
الخراز تحاضر عن »رمضان كما يحبه الرحمن« غدًا

المحلية
اعل����ن مدير عام مبرة طريق االميان محمد القالف أن مش����روع 
ري����اض اجلنة الذي تقيمه مبرة طريق االميان بالتعاون مع وزارة 
االوقاف ينوي اقامة دورة نس����ائية بعن����وان »رمضان كما يحبه 
الرحمن« حيث ستحاضر فيها الداعية اسماء اخلراز في الفترة من 
الغد وحتى 11 اجلاري من بعد صالة املغرب الى صالة العش����اء في 
مس����جد جابر العلي الكائن في منطقة الوزارات في جنوب السرة 
بالقرب من الهيئة اخليرية االس����المية العاملية. وتأتي هذه الدورة 

انطالقا من حرص القائمني على مشروع رياض اجلنة لتنويع األنشطة 
والبرامج االميانية لتشمل كل شرائح املجتمع وفق منهجية وسطية 
ورؤي����ة معتدلة. واضاف القالف أن باب املش����اركة في هذه الدورة 
مازال مفتوحا للراغبات في االنضمام علما بأن التس����جيل سيكون 
في مس����جد جابر العلي. وأكد القالف على ان انشطة رياض اجلنة 
مستمرة ومتميزة وسيجد جمهور املشروع في شهر رمضان املقبل 

العديد من األنشطة اإلميانية التي ستحوذ اعجابهم.
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شباب الغوص جسدوا صور املاضي وعمق الروابط التاريخية بني أبناء دول مجلس التعاون

 )أنور الكندري(سليمان املكيمي وعبدالعزيز السمحان وأحمد الفيلكاوي خالل املؤمتر الصحافيرئيس مجلس ادارة جمعية حطني التعاونية سليمان املكيمي

أسيل التركيت

انطالق الدورة الثانية لمسابقة معرض 
الكويت العلمي بمشاركة 150 مدرسة

الرحلة األولى خارج الكويت إلى مملكة البحرين
تعتبر رحلة الغوص إلى مملكة البحرين 
الت����ي امتدت من 23 يوليو حتى 3 اجلاري 
الرحل����ة األولى التي ينظمها النادي خارج 
مغاصات الكويت، وقد أشاد النادي بالتعاون 
الكبير ال����ذي قدمته اجله����ات املعنية في 
البحرين والختيار الرحلة ضمن مشروع 
»الطريق إلى اللؤلؤ« الذي تش����رف عليه 

اليونس����كو بالتعاون م����ع وزارة الثقافة 
واإلعالم في مملكة البحرين والهيئة العامة 
الداخلية  البحرية ووزارة  الثروة  حلماية 
واجلهات املعنية في اململكة وبهدف توثيق 
برنامج تراثي إنساني عاملي كان للكويت 
بشكل عام وشباب الغوص والنادي البحري 

الشرف في املشاركة فيه.

النادي العلمي: دورات تخصصية لزيادة المستوى 
العلمي لدى الطلبة خالل رمضان في الفترة المسائية

صرح مدي����ر إدارة التدريب واملعارض بالنادي 
العلمي مش����عل املنصوري بأن اإلدارة أكدت تنظيم 
برامج ودورات علمية هادفة لتقدميها خالل الفترة 
الصيفية تهدف لتحس����ني وزيادة املستوى العلمي 
لدى الطالب والطالبات املشاركني واملشاركات فيها 

من مختلف املراحل التعليمية.
وأكد املنص����وري ان االدارة اعدت لهذا الصيف 
برنامجا خاصا لتقوية التالميذ الصفوف التأسيسية 
للمرحلة االبتدائية في اللغة العربية واالجنليزية 
والرياضيات، باالضاف����ة الى دورات تقوية لطالب 
املرحلة املتوسطة، واملرحلة الثانوية. وأوضح ان 

اإلدارة حرصت ايضا على تنظيم دورات الختبارات 
القدرات االكادميية للقبول في كليات جامعة الكويت، 
بعد ان أصبح النجاح في اجتياز اختبارات القدرات 

شرطا للقبول.
وجميعها بأسعار رمزية ال مثيل لها على اإلطالق 
في املعاهد واجلهات األخ����رى التي تنظم مثل هذا 
ال����دورات. وأوضح ان الدورات بدأت منذ 20 يوليو 
املاضي وتنتهي 20 اجلاري، وقد ش����ارك فيها 360 
طالبا وطالبة. وكش����ف عن انه س����تنطلق دورات 
تخصصية خالل ش����هر رمضان املبارك في الفترة 

املسائية شاملة لكل املراحل املذكورة.

أعلن منظمو مس����ابقة معرض الكويت العلمي 
التي جرت بني عام 2008 وعام 2009، عن انطالق 
الدورة الثانية للمسابقة التي ستبدأ في سبتمبر 
املقبل وحتى مارس 2010 مبشاركة الراعي الذهبي 
شركة سينسكيب، لتعود مبزيد من الدعم والتشجيع 
للشباب املوهوبني والواعدين ليقدموا مشاريعهم 
املبتكرة في مادتي العلوم والرياضيات وذلك بعد 

النجاح الذي القته الدورة األولى من املسابقة.
وينظم مسابقة معرض الكويت العلمي مؤسسو 
الفكرة كل من شركة إكسون موبيل الكويت احملدودة 
لالستكشاف واإلنتاج وشركة كويت إنرجي الذين 
انضموا التزاما بتش����جيع املواهب الشابة وجذب 
اهتمامات وإثارة حماس����ه في إطار تنافسي جتاه 
العلوم والرياضيات والهامهم في طريقهم ليصبحوا 

علماء الغد البارزين.
وقالت العضو املنتدب ملسابقة معرض الكويت 
العلمي أسيل التركيت: »شهدت هذه املسابقة جناحا 
باهرا العام املاضي، قدم خاللها الطلبة املشاركون 
من جميع مدارس الكويت مشاريع وابتكارات مميزة 
حيث أثبتوا لنا وللمدرس����ني وألولياء األمور انهم 
بحاجة لدعم وتوجيه وبيئة تنافسية من أجل تقدمي 
ما لديهم من أفكار متميزة. تعود املسابقة هذا العام 

مع املزيد من الدعم والتواصل واحلماس«.
ومن جانبها، قالت مدير التس����ويق في شركة 
سينس����كيب جلني الصالح: »تلتزم سينس����كيب 
بدعم املبادرات التي تش����جع الطالب على تطوير 
مخيلتهم ومواهبهم. واننا نفتخر برعاية مسابقة 
معرض الكويت العلمي هذا العام لدورها في إلهام 

الطالب«.
اجلدير بالذكر ان مس����ابقة مع����رض الكويت 

يشهد ساحل النادي البحري 
الرياضي بدءا من الساعة الرابعة 
والنصف عص���ر اليوم اختتام 
أنشطة رحلة إحياء ذكرى الغوص 
احلادية والعشرين التي نظمها 
النادي البحري حتت رعاية سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
في الفت���رة من 23 يوليو حتى 
اليوم وش���ملت وللمرة األولى 
إلى  البحرين،  مغاصات مملكة 
جانب مغاص���ات الكويت فيما 
شارك فيها ما ال يقل عن 180 شابا 
موزعني ما بني نواخذة ومجدمية 
وبحارة، ومن خالل اس���تخدام 
11 سفينة غوص 5 منها كبيرة 
احلجم مهداة من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
وخصصت لرحل���ة مغاصات 
البحرين، وس���ت سفن أخرى 
مهداة من س���مو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد وخصصت 

ملغاصات الكويت.
وس���تختتم أنشطة الرحلة 
التي سيحضرها وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي ممثال عن صاحب السمو 
األمير بإقامة مراس���م »القفال« 
أو ما يس���مى بقفال الغواصني 
وس���ط احتفال ش���عبي كبير 
ينقله تلفزيون وإذاعة الكويت 
على الهواء مباشرة، حيث تبدأ 
املراسم من خالل عودة جميع 
سفن الغوص إلى ساحل النادي 
وعلى متنها النواخذة واملجدمية 
والبحرية الش���باب املشاركون 
في الرحلة فيم���ا ترفرف على 
سواريها أعالم الكويت، وعقب 
الس���فن تباعا يترجل  وصول 
النواخذة والبحرية منها حاملني 
عدتهم ومحصولهم من احملار في 
الوقت الذي يكون فيه األهالي 
باس���تقبالهم على الشاطئ، ثم 
يتوج���ه النواخ���ذة والبحارة 
يتقدمهم رئي���س جلنة التراث 
عل���ي القبن���دي ونائبه محمد 
الفارسي ومش���رف عام جلنة 
التراث النوخذة يوسف النجار 
ونواخذة اللجنة االستش���ارية 
الراشد وثامر  النوخذة خليفة 
السيار واملنسق اإلداري للجنة 
التراث عباس حيدر ثم النواخذة 
الشباب واملجدمية والبحرية إلى 
األماكن املخصص���ة لهم مقابل 
منصة الشرف حسب تقسيمة 

فيها وجود احملار لتمارس هناك 
عملية الغوص الفعلي وبنفس 
التقليدية  األسلوب والطريقة 
القدمي���ة التي كان ميارس���ها 

الرعيل األول.
وتعتب���ر رحل���ة م���ن أبرز 
الوطني���ة املتعلقة  األنش���طة 
بالت���راث كونه���ا تأتي حتقيقا 
لرغبة سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، واستكماال للرعاية 
الكرمية من قبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
الكرمية  وتوجيه���ات س���موه 
باس���تمرارية إقامتها ملا حتمله 
من معان وطنية سامية في تخليد 
ذكرى اآلب���اء واألجداد وتعزيز 
أبن���اء اجليل احلاضر  ارتباط 
والش���باب بتراث ه���ذا الوطن 
العزيز ومباضيه واستلهام العبر 
واملعاني م���ن تضحيات اآلباء 
واألجداد من الرعيل األول، وربط 
التراث البحري باملعاني واملثل 
الوفاء  الوطنية وتعميق روح 
والوالء واالنتم���اء لهذا الوطن 
التاريخية  العزيز وللرواب���ط 
التعاون  أبناء دول مجلس  مع 

اخلليجي.

علم الكويت إيذانا ببدء موسم 
الغوص ومن ثم مغادرة سفن 
الغوص ساحل النادي متوجهة 
إلى مملكة البحرين، فيما أقيمت 
مراسم مماثلة صباح 30 يوليو 
الكويت  املاض���ي ملغاص���ات 
وهي املراسم الرسمية للرحلة 
بحضور ممثل صاحب السمو 
األمير وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، وقد توجهت الس���فن 
من خاللها إلى »هيرات« منطقة 
اخليران وهي األماكن الذي يكثر 

»القفال« باصطفال كافة املشاركني 
في الرحلة أمام منصة الشرف 
لتبدأ مراسم إنزال علم الكويت 
من قب���ل مجموعة من الغاصة 
ليتم تسليمه إلى ممثل صاحب 
السمو األمير إيذانا بانتهاء موسم 

الغوص.
وكانت رحلة الغوص بدأت 
عصر 23 يوليو املاضي من خالل 
مراسم »الدشة« ملغاصات مملكة 
البحرين الت���ي رعتها »زين« 
واشتملت على االحتفال برفع 

مجموعاته���م )يزواتهم( لتبدأ 
بعد ذلك عملية عرض محصول 
احملار ومن ثم عملية فتح احملار 
أو ما يس���مى ب���� »الفالق« في 
الوقت الذي تش���ارك فيه فرقة 
البحري بتقدمي  النادي للتراث 
بعض عروض الفنون البحرية 
إل���ى أن تنتهي عملية »الفالق« 
ليتوجه املشرف العام والنواخذة 
إل���ى ممثل صاحب  والبحرية 
السمو األمير لعرض حصيلة 
اللؤلؤ فيما س���تختتم مراسم 

العلمي الثانية التي تنظمها ش����ركة إكسون موبيل 
الكويت احملدودة لالستكش����افات واإلنتاج وشركة 
كويت إنرجي جتمع فيها 150 مدرسة خاصة وعامة 
في الكويت مما يجعلها أكبر مسابقة علمية للطالب 

تؤسس في الكويت.
ومن املقرر ان تنطلق مسابقة معرض الكويت العلمي 
في 28 س����بتمبر املقبل بزيارة للمدارس واملختبرات 
العلمية في حني يقوم الطالب باإلعداد لتقدمي مشاريعهم 
التي سيخوضون فيها غمار املسابقة في الفترة املمتدة 

من شهر سبتمبر 2009 الى شهر مارس 2010.
وميكن جلميع طلبة الثانوية املشاركة في مسابقة 
مع����رض الكويت العلمي بعد تعبئ����ة منوذج طلب 
املشاركة الذي سيكون متاحا على املوقع اإللكتروني 

اخلاص باملسابقة في سبتمبر املقبل.

برعاية »سينسكيب« وتبدأ سبتمبر المقبل وحتى مارس 2010

المنصوري: حريصون على تنظيم دورات الختبارات القدرات للقبول في الكليات

ال الغواصين« لرحلة الغوص الـ21 اليوم »قفَّ
صور الماضي وذكريات اآلباء واألجداد والروابط التاريخية جسدها جيل الحاضر

المكيمي: تخفيضات بين 5 و45% بـ »تعاونية حطين« في رمضان المقبل
الخراز: الجمعية حققت 204.7 آالف دينار أرباحًا خالل سبعة أشهر

املعتاد ان مير عدد من السنوات على اجلمعية 
حتى ميكنها توزيع األرباح، خالفا ملا قامت 
به جمعية حطني التي آثرت حتقيق اجناز 

لم يحققه غيرها من اجلمعيات األخرى.
وقال اخلراز: تواصال مع النجاحات فقد 
حقق اول مجل���س ادارة 1.000.000 دينار 
مبيعات في الشهور الس���بعة األولى من 
الس���نة املالية لع���ام 2009 والذي يعتبر 
قفزة بالنسبة للقواعد االقتصادية، حيث 
ان اجلمعية تعتبر من اجلمعيات الناشئة 
وقليلة املوارد واس���تطاعت ان حتقق هذا 

االجناز غير املسبوق.

تشغيل الطلبة في العطلة الصيفية

وحول اخلدمات االجتماعية وشغل اوقات 
فراغ الطلبة اكد اخلراز ان مجلس االدارة عمد 
لتشغيل الطلبة خالل العطلة الصيفية لعامي 
2009/2008، حيث أبدى الطلبة التفاني في 
العمل وكانوا خير عون للجهاز التنفيذي في 
اجلمعية من خالل اقامة الدورات التدريبية 

في فن البيع واالتصال باجلمهور.
أما أمني الصندوق عبدالعزيز السمحان 
فأشار الى انه فيما يخص مركز الضاحية 
والتأخير الذي تس���بب فيه املقاول، فإن 
مجل���س االدارة لم يق���ف مكتوف اليدين 
بل عمل على دعوة وزير البلدية د.فاضل 
صفر لزيارة ميدانية ملوقع مركز الضاحية 
للوقوف عن كثب عل���ى آخر ما وصل له 
املشروع وسبل الدفع به لألمام حتى ميكن 
افتتاحه بجميع مرافقه وخدماته. ولم يفت 
على القائمني على جمعية حطني مناقشة 
مطالبات جمعية السرة التعاونية بعد فك 
االرتباط الذي بلغ في بداية األمر 210.000 
دينار، بعد الدراسة والتحقيق مت خفض 
املطالبة لتنتهي ل� 82.000 دينار، مع احتفاظ 
جمعية حطني برفع دعوى ان لم نصل للرقم 
الذي يحقق للطرف���ني العدالة واالنصاف 

ألهالي حطني.
ثم حتدث اخلراز عن األرباح فأوضح انه 
نظرا لألعمال السابقة التي قام بها مجلس 
االدارة مت حتقيق 204783 ألف دينار صافي 
أرباح لسبعة أشهر عمل فقط ال غير، التي 
تعد سابقة في تاريخ احلركة التعاونية، 
فلم يحدث ان حققت جمعية تعاونية أرباحا 
في س���نتها األولى فضال عن سبعة أشهر 

وليس سنة مالية مكتملة.
وأضاف ان مجلس االدارة سيقوم بتوزيع 
ارباح في سنته األولى تبلغ 15% وهي ايضا 
سابقة أخرى لم حتققها جمعية من قبل، ومن 

اسم املس���اهم وعنوانه وسيصل الطلب 
خالل ساعة.

خدمة »تواصل«

وتابع: لم يكتف مجلس االدارة بذلك بل مت 
تشغيل خدمة »تواصل« التي هي عبارة عن 
صندوق لالقتراحات والشكاوى ولكن بشكل 
راق ومبتكر، حيث ميكن ملرتادي جمعية 
حطني ارس���ال رسالة او االتصال في حال 
وجود شكوى أو مالحظة أو اقتراح بشكل 
فوري وآني، كما ان »تواصل« تقدم خدمة 
الرسمية  الرسائل مجانا للدعوات  ارسال 

وحول تخفيضات اجلمعية خالل شهر 
رمضان الكرمي اكد ان هناك تخفيضات بني 
5% و45% من خالل دعم اجلمعية للمنتجات 

باالضافة الى دعم الشركات.
وبدوره اش���ار أمني سر جمعية حطني 
ابراهيم اخلراز ال���ى ان عطاء املجلس لم 
يت����وقف عند حد بل بلغ الطموح لتقدمي 
خدمة توصي���ل الغ���از دون وجود مقر 
مخصص لتج�����ميع الغاز، بل ان املجلس 
قدم خدمة جديدة ومبتكرة من خالل خدمة 
SMS GAS وهي عبارة عن استقبال رسائل 
امل����ساهمني على هاتف 97268671 املتضمنة 

مركز لوازم العائلة.
ردا على س���ؤال طرحته »األنباء« عن 
توج���ه وزارة التجارة لضبط األس���عار 
خالل ش���هر رمضان أك���د رئيس مجلس 
ادارة جمعية حطني س���ليمان املكيمي ان 
اجلهاز الرقابي في وزارة التجارة ضعيف، 
ضعيف، ضعيف، واألس���عار ارتف�����عت 
من قبل ولم جند ردعا من قبل املسؤولني 
في الوزارة والضحية هو املست����هلك وما 
ن��راه اآلن مجرد تصريحات ونتم�����نى ان 
نراها على أرض الواقع حلماية املستهلك 

من هذه األسعار املصطنعة.

عادل العتيبي
استعرض رئيس مجلس ادارة جمعية 
حطني التعاونية س���ليمان املكيمي وأمني 
الصندوق عبدالعزيز السمحان وابراهيم 
اخلراز امني سر اجلمعية، وعضو مجلس 
ادارة اجلمعية احمد الفيلكاوي، ابرز اجنازات 

جمعية حطني التعاونية.
وقال رئيس مجلس االدارة خالل مؤمتر 
صحافي: اجلميع يعلم متاما مبا حصل من 
تأخر في نقل الفرعني الوحيدين من جمعية 
السرة جلمعية حطني التعاونية ألكثر من 
اربعة اشهر بعد تش���كيل مجلس االدارة 
وبالتحديد حتى تاريخ 2008/3/26، حيث 
قام مجلس ادارة جمعية حطني بإعادة تأهيل 
الفرع الوحي���د وافتتاحه بحلته اجلديدة 
خالل عش���رة ايام، وسعى مجلس االدارة 
الن يعمل بشكل متواصل طوال 24 ساعة 
ليخدم أهالي حط���ني واملناطق املجاورة، 
وتابع: للجهد الواضح الذي بذله مجلس 
االدارة دور في افتتاح فرع قطعة 1 مبهرجان 
العودة للمدارس والسلع الرمضانية بتاريخ 
2008/8/28، والذي كان له صدى ايجابي 

لدى أهالي حطني.

افتتاح مركز للوازم العائلة

واضاف املكيمي: بعد تلمسنا حلاجات 
املساهمني الضرورية التي ينبغي توفيرها 
ملنطقة حطني واملناط���ق التي حولها، مت 
افتتاح ف���رع للوازم العائلة يحتوي على 
املتطلبات اخلاصة بالكهرباء على  جميع 
مساحة تزيد على 200م2، يساعد ساكني 
حطني وقاطني مناطق جنوب السرة على 
توفير احلاجات الضرورية للمنزل من سلع 
كهربائية وصحية وجنارة وتوابعها، كما 
مت تشغيل خدمة صيانة الصحي والكهرباء 
سبعة ايام في االسبوع، حتى يتم استكمال 
تقدمي اخلدمة بش���كل متكامل مع افتتاح 

خالل مؤتمر صحافي للحديث عن إنجازات مجلس اإلدارة في عامه األول

السمحان: دعوة وزير البلدية لزيارة ميدانية إلى موقع مركز الضاحية للوقوف على ما وصل إليه المشروع وسبل الدفع به لألمام الفتتاح كل مرافقه وخدماته


