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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي 
الغامن والصقر الگرام 

لـــوفـــــــاة فقيدهما �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

صقر ثنيان بن ثنيان الغامن
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

علي حسن

القرار سيمكن الكثيرين من التفرغ وتقدمي األفكار املثمرة

حسن: زيادة مكافأة أعضاء اجلمعيات التعاونية خطوة 
مشكورة لرفد القطاع باخلبرات التطويرية وحتسني األداء

محمد راتب

أك����د املدير املعني في احتاد 
التعاوني����ة علي  اجلمعي����ات 
حسن ان قرار وزيرة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل بش����أن 
زي����ادة احلد األقص����ى ملكافأة 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعيات 
التعاونية إل����ى 6 آالف دينار 
كح����د أقصى يأتي اس����تجابة 
الس����ابقة بأهمية  للمطالبات 
دعم القطاع التعاوني وجعله 
بيئة جاذب����ة للكفاءات إضافة 
إل����ى زيادة االهتم����ام النوعي 
باخلدمات املقدمة وفتح الباب 
عل����ى مصراعيه أم����ام األفكار 
املميزة للتطوير والريادة على 

مختلف مناحيها.
وأضاف حسن في تصريح 

صحافي بأن حتديد املكافأة مبا 
ال يزيد مجموعها على 10% من 
صافي أرباح اجلمعية عن السنة 
املالية بح����د أقصى  6آالف لن 
يؤثر عل����ى اإلطالق في املالءة 
املالية ألي جمعية تعاونية بل 
سيكون له مردود مبشر على 
جودة األداء واالرتقاء باخلدمات 
املقدمة، ويفسح املجال لتفرغ 
بعض األعضاء إلدارة األعمال 
والتواصل املستمر مع املساهمني. 
ورأى أن القطاع التعاوني بدأ 
عهدا جديدا من الفكر التطويري 
والتنويري في ظل إدارة حكيمة 
وعقلي����ة فذة تق����دم خبراتها 
الواقع  العملي����ة عل����ى أرض 
واملتمثلة في ش����خص الوكيل 
الذي  املساعد د.مطر املطيري 
دعا أبناء اجلمعيات التعاونية 

إلى تقدمي األفكار ذات املصلحة 
العامة لتحويله����ا إلى قوانني 

مباشرة.
وتابع: أن القطاع كان يرقب 
ق����رار الوزيرة بف����ارغ الصبر 
وخصوصا أن هناك الكثيرين 
ممن هج����روا العمل التعاوني 
بسبب انخفاض املردود املالي 
واللجوء إلى قطاعات أكثر مناء 
وفائدة، ما جعل القطاع يخسر 
الكثير من الكفاءات التي نعتقد 

أنها ستعود من جديد.
وأشار إلى أن توجه الوزيرة 
في إق����رار زيادة املكافأة يتفق 
مع النظ����رة العامة إلى العمل 
التطوعي من واقع هيئة األمم 
املتحدة وتقديره����ا له وعلى 
املجتمعات جميعها املسارعة 

إلى تنميته ودعمه.

رئيس وأعضاء مجلس ادارة تعاونية قرطبة خالل احلفل اخلتامي للبطولة

رئيس وأعضاء مجلس االدارة يكرمون أحد املشاركني 

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية قرطب���ة التعاونية 
محمد البصري ختام بطولة 
قرطب���ة الثانية لكرة القدم 
بفوز فري���ق ترابزون على 
فريق بوطالل بهدفني لهدف، 
وذل���ك بعد مباراة ش���يقة 
وممتعة ألهبت أرجاء امللعب 
ودفع���ت جمي���ع احلضور 
للتشجيع احلار والتصفيق 
املتواصل، الفتا إلى أنه وفور 
انتهاء املباراة متت إقامة حفل 
لتك���رمي الفريقني الفائزين 
وتوزي���ع اجلوائ���ز القيمة 
عليهما، باإلضافة إلى إجراء 
مس���ابقات وتوزيع الهدايا 
على اجلمهور وسط حضور 
الفت من أبناء املنطقة الذين 
شاركوا في مراسم تتويج 
فريق ترابزون بطال للدورة 

الكروية.
البص���ري: ان  وأضاف 
الثانية  الكروي���ة  البطولة 
استطاعت جذب أعداد أكبر من 

محمد راتب
 

إدارة  أكد رئيس مجلس 
جمعية الش����عب التعاونية 
محمد الشالل أهمية إطالق 
الرمضانية ودعم  األنشطة 
املسابقات القرآنية والتواصل 
مع املساهمني من خالل سلسلة 
الفعاليات واملهرجانات  من 
التس����ويقية التي تعزز من 
أهداف العمل التعاوني وتفتح 
املجال أمام عالقات استثنائية 
بني أعض����اء مجلس اإلدارة 

واملساهمني الكرام.
جاء ذلك خ����الل توزيع 
اجلوائز عل����ى الفائزين في 
مس����ابقة املرح����وم محمد 
درويش العرادي الرمضانية 
السادسة حلفظ وتالوة القرآن 

املشجعني والفرق املشاركة 
ومتت املباريات وفق نظام 
خروج املغلوب حتت إشراف 
ودعم وزارة الدولة لشؤون 

الشباب والرياضة.
املقبلة  األي���ام  وأكد أن 
ستشهد مزيدا من األنشطة 
املختلف���ة  والفعالي���ات 
والتواصل مع املس���اهمني، 
مبينا أن هن���اك الكثير في 
جعبة مجلس اإلدارة والذي 
س���يتم اإلع���الن عن���ه في 
أبناء املنطقة  حينه، مهنئا 

الكرمي ملساهمي وسكان منطقة 
الشعب وأبنائهم والتي أقيمت 
حتت رعاية كل من جمعية 
الشعب وإهاب محمد درويش 
العرادي وبإشراف وحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة.

العشر األواخر من  بحلول 
رمضان ومتمنيا أن يكون 
شهر رمضان املبارك ساحة 
للتناف���س في الطاعات كما 
كانت س���احة للتنافس في 

البطولة الكروية.
م���ن جانبه، أك���د مقرر 
اللجنة االجتماعية ورئيس 
اللجنة املنظمة للدورة مشعل 
الكوس أن مجلس اإلدارة كرم 
كال من الالعبني السابقني في 
منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم فيصل الدخيل وناصر 
الغامن وصالح احلساوي، 
والع���ب منتخ���ب الكويت 
الوطني للكرة الطائرة بدر 
الكوس، والالعبني السابقني 
في منتخب الكويت الوطني 
الس���لة عبدالس���الم  لكرة 
الشعيب وغسان العصفور، 
مشيرا إلى أن التكرمي جاء ردا 
للجميل وعنوانا من عناوين 
الوفاء مل���ن أدخلوا البهجة 
إلى قلوب جميع  والسرور 
ابناء الوطن من خالل لعبهم 

الراقي ومستواهم املميز.

وم����ن جهته ب����ني عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 
املشتريات فاضل املتروك أن 
املسابقة كانت مميزة للغاية 
وشارك فيها أعداد كبيرة من 
أبناء الش����عب من اجلنسني 
الذين  ومن مختلف األعمار 
عبروا عن اهتمامهم الشديد 
بحفظ القرآن الكرمي وتالوته، 
الفتا إلى أن سياس����ة الدعم 
لألنشطة املتنوعة في املنطقة 
تنطلق من أهمية التواجد في 
مختلف احملافل واالستماع إلى 
رغبات املساهمني والنظر في 
احتياجاتهم، والوفاء بالوعود 
التي قطعها مجلس اإلدارة منذ 
توليه مه����ام إدارة اجلمعية 
أبناء  في حتقيق ما ينشده 

املنطقة.

البصري: فريق ترابزون يخطف املركز األول
في بطولة تعاونية قرطبة الثانية لكرة القدم

الشالل: تعاونية الشعب وزعت اجلوائز على الفائزين
في مسابقة محمد العرادي الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي


