
االثنين 17 مايو 2010   31خدمات
»الرحمة« الكويتية قدمت منحًا

لمؤسسات شبابية في غزة
تيسيرًا على المواطنين وسرعة إنجاز المعامالت

»الزراعة«: استخدام الـ )KNET( لتحصيل إيرادات ورسوم المعامالت
الوعي  - رفــــع مستــوى 
لـــدى املــزارعـــن بضـــرورة 
املياه  الترشيد في اســـتخدام 

املعاجلة.
فـــي االرتقاء  الطمـــوح   -
بالزراعة الى الـــدول املتقدمة 
برســـم خطط اســـتراتيجية 

واضحة.
- املقارنة بن الفترة السابقة 
قبل اســـتخدام املياه املعاجلة 

وبعدها.
ووجـــــــه الســـند الدعوة 
لالخـــوة املواطنن واملزارعن 
واملختصـــن في هـــذا املجال 
الهيئـــة حلضور  وموظفـــي 
احملاضرة حتى تعـــم الفائدة 

على اجلميع.

املعالج  مياه الصرف الصحي 
في الزراعة.

وأكــــد السند ان احملاضرة 
ســـتـــــعقد غدا 18 الـــــجاري 
في متام الســـاعة العـــــاشرة 
صــباحا بقاعـــة احملاضرات 
مببنى الهيئة الرئيسي بالرابية 
وســـيحاضر فيهـــا م.صالح 
عبدالكـــرمي الصفار من وزارة 
األشغال العامة. ادارة التنقية 
واملوارد، واشار السند الى ان 
احملاور األساسية للمحاضرة 

تتمثل في:
- نبذة تاريخية عن استخدام 

املياه املعاجلة.
أنواع  - اســـتخدام أحدث 

التقنية في الري.

محاضـــرات املوســـم الثقافي 
احلالي بالتعـــاون مع وزارة 
األشغال العامة حول استخدام 

شـــركة اخلدمـــات املصرفية 
 )KNET( املشـــتركة  اآلليـــة 
بتنفيذها بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية.
واشارت الى حرص الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية على تبني كل ما من 
شأنه تسهيل اجراء املعامالت 
والتيســـير على املراجعن في 
إجنـــاز معامالتهم بالســـرعة 

املمكنة.
مـــــن جانـــب آخر صرح 
مـــدير ادارة اإلرشـــــاد الزراعي 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية غــامن السند 
بأن الهيئة ســـتنظم محاضرة 
إرشـــادية ضمـــن سلســـلة 

ذكــــرت نائبة املدير العام 
املــــالية واإلدارية  للشـــؤون 
بالهيئـــة العــــــامة لشـــؤون 
الزراعة والثروة السمكية هنادي 
بســـتكي بأنه بإمكان جمهور 
املتعاملن مع الهيئة استخدام 
الدفـــع االلكتروني  بطاقـــات 
)KNET( في دفع جميع أنواع 
املســـتحقات املترتبـــة عليهم 
لدى الهيئة وذلك وفقا ملا جاء 
في اتفاقيـــة الدفع االلكتروني 
احلكوميـــة للتســـديد وهـــي 
من ضمن مبـــادرات اخلدمات 
التي  احلكوميـــة االلكترونية 
تشـــرف عليهـــا وزارة املالية 
بالتعـــاون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وتقوم 

قدمت جمعية »الرحمة« لالغاثة والتنمية جوائز 
مالية ألفضل خمس مؤسسات شبابية في قطاع 
غزة فازت خالل احتفال تكرميي نظمته اجلمعية 

برعاية وزارة الشباب والرياضة مبدينة غزة.
وحصلت املؤسسات الفائزة على جوائز مالية 
تتراوح بن 200 و2000 دوالر، وذلك بتمويل من 

جلنة »الرحمة العاملية« الكويتية.
وأكد كمال مصلح املديـــر التنفيذي جلمعية 
»الرحمـــة« علـــى اهتمـــام اجلمعيـــة بقطـــاع 
الشـــباب لدورهم الرئيســـي واملهم في املجتمع 

الفلسطيني.
وقال مصلح انه يقع على عاتق املؤسســـات 
الشبابية مهام كبيرة، تتطلب تسخير كل االمكانات 
واجلهود لرفعة الشباب، وتقدمي البرامج اآلمنة 
لهم، وحتصينهم من الوقوع في شـــرك الفساد، 
واعدا بتقدمي املزيد من الدعم والتمويل للمؤسسات 

الناجحة.
وبـــن مصلـــح ان دعـــم جمعيـــة »الرحمة« 

للشـــباب لم يتوقف عند هذا احلد، مشـــيرا الى 
قيام اجلمعية بتشغيل العشرات من الشباب في 
مشـــاريعها املختلفة، خصوصا في »مستشفى 
الكويت التخصصي« في مدينة رفح، واملشاريع 
الزراعية املنتشرة في احملررات غرب خان يونس 
مثل »بيروحـــاء الكويت« و»حدائق ذات بهجة«، 
و»مخابز الرحمة« فـــي غزة وخان يونس، وفي 
مشـــاريع التدعيم االنشـــائي للمباني املتضررة 

من احلرب.
وأضاف مصلح انه يبلغ مجموعة الشـــباب 
العاملن في كل مشاريع جمعية »الرحمة« أكثر 
من 180 شابا وشـــابة، يتلقون رواتب بانتظام، 

ويزاولون مهنتهم بكل حب ورضا.
كما تقدم اجلمعية مختلف أنواع الدعم، سواء 
الدعـــم النقدي أو الدعم االغاثـــي لغير القادرين 
على العمل من الشباب، سواء ألسباب صحية أو 
إعاقة أو عدم توافر عمل، وباالخص ممن يعيلون 

أسرا كبيرة.
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