
 4  محليات  الجمعة  ١٠  ديسمبر  ٢٠١٠   

 المزارعون تجمعوا في المنقف لتوزيع الخضراوات 
مجانًا: هذه رصاصة الرحمة على المنتج الوطني

الســـالم، وجتمع آخر فـــي منطقة الصباحية، 
اضافة الى الفحاحيل.

  وقال اجلويسري: لقد نفذت جميع الوسائل 
بيننا وبني احلكومة، بعد أن أغلقت هيئة الزراعة 
رئة الدعم للمـــزارع احمللي، فكرتون الطماطم 
الذي نوزعه اليوم مجانا ســـترون ســـعره ١٠ 
دنانير، وذلك في ظل سياسة التحبيط وكسر 
العظام التي تنتهجها الهيئة، الفتا الى أن السوق 
اجلديد دمر الزراعة واملزارع، وقال: أحتدى ادارة 
السوق اجلديد أن تتحمل ثلث انتاج املنتجات 

الزراعية.
  كما ذكر بعـــض املزارعني أن الهيئة اتبعت 
معهم سياسة تكسير العظام، وجعلت املنتج 
احمللي في دائرة االحتكار من قبل شركة ربحية 
مستثمرة لسوق اخلضار والفواكه اجلديد في 
منطقة الصليبية، متهما الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بانتهاج سياسة دمار 
املنتج احمللي، كما دعاها الى صرف الدعم في 
مواعيده واعطاء املزارع حرية تسويق منتجاته 
الوطنية، وتخصيص منافذ تسويقية متعددة 
بدال من سياسة االحتكار وحصر منافذ التسويق 

في سوق الصليبية.
  وقال بعض املزارعني: ان هذا التوزيع املجاني 
أفضل لنا من ايداع منتجاتنا في جيوب املتنفذين، 
حيث سنوزع هذه املنتجات وسنجلس في بيوتنا 
الننا ال منلك دفع أجـــور العمال في مزارعنا، 
الفتا الى أن السوق اجلديد يفرض عليهم دفع 
رسوم ايداع املنتجات في الثالجات، وقال: في 
ظل أحكام السوق اجلديد فان املنتج احمللي ال 
يســـاوي أجرة نقله، وبالتالي، فان هذه نهاية 

املنتج الكويتي، وطلقة الرحمة عليه.
املزارعني    وأضاف اجلويسري بالقول: «ان 
الكويتيني ينتجون أعدادا كبيرة من املنتجات 
احملليـــة، وقد كنت أنتـــج يوميا ما ال يقل عن 
٢١٠٠ كرتون، وحاليا لست مستعدا لدفع رواتب 

عمالي من البنوك».
  وفي رده على ســـؤال حــــول قيام ســـوق 
الفرضة اجلديـــد بتوزيع ١٠٠٠٠ طبلية مجانا 
علـــى املزارعني كدعم لهم، مما يوفر في الوقت 
واجلهـــد والتكاليف علـــى املزارعني، أجاب ان 
املزارعني ليسوا عاجزين عن مثل هذه الطبليات 

فهم ال يحتاجونها. 

 محمد راتب
  جتمع عدد من املزارعني الكويتيني مساء أول 
من أمس في الساحة اخلارجية ملسجد الهبذان 
مبنطقة املنقف، مع عدد من الشاحنات احململة 
باملنتجات الزراعية احمللية وذلك لتوزيع هذه 
اخلضراوات مجانا علـــى املواطنني، معتبرين 
أن هذه هي طلقة الرحمة على املنتج الوطني، 
وأوضح هؤالء أن القيمة االجمالية لهذه املنتجات 
التي تـــوزع مجانا تصل الى ما يقارب ١٥ ألف 
دينار، مؤكدين أن هذا التوزيع مستمر حتى نفاذ 
الكمية، وقالوا: نحن بصدد احلكم القضائي بفتح 
الشبرة القدمية، وهذا ليس وسيلة ضغط على 
احلكومة، فنحن امنا وجدنا خلدمة املستهلك.

  وذكر رئيس جتمع شباب مزارعي الوفرة، 
مســـاعد بن يحيى، أن املنتج الكويتي أصبح 
يعامل اليوم بنفس معاملة املنتج املســـتورد، 
ويوضع في الثالجات ليباع في اليوم الثاني، 
بدال من بيعه طازجا فـــي نفس اليوم، اضافة 
الى أخذ رسوم على وضعه في الثالجة، وقال: 
ان اآلليـــة اجلديدة في املزاد بالســـوق اجلديد 
في الصليبية يستلزم أكثر من ٣ أيام للتدليل 
على منتجات مزرعة لوحدها، الن الشركة هي 
احملتكرة للخضار، واملزارع الكويتي ملزم بهذه 
الشركة الربحية وليس لها اال دالل واحد جلميع 

املنتجات احمللية.
  وأعلـــن بن يحيى أن املزارعـــني الكويتيني 
سيقومون بتنزيل منتجاتهم في السوق اجلديد 
بالصليبية وذلك لقراءة الوضع داعيا املسؤولني 
والصحافـــة الى حضور املـــزاد ومعرفة مدى 
االرتباك واخلطورة على املنتج الوطني وعلى 
الزراعة في الكويت ككل، الفتا الى أنهم طالبوا 
ادارة السوق اجلديد بأخذ مستحقاتهم، اال أنهم 
ال ميلكون سيولة، بخالف ما ذكرته ادارة السوق 
من أن املزارع الكويتي يستلم الشيك بعد ربع 
ساعة من بيع منتجاته. وقال: حتى اليوم مضى 

علينا أسبوع ولم نستلم منهم شيئا.
  ولفت املزارع مســـلم سالم اجلويسري الى 
أنه مت توزيع ٥ شاحنات من املنتجات الزراعية 
احمللية، وهناك في الطريق سيارات أخرى ستوزع 
على املواطنني، مشيرا الى أن أكثر من ٣٠ مزارعا 
حضروا مع منتجاتهم لهذا التجمع، ومنهم من 
قـــام بالتوزيع في جتمع ثـــان مبنطقة صباح 
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اأم الهيمان )42(  2010/12/12الأحد

املنقف )76(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )43(  2010/12/13الثنني

املنقف )44(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )44(  2010/12/14الثالثاء

املنقف )33(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )45(  2010/12/15الأربعاء

املنقف )9(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )46(  2010/12/16اخلمي�س

ال�صباحية اجلنوبية  )69(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 الخبير األميركي د.شيرمان
  في ضيافة مركز تقويم وتعليم الطفل

 صرحت املديرة العامة ملركز تقومي وتعليم الطفل فاتن داود 
البدر بأن املركز استضاف اخلبير األميركي املعروف د.غوردون 
شيرمان الذي ألقى محاضرة خالل زيارة امتدت أسبوعا وأقيمت 

خاللها العديد من األنشطة التدريبية والتوعوية.
  متيزت احملاضرة باحلضور الكثيف من املعلمني، والطالب، 
واملهتمني، والعديد من القيادات العليا في مجال اإلعاقة، حيث 
كان في مقدمة احلضور رئيس الهيئة العامة للمعاقني د.جاسم 
التمار، والنائبة د.سلوى اجلسار حيث عبروا عن ضرورة دعم 
ذوي االعاقـــات التعليمية واجلهات املهتمة بهم، كما أثنوا على 
تنظيم مركز تقومي وتعليم الطفل ملثل هذه األنشطة ملساهمتها 
في التوعية بصعوبات التعلم، باالضافة الى االستفادة من مثل 

هذه الطاقات العاملية.
  كما تقدمت البدر بالشـــكر اجلزيل ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي على دعمها لزيارة د.غوردون شيرمان الرئيس األسبق 
للجمعية العاملية للدسلكسيا، واملدير التنفيذي ملركز ومدرسة 
نيوغراجن الرائدة في مجال صعوبات التعلم بالواليات املتحدة 

األميركية.
  حيث يعد «برنامج زيارة اخلبراء» الذي تدعمه مؤسســـة 
الكويـــت للتقدم العلمي منذ عام ٢٠٠٧ فرصة لالســـتفادة من 
اخلبـــرات العاملية ونقلها للكـــوادر الكويتية، فيحرص مركز 
تقومي وتعليم الطفل منذ تأسيسه في عام ١٩٨٤ على استقدامه 
للخبراء في مجـــال صعوبات التعلم، الطـــالع أولياء األمور، 
النفســـيني واالجتماعيني، واملهتمني  واملعلمني، واالخصائيني 
على كل جديد ولنشر آخر ما توصلت اليه األبحاث العلمية في 

مجال صعوبات التعلم. 

 الشيخ عبداحلميد الباللي يكرم الزميل يوسف عبدالرحمن  

 د.خالد املذكور مكرما د.عادل الفالح

 الفالح: كسبنا احترام الدول لدخولنا البيوت من أبوابها

 «بشائر الخير» تكرم الداعمين لمؤتمر البشائر األول

أنحاء موسكو، موضحا ان هناك 
اجنــــازا كبيرا يحســــب للدكتور 
الفــــالح وهو ان املفتي الروســــي 
قد طالب الكويت بأخذ وكالة من 
الكويت الى موسكو لنشر الوسطية 

واالعتدال.
  وأكد املعتوق ان الفالح سيستمر 
ان شاء اهللا تعالى في هذا النهج 
والســــجية التي عرفنــــاه عليها، 
متمنيا له التوفيق والســــداد وان 
حتمى الوســــطية على يده ومن 

يتعاونون معه.
  ومن جهته قال رئيس اللجنة 
العليا الســــتكمال  االستشــــارية 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 
د.خالد املذكور ان احتفاءنا اليوم 
في هذه اجللسة املباركة هو عمل 
يراد به وجه اهللا تعالى، ونرجتي 
من اهللا األجر عليه. وأثنى املذكور 
على وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
االســــالمية د.عادل الفالح والذي 
يشغل منصب نائب رئيس اللجنة 
في الوقت احلالــــي، مضيفا: لقد 
حرصنا في هــــذه اللجنة على ان 
جنعل إستراتيجية وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســــالمية بالوسطية 
العليا  اللجنة  هي إســــتراتيجية 
الستكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية، مؤكدا في هذا السياق 
ان اللجنــــة قامــــت بالتعاون مع 
فرق متعددة في جميع اجلوانب 
االقتصادية واالجتماعية والدينية، 
وقد اتسم العمل باحملبة والتآخي 
والتناغم بينها وبني اجلهات التي 

تعاونت معها. 

  من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة الهيئة اخليرية اإلســــالمية 
العاملية د.عبــــداهللا املعتوق: منذ 
٣٠ عامــــا وتربطني عالقة وثيقة 
الفالح، وهو  جدا بالدكتور عادل 
من املبدعني في الوسطية في الدين 
اإلسالمي ونشر األفكار املعتدلة، 
مشــــيرا الى ان الهم الوحيد لدينا 
هو كيفية توصيل هذا الفكر الى 

العالم أجمع.
  وبني أن هذه األقوال قد ترجمت 
الى أفعال قبل ١٩ عاما وعندما أبحر 
د.الفــــالح الى جمهورية جورجيا 
وأذربيجان وموسكو لينشر الفكر 
الوسطي، وبفضل اهللا تعالى، قد 
منت هذه الفكرة الى ان عمت جميع 

الندوات، مضيفا: لقد وجدنا فضاء 
رحبا لهذا العمل وقد عملنا على 
طباعة املاليني من الكتب، واستطعنا 
بحمد اهللا قطف ثمار من سبقونا 

في العمل اخليري.
  ولفــــت الفالح الــــى ان هناك 
سياسات معينة اتبعها في عمله 
في تلك البالد الشاسعة ومنها: إتيان 
البيوت من أبوابها، اي الدخول من 
األماكن الصحيحة واملشروعة في 
اي عمل، مشــــيرا الى ان البعض 
ممن يعملون في االعمال اخليرية 
يكونون محال لالستفهام من قبل 
اآلخرين، مشــــددا علــــى ضرورة 
التعامل مع اجلهات الرسمية وفق 

احلدود املتاحة.

نقصا فكريا وروحيا، وقد المست 
هذه الزيارة أجواء وطبيعة العمل 

في املنطقة.
التبرع  الــــى ان  الفالح    ولفت 
الكتب  باألموال وخاصة لطباعة 
والنــــدوات وإقامــــة احملاضرات 
وغيرها يعتبر من أصعب األمور 
في العمل اخليري، وجند صعوبة 
كبيرة في احلصول على متطوعني 

في هذا املجال.
  وبني ان هناك اثنتني من األخوات 
الفضليات من نساء الكويت وهما 
املــــرزوق وعالية احلمد،  غنيمة 
وقد كان لهما دور كبير في العمل 
اخليري الــــذي يتمثل في طباعة 
العامة وإقامة  الكتب والتوعيــــة 

 أسامة أبوالسعود
  قــــال وكيــــل وزارة األوقــــاف 
والشــــؤون اإلســــالمية د.عــــادل 
الفالح: اننا نتطلع الى عمل إسالمي 
رشــــيد يخرج عن ردود األفعال، 
كما اننا نعول على ان تكون هناك 
استراتيجية واضحة وتفكير سليم 
وبعــــد نظر دائــــم، وانه يجب ان 
يكون لدينا فهم حقيقي لهذا الدين 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مشــــيرا الى ان هنــــاك الكثير من 
العلماء أطلقوا عدة مقوالت تدعو 
الى الترشد والوسطية في الدين 
اإلســــالمي، مؤكدا في هذا الصدد 
اننا دفعنا ثمنا باهظا لبعض ردود 
األفعال غير املسؤولة في اجلانب 
الديني. واضاف الفالح خالل احلفل 
الذي أقامته اللجنة االستشــــارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية مساء 
امس األول لتكرميه مبناسبة نيله 
وســــام الصداقة من قبل الرئيس 
الروســــي دميتري مدڤيديڤ في 
الكرملني قبل أيام وذلك ملساهمته 
في نشر الوسطية والفكر اإلسالمي 
املعتدل، فضال عن بناء جســــور 
الوحــــدة والتقــــارب بني مختلف 
الشعوب والقارات والذي أقيم مساء 
امس األول في مقر اللجنة: ان عملنا 
على نشر الوسطية والفكر االسالمي 
املعتدل جاء بعد االنفتاح الكبير 
الذي حدث في االحتاد السوفييتي، 
مشيرا الى ان سمو االمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد رحمه اهللا قام 
بزيارة الى هذه املناطق التي تعاني 

 ليلى الشافعي
  اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
الداعية عبداحلميد  بشائر اخلير 
الباللي ان تطبيق النظرية االميانية 
في عالج املدمنني كانت نقلة واضحة 
في حتول هذه النظرية من اجلانب 
احمللي الى العاملي، وقال في حفل 
تكــــرمي الرعــــاة والعاملني الذين 
ساهموا في مؤمتر البشائر األول 
والذي اقيم حتت شعار «دور جهات 
الدعم واملســــاندة في الوقاية من 
العقلية»  املؤثــــرات  اإلدمان على 
ان مؤمتر البشــــائر حظي برعاية 
كرمية من صاحب الســــمو األمير 
ويعد املؤمتــــر الوحيد الذي القى 
هذه الرعاية مــــن جمعيات النفع 
العام في الكويت، خاصة ان املؤمتر 
يعالج ويساعد في عالج أكبر آفة 
يتعرض لها العالم بأســــره وهي 
آفة املخدرات التي ارقت وشغلت 

كثيرا من األسر.
  واشار الباللي الى ان اجلمعية 
منذ تأسيسها بســــواعد عدد من 
الشــــباب الكويتيني في عام ١٩٩٣ 

ســــعت الى انقاذ فئــــات املجتمع 
املختلفة واملقيمني على هذه األرض 
لتستطيع بعد ١٧ عاما من العمل 
ان تقفز بنسبة جناح عملها بانقاذ 
٨٠٪ من املدمنــــني على املخدرات 
وهذه نسبة ال توجد في كثير من 
دول العالم والتي لم تتجاوز نسبة 
النجاح فيها اكثر من ١٣٪ مقارنة 

بنسبة جمعية بشائر اخلير.
  وزاد: ثم يأتي مؤمتر بشــــائر 
اخلير ليمثل اضافة جديدة لالطالع 
على جتارب اآلخرين في املكافحة 
واالستفادة من جتربة بشائر اخلير 
في تطبيق النظرية االميانية في 

عالج املدمنني. 
  ولفت الباللــــي الى ان االعالم 

الكويتي يلعب دورا رئيســــيا في 
توعية املجتمع بخطورة واضرار 
املخدرات، لذا نقوم بتكرمي الصحف 
الكويتية التي ســــاهمت وبشكل 
فعال في تغطية مؤمتر البشــــائر 
األول وكان لها دور في ابراز ونشر 
توصيات املؤمتر ومختلف انشطته 
ممــــا حقق له النجــــاح واالهداف 

املنشودة.
  ثم قام الباللي ومنصور اخلشتي 
بتقدمي دروع التكرمي للعاملني في 
جمعية بشــــائر اخلير ومجموعة 
الراية املنظمة للمؤمتر حيث تسلم 
درع التكرمي عدنان احلداد كما مت 
تكرمي جريدة «األنباء» و«الوطن» 

و«القبس» و«السياسة». 

 خالل حفل تكريم وكيل «األوقاف» بمناسبة حصوله على وسام الصداقة الروسي 

 (أنور الكندري) ..مكرما الزميلة ليلى الشافعي
 

 المزارعون: ال نمانع في تنزيل انتاجنا في الصليبية 
واالتحاد متمسك برأيه بمنع االحتكار

ملقابلة صاحب السمو األمير وسمو رئيس مجلس 
الوزراء حسب اجلهد ألننا اآلن في مشكلة ويجب 
التدخل حللها، ولكن الطموح موجود، ألن مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني قام بالسابق على 
أخذ املوافقات على توفير كل ما من شــــأنه ازالة 
معوقات عمل املزارعني الكويتيني والسعي اجلاد 
واملخلص لرفع قيمة فواتير بيع اخلضار الطازج 
وعلى ضوء ذلك سوف نقوم اليوم بتسويق االنتاج 
في مظالت منطقة األندلس املرخصة وفي منطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعيتني لوجود موافقة وزارة 
البلدية على تخصيص مواقع موســــمية متفرقة 
في مواقع املخيمات الربيعية في الفترة التي تبدأ 
من تاريخ اول ديسمبر من كل عام حتى تاريخ ٣١ 
مارس مــــن كل عام واملواقع التي مت حتديدها مع 
مديري محافظات كل من اجلهراء للبيع على طريق 
املطالع وطريق الصبية وطريق العبدلي ملزارعي 
منطقة العبدلي الزراعية وكذلك محافظة االحمدي 
التي تخدم طريق امللك فهد بن عبدالعزيز وطريق 
القرين وكذلك طريق ام صفق واخليران ومحافظة 
الفروانية التي تخــــدم منطقة الصليبية وطريق 
كبد و منطقة كبد، املجاورة لشبرة الصليبية وان 
هذه املوافقات اتت بعد جهد كبير بذله االخوة في 

االحتاد الكويتي. 

 بشرى شعبان
  أبدى مجموعة من املزارعني استياءهم من عملية 
تنزيل املنتج احمللي في شبرة الصليبية بسبب 
التأخير في عملية وصول املنتج من البرادات الى 
البسطات والتي تتجاوز العشر ساعات على الرغم 
من تصريحات الشركة املسؤولة عن الشبرة بأن 
التنزيل ال يتجاوز عشــــر دقائق مبينني ان طول 
فترات االنتظار يؤدي الى تغير طبيعة اخلضار 

وذبوله.
  ووافق عدد من املزارعني الذين حضروا االجتماع 
الذي دعا اليه مجلس ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
مســــاء امس األول في مقر االحتاد بالشويخ على 
تنزيل انتاجهم في شــــبرة الصليبية لكن رئيس 
االحتاد الكويتي للمزارعني سعود العرادة متسك 
برأي املجلس في محاربة االحتكار وسياسة التحريج 
في سوق واحد فقط على مستوى البالد ويجب فتح 
منافذ تسويقية اخرى مع ضرورة اشراف االحتاد 
الكويتي للمزارعني على املساحة املخصصة لبيع 
املنتج احمللي في الصليبية والتي تبلغ مساحتها 
١٢ ألف متــــر مربع مع ضرورة اعفــــاء املنتجات 
الزراعية احمللية من اية رسوم تفرضها الشركة 

سواء اليوم او في املستقبل.
  وأضاف العرادة ان الوضع مضطرب ألن األيام 
القادمة ايام مجهولة، ملا نعانيه سواء من هم قائمون 
باالحتاد او املزارعون الذين تكبدوا اخلسائر، مع 
اننا رفعنا كتبا الى رئيس املجلس البلدي بأن يكون 
السوق البديل للشــــبرة سوق الصفافير وسوق 
الرقة خاصة أننا نعمل بدولة تعمل ضمن القانون 
واملؤسســــات، ولكن الدورة املستدمية واملتبعة 
حتتاج الــــى فترة اطول حتى نصــــل الى حلول 
باألصل وهذه مطالباتنا ونحــــن أحق بها، وهذا 
األمر يجعلنا في موقف محرج ألن بضاعتنا قابلة 
للتلف، حتى وصل األمر بنا أن نعمل كمراســــلني 
ألجل احلرص وإلحراج املسؤولني ولكن الى اآلن 

ال توجد نتائج مثمرة.
  وأشــــار العرادة الى أن الكتب واملقابالت التي 
سعينا لها واخلاصة مبطالبات االحتاد واملزارعني 
حتتاج الى وقت كبير ألن الدورات املستندة حتتاج 
الى عدة اشهر فالقضية اليوم طويلة، ومع األسف 
ان الوضع اصبح غير مرض وعلينا التفكير والنظر 

لأليام املقبلة.
  وبني ان االحتاد يعمل اآلن بتشــــكيل وفد من 
املزارعني الذين كانوا يتولــــون مناصب بالدولة 

 أبدوا استياءهم من تأخير تنزيل إنتاجهم لشبرة الصليبية مدة تتجاوز ١٠ ساعات

 سعود العرادة يتحدث للمزارعني

 جانب من اجتماع املزارعني 


