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الجويعد افتتح فرع 7 في تعاونية عبداهلل المبارك: خطوة لتنفيذ أفضل المشاريع الخدمية

محمد راتب
إدارة  أكد رئي���س مجل���س 
جمعية عبداهلل املبارك التعاونية 
فواز اجلويعد، أن إدارة اجلمعية 
ماضية ف���ي تقدمي جميع أنواع 
اخلدم���ات االجتماعي���ة، ودعم 
الثقافي���ة والدينية  األنش���طة 
والترفيهية، وتوفير احتياجات 
املدارس واملساجد واملستوصفات 
في منطقة عبداهلل املبارك، الفتا 
إلى أن اجلمعية قامت باالتفاق 
مع جمعية املعلم���ن الكويتية 
مؤخرا، بإجراء مسابقة في دروس 

التقوية.
جاء ذلك خالل افتتاح اجلويعد 
لفرع اجلمعية رق���م )7( ق 7، 
وذلك بحضور بع���ض أعضاء 
اإلدارة، وعلى رأس���هم  مجلس 
رئيس قس���م املشتريات سيف 
املوي���زري ومدير عام اجلمعية 
عبداهلل الغبيش���ان ومدير عام 
العالقات العامة واإلعالم محمد 
العازمي، ومدير الشؤون اإلدارية 

عز العرب عبداحلميد.
وب���ن اجلويع���د أن افتتاح 
الفرع رقم 7 مبساحة 166 مترا 
مربعا، والذي جاء ليتوج افتتاح 
معظم الفروع واألسواق واحملالت 
املس���تثمرة في املنطقة، يعتبر 
بداية خلطة مدروسة ومحكمة 
تأتي في سياق تطوير وتسهيل 
اخلدم���ات وتنفيذ املش���اريع 

احليوية، س���عيا إلى استفادة 
سكان املنطقة منها على الوجه 
األمثل، واعدا املس���اهمن ببذل 
املزيد من اإلجنازات واملشاريع في 
جميع أرجاء املنطقة، ومن أهمها 
إقامة مخيم متكامل يخدم األهالي، 
ويجهز بأفضل املواصفات الفنية 
واخلدمي���ة، لتقدم فيه البرامج 
الثقافية والدينية والترفيهية.

وكشف في رده ع��لى سؤال 

بأسعار منافسة جدا، تسهيال 
عل���ى مرتادي الب���ر من عناء 

البحث للعثور عليها.
تصريح���ه  خت���ام  وف���ي 
للصحافي���ن، قال اجلويعد: »ال 
يس���عني إال أن أتوجه بالشكر 
إلى أهالي منطقة عبداهلل املبارك 
لثقتهم الغالية في مجلس إدارة 
جمعيتهم، وملجهوداتهم املشكورة 
في سبيل تنفيذ خطط اجلمعية 

فواز اجلويعد، والتي تقتضي وضع 
جلان ذات كفاءة عالية في اختيار 
أفضل املنتجات من حيث اجلودة 
والسعر والنوعية، مشيرا إلى أن 
اجلمعية حريصة على التميز عن 
باقي اجلمعيات في املناطق األخرى، 

لتصبح شعلة يحتذى بها.

مركز مالي

ب���دوره، أكد أم���ن صندوق 

ل� »األنباء« عن جملة من األجندة 
التي تن���وي جمعية عبداهلل 
املبارك تنفيذها، وأقربها افتتاح 
السوق رقم 2 خالل األسبوع 
املقبل، وافتتاح الس���وق رقم 
3 بع���د ذلك، مؤك���دا على نية 
اجلمعية القي���ام باملهرجانات 
التسويقية خالل الفترة املقبلة، 
وعلى توفير جميع مستلزمات 
الس���وق  البرية في  الرحالت 

ومشاريعها اخلدمية«.

كفاءة عالية

من جانبه، أك����د رئيس جلنة 
املشتريات، س����يف املويزري، أن 
اجلمعية قد أخ����ذت على عاتقها 
تذليل كافة الصعاب لتنفيذ وإجناز 
املشاريع اخلدمية للمنطقة، وذلك 
انطالقا من اخلطة املدروسة التي 
قام بوضعها رئيس مجلس اإلدارة 

أن  اجلمعية، محم���د اخلميلي، 
املالي للجمعية في تقدم  املركز 
مستمر على مدى السنوات الثالث 
السابقة، حيث بلغت املبيعات في 
األفرع ما يفوق 2 مليون دينار، 
كما أن املركز املالي جتاوز ال� 6 
مالين دينار، الفتا إلى أن اجلمعية 
تفخر مبا تقدم���ه من إجنازات 
طوال مواسم السنة ألبناء وزوار 
املنطقة، وهو ما نلمسه من األعداد 

املتزايدة من رواد األفرع والسوق 
املركزي والذي قام مجلس اإلدارة 
بتحويله إلى »مول« مصغر يضم 
العديد من احملالت املشهورة في 

األسواق الكويتية.

قسم لرعاية ذوي االحتياجات

العام  املدير  أكد  ومن جهته، 
جلمعية عبداهلل املبارك، عبداهلل 
الغبيشان، أن اجلمعية وفرت في 
قس���م العالقات العامة واإلعالم 
والذي يديره محمد العازمي، قسما 
لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
في املنطقة، والذي سيرى النور 
في القريب العاجل، موضحا أن 
هذا القسم يتولى عدة مهام، منها 
توفير مركبات خاصة إليصال 
الطلبات ملنازل ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة، وكذل���ك تخصيص 
مواقف مغلقة ملركباتهم، بحيث 
يستفيدون منها من خالل بطاقات 

ممغنطة.
وأش���ار الغبيش���ان إلى أن 
اجلمعية تقوم بعمل دؤوب لتوفير 
احتياجات املدارس واملتسوصفات 
في املنطق���ة، وتخضير املنطقة 
املدرس���ية، وجتهيز  واحلدائق 
مختب���رات العلوم، كاش���فا أن 
اإلدارة تعمل في الوقت احلالي 
املوافقات من اجلهات  على أخذ 
املختصة إلنش���اء حدائق عامة 

في املنطقة.

االتفاق مع جمعية المعلمين إلجراء مسابقة في دروس التقوية

فواز اجلويعد وسيف املويزري وعبداهلل الغبيشان ومحمد العازمي يفتتحون الفرع »7«

لقطة جماعية داخل فرع »7« جلمعية عبداهلل املبارك التعاونيةجولة في الفرع رقم »7« ق7

)محمد ماهر( اجلويعد واملويزري يتفقدان املنتجات   

»الزراعة«: ترقية 112 موظفًا وموظفة باألقدمية
اصدر رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاس���م البدر قرارا اداريا بترقية 112 
موظفا من العاملن بالهيئة في جميع االقسام واالدارات من الدرجة 
التي يشغلونها حاليا الى الدرجة التالية لها مباشرة باالقدمية على 
ان مينح كل منهم اول مربوط الدرج���ة املرقى اليها باالضافة الى 
عالوة من عالواتها على ان تعدل جميع البدالت والعالوات املمنوحة 
ألي منهم وفقا للدرجة املرقى إليها وذلك اعتبارا من تاريخ صدور 

القرار، وفيما يلي األسماء:

 ٭مخلد مبارك سيف العازمي
 ٭عب���داهلل اس���ماعيل خضي���ر 

عبداهلل
 ٭احمد حمود نعير العازمي

 ٭محمد مساعد سالم العازمي
عبداالم���ام  محم���ود   ٭ف���واز 

سليمان
 ٭عل���ي عبدالرحي���م عب���اس 

الفارسي
س���ليمان  صال���ح   ٭مش���عل 

النويصر
 ٭براك سيف مبارك العازمي

 ٭ناصر عبدالقادر احمد عبداهلل
 ٭هيثم عبداهلل علي النجدي

 ٭محمد عوض بهلول احلربي
 ٭حسن ياسن احمد عباس

 ٭منيفة عبيد خلف نزال
 ٭عبيد ظاهر عبيد العازمي

 ٭راش���د بج���اد عبداملنع���م 
العتيبي

 ٭خليفة خلف خامت علي
 ٭عيد صالح نزال الشمري

 ٭احم���د عبدالوهاب اس���ماعيل 
الفودري

 ٭عادل خلف نعمة حبيب
 ٭زكريا عبداحلميد محمد حسن
 ٭يحيى عبداحلميد محمد حسن
 ٭متعب فالح عويضة املطيري

 ٭سلمان علي حيدر عبداهلل
 ٭غامن عدنان غامن الغامن

 ٭محمد عفر غثيث اخللف
 ٭عزيز ناصر علي املطيري
 ٭محمد فالح سعد الشمالي
 ٭طالل مزيد محمد العرادة

عبدالك���رمي  محم���د   ٭امي���ان 
منصوري

 ٭صالح حسن محمد خاجة
 ٭رائد صبيح محمد بوحمد

 ٭طالل خالد مبارك سابج
 ٭حمد عبداهلل حمد اخلضير

 ٭حسن عيس���ى محمد حسن 
الصراف

 ٭دنيا حميد حسن مندني آرتي
 ٭سلطان فهد براك السبيعي
 ٭احمد عبداهلل محمد احليدر

 ٭احمد بدر منصور الصفار
 ٭طارق س���المة حمود املشحن 

العازمي
 ٭محمد جاسم محمد بوحمد

 ٭احمد شاكر محمود بوعركي
 ٭س���عود عبدالعزي���ز عبداهلل 

الشطي
 ٭ناصر بدر محمد الليفان

 ٭عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 
الشايع

 ٭احمد فرحان مفلح العازمي
ابراهي���م  محم���د   ٭ض���اري 

العبيالني
 ٭مشعل خالد محمد الغربة

 ٭عبدالرحم���ن مبارك جاس���م 
اخلشتي

 ٭سالم محمد ناصر العازمي
 ٭ماجد سليمان عبداهلل الوليد
 ٭نادر مجبل سرحان املطيري
 ٭محمد نبهان راشد السبيت

ضي���دان  خال���د   ٭ضي���دان 
السبيعي

 ٭نواف مسلم راشد العازمي
 ٭فه���د عبدالرحم���ن عب���داهلل 

العمران
 ٭حامد عادل خليل القالف

 ٭عبدالعزيز سعود عبدالعزيز 
الدخيل

 ٭عبدالك���رمي خلي���ل ابراهي���م 
بشير

 ٭محمد ساير مجبل املطيري
 ٭حامد شهاب احمد السلمان

 ٭احمد سليمان عثمان اخلامت
 ٭هوي���دي ع���واد عبداله���ادي 

فضلي
 ٭محمد احمد عبداهلل العصفور

 ٭فيصل عبدالكرمي عبداخلضر 
الصراف

 ٭خال���د محم���د م���رزوق هداب 
العازمي

 ٭فيص���ل اس���ماعيل عاش���ور 
التميمي

 ٭فهاد عصري عشوي العنزي
 ٭مشعل حمود عبداهلل القريفة 

املطيري 
 ٭عبداحملسن مصطفى علي رضا 

علي علي
 ٭محم���د عبدالعزي���ز عب���اس 

شهاب
 ٭جاسم تقي جاسم محمد

 ٭فيصل علي صالح احلداد
 ٭سعد جاسم مطر العنزي

ناص���ر  ابراهي���م   ٭ط���ارق 
الصقالوي

 ٭س���عود س���اهر راض���ي 
العنزي

 ٭سالم حسن محمد الشواف
 ٭خالد راضي عايد الرشيدي

 ٭عبداهلل منشر عيد العصيمي
 ٭على عبدالرحمن فهد الرشود

 ٭نبيل عبدالرسول علي القطان
 ٭خالد سالم راشد اليحيوح

 ٭فهد عبداهلل حسن املال
 ٭مرزوق محمد صالح العازمي

 ٭سلوى صالح محمد القالف
 ٭عبداحملس���ن غل���وم حس���ن 

خاجة
 ٭سعد نابي سعد الرشيدي

 ٭احالم عبدالرزاق عبدالرسول 
بوعباس

ع���وض ضي���دان   ٭ابراهي���م 
الشمري

 ٭خالد علي سالم الهويدي
 ٭جعفر س���يد محمد باقر سيد 

عباس املوسوي
 ٭سعود خليل ماضي املطيري

 ٭احمد حاجي محمد قاسم
 ٭صالح رجا عواض الديحاني

 ٭فيص���ل عبدالس���تار اعجيمي 
الشمري

 ٭حمدي شبيب حمود العازمي
 ٭ثامر محمد خميس الشويعر

 ٭زايد محمد نافع املطيري
 ٭فاطمة احمد العمر محمد

 ٭نورة مجبل افنيطل البحا
 ٭عادل سعد بدر احلربي

 ٭فالح راشد فالح املطيري
ابراهي���م  مطل���ق   ٭خلي���ل 

البطحاني
 ٭احمد عبدالنبي علي الغضبان

 ٭محمد سعود محمد املطيري
 ٭عب���داهلل حم���د عبدالك���رمي 

املاضي
 ٭اميرة محمد محسن املطيري
 ٭حمدان مفرج حمدان العازمي
 ٭حمدان مناور شري الرشيدي

صالح علي يوسف   ٭
االنصاري

 ٭شعاع فالح مفرح الشريجة
 ٭محمد حسن احمد حسن

س���ليمان  احم���د   ٭عب���داهلل 
الكندري

الصندوق الكويتي: قرض لـ »الوس« بـ 7.35 ماليين دينار
مت امس ف���ي مدينة فينتي���ان التوقيع 
عل���ى اتفاقية قرض ب���ن جمهورية الوس 
الدميوقراطية الشعبية والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، يقدم الصندوق 
مبقتضاها قرضا مقداره 7.35 مالين دينار 
)أي ما يوازي 25 مليون دوالر( لالسهام في 
متويل مش���روع خط نقل الكهرباء جهد 115 
ك.ف )نامثونغ – لوانغ نامثا – نامو( وشبكات 
التوزيع، كما مت التوقيع على اتفاقية خاصة 
بترتيبات تنفيذ املشروع )اتفاقية املشروع( 
بن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وشركة كهرباء الوس التي تضطلع 

باملشروع. 
وّقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية 

املالية  الدميوقراطية الشعبية وزير  الوس 
س���ومدي دونغدي ووقع اتفاقية املشروع 
نيابة عن ش���ركة كهرباء الوس نائب املدير 
العام سوات بوم الون بينما وقع اتفاقيتي 
القرض واملشروع نيابة عن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية نائب املدير العام هشام 

الوقيان. 
ويهدف املشروع الى املساهمة في تلبية 
الطلب على الطاق���ة الكهربائية في االقاليم 
الشمالية من جمهورية الوس الدميوقراطية 
الشعبية وهي اقاليم بوكيو، ولوانغ برابانغ، 
واودومزاي، ولوانغ نامثا حتى عام 2020 وذلك 
بتوفير الكهرباء لنحو 70% من السكان في 
هذه االقاليم وللصناعات الصغيرة واملتوسطة 

احلجم فيها، كما يه���دف الى زيادة امكانية 
نقل وتصدي���ر الطاقة الكهربائية الى الدول 

املجاورة.
ويتكون املش���روع من انش���اء خط نقل 
للكهرب���اء جهد 115 ك.ف م���ع خاليا الربط 
مبحطات التحويل، وانش���اء محطة حتويل 
جديدة في نامثونغ وتوسيع محطتي حتويل 
لوانغ نامثا ونامو، وانشاء شبكات لتوزيع 
الكهرباء على اجلهد املتوس���ط )22 ك.ف( 
واجلهد املنخفض )0.4 ك.ف( مع جميع املعدات 
الكهرباء في  الالزمة لتوفي���ر  والتجهيزات 
االقاليم السالفة الذكر، كما يشمل املشروع 
توفير اخلدمات الهندسية االستشارية الالزمة 

لتنفيذه وتوفير الدعم املؤسسي. 

لإلسهام في تمويل مشروع خط نقل

مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي تصدر
العدد السادس من نوادر النوادر من الكتب

 صدر عن مكتبة البابطن املركزية للشعر العربي العدد السادس 
م���ن نوادر النوادر من الكتب ضمن سلس���لة مكتبة عبدالكرمي 
البابطن التي تتناول مجموعة من الكتب القيمة والنفيسة يعود 

تأليفها أو طباعتها الى مئات من السنن املاضية.
وقالت املكتبة في بيان صحافي امس ان عبدالكرمي البابطن اقتنى 

املجموعة وأهداها ملكتبة البابطن املركزية للشعر العربي.
ويقدم الكتاب ش���رحا ل� 80 كتابا نادرا مع كشافات للمؤلفن 
وللعناوين ويفصل البيانات املتعلقة بتلك النوادر ويقدم شرحا 
مكثفا ووافيا عن مضمونه ومحتواه ومناسبته أحيانا كما يشير 

الى س���نة التأليف والطبع مما يجعل مهمة الباحثن والدارسن 
في يسر شديد.

وغلبت على هذا اجلزء من الن���وادر الصبغة التاريخية في 
الكتب التي يحتويها الكتاب ومنها كتب ألعالم العلماء واملؤلفن 
مث���ل معجم البلدان للحموي وتق���ومي البلدان ألبي الفداء عماد 
الدين صاحب حماة والتحفة السنية بأسماء البالد املصرية البن 
اجليعان والدرس التام في التاريخ العام لعبداهلل ابو الس���عود 
وتاريخ مصر احلديث جلرجي زيدان واملختصر في أخبار البشر 

ألبي الفداء.

هشام الوقيان

غالف اإلصدار

مجلس الوزراء األردني يوافق على اتفاقية قرض كويتي بقيمة 15 مليون دينار
وافق مجلس الوزراء االردني مس����اء أول من امس 
عل����ى اتفاقية قرض بقيمة 15 ملي����ون دينار مقدم من 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لتمويل 
مشروع التوسعة الثالث حملطة توليد كهرباء السمرا. 
كما وافق املجلس على اتفاقية القرض املنوي توقيعها 
بن شركة السمرا لتوليد الكهرباء والصندوق العربي 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي للمس����اهمة في متويل 
املرحلة الرابعة واس����تكمال متويل املرحلة الثالثة من 

مشروع محطة السمرا بقيمة 30 مليون دينار.
وكان الصندوق ابرم مع احلكومة األردنية باألحرف 

االولى في شهر يوليو عام 2009 اتفاقية ضمان قرض 
مشروع التوسعة الثالثة حملطة كهرباء السمرا بقيمة 
15 ملي����ون دينار. وتأتي االتفاقية في اطار املس����اعي 
االردنية لرفع قدرة النظام الكهربائي االردني ملواجهة 
النمو في الطلب على الكهرباء. ومبوجب االتفاقية يسدد 
اجلانب االردني اصل املبلغ املسحوب من القرض على 
40 قسطا نصف سنوي متساوية وبفترة سماح مدتها 
اربع سنوات وبسعر فائدة مقداره 3%. والقرض املوقع 
اليوم يشكل جزءا من اجمالي قيمة املشروع البالغة نحو 
168 مليون دوالر. وكان الصندوق الكويتي قد وقع مع 

االردن في مارس 2009 اتفاقية قرض ميسر بقيمة 30 
مليون دوالر لتمويل مش����روع توسعة محطة حتويل 
كهربائية في العاصمة عمان بهدف تعزيز قدرة النظام 
الكهربائي في اململكة. ووفق ارقام رسمية اردنية فان 
الصندوق الكويت����ي للتنمية االقتصادية العربية قدم 
ل����أردن منذ عام 1975 وحتى نهاي����ة العام املاضي 22 
قرضا ميس����را بقيمة اجمالية بلغت 442 مليون دوالر 
توزعت على القطاعات االنتاجية كالفوسفات والصناعة 
والطاقة وقطاعي املياه والبنية التحتية وقطاع املشاريع 

االجتماعية كالصحة والتعليم.


