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احلليلة: نقل 
اجلملة والتموين 
يخفف االزدحام 

وسنبدأ في 
إجراءات مشروع 

املول اجلديد

فهد البسام

»احتاد التعاونيات« ينظم ملتقى األمن الغذائي 14 يونيو

البسام: افتتاح فرع ق2 في »تعاونية النزهة«

محمد راتب

أعلنت مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي دعمها ألنشطة 
األول  التعاون����ي  امللتق����ى 
لألمن الغذائ����ي الذي ينظمه 
احتاد اجلمعي����ات التعاونية 
االس����تهالكية وشركة بريدج 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
في فندق جي.دبليو.ماريوت 
14 يونيو املقبل حتت رعاية 
وحض����ور وزيرة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول����ة لش����ؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح.
الدعم إميانا  ويأتي ه����ذا 
من املؤسس����ة بأهمية األمن 
الغذائي، وض����رورة حتقيق 
االكتفاء الذاتي ليس في الكويت 
فق����ط، وإمنا في جميع الدول 
العربية ملواجهة ما يتهددها 

من مخاطر وحتديات، بدءا من 
االزدياد املطرد في عدد السكان، 
مرورا بقلة األراضي الصاحلة 
املائية  املوارد  للزراعة وشح 
والطبيعية واألولية، وانتهاء 
مبحدودية اخلبرات واملهارات 
العلمية والفنية للعاملني في 

هذا املجال.
ورأت أن احلاجة باتت ماسة 
إلى إعطاء األولوية لنش����اط 
االستثمار في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا أكثر من أي وقت 
مضى، والسيما فيما يختص 
بأنظم����ة البح����وث الزراعية 
الوطنية واستخدام آليات فاعلة 
لنق����ل التكنولوجيا، وتنمية 
القدرات البش����رية بالشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
ما يساعد في توفير مقومات 

األمن الغذائي في البالد.
وش����ددت عل����ى ضرورة 

التركيز على االس����تثمار في 
النشاط الزراعي في ظل جناح 
العديد م����ن التجارب لزراعة 
الكثير م����ن املنتجات احمللية 
كاخلضار والفواكه، التي غطت 
جزءا كبيرا م����ن احتياجات 

السوق احمللي.
جدي����ر بالذكر، أن امللتقى 
التعاوني األول لألمن الغذائي 
س����يناقش على مدى يومني 
أربعة محاور بهدف االرتقاء 
بدور القطاع التعاوني والقطاع 
اخلاص املعنيني بهذه القضية 
امللحة، مبا في ذلك البحث في 
سبل رفع كفاءة أداء اجلمعيات 
التي  التعاونية االستهالكية 
تقوم بدور استراتيجي فاعل 
في هذا الصدد، حيث يناقش 
احملور األول إستراتيجية تلك 
اجلمعيات ف����ي توفير األمن 
الغذائ����ي وحمايت����ه وضبط 

األس����عار، مب����ا يتوافر لديها 
من سياسات وآليات قانونية 
وتنظيمي����ة،  وتش����ريعية 
التحديات  فضال عن مناقشة 
التي تواجه هذه السياس����ات 
واالس����تراتيجيات وكيفي����ة 
معاجلتها. كما سيناقش احملور 
الثاني عالق����ة األمن الغذائي 
البيئية والصحية  بالسالمة 
واحلماي����ة املجتمعية للفرد 
والبيئة على حد سواء، في حني 
ستتم اإلضاءة في احملور الثالث 
على املس����ؤولية املجتمعية 
والدور االجتماعي والتوعوي 
التعاونية، مقابل  للجمعيات 
تس����ليط الضوء في احملور 
الرابع على دورها في التنمية 
االقتصادي����ة وعوامل جناح 
التعاوني في  العم����ل  ومتيز 
الكويت مقارنة بدول اخلليج 

العربي.

محمد راتب

أعلن عضو مجلس اإلدارة 
ورئي����س جلنة الف����روع في 
جمعي����ة النزه����ة التعاونية 
فهد البسام االفتتاح الرسمي 
لفرع قطعة 2 ضمن سلسلة 
االجنازات التي حققتها اجلمعية 
والتي أس����همت في الوصول 
إلى أرقام قياسية في املبيعات 
أخيرا، والقي����ام بالعديد من 
األنشطة االجتماعية، مشيرا 
إلى أننا س����نعمل مس����تقبال 
على توس����عة ف����رع قطعة 1 
الرئيسي،  والسوق املركزي 

الكامل  الدعم  آمال في تواجد 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وبلدية الكويت للبدء 

باملشروعني. 
وبني في تصريح صحافي 
أن االفتت����اح جرى بحضور 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
في ال� 15 من الشهر اجلاري، 
موضحا أن تعدد الفروع يأتي 
انطالقا من احلرص على توفير 
الس����لع واخلدمات في جميع 
النزهة وتوفير  أفرع منطقة 
احتياجات األهال����ي بالقطع 
السكنية وتنفيذا لإلستراتيجية 
وخطة العمل املعدتني من قبل 

مجلس اإلدارة.  وأشار إلى أن 
الفرع يقع على مساحة 600 م2 
منها 160 م2 للسوق املركزي 
املصغر ف����ي منتصف الفرع 
الكامل  عالوة على السرداب 
واحملالت األربعة لألنش����طة 
التي حتتاجها املنطقة والتي 
هي عبارة عن صالون للسيدات 
وآخر لألطفال وخياط للسيدات 
ومحل للحلويات واملعجنات، 
متابعا بأن التصميم جاء وفقا 
التصاميم العصرية،  ألحدث 
البن����اء  مواصف����ات  وأن 
جاءت وفق����ا ألحدث املعايير 

اإلنشائية.

مطر املطيري

ناب عن وزيرة الشؤون في حفل جمعية اخلالدية لتكرمي 370 متفوقاً ومتفوقة

املطيري: إحكام الرقابة على التعاونيات انعكس إيجابًا 
على امليزانيات السنوية.. وإصدار قرار دعم املشاريع قريباً

محمد راتب

أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.مطر 
التغيير  املطيري ان مالمح 
ف���ي اجلمعي���ات التعاونية 
سارت نحو األفضل وحتسنت 
السابقة،  مقارنة بالسنوات 
الرقابة  وذلك بفضل إحكام 
على اجلمعي���ات التعاونية 
وتعي���ني مراقب���ني ماليني 
وإداري���ني وإصدار القرارات 
املنظمة لهذا العمل وخصوصا 
القرار 35 وما تبعه من قرارات 
وقوانني أصدرت عام 2014.

جاء ذلك في تصريح له 
على هامش احتفال جمعية 
التعاونية بتكرمي  اخلالدية 
370 متفوقا ومتفوقة من أبناء 
املساهمني حتت رعاية وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
هن���د الصبي���ح وحضوره 
نيابة عنها إلى جانب مختار 
منطقة اخلالدية يوسف سالم 
احلسينان ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية ومديري 
ومديرات مدارس املنطقة من 
الدراس���ية  املراحل  مختلف 
على مس���رح صباح السالم 

في جامعة الكويت.
وتاب���ع بأنه م���ن خالل 
قراءتنا ودراس���تنا املبدئية 
ألرقام وميزانيات عام 2014 
وجدنا ان هذه األرقام ارتفعت 
السابقة،  مقارنة بالسنوات 
وبذلك تكون رقابة الشؤون 
قد اكتملت أو حتس���نت الى 

الوضع األفضل مقارنة مبا 
كانت علي���ه اجلمعيات في 

السابق.
وفيما يخص حفل التكرمي 
قال لقد تشرفت باحلضور 
نيابة عن وزيرة الش���ؤون 
هند الصبيح، مبينا ان هذه 
االحتف���االت تأت���ي من باب 
مساهمات اجلمعية لتكرمي 
أبناء املساهمني من بند املعونة 
االجتماعية، وهي في تقديري 

أفضل خدمة تقدم لهم.
وح���ول دور اجلمعي���ة 
في دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ذكر املطيري أنه 
يوجد حاليا قرار يدرس من 
قبل جلنة خاصة في الشؤون 
ويصاغ باش���تراك أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للدخول في فروع االستثمار 
واألكش���اك والرف���وف في 
األسواق املركزية، وسنصدره 

في القريب العاجل.
ومن جانبه، رحب رئيس 
التعاونية  جمعية اخلالدية 
عادل محمد احلليلة مبمثل 
راعية احلفل وبأولياء األمور 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء 
والطالب املكرم���ني، مؤكدا 
ان التك���رمي يأتي جريا على 
ع���ادة اجلمعي���ة س���نويا، 
وانطالقا من واجبها لرعاية 
النابغني وتش���جيعهم على 
التف���وق، ش���اكرا أعض���اء 
التدريسية ملا بذلوه  الهيئة 
من جه���ود مخلص���ة نحو 
الطالب والطالبات، ومهنئا 

أولياء األمور وبارك لهم تفوق 
أبنائهم.

وأشار إلى وجود قفزة في 
مبيعات وأرباح اجلمعية لعام 
2014 مش���يدا باجلهود التي 
يبذلها مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي وعلى راسه املدير 
التنفيذي  العام والسكرتير 
ملجلس االدارة هاني السلوادي 
فيما يخص أنشطة اجلمعية 
االجتماعي���ة والتس���ويقية 
واجلهود التي تبذلها اللجان 
ب���أداء اجلمعية  لالرتق���اء 
والبلدية بنقل فرع اجلملة 
والتموين من مركز الضاحية 
نظرا لالزدحام الشديد ومن 
اجل تخفي���ف الضغط عن 

منطقة الضاحية.
وأكد احلليلة ان اجلمعية 
ستبدأ في إجراءات مشروع 
امل���ول اجلدي���د باجلمعية 
واالس���تعداد لشهر رمضان 
املب���ارك وإقام���ة مهرجان 
رمضاني مخفض وبأسعار 
تنافسية مع األسواق القريبة 

واملوازية.
من جهته، أش���اد مختار 
منطق���ة اخلالدية يوس���ف 
سالم احلس���ينان بالتعاون 
والتنسيق الدائم بني اجلمعية 
واملختارية في كل ما يهم أمور 
املنطقة من أنشطة اجتماعية 
وغيرها وما تقدمه من خدمات 
ودعم لوزارات الدولة باملنطقة، 
شاكرا مجلس إدارة اجلمعية 
أبناء املساهمني  على تكرمي 

املتفوقني.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

مبيعات التگييف
66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقــود �صيـانــة �صنـــويـة

ا�صتبدال اأجهزة التكييف

خ��������ز�ن �ص�����ح��������ي 

وم��������ع��������ت��������م��������د يف 

ت������خ������زي������ن م����ي����اه 

�صد  �ل���������������ص�������رب, 

�ل���������ط���������ح���������ال���������ب 

خايل  و�لبكترييا 

ناعم  �ل���ف���وم  م���ن 

م�����������ن �ل���������د�خ���������ل 

خز�ن  و�خل���������ارج, 

ق����ط����ع����ة و�ح����������دة 

ب������������دون و�����ص����ل����ة, 

و4  3ط��������ب��������ق��������ات 

ط�����ب�����ق�����ات ع�������ازل 

حر�ري

ت: 65556079 - 23905655معرض الفنطاس

معزول حراري

4 طبقات

كفالة 10 �صنو�ت

خزانات مياه 
بولي ايثيلني 
وفيبرجالس 
مصنوعة من 
مادة معتمدة 

عـــــــــامليـــــــــــــًا.
تصليح 

جميع أنواع 
اخلزانات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

تلفون : 24831971 - 24832561 - 24833046  

أحــــــواض
منذ1982

> تركيب و�صيانة �أحو��س �ل�صباحة و�جلاكوزي و�لنو�فري بجميع �أنو�عها.
> توفري جميع �ملعد�ت وقطع غيارها.

> �إ�صالح جميع �لأعطال باملعد�ت �مليكانيكية و�لكهربائية.
> توفري �لكيماويات ملعادلة �مللوحة و�حلمو�صة يف �ملياه وتنقيتها.

> ت�صاميم ع�صرية لأحو��س �ل�صباحة/�جلاكوزي/�لنو�فري.
> موزعون معتمدون لأ�صهر �ملاركات �لأمريكية و�لأوروبية.

> لدينا طاقم فني متخ�ص�س وحمرتف.

عقود
صيانة سنوية

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

فـي الساملــيـة زاويــة
موقــع صف ثان

من شارع سالم املبارك
دار الصـبــاح العــقــارية

للبيع هدام

60777904

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�صركة متخ�ص�صة 

بالت�صطيبات و�لديكور�ت 

للفلل و�لق�صائم 

و�ملحالت �لتجارية

96008921 - 96008923
22620300

الري – مدخل الغزايل �صارع 22 – مقابل وكالة ا�صنت مارتن لل�صيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472


