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خالل ١٥ يوما بالنسبة للسلع 
سريعة الدوران ومدة اقصاها 
٤٥ يومـــا بالنســـبة لباقي 

السلع».
  واوضح اخلرافي انه وعلى 
الرغم من صدور هذا القرار، 
اال ان الشـــركات الصناعية 
مازالت تعاني من حتصيل 
مســـتحقاتها املتأخرة لدى 
التعاونية مما  اجلمعيـــات 
اضطـــر العديـــد مـــن هذه 
اتفاقية  ابرام  الى  الشركات 
حتصيل مـــع بيت التمويل 
الكويتي «جهـــات مختصة 
بالتحصيل» وذلـــك مقابل 
عمولة حتصيل بدأت بنسبة 
٢٪ وارتفعـــت الى ٤٪ نظرا 
لتأخير بعض اجلمعيات عن 
السداد لفترة تصل الى اكثر 

من ١٦ شهرا.
  ولفـــت الـــى اهميـــة ان 
يتضمـــن قانـــون التعاون 
املواد الصادرة في الســـابق 
ما يساهم في تفعيل قرارات 
الى تنمية  الهادفـــة  الدولة 
الوطنية  وتطوير الصناعة 
مثل املادة رقم (٤١) من القرار 
الوزاري رقـــم (٢٠٠٠/١٩٥) 
والذي ينص على ان «تعفى 
الوطنية  املنتجـــات  جميع 
من االشـــتراطات والقيود 
التي تضعها اجلمعية على 
املنتجـــات االخـــرى اضافة 
الـــى املادة رقـــم (٤١) التي 
تلـــزم اجلمعيـــات بازالـــة 
جميع املعوقات امام توزيع 
الوطنية  املنتجات  وترويج 
اماكن مناسبة  وتخصيص 
لعرضهـــا او االعـــالن عنها 

بطريقة واضحة».
  واضـــاف بالقول: «تقوم 
الكثيـــر مـــن اجلمعيـــات 
بالضغـــط علـــى املصانع 
الوطنية للمساهمة في اصالح 
ممتلكاتها اخلاصة مخالفة 
الســـابقة،  القرارات  بذلـــك 
كما تلزم بعض اجلمعيات 
املصانع املوردة للمساهمة 

 أشار إلى وجود ممارسات احتكارية أضرت بالصناعات احمللية

 اخلرافي: قانون «التعاونيات» اجلديد
  خال من قرارات دعم املنتج الوطني

 الصفار رئيسًا لتعاونية الرميثية
  ومندني نائبًا والفيلي أمينًا للسر

 بعد انعقـــاد اجلمعية العمومية جلمعية 
الرميثية التعاونية مت اعتماد التقريرين املالي 
واإلداري عن السنة املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 
وقد أجريت االنتخابات يوم ٢٠١١/٥/٢٥، حيث 
مت انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة اجلدد وهم: 
خالد رضـــا محمد وحصل على املركز األول 
بــــ ١٠٧٧ صوتا وحصل علـــى املركز الثاني 
عادل يوسف حيدر بـ ١٠٥٢ صوتا اما الثالث 
فكان فاضل عباس الصفار وحصل على ١٠٤٦ 

صوتا.
  وقد مت تشـــكيل الهيئة اإلدارية ملجلس 

اإلدارة كاآلتي:
  رئيس مجلس اإلدارة بالتصويت فاضل 

عباس عبدالصاحب الصفار.
  نائب رئيـــس مجلس اإلدارة بالتصويت 

خالد عبدالنبي عبداهللا مندني.
  أمني سر مجلس اإلدارة بالتصويت علي 

حسني محمد الفيلي.
  أمني صندوق مجلس اإلدارة بالتصويت 

خالد رضا محمد.
  ممثل اجلمعية لدى االحتاد بالتزكية عادل 
محمد محســـن، إضافة الى عضوية كل من: 
محمـــد علي عبداهللا بوصلحـــة، علي احمد 
عوض العلي، ســـعود محمد حسني دشتي، 

عادل يوسف محمد حيدر.
 ٭  ليلى الشافعي 

املادية في املهرجانات وأنشطة 
اجلمعيات املختلفة والتلويح 
بعدم عرض منتجات املصنع 
في حال االمتناع عن ذلك».

  واشـــار اخلرافي الى ان 
اجلمعيات التعاونية مازالت 
تطلـــب بضاعة مجانية من 
املنتـــج الوطنـــي بذرائـــع 
مختلفـــة، ومع ذلك ال توفر 
اجلمعيات هـــذه البضائع 
املجانية لصالح املســـتهلك 

عبر خفض سعر املنتج. 

 قال رئيس احتاد الصناعات 
الكويتية حســـني اخلرافي 
ان اقـــرار التعديـــالت على 
قانون اجلمعيات التعاونية 
(رقم ٢٤، لسنة ١٩٧٩) يعد 
اخلطوة االولى نحو تنظيم 
العمل التعاوني في الكويت 
خصوصا ان القانون السابق 
قد مضى عليه اكثر من ٣٠ 
عاما ما دعا الى ضرورة ايجاد 
اطار قانوني يواكب تطورات 

العصر.
  واثنى اخلرافي على جهود 
اعضاء مجلس االمة االفاضل 
والرامية الى تطوير البيئة 
التشـــريعية والقانونيـــة 
من خـــالل تعديل قوانني او 
ســـن قوانني اخرى جديدة 
تتالءم مع االنفتاح والتطور 
االقتصادي الذي تقبل عليه 

البالد حاليا.
  وعـــاب اخلرافـــي على 
القانون انه خال من اي اشارة 
تتعلق باملنتج الوطني، الفتا 
الـــى ان االحتـــاد قد اوصى 
مجلس االمة عبر مراسالت 
سابقة اكد فيها اهمية اضافة 
مواد تتعلق بإعطاء املنتجات 
الوطنية وضعا  الصناعية 
يضمن عدم االضرار بها او 
تقييد مبيعاتها خصوصا ان 
اجلمعيات تقوم مبمارسات 
احتكارية من خالل استئثارها 
باكثـــر من ٧٥٪ من ســـوق 
املبيعات للسلع االستهالكية 
والغذائية اضافة الى حصولها 
على اتاوات من الصناعيني 
لتسويق املنتجات الوطنية 
ما يثقل كاهل املصانع مخالفة 
بذلك قرارات وزارة الشؤون 
املتعلقـــة مبـــؤازرة املنتج 

الوطني.
املادة رقم  الى ان    واشار 
(٣٤) من القرار الوزاري رقم 
(٢٠٠٠/١٩٥) الصادر من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تنص على «اجلمعية االلتزام 
 حسني اخلرافيبسداد مستحقات املوردين 

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

 ضرورة تضمني 
القانون ما يهدف 

إلى تطوير الصناعة 
الوطنية

 البنك الصناعي ال يدخر جهدا في دعم القطاع الزراعي  م.جاسم البدر

 تنتمية االنتاج 
الزراعي من خالل 

الدعم املباشر
  أو بتسهيل سياسات 

االئتمان بشروط 
تناسب طبيعة 
املزارع واملربي

 اإلنتاج الزراعي 
بشتى مجاالته أحد 
العناصر األساسية 

لدعم االقتصاد 
القومي

 

 شدد أمني سر جمعية الشامية 
التعاونيــــة عبداهللا  والشــــويخ 
األنبعي على تطبيق القانون على 
اجلمعيات التي قامت برفع االسعار 
مخالفة بذلك التعاميم الصادرة من 
احتاد اجلمعيات التعاونية مطالبا 
رئيس جمعية الدسمة وبنيد القار 
(املنتخب) ومقرر جلنة االسعار 
باالحتاد (املعني) بضرورة الكشف 
عن اســــماء اجلمعيات املتواطئة 
مع التجار وكذلك اســــماء التجار 
الذين يحاولون القيام مبؤامرة ضد 
احلركة التعاونية. وقال األنبعي: ما 
يبدو لنا هو ان هناك اطرافا تريد 
حل اجلمعيات التعاونية في اقرب 
فرصة ممكنة وذلك التاحة الفرصة 
لوزارة الشــــؤون لتطبيق قانون 
التعاون اجلديد الذي لم يقر حتى 
اآلن ويعد بحد ذاته مؤامرة ونسفا 

شامال حلركة التعاونية.
  واننا نطالب وزير الشــــؤون 
بعودة شرعية االحتاد حتى ولو 
لم يقر قانون التعاون وذلك ليتيح 
الفرصــــة للجمعيات املنتخبة ان 
تقوم بدورها في االحتاد وتساهم 

في احلد من رفع االسعار. 

 أكد عدد من اخلبراء في ندوة 
علمية نظمتها الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســــمكية أمس 
أهمية إيجــــاد تكنولوجيا حديثة 
ملياه ري اإلنتــــاج الزراعي خللق 

بيئة صحية مستدامة.
االدارة    وقال رئيس مجلــــس 
والعضو املنتدب في شركة الداو 
للمشاريع البيئية د.عدنان الشاهني 
في الندوة وهي بعنوان «استخدام 
التكنولوجيا احلديثة للمياه بهدف 
حتسني املنتج الزراعي» ان احلاجة 
أصبحت ملحة بعد سنوات عديدة 

مضت إليجاد حلول للبيئة.
  وأفاد الشــــاهني بأنه مت تقدمي 
عدد من احللول اجلذرية واملتكاملة 
بشــــان الهواء واملياه باالستعانة 

باخلبرات والتقنيات املتطورة.
  وأضاف ان هدف التكنولوجيا 
احلديثة للمياه هو خلق بيئة صحية 
مستدامة للدولة ولألجيال القادمة 
مشــــيدا بذلك التعــــاون مع هيئة 
الزراعة بشأن مواكبة التكنولوجيا 

ألمناط االنتاج الزراعي.

 األنبعي: هناك
  من يتآمر على 

احلركة التعاونية

 خبراء لتحسني 
اإلنتاج الزراعي

 عبداهللا األنبعي 

 أوضح أنه جاء ثمرة التنسيق املستمر بني «الزراعة» والبنك الصناعي

 البدر: زيادة مخصصات االئتمان الزراعي إلى ١٠٠ مليون 
قفزة كبيرة في دعم خطط التنمية الزراعية 

الزراعــــي واملزارع  املســــتثمر 
واملربــــي االســــاليب التقنيــــة 
احلديثة التي تضمن استغالال 
امثل للموارد الطبيعية احملدودة 
للدولة واملعايير البيئية املالئمة 
مع احلفاظ على مستوى انتاجية 
وجــــودة عاليــــة، علــــى غرار 
االشتراطات اخلاصة باستغالل 
التقليدية  املياه غيــــر  مصادر 
«املعاجلة واملاحلة» في االغراض 
االنتاجية واستخدام نظم زراعية 
وحيوانية حديثة ومعدات وآليات 
وبذور عالية التقنية تصب في 
النهاية لصالح القطاع الزراعي 

واملستثمر نفسه.

  تشجيع المربين والمزارعين

  واخيرا كــــرر البدر التهنئة 
للمــــزارع واملربي واملســــتثمر 
الزراعي، مشــــيرا الى ان زيادة 
االئتمان الزراعي وتسهيل شروطه 
فرصة كبيرة، مشجعا اجلميع 
على استغالل املوارد االئتمانية 
اجلديــــدة التي تتيحها محفظة 
التمويل الزراعي بصورة رشيدة 
تعمل على توســــيع وحتسني 
املشــــروعات الزراعية واعتماد 
التقنيات العلمية احلديثة التي 
حتمي االنتاج من التعرض الى 
املواتية  البيئية غير  التقلبات 
ومن جهة اخرى متنحه انتاجا 
وفيرا ذا جودة عالية تتناسب 
مع مكانة املنتج الوطني الذي 
تبــــذل الدولــــة جــــل اهتمامها 
وجهدها لتدعمه وتنميه. واكد 
على ان هيئة الزراعة من جانبها 
تنظر الى االنتاج الزراعي بشتى 
مجاالته كأحد العناصر الرئيسية 
لالقتصاد الوطني ومجال خصب 
لالستثمار ذي العائد االقتصادي 
واملادي املجدي لكل من الوطن 
واملواطن، وفي هذا االجتاه تشير 
الهيئة الى انهــــا لن تألو جهدا 
نحــــو جتنيد جميــــع كوادرها 
العلمية واالقتصادية ذات اخلبرة 
الزراعية واالقتصادية الواسعة 
لتســــاعد وتتعاون مع املزارع 
واملربــــي واملســــتثمر اجلادين 
لبحــــث الفرص االســــتثمارية 
الزراعية املتاحة واملساهمة في 
حتقيق االهــــداف االقتصادية 
والربحية ملختلف مشروعاتهم 

الزراعية.
 ٭  محمد راتب 

علــــى النحو الــــذي اقره امس 
مجلس الوزراء سيفتح املجال 
واسعا امام قدرة املربي واملزارع 
احمللي على االستثمار الزراعي 
واستخدام تقنيات زراعية حديثة 
اكثر تطــــورا وبالتالي االنتاج 
الزراعــــي األوفر واألجود الذي 
يتغلب علــــى الظروف البيئية 
غير املواتيــــة ومن جانب آخر 
متنح املزارع واملربي مجاال ارحب 
لاليفاء بالتزاماته وحتقيق هامش 

ربح أعلى.
البنك الصناعي  البدر    شكر 
الذين لم يألوا  بجميع قيادييه 
جهدا في دعمهم املتواصل للقطاع 
الزراعــــي وتواصلهم الدائم مع 
هيئة الزراعة للتنسيق في شأن 
الرشــــيد  التوجيه االقتصادي 
للقروض الزراعية واالستجابة 
القطاع  الســــريعة الحتياجات 
الزراعــــي املتجددة من املصادر 
التمويليــــة املختلفــــة وعلــــى 
رأسها االئتمان الزراعي واهمية 
مواكبة املبالغ املرصودة مبحفظة 
الزراعي لالحتياجات  التمويل 
الفعلية للقطاع ومن جانب آخر 
التنســــيق مع الهيئة في مجال 
وضع الشــــروط املناسبة ملنح 
الزراعيــــة مبا يخدم  القروض 
اهداف خطط التنمية الزراعية 
وادارة النشــــاط التــــي تضعها 

الهيئة.

  االستغالل األمثل

  واضاف ان العمل جار على 
قدم وساق للتنسيق مع البنك 
الصناعي لتتم دراسة االستغالل 
االمثــــل لزيــــادة املخصصات 
االئتمانية ووضع سياســــات 
ائتمانية جديــــدة تتواكب مع 
اجتاهات السياســــات الزراعية 
التــــي وضعتهــــا الهيئــــة ومت 
تطويعهــــا لتخدم اهداف خطة 
الزراعية وتتناغم مع  التنمية 
اســــاليب الدعم االخــــرى التي 
تقدمها الدولة الدارة النشــــاط 
الزراعــــي وتنمية موارده وفق 
سياســــات ومحاور اقتصادية 
محددة مت اقرارها بهذا الصدد.

  وزاد انه يتم التنسيق ايضا 
البنك الصناعي في شــــأن  مع 
بحث وضع اســــاليب وشروط 
جديدة لالئتمان الزراعي تهدف 
في مجملهــــا الى ضمان انتهاج 

 شــــكر رئيس هيئة الزراعة 
الوزراء  البدر مجلس  م.جاسم 
الستجابته املشــــكورة بزيادة 
مخصصات االئتمان مبحفظة 
التمويل الزراعي لتصل الى ١٠٠ 
مليون دينار مبدد ائتمانية تصل 

الى خمسة عشر عاما.
  واستطرد البدر في تصريح 
صحافي امس ان زيادة مخصصات 
االئتمان من ٥٠ الى ١٠٠ مليون 
دينــــار ســــنويا جــــاءت ثمرة 
لتواصل اجلهد التنســــيقي بني 
هيئة الزراعة والبنك الصناعي 
لتتواكب مع اجتاهات السياسات 
الزراعية احلديثة التي تنتهجها 
هيئة الزراعة التي تدعم االجتاه 
نحو تشجيع واقرار املشروعات 
الكبيرة التي تستقطب رؤوس 
االموال الوطنية لالستثمار اجلاد 
واحملترف فــــي املجال الزراعي 
عبر تشجيع انشاء العديد من 
الشــــركات الزراعيــــة الكبيرة 
املنــــاط بها تنفيذ مشــــروعات 
األمــــن الغذائــــي ذات اجلدوى 
االقتصادية والتي تعمل في ضوء 
النظريات االقتصادية احلديثة 
لالنتاج الكبير وحتديد امليزات 

النسبية.
الى ان سياســــات    واشــــار 
الكبيرة  الشــــركات  تشــــجيع 
الزراعي  واالنتــــاج والتصنيع 
بصفة عامة هي احدى الدعائم 
التي اقرتهــــا هيئة الزراعة في 
اســــتراتيجيتها نحــــو تنمية 
وتوطني االنتاج الزراعي بشتى 
مجاالتــــه النباتية واحليوانية 
والسمكية، والهيئة في سبيلها 
الــــى ذلك انتهجــــت العديد من 
السياســــات االقتصادية على 
املديني الطويل والقصير وتشتمل 
على العديد من العناصر وعلى 
رأسها محوران رئيسيان اولهما: 
منح تلك الشركات االولوية في 
الزراعية  تخصيص احليازات 
االنتاجية واخلدمية وحيازات 
التصنيع الزراعي وثانيهما: الدعم 
سواء املباشر او من خالل تسهيل 
سياســــات االئتمان والقروض 
الزراعية امليسرة بشروط تناسب 
طبيعة املزارع واملربي واملستثمر 
احمللي ومتنحه الفرصة لتوفير 
رأس املال املطلوب سواء لزيادة 
اســــتثماره احلالي بالنشــــاط 
الزراعــــي وتوســــيع مجاالته 
لتتناسب مع اقتصادات االنتاج 
الكبيــــر ومميزاته او من خالل 
جذب املزيد من رؤوس االموال 
الزراعي  اجلديدة لالســــتثمار 
امامها للمساهمة  وفتح املجال 
فيه، مشيرا الى ان النجاح الذي 
رصد في هذا املجال سينعكس 
وبال شك على القطاع الزراعي 

منوا وتطويرا وحتديثا.
  زيادة االنتاج

  وعلى صعيد متصل اشــــار 
رئيــــس الهيئة الــــى ان زيادة 
مخصصــــات االئتمان الزراعي 
وتسهيل شــــروطه ومد فترات 
االئتمــــان لتصل الــــى ١٥ عاما 


