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وزير الديوان يقوم بزيارة إلى مقر االحتاد في الشويخ اليوم

زيادة املبيعات بنسبة 118% نتيجة السياسة التسويقية الناجحة من قبل مجلس اإلدارة

الصبيح: رئاسة ناصر صباح األحمد الفخرية لـ »املزارعني« 
تعطي دفعة قوية لتطوير القطاع الزراعي

العطااهلل: »تعاونية السالم والصديق« حققت قفزة غير مسبوقة 
في بياناتها املالية ومشاريعها اإلنشائية وأنشطتها االجتماعية

اتفاقية بني »حماية البيئة« و»أرغوس« ملراقبة التنوع األحيائي

اعرب رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارع����ن براك الصبيح عن 
بالغ تقديره واعتزازه باملوافقة 
الكرمية التي ابداها وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ ناصر 
صباح االحمد بقبوله »الرئاسة 
الكويتي  الفخرية« لالحت����اد 

للمزارعن.
وأعرب عن تفاؤله واخوانه 
اعضاء مجل����س ادارة االحتاد 
بان يؤدي ذلك الى دفعة قوية 
لتطور القطاع الزراعي في ظل 
رعاية صاحب الس����مو االمير 
العه��د وسمو  وس����م��و ولي 

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية 
السالم والصديق التعاونية بندر 
عبدالرحمن العطااهلل ان مبيعات 
اجلمعية بلغت هذا العام 4 مالين 
و16 ألفا و858 دينارا بزيادة قدرها 
مليون و554 ألفا و812 دينارا عن 

العام املاضي بنسبة %54.
العطااهلل في تصريح  وأشار 
صحافي ان هذه الزيادة في املبيعات 
تعد قفزة كبيرة حققتها اجلمعية 
مرجحًا ذلك ألس����باب عدة أهمها 
افتتاح السوق املركزي الرئيسي 
للجمعية وفرعي ل����وازم العائلة 
واملكتبة فضال عن ان هناك عوامل 
أخرى ساهمت في زيادة املبيعات 
منها مساحة العروض اخلارجية 
الت����ي عمل مجل����س االدارة على 
زيادته����ا وتنوعها بحيث ترضي 

رواد اجلمعية من جميع الفئات.
وعن اي����رادات اجلمعية أعلن 
العط����ااهلل انها بلغ����ت هذا العام 
مليون����ًا و57 ألف����ا و640 دينارا 
بزي����ادة قدره����ا 573 ألف����ا و561 
دينارا عن العام املاضي بنس����بة 
تصل الى 118%، مشيرا الى ان ذلك 

الكويتية  وقعت اجلمعي���ة 
أم���س ومنظمة  البيئة  حلماية 
»ارغ���وس« االوروبية والوكيل 
احلصري الس���تخدامات االقمار 
الصناعية التابعة لوكالتي الفضاء 
الفرنسية واالميركية ناسا أمس، 
التنوع  اتفاقية خاصة مبراقبة 
االحيائي في الكويت، حيث وقع 
عن اجلمعية رئيس مجلس ادارتها 
محمد داود االحمد وعن املنظمة 
ممثلتها الن دوبال، بحضور رئيس 
فريق حماية ورصد الطيور في 
اجلمعية محمود شهاب ورئيس 
فريق الغوص جاسم الفيلكاوي 
وممثلة جلنة احلياة الفطرية في 
اجلمعية نوف احلشاش، ومتنح 
هذه االتفاقية اجلمعية الكويتية 
الكامل في  البيئة احلق  حلماية 
تطبيق التقنيات املتطورة اخلاصة 

تعايشها وهجرتها وأماكن وجودها 
خالل هجرتها. كما مت حتديد مدة 
االتفاقية ب� 3 سنوات، وبتكلفة 
تقدر ب� 250 ألف دوالر، وتهدف 
اجلمعية من خاللها الى توثيق 
سلوك وحركة العديد من االحياء 
الفطري���ة النادرة ف���ي الكويت، 
ومسارات حركة الطيور وحركة 
أسماك القرش وفترات وجودها 
في مياهنا االقليمية وهجرتها الى 
مياه دول أخرى، كما ستمنح هذه 
االتفاقية الكويت موقعا إقليميا 
ودوليا نظرا ألهمية املعلومات التي 
سيتم جمعها من خالل استخدام 
التي  الرصد  تكنولوجيا أجهزة 
ستوضع على احليوان مشروع 
الرصد، املوصولة مباشرة باالقمار 

الصناعية لتتبع حركتها.
عادل الشنان  ٭

بالرصد والتعق���ب عبر االقمار 
الصناعية لتتبع مجموعة متنوعة 
م���ن الطيور البري���ة والبحرية 
املهاجرة واملعششة في الكويت، 

واحليوان���ات البرية في محمية 
القرش  صباح األحمد، وأسماك 
املوج���ودة في املي���اه االقليمية 
الكويتية، والتعرف على طبيعة 

وأجهزة وبرامج احلاس����ب اآللي 
واالدارة العامة واملخزن الرئيسي 
فضال عن مشاريع اإلعالن اخلارجي 
والتكسية وربط السوق املركزي 
التج����اري وديك����ورات  بامل����ول 
الصيدلية في س����وق الضاحية. 
وعن اخلدمات االجتماعية ذكر ان 
مجلس اإلدارة حرص على تنظيم 
العديد من األنش����طة االجتماعية 
والترفيهي����ة ألهالي املنطقة منها 
العمرة ورحالت شاليهات  رحلة 
منتزه خليفة الس����ياحي وتكرمي 
الطلبة املتفوقن ومش����روع ذبح 
األضاحي في عيد األضحى املبارك 
وتوزي����ع املي����اه والعصائر على 
املنطق����ة للمصلن في  مس����اجد 
العشر األواخر من رمضان فضال 
عن املساهمة في االحتفاالت باألعياد 
الوطنية واملشاركة في األنشطة 
الدينية املختلفة واألنشطة التربوية 
الى  وجتميل املنطق����ة باالضافة 
تسجيل الطالب من أهالي املنطقة 
في النادي العلمي بدعم وصل إلى 
50%. وعلى صعيد ارتفاع األسعار 
اكد ان اجلمعية رفضت اي زيادات 

غير مبررة ملتزمة بقرارات وتعاميم 
جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاونية. من جانبه أعلن عضو 
مجل����س االدارة ورئي����س جلنة 
االنش����اءات في اجلمعية عبداهلل 
الب����راك ان اجلمعية لديها العديد 
من املشاريع املستقبلية التي تنوي 
تنفيذها خالل الفترة املقبلة ومن 
بينها مشروع جتديد فرع منطقة 
السالم قطعة 1 حيث سيتم تكسيته 
الفرع  بااللكابوند وتغيير مدخل 
السيارات  ليكون مواجها ملواقف 
وجتديد الثالجات واألرفف فضال 
عن تنفيذ مش����روع لبناء فرعن 
في قطعتي 2 و5 مبنطقة السالم 
على مس����احة 600 متر مربع لكل 
فرع بهدف تق����دمي خدمات أفضل 
وتسهيل التسوق ألهالي املنطقة 
باالضافة الى مشروع جتهيز سوق 
مركزي مصغر على مساحة 200 
متر مربع في منطقة الصديق قطعة 
رقم 3 وتركيب مصعدين أحدهما في 
املول التجاري واآلخر عند مدخل 

اإلدارة العامة.
محمد راتب  ٭

رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس  ان  ال����ى  واش����ار 
الفخري لالحتاد س����يقوم في 
اخلامسة من عصر اليوم بزيارة 
الى مقر االحتاد في الش����ويخ 
لالستماع للمزارعن والتباحث 
معهم حول ابرز املشاكل التي 
تعترضه����م وامكاني����ة وضع 

احللول املناسبة لهم.
وابدى الصبيح خالل حديثه 
في مؤمتر صحافي استغرابه مما 
ورد في تصريح مدير عام احدى 
الشركات بالصحف احمللية عن 
انخفاض عدد املشترين من نحو 

200 شريطي الى 25 فقط، علما 
انه من واقع فواتير الش����ركة 
للمزارعن  رصدنا تكرار وجود 
26 ش����ركة ومؤسسة مزايدة 
فقط، ومبعنى آخر فإن احلديث 
عن 200 شريطي غير حقيقي 

اساسا.
االم����ر وصل حدا  ان  واكد 
اخطر من تدني االسعار، وهو 
املزارعن املسجلة  ان بضاعة 
لم يتم بيعه����ا )على حد زعم 
ادارة الس����وق(، ومب����ن ذلك 
بفواتير املزارعن، علما ان هذه 
البضاعة املس����جلة لم تبع ال 

يعلم عنها املزارع شيئا كيف 
الس����وق وبأي  تبخرت م����ن 
طريقة او وسيلة اختفت دون 
اي اثبات، وعلى سبيل املثال، 
وبالفترة السابقة نفسها وهي 
45 يوما بلغ����ت الكميات غير 
الطماطم 209275  املبيعة من 
عبوة ومن اخليار 91476 عبوة 
ومن البطاطا 24882 عبوة، فأين 
ذهبت كميات البضاعة التي لم 
تبع كما تقول ادارة الس����وق؟ 
وهل للتصريح الصحافي ايضا 

دور في ذلك؟
بشرى شعبان  ٭

جاء نتيجة السياسة التي اتبعها 
مجلس االدارة في استغالل مساحات 
عرض البضائع بالسوق املركزي 
والفروع وزيادة البضاعة املجانية 
وطرح فروع جديدة لالس����تثمار 
خدمة ألهال����ي املنطقة. واعلن ان 
اجلمعية نفذت خ����الل هذا العام 
مجموعة من املشاريع بقيمة 839 
ألفا و600 دينار من بينها مشروعات 
ديكورات وتأثيث السوق املركزي 

براك الصبيح

عبداهلل البراك

)قاسم باشا( جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن توقيع االتفاقية  

محمد األنبعي مفتتحا املركز

بندر العطااهلل

قال وكيل وزارة املواصالت 
عبداحملسن املزيدي امس ان 
اجمالي ايرادات الوزارة للسنة 
املالية )2010-2011( بلغ 161 
مليون دينار بعد أن خفضت 
مديونياتها بنسبة 17 % عن 

العام املاضي.
وأضاف املزيدي في تصريح 
صحافي أن الوزارة استطاعت 
تخفيض مديونياتها لتصل الى 
98 مليون دينار في ميزانية 
)2010-2011( بعد أن كانت 115 
مليونا في ميزانية )2009-

.)2010
عملي���ات  أن  وأوض���ح 
املديونيات طالت  تخفي���ض 
مستحقات اخلدمات الهاتفية 
العاملة التي انخفضت من 50 
ملي���ون دينار الى 36 مليونا 
وبنسبة بلغت 39% حيث متثل 
هذه املستحقات رصيد مرور 
اليومي���ة للخدمات  للحركة 

الهاتفية.
كما أوضح أن مديونيات 

اخلدمات الهاتفية )املرفوعة( 
انخفضت من نحو 57 مليون 
الى 55 مليونا بنسبة  دينار 
انخفاض بلغت حوالي 4% وهي 
متثل مديونيات فترتي ما قبل 
وبعد الغزو )ديون مشكوك في 
حتصيلها أو ديون معدومة( 
الفتا ال���ى أن الوزارة اتخذت 
االجراءات القانونية ملا يقارب 
من 16 مليون دينار من قيمة 

تلك املديونية.
املديونيات  وبن أن بقية 
األخرى انخفضت بنسبة %5 
من 6.8 مالين دينار الى 6.3 
مالين وهي متثل مديونيات 

األفراد وقطوعات )كيبل(.
وذك���ر املزي���دي أن قيمة 
االيرادات احملصلة وتخفيض 
املديوني���ات ج���اءت نتيجة 
الت���ي انتهجتها  االج���راءات 
الوزارة لتحصيل تلك املبالغ 
املستحقة من اجلهات املستفيدة 
م���ن خدم���ات ال���وزارة من 
القطاعات اخلاصة والتجارية 

املزيدي: إيرادات »املواصالت« بلغت 161 
مليون دينار للسنة املالية )2011/2010(

األنبعي افتتح مركز احلكومة مول في برج التحرير

أكد األمن العام املس���اعد لش���ؤون املزايا 
املالية وجودة اخلدمة في برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة محمد األنبعي ان البرنامج يقوم 
بدور فاعل لدعم العمالة الوطنية على مختلف 

املستويات وجلميع شرائح املجتمع.
اضافة الى اخلدمات املتمي���زة التي يقوم 
بها البرنامج خلدمة العاملن بالقطاع اخلاص 
وتوفير اجلهد والوق���ت عليهم لتقوم جميع 

متطلباتهم واحتياجاتهم.
جاء ذلك ف���ي تصريح صحاف���ي أدلى به 
مبناسبة افتتاح املوقع اجلديد للحكومة مول 
في برج التحرير بعد ان مت اس���تكمال جميع 
االس���تعدادات واختيار املوقع على ان يكون 
أكبر مم���ا كان عليه مب���كان افضل ويقع بن 
مؤسس���ات القطاع اخلاص في برج التحرير 
خلدمة أكبر عدد م���ن اجلمهور املتعاملن مع 

هذه املؤسسات.
وأضاف األنبعي قائال ان هذا املشروع اخلدمي 
يعمل على تق���دمي خدمات للجهات احلكومية 
التي بها عالقة مباشرة باملواطنن مثل وزارات 
الداخلية والعدل والشؤون والتجارة باالضافة 
الى املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية 
والهيئ���ة العامة للمعلوم���ات املدنية وديوان 
اخلدمة املدنية. لذلك قرر البرنامج االنضمام 
الى هذه املنظومة احلكومية التي تتواجد في 

مراكز احلكومة مول.
اجلدي���ر بالذكر ان البرنام���ج قام بافتتاح 
احلكومة مول في جابر العلي في شهر ابريل 2010 

واملركز الثاني في برج التحرير في 2010.
ويهدف هذا املركز الى تقدمي خدمات شاملة 
للمواطن حتت س���قف واحد بهدف تس���هيل 

االجراءات واختصارا للمسافات والوقت، وكذلك 
التخفيض من ضغط املراجع���ن املتمثل في 

توجيه املراجعن ملركز واحد فقط.
وق���ال االنبعي ان املوقع يس���تقبل جميع 
املواطنن طالبي العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد، وحتديث بيانات العاملن في القطاع 
اخلاص وكذل���ك االضافات اخلاصة بالعاملن 
من مؤهل وحالة اجتماعي���ة واملواليد وغير 
ذلك، كما يس���تقبل خدمة طباعة شهادات ملن 
يهمه األمر للجهات احلكومية واملعامالت للمرة 
األولى وفتح ملف وغيره���ا من االحتياجات 
وقد مت اختيار هذا املوقع لتخفيف األعباء عن 
مراجعي املنطقة وهو بالقرب من جميع الوزارات 
واملؤسسات األخرى ومؤسسات القطاع اخلاص، 
كما ان مركز جابر العلي يقدم خدماته ألهالي 
املنطقة العاشرة والعاملن في شركات النفط 
واملؤسسات األخرى، وأشار الى ان عدد الذين 
تعاملوا مع املركزين ف���ي جابر العلي وبرج 
التحرير بلغ 3553 مواطنا ومواطنة وبلغ عدد 

املعامالت 3660 معاملة.
كما مت طلب اعداد 2430 معاملة من املركزين 
وبلغ عدد الشهادات التي قدمت 4042 شهادة.
وأعرب األنبعي عن س���عادته الفتتاح هذا 
املركز الذي سيس���اهم بتقدمي خدمات عديدة 
للمواطنن والتخفيف عنهم وس���يتم افتتاح 
مركز اجلهراء في الفترة املقبلة ليقدم خدماته 
ألهالي اجلهراء، مؤكدا ان البرنامج سيقوم بفتح 
مراكز جديدة في احملافظات األخرى لتعزيز دور 
البرنامج وتقدمي افضل اخلدمات وأسهلها جلميع 

املواطنن العاملن في القطاع اخلاص.
أسامة دياب  ٭

واحلكومية وذلك عبر تطبيق 
نظام القط���ع اآللي واملبرمج 
والتنوي���ه االعالم���ي مثمنا 
اجله���ود املبذولة من قياديي 
الوزارة والقائمن على عمليات 
التحصيل املالي لتخفيض تلك 

املديونيات.

عبداحملسن املزيدي
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قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

3 اأدوار م�ساحة 120 + 80م ف�ساء
�سارع رئي�سي بقرب النيل

32 األف دينار متوفر �سي دي
99299032

للبيـع منزل 
بقرية البدالة دقهلية

للإيجار يف حويل

�صقق للعائلت
غرفة - 2 غرفة - 3 غرف

22475064
22475063

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

تركيب �ستاند

65114023

مفقود جواز �سفر �سوري

راغب عواد العلي

N005029335 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية اأو االت�سال على 

97191860

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

اأمغرة التو�سعة ال�سرقية
الم�ساحة 2000م2

ت: 65977055
E-mail:kogi2000@live.com

من�صاأة �صناعية للبيع

يمنع الو�صطاءللجادين فقط

تعديل الكيان القانوين

تعلن

�سركة ب�ساير اخلليج

 للتجارة العامـة واملقـاوالت
ودخول  �سريك  خروج   : عـــن 

ــل الــكــيــان  ــدي ــع ــك وت ــري ــس �

القانوين لل�سركة من تو�سية 

ب�سيطة اإىل ت�سامنية.

اإعــان
تقدم : 

1- او�س يعقوب يو�سف اخللفان

2- �ساري او�س يعقوب اخللفان

اأ�سحاب �سركة/ فيوت�سر جيت حلجز الفنادق 

والعقارات وامل�سحات العالجية/ت.ب

 بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:

- تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�ســـــــركة من/ 

تو�سية ب�سيطة اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة.

يرجى ممـــــــن له اعرتا�س اأن يتقـــــــدم لالإدارة 

املذكورة خالل �ســـــــتني يومًا من تاريخ ن�ســـــــر 

االعـــــــالن باعرتا�ـــــــس خطي مرفقًا به �ســـــــند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

كويتيا اجلن�سية


