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مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية يقيم االحتفالية الكبرى لتكرمي املتطوعني

عايدة سالم العلي: توسيع دوائر العمل التطوعي باملجتمع

»املواشي«: أسعار اللحوم في الكويت األرخص في املنطقة

أقام مجلس أمناء جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
صباح أمس في قاعة سلوى صباح 
األحمد االحتفالية الكبرى لتكرمي 
املتطوعني في األعوام العش���رة 
األولى من مسيرتها وذلك حتت 
رعاية وحضور س���مو الشيخ 

ناصر احملمد.
وقالت رئيس مجلس األمناء 
العلي في  الشيخة عايدة سالم 
كلمة لها بهذه املناسبة ان العمل 
التطوعي الذي متتزج فيه أفكار 
متعددة وعطاءات مختلفة يوفر 
للفرد االحساس بأنه شريك في 
ملكية املجتمع الذي يس���هم في 
بنائه عبر سلس���لة ذهبية من 
العطاء تعلو قيمتها وتتواصل 

حلقاتها.
وأضافت الشيخة عايدة »يأتي 
املن���اخ التطوعي ال���ذي وفرته 
اجلائزة مبا اتسم به من تفاعل 

بني اخلبرات وتعدد في املجاالت 
ترسيخا لتلك املفاهيم في إطار 
التعاون والتشارك وصوال  من 
إلى توسيع دوائر العمل التطوعي 

في املجتمع«.
وذكرت »لقد متثل املشاركون 
التطوعية  في أعمال اجلائ���زة 
السابقة  العشر  السنوات  خالل 
من مس���يرتها القيم احلضارية 
واإلنس���انية فكانوا رموزا في 
العطاء ونبراس���ا في اإلخالص 
فجعلوا من اجلائزة طموحا تتجلى 

فيه أسمى معاني التطوع«.
وأش���ارت إلى ان من هؤالء 
»األفاضل املتطوعني الرواد الذين 
ش���اركوا في وض���ع املنطلقات 
األولى للجائ���زة وثابروا على 
العطاء املتدفق مبس���توى عال 
من املس���ؤولية وبروح سامية 
م���ن التع���اون والتكامل صالح 
العسعوس���ي ود.خلي���ل أب���ل 

وم.بسام الشمري«.
وبينت ان م���ا »نقدمه اليوم 
ف���ي أعمال  جلميع املش���اركني 
اجلائزة التطوعية من فائق الشكر 
وسامي االمتنان ما هو إال غيض 

من فيض ما يستحقون«.
وقالت انها حني تستذكر تلك 
اللحظات من مواقف مش���هودة 
في دعم اجلائزة »أذكر بكل فخر 
واعتزاز مواقف سمو الشيخ ناصر 
احملمد ال���ذي لم يدخر جهدا في 
تشجيع اجلائزة ودعم نشاطاتها 
وحضور انشطتها وانه ملن دواعي 
س���رورنا في هذا املقام أن نقدم 
الى سموه أرفع معاني التقدير 

وأعلى أوسمة االمتنان«.
من جانبه ألقى د.محمد رجائي 
من جمهورية مصر العربية كلمة 
املكرم���ني حيث أك���د ان العمل 
التطوع���ي في اجلائ���زة عالمة 
مضيئة في تاريخها وإشارة بالغة 

الى رسالتها في االرتقاء بالقدرات 
البشرية برؤية حضارية تتطلع 
الى تنمية اجتماعية مس���تدامة 
في بيئ���ة تطوعية تعاونية في 
مج���ال املعلوماتي���ة والتقانة 

االتصالية.
وأض���اف رجائي ان انضمام 
املتطوعني للجائزة وفر لهم الكثير 
من اخلبرات التقنية وأتاح لهم 
مزيدا من التواصل االجتماعي من 
خالل العم���ل اجلمعي في جلان 
اجلائزة وفرق عملها وش���عورا 
راس���خا بدورهم ف���ي النهوض 

باملجتمع والتطور التقني.
وب���ني ان تك���رمي املتطوعني 
اليوم يأت���ي حاف���زا ملزيد من 
اجلهد والعطاء مس���تفيدين من 
عملية تنظيم األعمال التطوعية 
التي نهضت بها اجلائزة ووفرت 
لهم بنية تقنية تسهل التواصل 

والتحاور واالجناز. 

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخة عايدة سالم العلي يتوسطان احملتفى بهم  )متني غوزال(

ناصر احملمد عزى
 في وفاة هافل

قام سمو الشيخ ناصر احملمد امس بزيارة سفارة اجلمهورية 
التشيكية الصديقة لدى الكويت لتقدمي واجب العزاء بوفاة 

رئيس جمهورية التشيك السابق فاتسالف هافل حيث سجل 
سموه كلمة تأبني للزعيم الراحل اعرب فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته للشعب التشيكي الصديق في الفقيد الكبير.

من جهة اخرى استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك امس كال من الشيخ فيصل سعود الصباح وقيس الغامن 

سمو الشيخ ناصر احملمد يسجل كلمة في وفاة الزعيم هافلوتوفيق اجلراح.

أعل����ن عض����و مجل����س 
جلن����ة  ورئي����س  اإلدارة 
املش����تريات واالستثمار في 
تعاونية مشرف علي احمد 
الشايجي عن تنظيم جمعية 
مش����رف التعاونية مهرجان 
الس����وق  التخفيض����ات في 
املرك����زي ويش����مل عروضا 
متنوعة ألربعة أسابيع وفي 
كل أسبوع منتجات جديدة 
مختلفة بأس����عار ال منافس 
لها ومدعومة من الش����ركات 
واجلمعي����ة معا بحيث يجد 
الزائر في كل أسبوع منتجات 
متنوعة غذائية واستهالكية 
إلى جانب أكثر من 200 صنف 
بخصومات كبرى وعروض 

خاصة.
وقال ان من سمات جمعية 
التعاونية اختالفها  مشرف 
ع����ن أطر النظ����ام التقليدي 
ف����ي اجلمعي����ات التعاونية 
وس����عيها الدائم إلى تطوير 
وتكثيف برامجها التسويقية 
مبهرجانات متعددة ومتنوعة 
بخصومات كبرى وأس����عار 
مدعومة ومخفضة ومبصداقية 
كامل����ة ويأت����ي مهرج����ان 
التخفيضات ليكون مس����ك 
اخلتام لع����ام حافل ومميز 
وبداية لع����ام جديد يتطلب 
تقدمي أفكار ومشاريع وخدمات 

حديثة.
ان  الش����ايجي  وأك����د   
الذي  التخفيضات  مهرجان 
حمل شعار مسك املهرجانات 

يعتبر أيضا بداية االنشطة 
لتنشيط وتطوير املهرجانات 
واالنشطة واخلدمات خالل 
الفت����رة املقبلة ولعام جديد 
مليء بالتطورات املتعددة لكل 
أعمالنا التعاونية، موضحا ان 
مهرجان التخفيضات يعتبر 
من اشمل املهرجانات حيث 
يش����مل أكثر من 200 صنف 
غذائية واستهالكية وبنسبة 

خصومات كبيرة.
واشار الش����ايجي الى ان 
إلى  مجل����س اإلدارة يطمح 
تنويع املهرجانات لعام 2012 
وفق خطة مدروسة لتصبح 
إح����دى قن����وات اإلي����رادات 
امليزانية  املالي����ة وتعزي����ز 
وتركيز الضوء على التنوع 
واخلدم����ة من خ����الل إقامة 
املهرجانات بحيث  مثل هذه 
تكون مصحوبة بشيء مميز 
وحصري إلى جانب اخلدمة 

املمتازة بكل أنواعها.
وق����ال: عندما نقول بأننا 
نرفع شعار املصداقية في كل 
مهرجاناتنا وتطور اخلدمات 
بكل أنواعها وتوفير ما يلزم 
لكل الفئات واألعمار من خالل 
العروض اخلاصة لتناسب 
جمي����ع األذواق، بالتأكي����د 
جمعية مشرف هي أهل لذلك 
وأكثر، مبينا ان منهج التطور 
والنج����اح ورفع مس����توى 
التسويق وتطويره يشرف 
عليه نخبة من أعضاء مجلس 
اإلدارة وجلن����ة متخصصة 

صرح بدر السالم رئيس 
مجلس ادارة جمعية اجلهراء 
التعاونية بأنه مت افتتاح سوق 
مركزي جدي����د على طريق 
الساملي عند الكيلو 4 وذلك 
لعرض منتجات ومستلزمات 
العائلة خلدمة  البر ولوازم 
مرت����ادي البر واملس����افرين 
ورواد نادي فروسية محافظة 
اجله����راء وذلك اس����تمرارا 
للنهج املتط����ور الذي اعتاد 
عليه مجل����س ادارة جمعية 
اجلهراء التعاونية في جميع 
املجاالت وباالخص اخلدمات 
املوس����مية املتطورة خلدمة 
املس����اهمني وأهالي منطقة 

اجلهراء الكرام.
من اجل ذلك مت استخراج 
التراخيص الالزمة من بلدية 
الكويت لوض����ع واقامة هذا 
الربيعي على طريق  املخيم 
الساملي باالضافة الى شاليه 
»سوق مركزي« خلدمة رواد 

البر.
واشار بدر السالم الى أن 
االدارة ومن خالل  مجل����س 
اميانه مببدأ تطوير اخلدمات 
املقدمة ألهالي اجلهراء الكرام 
ق����ام باس����تحداث مثل هذه 
اخلدمات اجلدي����دة لتوفير 

خدمة التسوق بجوار املخيمات 
وبالقرب من حاجة املستهلكني 
في مثل هذه االوقات املوسمية 

وعلى مدار 24 ساعة.
واوضح بدر الس����الم أن 
مجل����س االدارة حريص كل 
احلرص على خدمة املواطنني 
والتس����هيل عليهم وتقدمي 
اخلدمات الالزمة لهم لتحقيق 
وتلبي����ة رغبات وطموحات 
اهالي اجلهراء الكرام ومن هذا 
االدارة  املنطلق قرر مجلس 
البيع للمواد  توسيع منافذ 
واملستلزمات اخلاصة بفترة 
الربيع وذلك ايضا من خالل 
قيام مجلس االدارة في وقت 
سابق بافتتاح واقامة خيمة 
امام فرع لوازم العائلة لهذا 
الغرض حيث مت استخراج 
التراخي����ص الالزمة لها ومت 
جتهيزها مبا يلزم من امكانات 

خلدمة املواطنني.
وج����ار التفكير ايضا في 
استمرارية مثل هذه اخلدمات 
على ط����رق الس����املي وذلك 
الش����ؤون  مبخاطبة وزارة 
االجتماعية والعمل ملخاطبة 
الكوي����ت لتخصيص  بلدية 
موق����ع مناس����ب للجمعية 
مبس����احة 600م2 النش����اء 

للسياس���ة  اس���تكماال 
الت���ي تتبعها  التس���ويقية 
اجلمعي���ة من اج���ل تخفيف 
االعباء عن كاهل املس���اهمني 
صرح فيصل عبداهلل االنصاري 
– رئيس جمعية اليرموك بانه 
مت االنتهاء من اعداد وتنظيم 
مهرجان سلع التعاون حيث مت 
توفير جميع السلع الرئيسية 
واالساسية من سلع التعاون 
والعديد من االصناف الرئيسية 
االخرى بتخفيضات هائلة على 

اكثر من 250 صنفا، واوضح انه 
سيتم االفتتاح اليوم في متام 
الساعة السادسة مساء برعاية 
وحضور د.حسني الدويهيس – 
رئيس احتاد اجلمعيات داعيا 
املساهمني وابناءهم حلضور 
انشطة االفتتاح حيث سيكون 
هناك هدايا شخصية كرتونية 
ومفاجآت لالطفال مبناسبة 
افتت���اح صالة ألع���اب طفل 

املستقبل بامليزانني.
محمد راتب  ٭

كشف مدير إدارة اخلدمات 
في قطاع الرعاية االجتماعية 
عبداهلل اجلاف���ور ان اإلدارة 
أجن���زت جميع اإلج���راءات 
اخلاصة بصيانة دار التأهيل 
االجتماعي )رجال( التابع إلدارة 
املعاقني وحاليا املشروع قيد 
طرح مناقصة النطالق العمل 
في إجراء الصيانة الش���املة 

للمبنى.
ل�  وأضاف ف���ي تصريح 
»األنباء«: ان مبني دار التأهيل 
االجتماعي نس���اء وأطفال مت 
إخالؤه بعد معاينته من قبل 
وزارة األش���غال وتب���ني انه 
نتيجة املي���اه اجلوفية هناك 

قسم مهدد باالنهيار، األمر الذي 
دفعنا إلخ���الء املبنى وحاليا 
العمل جار لهدم املبنى وبعد 
الشاملة لدار  اجناز الصيانة 
التأهي���ل االجتماعي )رجال( 
س���يتم تخصيصه لألطفال 
والنس���اء. وعن االنتقال إلى 
إدارة اخلدمات اجلديد  مبنى 
أوضح اجلافور ان املسألة في 
وزارة الكهرباء إليصال الكهرباء 
إلى املبنى وفور إيصال التيار 
الكهربائي ستنتقل اإلدارة، وأكد 
اجلافور ان اإلدارة تعمل على 
اجناز كل املشاريع املنوطة بها 

في أسرع وقت. 
 ٭بشرى شعبان 

كل أسبوع غير في مهرجان التخفيضات

الشايجي: تعاونية مشرف جنحت في اجتياز 
معدالت النجاح لعام 2011 بامتياز

تعاونية اجلهراء: افتتاح سوق مركزي جديد 
على طريق الساملي ومخيم ربيعي

اليوم افتتاح مهرجان سلع التعاون
وصالة ألعاب التسلية بتعاونية اليرموك

صيانة شاملة ملبنى التأهيل االجتماعي

وجهات إدارية مسؤولة تشرف 
وتتابع هذه األعمال.

 وأضاف الشايجي: حققت 
جمعية مشرف اجنازا جديدا 
خاصة فيم����ا يتعلق مبجال 
اخلدم����ات للمنطق����ة ومنو 
معدالت األرباح خالل فترة ال� 9 
شهور املاضية »الربع الثالث« 
ايجابيات  له����ا  والتي كانت 
كبيرة عل����ى نتائجنا املالية 
لعام 2011 والتي تسير وفق 
تنفيذ إستراتيجية وخطط 
مجلس اإلدارة والقائمني عليها 
من اللجان اإلدارية واإلدارة 
التنفيذية ويأتي هذا املهرجان 
لنختم به عاما حافال لبرامجنا 
التسويقية مبقولة ان تعاونية 
مش����رف جنحت في اجتياز 
معدالت النج����اح خالل عام 

2011 بامتياز.

وبناء سوق مركزي وفروع 
مس����تثمرة دائم����ة جلمعية 
التعاونية لتقدمي  اجله����راء 
خدماتها في ش����تى املجاالت 

وعلى مدار العام.
ونعد بكل م����ا هو جديد 
وحديث في مجال اخلدمات 
واالنش����طة  التس����ويقية 
املوسمية املتطورة استمرارا 
الذي اعتدنا  الدؤوب  للنهج 
العمل  ف����ي اس����لوب  عليه 
باجلمعي����ة، واضعني نصب 
اعينن����ا رغبات واحتياجات 

املساهمني.

علي الشايجي

بدر السالم

فيصل االنصاري

عبداهلل اجلافور

ناصر احملمد لم 
يدخر جهداً في 
تشجيع اجلائزة
ودعم نشاطاتها

ق���ال تقري���ر اقتص���ادي 
متخص���ص أم���س ان كيلو 
اللحم في السوق احمللي يعتبر 
األرخ���ص من حيث الس���عر 
مقارنة مع باقي دول املنطقة 
وذلك بسبب الكميات الكبيرة 
من املواشي االسترالية احلية 
التي يتم استيرادها مباشرة 
من بلد املنشأ على الرغم من ان 
أسعار اللحوم احلمراء تشهد 

ارتفاعا كبيرا حول العالم.
وأضاف تقري���ر أصدرته 
ش���ركة نقل وجتارة املواشي 
وخصت ب���ه وكال���ة األنباء 
الكويتي���ة )كون���ا( انه رغم 
ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء 
حول العالم فان الكويت تسجل 
حاليا ارخص س���عر بقيمة 
اللحم  دين���ار واحد لكيل���و 
االسترالي »بالعظم« في مالحم 

الشركة.
وبني ان زيادة عدد السكان 
عامليا يعتبر السبب الرئيسي 
في ارتفاع الطلب على اللحوم 
في ظل نقص املخزون وتراجع 
إنتاج الثروة احليوانية عامليا، 
مؤك���دا ان عوام���ل التصحر 
والكوارث الطبيعية ساهمت 
في نقص حاد لألعالف وبالتالي 
نقص في تلك الثروة ما يجعل 
أسعارها ترتفع بشكل كبير في 

مناطق عديدة حول العالم.
وذكر ان زي���ادة معدالت 
العاملي���ة، إضافة  التضخ���م 
ال���ى ارتف���اع تكلف���ة النقل 
السيما ارتفاع أسعار الوقود 
والتكاليف الباهظة للصيانة 
وفروق العملة عوامل ساعدت 
ف���ي ارتفاع أس���عار األغنام 

واملاش���ية في السوق احمللي 
بسبب ان الكويت بلد مستورد 
بالدرجة األولى وغير منتج 
للحوم احلم���راء فهو يتأثر 
ال محالة بالظ���روف العاملية 
التي متر به���ا جتارة األغنام 

احلية.
وش���دد عل���ى ان جمي���ع 
األغنام واملاشية في السوق 
الكويت���ي تخض���ع لقانون 
العرض والطلب واملواس���م 
ما ع���دا األغنام االس���ترالية 
التي تستوردها الشركة رغم 
الزي���ادة الكبيرة في تكلفتها 
النها ملتزمة بحسب التسعيرة 
اإلجبارية املفروضة من قبل 

وزارة التجارة والصناعة.
وتوقع تقرير »املواشي« ان 
تستمر أسعار اللحوم احلمراء 
باالرتف���اع تبعا ألس���عارها 
العاملية »بل ستصل الى معدالت 
غير مسبوقة« حسب حتذيرات 
واردة في تقارير صادرة من 
منظم���ات عاملي���ة ذات صلة 

بالغذاء والثروة احليوانية.
الس���بب  الى ان  وأش���ار 
الرئيسي لعدم ارتفاع أسعار 
إلى معدالت  اللحوم احلمراء 
عالية في الكويت بالشكل الذي 
نراه في دول مجاورة وإقليمية 
يعود الى الكميات الكبيرة التي 
توفرها شركة »املواشي« شهريا 
والتي تصل الى 80 ألف رأس 
من األغنام االسترالية احلية كل 
شهر »وهذا ما يخلق حالة من 
التوازن الذي ال يتوافر في اي 
بلد في العالم« ويساهم بشكل 
فعال في حصول املس���تهلك 
احمللي على نوعية جيدة من 

اللحوم وبأسعار متدنية جدا 
»اللحوم االسترالية«.

وعن أسعار األغنام احلية 
في الكويت أكد التقرير ان رأس 
الغنم االس���ترالي في السوق 
احمللي الذي تستورده الشركة 
مباشرة من استراليا يعتبر 
األرخص ويتراوح سعره حاليا 
ب���ني 34 و42 دينارا في حني 
تبلغ األصناف األخرى كالطلي 
السوري من 70 الى 80 دينارا 
واإليران���ي حوالي 65 دينارا 
والنعيمي 120 دينارا »وهذه 
األصن���اف خاضعة للعرض 
والطلب وتدل أسعارها داللة 
كبيرة على مدى موجة الغالء 

العاملية للحوم«.
الكويت املس���تورد  وتعد 
األول لألغنام االسترالية على 
مستوى العالم اذ تستورد عن 
طريق ش���ركة نقل وجتارة 
املواشي حوالي مليون رأس 
من األغنام س���نويا لتغطية 
احتياجات السوق احمللي من 
اللحوم احلمراء التي تغطي ما 
يقارب ال� 80% من احتياجات 

السوق الكويتي.
وكان���ت منظم���ة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
العالم  ان  )الفاو( حذرت من 
سيشهد نقصا حادا في األغنام 
احلية بسبب التوسع السكاني 
الكبير الذي سيستهلك ثلثي 
املخزون العاملي من اللحوم.

وأضافت »الفاو« في تقرير 
لها نشر أخيرا ان زيادة عدد 
الدخل  الس���كان مع زي���ادة 
الشهري للفرد تشعالن الطلب 
على استهالك األغذية الغنية 

بالبروتني وعلى رأسها اللحوم 
احلمراء الس���يما ف���ي الدول 
النامية والتي تشهد انتعاشا 

في اقتصاداتها.
وأش���ارت الى ان استهالك 
العالم من اللحوم س���يرتفع 
بنسبة 74% في حني سيزداد 
معدل استهالك األلبان الى %58 
مقارنة م���ع املعدالت احلالية 
خالل السنوات املقبلة وصوال 

الى عام 2050.
وأوضحت ان تلك الزيادة في 
الطلب خاصة في االقتصادات 
النامية سيقابلها شح في املوارد 
احليوانية والسبب الرئيسي 
في ذلك هو عدم الوصول حتى 
ال���ى تكنولوجيا فعالة  اآلن 
تؤدي الى زيادة إنتاج الثروة 
احليوانية بالسرعة والكمية 

املطلوبة.
وذكرت ان هناك تكنولوجيا 
مقترحة لزيادة اإلنتاج ولكن 
يواجهها الفش���ل ألنها تؤثر 
بشكل سلبي على البيئة السيما 
تلوث املياه وانبعاث الغازات 
الس���امة باإلضافة الى كونها 
تكنولوجيا حاضنة لألمراض 

احليوانية.
ولفتت ال���ى انه باالعتماد 
عل���ى التكنولوجيا والعلوم 
احلالي���ة فان هن���اك 3 طرق 
فقط من املمكن ان تساعد على 
احلفاظ على الثروة احليوانية 
وسد الطلب املتزايد اولها تقليل 
الغازات  انبعاث  مس���تويات 
الس���امة وتقليل كمية املياه 
املاشية  املستهلكة في تربية 
وأخيرا البدء بعمليات إعادة 
تدوي���ر املنتج���ات الزراعية 

واألعالف احليوانية.
وأضاف���ت ان هناك حتديا 
كبيرا تواجهه صناعة اللحوم 
واألغنام احلي���ة وهو صحة 
احليوان في ظل التغير املناخي 
واالحتباس احلراري الذي يؤثر 
بشكل سلبي على كمية مياه 
األمط���ار الت���ي تعتمد عليها 
املزارع في بلدان كثيرة حول 

العالم.
املياه  وأوضحت ان قل���ة 
الصاحلة للرعاية احليوانية 
تؤدي باحليوان الى الضعف 
وهجوم األمراض الوبائية عليه 
مما يعني ان كمية األغنام التي 
تبقى صاحلة لالستهالك ستقل 
ما لم يتم إيجاد حل ملش���كلة 

االحتباس احلراري.
وأضافت ان ايجاد عالجات 
طارئة لألمراض التي تصيب 
املاشية هو حل غير كاف على 
املدى البعيد ويجب ان يكون 
هناك دعم مالي كاف للبحوث 
العلمية التي تكتشف أنظمة 
املاشية تكفل  جديدة لتربية 
من خاللها حماية احليوان من 

األمراض.
انه ال توجد  الى  وأشارت 
عدالة عل���ى ارض الواقع من 
ناحية استهالك اللحوم حيث 
تقل النس���بة بشكل كبير في 
افريقيا التي ال تس���تهلك اال 
ربع النس���بة التي تستهلكها 
دول أميركا الشمالية وأوروبا 
»بالرغم من ان افريقيا تستطيع 
ان تزيد من إنتاجها للمواشي 
اذا ما كانت هناك برامج إمنائية 
تضمن األمن الغذائي للسكان 

هناك«.


