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أكدت في بيان لها أن التطورات األخيرة كشفت من يتاجرون بهموم المزارعين

»الزراعة«: نحن أولى بحفظ حقوق المزارع 
وتشجيعه ودعمه من المتكسبين على حسابه

رئيس االتحاد الحالي يستثير المزارعين باتهامات ال صحة لها

الخالدي: وزير التجارة أصدر 14 قرارًا إلغالق مخازن تابعة لشركات غذائية

نقابة العاملين في »الزراعة« تناشد ديوان الخدمة 
النظر في تعديل كادرها »المجمد« منذ 2002

هذا املجال.
النقابة  ان  البرجس  وكشف 
التقت مؤخ���را ضابط االتصال 
ونائ���ب املدير العام للش���ؤون 
الهيئة  ف���ي  املالي���ة واإلدارية 
لنا  نادي غلوم والت���ي أعلنت 
عن صدور تعميم خالل اليومني 
املقبلني بإعادة الدوام الى ما كان 
عليه سابقا من الساعة السابعة 
صباحا وحتى الثانية ظهرا، كما 
أكدت للنقابة حرص الهيئة على 
العاملني في القطاعات الفنية من 
الذي���ن ال يحصلون على كوادر 
كموظفي حديقة احليوان، متعهدة 
بص���رف مكافآت له���م بصفة 
شخصية اعتبارا من األول من 

ابريل املقبل.
وأض���اف البرجس ان غلوم 
دعت النقابة لعقد اجتماع عاجل 
الالئحة اإلدارية  ملناقشة إعداد 
الهيئة  اخلاصة بالعامل���ني في 
وإرسالها للديوان بأسرع وقت 
ودعمها من قبل مسؤولي الهيئة، 
الذين جتاوزت  داعيا املوظفني 
إجازاتهم الطبية العدد املسموح 
به وخصمت م���ن رواتبهم الى 
مراجع���ة الش���ؤون اإلداري���ة 

بالسرعة املمكنة.

مبادرة سامية

البرجس تصريحه  واختتم 
بتوجيه الشكر الى صاحب السمو 
األمير نظير كرمه الالمحدود مع 
أبنائه املواطنني، وقال: ان هذه 
املكرمة األميرية ليست غريبة 
على مبادرات صاحب الس���مو 
األمي���ر الس���ابقة ووقوفه الى 
جان���ب املواطنني ف���ي مختلف 
الى  الظروف، متوجها بالشكر 
القيادة السياسية  سموه والى 
وأبناء الشعب الكويتي بأسمى 
آيات التهنئة مبناس���بة األعياد 

الوطنية للكويت.

وان يلمس العاملون منها جهودا 
واضحة في التنسيق مع ديوان 
اخلدمة من أجل حتقيق االستقرار 

الوظيفي في الهيئة.

تجاهل ال معنى له

وأوضح البرجس ان موظفي 
الهيئة لهم بصمات واضحة في 
احلد م���ن انتش���ار األوبئة في 
املجتمع على حساب تعرضهم 
للخطر من خ���الل تعاملهم مع 
اكثر الڤيروسات فتكا باإلنسان، 
حيث امن يبذلون قصارى جهدهم 
من أجل تقوي���ض هذه األوبئة 
واحلفاظ على الس���المة العامة 
وصحة املواطنني واملقيمني على 
حد س���واء، وتساءل البرجس: 
ال���ى متى يت���م جتاهلنا كجهة 
فنية نب���ذل كل ه���ذه اجلهود 
امليدانية ونعرض أنفسنا لتلك 
املخاط���ر الصحية ف���ي الوقت 
الذي أقرت فيه الكوادر جلهات 
تتسم بالصفة اإلدارية؟ وقال: إن 
الهيئة وموظفيها ال يألون جهدا 
الهدف املنشود من  في حتقيق 
إنشاء الهيئة وهو احلفاظ على 
البالد  الغذائي وتخضير  األمن 
وحتقيق رغبة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 

العاملني  أطلق رئيس نقابة 
في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية، محس���ن  والثروة 
البرجس الى اجله���ات املعنية 
في الدولة وعلى رأس���ها ديوان 
اخلدمة املدنية، صرخة مناشدة 
من أجل السرعة والبت في إقرار 
التعديل اخلاص بكادر وبدالت 
العاملني  الكويتي���ني  املوظفني 
في مج���ال الث���روة احليوانية 
املائية في  والزراعية واألحياء 
الهيئة املش���مول بالقرار رقم 1 

لسنة 2002.
وناشد البرجس رئيس مجلس 
املدنية الشيخ د.محمد  اخلدمة 
الصباح بإقرار هذا التعديل والبت 
فيه بالسرعة املمكنة، وحتقيق 
طموحات العامل���ني في الهيئة 
لتحفيزه���م على بذل املزيد من 
العطاء في سبيل خدمة الوطن 
وأمنه الغذائي واحليلولة دون 
انتش���ار األمراض الفتاكة التي 
تنتقل من احليوان الى اإلنسان، 
الفتا الى ان إقرار تعديل الكادر 
»املجمد« منذ سنة 2002 وحتى 
اليوم قد أشبع بالبحث ومازال 
حبيس الدراسة التي طال أمدها 
دون ان حتقق الهدف املنش���ود 

منها.
وق���ال البرجس: لقد التقينا 
مع رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
خالل الفترة السابقة، وطرحنا 
النقابة املتعلقة  عليه مطال���ب 
العاملني لدى  بتحسني أوضاع 
الهيئة، وإنصافهم في هذا الشأن 
أسوة ببقية اخوانهم املوظفني في 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
األخرى والت���ي مت إقرار كوادر 
ولوائ���ح مالية لها ف���ي اآلونة 
األخيرة، مطالبا في الوقت نفسه 
مسؤولي الهيئة بالتحرك لدعم 
مطالب النقابة، دون جتاهلها، وان 
تقف مع النقابة جنبا الى جنب، 

محمد راتب
أكد نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس جلنة 
املش����تريات بجمعية الرقة التعاونية، س����عود 
العجم����ي، أن اجلمعية س����وف تفتح مهرجانها 
التسويقي الكبير وذلك بالتزامن مع بداية االحتفال 
باالعياد الوطنية، الفتا الى ان هذا املهرجان يعتبر 
من أكبر املهرجانات التي نظمتها اجلمعية سواء 
من حيث عدد االصناف او التميز حيث صبغ هذا 
املهرجان بالطابع الوطني وروعي فيه ان يكون 
بنفس توقيت االحتفال باالعياد الوطنية. وقال 
العجمي ان اجلمعية ستش����ارك وألول مرة في 
تاريخها ضمن اجلهات املشاركة مبهرجان »هال 
فبراير« حيث سيتم السحب يوميا على سيارة، 
وعل����ى العديد من اجلوائز القيم����ة املقدمة من 

خالل مهرجان هال فبراير، ويشمل هذا املهرجان 
تخفيضات على االس����عار ل� 700 سلعة تقريبا 
معظمها من السلع االستهالكية والغذائية، وذلك 
رغبة من مجلس االدارة في تخفيف العبء عن 
كاهل املستهلكني، وس����وف يتم عمل املهرجان 
بالسوق املركزي وس����وق لوازم العائلة. وافاد 
العجمي بأن هذا املهرجان هو بداية للعديد من 
املهرجانات املتوالية والتي سوف يستمر مجلس 
االدارة في تنظيمها على مدار العام، وإميانا من 
اجلمعية بدور احتاد اجلمعيات التعاونية برئاسة 
د.حسني الدويهيس والذي ننتهز الفرصة لتهنئته 
بتجديد الثقة وتوليه رئاسة االحتاد لفترة جديدة، 
ولذا فسوف تولي اجلمعية اهتماما خاصا لسلع 
التعاون وسوف تقوم اجلمعية بتنظيم مهرجان 

خاص لسلع التعاون وذلك بالتنسيق مع احتاد 
اجلمعيات التعاونية االس����تهالكية، وفي نهاية 
حديثه تقدم العجمي بالشكر والتقدير للمسؤولني 
بوزارة الش����ؤون ووزارة التجارة ملجهوداتهم 
ومساعيهم املشتركة في ضبط االسعار ومحاربة 
الغالء كما تقدم بالشكر جلميع العاملني باجلمعية 
على مجهوداتهم الطيب����ة في االعداد والتجهيز 
للمهرجان التسويقي. وأعرب العجمي عن خالص 
شكره لصاحب الس����مو األمير وذلك مبناسبة 
املكرمة االميرية وتوزيع املواد التموينية على 
املواطنني باملجان وذلك رغبة من سموه في تخفيف 
العبء عن كاهل اخوانه وابنائه املواطنني داعيا 
املولى عز وجل ان يحفظ سموه وميتعه مبوفور 

الصحة والعافية.

محمد راتب
أكد رئيس مجل���س إدارة جمعية 
الروض���ة وحول���ي التعاونية م.علي 
األنبعي أن اجلمعية أمتت استعداداتها 
بخصوص صرف املنحة األميرية وتوزيع 
املواد التموينية املجانية على املستحقني 
لها من املواطنني، وذلك من خالل خطة 
محكمة أعد لها مجلس اإلدارة، تتمثل 
أهم بنودها في استحداث خدمة جديدة 
ألول مرة ف���ي تاريخ العمل التعاوني 
عموما، وهي استقبال الطلبات من قبل 
الهاتف وحتضيرها  املستفيدين على 
لهم، مما سيوفر عليهم عناء الوقوف 

في طوابير االنتظار.
وأض���اف م.األنبعي في تصريح ل� 
»األنباء« أن اخلطة الذكية التي احتكم لها 
مجلس اإلدارة في صرف املواد التموينية 
بصورة حضارية راقية بعيدا عن الزحام 
املتوقع السيما خالل األيام األولى من 
الشهر، تستند أيضا إلى متديد ساعات 
العمل في فروع التموين، وزيادة عدد 
املوظفني واحملاسبني في تلك الفروع، 
مما سيخلق انسيابية كبيرة في العمل، 
وميكن املستفيدين من منحة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد من 
احلصول على مس���تحقاتهم دون أي 
مشاكل، الفتا إلى أن اجلمعية ستستغل 
كذلك بعض املساحات اإلضافية لتخزين 
وتوزيع املواد التموينية، مما سيزيد 
في عدد فروع التموين ويخفف الزحام 

املتوقع.
من جهة أخرى، كشف األنبعي أن 
اجلمعية بصدد تنظيم 3 رحالت ترفيهية 
للمس���اهمني إلى منتزه���ات اخليران 
ومنتجع هيلتون املنقف، وستكون على 
أعلى مستوى من التنظيم واخلدمات 
الراقية، وبأس���عار رمزية، مضيفا أن 
اجلمعية أمتت اس���تعداداتها ملشاركة 
املواطنني فرحتهم وابتهاجاتهم باألعياد 

عاطف رمضان ـ محمد راتب وكونا 
اكد وزي���ر التجارة والصناعة 
احمد الهارون على التعاون الدائم 
التجارة والش���ؤون  بني وزارتي 
االجتماعي���ة والعم���ل واحت���اد 
اجلمعيات التعاونية لضبط االسعار 
املواطنني  بغية ضمان اس���تفادة 

بشكل كامل من املنحة االميرية.
وقال الوزير الهارون في تصريح 
صحافي امس عقب ترؤسه اجتماع 
جلن���ة املنطقة احل���رة ان وزارة 
التجارة بصدد اصدار نشرة بأسعار 
السلع واملواد االساسية املهمة في 
االس���واق احمللية وسيتم نشرها 

يوميا عبر وسائل االعالم.
واض���اف ان ال���وزارة تراقب 
االس���عار دوريا اال انها تكثف من 
مراقبتها في هذا الوقت بغية ضبط 
االسواق واحليلولة دون محاوالت 
البعض اس���تغالل صرف املنحة 
االميرية من خالل زيادة االسعار 

بشكل مصطنع.
ونوه باخلط���وة التي قام بها 
احتاد اجلمعيات االستهالكية برفض 
أي طلب لزيادة اي س���لعة خالل 
االشهر الثالثة املقبلة، موضحا ان 
مثل هذه اخلطوة من شأنها تعزيز 
استقرار االسواق ورعاية مصالح 

املستهلكني.
وذكر ان الوزارة اغلقت وسحبت 
ترخيص 140 محال في الفترة القليلة 
املاضية اثر مخالفات جتارية يتعلق 
معظمها بالغش التجاري، مشيرا 
الى تعاون وزارة التجارة مع بلدية 
الكويت في هذا املجال خصوصا فيما 

يتعلق باألطعمة الفاسدة.
وش���دد على ان فريق الوزارة 
يعم���ل عل���ى قدم وس���اق المتام 

محمد راتب
أشاد املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية 
علي حس���ن مبوقف احتاد اجلمعيات التعاونية 
ومنهجه الذي سيستمر في احملافظة على اسعار 
السلع الغذائية واالستهالكية ملواجهة الغالء وارتفاع 
األسعار، والذي صرح به رئيس االحتاد د.حسني 
الدويهيس في احملافظة على اسعار السلع الغذائية 

واالستهالكية التي حتمل عالمة االحتاد.
وبني ان اجلمعية تستعد ملهرجان هال فبراير 
حيث بدأ التحضير للمهرجان التس���ويقي الذي 

يواكب االحتفاالت باألعياد الوطنية والذي تشارك 
فيه الكثير من الش���ركات الداعمة لهذا املهرجان 
من خالل مس���اهمتها في تخفيض االسعار الفتا 
الى ان مشاركة اجلمعية في هذه االحتفاالت امنا 
هو امر واجب يتمثل مبحبة الوطن والعمل على 
رفعته ويدعو الى الفخر واالعتزاز واالنتماء إليه، 
واضاف ان اجلمعية بالتنسيق مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية ستقوم بتوفير مستلزمات االحتفال من 
اعالم وتيشيرتات وكابات ومطبوعات لتوزيعها 

على املساهمني.

جمعية الصليبية تستعد لالحتفاالت الوطنية

السمحان: لجنة األسعار لن توافق
على زيادة سعر أي سلعةحتى إشعار آخر

رداً على تصريحات اتحاد التجار

بشرى شعبان
اعلن رئي���س جلنة 
االس���عار ف���ي احت���اد 
التعاونية  اجلمعي���ات 
عبدالعزيز السمحان ان 
اللجنة اتخذت قرارا خالل 
اجتماعها امس األول بعدم 
املوافقة على رفع سعر أي 
سلعة وحتى اشعار آخر 

مهما كانت املسببات.
وب���ني ف���ي تصريح 
صحافي ان االس���عار ال 
ميكن ان ترتفع بني يوم 
وآخر بل ه���ي مرتبطة 

بسلسلة طويلة وتستغرق وقتا طويال 
وبالتالي ال يوجد أي مبرر لرفع األسعار، 
وطالب السمحان بضرورة تفعيل مشروع 
األمن الغذائي وادراجه ضمن خطة التنمية، 
مقترحا ان تكون هناك هيئة أو مؤسسة 

مستقلة ملتابعة قضية األمن الغذائي.
واش���ار الى ان جلنة األس���عار سابقا 
اقترحت اس���تنادا الى دراسة للسوق ان 
يتم تنازل اجلمعيات عن بدل تأجير األرفف 
والبضائع املجانية مقابل تخفيض قيمة 

السلع من قبل التجار الى حدود %15.
واكد ان العمل التعاوني اساسه التعاون 
بني جميع اجلهات املعنية وهو يعمل على 
خدمة املس���تهلكني وتوفير أفضل السلع 
بافضل األسعار، موضحا ان هناك الكثير 
من االقتراحات لتخفيض اسعار السلع او 
تثبيتها واجلمعيات التعاونية واالحتاد 
هو حلقة الوصل بني التاجر واجلمعيات 
واملستهلك بهدف تقدمي افضل اخلدمات 
للمستهلك والتاجر معا، وابدى السمحان 
استعداد التعاونيني لتقدمي افضل اخلدمات 

للمنتج احمللي.

واش���ار الى ان جلنة 
االسعار عقدت في احتاد 
التعاونية  اجلمعي���ات 
اجتماعا يوم امس االول 
قررت فيه وقف املوافقة 
على أي طلب من طلبات 
زيادة األسعار املقدمة من 
الش���ركات املوردة  قبل 
التعاونية  للجمعي���ات 
حتى اشعار آخر، مضيفا 
أن جلنة االسعار مستمرة 
في عمله���ا املتمثل في 
توحيد وتثبيت االسعار، 
مش���يرا الى ان اجمالي 
السلع التي مت توحيدها الى اآلن زاد على 
ثمانية آالف سلعة شملت توحيد وتثبيت 

وتخفيض اسعار بعض السلع.
وردا على س���ؤال حول املشككني في 
عمل اللجنة بأنه���ا وجهات نظر، قال ان 
احلقيقة اننا كاعضاء جلنة اسعار نعمل 
وفق ما متليه علينا ضمائرنا وال شك ان 
هناك بعض الزيادات املس���تحقة لبعض 
السلع طبقا لزيادات عاملية ومع ذلك فان 
نسب الزيادة لدينا ال تتعدى 10% ونرفض 
اي مبالغات في رفع األس���عار بل نسعى 
ملخالفة كل من يتوجه الى وضع زيادات 

مصطنعة على اي سلعة.
وردا على تصريحات احتاد التجار حول 
امكاني����ة حدوث ارت���فاع في االس��عار 
خالل الفترة املقبلة ذكر الس���محان انه 
تتم متابع���ة كل ما يدور ح���ول موجة 
الغالء العاملية لكننا في الكويت لم نتأثر 
بهذه املوجة وان ملسنا اي موجة من هذا 
القبيل غير مبررة فس���نتصدى لها بكل 
حزم ولن نس���مح بالتالعب على حساب 

املستهلكني.

سعود العجمي

م.علي األنبعي

عبدالعزيز اخلالدي أحمد الهارون

محسن البرجس 

عبدالعزيز السمحان

مصدر في »التجارة« لـ »األنباء«: الوزارة مستعدة لتوفير كامل كميات التموين على مدى الـ 14 شهراً

الهارون: تعاون دائم بين »التجارة« و»الشؤون« 
و»التعاونيات« لضبط األسعار ونشرة يومية بأسعار السلع

من جهة اخرى، كشف الوكيل 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
التج���ارة والصناعة  في وزارة 
عبدالعزيز اخلالدي ل� »األنباء« 
عن أن وزير التجارة والصناعة 
أحم���د الهارون أص���در امس 14 
قرارا وزاريا الغالق مخازن تابعة 

لبعض الشركات الغذائية.
وأضاف اخلالدي أنه استمرارا 
جلهود مفتشي الوزارة ملكافحة 
عمليات الغش التجاري واستنادا 
للمادة الرابعة من قانون رقم 62 
لسنة 2007 في شأن قمع الغش 
في املعامالت التجارية التي اجازت 
للوزي���ر في ح���ال الضرورة او 
االستعجال وقيام دالئل على وجود 
حال���ة أو أكثر من حاالت الغش 
قام بها صاحب مهنة أو حرفة او 
جتارة أو اي نشاط اخر ان يأمر 
بقرار مسبب بإغالق احملل اداريا 
بطريقة التنفيذ املباشر، مشيرا 

اس���تعدادات صرف اجلزء الثاني 
من املنحة االميرية املتعلق باملواد 
التموينية، مبينا ان صرف املنحة 
سيس���ير بشكل مرتب ولن تكون 

هناك اي اشكاالت تذكر.
وفيما يخ���ص اجتماع جلنة 
املنطقة احلرة الذي ضم عددا من 
اجله���ات ذات الصلة وبينها ادارة 
الفتوى والتشريع واالدارة العامة 
للموانئ وهيئة الصناعة وغرفة 
التجارة ق���ال الوزير الهارون انه 
القانونية  متت مناقشة االوضاع 

في هذه املنطقة.
واوض���ح في هذا الش���أن ان 
العمل في املنطقة احلرة يس���ير 
حاليا بشكل منتظم بينما ساهمت 
احلملة االخيرة في ازالة املخالفات 
التي وقع بها عدد من املستثمرين، 
مشيرا الى اجتماع اخر سيعقد 
ملتابعة تطورات املنطقة احلرة 

السيما اجلوانب القانونية.

إلى أنه حرصا من الوزير احمد 
الهارون على حماية املستهلكني 
النفوس أصدر  من قبل ضعاف 

هذه القرارات.
وأوضح اخلالدي أن صدور هذه 
القرارات جاء لقيام البعض بحيازة 
مواد غذائية منتهية الصالحية، 
وقيامهم بإعادة جتزئتها ومتديد 
تواريخ صالحياتها، كذلك القرارات 
شملت احدى شركات جتهيزات 
غذائية حليازته���ا مواد منتهية 
الصالحية وقيامها بغش املستهلك 
عبر استخدامها بتجهيز واعداد 

الطلبات اخلاصة بالزبائن.
وأضاف ان���ه مت كذلك اغالق 
مخزن إلحدى الشركات حليازته 
مواد منتهية الصالحية وقيامه 
بالتالعب في تواريخ صالحياتها 
وتغيير بلد املنشأ، كذلك اغالق 
العديد من املطاعم الستخدام بعض 
منها مواد غذائية تالفة ومنتهية 
الصالحية العداد الوجبات والغش 
في نوعية الدجاج املقدم للمستهلك 

في بلد منشأ الدجاج.
وتابع قائال انه مت اغالق بعض 
املالحم لقيامه���ا بعمليات غش 
املستهلك عبر بيع حلوم مهجنة 
على انها حل���وم طازجة وغش 
وبيع عصائر منتهية الصالحية، 
واخرى بخالف طبيعتها واغالق 
بعض احملالت اخلاصة باملالبس 
اجلاهزة لقيامها بغش في احلقائب 
النسائية وايهام املستهلك انها من 

دولة مشهورة.
هذا وكشف مصدر مسؤول في 

وزارة التجارة في تصريح خاص 
الوزارة ستعقد  ان  ل� »األنباء«، 
اليوم الثالثاء اجتماعا في مكتب 
وكيل الوزارة عبدالعزيز اخلالدي، 
يتعلق بقضية استعداداتها لصرف 
املواد التموينية، وذلك بحضور 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
الدويهيس،  د.محم���د حس���ني 
ووكي���ل وزارة الش���ؤون، حمد 

املعضادي.
وذكر املصدر ان هذا االجتماع 
سيس���فر عن التوصل الى آلية 
معينة في طري���ق توزيع املواد 
التمويني���ة للحضور على مدار 
فترة منحة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، الفتا الى 
ان التجارة أمتت من جهتها جميع 
االستعدادات لتوفير الكمية الكاملة 
التموينية املس���تحقة  للم���واد 
للمس���تفيدين م���ن البطاق���ات 
التموينية على مدار ال� 14 شهرا 

املقبلة دون انقطاع.
ولفت الى ان الوزارة لن يتغير 
عليها شيء في هذه السنة، حيث 
انها تعد في كل سنة ميزانيتها على 
أساس استفادة جميع البطاقات 
التموينية من مستحقاتهم، مشيرا 
الى ان الوزارة تتخوف دائما من 
عدم استعداد بعض اجلمعيات 
التعاونية وفروع التموين لديها، 
وقال: ان أغلب اجلمعيات زادت عدد 
ساعات العمل في فروع التموين 
لكن اجلمعية هي املسؤولة أوال 
وأخيرا عن التوزيع، أما التجارة 

فدورها اإلشراف والرقابة.

أوضح أن مجلس اإلدارة يعتزم تنظيم مهرجان خاص بسلع التعاون

العجمي: مهرجان تعاونية الرقة لتحطيم أسعار 700 سلعة

بّين لـ »األنباء« أن التقرير ربع السنوي يبشر بأرقام إيجابية

األنبعي: الخدمة الهاتفية في  تعاونية 
الروضة لصرف تموين المنحة األميرية

الوطنية واليوبيل الذهبي ومرور 50 
عاما على اس���تقالل الكويت احلبيبة، 
و20 عاما على حتريرها من االحتالل 
العراقي الغاشم، وذلك من خالل تزيني 
ش���ارع الروضة الرئيسي، وواجهات 

اجلمعية.
وأوضح األنبعي أن اجلمعية أيضا 
تعد بالكثير من املفاجآت للمساهمني 
والتي ستتفرد بها تعاونية الروضة، 
حيث ستقيم عدة أنشطة وبرامج يومي 
25 و26 وذلك في حديقة الزبن الكائنة 
في الروضة قطع���ة 4، وقال: إن هذه 
الشرائح  األنشطة س���تتناول جميع 

العمرية، من الكبار والصغار.
وعلى صعيد آخر، كشف األنبعي 
أن اجلمعية تقترب م���ن االنتهاء من 
تقريرها الربع س���نوي والذي يبشر 
بأرقام إيجابية سيتم نشرها في أقرب 
وقت ممكن، وعلى رأسها ارتفاع نسبة 
األرباح واملبيعات والتي بلغت حدها 
القياس���ي خالل نهاية العام املنصرم، 
وشكلت إضافة قيمة في تاريخ العمل 
املهني ال���ذي تفتخر به اجلمعية على 

مدى سنوات عملها.

محمد راتب
شجبت هيئة الزراعة في بيان صحافي لها ما 
ورد مبقال رئيس مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني احلالي واصفة ما قيل من اتهامات لها 

وملجلس ادارتها باالفتراءات جملة ومضمونا.
وفي تفصيل البيان، اشارت الهيئة الى رفض 
قيادييها وجميع العاملني بها لتصرفات وتصريحات 
الرئيس احلالي لالحتاد س���عود العرادة والتي 
تتكرر باالس���اءة الى اعضاء مجلس ادارة الهيئة 
وقذف االتهامات بكل صوب دون متييز او مصوغ 
من حقيقة او واقع، مشيرة إلى استمراء الرئيس 
املذكور ملا تعوده منه اجلميع من كيل االتهامات 
والقذف حاملا ش���عر بخطر ناجت عن إدارة سيئة 
أو بسبب تعالي أصوات معارضيه داخل االحتاد 
وكسبهم لقضايا ضده، واستخدام صالح وقضايا 
املزارع وهمومه للمزايدة كحصان طروادة للهجوم 
على معارضيه، في حني أنه لم ير مجاال لذلك إال 
بكيل اتهامات ال صح���ة لها على اإلطالق للهيئة 

ومجلس إدارتها.
واش���ار البيان الى انه »بينما يتمتع العرادة 
برحالته السياحية لالسترخاء خارج البالد حاليا، 
يتاجر بهموم املزارع البسيط ويحاول استثارته 
باتهامات ال صحة لها لتقليب الرأي العام ليظهر 
نفس���ه مدافعا عن حمى البس���طاء من املزارعني 
ضد أع���داء وهميني يصورهم وكأنهم ينتقصون 
من حقوقه، ال لشيء سوى ان يجد قضية يزايد 
بها ألغ���راض انتخابية محضة تتعلق بعضوية 

مجلس إدارة االحتاد.
 واستطرد البيان متسائال: من أين أتى املذكور 
بتلك االتهامات البعيدة كل البعد عن احلقيقة؟ من 
اين له اجلزم باملبالغ التي مت حس���ابها للصقيع 
لكل مزرعة متضررة وهي من صميم العمل الفني 
واملالي للهيئة، ومن منحه الس���لطة ليتدخل في 
حسابات ميزانية الهيئة وتفصيالتها، السيما ان 
ما جاء بتصريحه من مغالط���ات واتهامات يدل 
على عدم إملام تام ببن���ود امليزانيات احلكومية، 
وضعف خبرة شديد بالنواحي املالية للميزانية، وإال 
فليدلنا املذكور على العالقة بني املبالغ املخصصة 
لتقدمي الدعم النباتي بالب���اب الرابع للميزانية، 
واملبالغ املدرجة باألبواب االخرى للميزانية وتخص 
املش���روعات التجميلية للهيئة، اال يعلم املذكور 
ان ابسط القواعد احملاسبية للميزانية احلكومية 
تشير الى ان للميزانية ابوابا منفصلة بحيث ال 

ميكن نقل املبالغ من باب إلى آخر؟

وأضاف البيان: كيف تخصم الهيئة 50% من 
املبالغ املس���تحقة لتعويض الصقيع )املنصرفة 
من املبلغ املخصص للدعم النباتى بالباب الرابع 
للميزانية( الستخدامها ملشروعات جتميلية لباب 
اخر من ابواب امليزانية ال عالقه له باملصروفات 
التحويلية للباب الرابع الذي يصرف منه الدعم 

على الوجه املؤسف التهامات املذكور؟
كما أشار البيان الى املرسوم بالقانون رقم 94 
لسنة 1983 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، والذي لم يقصر دور 
الهيئ���ة على االنتاج النباتي وتقدمي الدعم له بل 
تعدى ذلك بكثير الى العديد من القضايا االخرى 
التي تأتي في مقدمتها الثروة احليوانية والسمكية 
والزراعة التجميلية التي يتم من خاللها تطوير 
الوج���ه احلضاري والبيئ���ي للدولة عبر العديد 
من املش���روعات التجميلية، وللهيئة العديد من 
املش���روعات التنموية في هذا الصدد تخرج عن 
نطاق عمل ومجال االحت���اد الكويتي للمزارعني 
الذي ال يحق ل���ه التدخل في مجال عملها وإمالء 
توجيهاته لها ونقده الهدام ملشروعاتها التجميلية 

دون خبرة او دراية بها.
واختت���م البي���ان بتوجيه عناية الس���ادة 
املزارعني الى ان الهيئة هي الراعي االساس���ي 
والرسمي لصالح املزارع، حيث إنها تعمل بجميع 
مستوياتها من مجلس ادارتها الى قيادييها الى 
جميع العاملني بها في سبيل خدمة صالح هذا 
امل���زارع وتذليل كافة الصعوبات امامه ودعمه 
وتشجيعه للمشاركة بفاعلية لتحقيق اهداف 
خطط التنمية الزراعية مبا يعود بالفائدة عليه 
اوال وعلى وطنه ثانيا، مش���يرة الى انها تثق 
متاما في وعي املزارع وفطرته التي يستطيع 
بها متييز املتاجرين بهمومه ومصاحله الجل 
مصالح ش���خصية تنفيعية وانتخابيه ضيقة 
تراءت للكثيرين عبر اتهامات وتصريحات رئيس 
االحتاد االخيرة الت���ي لم ينس في نهايتها ان 
يكشف النقاب صراحة عن اغراضه احلقيقية 
منها، بان ذيلها بقذف املنافسني له في االنتخابات 
القادمة ناعتا اياهم بالناعقني بالصحف احمللية، 
كما اعتبر رئيس االحتاد ان الفوز باالنتخابات 
رزق مقس���وم من اهلل لن يحصلوا عليه وان 
جروا جري الوحوش، وكأنه يعبر عن قناعته 
احلقيقية بان االنتخابات ومتثيل املزارع ليس 
للخدمة العامة وخدمة املزارع � كما يدعي � امنا 

هي للتنفيع والتكسب للرزق واملصالح.


