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 »B.O.T« الزراعة«: تسويق اإلنتاج عبر الـ«
بسوق الصليبية ال يدخل ضمن مجال الهيئة

أصدرت هيئة الزراعة بيانا توضيحيا أكدت فيه ان النظام املتبع 
لتسويق االنتاج النباتي مبا فيه احمللي عبر سوق اخلضار بالصليبية 
كان خارجا عن نطاق عمل الهيئة التي ال يد لها في اقرار العمل بنظام 
الـ B.O.T بالسوق اجلديد ولم تتدخل في اختيار الشركات التي فازت 
باملشــــروع ولم تقم بتوقيع العقود مع الشــــركة ولم تكن طرفا في 
اي عقود ابرمت بهذا الشــــأن، كمــــا ال متنحها تلك العقود اي دور في 
الرقابة او االشــــراف على ادارة الشبرة وال على الرقابة على االسعار 
املتداولة لالنتاج سواء املســــتورد او احمللي وما تتصف به االخيرة 
من موســــمية تتحدد مبوجب مواسم االنتاج وفترات الذروة، كما ان 
الرقابة على االسعار قد تخضع جلهات رسمية اخرى، ويقتصر دور 
الهيئةـ  اســــوة بباقي اجلهات احلكومة الرســــمية االخرى بالشبرةـ  
على دورها في مجال حســــابات وتدقيق الدعم املستحق على االنتاج 

احمللي املسوق بالشبرة.
 B.O.T واردف البيان مشيرا الى انه على الرغم من اتباع نظام الـ
بالشــــبرة كان خارج نطاق عمل الهيئــــة اال انها من جانبها ال ميكنها 
اغفال حقيقة التقارير الفنية التي تشير جميعها الى ان نظام التسويق 
احلديث بالشبرة وما اتصف به من حداثة وتطور وامكانيات تسويقية 
وتخزينية عالية اجلودة، تنعكس في كثير من جوانبها ايجابيا على 
االنتاج احمللي بل وقد تفتح له املجال للتسويق اخلارجي اقليميا من 
خالل ادوات اتصال متقدمة تســــهل الكثير من املعوقات امام االنتاج 
احمللي، كما تتيح املجال امام عرض انتاج محلي مميز من ناحية اجلودة 
والتخزين اجليد والتسويق احلضاري الذي يعكس صورة مشرفة لواقع 
النشاط الزراعي، وان تطوير سبل تسويق االنتاج النباتي لتتواكب 
مع العاملية في هذا املجال كان هدفا وحلما طاملا سعينا نحو حتقيقه 

في السابق وان ذلك سينعكس ايجابيا على املنتج واملسوق.
واســــتطرد البيان انه ال ميكن اغفال مدى التفهم والتعاون الذي 
تبديه الشــــركة املناط بها ادارة الســــوق، فعلى الرغم من ان العقود 
املبرمــــة معها ال متنح الهيئة اي دور لالشــــراف على اعمالها اال انها 
جتاوبت مع جهود الهيئة وسعيها للتنسيق معها ملناقشة املعوقات 
التي قد تقف امام تسهيل تســــويق االنتاج النباتي احمللي وحمايته 
ولعل اعفاء املنتج احمللي من الرسوم كان احدى ثمرات هذا التنسيق، 
كمــــا ومن واقع دور الهيئة في تنمية وتوطني االنتاج النباتي احمللي 
وتشجيعه ودعمه فقد سعت بجميع قدراتها الى فتح قنوات للتنسيق 
والتعاون مع الشــــركة وتشكيل قنوات اتصال مستمرة عبر تشكيل 
جلنة للمتابعة ورصد املشاكل الدورية التي قد جتابه االنتاج الوطني 

والتنسيق حللها وتذليل العقبات بصفة دورية ومستمرة.

»األشغال«: إنجاز محطة ضخ العقيلة لتستوعب
تدفقات 362.880 متراً مكعباً باليوم حتى 2035

أنها   أعلنت وزارة األشــــغال 
أجنزت محطة ضخ العقيلة التي 
صممت لتستوعب تدفقات 362.880 
مترا مكعبا باليوم حتى عام 2035 
وتخدم املناطــــق الواقعة جنوب 
طريق الدائري السادس عدا منطقة 
صباح السالم التي ستصرف إلى 

محطة ضخ مشرف اجلديدة.

وقــــال مديــــر إدارة العالقات 
العامة في الوزارة حميد بوشهري 
ان وزير األشــــغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر سيرعى احلفل املزمع إقامته 
مبناســــبة اجناز محطــــة الضخ 

بالعقيلة اليوم.
وأضاف بوشهري ان مساحة 

احملطة واملنشآت التابعة والواقعة 
هي 100 متر في 100 متر وعمقها 48 
مترا، مبينا انه مت تصميم احملطة 
معماريا بحيث تتناسب مع املنطقة 
احمليطة حولها وإضافة اخلواص 
اجلمالية املختلفة وزودت بأحدث 
املواد واملعــــدات لتقاوم الظروف 

اجلوية وظروف التشغيل.

ان أعمال املشـــروع  وذكـــر 
تشتمل على ثالثة خطوط ضخ 
من محطة العقيلـــة الى تنقية 
الرقة قطر كل منهـــا 1400 ملم 
بطول خمسة كيلومترات للخط 
وخط جاذبية رئيسي من الطريق 
الساحلي بقطر 2250 ملم وبطول 

كيلومترين.

سعود العرادة

العرادة: النظام األساسي لالتحاد
لم يجمع بين رئيس سابق وأمين سر مستقيل

بشرى شعبان
أكـــد رئيس مجلـــس ادارة 
الكويتـــي للمزارعني  االحتاد 
سعود العرادة ان مجلس ادارة 
االحتاد قام أخيرا بتنفيذ احلكم 
القضائي رقم 2009/3667 جتاري 
مدني كلي حكومة والذي صدر 
ضد رئيس االحتـــاد الكويتي 
للمزارعـــني املمثـــل القانوني 
لالحتاد بصفتـــه والذي قمنا 
بعمل استئناف طعنا على احلكم 
ومت رفضه وان حتري الصفة 
في الدعـــوى واالحكام هي من 
اختصـــاص محكمة املوضوع 
وليســـت من اختصاصات أي 

شـــخص آخر مـــع احترامنا 
للجميع، وقد انتهى احلكم بإلزام 
رئيس االحتاد بصفته بالدعوة 
النعقـــاد جمعية عمومية غير 
عاديـــة النتخاب مجلس ادارة 
جديد ولم ينص منطوق احلكم 
بإلزام الرئيس السابق ملجلس 
االدارة بالدعوة النعقاد جمعية 
عموميـــة غير عادية النتخاب 

املجلس اجلديد صراحة.
وبـــني العـــرداة ان النظام 
االساســـي لالحتـــاد لم يجمع 
بني رئيس ســـابق وأمني سر 
مســـتقيل ومجلس حالي أتى 
باالنتخاب احلر وبعلم وزارة 

الشـــؤون االجتماعية والعمل 
واعتمادهـــا، والهدف مما ذكر 
انتخابات  أعاله هـــو اجـــراء 
مجلس جديد وقد متت الدعوة له 
بالصحف، ونحن ندعو اجلميع 
للتســـجيل هل والترشح لها 
ونرفض دعوة اآلخرين للعزوف 
عن الترشيح واالنتخابات، أما 
االمانة والنزاهة فليستا حكرا 
على أحد دون اآلخر، وكل يعمل 
حسب تربيته ودينه وأخالقه 
وفي النهايـــة الناس هي التي 
تفرز الغث من السمني ولندع 
احلكم لصناديق االقتراع فهي 

الفيصل بيننا وبينكم.

مت مؤخـــرا انتخاب مجلس 
إدارة جديد لرابطـــة اجلالية 
السورية في الكويت، حيث مت 
انعقاد املؤمتـــر العام للجالية 
والذي يضم فـــي عضـــويته 
العامـــة ومجـــالس  الهيئـــة 
إدارات اللجان وعـــددها ثانتا 
عشر جلنة منبثقة عن جميع 
والفعاليـــات  التخصصـــات 
باجلالية السورية وهي: أساتذة 
اجلامعات، األطباء، املهندسون، 
احملاميـــون، املعلمون، التجار 
ورجال األعمـــال، جلنة املرأة، 
الصحافيـــون واإلعالميـــون، 
املقاولون، املوظفون، احلرفيون، 

والعمال.
هذا وقد ضم املجلس اجلديد 
املنتخب كال من: د. دانيال بولس 
رئيســـا للجاليـــة، م. مأمون 
اخلطيب نائبا للرئيس، عبداهلل 
اجلاحد أمينا للسر والشؤون 
القانونيـــة، ناصر زطام أمينا 
للصندوق والشـــؤون املالية، 
النشـــاطات  جوج حواشـــي 
ابتهال  والشؤون االقتصادية، 
الثقافيـــة  قـــدور الشـــؤون 

اجلديـــر بالذكر أن مجلس 
اجلالية بالتعـــاون مع الهيئة 
العامـــة واللجـــان يعملـــون 
أربع ســـنوات  مجتمعني ملدة 
قادمة خلدمة ورعاية مصالح 
أبنـــاء اجلالية الســـورية في 
الكويت والـــذي يبلغ عددهم 
نحو مائة وأربعني ألف نسمة 
وذلك وفقـــا ألنظــمة وقوانني 
الثاني  البلد املضيـــف بلدهم 
الكويت وحتت مظلة السفارة 
السورية وتوجيهات السفير 
اللواء بسام عبداملجيد وضمن 
قواعد النظام الداخلي للجالية 
ومبا يخدم مصالح بلدهم األم 

سورية.
هذا وقد عبر رجل األعمال 
د.دانيال بولس رئيس اجلالية 
السورية في الكويت عن شكره 
وامتنانه ألبناء اجلالية وزمالئه 
أعضاء الهيئة العامة واملجلس 
على الثقة الكبيرة التي أولوه 
إياهـــا لهـــذه املهمـــة، متمنيا 
التوفيق والنجـــاح للمجلس 
اجلديد بالتعاون املشترك مع 

اجلميع.

معاونا للشؤون الصحية، حسن 
الرعاية االجتماعية،  الشحادة 
كويتـــي طرميش الشـــؤون 

الرياضية.

والتربويـــة، د.جمـــال مطـــر 
الشـــؤون الصحيـــة ومعاونا 
للشؤون الثقافية، د.وائل ناصر 
العالقات العامة، د.كفاح أبوراس 

انتخاب مجلس إدارة جديد للجالية السورية 
بالكويت  برئاسة الدكتور دانيال بولس 

السفير السوري بسام عبداملجيد ورئيس مجلس إدارة اجلالية د. دانيال بولس

لقطة تذكارية لرئيس وأعضاء مجلس اجلالية السورية اجلديد مع السفير السوري بسام عبداملجيد


