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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

للراغبني ببيع عقاراتهم بهذا 

املوقع ما عليهم اإل الت�سال

بيت يف منطقة ال�سليبخات

750م زاوية دورين

مركز الزوم العقاري 66677519

باملجان

للبيع

للبيع بيت ا�شتثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

محمد راتب
أكد رئيس مجلس االدارة في جمعية عبداهلل املبارك 
التعاونية، فواز اجلويعد ان هناك العديد من املفاجآت 
التي تنتظر أهالي املنطقة س���يطلقها مجلس االدارة 
قريبا، والتي ستصب في خدمة املنطقة ومساهميها 
وابنائها ومدارسها ومرافقها، مؤكدا ان ادارة اجلمعية 
تضع منافسة األسواق واجلمعيات في الكويت على رأس 
أولوياتها التي تهدف من خاللها الى الوصول ملرحلة 

التفوق على اجلمعيات التعاونية بشتى الصعد.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي على هامش افتتاح 
اجلويعد للفرع 2 الذي يعتبر الفرع التاسع في املنطقة 
بجمعية عبداهلل املبارك صباح امس، وذلك بحضور 
رئيس جلنة االنش���اءات عب���داهلل املويزري، وأمني 
صن���دوق اجلمعية محمد اخلميل���ي، ورئيس جلنة 
املش���تريات س���يف املويزري، ومدير عام اجلمعية 

عبداهلل الغبيشان.
وقال اجلويعد: »سنكش���ف للمساهمني قريبا عن 
حتويل نش���اط فرع الغاز الى اكبر مركز للصيانة، 
سيشتمل على جميع اخلدمات من الصحية والنجارة 
والكمبيوتر وغيرها وستكون بأسعار رمزية خلدمة 
املساهمني«، الفتا الى ان افتتاح الفرع والذي يعتبر 
التاس���ع واألخير وميتد على مساحة 166م2 ويضم 

4 محالت اس���تثمارية، س���يكون بداية لعمل دؤوب 
من قبل مجلس ادارة اجلمعية حيث ستعمل جاهدة 
على منافسة االسواق واجلمعيات االخرى من حيث 
االسعار وتوفير جميع املنتجات حتت سقف واحد، 
مؤكدا ان الفرع اجلديد سيأخذ نفس الصورة اجلمالية 

والتجارية واالستثمارية لألفرع التي سبقته.
وأفصح اجلويعد عن العدي���د من املفاجآت التي 
س���تطلق قريبا خلدمة ابناء املنطقة، مشيرا في هذا 
الصدد الى ان الصيدلية اوشكت على االنتهاء، كما انه 
يجري التحضير الفتتاح السوق رقم 3 والذي سيخدم 
ش���ريحة كبيرة من ابناء املنطق���ة حيث روعي فيه 
جميع املتطلبات واالحتياجات التي ينبغي تواجدها 
في الس���وق بهدف ان تزدهر املنطقة بسوق ثان الى 
جانب السوق املركزي في قطعة 5، موضحا ان السوق 
اجلديد سيكون مبثابة صرح معماري وتعاوني مشّرف 
للجمعيات التعاونية في الكويت، كما اعلن ايضا عن 
االنتهاء من الدراسة اخلاصة باجناز مشروع ممشى 
منطقة عبداهلل املبارك، مشيرا الى ان الروتني احلكومي 
هو الذي أّخر ظهوره، ومع ذلك فإن العمل جار على 

االنتهاء من جميع املعامالت املتعلقة به قريبا.
من جانبه، اكد رئيس جلنة املش���تريات س���يف 
املويزري ان املنطقة لم ولن تكتفي بافتتاح األفرع بل 

ستستمر كما عهدها ابناء املنطقة في املشاركة بجميع 
امليادين التعليمية والدينية وغيرها من املتطلبات التي 
اثبتنا تواجدنا فيها، مؤكدا على الدعم السابق والقادم 
الذي بذله مجلس ادارة اجلمعية إلحياء وتنش���يط 
احلركة التعليمية في املنطقة، وذلك بدعم جميع ما 
تتطلبه في هذا الش���أن، مضيفا ان اجلمعية شاركت 
خالل االيام االخيرة في حملة حتضيرية امتدت الى 
العديد من مدارس املنطقة، وقال: أعدهم باملزيد ومبا 

هو افضل ان شاء اهلل.
الى ذلك اكد امني صندوق اجلمعية محمد اخلميلي 
ان اجلمعية لن تبخل عن تقدمي اي شيء يطلب منها 
لرفع اسم املنطقة كي تس���تمر في مكانتها املتقدمة 
بني بقية مناطق الكويت، مضيفا ان اجلمعية ممثلة 
مبجلس االدارة ستكون على العهد الذي قطعته على 
نفس���ها في توفير اخلدمات بجميع أنواعها لألهالي 
واملساهمني. بدوره، اكد املدير العام للجمعية عبداهلل 
الغبيش���ان ان اجلمعية ستدش���ن عن قريب افتتاح 
موقعها االلكتروني بصورة حية ومميزة تسهل على 
املساهمني العديد من االمور، ومنها معرفة رقم عدد 
مساهماته الى حني دخوله املوقع، الفتا الى ان اجلمعية 
بذلك تكون الرائدة في تقدمي هذه اخلدمة االلكترونية 

على مستوى جمعيات الكويت التعاونية.

18 جمعية قامت بترشيحي لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية

المنديل: 12.214 مليون دينار مبيعات
تعاونية العارضية في 2009 بأرباح 733 ألفًا

محمد راتب
قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
العارضية التعاونية فيحان املنديل 
ان نتائج الس����نة املالية املنتهية 
في عام 2009 شهدت قفزة نوعية 
في االنشاءات والتطوير واالدارة 
وامليزانية، حيث سجلت املبيعات 
نسبة زيادة تقدر ب� 7% عن العام 
املال����ي 2008 حي����ث بلغت قيمة 
املبيع����ات 12 مليون����ًا و214 ألف 
دينار محققة زي����ادة قدرها 762 
ألف دينار عن العام الذي سبقه. 
أما بالنسبة لصافي االرباح التي 
حققتها اجلمعي����ة فهي 733 ألف 

دينار.
وأف����اد املنديل في مؤمت����ر صحافي بأن اجلمعية 
قامت ألول مرة بتوزيع زكاة املال والتي تقدر ب� 47 
ألف دينار م����ن االرباح، مؤكدا حرص اجلمعية على 
توفير جميع اخلدمات باملنطقة، اضافة الى تس����يير 
رحالت العمرة للمساهمني على مدار العام واالحتفال 
بتكرمي الطلب����ة املتفوقني عالوة على تقدمي البرامج 

الترفيهية والتعليمية والتثقيفية.
وأعلن املنديل عن قيام 18 جمعية بترشيحه لرئاسة 
احتاد اجلمعيات التعاونية االس����تهالكية عند اعادة 
االنتخابات التي س����تتزامن مع اقرار قانون التعاون 

اجلديد.
وحول الشكوى التي قدمت من قبل بعض املساهمني 
بش����أن فتح واغالق باب الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة، ق����ال املنديل: »ح����دث العاقل مبا يعقل« فقد 
مت فتح باب الترشيح لعضوية املجلس بعد موافقة 
مجلس ادارة اجلمعية، ومت االعالن عنه في صحيفتني 
وكانت هناك متابعة يومية من قبل وزارة الشؤون 
ملعرفة من يريد ترش����يح نفسه، وفي اليوم االخير 
حضر موظف الشؤون وأغلق باب الترشيح، مؤكدا 
ان جميع الش����كاوى التي قدمت باءت بالفشل ألنها 
كيدية، ومؤخرا حول وزير الش����ؤون الشكوى الى 
»الفتوى والتش����ريع«، وكان ردها ان الشكوى غير 

مقبولة ومت رفضها.
وكشف املنديل عن قيام كبرى الشركات املوردة 
للمواد الغذائية الضرورية للمستهلك برفع اسعارها 
بنس����بة بني 20 و75% في بع����ض االصناف، واكثر 
مثل االجبان والس����كر واحلليب والش����اي والدجاج 

املستورد.

ورأى ان قضية االسعار وصلت 
الى مرحلة الذروة بعد ان استجمع 
التجار قواهم لرفع اسعار اكثر من 
100 سلعة غذائية ضرورية، ومثل 
هذه االفعال التي ميارسها التجار 
ترجع الى خوفهم من اعادة جلنة 
االسعار للعمل مرة اخرى ولعدم 

التصادم معها.
واس���تنكر املنديل ما يحدث 
م���ن قب���ل وزارة التجارة لترك 
التجار يعبثون في اسعار املواد 
الغذائي���ة الضرورية للمواطن 
الوزارة برفع  واملقيم، مطالب���ا 
ايديها عن التجار وعدم حمايتهم 
ومنع االحتكار لتصبح املنافسة 
الش���ريفة هي احلد الفاصل في حتديد االس���عار 

لتحقيق الصالح العام.
وقال ان اكبر فئة متضررة من ارتفاع االسعار 
هم الوافدون، خصوصا انهم ال يتلقون أي دعم من 
قبل أي جهة حكومية أو خاصة مثل املواطنني الذين 
يتلقون الدعم من خالل املواد التموينية املدعومة 
االسعار، لهذا جند ضحية الغالء هو الوافد ذا الدخل 

املتوسط واحملدود، وهم يشكلون االغلبية.
وأكد املنديل انه على يقني بان رئيس الوزراء لم ولن 
يقبل عملية حتويل اجلمعيات الى شركات مساهمة 
كما يدعي البعض، معتبرا اجلمعيات ارضا خصبة 

للتاجر لذا يجب تعاون التجار مع اجلمعيات.
ورف����ض التصريح الصادر عن احتاد التجار بان 
اجلمعيات سيسحب من حتتها البساط في حالة عدم 
تعاونها مع التجار واالس����واق املوازية، مؤكدا دور 
اجلمعيات في تطوير وانشاء االسواق التجارية ومحاربة 

االستغالل واحلد نوعا ما من غالء االسعار.
وأشار املنديل الى االساليب واالجراءات التي تتخذها 
وزارة الشؤون في احملافظة على املركز املالي للجمعيات 

ملنع اي جتاوزات.
وأكد املنديل حرص مجلس االدارة على توفير السلع 
واملواد الغذائي����ة ذات اجلودة العالية، مؤكدا رفضه 
التام لعرض اي سلعة مقلدة، مشيرا الى التالعب الذي 
يحدث في اجلمارك من قبل بعض التجار في التالعب 
بتاريخ صالحية بعض املنتجات الغذائية التي انتهت 
صالحيتها وهي ال تصلح لالستخدام اآلدمي محمال 
وزارة التجارة وبلدية الكويت مس����ؤولية تناول اي 

مواطن او مقيم غذاء يضر بالصحة العامة.

فواز اجلويعد مفتتحا الفرع التاسع جلمعية عبداهلل املبارك

فيحان املنديل

تحويل نشاط فرع الغاز إلى أكبر مركز للصيانة

الجويعد افتتح الفرع التاسع لتعاونية عبداهلل المبارك

)محمد ماهر(جولة في الفرع اجلديد


