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لي لى الشافعي
ص����رح رئيس جلن����ة بيان 
ومشرف في جمعية احياء التراث 
الداعية ناظم املسباح  اإلسالمي 
بأن اللجنة تقدم مشروع التموين 
الرمضاني املش����تمل على املواد 
التمويني����ة والتي حتتوي على 
االرز والدجاج واحلليب والزيت 
والتمر وغير ذلك ملساعدة اكثر من 
600 أسرة فقيرة ومتعففة داخل 
الكويت. واكد املسباح ان ذلك تقوم 
به اللجنة كل عام بهدف غرس روح 

التكامل والتعاون بني افراد املجتمع الكويتي ورفع معاناة الكثير من 
األسر ذات الدخل الضعيف. وبني املسباح أن اللجنة تقوم بالعديد من 
املشاريع اخليرية في هذا الشهر الكرمي منها املاجلة الرمضانية داخل 
الكويت ومشروع افطار الصائم داخل الكويت وخارجها ودعم رحالت 
العمرة وعيدية وكسوة اليتيم. واشار املسباح الى انه سيتم توزيع 
كوبونات املاجلة الرمضانية قيمة الكوبون 25 دينارا وستستفيد منه 

حوالي 600 أسرة فقيرة.

القريافي: اتحاد الجمعيات يقوم بدور كبير لتخفيض األسعار
أش���اد ممثل جمعية القرين في احتاد اجلمعيات 
التعاونية أحمد القريافي باحلملة التي يقوم بها احتاد 
اجلمعيات من تخفيض لالسعار قبيل شهر رمضان 
املبارك على أغلب املواد االستهالكية التي حتتاجها 
األسر بالشهر الفضيل. مضيفا أن الطموح الذي يرواد 
االحتاد هو ضمان اس���تقرار كل االسعار على نفس 
االس���عار احلالية حتى تصبح في متناول اجلميع 

في اغلب اوقات العام. واش���ار القريافي الى أهمية 
احملافظ���ة على ثقة املواطنني باجلمعيات التعاونية 
والدور الذي تقوم به في خدمة املجتمع وهذه الثقة 
تتمثل في اهتمام اجلمعيات بتوفير االسعار املناسبة 
جلميع السلع عما هي في االسواق وهذا األمر يتطلب 
تنسيقا كبيرا بني اجلمعيات التعاونية والشركات من 

اجل ضمان اقل االسعار بأفضل اجلودة.

دعم مشروع إفطار صائم وتوفير بعض المواد الغذائية لتقديمها لرواد المساجد

»تعاونية العمرية والرابية« تبدأ مهرجانها الرمضاني السبت

عبداهلل الرشيدي

عادل العتيبي
ادارة  كش���ف رئيس مجلس 
العمري���ة والرابي���ة  جمعي���ة 
عبداهلل الرش���يدي ان اجلمعية 
تسير بخطى ثابتة وفي اجتاهها 
الصحيح، حيث س���عى مجلس 
االدارة منذ تولي���ه وإعادته الى 
رئاسة املجلس في 6 ابريل املاضي 
على اعادة االمور الى مس���ارها 
الصحيح، فقد قام املجلس بخفض 
املصروفات وتقليل املش���تريات 
بقدر املس���تطاع، وتابع انه في 
تعاون بارز وملموس مع العاملني 
ب���إدارة املش���تريات باجلمعية 
متمثلة في جلنة املش���تريات مت 
تقليص املشتريات مقارنة بالفترة 
املالي املنقضي  العام  نفسها من 
2009/2008 فقد قدرت مشترياتنا 
في األش���هر ال� 3 االولى من املدة 
املالي املنقضي  العام  نفسها في 
ب� 2.746.965 دينارا، اال اننا في 
تلك الفترة من ذلك العام )العام 
املالي احلالي 2010/2009( وصل 
اجمالي املش���تريات 2.580.259 

دينارا، اي مت ترشيد املشتريات 
واملصروفات وتخفيضها مببلغ 

162.697 دينارا.
انه رغ���م خفض  وأوض���ح 
وتقليص املشتريات واملصروفات 
عموما، اال ان ذلك ناظره وواجهه 
تناسب عكسي في الفترة نفسها 
)األش���هر ال� 3 األولى من العام 
املال���ي املاض���ي مقارن���ة باملدة 
نفسها من العام املالي احلالي(، 
اي ان���ه صاحبته زيادة واضحة 
في املبيعات وظهر ذلك من خالل 
األرقام حيث كانت مبيعات العام 
املالي املنقضي تقدر ب� 1.906.261 
دينارا، اما العام املالي احلالي في 
الفترة نفسها فقدرت ب� 1.970.165 
دينارا، اي بفارق وزيادة عن العام 
ب� 63.904  املالي املاضي يق���در 

دنانير.
واضاف الرشيدي ان مجلس 
االدارة ق���ام مبراجعة كل عقود 
االستثمار منذ نشأة اجلمعية ومنذ 
ان باش���رت تلك الفروع أعمالها 
بأماكنها احلالية وما طرأ عليها 

من تغييرات وزيادات تس���تحق 
عليها مبرور اكثر من 5 سنوات 
فأكثر حتى 31 مارس املاضي، طبقا 
لقرار مجلس اإلدارة الذي نص على 
تطبيق زيادة القيمة اإليجارية على 
الفروع املستثمرة التابعة للجمعية 
بنسبة 25% من قيمتها االيجارية 
مبرور 5 سنوات، وذلك للحفاظ 
على زيادة ايرادات اجلمعية، األمر 
الذي سيؤدي الى تعاظم ومنو في 

االيرادات العمومية للجمعية مبا 
يقدر بحوالي 59.884 دينارا.

وهذا املبلغ املتوقع ينتج عن 
ايرادات يت���م حتصيلها بالفعل 
حاليا وتق���در ب� 34.497 دينارا، 
هذا اضافة ملا يتوقع حتصيله في 
الفترة املقبلة، حيث سيصل املبلغ 

املتوقع الى 25.387 دينارا.
وتابع الرش���يدي أن مجلس 
االدارة ق���ام بتجهي���ز املهرجان 
الرمضاني لهذا العام للمساهمني 
وألبناء املنطقة املستهلكني ويقوم 
من خالله بدعم العديد من األصناف 
التي وصل عددها الى 40 صنفا، 
هذا بخالف ما تسعى اليه اجلمعية 
من الوصول مع الشركات ألنسب 
وأفضل العروض الواجب توافرها 
خالل شهر رمضان، وأشار الى ان 
اجلمعية قدمت اكثر من 6 أصناف 
من األرز مبختلف أوزانها وأنواعها 
وحرصت على تخفيض س���عر 
شراب الفيمتو ليصبح في متناول 
يد املس���اهمني وبعض االنواع 
املختلفة من الس���لع التي يقبل 

عليها املساهم واملواطن وكذلك 
املقيم بشهر رمضان املبارك، كما 
أشار الرشيدي الى ان اجلمعية 
س���تقوم بتقدمي دعم ملش���روع 
إفطار الصائم وتزويد كل مساجد 
املنطقة، من خ���الل االتصاالت 
املكثفة مع كبرى شركات الكويت، 
باأللبان واحلليب واملياه وكذلك 
العصائر وتقدميها لرواد املساجد. 
وأشار الى ان اجلمعية خالل أيام 
قليلة س���تقوم بتوفير مواقف 
خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 
لتسهيل عملية التسوق بالنسبة 
لهم وتفعيل دوره���م ودمجهم 
باملجتم���ع. وأوضح ان املجلس 
حاليا يقوم بتجهيز مهرجان آخر 
وهو مهرجان القرطاسية مبناسبة 
بدء العام الدراسي اجلديد الذي 
س���يبدأ عقب عطلة عيد الفطر 
املبارك ويدرس إقامته واعتماده 
منذ أواخر شهر رمضان املبارك 
مبا ال يتعارض مع أهالي املنطقة 
ورواد املس���اجد في ظل العشر 

األواخر من الشهر املبارك.

رئيس النقابة أعلن وقف اعتصام أفراد القوة الشاطئية فورًا

الهاجري: وزير النفط وعدنا بحل
جميع مشاكل العاملين بشركة الخدمات النفطية

شركة مركز سلطان توقع اتفاقية
مع المركز العلمي لالنضمام
TSC Rewards لبرنامج

أحمد القريافي

أعلنت شركة مركز سلطان انضمام املركز العلمي الى 
برنام���ج TSC Rewards والذي يع���د من احد برامج الوالء 
املبتكرة والفريدة من نوعها في الكويت. واكد املدير التنفيذي 
لبيع التجزئة في شركة مركز سلطان عبدالسالم بدير »هذه 
الشراكة تتيح ألعضاء برنامج TSC Rewards االختيار بني 
مكافآت عديدة الستبدال نقاطهم التي حصلوا عليها خالل 
تس���وقهم في املراكز املش���اركة، حيث تتيح لهم الشراكة 
اجلديدة مع املركز العلمي استبدال كل 300 نقطة بقسيمة 
دخول األكواريوم او صالة عرض آي ماكس«. باالضافة الى 
هذا العرض اجلديد، ميكن لعمال TSC Rewards احلصول 
على مكافآت متوافرة مقابل النقاط التي تشمل أمياال جوية 
مجانية مقدمة من نادي الواحة التابع لش���ركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، الرس���ائل النصي���ة القصيرة ودقائق 
املكاملات احمللية املجانية املقدمة من الوطنية لالتصاالت، 
اشتراك انترنت ملدة ش���هر من شركة اخلليج لالتصاالت 
او قسائم ش���راء مجانية مقدمة من TSC Rewards. قالت 
مديرة التسويق اإلقليمية ليزا الغريب »ال يوجد برنامج 
لوالء العمالء في اي من مراكز التسوق املختلفة يقدم مزايا 
 .»TSC Rewards واختيارات متعددة كالتي توفرها بطاقة
كما ان ش���ركة مركز سلطان في س���عي دائم كلما سنحت 
الفرصة لتقدمي مكافآت جديدة ألعضاء البرنامج، وذلك عبر 
احلصول على شراكات جديدة جند انها تهم عمالءنا الكرام. 
اجلدير بالذكر ان برنامج TSC Rewards يقدم مزايا مختلفة 
لعمالئه، كاحلصول عل���ى خصومات خاصة ودائمة على 
آالف املنتجات املتوافرة بشكل دوري في املراكز املشاركة. 
بطاقة TSC Rewards متوافرة في جميع هذه املراكز املختلفة 
وتعمل تلقائيا مبجرد توقيع طلب احلصول على البطاقة، 
كم���ا يبدأ اعضاء البرنامج جم���ع النقاط واحلصول على 
اخلصومات اخلاصة مبجرد استعمال البطاقة عند صندوق 
 TSC الدف���ع. يذكر انه ميكن طلب احلص����ول على بطاقة
Rewards ايضا عن طري��ق موق��ع مرك��ز سلط�ان اإللكترون�ي
www.sultan-center.com، للمزي���د من املعلومات يرجى 

االتصال مبركز خدمة العمالء على الرقم 1844449.
وكلما تسوقت أكثر، حصلت على مكافآت أكثر.

خالد الهاجري

أسامة أبوالسعود
اعلن رئي����س نقابة العاملني 
بش����ركة اخلدمات النفطية خالد 
الهاج����ري انتهاء االعتصام الذي 
نفذه اكثر من 140 موظفا بالقوة 
الش����اطئية التابعة للشركة على 
مدى 10 أيام متواصلة فورا بعد 
النفط ووزير االعالم  لقاء وزير 
الشيخ احمد العبداهلل مساء امس 
االول حيث وعد الوزير بحل جميع 
املشكالت التي يعاني منها العاملون 
بالشركة وبخاصة موظفو القوة 
الهاجري في  الش����اطئية. وثمن 
تصريح صحافي مبادرة الوزير 
العبداهلل الذي اس����تقبل اعضاء 
النقابة مبقر مؤسس����ة البترول 
الكويتية حيث نزع فتيل التأزمي 
الذي اثارته الشركة بتعنتها في 
تنفيذ مطالب العاملني بها وبخاصة 
موظفو القوة الشاطئية وعددهم 
140 موظفا كويتيا كانوا يعملون 
في ظروف سيئة. ووصف الهاجري 
اجتم����اع النقابة مع وزير النفط 
العبداهلل بانه كان  الشيخ احمد 

للموظفني وخاصة من افراد القوة 
الوزير  ان  الى  الشاطئية. ولفت 
العبداهلل استمع الى اعضاء النقابة 
وعدد من افراد احلماية الشاطئية 
الذين شرحوا معاناتهم الى وزير 
النفط الذي ابدى استعداده حلل 
جميع مشاكل احلماية الشاطئية 
النقابة س����عادته  وابدى رئيس 
حلس����ن تعامل الوزير العبداهلل 
مع اخوان����ه العاملني في القطاع 
النفطي. وقام خالد الهاجري بشرح 
مفصل عن متطلبات النقابة التي 
من ش����أنها حل جميع املشكالت 
ومنها املسميات الوظيفية ملساعدي 
مدربي اطفاء والعالوة التي وعدهم 
بها رئيس مجلس االدارة كما متت 
مناقش����ة السلم الوظيفي لرجال 
االمن ورج����ال االطف����اء، ووعد 
الوزي����ر بالنظر في هذه املطالب 
التي من ش����أنها حتسني ظروف 
العمل للموظفني ومتت مناقشة 
االم����ور املالية ورواتب املوظفني 
وذل����ك بعدم تكرار اي تخبط في 

الشؤون املالية فيما بعد.

مثمرا وذلك ملناقشة االعتصام الذي 
قام به رجال احلماية الشاطئية، 
مشيرا الى ان النقابة لم تسع الى 
أي تازمي وسبق ان اجتمعت مع 
مجلس ادارة الشركة التي اثبتت 
تعنتها في جميع املطالب العمالية 
ما دعا العاملني في القوة الشاطئية 
الى تنفي����ذ اعتصام بعد انقطاع 
االمل ف����ي التوصل ال����ى حلول 
مرضية حتقق االمن والس����المة 

المسباح: توزيع كوبونات »الماچلة« 
الرمضانية والتموين على 600 أسرة متعففة

»األعمال الخيرية« تطلق »نسائم رمضان« 16 الجاري
أعلنت مبرة األعمال اخليرية � فرع اجلهراء أنها ستطلق أنشطة 
ملتقى نسائم رمضان السادس للنساء في القاعة امللكية مبنتجع 
س���ليل اجلهراء في الفترة بني 16 و17 اجلاري بعد صالة العش���اء 

باإلضافة الى بعض الدروس القصيرة قبيل املغرب.
وبهذه املناس���بة قال رئيس مجلس إدارة املبرة د.عبداحملسن 
املطيري ان ملتقى النسائم القى إقباال كبيرا من النساء في السنوات 

املاضية الفتا الى انه يقام كل عام قبل رمضان املبارك.

ناظم املسباح


