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المضحي: مشروع المليون سدرة تطوعي شبابي لمكافحة التصحر
دارين العلي

اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان مش���روع زراعة 
املليون سدرة مشروع تطوعي شبابي 
تبنته الهيئة العامة للبيئة بالتعاون 
مع الهيئة للزراعة والثروة السمكية 
لزراعة مليون س���درة ف���ي مختلف 

احملافظات.
واعتب���ر د.املضحي خالل انطالق 
املش���روع بزراعة اول سدرة في مقر 
محافظة العاصم���ة تزامنا مع اليوم 
العامل���ي للتصحر ان قب���ول محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر انطالق 
املشروع من العاصمة هو بهدف تشجيع 
الشباب الكويتي وهو نوع من الدعم 
الذي يدفعهم لتكملة مش���روعهم في 

بقية احملافظات.
وعن دور الهيئة العامة للبيئة بيوم 
التصحر العاملي الذي يصادف 17 يونيو 
قال ان دورها مهم جدا خصوصا انها 
تشارك باتفاقية التصحر وهذا جزء 
اصيل من عمل اللجنة الوطنية التي 
تشكلت في البيئة والتي متثل الهيئة 
واملؤسسات االخرى في الكويت، مشيرا 
الى ان دور الهيئة يكمن في التوعية 
باهمية احملافظة على البيئة البرية من 
التصحر واهمية احلفاظ على الغطاء 
النباتي واحليواني وما له من فائدة 

في احلفاظ على البيئة احمللية بشكل 
عام.

ولف���ت الى ان���ه س���يكون هناك 
مش���اركات عدة للهيئة وفي انشطة 
متنوع���ة من خالل العمل املش���ترك 
مع مختلف املؤسسات بهدف توعية 
املجتمع وتوصيل الرسالة السامية فيما 
يتعلق باهمية التخضير، وايجابياته 
على البيئة وتأثيره فيها، معتبرا ان 
مشاركة الهيئة في نشاط االمس يهدف 
الى املساعدة والتواصل مع املؤسسات 
الى مؤسسات  املجتمعية واالنطالق 
املجتمع املدن���ي، ومنها الوصول الى 

املجتمع بشكل عام.

التصدي للتصحر

وبدوره قال محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر ان هذا اليوم يتزامن مع 
اليوم العاملي للتصحر الذي يصادف 
17 يونيو، والذي يه���دف الى العمل 
على التصدي للتصحر وتغير املناخ، 
كجزء من نهج متكامل لتحقيق التنمية 
املستدامة للجميع، وان يحتفل اجلميع 
في انحاء العالم في 17 يونيو من كل 
عام باليوم العاملي ملكافحة التصحر 
وذلك اللقاء الضوء على احلاجة امللحة 
لوقف عملية التصحر وتعزيز االهتمام 

بهذه املسألة اخلطيرة.

وشكر احملافظ الهيئة العامة للبيئة 
ممثلة واصحاب مشروع املليون سدرة 
على هذه املبادرة، متمنيا زراعة اول 
سدرة في محافظة العاصمة لتكون لبنة 
وثمرة اول���ى النطالق زراعة املليون 
سدرة على مستوى احملافظة، وعسى 
ان يكون هذا املشروع »املليون سدرة 
بداية مشروع يخدم وطنهم الغالي«.

واش���ار الى ان دور الهيئة العامة 
للبيئة االساسي، مؤكدا حرص اجلهات 
املعنية وخاصة البيئة على ذليل كل 
الصعاب للوص���ول الى بيئة نظيفة 

وخالية من امللوثات.
ومن جانبها قالت مديرة ادارة التربة 
العامة  الهيئة  القاحلة في  واالراضي 
للبيئة فرح ابراهيم ان جهود الكويت 
في القضاء على التصحر س���يعرض 
على األمم املتحدة فبراير املقبل، بسبب 
وجود االتفاقية الدولية، ومن بنودها 
ان يكون هناك استراتيجية ملكحافة 

التصحر.
واشارت الى ان االحتفال بدأ بزراعة 
سدرة من قبل محافظة العاصمة، هو 
تعاون ما بني الهيئة واصحاب املشروع 
الوطني املليون سدرة، ونحن نرحب 
في انضمامهم وسنضع لهم خطة لعمل 
التوعية، واآلن نحن في طور عملية 

اخلطة لهذا التعاون.

الجابر: التصدي للتصحر وتغيير المناخ جزء من نهج متكامل لتحقيق التنمية المستدامة

طارق مندني

)أسامة البطراوي(  الشيخ علي اجلابر ود.صالح املضحي يزرعان أول سدرة 

د.حسني الدويهيس وعبداهلل القريني خالل افتتاح مهرجان يونيو التسويقي

وفد جهاز الرقابة العماني خالل زيارة لديوان احملاسبة

بدر املديرس متوسطا د.فهد الشهابي وفيصل الزهراني

العنزي: تمديد اإلغالق لـ 5 منشآت 
صناعية في الشعيبة الغربية 

دارين العلي
اعلن مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة 
للبيئة م.محمد العنزي انه »استكماال لالجراءات املتبعة 
في الهيئة العامة للبيئ��ة وبناء على الكتاب املوجه من 
النائ��ب االول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع 
رئي��س املجلس االعل��ى للبيئة الش��يخ جابر املبارك 
صباح امس الى وزير التجارة مت متديد فترة االغالق 
ملدة اس��بوع بحق خمس��ة مصانع ومنشآت مخالفة 
في منطقة الش��عيبة الغربية التي لم تلتزم بالقرارات 

البيئية«.
وقال ان »هناك نوعية من املخالفات ارتكبتها بعض 
املصانع املخالفة في منطقة الش��عيبة الغربية ادت الى 
متديد فترة اغالق خمس��ة منها ملدة اس��بوع بسبب 
عدم التزام املصانع واملنشآت بشأن املخالفات اخلاصة 
لبيئة العم��ل الداخلية«. ولفت العن��زي الى ان الهيئة 
حريصة على تطبيق النظم واللوائح جتاه املخالفني مع 
احملاسبة القانونية لهم، موضحا ان هناك اعدادا كبيرة 
م��ن املخالفني مت التعامل معهم وف��ق القانون، كما ان 
عددا من املخالفات التي كش��فت عنها جلنة املخالفات 
في الهيئة قد يتعرض اصحابها لسحب القسائم منهم 

دون اي تهاون قبل الهيئة جتاه املخالفني.

بناء على كتاب من النائب األول إلى وزير التجارة

تعاونية النسيم افتتحت مهرجان يونيو التسويقي

.. والروضة دّشنت برنامجها الصيفي تحت شعار »صيفنا غير وأحلى«
محمد راتب

حتت شعار »صيفنا غير.. 
وأحلى« دشنت جمعية الروضة 
وحول���ي التعاونية برنامجها 
الصيفي االسبوع املاضي والذي 
يحتوي على العديد من االنشطة 
الترفيهية والنوادي التربوية 
للش���باب والفتيات ما يضفي 
على فصل الصيف رونقا متميزا 

للمساهمني وأهالي الروضة.
اللجنة  وص���رح رئي���س 
الروضة  االجتماعية بجمعية 
البرنامج  ب���أن  طارق مندني 
الصيفي مت التخطيط له والعمل 

على إظهاره بأحلى صورة منذ 
اول العام وتقوم عليه كوكبة 
من كفاءات العاملني في قس���م 
العالقات العامة بإدارة اجلمعية 
الذين قاموا مشكورين بالتنسيق 
مع كل االندية واملعاهد، حيث 
ان البرنامج مت بالتنسيق مع 
أكثر من اربعني جهة بني معاهد 
صحية للرجال والنساء ونواد 
تربوي���ة للش���باب والفتيات 
واجلمعيات اخليرية للدروس 
الديني���ة وحلق���ات حتفي���ظ 
املنتجعات  الق���رآن، وكذل���ك 

واملنتزهات.

وحول ابرز ما مييز البرنامج 
الصيفي ذكر مندني ان اجلمعية 
قامت بالتنس���يق مع كفاءات 
ش���بابية كويتية متخصصة 
إلدارة وتنفيذ ناد صيفي متميز 
بالتنس���يق مع وزارة التربية 
املدارس في  الستغالل مرافق 
املنطق���ة ويخ���دم النادي فئة 
الفتي���ان والناش���ئة، كما مت 
التنسيق حلجز منتزه سيشل 
اجلليع���ة ومنت���زه الوطنية 
باخليران ألهالي الروضة خالل 
فترة الصيف وبأسعار مخفضة 
ورمزية، وختم مندني حديثه 

بأن برنام���ج توظيف الطلبة 
السنوي باجلمعية يجري بشكل 
ممتاز، ومازالت ادارة اجلمعية 
تستقبل طلبات توظيف الطلبة 
الختيار االحسن واالمثل، وذلك 
للمساهمة في استثمار طاقات 
الشباب في فصل الصيف وسد 

وقت فراغهم مبا هو مفيد.
ه���ذا، وقد وف���رت جمعية 
التعاونية  الروضة وحول���ي 
كتيبا خاصا للبرنامج الصيفي 
مت ايصاله جلميع املس���اهمني 
وتوزيع���ه على منازل منطقة 

الروضة.

محمد راتب
افتتح رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية ورئيس جمعية النسيم 
التعاونية د.حسني الدويهيس املهرجان التسويقي لشهر يونيو حيث 
افضل العروض واقل االسعار واجود املنتجات بحضور نائب رئيس 
مجلس االدارة عبداهلل القريني وعضو مجلس االدارة وائل س����وادي 

وهاني الشنوف واملدير العام فالح الرجعان.
واوضح الدويهيس ان املهرجان يش����مل العديد من االصناف التي 
يحتاج اليها املس����تهلك ويقام املهرجان من 9 يونيو ويس����تمر حتى 
نهايته. واكد ان املهرجان يأتي حس����ب خطة يضعها مجلس االدارة 
بهدف راحة املستهلك من اهالي املنطقة وذلك لتوفير املواد الغذائية 
التي يتطلبها املستهلك وكذلك العديد من املواد االستهالكية واملنظفات 
وغيرها. واختتم الدويهيس بالقول ان هناك العديد من املفاجآت التي 
يقدمها مجلس االدارة الهال����ي املنطقة حيث تقيم اجلمعية مهرجانا 
كبيرا للسلع الرمضانية وبأسعار في متناول اجلميع، مؤكدا حرص 

مجلس االدارة على اقامة مثل تلك املهرجانات.

الدويهيس: حريصون على إقامة مهرجان كبير للسلع الرمضانية

»الزراعة« تحدد رسوم الخدمات المقدمة وتستحدث 
مكتبًا لخدمة المواطنين يتبع رئيس الهيئة مباشرة

اصدر رئيس مجلس االدارة 
� املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاسم البدر قرارا بشأن حتديد 
رس���وم مقابل اخلدم���ات التي 
تقدمها الهيئة وذلك على النحو 

املوضح في اجلدول املرفق.
وجاء ه���ذا القرار بناء على 
موافق���ة دول مجلس التعاون 
العربي ل���دول اخلليج العربية 
على قانون نظام املبيدات لدول 
العربي وعلى  التعاون  مجلس 
قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر 
باجللسة املنعقدة في 2010/5/19 
واملعتمدة من وزير االش���غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 

دون تأخي���ر اص���در رئي���س 
الهيئة قرارا باستحداث وحدة 
تنظيمية مبس���توى »مراقبة« 
تتبع رئيس الهيئة مباشرة حتت 

بتاريخ 2010/5/30.
وفي قرار آخر بهدف تقدمي 
خدمة افضل للمواطنني واجناز 
معامالتهم في س���هولة ويسر 

املواطن«  مسمى »مكتب خدمة 
تشمل قسما لالستقبال ونظم 
املعلومات وقسما آخر للمتابعة 

والفحص.

شاركت جمعية العالقات العامة الكويتية في امللتقى 
اخلليجي الرابع ملمارسي العالقات العامة الذي أقامته 
جمعية العالقات العامة البحرينية في مملكة البحرين 
في الفترة من 8 حتى 10 يونيو اجلاري. وشارك في 
امللتقى رئيس جمعية العالقات العامة بدر املديرس 
ممثال للجمعية في امللتقى الذي أقيم برعاية الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة وزير وزارة الثقافة واالعالم 
في مملكة البحرين، وقد ألقى املديرس كلمة في افتتاح 
امللتقى أشار فيها الى مقاربة فكرة تأسيس واشهار 
جمعية العالقات العامة البحرينية وجمعية العالقات 
العامة الكويتية في نفس العام 2006 واجلهود التي 

بذلت إلشهار كل من اجلمعيتني. 
كما ق����دم املديرس هدية تذكارية باس����م جمعية 
العالقات العامة للش����يخة مي بنت محمد آل خليفة 
وزير وزارة الثقافة واالعالم تقديرا لرعايتها للملتقى 
والتي مت تس����ليمها للشيخ راشد بن عبدالرحمن آل 

خليفة رئيس هيئة االذاع����ة والتلفزيون في مملكة 
البحرين وممثل راعي احلفل الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزير وزارة الثقافة واالعالم، كما شاركت 
اجلمعية في املعرض الذي اقيم على هامش امللتقى 
لعرض نش����اطات واجنازات اجلمعية منذ اشهارها. 
كما قدم رئيس اجلمعية درعا تذكارية للدكتور فهد 
الشهابي رئيس جمعية العالقات العامة البحرينية 
مبناس����بة مش����اركة اجلمعية في امللتقى، كما التقى 
بدر املديرس رئيس مجل����س االدارة ومجموعة من 
املش����اركني في امللتقى في بعض اجلهات احلكومية 
سفيرنا في البحرين الشيخ عزام الصباح في مكتبه 
في السفارة، مشيدا بحسن االستقبال والترحيب من 
السفير وتبادل احلديث عن اهمية مثل هذه اللقاءات 
الت����ي تؤكد اهمية ابراز الكويت في احملافل الدولية، 
وتؤكد عمق الروابط التي تربط بني الكويت ومملكة 

البحرين الشقيقة.

المديرس: توافق في فكرتي تأسيس 
جمعيتي العالقات العامة في البحرين والكويت

م.جاسم البدر

وفد عماني يزور ديوان المحاسبة
للتعرف على قطاع الرقابة على االستثمار

في اطار التعاون املشترك بني دواوين املراقبة 
واحملاس���بة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، يستضيف ديوان احملاسبة وفدا من جهاز 
الرقابة املالية للدولة بسلطنة عمان الشقيقة خالل 
الفترة م���ن 13 وحتى 17 اجل���اري وذلك لالطالع 
واالستفادة من جتربة الديوان في الفحص واملراجعة 

على االستثمارات واملشاريع االمنائية.
وس���يحضر الوفد لقاءات مهنية وفق برنامج 
زمني أعد خصيصا بهذه املناسبة بعنوان »جتربة 
ديوان احملاس���بة في مجال الرقابة على املشاريع 
االمنائية والرقابة على االستثمارات« يلتقي فيه 
عددا من اخلبراء وكبار املهندسني في قطاع الدعم 

الفني وقطاع االستثمار بديوان احملاسبة.
ويتناول اللقاء التعريف بقانون ديوان احملاسبة 
رقم 30 لسنة 1964، والرقابة املسبقة في القانون 
وكيفية ممارسة هذا النوع من الرقابة على املشاريع 
االمنائية بالدولة، والدراسة الفنية للمشاريع في 

مرحلتي الرقابة املسبقة والالحقة ودراسة عملية 
ألحد موضوعات املشاريع االمنائية املعروضة للرقابة 
املسبقة بشأنها، باالضافة الى القيام بزيارة ميدانية 
الى وزارة االش���غال واملؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
ويتخلل اللقاء ع���رض تعريفي لقطاع الرقابة 
على االستثمار ودور ديوان احملاسبة في الرقابة 
والفحص على اس���تثمارات عدة جهات في الدولة 
كالهيئة العامة لالس���تثمار والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية واملؤسس���ة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
تأتي هذه الزيارة في مجال تفعيل تبادل ونقل 
اخلبرات بني دواوين املراقبة واحملاسبة اخلليجية 
لالسهام في تنمية القدرات البشرية للعاملني بهذه 
االجهزة واالرتقاء مبستوى أدائهم في مجال الفحص 
والتدقي���ق واملراجعة في املج���االت ذات االهتمام 

املشترك.

خالل الفترة من 13 إلى 17 الجاري

الرشيد: أجندات 
سياسية مشبوهة 

وراء ما يحدث في الساحة
قالت رئيس���ة مؤسسة اداء 
برملاني متميز »منار« االعالمية 
عائشة الرشيد ان كل ما يحدث 
على الساحة في الشارع السياسي 
اجندات سياس���ية مش���بوهة 
حتركها اصابع خارجية بهدف 
عدم استقرار الكويت، مشيرة الى 
القانون بشدة  ضرورة تطبيق 
حت���ى ال يتم ترك الس���احة ملن 
يريدون هدم الكويت، وموضحة 
ان ما يطرح اآلن على الس���احة 
من احتجاجات واس���تجوابات 
وجتمعات ومسيرات احتجاجية ال 
يضيف جديدا، مؤكدة ان الشعب 
الكويتي املخلص لوطنه يشعر 
باألس���ى واأللم ملا يحدث على 

الساحة احمللية.
واضافت قائل���ة ان الصمت 
املطبق ملا يجري على الساحة من 
قبل القيادة السياسية واحلكومة 
امر محير، مش���يرة الى ان على 
القيادة السياسية اال تترك البلد 
والشعب فريسة لبعض التيارات 
السياسية التي تعمل وفق اجندات 
مشبوهة تستغل حالة احلراك 
السياسي املوجودة على الساحة 

لتحقيق مصالح شخصية.
واش���ارت الى ان عدم الوعي 
من قبل بعض شرائح املجتمع 
من املمكن ان ي���ؤدي بالكويت 
الى منعط���ف خطير خاصة في 
ظل حالة االحتقان املوجودة في 

الشارع.

الخدمات المقدمة ورسومها
القيمةنوع الخدمةم
1000 د.كاصدار ترخيص انشاء مصنع مبيدات زراعية1

250 د.كجتديد ترخيص املصنع سنويا2

500 د.كاصدار ترخيص مستودع لتخزين املبيدات الزراعية3

100 د.كجتديد ترخيص مستودع تخزين املبيدات الزراعية سنويا4

500 د.كاصدار ترخيص مؤسسة او شركة مكافحة أهلية5

100 د.كجتديد ترخيص مؤسسة او شركة مكافحة أهلية سنويا6

50 د.كاصدار ترخيص مزاولة مهنة فني مكافحة7

20 د.كجتديد ترخيص فني مكافحة لكل سنتني8

50 د.كموافقة تغيير مكان العمل لفني مكافحة9

250 د.كتسجيل املبيد الزراعي الول مرة10

100 د.كاعادة التسجيل11

500 د.كاصدار ترخيص استيراد مبيدات زراعية12

250 د.كجتديد استيراد مبيدات زراعية13


