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كنوز الصيفي لخدمة النشء
أكد رئيس مجلس إدارة مبرة صروح اخليرية سالم اجلاراهلل احلسيني ان 
املبرة تستعد لطرح برنامج حافل بهذا الصيف تقدم خالله العديد من األنشطة 
واملشاريع التي تصب في خدمة املجتمع وتساهم في حتقيق األغراض وأهداف 
املبرة. وقال احلسيني في تصريح صحافي ان من األنشطة التي ستطرح مع 
بداية العطلة الصيفية نادي كنوز التربوي والذي يخدم فئة النشء واألشبال 
يقوم م����ن خالله هذا النادي بتوفير بيئة صاحلة وممتعة يتربى فيها األبناء 
ويقضون وقت الفراغ فيما هو مفيد ونافع بصحبة طاقم من املربني واملربيات 
الذين لهم بصمة واضحة في مثل هذا املجال. وبنينّ احلسيني ان املبرة تستعد 
لتيسير رحلة الركب الثالثة حتت شعار قول اهلل تعالى: »يا بني اركب معنا« 
حيث تهدف هذه الرحلة الى حفظ القرآن الكرمي في مكة املكرمة في جو مليء 
باإلميانيات والنفحات الروحانية، كما سيتوجه الوفد بعد إنهاء برنامج احلفظ 
الى مدينة أبها كمحطة ترفيهية يستمتع فيها الطالب باملناظر الطبيعية في هذه 
املنطقة اجلميلة. وقال احلسيني اننا وللسنة الثالثة على التوالي نسير هذه 
الرحلة التي ملسنا بفضل اهلل ثم بفضل املشرفني التربويني النتائج اإليجابية 
لهذه الرحلة املباركة، الس����يما ان الطالب يقضي أغلب وقته في أشرف مكان 
على هذه األرض وهو البيت احلرام. واختتم احلس����يني تصريحه متمنيا من 
أولياء األمور عدم حرمان األبناء من االلتحاق مبثل هذه الرحالت والنوادي التي 
تقام هنا وهناك للمش����اركة في هذه األنشطة املفيدة التي من شأنها النهوض 

بالشباب الذي ينعكس صالحه على أسرته ومجتمعه.

الهيئة ستوفر كل الدعم لهم

»الزراعة«: توزيع 94 قسيمة للمهندسين الزراعيين وأصحاب المشاتل
محمد راتب

صرح نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية 
بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.فيصل 
الصديقي بأن الهيئة قامت بتوزيع 50 قس����يمة 
زراعية على املهندسني الزراعيني املتقاعدين وذلك 
تكرميا لهم واالستفادة من خبراتهم السابقة في 
مجال عملهم الزراعي، مشيرا الى انه مت توزيع 
44 قسيمة الصحاب شركات املشاتل الزراعية 
لكي يتمكنوا من مواكبة اخلطة املقبلة في حتفيز 
البالد في زراعة االش����تال والزهور والنباتات 
االخ����رى، حيث ان الهيئة س����تقوم بتوفير كل 

الدعم لهم.
جاء ذلك خالل قيام الهيئة صباح امس باجراء 
قرعة توزيع للقسائم الزراعية على املهندسني 

املتقاعدين واصحاب شركات املشاتل.
واشار الى ان املنطقة التي سيتم فيها توزيع 
القسائم تتمتع بتوافر اغلب اخلدمات من الطرق 

املرصوفة واملياه املعاجلة، الفتا 
الى انه سيتم في القريب العاجل 
العقود معهم ملباش����رة  ابرام 

االعمال.
واضاف الصديقي ان القسائم 
التي ستوزع في منطقة الوفرة 
تقع على طريق 800، مضيفا ان 
التي سيتم توزيعها  القسيمة 
على املهندسني تبلغ مساحتها 
20 الف متر مربع، اما اصحاب 
الشركات فتبلغ مساحة قسائمهم 

الزراعية 25 الف متر مربع.
وتابع الصديقي: بالنسبة 
للمشاري���ع املس����تقبلية في 

الهيئة فأهمها نظام التس����ويق، ونحن مكلفون 
بإعداد دراسة وكذلك اعادة النظر في سياسة الدعم 
التي تتواكب مع املرحلة املقبلة والتوسع الذي 

حصل في زراعة النخيل، مشيرا 
الى ان هناك دراسات مهمة في 
زراعة النخيل والزراعة احملمية 
التي اثبتت جناحها في الفترة 
السابقة وسيكون التركيز عليها 

اكثر في املرحلة املقبلة.
وردا على ما يثار من البعض 
بخصوص توزيع القسائم على 
فئات معينة وبوقت متأخر، اكد 
الصديقي ان هذا التوزيع الى 
املهندسني ما هو اال تكرمي لهم 
جلهودهم الس����ابقة في خدمة 
القطاع الزراعي مثلما يقام في 
كثير من الدول، مش����ددا على 
ان الهيئة هي اجلهة املسؤولة واملخولة في هذا 
املوضوع وليس غيره����ا مثلما يدعي البعض، 
حيث اننا اصحاب القرار واصحاب الدراس����ات 

املتخصصة وليس جهة اخرى.
وب���ني الص����ديقي ان ال���جولة التي قام بها 
خ����الل الي����وم����ني املاضيني جاءت بناء على 
ش����كاوى اصحاب م��������زارع الدواجن وبعض 
الشكاوى في شبرة رقم 4 بس���وق الش����ويخ، 
ومن ه����ذا املنطلق س����ت��قوم مبخاطبة احتاد 
امل�����زارعني بتوضيح اخللل املوجود في السوق 
لتحقيق الهدف الذي يصب في مصلحة املستهلك 
واملنتج، مبينا: نحن اآلن في طور االنتقال الى 
شبرة الصليبية اجلديدة بالتنسيق مع الشركة 

املعتمدة.
واشار الصديقي الى ان اخللل في التسويق 
تتم معاجلته نوعا في النظام اجلديد، وسيكون 
لنا في االس����بوع املقبل دعوة جلميع املزارعني 
املنتجني لالطالع على نظام التسويق احلديث 
باملوقع اجلديد بالصليبية والذي سيفتتح رسميا 

في 17 يونيو املقبل.
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