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عبدالعزيز صادق وحسني زكي في جناح شركة مركز »ريڤييرا« للتجهيزات الغذائية

سالي وزيت األرز »سوريني«

عبدالعزيز صادق وحسني زكي يتحدثان عن »ريڤييرا للتجهيزات الغذائية«

تقدمي احللويات من »ريڤييرا للتجهيزات الغذائية«

اإلدارية وس���عيها  الناحي���ة 
 HASAAP للحصول على شهادة
للقضايا املطبخية، مش���يرا 
ال���ى وج���ود 20 قائمة طعام 
ميكن للعميل االختيار منها، 
وتتراوح أسعارها بني 5 و40 
دينارا للش���خص الواحد، ما 
العميل  يتناس���ب مع مقدرة 

واختياراته.

الشامية السكنية وبوجود عدد 
كبير من املشاركني فإن الفرصة 
متاح���ة للش���ركة لتوس���يع 
انتشارها جغرافيا ويخدمها 
من حيث التسويق خلدماتها 

بشكل أوسع وأشمل.
وحت���دث مدي���ر املبيعات 
في الش���ركة حسني زكي عن 
نيل الش���ركة شهادة ISO من 

شركة مركز ريڤييرا الدولي 
للتجهيزات الغذائية هي أحد 
أفرع ش���ركة املن���ار الغذائية 
التي تضم مطاعم كبة وكباب 
وتشوي قوي وتكساس تشيكن، 
حتدث عن مشاركتها نائب مدير 
عام ش���ركة املنار عبدالعزيز 
صادق، الذي لفت الى أن عمل 
الشركة يختص بالتجهيزات 
الغذائية للحفالت على اختالفها 
سواء األعراس او اعياد امليالد 
او املقابالت وغيرها سواء في 
املنازل او الشركات، الفتا الى 
ان الشركة ايضا تقوم بتوقيع 
عقود قصيرة او طويلة األجل 
مع جه���ات خاصة وحكومية 
كان آخرها مع الديوان األميري 
خالل مؤمتر القمة االقتصادية 

في ديسمبر 2009.
ويتوقع صادق من املشاركة 
في الكرنڤال حتقيق انتش���ار 
أوسع للشركة التي تعمل منذ 
4 أعوام في مجالها، الفتا الى 
ان موقع الشركة في العارضية 
وكون الكرنڤال يقع في منطقة 

شركة مركز »ريڤييرا« للتجهيزات الغذائية

زيت سوريني الصحي 
للمحافظة عل���ى الصحة 
واجلسم الرشيق يقدم الكرنڤال 
زيتا جديدا بكل معنى الكلمة 
فهو مصنوع من نخالة األرز 
وطبيعي 100% تقدمه ش���ركة 
الوطني وكيل الشرق  البتيل 
األوس���ط لزيت »س���وريني« 
اجلديد الذي حاز ش���هادة من 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
مبطابقة املواصفات املوضوعة 
عل���ى عبوته مع م���ا حتويه 
العبوة وه���و ما يؤكد ان هذا 
الزيت طبيعي ويقلل نس���بة 
الكوليس���ترول في الدم وفق 
مدير عام الشركة التي توزع 

املنتج فهد الفالح.
الفالح ش���رح ميزة هذا 
الزيت ال���ذي اعتمد من قبل 
وزارة الصح���ة والتج���ارة 
والذي س���ينزل في االسواق 
وهو متعدد االس���تعماالت 
س���واء للطب���خ أو القلي او 
السلطات وصناعة احللويات 
ومتت جتربت���ه في محيطه 
العائلي على اشخاص يعانون 
الكوليسترول، واثبتت  من 
التحالي���ل بعد اس���تخدامه 
ملدة اسبوعني هبوط نسبة 
الدم لدى  الكوليسترول في 

مستخدميه.
زيت »سوريني« من انتاج 
تايلند وقد رحبت به مؤسسات 
الطعام الصحي ومراكز الرشاقة 
وفق الفالح ال���ذي اكد انه ال 
يبع���ث الروائ���ح وال الدخان 
ويستخدم بكميات قليلة جدا 

في الطعام.

بطرح مناقصة التأثيث بدال من 
طرحها بعد التسلم، الفتا الى انه 
من اخلطأ وكان من املفروض 
كسب الوقت وطرحها من قبل، 
داعيا الشؤون للبدء في الطرح 

من اآلن.
بدوره، قال مدير املشروع 
العلي ان مس���احة  م.ع���ادل 
الف متر مربع  املش���روع 60 
ومس���احة البناء 20 الف متر 
مرب���ع وتتكون م���ن 6 مبان، 
اضافة الى مبنى االدارة وتضم 
مبنى املخفر والبريد والبلدية 
والس���وق املرك���زي واملكتبة 
العامة، ومواقف سيارات تتسع 
ل� 900 س���يارة، في املشروع 
وجزء آخر ملواقف الس���يارات 

من جهة املنازل.
املش���روع  ان  واض���اف، 
سينتهي العمل فيه نهاية ابريل 
املقبل، الفتا الى ان املشروع مر 
بعدة عراقيل بس���بب تقاعس 
ووفاة املق���اول، اال ان الوزارة 
ارتأت تطبيق افضل احللول 
لسرعة االجناز بأسلوب تعاقدي 
طبقا للمواصف���ات، معلنا ان 
كافة التمدي���دات الكهربائي���ة 
مت االنتهاء منها وان اجراءات 
الكهربائ���ي  التي���ار  ايص��ال 
متشي في طريقها طبقا للدورة 
املستندية، وسيتم ايصالها بعد 

شهر من اآلن.

متثلت في تعثر املقاول االصلي، 
ولديه بعض املشاكل مع مقاولي 
الباطن، ما دعا وزارة االشغال 
املباش���ر مع مقاولي  للتعاقد 
الباطن ملعاجلة الوضع القائم، 
الفتا الى ان هذا احلل عمل على 
سرعة االجناز مشيدا باملشروع 
املتميز،  بشكل عام ومبوقعه 
معربا عن امله في االنتهاء في 
املوعد احملدد ليشكل اضافة الى 
التي نعتز  التعاونية  احلركة 

بها في الكويت.
واش���ار الى ان���ه كان من 
املفترض ان تقوم وزارة الشؤون 

الضاحية يشعرنا بالفخر على 
الرغم من الشكوى من التأخر 
في االجناز الفت���ا الى ان هذا 
املركز مبا فيه من انشطة هو 
عبارة عن سوق مركزي كبير 
يشمل اكثر من 60 محال جتاريا، 
وانشطة اخرى كاملكتبة العامة 
ومركز تنمية املجتمع واملسجد 
واملخفر، معرب���ا عن امله في 
ان يس���تفيد اهالي حطني في 
القريب العاج��ل من هذا املوقع 

املميز.
من جهته، قال النائب د.وليد 
التأخير  الطبطبائي مش���كلة 

تدارك���ت ال���وزارة األمر، ومت 
الى اس���لوب قانوني  اللجوء 
ومن خالل القنوات القانونية 
واجلهات الرقابية، ومت التعاقد 
املباش���ر من مقاولي الباطن، 
إلجن���از كل أعم���ال اجلمعية 
واالنتهاء من املش���روع نهاية 
ابريل املقبل، مؤكدا ان الوزارة 
ستطبق كل ما هو منصوص 
علي���ه بالعقد من إج���راءات 

وغرامات بحق املقاول املنفذ.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري، ما مت 
من اجنازات حتى اآلن في مركز 

فرج ناصر
اعلن وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان الوزارة ستتخذ 
كل االجراءات القانونية بحق 
املقاول املنف���ذ ملركز ضاحية 
حطني والذي عمل على تأخير 
اجن���از املركز وتعطل االعمال 
في���ه، الفت���ا ال���ى ان الوزارة 
قام���ت بالتعاقد املباش���ر مع 
مقاولي الباطن لسرعة اجناز 

املشروع.
وقال د.صفر ل���دى تفقده 
صباح امس مقر املشروع مبعية 
نواب املنطق���ة ووكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري ورئيس 
واعض���اء جمعية حطني، هذه 
ليست املرة األولى التي جتتمع 
فيها م���ع أهالي املنطقة الذين 
قاموا بزيارتي اكثر من مرة في 
مكتبي، وكانت هناك زيارات 
س���ابقة، الفتا الى ان املناطق 
القدمي���ة في الكويت الزال لها 
بالنا مبناطق  احتياجات، فما 
حديثة جميلة في تنس���يقها 
وتنظيمها، لذا سنس���تمع إلى 
مطالبهم ونحن مؤمتنون على 
ميزانيات وبرامج وأعمال كثيرة 
لتنفي���ذ متطلب���ات املواطنني 

واحتياجات املناطق.
واش���ار الى انه بعد تعثر 
املش���روع لفترة م���ن الزمن، 

خالل تفقده مركز ضاحية حطين

صفر: اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المقاول المنفذ
لمركز ضاحية حطين بعد أن تأخر في إنجازه

د.فاضل صفر خالل تفقده مركز ضاحية حطني

اجل التوعية في هذا اجلانب. 
من جانبه، أكد عضو مجلس 
حي منطق���ة اليرموك د.أنور 
الرفاعي ان املوروث الكويتي 
كبير جدا، لكنن���ا مقصرون 
فيه، والدول تقاس حضاريا 
مبوروثها التاريخي، الفتا الى 
انها  الكويت  ان املعروف عن 
بيئة طاردة كونها صحراوية 
بال زرع وال ماء وال شجر، ولكن 
السبب وراء سكنى أهلها فيها 
هو األمن واألمان، وكانت دولة 
مؤسس���ات منذ قدمي الزمن، 
تفوق م���ا حولها من مناطق. 
من جانبه، أكد استاذ التاريخ 
احلدي���ث في الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
د.موسى الغضبان، ان أهمية 
التاريخ تأتي من كونه وسيلة 
للربط بني املاضي واحلاضر 
واملستقبل، الفتا الى ان التاريخ 
الكويتي يحتل أهمية من حيث 
كونه معلما لألجيال وموجها 
ف���إن ضرورة  لألمة، وعليه 
االعتزاز بهذا التاريخ أمر مهم 

جدا.

النبي ژ بالدعوة الى االسالم، 
مشددة على اهمية االهتمام بهذا 
االمت���داد والوجود التاريخي 
للدولة، واملزي���د من العناية 
باآلثار الكويتية التي تتعرض 
لالندثار وقالت اننا في اجلمعية 
التاريخية نقوم ببذل جهود 
حثيثة ونراسل املسؤولني من 

لها مواق���ع اثرية وحضارية 
متتد آلالف السنني قبل امليالد، 
في جزيرة فيلكا وغيرها من 
املواق���ع كما ان له���ا تاريخا 
التاريخ االسالمي،  وآثارا من 
حيث كان���ت مملكة البحرين 
العظمى متتد من احلساء الى 
كاظمة عندما وصلتها رسالة 

الوطنية، وحتت عنوان »نشأة 
الكويت أدلة تاريخية وحقائق« 
مبشاركة د.السيد انور الرفاعي 

ود.موسى الغضبان.
وقالت الشيخة ميمونة: »ان 
قرب العهد من االحتفال باالعياد 
الوطنية يستدعي منا العودة 
الى تاريخ نشأة الكويت، والتي 

محمد راتب
اكدت عمي���دة كلية اآلداب 
في جامعة الكويت الش���يخة 
د.ميمونة الصباح ان نش���أة 
الكويت كانت في تاريخ مبكر 
عما س���بق ذكره في املؤلفات 
السابقة للمؤرخني احلديثني، 
الفتة الى انه مت تشكيل جلنة 
اكادمييني من اعضاء اجلمعية 
التاريخية حتت مظلة الديوان 
االميري، وبع���د نهاية القرن 
الرابع للكويت في سنة 2013، 
وسيكون هناك احتفال كبير 
بهذه املناسبة، وهذه الوثائق 
الكويت  تدل على اس���تقالل 
منذ نش���أتها، ولفتت الى انه 
مت تأليف كتاب لتدريسه في 
جامعة الكويت يتناول تاريخ 

الكويت.
جاء ذل���ك خ���الل الندوة 
الت���ي نظمه���ا مجل���س حي 
منطق���ة اليرموك ف���ي مركز 
تنمية املجتمع صباح امس، 
بالتعاون مع جمعية اليرموك 
التعاوني���ة ومكتبة اليرموك 
العامة، وذلك مبناس���بة قرب 
الكوي���ت باعيادها  احتفاالت 

اس����تقبل محافظ مبارك الكبير الشيخ علي 
العبداهلل مبكتبه باحملافظة رئيس جمعية صباح 
السالم التعاونية عبدالرحمن العتيبي وأعضاء 
مجلس اإلدارة وتبادل����وا العديد من املواضيع 
واملشاكل التي تواجه أهالي منطقة صباح السالم 

وأسرهم.
وأكد العتيبي ان الزيارة كانت مثمرة للغاية 
وطرحنا جميع االجنازات التي قدمها مجلس االدارة 
واملشاكل التي تواجه املساهمني وأهالي املنطقة 
ومنها انشاء حديقة وس����احة رياضية خلدمة 
املنطقة وأكد العتيبي ان اجلمعية لديها مستثمرون 
باجلمعية لدعم مش����روع بناء مالعب رياضية 

وساحات وحديقة خلدمة أهالي املنطقة.
وأشاد احملافظ باجلهود التي يقوم بها رئيس 
وأعضاء مجلس ادارة جمعية صباح الس����الم 
وانه سيخاطب الهيئة العامة للشباب والرياضة 
من اجل حتقيق رغب����ات األهالي وخدمة قطاع 
الشباب وعرض تقدمي جميع االمكانات للتعاون 
مع اسرة اجلمعية لتحقيق اآلمال املرجوة ثم قام 
العتيبي بتقدمي درع تذكارية تقديرا للشيخ علي 
العبداهلل على جهوده وتشجيعه ألسرة اجلمعية 

ومساندتها في شتى املجاالت.

خالل ندوة »نشأة الكويت أدلة تاريخية وحقائق« بالتعاون مع »تعاونية اليرموك«

ميمونة الصباح: تاريخ الكويت عريق تدل عليه الوثائق

محافظ مبارك الكبير استمع إلى احتياجات تعاونية صباح السالم

)كرم دياب(الشيخة د.ميمونة الصباح ود.موسى الغضبان ود.أنور الرفاعي خالل الندوة

محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل يتوسط أسرة جمعية صباح السالم

»تعاونية السرة« نظمت رحلة عمرة لمساهميها
محمد راتب

كعادتها الس���نوية نظمت جمعية 
السرة التعاونية رحلة عمرة ملساهمي 
منطقة السرة وذلك انطالقا من دورها 
ف���ي تق���دمي أفضل اخلدم���ات ألهالي 

املنطقة.
وصرح رئيس مجلس اإلدارة احمد 

اخلباز بأن هذه الرحلة القت استحسان 
املعتمرين من حيث حسن االستقبال 
والتنظيم واإلدارة، س���واء في مطار 
الكوي���ت او جدة من تق���دمي اخلدمة 
واإلقامة ملدة أربعة أيام )ثالثة ليال( 
بفن���دق دار التوحيد م���ن 3 وحتى 6 
اجلاري في جو تسوده الروح اإلميانية 

م���ن زيارة املش���اعر واملدينة املنورة 
وايضا زيارة جدة وقد تخللت الرحلة 
حفل توزيع اجلوائ���ز على الفائزين 
باملسابقة الثقافية. وتقدم رئيس اللجنة 
االجتماعية وممثل اجلمعية لدى االحتاد 
بالشكر ألهالي املنطقة لتعاونهم مع 
إدارة اجلمعية داعي���ا اهلل أن يتقبل 

طاعتهم جميعا، مؤكدا استمرار مجلس 
اإلدارة وبالتعاون مع اللجنة االجتماعية 
ف���ي تقدمي كل ما هو مفيد للمس���اهم 
بصفة عامة، وفي النهاية قدم الشكر 
 الى جميع اعض���اء الوفد من مجلس
االدارة والوفد االداري على جهودهم 

الطيبة.
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