
 18  محليات  الثالثاء  ٢٨  يوليو  ٢٠٠٩   
 معرفي قدمت شيك المساهمة لرئيس مجلس اإلدارة

  البنك التجاري يدعم أنشطة تعاونية الرميثية 
لخدمة المجتمع والمواطن وتنمية القدرات

 الرويح: «المنتجات السعودية» يحتوي آالف األصناف

  تعاونية «القادسية» تستعد للعودة إلى المدارس ٢٤ أغسطس 
ومهرجان من أجل المستهلك يستمر حتى رمضان المبارك

 العتيبي: ٩ ماليين دينار مبيعات جمعية صباح السالم 
والوديعة الثابتة لدى «بيت التمويل» ٣٫٥ ماليين

 

 عادل العتيبي
  كشــــف عـــضو مجلس ادارة جمعية 
القادســـية ورئــيس جلــــنة املشــــتريات 
فيصل الرويح لـ «األنباء» ان مــهــرجـــان 
«املنتجـــات الســـعودية» الذي بـــدأ قبل 
ايام في صالة املعارض بجوار الســـــوق 
املركزي يحتـــوي على آالف االصـــناف 
وتشـــكيلة واســـعة من أجود املنتجات 
الســـعودية وبأســـعار الـــتكلفة، وكــــل 
ذلـــك حتـــت ســـقف واحد فـــي صـــالة 
املعـــارض ويســـتمر حتى ١٤ اغسطس 

املقبل.
  واضاف ان مهرجان «من أجل املستهلك» 

الذي بدأ في ١٠ يونيو املاضي في السوق 
املركـــزي سيــــســـتمر حتـــــــى نهاية 
املنتــــجات  الكرمي جلميع  شهر رمضان 
وبأســــعار تنافسية مع االسواق املجاورة، 
باالضافة الى مهرجان اخلضار والفواكه 
خالل ٣ أيام باالسبوع:  اخلميس، اجلمعة 

والسبت.
االدارة أصـــدر    وتابـــع: ان مجلـــس 
الترفيهي الصيفي  البرنامج  بــــروشور 
ملساهمي املنطقة وذويهم للكبار والصغار 
وهو حافل باالنشطة من رحالت وتذاكر 
ترفيهية ودورات علمية وثقافية وتباع 
التذاكر مبوجـــب بطاقة التميـــز بإدارة 

اجلمعية.
الرويح بأن هناك مهرجانات    واختتم 
سيتم الكشف عنها قريبا ومنها مهرجان 
العـــودة الى املدارس والذي ســـيبدأ ٢٤ 
اغسطس ومهرجان ضخم في ٣١ اكتوبر 
يحتوي على جوائز عديدة ويشمل السوق 

املركزي وباقي الفروع.
  اجلـــدير بالذكر ان جــــمعية القادسية 
التعاونيـــة قدمت مهرجــــانـــات عــــدة 
مــــنها املنتـــجات االيـــرانية ومـــعرض 
للـــعروض  التخـــفيضات، باالضــــافة 
الـــخاصـــة علـــــى املنـــتجـــات طــوال 

العام. 

 أفــــــاد رئـــيـــس مــــجــلـــس ادارة جمـــعـــية 
التعــــاونيـــة  الــســـالم  ضـــــاحيـــة صبـــــــاح 
عــبـــدالرحـــمن العتيبي بــأن مبيـــعــــات اجلـــمعــية 
بلغـــت ٩ مــــاليــيـن ديـــنار تـــقريبــا خالل النــصف 
االول مــن عـــام ٢٠٠٩، أي بـــزيادة قــــدرها ١٫٢٧٤٫٦٣٠ 

ديــــنارا فــقــط.
   كمـــا بلغت الــوديعة الثابتـــة لدى بيت التمويل 
الكويتي عام ٢٠٠٩ مبلغا ٣٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار فقط، في 
حني كانت الوديعة الثابتة لدى بيت التمويل الكويتي 
عام ٢٠٠٨ ٢٫٧٥٠٫٠٠٠ دينار أي بزيادة قدرها ٧٥٠٫٠٠٠ 

دينار. 

 مشروع تطوعي لجمعية الكشافة
  تحت شعار «سقي الماء»

  
  كشف عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتــــية ابراهــــيم سكــــني 
عن مشـــروع تطوعي قامت به اجلمعية حتت شعار «سقي املاء» وقال انه 
اميانا بالدور التطوعي واالجتماعي الـــذي تقــــوم به جمــــعية الكــشافة 
الكويتية فـــي خدمة املواطن واملقيم طرحنا هذا املشــــــروع، حيـــث قمنا 
بتوزيع مياه للشـــرب على املساجد واملستشفيات وعمال التنظيف وعمال 
مبان حتت االنشاء، وذلك لنخفف عنهم حرارة اجلو التي متر بها البالد خالل 
الفترة احلالية. وبــني سكـني ان فـــترة تـــوزيع املـــياه استمرت أسبوعني 
مبختلـــف مناطق البالد، مشـــيرا الى ان من قام بتوزيع املياه وفد كشـــافة 
اجلمعية الذي يســـتعد حاليا للمشـــاركة في امللتقى الكشفي املقرر اقامته 
في لبنان خالل الفترة من االول حتى العاشـــر من اغسطس املقبل، مضيفا: 
اننا قمنا بهذه اخلطوة لكي نعّود شـــبابنا املشارك في امللتقى االعتماد على 

النفـــس وكيفية مساعدة اآلخرين.
 

 قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية 
جلمعية الرميثية التعاونية خاصة لدعم انشطة 
اجلمعية االجتماعية، وذلك في اطار جهود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع واملشاركة في كل 
النشـــاطات االجتماعيـــة والتعاونية املختلفة 

واالهتمام بكل شرائح املجتمع.
  وقامت مديرة فرع الرميثية ســـهام معرفي، 
بتقدمي شيك املساهمة الى رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية عباس البغلي، حيث تخلل هذا اللقاء 

أحاديث ودية.
  وأعرب البغلي عن شـــكره وامتنانه للدور 

الفعال الذي يقوم بـــه البنك التجاري في دعم 
مختلف االنشـــطة االجتماعيـــة، متمنيا مزيدا 
من التقدم واالزدهار ألســـرة البنك. مضيفا ان 
التجاري يأتي في مقدمة مؤسسات القطاع اخلاص 
التي متارس دورها االيجابي في دعم االنشطة 

االجتـــماعية.
  وال تقتصر مساهمات البنك التجاري الكويتي 
على هذه االنشـــطة بالذات، بل تتعداها لتشكل 
كل اجلهات واملؤسســـات االخـــرى التي تصب 
فـــي النهاية في خدمة املجتمع والوطن وتنمية 

قدراته وطاقاته. 

 سهام معرفي تسلم شيك البنك التجاري لرئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية

 فيصل الرويح

 عبدالرحمن العتيبي 
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