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قدم النائب س���عدون حماد 
اقتراحا برغبة قال فيه: انطالقا 
من مبدأ احلف���اظ على الثروة 
احليواني���ة، وحرص���ا عل���ى 
الوطني  املنتج  تشجيع تنمية 
القط�����اع وتوفي��ر كل  له���ذا 
ل�ه. وتخفيف���ا  الدعم  س���ب��ل 
م���ن االعب���اء املالية على مربي 
املاشية واالبل وخاصة في كلف���ة 
استه��الك الطاق���ة الكهربائي���ة، 
مقارن������ة بانخف������اض ه��ذه 
الكلف���ة على أصح���اب القسائ��م 
الزراعي��ة. وذلك بهدف حتقيق 
مخ���زون غذائي وطني من تلك 
الثروات تعتم���د عليه الدولة، 

فإنني أقترح تخفيض سعر الكهرباء للكيلو وات 
الواحد من عشرة فلوس الى فلسني لقسائم تربية 
املاشية واالبل. وفي اقتراح ثان قال حماد: تعتبر 
الثروة احليوانية من اهم مصادر الغذاء، لذلك قامت 

الدولة بتوزيع الكثير من القسائم 
في كبر لتش���جيع مربي االبل 
على تنمي���ة الثروة احليوانية 
وحتقي���ق االكتف���اء الذاتي من 
الثروة احليوانية ومنتجاتها. 
واضاف: بالرغم من ان منطقة 
كبد تضم عددا كبيرا من قسائم 
تربية االغنام واملاشية واالبل اال 
انها تعاني من ازمة شديدة في 
املياه العذب���ة مما يهدد الثروة 
احليوانية وتعد مش���كلة شح 
املياه ونقصها املستمر ومعاناة 
املربني من اجل جلبها من مناطق 
مجاورة وبأسعار باهظة تزيد عن 
اضعاف قيمتها االساسية عائقا 
وتهديدا مباشرة لهم مينعهم من متابعة اعمالهم 
وزيادة انتاجهم كما يهدد بفقدان هذه الثروة، لذا 
اقترح انشاء مضخة مياه مبنطقة كبد خلدمة مربي 

الثروة احليوانية.

األمم املتح����دة � كونا: وصل الى نيويورك امس 
مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
املستشار في الديوان األميري محمد أبواحلسن حامال 
رسالة تتضمن دعوة الى األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون حلضور احتفاالت الكويت مبناسبة الذكرى 

اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين للتحرير.
ومن املتوقع أن يسلم املستشار أبواحلسن الدعوة 
يوم االثنني املقبل الى نائبة األمني العام آشا � روز 

مغيرو التي ستتلقى الدعوة نيابة عن األمني العام 
الذي س����يقوم بزيارة رس����مية الى كازاخستان في 

مستهل األسبوع املقبل.
وكان املستشار أبواحلسن سلم دعوة مماثلة الى 
القيادة األرجنتينية مطلع هذا األس����بوع وسيقوم 
بتس����ليم دعوات أخرى في األي����ام القليلة املقبلة 
الى املس����ؤولني في أوتاوا وواش����نطن وهيوسنت 

والهندوراس.

بارك للطرقي وأبطال الكويت الرياضيين: »ما يجيب الذهب إال الذهب«

الخنفور يطالب مجلس الوزراء ووزير البلدية 
بالكشف عن المتورطين في قضية اللحوم الفاسدة

سعد اخلنفور

طالب النائب سعد اخلنفور 
وزير البلدية ووزير االشغال 
العامة فاضل صفر بضرورة 
الكشف عن اسماء الشركات التي 
ادخلت اللحوم الفاسدة للبالد 
ومبساعدة من بعض املوظفني 
داخل البلدية وغيرها، متسائال 
اين ذهبت هذه اللحوم، وكيف 
مت تسويقها وتوزيعها بالسوق 
وما االجراءات التي قامت بها 

البلدية؟
مؤكدا ان املسؤولية اجلنائية 
من الضروري ان تتم ممارستها 
واحالة هذا املوضوع برمته الى 
النيابة العامة وكشف وفضح 
أالعيب واساليب املتورطني في 
هذا امللف من الشركة املستوردة 
املتواطئ����ني  ال����ى املوظف����ني 

معه�ا.
ورفض اخلنفور »طمطمة« 

موضوع اللحوم الفاسدة التي 
ادخلتها بلدية الكويت الى البالد 
رغم فس����ادها وعدم صالحية 
استخدامها لالستهالك اآلدمي، 
وان الكمية التي دخلت بلغت 65 
الف كيلو من اللحوم الفاسدة، 
وقال: ان الصفقة كان ميكن ان 
تشكل كارثة وطنية بواقع 130 

الف اصابة وحالة تسمم.
واشار الى ان املوضوع البد 
ان تتم فيه محاس����بة جميع 
التي ثب����ت تورطها  االطراف 
ف����ي ه����ذا املوض����وع الذي ال 
ميكن السكوت عنه بأي حال 

من االحوال.
وقال اخلنف����ور: نحن امام 
ملف كارث����ي ال ميكن الحد ان 
يغلقه او ان مير مرور الكرام 
ألن الواضح في االمر ان »السكني 
وصلت العظم«، مطالبا وزير 

البلدية بان يتحلى بالشجاعة 
وان يواجه اجلميع عبر اقامة 
مؤمتر صحافي له للكشف عن 
كل »البالوي« التي يحملها هذا 
امللف ألنه من الواضح وجود من 
يريد الضرر بكل أهل الكويت، 

وهذا ما ال يسكت عنه.
وشدد على ضرورة ان يتم 
وضع هذا املوضوع على طاولة 
الوزراء  النقاش في مجل����س 
ملعرفة املزيد من التفاصيل التي 
تخفى على الناس وان يخرج لنا 
الناطق الرسمي باسم احلكومة 
ليكشف لنا املستور الذي يعرفه 
رجل الش����ارع العادي »حتى 
تكون هناك ش����فافية وحتى 
يثق املواطن به����ذه احلكومة 
وانها تخاف عل����ى صحته«، 
مؤكدا ان هذا املوضوع يجب 
اال مير دون محاسبة وان تكون 
هذه احملاسبة مبستوى الفعل 
الشنيع، مطالبا بفضح كل من 
وراء هذه الصفقة اخلبيثة التي 
يراد من وراءها العبث بصحة 
املواطنني واملقيمني على هذه 

االرض الطيبة.

من جانب آخر، هنأ اخلنفور 
الالعب عبداهلل الطرقي وباقي 
اخوانه الالعبني الذين حصدوا 
املراكز الثالث االولى في البطولة 
اآلسيوية التي تقام حاليا في 
الص����ني، مؤكدا ان  جمهورية 
هذا االمر ليس بغريب عليهم، 
السيما انهم عودونا دائما على 
رفع علم الكويت عاليا في جميع 
احملافل الرياضية التي يشاركون 
فيها، مطالبا احلكومة بدعمهم 
وتكرميهم التكرمي الالئق الذي 

يستحقونه.
وقال اخلنفور: لقد استحق 
الطرق����ي ورفاق����ه االبطال ما 
حص����دوه بجه����ود ومجهود 
دائمني وعلين����ا ان نقدم لهم 
الدع����م والتكرمي عل����ى اعلى 
املستويات، مؤكدا »ما يجيب 

الذهب اال الذهب«.

الكويت تستضيف مؤتمر التوحد العالمي الرابع في 2014
زينب أبوسيدو

اعلنت مديرة مركز الكويت للتوحد د.سميرة 
السعد عن استضافة الكويت ملؤمتر التوحد 
العاملي الرابع وذل���ك خالل عام 2014، وقالت 
د.السعد في تصريح صحافي عقب مشاركتها 
 WAO في املؤمتر الثالث ملنظمة التوحد العاملية
والذي عقد في املكس���يك، ان الكويت تقدمت 
بطلب اس���تضافة اعمال املؤمتر املقبل والذي 
يقام كل اربع س���نوات، حيث عقد عام 2006 
في جنوب افريقيا و2010 في املكسيك، مشيرة 
الى ان رئيسة منظمة التوحد العاملية ايزابيال 
بيونسه وهي من اسبانيا اعلنت عن موافقة 
املنظمة ف���ي افتتاحية املؤمتر والذي حضره 
ع���دد يفوق الثالثة آالف مش���ارك، حيث عقد 
في اكبر مرك���ز للمؤمترات في مدينة مونري 

في املكسيك.

واضافت د.السعد والتي تشغل عضو مجلس 
ادارة منظمة التوحد العاملية انه مت في مؤمتر 
املكس���يك توزيع كتيب م���ن قبل املنظمة عن 
الكوي���ت وامكانياتها الثقافي���ة واالجتماعية 
والترفيهية لعقد مثل هذه املؤمترات والشراكة 
املجتمعية في تأسيس مركز الكويت للتوحد 
املتمثلة في االمانة العامة لالوقاف كراع رئيسي 
للمركز ومساهمة عدد من الوزارات مثل التربية 
والصحة والش���ؤون باالضافة الى اهل اخلير 
ليكون منوذجا يش���ار له بالبن���ان، ويكون 
خي���ر ما ميثل احلضارة االنس���انية املتقدمة 

في الكويت.
مشيرة الى ان املشاركني في مؤمتر املكسيك 
اشادوا مبا تقدمه الكويت من خدمات متميزة 
لفئة التوحد وذوي االحتياجات اخلاصة بشكل 

عام.

حماد لتخفيض سعر الكهرباء
لقسائم تربية الماشية واإلبل إلى فلسين

مبعوث األمير وصل نيويورك لتسليم 
كي مون دعوة لحضور االحتفاالت الوطنية

د.ضيف اهلل أبورمية

سعد الراجحي

السفير علي املؤمن

استغرب النائب د.ضيف اهلل 
أبورمية من تصريح وزير املالية 
مصطفى الشمالي بأنه يدرس ايجاد 
مصادر دخل جديدة بفرض رسوم 
على اخلدمات املقدمة للجمهور في 
ح����ني ان الكويت توزع املليارات 
على ال����دول االخرى بني قروض 

وهبات.
واضاف ان الوزير الش����مالي 
مازال يصر على اللعب مبشاعر 
املواطن����ني دافعا باجت����اه زيادة 
اعبائه����م املالي����ة واالضرار بهم 
نفس����يا فهو ال يت����رك فرصة اال 
ويتحدث بها عن فرض رس����وم 
وضرائب جديدة وقد حذرنا من 
قبل بأنه على رئيس الوزراء ان 
يتخذ موقفا مع الوزير الشمالي 
التصريحات  حتى يوقف ه����ذه 
االستفزازية للمواطنني. وقال بينما 
نحن نتلمس معان����اة املواطنني 

أعربت األمان����ة العامة للجان 
الزكاة بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عن عميق شكرها لعموم محسنيها 
الكرام ومحسناتها الكرميات، الذين 
قدموا الدعم واملس����اندة ملشروع 
األضاحي الذي نفذته األمانة هذا 
العام حتت شعار »اجعل أضحيتك 
لألس����ر احملتاجة داخل الكويت« 
الدولة في توطني  وضمن جهود 
العمل اخليري داخل الكويت. وأكد 
أمني عام األمانة العامة للجان الزكاة 
سعد الراجحي ان مشروع األضاحي 
هذا حقق أهداف����ه املرجوة حيث 
قامت األمانة العامة للجان الزكاة 
بنحر وذبح أكثر من 3181 أضحية 
منها 369 أضحية لصالح األمانة 
العامة لألوق����اف وقامت األمانة 
العامة للجان الزكاة بدورها ومن 
فورها بتوزيعها على احملتاجني 
داخل الكويت واس����تفاد منها ما 
يزيد على 10 آالف أس����رة. وأشاد 
الراجحي بدور بلدية الكويت وإدارة 
املسالخ في التعاون لتنفيذ مشروع 

أكد سفيرنا لدى العراق علي املؤمن ان عالقات الكويت مع العراق 
في تطور مستمر.

وقال املؤمن في تصريح ل� »د.ب.أ« ان العالقات بني الكويت والعراق 
في املجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية متميزة وهي بحاجة 

دائما ملزيد من التطور والتقدم نحو األفضل.
وأضاف »ان شركة كويت إنرجي النفطية التي حصلت مؤخرا على 
عقود الستثمار الغاز الطبيعي في العراق في حقلي سيبا واملنصورية 
ستعطي دفعا للشركات األخرى للدخول الى العراق وبصراحة، هذا 
العقد أس����عدنا كثيرا وهو بادرة خير س����تبنى عليها خطوات أخرى 
مقبلة«. وذكر ان »قانون االستثمار الذي أصدرته احلكومة العراقية 
يعد من أجود القوانني في املنطقة وس����يفتح األبواب أمام الش����ركات 
الكويتية للدخول في السوق العراقية بعد ان وصلت الى استنتاج ان 

الهاجس األمني لم يعد عقبة أمام االستثمار في العراق«.

في دولة اخرى ويخدم شعبا آخر 
وال يدرك مدى معاناة الش����عب 
املالية  الكويتي بس����بب األعباء 

املتراكمة عليهم.
واضاف قد صرحنا سابقا بأن 
وزير املالية يصرح مبا ال ميلك 
فأي زيادة على الرسوم او فرض 
ضرائب او رسوم جديدة يجب ان 
متر من بوابة مجلس االمة ومن 
يقرها هم اعض����اء مجلس االمة 
الذين لن ميرروها النهم االقرب 
الى ما يعانيه املواطنون واقول 
للوزير الشمالي استمر في احالمك 
فستبقى مجرد احالم في مخيلتك 
وموعدنا معكم في قاعة عبداهلل 
السالم حينما تتقدم انت وحكومتك 
بدراستك هذه وسيكون الرد عليك 
هناك بأقوى مما تتوقع فقد بلغ 
الس����يل الزبى وان غ����دا لناظره 

قريب.

ذبح وتوزيع األضاحي ملا لها من 
خبرة في هذا املج����ال وملا أبدته 
من حرفية عالية سواء في مهمة 
الذبح او التعاقد مع املوردين او 
التوزيع، مشيرا الى ان اللجنة تقوم 
بالذبح ثاني أيام العيد ومن ثم يتم 
توزيع احلصص على اللجان كل 
حسب حجمها وحاجتها. وأوضح 
ان تفاعل الناس ه����ذا العام كان 
طيبا فقد تبرع احملسنون بأكثر 
من 127240 دينارا على هيئة أضاح 
لتوزيعها على الفقراء واحملتاجني 
بواقع 40 دينارا لألضحية الواحدة 
ممتدحا استجابتهم الطيبة برغم 
غالء أسعار األضاحي هذا العام.

واختتم مهنئا بنجاح موسم 
أضاحي هذا العام معتبرا األضحية 
شعيرة اسالمية وإغاثة انسانية 
تدخل الفرح والسرور على بيوت 
الكثيرين من الفقراء واحملتاجني 
داخل الكويت، كما هنأ حجاج بيت 
اهلل احلرام بسالمة العودة ومتنى 

لهم قبول الشعائر والنسك.

بس����بب الغالء الفاحش باسعار 
السلع االستهالكية ونطالب بزيادة 
الرواتب واسقاط فوائد القروض 
ووزير املالية يغرد خارج السرب 
ويطالب في كل تصريحاته باللجوء 
الى جيوب املواطنني وكأنه وزير 

نحر وذب����ح األضاحي والترتيب 
الذي واكب عملية الذبح من فحص 
طبي ونظاف����ة وخالفه، مبينا ان 
هذه الش����عيرة باب م����ن أبواب 
إحياء الس����نة النبوية واحلفاظ 
عليه����ا وجناحها يعزز روح هذه 
الشعيرة. كما شكر خالل حديثه 
جلنة اخلالدية واليرموك للزكاة 
واخلي����رات التي أوكلت لها مهمة 

أبورمية: الشمالي يدرس فرض رسوم 
على الخدمات و »موعدنا معه« في المجلس

في الوقت الذي توزع فيه الكويت المليارات قروضاً وهبات

الراجحي: أمانة اإلصالح 
وزعت 3181 أضحية على 10 آالف أسرة

المؤمن: العالقات مع العراق في تطور مستمر

خالل اجتماع جمع قياديي »الزراعة« لبحث آلية عمل سوق الشبرة الجديد

بستكي: سوق الشبرة الجديد مزود بنظام حديث 
للتسويق والرقابة على المنتج المحلي والمستورد

  الصديقي: تعزيز الرقابة على الس�لع والمنتجات في الس�وق الجديد قبل وصولها للمس�تهلك
  بورقب�ة: تخصي�ص 12 أل�ف م2 للمنت�ج المحل�ي م�ن إجمالي مس�احة الس�وق الجديد

هنادي بستكي وفيصل الصديقي خالل االجتماع

عادل الشنان
بحث عدد من قياديي الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
آلي���ة عم���ل الس���وق اجلديد 
»الشبرة« البديل لشبرة الشويخ 
خالل اجتماع جمع بني مدير عام 
شركة وافر املستثمرة للمشروع 
علي بورقبة ونائب املدير العام 
املالي���ة واالدارية  للش���ؤون 
هنادي بس���تكي ونائب املدير 
العام للشؤون النباتية فيصل 
الصديقي ومدير العالقات العامة 
واالعالم شاكر عوض ومديرة 
التس���ويق واالستثمار  ادارة 
صدفة الكندري ومراقب الدعم 
النباتي دالل رجب ونائب املدير 
العام لشؤون محافظتي اجلهراء 
البلدية مبارك  والعاصمة في 
احلريص وعضو املجلس البلدي 

أحمد البغيلي.
العام  املدي���ر  وأكد نائ���ب 
للشؤون املالية واالدارية هنادي 
بستكي ان الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية قامت بتوجيه 
3 كتب بش���أن مواقع ارقام 3 � 
4 � 5 � 6 الت���ي يديرها االحتاد 
الكويتي للمزارع���ني واحتاد 
اجلمعيات وش���ركة املنتجات 
الزراعية بشأن االنتقال للسوق 
اجلديد الذي سيباشر عمله اول 

ديسمبر املقبل.
الهيئة مع  وقد تواصل���ت 
الشركة املستثمرة للسوق منذ 
بدء توقيع العقد بصفتها اجلهة 
االش���رافية على السوق وبيع 
املنتج احمللي ودعم املزارعني، 
وقد خصصت الشركة مكاتب 
ملوظفي الهيئة وباشروا عملهم 
فعليا، مؤكدة أن هذا النوع من 
املشاريع يخدم جميع االفراد 
املزارع  املس���تفيدة، الس���يما 
واملس���تهلك ول���ه العديد من 
الفوائد االيجابية منها ضبط 
الرقاب���ة على الدعم املصروف 
للمزارعني، خصوصا أنه يكبد 

الدولة مبالغ طائلة.
وأش���ارت الى أن الس���وق 
اجلدي���د مزود بنظ���ام حديث 

رفع كفاءة املنتج العربي من 
خالل تطوير الثقافة الزراعية 
وعمل ندوات ومحاضرات بهذا 

الشأن.
ان���ه مت  وق���ال بورقب���ة 
تخصيص ساحة لفرز املنتج 
احمللي لدعم املزارع وتخصيص 
5500م2 للتعبئ���ة والتغليف 
والفرز والتجميع في 12 مركزا 
وتوفير تبريد مختلف الدرجات 
يبدأ  بدرجة 1 ويصل لدرجة 
14، وع���دم الس���ماح ألي ثمر 
تال���ف بدخول الس���وق الذي 
تتش���رف عليه ع���دة جهات 
حكومية منها البلدية والزراعة 
والتجارة واجلمارك والداخلية، 
كما س���يتم توفير )طبليات( 
باملجان لتسهيل عملية التحميل 

والتنزيل.
أما مراقبة الدعم النباتي دالل 
رجب فأكد اس���تعداد  الهيئة 
ملباش���رة العمل مع الش���ركة 
من خالل الرب���ط االلكتروني 
وال���ذي يعمل بش���كل يومي 
الدخال بيانات املنتج احمللي 
عن طريق باركود أو رمز خاص 
لكل مزارع باالقتران مع )الرقم 
املوحد( وتسجيل املنتج احمللي 
 )bda( عل���ى اجهزة محلي���ة
وتوفير )موازين( الكترونية 
قياسا بالكيلو مؤكدة على ان 
النظام الذي سيتبعه اجلميع 
ه���و دخ���ول الصن���ف األول 
والثاني بالنسبة للثمرات الى 
السوق ومنع دخول )النفل���ة( 

نهائي��ا.
وفي ختام االجتماع اشاد 
عضو املجل���س البلدي احمد 
البغيلي بفكرة عمل املشروع 
وجاهزي���ة جمي���ع االطراف 
املعنية بالتنفيذ مؤكدا انه من 
التي تخدم الصالح  املشاريع 
العام وتصب في صالح املزارع 
واملستهلك وداعيا الى التعاون 
املشترك لتحقيق النجاح التام 
للمشروع وحتقيق التطلع الذي 
يسمو له اجلميع في تطوير 

وتنمية البالد.

بالنسبة للتس���ويق والرقابة 
على املنتج احمللي واملستورد 
وقد تابع فري���ق عمل متكامل 
من قبل الهيئة مع الشركة على 
مدى 6 أش���هر موضوع الربط 
االلكتروني واستكمال األجهزة 

املطلوبة.
وقالت ان املباني واملنشآت 
بالسوق تش���مل 300000م2 
مصمم بأحدث التقنيات، مشيرة 
الى أن التسويق هو من ضمن 
العامة  الهيئة  انش���اء  قانون 
للزراع���ة والثروة الس���مكية 
ومن أهدافها حسب توصيات 
مجلس ال���وزراء لرفع كفاءة 
اجلهاز التس���ويقي والتعاون 
مع القطاع اخلاص والتطوير 
في أنظمة التعبئة بشأن املنتج 

احمللي.
من جهته، قال نائب املدير 
العام للشؤون النباتية فيصل 
الصديقي ان وج���ود مختبر 
لفح���ص الس���لع واملنتجات 
الس���وق اجلديد س���اهم  في 
في تعزي���ز رقابة الدولة على 
األغذية، خصوصا أن املختبر 
سيقوم بفحص املنتجات قبل 
وصولها للمس���تهلك حتسبا 
لوجود مواد ضارة ناجتة عن 

األسمدة واملبيدات احلشرية، 
وهذا األمر يدخ���ل في نطاق 
عمل الهيئة دون دراسة األثر 
املتبق���ي عل���ى الزراعة، واكد 
وجود تنسيق مع وزارة املالية 
لتوجيه عملية الدعم بالتناسب 
مع كميات اإلنتاج طبقًا لوقت 
الذروة من عدمها وموس���مية 

اإلنتاج.
وكشف صديقي انه مت إخطار 
الشركات واملزارعني مبواعيد 
عرض املنتجات بالسوق اجلديد 
املقبل خصوصا  يوم األح���د 
أن الش���ركة قد وفرت نظاما 
الكترونيا ممتازا يس���تطيع 
املزارع الكويتي من خالل »باس 
وورد« خ��اص به إدخال بياناته 
الزراعي�����ة وكميات منتجاته 
باملجان علما بأن هذا النظام مت 
ربطه م���ع الهيئ���ة وسيكون 
له أث���ر ايجابي في تطور ومنو 
العملي��ة الزراعية احمللية في 

جمي��ع املج��االت.
من جانبه أكد مدير شركة 
وافر املستثمر ملشروع السوق 
اجلديد )الشبرة( علي بورقبة 
ان الشركة وافقت على شروط 
البلدية والزراعة لتخصيص 
12000م2 للمنت���ج احمللي من 

اجمالي 42000م2.
وقال بورقبة ان من مزايا 
السوق اجلديد عمل احصائية 
تقدم التقارير الشهرية ونصف 
السنوية لتبيان مدى انتظام 
الس���عر والطل���ب للحف���اظ 
واالتزان وحماية املس���تهلك 
ماديا باالضاف���ة الى املبادرة 
لعمل مختبر فحص اخلضار 
والفاكهة مزود بتقنية حديثة 
لكشف 1200 نوع من املبيدات 
التي متتصها الثمار من التربة 
للحفاظ على املستهلك صحيا 
كما ان املختبر قد مت تخصيصه 
على هيئة طابقني رغم ان العقد 
املبروم ينص على طابق واحد 
ولكن من باب حرص الشركة 
الطابق األول  مت تخصي���ص 
ألخذ عينات عشوائية من كل 
شاحنة سواء من املنتج احمللي 
أو املستورد وفحص العينات 
خالل 10 دقائق ومت تخصيص 
الدور الثاني للمختبر ليعمل 
على تزوي���د كل مزارع برقم 
خاص ملتابعة منتجات كل مزارع 
على حدة وعمل تقرير مفصل 
املنتجات وما حتتاجه  بحالة 
لتطورها لرف���ع كفاءة املنتج 
احمللي بالدرجة األولى ومن ثم 

اقترح إنشاء مضخة مياه في كبد لخدمة مربي الثروة الحيوانية

سعدون حماد


