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نظمنا رحلة 
العمرة لـ 150 

مساهمًا ومساهمة 
بتكلفة رمزية

أقمنا حفاًل لتكرمي 
املتفوقني من 

أبناء املساهمني 
في جميع 

املراحل
الدراسية

افتتاح ملعبني 
ألبناء املنطقة 

بالتعاون مع 
»الشباب« قريبًا 

والتحضير لتطوير 
ممشى الصباحية 

بحلة مميزة

أطلقنا 11
مهرجانًا تسويقيًا 

منذ بداية العام

رشيد بن ربعي خالل جولة في اركان مهرجان جمعية الشعب التعاونية 

بن ربعي: احتاد التعاونيات حريص على محاربة زيادة األسعار من خالل الشراء اجلماعي

20-25% تخفيضات على سلع »التعاون« في جمعية الشعب
محمد راتب

افتتح نائ���ب رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية رشيد بن 
ربعي مهرجان س���لع التعاون 
التعاونية  في جمعية الشعب 
بحضور رئيس جلنة االسعار 
باالحتاد سامي املنيخ ورئيس 
مجلس ادارة جمعية الش���عب 
أحمد محمد ونائبه حمد العوض 
وعضو جلنة املش���تريات فهد 
الوقيت وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية الشعب. وأكد بن ربعي ان 
اخلصومات تتراوح بني 20 و%25 
وأن هذا املهرجان يعد املهرجان 
التاسع، معربا عن شكره لرئيس 
واعضاء مجلس ادارة اجلمعية 
عل���ى الدعم الالمح���دود منهم 
للمهرج���ان، الفتا الى ان إدارة 
االحتاد حت���رص على محاربة 
زيادة األس���عار من خالل دعم 
عملية الشراء اجلماعي، حيث إن 
لها العديد من االيجابيات ومن 
أبرزها كسر احتكار بعض التجار 
للسلع الغذائية الضرورية، حيث 
يتيح الشراء اجلماعي الفرصة 
لتخفيض األسعار نظرا لزيادة 
الكمية املطلوبة من التعاونيات 
وايضا لعدم استقرار االسعار 
واختالفها بشكل شبه يومي، 
وهذا االنخفاض س���يصب في 
مصلحة املستهلكني، مشيرا الى 

أننا لم ولن نقبل بأي زيادة غير 
مبررة في األس���عار ولن نقبل 
باس���تنزاف جيوب املواطنني. 
وطالب بن ربعي بدعم س���لع 
التعاون في األسواق والفروع، 
حيث انها حتمل اجلودة املمتازة 
والس���عر االق���ل والعمل على 
تش���جيع املنتج���ات الوطنية 
وتوفي���ر احتياجات املواطنني 
واملقيمني على حد س���واء. من 
جانبه، ص���رح رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية احمد محمد بأن 
احتاد اجلمعي���ات يعد املظلة 
الش���رعية التي يجب أن يعمل 
من خاللها جميع التعاونيات، 

وحرصا منا جميعا كجمعيات 
تعاونية نسعى ملواجهة غالء 
االسعار املصطنعة قدر االمكان، 
مشيرا إلى أن مهرجانات سلع 
التعاون تس���اهم في تخفيض 
االسعار وتخفيف االعباء عن 
املساهمني في ظل ظاهرة غالء 
االسعار العاملية التي ادت الى 
ارتفاع االسعار، ليس في الكويت 
فحسب بل في املنطقة العربية 
والعالم، مشيرا إلى أن اسعار 
س���لع التعاون تكون مخفضة 
وتخفف االعباء عن املستهلكني 
وتعم���ل على محارب���ة الغالء 

املصطنع غير املبرر.

محمد: مهرجانات 
سلع التعاون 

تساهم في تخفيض 
األسعار

ً احلساوي: تقرير شامل عن أوضاع احليازات الزراعية قريبا

م. فيصل احلساوي

محمد راتب

كشف مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
اللجان  أن  م.فيصل احلساوي 
املش���كلة على وش���ك االنتهاء 
من حصر كافة م���زارع االمن 
الغذائي واعداد تقرير شامل عن 
أوضاع تلك احليازات وطبيعة 
االستغالل وااللتزام بشرط العقد 
املبرم بني الهيئة وتلك الشركات.  
وأضاف احلس���اوي ان الهيئة 
لن تتراجع عن سحب القسائم 
املخالفة وإلغاء العقود بناء على 
التقارير الت���ي ترفعها اللجان 
املختص���ة والتي تقوم بحصر 
هذه القسائم مع نوع املخالفة 

التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
بشأن فسخ العقد املبرم وسحب 
التخصي���ص، مؤكدا ان الهيئة 
ماضية بعمله���ا ضمن اخلطة 
املوضوعية بشأن توفير االمن 
الغذائي والوصول الى نس���ب 
عالية من االكتفاء الذاتي وتفعيل 
مش���اريع االمن الغذائي وعدم 
الس���ماح للمتاجرة باالراضي 
الزراعية املمنوحة لتلك الشركات 
وذلك الستغاللها ضمن املشاريع 
املخصصة لها، مش���يرا إلى ان 
هذه القسائم سوف تكون الداعم 
الرئيسي لتوفير االمن الغذائي 
ولن تكون للمتاجرة واستغاللها 
لألغ���راض غي���ر املخصصة 
لها. وأكد احلس���اوي ان هناك 

الكثير من املش���اريع الزراعية 
الزراعة  سواء كانت في مجال 
النباتية وأيضا  او  التجميلية 
السمكية واحليوانية، الفتا إلى 
أن هناك نقلة نوعية س���تكون 
في مج���ال الزراعة التجميلية 
وتنفيذ كافة املشاريع املتعلقة 
بهذا املجال من تطوير احلدائق 
العامة وتوفير كافة االحتياجات 
لرواده���ا وأيض���ا العمل على 
تطوير الزراعات التجميلية في 
الطرق الرئيسية، حيث ان هناك 
الكثير من التغيرات على هذه 
املشاريع مبا يتواكب مع املناخ 
وخاصة في فترة الصيف وتنفيذ 
املناطق السكنية  احلدائق في 

اجلديدة.

يوسف الرشيدي خالل املؤمتر الصحافي في جمعية الصباحية التعاونية 

كش����ف رئي����س مجلس 
إدارة جمعي����ة الصباحي����ة 
التعاونية يوسف الرشيدي 
أنه مت االنتهاء من توس����عة 
الس����وق املرك����زي بزيادة 
مساحة إجمالية قدرها 600 
م2 مكونة م����ن دور أرضي 
وميزانني، باإلضافة إلى قرب 
افتتاح ملعبني ألبناء املنطقة 
بالتعاون م����ع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب والرياضة 
مع التحضير إلنشاء ممشى 

الصباحية بحلة مميزة.
جاء ذلك خ����الل مؤمتر 
صحاف����ي عقده الرش����يدي 
بحضور نائب الرئيس جزاء 
املطيري وأم����ني الصندوق 
الفضل����ي، ورئيس  ن����واف 
جلن����ة املش����تريات محمد 
العجمي، مبينا أن  شويرب 
املركز املالي في تطور مستمر، 
واإليرادات جيدة والدعومات 
املقدمة س����تكون عامل قوة 
املزمع  للمشاريع واألنشطة 
إطالقها، مش����يرا الى العمل 
على عدة مس����تويات خالل 
الفترة السابقة، وقد شهدت 
جميعها إجنازات يشهد بها 
الواقع واخلدمات التي جرى 
تقدميه����ا واملس����توى الذي 
وصلن����ا إلي����ه، حيث جرى 
على الصعيد اإلنشائي إنهاء 
التوسعة للس����وق املركزي 
مبساحة إجمالية قدرها 600 
م2 مكونة م����ن دور أرضي 
وميزانني، وه����ذا بحد ذاته 
التنوع في  مكننا من زيادة 
البضائع املطروحة والسلع 
باإلضافة إلى حتسني الواقع 
التسويقي وإطالق املهرجانات 

بصورة متتابعة.
وأضاف الرشيدي: حرصنا 
على إنشاء فرع للوازم العائلة 
في ق 5 خل����ف هارديز، مع 
وجود فرع آخر في س����وق 
فهد األحم����د، وذلك لتوفير 
الالزمة لسكان  االحتياجات 
املنطقة إلى جانب حتضيرات 
تتم حاليا إلنش����اء ممش����ى 
الصباحية الذي سيكون وفق 
أحدث املواصفات في املساحة 
وتنوع األنش����طة واإلضاءة 
احتياج����ات  كل  وتوفي����ر 
رواده، مع تخصيص ألعاب 

لألطفال.

محالت لالستثمار

وردا على سؤال حول طرح 
احملالت اجلديدة لالستثمار 
قال: إن هذا األمر جار على قدم 
وساق وقد طرحنا مجموعة من 
احملالت ومت تقدمي املظاريف 
في احتاد اجلمعيات التعاونية 
بحضور الوكيل املساعد في 
وزارة الشؤون االجتماعية 
العثمان،  والعم����ل س����امي 
وش����ملت محالت مرطبات، 
صال����ون نس����ائي، خي����اط 
نسائي، حلويات ومعجنات، 
كما سيتم طرح امليزانني في 
السوق املركزي على إحدى 
العاملة في  كبرى الشركات 
مج����ال االلكترونيات ونحن 
الرسمية  املوافقات  بانتظار 
من الوزارة، وهو ما سيكون 
إجنازا كبيرا ألهالي املنطقة، 

كما سنقوم أيضا بعد االنتهاء 
الوزارة  ف����ي  من اإلجراءات 
بطرح محلي هدايا وكماليات 
وتصليح لألجهزة الكهربائية 

لالستثمار.

المهرجانات التسويقية

وفيما يخص املهرجانات 
الرشيدي  التس����ويقية ذكر 
الصباحي����ة  جمعي����ة  ان 
متيزت بإط����الق ١١ مهرجانا 
تس����ويقيا منذ بداية العام، 
بواق����ع مهرجان كل ش����هر، 
اش����تملت على تخفيضات 
مميزة ومتفاوتة، وتشكيلة 
واسعة من األصناف والسلع 
االساسية واالستهالكية إلى 
جانب العروض املستمرة، وقد 
كان لنا حظ وافر من التعاون 
الوثيق مع كبرى الشركات 
الت����ي قدمت لن����ا منتجاتها 
بأسعار مدعومة، وقدمنا أيضا 
السلة الرمضانية للمساهمني 
بسعر رمزي للغاية بلغ 950 
فلسا فقط، والتي استفاد منها 
7500 مساهم وكانت عبارة 
عن 9 اصن����اف مت اختيارها 
بعناية فائقة من السلع األكثر 

طلبا خالل الشهر الفضيل.

األنشطة االجتماعية

اجتماعيا، اوضح الرشيدي 
أن جمعية الصباحية متيزت 
خالل الفترة السابقة بإطالقها 
مجموعة واسعة من األنشطة 
االجتماعية، حيث جرى تسيير 
رحلة العمرة ل� ١50 مشاركا 
بتكلفة رمزية ٣0 دينارا لكل 
مس����اهم، وكانت اإلقامة في 
أرق����ى الفنادق م����ع خدمات 
على مدار الساعة وفعاليات 
متنوعة حتت إشراف فريق 
إداري، مشيرا الى تنظيم حفل 
لتكرمي املتفوق����ني من أبناء 
املساهمني في جميع املراحل 
الدراس����ية، وذلك في صالة 
رجا احلباج، وكان احلضور 
الفتا لالنتباه، وجرى توزيع 
الهدايا والشهادات التقديرية 
على األبناء الفائقني تشجيعا 
لهم على املزي����د من التقدم 
والتف����وق وتعزي����زا ملبدأ 
الشراكة املجتمعية والوالء 

للوطن.
وكشف عن أنه سيتم قريبا 
افتتاح ملعبني في مدرستني 
من م����دارس املنطقة، وذلك 
بالتعاون م����ع وزارة الدولة 

لشؤون الشباب والرياضة 
تلبية لتوجيه����ات صاحب 
السمو األمير في دعم شريحة 
الشباب وتوفير كل اإلمكانات 
في خدمتهم، وستقوم اجلمعية 
باإلدارة الكاملة للملعبني مع 
احلصول على أسعار رمزية 
مقابل االستفادة منهما، مشيرا 
الى أن مجل����س اإلدارة قام 
خالل السنة احلالية بجهود 
كبيرة في مجال التواصل مع 
املس����اهمني وخدمة املنطقة، 
حي����ث جرى دعم املس����اجد 
بالرشوش واملاء والعصائر 
خالل ش����هر رمضان املبارك 
مع املس����اهمة أيضا في دعم 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
وتوفير احتياجات مصليات 
العيد، كذلك تغطية احتياجات 
املدارس خالل فترتي بداية 

العام واالمتحانات.
وزاد: ج����رى كذلك عمل 
برنامج صيفي متنوع اشتمل 
على دورات هادفة واالشتراك 
في معاهد صحية ورياضية 
وتدريبية مع ط����رح تذاكر 
الترفيهية  مخفضة لألماكن 
على عدة فت����رات، وقد كان 
إلى  البرنامج ممي����زا، الفتا 
إعادة  أنن����ا حرصنا عل����ى 
تاهيل احلديق����ة التي كانت 
تعاني لألس����ف م����ن وضع 
م����زر للغاية م����ع حالة من 
االس����تياء اجلماهي����ري من 
واقعه����ا غير املقب����ول على 
اإلطالق، فقمنا بزارعة الثيل 
وتبديل األرضيات وإنش����اء 
ألعاب  االستراحات وتوفير 
لألطف����ال وتنظيم ش����بكة 
الكهرباء واإلنارة واملاء لتكون 
محطة مهمة للتسلية وقضاء 
االوقات، ومتت كذلك إعادة 
تأهيل وصيانة فرع البنشر 
وعمل اس����تراحة لرواده مع 
تقدمي الضيافة، وقدمنا الدعم 
الالزم للمستوصفات من خالل 
الكراسي والعكازات  توفير 
لكبار الس����ن وللمعاقني في 
العدان ومراكز  مستش����فى 
خدم����ة املواط����ن وأخ����رى 
الس����تخدامها في االس����واق 
املركزية لضمان سالمة روادها 
املس����نني، موضحا ان هناك 
مفاوضات جتري حاليا مع 
بعض الشركات املتخصصة 
إلعادة تأهيل دوارات املنطقة 
بصورة حضارية تتناسب 

مع العصر.

الرشيدي: نسعى إلعادة تأهيل دوارات املنطقة وتخضيرها

توسعة السوق املركزي في »تعاونية الصباحية« 

الصندوق الكويتي للتنمية يقرض السودان 68 مليون دوالر
� كونا: وقع  اخلرط����وم 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
العربية أمس  االقتصادي����ة 
اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون 
دينار )68 مليون دوالر( مع 
حكومة جمهورية السودان 
لالسهام في مشروع حصاد 

املياه للريف السوداني. 
 ووق����ع اتفاقية القرض 
من اجلانب السوداني وزير 
الدولة للمالي����ة واالقتصاد 
مجدي حسني في حني وقعها 
نيابة عن الصندوق الكويتي 
نائب املدير العام حمد العمر 

الكويت  بحضور س����فيرنا 
لدى السودان طالل منصور 
الهاجري واملدي����ر االقليمي 
بالصندوق لش����رق ووسط 
وجنوب افريقيا عبدالرحمن 

الهاشم.  
 وقال الوزير حسني في 
كلمته خالل مراسم التوقيع: 
ان االتفاقية تؤكد تكامل دور 
الصندوق مع جهود السودان 
الوطنية وفي مقدمتها املياه 
النقية الصاحلة للش����رب، 
مؤكدا ان املشروع يسهم في 
ارساء وتعزيز دعائم السالم 

واالستقرار في السودان. 
 وأش����اد حس����ني بالدور 
الكبير للصندوق  واالسهام 
في دعم املشروعات التنموية 
بالسودان خالل مسيرة 54 
عاما من التعاون املش����ترك، 
معتبرا ان »مساهمته كانت 
بارزة في مجال املشروعات 

االستراتيجية املهمة«. 
 ب����دوره، اك����د العمر ان 
العديد من  ق����دم  الصندوق 
القروض غطت مجاالت البنية 
التحتي����ة والري والصناعة 
والطرق والكهرباء والسدود 

والزراعة فضال عن املعونات 
املتنوعة، معربا عن  الفنية 
امله في ان تس����هم االتفاقية 
اجلدي����دة ف����ي خدم����ة اهل 
السودان وتوفير مياه الشرب 
النقي����ة الصاحل����ة لهم. من 
جهته، قال السفير الهاجري 
ان السودان كان اول دولة تنال 
قرضا من الصندوق الكويتي 
»االمر الذي يعكس عمق وقوة 
العالقات بني البلدين«، مؤكدا 
ان االتفاقية لن تكون االخيرة 
التع����اون بني  في مس����يرة 

الصندوق والسودان. 

 ظاهر الصويان

محمد راتب
 

أك���د رئي���س االحت���اد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهر الصوي���ان أن قرار 
الثروة السمكية مبنع صيد 
امليد  وتداول وبيع اسماك 
من 20١5/١2/١ حتى ١/20١6/6 
هو قرار يهدف إلى حماية 
املخزون الس���مكي، مطالبا 
الس���مكية  الثروة  قط���اع 
الرقاب���ة عل���ى  بتش���ديد 
الذي���ن يقومون  املخالفني 
اثناء فترة  بصيد األسماك 
حظر صيده���ا، كما طالب 
التجارة والبلدية  وزارتي 
بتشديد الرقابة على منافذ 

البي���ع حت���ى ال يتم بيعه 
باالضافة إلى األمر مبنع بيع 
امليد احمللي في املطاعم حتى 
ال نعطي فرصة الصحاب 
النفوس الضعيفة صيد امليد 

وبيعه اثناء فترة احلظر.
وأوضح الصويان اهمية 
التش���ديد على السيارات 
اجلوالة التي تبيع األسماك 
وتقوم بتوصليها الى املنازل 
علما بانهم مخالفون وليست 
لديه���م ش���هادات صحية 
وهناك مخاطر على صحة 
املستهلكني فيما يبيعونه 

من أسماك. 
ودع���ا الصويان عموم 
الصيادين إلى احلفاظ على 

الثروة السمكية وااللتزام 
بالقوانني وق���رارات هيئة 
الزراعة، الفتا إلى أن االحتاد 
سيقف بحزم أمام أي شخص 

يخالف القوانني.
وأشار الى أن الصيادين 
هم الطبق���ة الكادحة التي 
تعم���ل على توفي���ر األمن 
الغذائي ويس���تحقون أن 
تنظر لهم الدولة وتدعمهم 
الدعم املناسب خاصة أنهم 
ميثلون قطاع الصيد الذي 
ال يحظى بالدع���م الكافي، 
هذا القط���اع الذي ال ينظر 
له املسؤولون نظرة عدالة 
أسوة بباقي القطاعات التي 

يتجاوز دعمها املاليني.

الصويان: ضرورة مراقبة سيارات بيع وتوصيل األسماك للمنازل

جناح قرار وقف صيد امليد مرهون بتشديد الرقابة


