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محمد راتب
أكد أمني السر ورئيس جلنة 
الدسمة  املشتريات في جمعية 
وبني���د الق���ار التعاونية هاني 
اجلعفر أن مجلس ادارة اجلمعية 
ماض قدما في التخفيف عن كاهل 
املواط���ن واملقيم م���ن التبعات 
الس���لبية التي أصابت اجلميع 
نتيجة ملوجة ارتفاع االس���عار 
التي شهدتها االسواق والسلع 
االس���تهالكية والغذائية خالل 
اآلونة االخي���رة، ويتجلى ذلك 
التخفيف من خالل املهرجانات 
التسويقية على مدار العام التي 

تشمل معظم الس���لع واملواد الغذائية التي تشهد 
حتطيما لالسعار بنسب تصل في بعض االحيان 
ال���ى 50%. ودعا اجلعفر في تصريح صحافي الى 
تفعيل جلنة مراقبة االسعار والتعامل بجدية وحزم 
مع التاجر الذي تثبت عليه صفتا اجلشع والتربح 
الفاحش على حساب املستهلكني، محتجا بتذرعات 

واهية تنطلق من أرضيات عاملية 
ش���عارها األزم���ة االقتصادية 
وارتفاع االسعار في بلد املنشأ، 
اضافة ال���ى وضع ضوابط من 
شأنها تقويض هذه الظاهرة التي 

أرهقت جيوب اجلميع.
وأعلن اجلعفر ان مهرجانات 
اخلض���ار والفواك���ه م���ا زالت 
مستمرة وبوتيرة عالية وبأسعار 
تنافس���ية، حيث يشهد السوق 
يوميا اقباال الفتا من قبل أهالي 
املنطقة وغيره���م، موضحا ان 
ي���دركان ان  املواط���ن واملقيم 
اسعار اجلمعية هي االقل مقارنة 
باالسواق احمليطة، لذا فهم يتجهون نحو منتجاتنا 
بعدم���ا ثبت لهم أنها االفضل واالقل في الس���عر. 
وكشف اجلعفر عن وصول معدات خاصة لتقشير 
االناناس وتكييسه للزبائن بصورة مجانية داخل 
الس���وق املركزي في منطقة الدسمة، حيث أصبح 

بإمكان مرتادي اجلمعية التمتع بهذه اخلدمة.

المرشود: توقيع عقد تأثيث الفروع الجديدة في ضاحية مبارك العبداهلل
محمد راتب

عقدت جمعية مش���رف التعاونية برئاسة م.احمد 
املرشود وبحضور اعضاء مجلس االدارة عقدا لتأثيث 
الفروع اجلديدة في قطعتي 1 و2 بضاحية مبارك العبداهلل 
اجلابر )غرب مش���رف( بالتعاون مع مجموعة النسيم 
الذهبية التي ستش���رف على توريد وتركيب وصيانة 
الثالجات والفريزرات وارفف العرض وكاونترات الكاشير 

داخل تلك االسواق املركزية.
وصرح رئيس مجلس االدارة املرش���ود بان حرص 
مجلس االدارة على تنفيذ هذا املشروع يهدف في املقام 
االول الى تقدمي كل ما هو رائد ويخدم منطقة مش���رف 
وضاحية مبارك اجلابر وسكانها بشكل عام وهذا املشروع 
هو بداية لسلس���لة ومش���اريع منها احلضانة وصالة 

االفراح خلدمة اهل املنطقة وروادها الكرام.

العبداهلل: الكويت لن تنسى تضحيات جنود التحالف الشجعان في حرب التحرير

أقيم حتت رعاية سفارتنا لدى واشنطن وجلنة البيت 
األبيض للذكرى في واش����نطن أول م����ن أمس االحتفال 
الس����نوي ال� 19 تخليدا لذكرى أرواح اجلنود القتلى في 

حرب حترير الكويت.
وقال س����فيرنا لدى الواليات املتحدة الش����يخ سالم 
العبداهلل بهذه املناسبة ان سفارتنا لدى واشنطن تلتقي 
سنويا مع اسر اجلنود القتلى في حرب حترير الكويت 

الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حترير الكويت.
وأكد أهمية االلتقاء مع اس����ر اجلنود القتلى سنويا، 
مش����يرا الى انه يتطلع س����نويا الى عقد مثل هذا اللقاء 
وذلك للتعبير عن وفاء الكويت، وتذكيرا ألس����ر القتلى 
بأن الكويت لن تنس����ى أب����دا تضحية هؤالء اجلنود في 

سبيل حتريرها.
كما أعرب الش����يخ سالم عبداهلل في كلمة ألقاها أمام 

احلضور بهذه املناسبة عن عميق شكر وامتنان وتقدير 
حكومة وش����عب الكويت للتضحيات التي بذلها جنود 
التحالف الشجعان ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل حترير 

الكويت من براثن الطاغية صدام حسني.
وحيا الديبلوماسي الكويتي استعادة الواليات املتحدة 
لرفات الطيار البحري األميركي مايكل سكوت وهو آخر 
جندي في قائمة اجلنود األميركيني املفقودين في حرب 
حترير الكويت، معربا في الوقت ذاته عن أمله في سرعة 
استكمال التوصل الى رفات الكويتيني املفقودين الذين 

يبلغ عددهم تقريبا 300.
وأوض����ح أن الكويت خطت خط����وات نحو التجديد 
واحلداثة منذ العام 1991 اي منذ التحرير، مشيرا الى احياء 

العملية الدميوقراطية عبر البرملان الكويتي.
كما س����لط العبداهلل الضوء على مس����ألة منح املرأة 

الكويتية كل حقوقها السياسية في االنتخاب والترشح، 
مش����يرا الى وجود أرب����ع نائبات كويتي����ات حتت قبة 

البرملان.
وعلى صعيد العالقات اخلارجية، قال الش����يخ سالم 
العبداهلل ان الكويت تلعب دورا مهما في ديبلوماس����ية 
املنطقة، مضيفا ان الكويت كانت من اقوى احللفاء للواليات 
املتحدة خالل حرب حترير العراق وايضا في افغانستان 

وفي احلرب ضد االرهاب.
من جانبها، قالت رئيس����ة جلنة احياء ذكرى ضحايا 
احلرب كارميال الس����بادا ان هذه املناسبة مهمة جدا في 
نفوس أسر الضحايا وهي تفوق الوصف والكلمات كما 
ان����ه لن يكون من املمكن اجراء ه����ذا االحتفال دون دعم 

سفارة الكويت لدى الواليات املتحدة.
واضافت »انه ألمر رائع ومريح ما تشعر به اسر الضحايا 

من رعاية واهتمام من االصدقاء بعد مرور 19 عاما ناهيك 
عن شعورهم بهذا التقدير والعرفان ازاء تضحيات ابنائهم 

لتحرير الكويت وان ارواحهم لم تذهب سدى«.
من جانبها، قالت مسؤولة ادارة الشؤون العامة بني 
احلكومات في وزارة قدامى احملاربني تامي دكوورث بهذه 
املناسبة »اننا نخلد ذكرى اجلنود األميركيني الشجعان 

الذين ضحوا بأرواحهم دون تردد«.
ووصفت تامي دكوورث التي فقدت س����اقيها واحدى 
ذراعيها ابان خدمتها كطيار هليكوبتر خالل حرب حترير 
الكويت نفسها بانها كانت من احملظوظني لعودتها لبالدها 
في حني »ان االبطال ه����م االذين لم يتمكنوا من العودة 

الى بالدهم«.
وأكدت ان الرئيس األميركي باراك اوباما ووزير شؤون 
قدامى احملاربني اريك شينس����كي يكرسان كل طاقاتهما 

وامكاناتهما في س����بيل ضمان حصول قدامى احملاربني 
وأسرهم على الرعاية الكاملة واملثلى.

وشارك في االحتفال عالوة على اسر الضحايا سفراء 
دول التحالف وعدد آخر من كبار املسؤولني.

وجرى في ختام االحتفال رفع علمي الكويت واملفقودين 
في العراق على طاولة الذكرى.

وكانت س����فارتنا لدى واش����نطن أقامت حفل عشاء 
السبت املاضي على شرف أسر الضحايا.

وقالت بوني هوارد وهي والدة اجلندي األميركي ارين 
هوارد املقتول في آخر يوم من حرب التحرير خالل حفل 
العشاء ل� )كونا( انها حترص على املشاركة في هذه املناسبة 
في كل عام ألنها تعني الكثير جدا بالنسبة لها معربة عن 
شعورها بالتقدير لتذكر الشعب الكويتي حتى اآلن وبعد 

مرور عشرين عاما لتضحيات هؤالء اجلنود.

سفارتنا في واشنطن احتفلت بالذكرى الـ 19 ألرواح ضحايا حرب تحرير الكويت

كلمة مبناسبة الذكرى الـ 19 ألرواح ضحايا حرب التحرير

م.أحمد املرشود أثناء توقيع العقد

جانب من احلضور املشاركني في املناسبة الشيخ سالم العبداهلل ملقيا كلمته

 الجعفر: مهرجانات الخضار والفواكه
مستمرة في تعاونية الدسمة وبنيد القار

 الرشيدي: تعاونية الفردوس وفرت
سبل الراحة للمشاركين في العمرة

محمد راتب
عادت رحلة عمرة جمعية الفردوس التعاونية 
لمساهميها من الديار المقدسة السبت الماضي، 
وأثنى المشاركون في العمرة على حسن التنظيم 
ودقة العمل وتوفير سبل الراحة من قبل مجلس 
االدارة والقائمي���ن على الرحلة وتذليل جميع 
الصعوبات والعقبات والمس���اعدة في جميع 

االمور التي يحتاج اليها المعتمر.
واكد عضو مجلس االدارة ورئيس اللجنة 
المالية واالدارية محمود الرشيدي حرص ادارة 
الفردوس التعاونية على توفير س���بل الراحة 

للمشاركين في العمرة، وااللتزام دائما في كل ما 
يصب في مصلحة مساهمي الجمعية والمشاركة 
في رفع بعض التكاليف المالية عنهم بتنظيم مثل 
هذه الرحالت الدينية، مضيفا ان الجمعية بصدد 
تنظيم رحالت اخرى في المستقبل القريب سيتم 

االعالن عنها وتحديد الوقت المناسب لها.
وذكر الرش���يدي ان الجمعية تقوم بتنظيم 
مهرجانات تس���ويقية متنوع���ة وعروضات 
خاصة وتعمل على الدوام في كل ما يس���اعد 
على تخفيض االسعار س���واء للمساهمين أو 

ساكني المنطقة.

وصول معدات خاصة لتقشير األناناس وتكييسه مجانًا

هاني اجلعفر

بعض املشاركني في العمرة


