني واملقيمني.

مبرة الهدى الخيرية ساهمت في تخفيف المعاناة عن المسلمين في الكوارث والنكبات
ليلى الشافعي

اكد رئيس مبرة الهدى اخليرية سالم العجمي 
ان املبرة س���ارعت منذ السنوات املاضية الى 
تقدمي االغاثة للمسلمني الذين واجهوا معاناة عند 
احلوادث والكوارث في أنحاء العالم، واستمر 
تقدمي مس���اهمات خيرية من قبل املبرة حتى 
وقوع االحداث الدامية االخيرة على اخواننا 

في غزة. وقال: اميانا من مبرة الهدى اخليرية 
بواج���ب القيام بنص���رة اخوانهم احملتاجني 
واملبادرة الى رفع املعاناة عن املس���تضعفني 
وحتقيقا لألهداف التي من أجلها أنشئت املبرة، 
فإنها تسعى دائما الى مد يد العون عند وقوع 
الكوارث الى احملتاجني واملتضررين مما يكون 
له األثر الباقي على نف���وس من وقع عليهم 

ذلك، ويساعد في التخفيف من املعاناة عنهم 
ويدفع عنهم األضرار التي حلقت بهم س���واء 
كانت أضرارا بدنية أو مالية أو نفسية وذلك 
بشعورهم بأن لهم اخوة يدعون لهم، ويسعون 
من أج���ل رفع البالء عنهم، يحملهم على ذلك 
واجبهم جتاه أمتهم االسالمية دون النظر الى 

املواقف السياسية.

الدماك: 4 ماليين دينار في حسابات المزارعين
 مطلع أبريل لـ »الصقيع« والدعم المنقوص

بشرى شعبان
ثم���ن نائب رئي��س االحتاد 
الك���ويتي للم�زارعني عوض 
الدم���اك جه����ود املس���ؤولني 
الذي���ن وقف���وا وقفة  بالبالد 
املزارعني  الى جان���ب  صادقة 
الكويتي���ني وخاص���ة رئيس 
مج���لس األمة جاسم اخلرافي 
ووزي������ر املالي���ة مصطف���ى 
البلدية  الش���م���الي ووزي���ر 
ووزي���ر األش���غال د.فاض���ل 
صف���ر ورئيس هيئة الزراعة 
ومدي����رها العام م.جاسم البدر 
الذين ساه����موا مساهمة فعالة 
في تعزيز ميزانية الهيئة العامة 
لش���ؤون ال�����زراعة والثروة 
التي تن����تهي في  الس���مكية 
ال�ح��ادي والثالثني من ش���هر 
م���ارس اجل���اري مببل���غ 4 
م���اليني دينار لدع����م املزارع 
تعويضا ع���ن أضرار الصقيع 
التي تعرضت لها مزارعنا في 

يناير عام 2009.
الدماك بع���د لق����ائه  وأكد 
رئيس هيئة الزراعة م.ج����اسم 
البدر ف�����ي مكتبه بالرابية ان 
األخ����ي���ر أكد ل���ه ان املبالغ 
ستوضع في ح�سابات امل���زارعني 
املتوافرة لدى الهيئة في غضون 
األسابيع الثالثة املقبلة وعلى 
أب���عد تقدير ستكون في األول 
من شهر أبريل املقبل وسيغطي 
مبلغ ال���� 4 ماليني دينار دعم 
الصقي���ع ودعم الفترة الثالثة 
لش���هور أكتوب���ر ونوفمب���ر 
وديسمبر لعام 2009 وكذلك دعم 
فترة يناير وفبراير ومارس لعام 
2010 والتي تعتبر الفترة الرابعة 
من املوسم الزراعي 2009/ 2010 
والتي تعد مشكلة دائمة للمزارع 
الكويتي والتي دائما يكون فيها 

الدعم منقوصا.
وبني الدماك ان توفير املبلغ 
جاء بفضل العديد من املسؤولني 
ف���ي البالد الذين ق���ام رئيس 
وأعضاء مجلس ادارة االحتاد 
الكويت���ي للمزارعني بتكثيف 
زياراته لهم في اآلونة األخيرة 
حيث أكد البدر انه قام مبخاطبة 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
أخيرا كم���ا قام رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي بالطلب من 
وزير املالية الوقوف الى جانب 
املزارعني وتعزيز ميزانية هيئة 
الشمالي  الوزير  الزراعة فقام 

أو للشركات  للبنك الصناعي 
الت���ي تالحقه بني  الزراعي���ة 
اآلونة واألخرى وحتى يستطيع 
جتهيز أرضه وزراعتها للموسم 
الزراعي اجلديد ليساهم في األمن 
الغذائي وسد أي نقص طارئ 
في اخلضار محلي���ا كاخليار 
والطماطم والبطاطا والكوسا 
والباذجنان والورقيات بأنواعها 
وغيرها من األنواع األخرى التي 
اعتادت املزارع الكويتية على 

انتاجها.

باالس���تئذان من سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملم���د الذي رحب مش���كورا 
ووافق على طلب هيئة الزراعة 
واالستعجال في صرف مبلغ 

األربعة ماليني دينار.
ومتنى الدم���اك من رئيس 
هيئة الزراعة االستعجال بإيداع 
املزارعني  املبالغ في حسابات 
مباشرة فور حتويلها من وزارة 
املالية حتى يس���تطيع املزارع 
عوض الدماكسد ديونه املتراكمة عليه سواء 

سيف املويزري

عضو مجلس إدارة تعاونية عبداهلل المبارك دعا إلى وقفة حازمة لكبح جماح الغالء

المويزري: مهرجانات تحطيم األسعار
وتفعيل حماية المستهلك تحّد من جشع التجار

الديرة مازالت تحتفل 
باألعياد الوطنية

على الرغم من مرور ايام على احتفال 
البالد باألعياد الوطنية، فمازالت بعض 
املنازل تتزين احتفاء بهاتني املناسبتني 
العي���د الوطني وذك���رى التحرير، فقد 
اقامتها  شهدت االيام املاضية احتفاالت 
سفاراتنا وقنصلياتنا في اخلارج، كما 
احتفلت االس���ر الكويتية واملقيمة على 
ارض الوطن كل على طريقته فتحولت 
الكويت الى ارض عمتها االحتفاالت من 

مشرقها الى مغربها.
ومن ه���ذه املنازل منزل اللواء محمد 
املعجل الذي قام زين منزله باالنوار التي 
انعكست على شكل علم الكويت في داللة 
واضحة واشارة اكيدة على عظم املناسبتني 
واثرهما في قلوب الكويتيني، ومازالت 
هذه االعالم واالنوار حتيط باملنزل من 

كل اجلهات.

»اآلثار« تستضيف البروفيسور داس للحديث 
عن تصوير الطبيعة في الهند االثنين المقبل

أعلنت دار اآلثار اإلسالمية انها ستستضيف 
ضمن موسمها الثقافي البروفيسور اسوك داس 
ليلقي محاضرة باللغة االجنليزية بعنوان »تصوير 
الطبيعة في الهند املغولية � العالم السحري لألستاذ 

منصور« االثنني املقبل.
وقالت الدار في بيان صحافي أمس ان محاضرة 
د.داس تدور حول ش���غف اباطرة املغول الكبير 
بالطبيعة وحرصهم على قيام الفنانني في عصرهم 
بتصوير مظاهر جمال الطبيعة السيما في عصر 

األباطرة »بابور« و»جهاجنير« و»أكبر«.

وأضافت ان احملاضرة تتناول موضوع متيز 
الفنان منصور عن غيره من أبناء عصره في اختيار 
»جهاجنير« له لرسم الطيور واحليوانات والزهور 
والنباتات حيث أطلق عليه لقب »نادر العصر«.
يذكر ان البروفيس���ور داس عمل بالتدريس 
األكادميي مدة 40 عاما وتقاعد عام 2005 كاستاذ 
زائ���ر في جامعة »جواهر الل نهرو« وعمل أمينا 
لستة معارض فنية وألقى العديد من احملاضرات، 
واصدر داس عدة دراسات منها »التصاوير املغولية 

في عهد جهاجنير« و»التصاوير الهندية«.
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