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»تعاونية النزهة« تفتتح فرع لوازم العائلة
وتتأهب لبناء فرع قطعة 2 بعد هدمه

الحمدان: تنفيذ السوق المركزي الجديد والمول قريبًا بمساحة 8 آالف متر مربع بأرقى الخدمات الشاملة

مبيعات تعاونية الفنطاس 8.6 ماليين دينار
وتوزيع 9% أرباحًا على المساهمين اعتبارًا من اليوم

أكد أنه يتكبد خسائر كبيرة

العازمي: المزارع الكويتي يحتاج إلى اإلنصاف

البدر ثّمن دور الصحافة

»الزراعة«: دمج إدارتي العالقات العامة  واإلعالم 
واإلرشاد الزراعي للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي

من ان بعض املنتجات تعتبر 
باكورة االنتاج الزراعي وكذلك 
عدم حصول السلع احمللية على 
حقها من السعر تبعا جلودتها 
وقيمة تعبئتها وكذلك تخزين 
املنتجات الزراعية احمللية في 
املخازن املب���ردة بطريقة غير 
صحيحة م���ن الناحية الفنية 

مما ادى الى

وقال: »ان وسائل االعالم هي 
املرآة النشطة الهيئة وايصال 
املعلومة لالخ���وة املواطنني، 
وهذا جهد يشكر عليه االخوة 

الصحافيون«.

التالي للبيع واس���تمرار عدم 
الصرف للم���زارع الجل غير 
معلوم مما ي���ؤدي الى تراكم 
الديون علي���ه اضافة الى انه 
اصبح ال يج���د رواتب العمال 
في املزرع���ة اضافة الى تدني 
الزراعية  املنتج���ات  اس���عار 
احمللي���ة على الرغ���م من قلة 
االنتاج املعروض وعلى الرغم 

وف���ي نهاية اللق���اء توجه 
ال���بدر بالش���كر للصحافيني 
ووس����ائل االعالم على تواصلهم 
املستمر واجلهود التي تبذل من 
قبلهم لتغطية انشطة الهيئة، 

الش���ركة املديرة مما ال يتيح 
مجال املنافسة بني مجموعة من 
الداللني، وبالتالي وجود احتكار 
وحتكم في هذا االمر علما ان ذلك 

املزاد يجب ان يكون علنا.
واشار العازمي الى ان املزارع 
الكويتي مس���تاء لعدم صرف 
املبالغ املستحقة عن بيع االنتاج 
للمزارعني مباشرة او في اليوم 

دور الهيئ���ة خاص���ة في ظل 
املشاريع احليوية التي تطلقها 
ضمن برنام���ج خ����طة عمل 
احل����كومة، وال���تي مت تنفيذ 

العديد منها.

بشرى شعبان
أكد امني سر االحتاد الكويتي 
للمزارعني فهد عايض العازمي 
ان املزارع الكويتي يعاني اشد 
املعاناة في س���وق الصليبية 
اجلديد »الفرضة« نظرا للتعسف 
الواق���ع علي���ه م���ن القائمني 
على هذا الس���وق مما ادى الى 
تكبده خسائر فادحة مناشدا 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
واحلكومة ممثلة في وزرائها 
ورئيس واعضاء مجلس االمة 
التدخل النقاذ ما ميكن انقاذه 

للمنتج الوطني.
العازمي االس���باب  وارجع 
في تدهور ح���ال املزارعني في 
الشبرة اجلديدة كما قدمها مئات 
املزارعني لالحتاد الذي يعتبر 
املظلة الرسمية للمزارع الكويتي 
ال���ى تعطيل تنزي���ل االنتاج 
الزراعي احمللي في السوق من 
خالل انتظار سيارات املزارعني 
الى اكثر من عشر ساعات حتى 
يتم تفريغ حمولتها وبالتالي 
تعطيل سائق املزرعة عن القيام 
مبهامه االخرى الالزمة العمال 
املزرع���ة، وكذلك طريقة املزاد 
)التحريج( على االنتاج احمللي 
خاضعة ل���دالل واحد من قبل 

محمد راتب
كشف رئيس مجلس االدارة 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
م.جاس���م محمد حبيب البدر، 
ان الهيئ���ة بص���دد دمج ادارة 
ادارة  الزراعي م���ع  االرش���اد 
العالقات العامة واالعالم، وذلك 
في اطار هيكلة جديدة لهاتني 
االدارت���ني املهمتني، معربا عن 
تقديره الدارة العالقات العامة 
واالعالم في الهيئة ملا تقوم به 
من جهود حثيث���ة وواضحة 
البراز دور الهيئة ومشاريعها 
الى حتقيق  الرامية  وخططها 
االمن الغذائ���ي واحلفاظ على 
الثروة النباتي���ة واحليوانية 

في البالد.
جاء ذلك خ���الل لقاء عقده 
البدر م���ع الصحافيني لبحث 
افضل سبل التنسيق مع الهيئة، 
التواصل املستمر مع  وبهدف 
وس���ائل االعالم به���دف ابراز 

املس����اهمني الكرام، ومت تقدمي 
الهداي����ا وال����دروع التكرميية 
لهم، وذلك حلثهم على املثابرة 
واالستمرار في التفوق والتقدم 
لرفع راية الوط����ن عالية، في 
حني تقوم اجلمعي����ة بتزويد 
مدارس املنطقة باحتياجاتها من 
املستلزمات التربوية من معدات 
وأجه����زة، مضيفا أن اجلمعية 
الثقافية  وفي سياق أنشطتها 
والترفيهية قامت بعمل برنامج 
صيفي حافل باألنش����طة التي 
أهالي املنطقة، واشتمل  تخدم 
البرنامج على تنظيم رحالت 
الدورات واالش����تراكات  ودعم 
في الن����ادي العلمي، وجمعية 
املعلمني، ومعهد القمم الصحي، 
واملعهد الوطني ومت تقدمي تذاكر 
الترفيهية،  مخفضة لألماك����ن 
مثل املس����يلة املائية، واملدينة 
الترفيهية، واألكوابارك، وحديقة 
الش����عب، ومرح الند، وحولي 
بارك، إضافة إلى إقامة دورات 
ثقافية وتعليمي����ة وترفيهية 
ودورات تعليم السباحة، ومت 
أيضا تنظيم رحلة إلى شاليهات 
خليفة، حيث مت حجز املنتزه 
بالكامل ليستفيد منها 100 أسرة 
من أسر املساهمني.  وبني احلمدان 
ان اجلمعية أقامت دورة الشهيد 
عبداللطيف احلمدان الرمضانية 
لكرة القدم واشترك في الدورة 
عدد 50 فريقا تنافس����وا فيما 
بينهم عل����ى كأس الدورة وقد 
فاز باملركز األول فريق شباب 
العقيلة، كذلك يتم دعم نوادي 
الرياضة  الصيد والفروس����ية 
العربية األصيلة رياضة اآلباء 
التراث  واألجداد للحفاظ على 
الكويتي األصيل واالرتقاء به. 
وفي ختام املؤمتر الصحافي، 
أشار احلمدان، إلى أن اجلمعية 
العمومية ستنعقد اليوم األحد 
26 ديسمبر، وستكون االنتخابات 
يوم غد االثنني 27 ديس����مبر، 
وستكون هناك قائمتان، وقال: 

نرجو التوفيق للجميع.

واالطالع عل���ى كل التطورات 
التي تشهدها.

رحلة العمرة

وعل����ى صعي����د اخلدم����ات 
االجتماعي����ة، أفاد احلمدان بأن 
اجلمعي����ة جريا عل����ى عادتها 
الس����نوية قامت بتسيير رحلة 
السادس����ة عشرة على  العمرة 
التوالي، وحرصت خاللها على 
تقدمي أفضل اخلدمات للمساهمني 
املعتمرين، والذين أشادوا بحسن 
التنظيم واخلدم����ات والبرامج 
الثقافية واجلوائز، مما جعلهم 
ينعمون بأجواء إميانية راقية 
في رحاب مكة املكرمة، الفتا إلى 
أنه وامت����دادا للخدمات الدينية 
التي تقدمها اجلمعية وتشجيعا 
على حف����ظ كتاب اهلل من أبناء 
املنطقة، أقامت اجلمعية املسابقة 
اخلامس����ة حلفظ القرآن الكرمي 
وجتوي����ده بالتعاون مع إحدى 
جمعيات النفع العام، وقد قسمت 
املسابقة إلى أربع فئات عمرية 
وبلغ عدد املش����اركني فيها 100 
متسابق ومتسابقة، كما أوضح 
أن اجلمعية أقامت مشروع إفطار 
الصائم لبعض مساجد املنطقة 
بالتعاون مع بيت الزكاة، وقامت 
الدعم ملس����اجد منطقة  بتقدمي 
عمل اجلمعي����ة، وتركيب عدد 
من برادات ماء سبيل. وأضاف 
أن����ه مت تقدمي الدع����م لعدد من 
التابعة ملنطقة  الدول����ة  مرافق 
عمل اجلمعية، مثل مركز تنمية 
املجتمع، واملستوصف، ومخفري 
الفنط����اس وأبوحليفة، ومركز 
خدمة املواطن، والبريد، وجمعية 
املعلم����ني وحديق����ة الفنطاس، 
واملختاري����ة، والنادي الكويتي 
للمعاقني، والسنترال والبلدية.

تكريم المتفوقين

من جانب آخر، أشار احلمدان 
إل����ى أن اجلمعية قامت بتنظيم 
حفل تكرمي للطلب����ة املتفوقني 
أبناء  املتفوقات من  والطالبات 

األربعاء املاضي، وذلك لتقدمي 
خدماته املتخصصة للمساهمني 
الكرام، وتركيب مظالت ملواقف 
الس���يارات في الدور األرضي، 
عالوة على تخصيص مواقف 

إلكترونية للمعاقني.

جهود حثيثة

من جانب آخر، بني احلمدان 
أن األنشطة التجارية لهذا العام 
كانت متمي���زة بتحقيق نفس 
مستوى مبيعات العام املاضي، 
وذل���ك رغم انفص���ال جمعية 
التعاونية، ورغم  أبوحليف���ة 
تداعيات األزمة املالية العاملية 
التي أثرت على جميع القطاعات، 
مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة جهود 
حثيث���ة بذلت من قبل مجلس 
إدارة اجلمعي���ة وكذلك اإلدارة 
التنفيذية للمحافظة على أموال 
اجلمعية وأرباحها وتطويرها، 
وذلك من خالل تشغيل أربعة 
أفرع جديدة في الفنطاس قطعة 1 
وثالثة أفرع في العقيلة، وتوفير 
وتنويع السلع وعمل عروض 
خاصة لتخفيض األسعار، وعمل 
مهرجان خضار بشكل أسبوعي، 
إلى إطالق املهرجانات  إضافة 
املوسمية مثل مهرجان السلع 
اللوازم  الرمضانية ومهرجان 

املدرسية.
 وأكد أن حتقي���ق جمعية 
الفنط���اس التعاونية ملبيعات 
 8621476 مببل���غ  مرتفع���ة 
دينارا، إمنا يدل على ما تتمتع 
به اجلمعية من س���معة طيبة 
وأسعار منافس���ة وتنوع في 
األصناف، مما ساهم في زيادة 
رواد األس���واق والف���روع من 
املستهلكني، وكذلك زيادة األرباح 
الصافية رغم انفصال جمعية 
ابوحليف���ة بفروعها املختلفة، 
مشيرا إلى أن اجلمعية أطلقت 
موقع����ه���ا اإللكت������رون���ي 
www.alfintas-coop.com وذلك 
لتسهيل حصول املساهمني على 
اخلدمات املقدمة من اجلمعية، 

محمد راتب
أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
في جمعية الفنطاس التعاونية، 
ان األرباح  م.محمد احلمدان، 
الصافية القابلة للتوزيع للعام 
احلالي بلغت 583618 دينارا 
بزيادة عن العام املاضي قدرها 
24070 دينارا، في حني بلغت 
مبيعات السنة 8 ماليني و621 
أل���ف دينار، أم���ا العائد على 
مشتريات املساهمني فستكون 
نسبته 9%، وسيتم توزيع %6 
كفائدة على رأس املال، مضيفا 
إيرادات اجلمعية  أن إجمالي 
بلغ 742 أل���ف دينار، مقارنة 
ب� 697 ألف دينار في الس���نة 

املاضية. 
وبني احلمدان خالل مؤمتر 
صحافي عقده احلمدان في مبنى 
اإلدارة للوقوف على البيانات 
املالية وامليزانية وأنش���طة 
وإجنازات العام 2010 بحضور 
بعض أعضاء مجلس اإلدارة، 
ومدير عام اجلمعية مشاري 
احلم���دان، انه مت االنتهاء من 
مرحلة تصميم السوق املركزي 
اجلديد، والذي يقام في اجلهة 
اجلنوبية من السوق احلالي، 
وسيتم ربط السوقني من خالل 
الدور األرضي، وذلك بعد أن 
مت فتح باب التأهيل لشركات 
املقاوالت لتنفيذ هذا املشروع 

بإشراف وزارة الشؤون.
 وأوضح احلمدان أن تكلفة 
السوق اجلديد ستكون بحدود 
مليون ونصف مليون دينار، 
وذل���ك مبس���احة 2625م2، 
وسيتكون من سرداب ودور 
أرض���ي وميزان���ني، في حني 
الس���وق احلالي س���يتم  أن 
حتويله إلى محالت مستثمرة 
بعد االنته���اء من عملية بناء 
وتأثيث السوق اجلديد، ومن 
ثم ستكون املساحة اإلجمالية 
للسوق اجلديد مع احملالت 8 
آالف م2، مش���يرا إلى أن هذا 
السوق اجلديد سيكون نقلة 
نوعية جديدة في سياق األعمال 
اإلنشائية التي يقوم بها مجلس 
اإلدارة لتطوير مباني اجلمعية 
وتوفي���ر متع���ة حقيقية في 

التسوق للمساهمني الكرام.
ولفت إلى أنه مت توس���عة 
الس���وق املركزي احلالي، من 
خالل زيادة عدد نقاط البيع، كما 
أنه مت تقوية اإلضاءة، وإضافة 
وحدات تكييف، وتعديل مداخل 
السوق ومخارجه، واستحداث 
غرفة مراقبة في السوق املركزي 
مع جتهيزها بكاميرات املراقبة، 
في حني مت عمل جتديد شامل 

لفرع اخلضار والفواكه.

صالة األفراح

وعل���ى صعي���د األعمال 
اإلنش���ائية أيضا، بني رئيس 
مجلس اإلدارة أنه مت االنتهاء 
من تصميم صالة األفراح التي 
ستطرح اجلمعية مناقصتها 
على الشركات للبدء بتنفيذها 
في قطعة 3 على مساحة قدرها 
1000م2، وذلك لتقدمي اخلدمات 
إلى مساهمي اجلمعية، وتتكون 
من س���رداب كصالة للنساء 
ودور أرضي كصالة للرجال، 
مش���يرا إل���ى أنه وم���ن باب 
تقدمي اخلدمات االستهالكية 
للمس���اهمني، فقد مت االنتهاء 
من جتهيز وتش���غيل فروع 
اجلمعية في الفنطاس قطعة 
1 والعقيلة قطعة 1 والعقيلة 
قطعة 2 والعقيل���ة قطعة 3 
وأصبحت هذه الفروع تعمل 
على تقدمي اخلدمات لسكان هذه 
القطع كما أنه قد مت تش���غيل 
فرع البنشر بعد افتتاحه يوم 

افتتاح فرع البنش�ر واالنتهاء من تصميم صالة األفراح وتخصيص مواقف للس�يارات والمعاقين

محمد راتب
أعلن رئي���س مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض 
العدساني عن افتتاح فرع لوازم العائلة اجلديد في فرع ق1 خلف 
مسجد الربيعان، ويتمتع الفرع مبساحة واسعة توفر للمستهلك 
تشكيلة كبيرة، حيث ان اجمالي مساحة الفرع 400 متر مربع، 
ومس���احة لوازم العائلة 175 مترا، وقريبا جدا س���يتم افتتاح 
باقي احملالت في الفرع كاملصبغة واحلالق الرجالي واملسمكة، 
وسيتم عمل س���وق مركزي مصغر مكان لوازم العائلة القدمي 

وذلك الستغالله في نشاط يخدم املنطقة.
وأضاف جار جتهيز فرع ق3 والذي مساحته 400 متر مربع، 
والذي يتضمن فرع جمعية )اي سوق مركزي مصغر( وستاربكس 
حيث ان الفرع يتمتع مبس���احة مواقف شاسعة، وعند افتتاح 
الفرع سيخفف الضعف على اجلمعية باالضافة الى التوسع في 

تقدمي افضل اخلدمات.

وق���د ب����نينّ ال����عدس���اني ان اجلم����عية تق�����دمت ال����ى 
وزارة الشؤون وذلك لألخ�����ذ باملوافق����ة في االعالن بخص���وص 
تأهيل ش���ركات املق����اولني لب����ناء فرع ق2 وال���ذي مت هدمه 
وس���يعاد بناؤه من جديد من مس���احة 100 متر مربع الى 600 

متر مربع.
وأشار العدساني الى انه سيتم فتح فرع صيرفة في السوق 
املركزي باالضافة الى محل مستلزمات رياضية ومحل آيس كرمي 
ومحل حلويات شعبية وذلك لتوسعة اخلدمات ألهالي املنطقة، 
كما مت تعديل فرع اخلضار باجلمعية وتوسعة طريقة العرض 
وان مهرجان اخلضار سيكون كل اربعاء بأسعار مخفضة تصل 
بعضها الى سعر التكلفة حيث ان الهدف األساسي للجمعية هو 
تقدمي أفضل أنواع اخلضار والفواكه وبسعر جيد، وحاليا قائم 
مهرجان السلع الوطنية بأسعار تنافسية، مؤكدا ان مجلس االدارة 

يتطلع لتقدمي افضل اخلدمات وتوفيرها للمساهمني.

م.محمد احلمدان خالل املؤمتر الصحافي

أرباح تعاونية الفنطاس حققت ارقاما قياسية

فهد العازمي يتوسط م.أشواق املضف ومحمد الهدية وهم يستمعون لشكوى املزارعني

 )قاسم باشا(جانب من املؤمتر الصحافي


