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محمد راتب
وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صباح 
امس عقدي���ن »لتنفيذ وتطوير وصيان���ة الزراعات التجميلية 
والري« باملنطقتني السادس���ة والثامنة، حيث مت توقيع العقد 
األول مع شركة الهاجري للتجارة بقيمة )5836635.000( وملدة 
ثالث سنوات، حيث يشمل العقد للمنطقة السادسة عدة مناطق 
ومنه���ا الرقة � هدية � الصباحي���ة � الظهر � الفنطاس � ضاحية 
جابر العلي � املنقف � املهبولة � أبوحليفة � الفحيحيل � ضاحية 

عبداهلل صباح السالم � وضاحية فهد األحمد واالحمدي.
وقد قامت الهيئة بتوقيع العقد الثاني مع شركة علي ثنيان 
الغامن بقيمة 5530071.566 دينارا كويتيا ومدته ثالث س���نوات 
حيث يشمل هذا العقد عدة مناطق ومنها: الرابية � الري الغربي 
� الرقع���ي � االندلس � الرحاب � جليب الش���يوخ � العارضية � 
الفردوس � اشبيلية � ضاحية عبداهلل املبارك � ضاحية صباح 
الناص���ر. وقال رئيس الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر على هامش توقيع العقود أن املدة لتنفيذ 
هذه العقود س���وف تقوم الشركات ببعض االضافات اجلمالية 
للزراعات التجميلية املختلفة، وس���وف تشهد جميع مشاريع 
الهيئة اخلاصة بالزراعات التجميلية تطويرا كبيرا س���تظهرها 

بشكل جمالي في عموم مناطق الكويت.
مش���يرا إلى انه ستتم اضافة بعض انواع النباتات والزهور 
املالئمة لالجواء املناخية كما سيتم عمل خزانات وآبار لتخزين 
املي���اه وذلك لتفادي االنقطاعات للمي���اه التي حتدث في بعض 

املناطق خصوصا في فترة الصيف للمحافظة عليها.
واض���اف البدر ان من ضمن هذه األعمال س���يتم عمل بعض 
النوافير داخل املناطق وفي الدوارات والساحات وتقوم الهيئة 

بنفسها على اإلشراف على تلك هذه االعمال.
وبنينّ ان هناك بعض العقود اخلاصة بالزراعات التجميلية في 
بعض املناطق االخرى والتي سيتم توقيعها خالل االيام القليلة 
عندما يتم االنتهاء منها ومن االجراءات القانونية املتبعة في هذا 
اجلانب مبينا انه مازالت هناك خمسة عقود من ضمن تسعة عقود 
في بعض املناطق االخ���رى. واوضح البدر ان هيئة الزراعة قد 
انتهت من جتهيز بعض املواقع املتخصصة لالحتفاالت الوطنية 
ومنها االنتهاء في عمل تزيني وجتهيز بوابة الشامية وذلك بإنشاء 
ممر بطول 200 متر وعرض 10 امتار مغطى بالكامل باملسطحات 
اخلضراء الصناعية كذلك زراعة بعض انواع النخيل واشجار الزينة 

الطبيعية ووضع احواض مزودة باالنار الكهربائية امللونة.
وتابع البدر ان الهيئة قامت بتزيني شارع خالد بن عبدالعزيز 
من بداية جس���ر منطقة خيطان حتى قصر مشرف ومت جتهيز 
هذا الش���ارع مبا يتواءم مع االحتفاالت الوطنية التي تعيشها 
البالد اآلن مبرور 50 عاما على اس���تقالل الكويت و20 عاما على 
الغزو الغاش���م كذلك 5 س���نوات لتولي صاحب السمو مقاليد 
احلكم مضيفا انه مت عمل بعض املسطحات اجلمالية اخلضراء 

في منطقة الصبية التي سيتم العرض العسكري.

العبيد: تفعيل الربط اإللكتروني بين البلدية 
و»الكهرباء« بشأن طلبات إيصال التيار قريبًا

نقابة الخدمات البترولية تنظم 
حملة للتبرع بالدم غدًا بمقرها

مبناسبة األعياد الوطنية ومشاركة من النقابة في 
هذه املناسبات الغالية على الوطن اعلن رئيس اللجنة 
اإلعالمية والعالقات العامة بنقابة العاملني في شركة 
خدمات القطاع النفطي سعد الدوسري ان النقابة ومساهمة 
منها في دعم اخواننا في بنك الدم ستقوم بتنظيم حملة 
للتبرع بالدم غدا الثالثاء 22 فبراير مبقر النقابة الكائن 
في املنطقة على الطريق الس���احلي مباش���رة، عمارة 
الصاي���غ كلينك، الدور 11. وش���دد حجاب في تصريح 
صحافي على ان هذه املب���ادرة تأتي اميانا من النقابة 

بأهمية تلبية جزء من االحتياجات املتزايدة للتبرع بالدم 
في البالد، نظرا حلدوث العديد من احلوادث املرورية 
يوميا، إضافة الى إجراء العديد من العمليات اجلراحية 
املختلفة يوميا، مؤكدا ان احلملة س���تحمل شعار بنك 
الدم »قطرة دم تنقذ إنسانًا«. ولفت الدوسري ان هناك 
تنسيقا مع بنك الدم حيث سيتم ارسال فريق متخصص 
من بنك الدم ملقر النقابة ألخذ التبرع بالدم من أعضاء 
النقابة واجلمعية العمومية ومختلف موظفي الشركة 

منذ الساعة 9 صباحا وعلى مدار اليوم.

التيار حيث  ملقدم طلب إيصال 
سيقدم الطلب مباشرة في البلدية 
دون احلاج���ة ملراجعة الوزارة 
املتعاملة  واملكاتب االستشارية 
البلدية بإرسال  معها وستقوم 
البيانات عبر الربط اإللكتروني 

ليتم إنهاء املعاملة بسرعة.
واش���ار الى ان هذا األسلوب 
من شأنه ان يقضي على التكدس 
وضياع امللف���ات واملدة الزمنية 
التي تفصل تق���دمي الطلب عن 
إيص���ال التيار، مش���يرا الى ان 
دخول جامعة الكويت على خط 
ه���ذه التجربة كان بهدف إعطاء 
ايضاحات للمرونة في إدارة شبكة 
الربط. وأوضح ان اإلدارة قامت 
بطلب أجهزة حاس���وب لتنفيذ 
الربط ستصل خالل شهر وتتميز 
بسعتها وقدرتها على استيعاب 
كامل املخططات وأرشفتها بسهولة 

ومرونة.

التجربة للعمل على تالفيها في 
التشغيل الفعلي.

ولفت الى ان الربط اإللكتروني 
الدورة  ان يقل���ص  من ش���أنه 
املهام على  املستندية ويس���هل 
كل من البلدية والتمديدات معا 
وكذلك يقلص من مدة االنتظار 

دارين العلي
تعتزم وزارة الكهرباء واملاء 
البدء بالتشغيل التجريبي للربط 
اإللكترون���ي ال���ذي يربطها مع 
البلدية واملكاتب االستش���ارية 
الهندسية املتخصصة فيما خص 

تقدمي طلبات إيصال التيار.
التعديات  إدارة  وأعلن مدير 
في الوزارة م.عم���اد العبيد ان 
الذي س���يضم  املقبل  االجتماع 
ال���وزارة مع البلدي���ة وجامعة 
الوزارة  الكويت سيشهد تقدمي 
طلبا بالتفعيل التجريبي للربط 
باس���تخدام املخططات اجلديدة 
التي مت تقدميها إليصال التيار.

التفعيل  ان  العبي���د  وق���ال 
التجريبي سيش���مل مخططات 
املتقدمني بطل���ب إيصال التيار 
بهدف التعرف على مدى فاعلية 
الربط على األخطاء واملعوقات 
التي ميكن ان ترافقه خالل مرحلة 

بهدف تقليص الدورة المستندية والفترة الزمنية وتالفي ضياع المستندات

تعاونية سعد العبداهلل تطرح فروعها الجديدة 
لالستثمار وتوزيع األرباح بنسبة %10 

الدويهيس: االتحاد يسعى جاهدًا لتوفير
كل السلع التعاونية لمواجهة االحتكار

بحمد اهلل االنته����اء منها تقريبا. 
وأش����ار االنصاري الى أن مجلس 
االدارة انتهى بالكامل من مشروع 
احلاسب اآللي، ويتم حاليا تشغيل 
نظام احلاسب اآللي، ومت ربط فروع 
اجلمعية والسوق املركزي الرئيسي 
واملخازن بشبكة متكاملة ويجري 
حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة لربط 
السوق املركزي اجلديد بقطعة )5( 
وأفرع قطعة 8 و10أ و10ب مع شبكة 

احلاسب اآللي املوجودة.
وأوضح االنصاري أن مجلس 
االدارة يقوم حاليا مبخاطبة اجلهات 
املعنية للموافق����ة على نقل فرع 
لوازم العائل����ة احلالي إلى موقع 
جديد بنفس املبنى مبساحة أكبر 
من الف����رع احلالي، وذلك لضمان 
توفير كل املستلزمات، مشيرا الى 
انه مت االنتهاء من إجراءات إصدار 
التراخيص للفرع اجلديد، وسيتم 
العاجل بعد  القريب  تشغيله في 

االنتهاء من عملية التجهيز.
وأضاف األنصاري أن اجلمعية 
قامت مبشاركة احتاد اجلمعيات 
التعاونية بتوزيع مس����تلزمات 
االحتفاالت الوطنية املجيدة والتي 
الع����ام بطابع خاص،  تتميز هذا 
متمني����ا ان يحف����ظ اهلل للكويت 
أمنها واستقرارها واختتم املؤمتر 
الصحافي باإلشارة إلى أن مجلس 
اإلدارة يعتزم توزيع أعلى سقف 
ألرباح املس����اهمني والبالغ نسبة 
10% وذل����ك عقب انته����اء اجتماع 
اجلمعية العمومية الذي سينعقد 

في 2011/3/1م. 

مخفضة االسعار.
كما كشف عن جهود تبذلها  
اجلمعية لتسهيل صرف املواد 
التموينية الهالي املنطقة تنفيذا 
ملكرمة صاحب السمو االمير، 
مشيرا الى ان اجلمعية تعمل 
عل���ى تقدمي خدمة اعتبارا من 
الشهر املقبل تتمثل في ايصال 
املواد التموينية للمس���اهمني 
ف���ي منازلهم، مش���يرا الى ان 
اربع  اجلمعية بصدد ش���راء 
سيارات لتقدمي اخلدمة اجلديدة 
واملتميزة، متقدما بالشكر الى 
والد اجلميع صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
على هذه املكرمة االميرية التي 

قدمها للشعب الكويتي.

الغير في القريب العاجل.
وأشار االنصاري إلى انه كان 
من أهم مش����اريع مجلس االدارة 
في الفترة املاضية مخاطبة وزارة 
الشؤون وبلدية الكويت للموافقة 
على تخصيص مساحات إلنشاء 
فرع بنش����ر وصالة أفراح بقطعة 
)6( مقابل الدائري السادس وبعد 
الكشف على املوقع من قبل بلدية 
الكويت اعترض����ت االخيرة على 
املوق����ع لوجود خط����وط كهرباء 
الضغ����ط العالي ويج����ري حاليا 
استئناف اإلجراءات لتعديل املواقع 
متهيدا لطرح املشروعني على مكاتب 
استشارية للقيام بأعمال التصميم 
والتجهي����ز واإلش����راف وطرحها 
املقاولني لتنفيذ  باإلعالن لتأهيل 
إلى  املشروع. وتطرق األنصاري 
موضوع حريق ف����رع قطعة )2( 
في شهر رمضان املاضي، مبينا أن 
مجلس اإلدارة قد قام على الفور 
ببحث أسباب احلريق الناجت عن 
ماس كهربائي لتالفي حدوث مثل 
هذه احلوادث مس����تقبال مضيفا 
أن تأخ����ر إعادة تش����غيل الفرع 
إل����ى االج����راءات األمنية  يرجع 
والقانوني����ة الواجب اتخاذها في 
مثل هذه احلاالت والتي تتمثل في 
مراجعة مخفر الشرطة التابعة له 
اجلمعية وإدارة االطفاء والتنسيق 
مع شركة التأمني إلنهاء اجراءات 
حصول اجلمعية على التعويض 
املناس����ب، مش����يرا إل����ى أن هذه 
الوقت  االجراءات تستلزم بعض 
وبعض االجراءات املعقدة التي مت 

لدى اجلمعية توجها النش���اء 
فرع جديد للجمعية في ميدان 
حولي وانشاء ديوانية الرعيل 
االول وفرع البالجات وفرع 203 
الدائري اخلامس  على طريق 
باالضافة الى توسعة السوق 

املركزي الرئيسي للجمعية.
م���ن جانب���ه، اك���د عضو 
مجلس ادارة جمعية الساملية 
التعاونية عبدالرحمن الشراح 
ان املهرجان التسويقي جلمعية 
الساملية يحطم االسعار بنسب 
تخفيض���ات تزي���د على %30 
على الس���لع االساسية وسلع 
التع���اون، فضال عن اخلضار 
والفاكهة، حيث يقام املهرجان 
االس���بوعي بعروض خاصة 

الرس����مية على الشركات املؤهلة 
من قبل الوزارة بنهاية شهر مارس 
املقبل. وأش����ار االنصاري إلى انه 
جتري حاليا مخاطبات بني اجلمعية 
ووزارة الشؤون لتأهيل شركات 
متخصصة للقيام بتجهيز األفرع 
اجلديدة بقطعة 8 و10 أ و10 ب كما 
يقوم مجلس اإلدارة حاليا بتجهيز 
األفرع املستثمرة بالقطع اجلديدة 
لعرضها لالستثمار من قبل الغير 
الفروع  وسيتم توزيع انش����طة 
بحيث تغطي جمي����ع احتياجات 
املساهمني وستتضمن تلك االنشطة 
)مأكوالت خفيفة � خياط رجال � 
خياط س����يدات � حالق � دواجن � 
شوي اسماك( وأكد األنصاري أن 
اجلمعية انتهت من إصدار تراخيص 
فرع الصيدلي����ة مبركز الضاحية 
بعد قيام وزارة الصحة بالكشف 
على املوقع واملوافقة عليه وسيتم 
قريبا طرحها لالستثمار من قبل 

من جانبه، اكد رئيس مجلس 
ادارة جمعية الساملية التعاونية 
عادل االبراهيم حرص اجلمعية 
على مشاركة جميع اجلمعيات 
التعاونية في االحتفاالت بأعياد 
الكويت الوطنية بطريقة مميزة 
الع���ام، خصوصا ونحن  هذا 
نحتفل مبناسبة مرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على 
التحرير و5 سنوات على تولي 
صاحب الس���مو االمير مسند 

االمارة.

تكريم قدامى الموظفين

وذكر االبراهيم ان احتفاالت 
اجلمعي���ة هذا العام تش���تمل 
على العديد من الفقرات بينها 
تكرمي عشرين موظفا من اقدم 
املوظفني ف���ي اجلمعية للعام 
الثان���ي عل���ى التوالي، فضال 
عن تكرمي عشرين موظفا من 
املتميزين باالضافة الى مهرجان 
ترفيهي وتعاون شركات لتوزيع 
منتجات مجانية على املساهمني 

واهالي املنطقة.
وكشف االبراهيم ان مبيعات 
جمعية الساملية بلغت هذا العام 
اكثر من 17 مليونا و500 الف 
دينار، مش���يرا الى ان صافي 
الرب���ح بل���غ 905 آالف دينار 
تقريب���ا، مؤك���دا ان اجلمعية 
س���تقوم بتوزيع نس���بة %10 
على مس���اهميها وهي نسبة 
عائد مش���ترياتهم وهي اعلى 
نسبة تقررها وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
وعلى صعيد املش���روعات 
االنشائية، اعلن االبراهيم ان 

بشرى شعبان
أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعي����ة مدينة س����عد العبداهلل 
التعاونية ورئيس جلنة اإلنشاءات 
والفروع م.أن����ور االنصاري في 
مؤمتر صحافي عقده صباح أمس 
في مقر اجلمعية مبناس����بة قرب 
موع����د انعقاد اجتم����اع اجلمعية 
العمومي����ة للجمعية في 2011/3/1 
م أن جمعية مدينة سعد العبداهلل 
التعاوني����ة قد حققت خالل العام 
املالي املاض����ي 2010/2009 تقدما 
ملحوظا بدرجة كبي����رة بجميع 
النواحي سواء مالية او انشائية 

او اجتماعية.
وأضاف األنصاري أن مجلس 
اإلدارة يعمل حاليا على االنتهاء من 
عدة مشاريع انشائية باجلمعية 
على قدر كبير من االهمية، مشيرا 
إلى ان احلدث املهم في االيام املقبلة 
هو افتتاح فرع متوين قطعة )5( 
بداية شهر مارس املقبل تزامنا مع 

بداية توزيع املكرمة األميرية.
وأضاف األنصاري أن مجلس 
االدارة يس����تعد حالي����ا لالنتهاء 
من اخلطوات الرئيس����ية لتجهيز 
الس����وق املركزي املصغر بقطعة 
)5( متهيدا لتش����غيله، حيث مت 
في وقت سابق التعاقد مع مكتب 
استش����اري مؤهل من قبل وزارة 
الشؤون للقيام بأعمال التصميم، 
وإن تلك التصاميم سيتم االنتهاء 
منها في مدة ال تتجاوز الشهر من 
اآلن، وسيتم بعد ذلك طرح مناقصة 
التجهي����ز والديكورات بالصحف 

ليلى الشافعي
افتت���ح رئي���س احت���اد 
اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهيس مهرجان »عيدي يا 
الذي نظمته  الثان���ي  كويت« 
التعاونية  الس���املية  جمعية 
الكويت  مبناس���بة احتفاالت 
افتتح  الوطنية، كما  باالعياد 
التسويقي جلمعية  املهرجان 
الساملية بحضور رئيس مجلس 
االدارة عادل االبراهيم وعضو 
مجل���س االدارة عبدالرحمن 
العام محمود  الشراح واملدير 

شعبان.

تخفيف االعباء

وبه���ذه املناس���بة، ادل���ى 
بتصري���ح  د.الدويهي���س 
للصحافيني اش���ار فيه الى ان 
ه���ذا املهرجان ال���ذي تنظمه 
جمعية الس���املية يأتي ضمن 
خطة  اجلمعي���ات التعاونية 
لتخفي���ض االس���عار والعمل 
على تخفيف االعباء عن كاهل 
املواطنني واملستهلكني بصفة 
عام���ة بالتع���اون م���ع احتاد 
التعاونية، مشيرا  اجلمعيات 
الى اننا نسعى جاهدين لتوفير 
التعاونية ملواجهة  السلع  كل 
االحتكار واعادة بعض السلع 
التي مت انقطاعها على ان تكون 
جميع الس���لع الضرورية في 

متناول يد اجلميع.
واضاف ان اجمالي س���لع 
التعاون املشاركة في مهرجانات 
التعاونيات يصل الى اكثر من 
مائتي سلعة بأسعار مخفضة 
تصل نسبة اخلصم فيها الى 
20%، داعيا جميع التعاونيات 
الى عمل املهرجانات التسويقية 
بشكل شهري كبير في تخفيض 
االسعار وتخفيف املعاناة عن 
املستهلكني وكل رواد االسواق 

التعاونية.
واشاد د.الدويهيس بجهود 
ادارة  رئيس واعضاء مجلس 
التعاونية  الس���املية  جمعية 
وجهازها التنفيذي ملا ملس���ه 
من جه���ود واضحة في خدمة 
املستهلكني واالرتقاء باخلدمات 
التس���ويقية واالجتماعي���ة 

للمساهمني.

محمد راتب
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان 
التعاونية، نصار الش���ريعان أن ما تشهده البالد 
من موجة حادة في ارتفاع األسعار تستدعي وقفة 
جادة وحازمة من قبل مؤسسات الدولة والقائمني 
على اجلمعيات التعاونية، وذلك لتخفيف العبء 
عن كاهل املس���تهلكني والوقوف إلى جانبهم في 
مثل هذه الظروف التي مازالت تلقي بظاللها على 
املواد األساسية منذ سنوات، الفتا إلى أن املستهلك 
يجب أن يحتل األولوية في إستراتيجيات مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية، وذلك من خالل إطالق 
املهرجانات التسويقية التي تهدف إلى توفير أجود 

األصناف والسلع بأرخص األسعار.
وقال الشريعان في تصريح صحافي: »إن مجلس 

اإلدارة وإميانا منه بأن املس���تهلك يجب أن يحتل 
األولوية في اهتماماته، فإن اجلمعية أطلقت مهرجانا 
تس���ويقيا ضخما، ليطول أجود أصناف الس���لع 
االس���تهالكية والغذائية والتي حتتاجها األسرة 
بشكل يومي، وذلك بالتزامن مع ابتهاج املواطنني 
وفرحتهم واحتفاالت الكويت باألعياد الوطنية والتي 
تصادف هذه السنة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما 
على استقالل الكويت و20 عاما على حتريرها و5 
س���نوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم«. وأوضح الش���ريعان أن املهرجان الذي 
سيستمر حتى منتصف شهر مارس املقبل، يتضمن 
تخفيضات كبيرة جدا على 143 صنفا وذلك بنسبة 
خصومات تصل إلى 80%، كما أن عددا من السلع 

املشمولة سيباع بنصف السعر

تخصيص مس�احات إلنشاء فرع بنش�ر وصالة أفراح بقطعة 6 مقابل الدائري السادس اإلبراهيم: مبيعات جمعية السالمية بلغت هذا العام أكثر من 17 مليونًا و500 ألف دينار وصافي 
الربح بل�غ 905 آالف دينار..  ونوزع 10% على المس�اهمين وهي أعلى نس�بة تقررها وزارة الش�ؤون

الش�راح: اعتب�ارًا من الش�هر المقب�ل س�تقوم الجمعية بإيص�ال الم�واد التموينية 
للمس�اهمين ف�ي منازله�م والمهرج�ان التس�ويقي يق�دم تخفيض�ات تزيد عل�ى %30

األنصاري: افتتاح فرع تموين قطعة 5 مطلع مارس تزامنًا مع توزيع المكرمة األميرية في افتتاح مهرجان »عيدي يا كويت« الثاني برعاية رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية

الشريعان: تعاونية خيطان أطلقت مهرجان تحطيم 
األسعار على 143 سلعة بنسبة تصل إلى %80

أنور االنصاري

د.حسني الدويهيس

عادل اإلبراهيم وعبدالرحمن الشراح

نصار الشريعان

م.عماد العبيد

»الزراعة« وّقعت عقود صيانة الزراعة 
التجميلية في المنطقتين السادسة والثامنة
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