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العالقات  ادارة  أهاب مدير 
العامة بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية شاكر 
عوض بأصح���اب اجلواخير 
مبش���روع »كب���د« والذين لم 
القيم���ة االيجارية  يس���ددوا 
الس���نوية املس���تحقة عليهم 
عن سنوات »سابقة وحالية« 
ضرورة وسرعة مراجعة قطاع 
الثروة احليواني���ة بالطابق 
األرضي باملبنى الرئيسي للهيئة 
مبنطقة الرابية لتسديد الرسوم 
املس���تحقة عليه���م وحتديث 
البيانات اخلاصة بعقودهم وذلك 
الرسمي  الدوام  خالل ساعات 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 
2010/5/23 وملدة أسبوعني من 
هذا التاريخ وذلك تنفيذا لقرار 
مجلس ال���وزراء والتوصيات 
اخلاصة باملديونيات املتراكمة 
لدى اجلهات احلكومية وكذلك 
التوصي���ات واملعاجلات التي 
املبالغ  تضمن ع���دم تراك���م 

املستحقة للوزارات واإلدارات 
احلكومية مستقبال.

وأضاف: م���ن يتخلف عن 
مراجعة الهيئة خالل هذه املدة 
ولم يبادر بسرعة سداد القيمة 
االيجارية املستحقة عليه خالل 
هذا التاريخ فلم ولن تقدم له 
اي خدمة من قب���ل اي وزارة 
او ادارة حكومية قبل س���داد 
املبالغ املس���تحقة عليه طرف 
اجلهة احلكومية األخرى بخالف 
ان الهيئ���ة س���تضطر التخاذ 
املترتبة  القانونية  االجراءات 

على عدم االلتزام بذلك.
مشيرا الى ان هناك ربطا آليا 
بني خدمات الوزارات واالدارات 
احلكومية لضمان تنفيذ ذلك 
حسب توصيات جلنة ودراسة 
وتفعيل آلية حتصيل مستحقات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
غير احملصل���ة لدى املنتفعني 

بخدماتها.
من جانب آخر، أعلنت رئيسة 

قسم الدورات التثقيفية بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية م.مناهل األسد عن 
تنظيم دورة للمواطنني حول 
الغذاء، وأكدت  أمن وس���المة 
األسد ان الدورة ستعقد خالل 
الفترة من 16 � 2010/5/20 في 
متام الساعة العاشرة صباحا 
الهيئة  التدريب مببنى  بقاعة 

الرئيسي بالرابية.

وسيحاضر فيها د.عبداحلي 
محمد أبوزيد اخصائي حتليل 
األلبان بالهيئة، وأشارت األسد 
الى احملاور الرئيسية للدورة 
والتي تتمثل في نبذة عن أمن 
وسالمة الغذاء وفوائد تطبيق 
نظم أمن وس���المة الغذاء في 
املنش���آت الصناعي���ة وكذلك 
خطوات ومراحل تطبيق النظام 
واحلالة الصحية للعاملني في 
الغذاء مع  انتاج تداول  مجال 
بيان املخاطر احملتمل تواجدها 
في الغذاء وكيفية الس���يطرة 

عليها.
وتش���مل احمل���اور ايض���ا 
الغذائي  التس���مم  ميكروبات 
ومصادر تلوث الغذاء وكيفية 
ادارة نظم أمن وسالمة الغذاء 
االدارة  بنجاح ومس���ؤوليات 

العليا في حتقيق النظام.
ووجهت األسد نداء جلميع 
املواطنني واملختصني في املجال 
الراغبني في  الهيئة  وموظفي 

التسجيل في الدورة بالتوجه 
ال���ى ادارة االرش���اد الزراعي 

لتسجيل بياناتهم.
من جانب آخر، تنظم الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية ندوة بالتعاون مع 
الداخلي���ة اليوم حول  وزارة 
االجراءات املتخ���ذة ملخالفات 

الثروة السمكية والنباتية.
وقال مدير ادارة االرش���اد 
الزراعي بالهيئة غامن الس���ند 
في بيان صحافي امس االول ان 
محاور الندوة تتضمن قانون 
الس���مكية والقرارات  الثروة 
واملخالفات والضبطية القضائية 
ومفهوم التفتيش واالجراءات 

الواجب اتباعها.
واضاف السند ان احملققتني 
في وزارة الداخلية مي العون 
وعزيزة النجار س���تحاضران 
التي يش���ارك  الن���دوة  ف���ي 
فيه���ا موظف���ون ومختصون 
بالث��روة السمكية  ومهتمون 

والنباتي�ة.

م.أحمد املليفي

شاكر عوض

ياسر الكندري

أحمد العبيان خالل افتتاح املهرجان التسويقي

جولة داخل التعاونية م.محمد احلمدان يفتتح املهرجان

تعاونية سلوى تخفض أسعار 700 سلعة

محمد راتب
أك����د رئيس مجلس إدارة جمعية س����لوى 
التعاونية أحمد العبيان، ان جمعية س����لوى 
تولي قضية تخفيض األس����عار أهمية كبيرة 
بهدف تخفيف األعباء عن املستهلك واملساهم 
خاصة محدودي الدخل، وذلك في ظل ما تشهده 

البالد من ارتفاع غير مبرر في األسعار.
وأش����ار العبيان في تصريح صحافي على 
هام����ش افتتاحه املهرجان التس����ويقي ال� 48 
للجمعية، الى ان مجلس اإلدارة ماض في العمل 
على حتقيق رغبات وطموحات املساهمني بالقدر 
الذي يتس����نى له من خالل تخفيض األسعار، 
مش����يرا الى ان املهرجان اش����تمل على السلع 
الغذائية األساس����ية، باالضاف����ة الى مهرجان 
اخلضار والفواك����ه الذي يقام يومي اخلميس 
واجلمعة من كل اسبوع، حيث متيز املهرجان 

هذا األسبوع بتوزيع كرتون خيار مجانا لزوار 
الس����وق املركزي سعيا من مجلس االدارة الى 
توفي����ر أفضل اخلدمات ألهال����ي املنطقة، كما 
أوضح ان املهرجان يشتمل على تخفيضات ل� 
700 سلعة، مشيرا الى ان املهرجان يأتي متاشيا 

مع سياسة الدولة في محاربة الغالء.
وقال العبيان: »من منطلق حرص مجلس 
اإلدارة على االهتمام باملشروعات اإلنشائية مت 
االنتهاء من جتديد فرعي اجلمعية بالقطعتني 
رقمي 2 و10 بشكل حضاري يضفي جوا مريحا 
خالل التسوق، مشيرا الى ان اجلمعية بصدد 
إح����داث تغييرات داخل الس����وق املركزي في 
عملية إعادة تنظيم خالل األسبوعني املقبلني 
لتسهيل حركة التس����وق باجلمعية، وقال ان 
الصيف املقبل سيش����هد العديد من املفاجآت 

للكبار والصغار«.

العبيان: الصيف آت ومجلس اإلدارة جهز له مفاجآت

827043 دينارًا صافي أرباح »تعاونية بيان« في 2009
ستوزع على المساهمين عقب االنتخابات

باحلركة التعاونية الكويتية.
وتابع: من اجن����ازات مجلس 
االدارة زيادة نسبة االرباح من %3 
الى 8.7%، وزي����ادة صافي الربح 
من 407.060 الى 827.043 دينارا، 
مبينا انه مت كسر مبلغ 500.000 
دينار من الوديعة لتسديد املستحق 
من حس����اب املوردين املتراكم في 
السابقة، وعملنا ايضا  السنوات 
على تقلي����ل مصاريف اجلمعية 
غير املجزية وتكثيف املهرجانات 
التس����ويقية والعروض اخلاصة 
وإش����هار مهرجان االسر املنتجة 
االول )ابداعات( والتنس����يق مع 
العيادات اخلاصة واملستشفيات 
لعمل خصومات خاصة ملساهمي 
اجلمعية، وكذلك تخصيص ثالث 
أراض مبساحة اجمالية 700 متر 
مربع مما يساعد في زيادة املوارد 

املالية واخلدماتية.

املديوني����ة التي كان����ت 4179000 
وأصبحت بفض����ل جهود مجلس 
االدارة احلال����ي 3295000 بفارق 
884000 دينار، والذي يحتس����ب 
اجن����ازا في تعزي����ز املركز املالي 
للجمعي����ة، وكذلك احلصول على 

بضاعة مجانية من املوردين وخصم 
على الفواتير بقيمة 200 ألف دينار 
تقريبا مما س����اهم في اعادة ثقة 
املوردين في التعامل مع اجلمعية 
ومت ذلك بفضل السياسة احلكيمة 
االدارة في  التي ينتهجها مجلس 
العمل على تطوير وحتسني ايرادات 
اجلمعية مما يحقق السيولة اجليدة 
لدى اجلمعية. وتوجه بالشكر الى 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي مشيدا بدوره 
االصالحي وحرصه على االرتقاء 
باحلركة التعاونية ووكيل الوزارة 
محمد الكندري ومدير ادارة الرقابة 
التعاونية ابراهيم العبيد ورئيس 
امليزانيات هاني الشمري  قس����م 
امليزانيات علي  واملدقق في قسم 
حسني ومدير ادارة املنشآت م.محمد 
العجم����ي على كل ما يبذلونه من 
جهود معطاءة في سبيل االرتقاء 

على تقدم ملحوظ في املركز املالي 
للجمعية، علما ان وزارة الشؤون 
االجتماعية قامت بخصم مبلغ 70 
ألف دينار مطالبات سنوات سابقة 
على اجلمعية. واضاف الكندري ان 
مجلس االدارة حريص على تقوية 
وتدعيم املركز املالي للجمعية، الفتا 
الى ان اجندته كان هدفها التطوير 
وزيادة الربحية للمساهمني ورفع 
املركز املالي للجمعية لتنال رضا 
املس����اهمني وأهالي منطقة بيان، 
حيث بلغت ودائع اجلمعية لدى 
البنوك مليون دينار، في حني كانت 
الودائع ملي����ون ونصف املليون 
دين����ار، ومت كس����ر مبلغ نصف 
مليون دينار، وذلك لتسديد ديون 
حسابات املوردين بعد احلصول 
على موافقة مجلس االدارة وبناء 
على توجيهات من وزارة الشؤون 
االجتماعية، حيث طلبت تخفيض 

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية 
بيان التعاونية ياسر الكندري عن 
املالية  النهائية للس����نة  النتائج 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، مؤكدا 
ان اجلمعية حققت تقدما كبيرا في 
العديد من االرقام واملؤشرات املالية 
لهذه السنة، وبلغت نسبة االرباح 
8.7 من 10% الفتا الى انها ستوزع 
على املس����اهمني بعد االنتخابات 
املقبلة املزمع عقدها في تاريخ 12 

من الشهر اجلاري.
وقال خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد يوم امس في جمعية بيان 
املبيعات  التعاونية: بلغت زيادة 
290961 دين����ارا، فيما بلغ صافي 
الربح 827043 دينارا للسنة املالية 
املنتهية في 2009 مقارنة ب� 411491 
املنتهية في  املالية  دينارا للسنة 
2008، بفارق 415552 دينارا ما يدل 

»قائمة بيان« أعلنت أسماء مرشحيها وخوضها انتخابات تعاونية بيان
أعلنت »قائمة بيان« خوضها انتخابات جمعية بيان 
التعاونية وأسماء مرشحيها محسن سعود الدوسري 

ويوسف حسن الكندري وناصر عبداهلل املهنا.
وافتتحت القائمة السبت املاضي مقرها االنتخابي 
في منطقة بيان الذي حضره أكثر من 900 شخص من 
املؤيدين للقائمة من ابناء املنطقة، ومن أهم األسباب 
الرئيسية في تواجد احلشد الكبير النتائج امللحوظة 
ف���ي اصالح اجلمعية من قبل اعضاء مجلس االدارة 
احلالي ممثلي قائمة بيان، والسيما ان اعالن نسبة 
األرباح تزامن مع التحضير لالنتخابات حيث كانت 

في العام املاضي 2.6% في حني اصبحت خالل دورة 
املجلس احلالي والذي لم تتفاوت مدته الزمنية الستة 
أشهر 8.7% من 10%، وتعتبر هذه النسبة هي األعلى 

منذ ثالثني عاما في تاريخ جمعية بيان.
ووعد املرشحون بإكمال مسيرة اخوانهم في املجلس 
احلالي والس���عي لتحسني اخلدمات وتطوير املركز 

املالي للجمعية ليرتقي برضا املساهمني.
ومن النتائج األولية لقائمة بيان التي تش���كلت 
من قواعد انتخابية عديدة وقوية حصول محس���ن 
الدوسري على 700 صوت وحصول يوسف الكندري 

عل���ى 600 صوت في حني حصول ناصر املهنا على 
600 صوت حس���ب التقارير األولية، علما ان هناك 
قب���وال كبيرا من التي���ارات االصالحية لدعم قائمة 
بيان وذلك من خالل التماسهم لنتائج االصالح خالل 
الفترة الوجيزة التي استطاع خاللها اعضاء القائمة 
في مجلس االدارة حتسني املركز املالي ورفع نسبة 
األرباح للمساهمني اضافة للخدمات العامة واألنشطة 
االجتماعية والسيما ان نسبة صافي األرباح تضاعفت 
4 أضعاف عن السنة املالية املنتهية في 2008 لترتفع 

بنسبة %100.

الحمدان: تخفيض أسعار 200 سلعة استهالكية  بنسبة تصل إلى 60% في تعاونية الفنطاس

 محمد راتب
افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس 
التعاونية م.محمد احلمدان املهرجان التسويقي 
للتعاونية صباح امس بحضور أمني الصندوق 
ورئيس جلنة املشتريات حمد العجمي ويعتبر 
هذا املهرجان ضمن سلس����لة اخلطط املوضوعة 
من قبل مجل����س االدارة الهادفة في توفير اكبر 

قدر من اخلدمات للمساهمني.
وقال احلمدان ان املس����اهمني ساهموا بشكل 
كبير في اقامة املهرجانات من خالل اقبالهم الكبير 

في الش����راء مما س����اهم في زيادة املبيعات لدى 
اجلمعية، كما ان مجلس ادارة اجلمعية ماض في 
سياسته التسويقية الهادفة الى تخفيف العبء 
ع����ن املواطنني واملقيمني على حد س����واء، وذلك 
من خالل املهرجانات التس����ويقية التي تقيمها 
اجلمعية على مدار العام، والتي تتضمن عروضا 
مميزة وأسعارا مخفضة على الكثير من االصناف 
والسلع االس����تهالكية والغذائي���ة واحتياجات 

العائلة اليومية.
واش����ار الى ان هذا املهرجان يأتي في سياق 

خطة اجلمعية الهادفة الى كسر جماح االسعار، 
ومحاربة اجلشع من قبل بعض التجار، وهو ما 
أصبح ظاهرة أثقلت كاهل املواطنني واملقيمني في 
الكويت، الفتا الى ان اجلمعية حرصت من خالل 
جميع مهرجاناتها على تقدمي السلع ذات اجلودة 

العالية، وذلك في اطار سعيها نحو التميز.
وبني احلمدان ان التخفيضات ش����ملت اكثر 
من 200 صنف من املواد االستهالكية والغذائية، 
مشيرا الى ان نسبة التخفيض تصل من 60% الى 
100% وهناك مواد اخرى وصلت تخفيضاتها الى 

أكثر من 100%، مش����يرا الى ان املهرجان سيكون 
في جميع االس����واق والف����روع التابعة جلمعية 

الفنطاس التعاونية.
من جانبه، أشار أمني الصندوق ورئيس جلنة 
املش����تريات حمد العجمي الى ان عدد الشركات 
املس����اهمة في املهرجان التس����ويقي 100 شركة، 
حيث يعطي انطباعا ايجابيا حول مدى تعاون 
الش����ركات مع اجلمعيات عند اقامة املهرجانات 

باالضافة الى دعم اجلمعية.
ولفت العجمي الى ان سياسة جمعية الفنطاس 

التعاونية في عمل املهرجانات التسويقية املتميزة 
على مدار العام، حظيت برضا واستحسان اهالي 

املنطقة من املساهمني واملقيمني.
وأوضح ان املهرجان حتى نفاد الكمية، كما ان 
مجلس االدارة وفر جميع احتياجات املساهمني في 
املهرجان بأسعار مخفضة، وذلك تخفيفا عليهم، 
وليك����ون ذلك عونا لهم على أعباء احلياة، وهذا 
ما يجعلنا في مجل����س ادارة جمعية الفنطاس 
التعاونية حريصني على ان تكون لدينا مهرجانات 

تخفيض أسعار بصورة دائمة.

بهدف كسر جماح األسعار ومحاربة جشع بعض التجار

المليفي: العمل الخيري يبرز 
مكانة الكويت بين الدول

قال رئيس مش����روع دعوة 
التراث  اخلير بجمعية إحياء 
الس����املية م.أحمد   � اإلسالمي 
املليفي ان اهل الكويت جبلوا 
على العمل اخليري منذ القدم، 
ونعتز بأن العمل اخليري في 
الكويت كان سببا في انتشار 
الكويت عاملي����ا، وذلك  اس����م 
لدعمه�����ا املتواص����ل لألعمال 
اإلنساني��ة على مر العص��ور 

واألزمنة.
جاء ذلك في تصريح للمليفي 
عن إجنازات مش����روع دعوة 
اخلير لعام 2009 بأنه بفضل من 
اهلل ثم بدعم محسني مشروع 
دعوة اخلير مت بناء 3 مساجد 
في شبه القارة الهندية وحفر 
4 آبار ماء في إندونيسيا البئر 
الواحدة تغطي احتياجات قرية 
كاملة عدد سكانها 500 شخص 
تقريبا، وذلك عمال بقول النبي 
ژ: »أفضل الصدقة سقي املاء«، 
وكذلك كفالة األيتام الذين وصل 
الى 55 يتيما، وكفالة  عددهم 
الدعاة الذين وصل عددهم الى 

منطقة الساملية.
ال���ى ان  املليف���ي  وأش���ار 
إدارة مش���روع دعوة اخلي���ر 
تسعى جاهدة خلدمة اإلس��الم 
واملس���لمني عن طري���ق بناء 
املساجد واملستشفيات واملراك��ز 
اإلسالمية وحفر اآلبار وكفالة 
األيتام ومساع��دة احملتاج��ني 
داخل وخ�ارج وطننا احلبيب.

املليفي  من جانبه، ش����كر 
االخ����وة واألخوات محس����ني 
مش����روع دعوة اخلي����ر على 
تبرعاته����م ودعمهم املتواصل 
للمش����روع الذي كان له األثر 
الطيب في نف����وس إخوانهم 
احملتاج����ني في جمي����ع دول 

العالم.
وف����ي اخلتام دع����ا املليفي 
احملس����نني وأه����ل اخلير الى 
إكمال مسيرة اخلير ودعم هذا 
املشروع املبارك، مشروع دعوة 
اخلير الذي يس����عى لتسهيل 
وصول األعم����ال اخليرية الى 
الناس وإيصالها ملستحقيها من 

احملتاجني.

50 داعية، وبحمد اهلل أسلم على 
أيديهم مجموعة من األشخاص 
في دول مختلفة، وكذلك تقدمي 
املساعدات لألس����ر احملتاجة 
واملتعففة داخل وخارج الكويت، 
وكفالة حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي في أكثر من مسجد داخل 
الكويت، وتوزيع وجبات إفطار 
الصائم في شهر رمضان والتي 
وصل عددها الى 27000 وجبة 
في رمضان املاضي داخل وخارج 

منوهًا بإنجازات محسني مشروع دعوة الخير

»الزراعة« تدعو أصحاب الجواخير بـ »كبد« إلى مراجعتها
لتحديث البيانات وتسديد القيمة اإليجارية السنوية

اعتبارًا من 23 الجاري ولمدة أسبوعين


