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رئيس الوزراء األردني في الكويت غدًا

يصل الكويت غدا االثنني رئيس الوزراء االردني 
س���مير الرفاعي في زيارة رس���مية تستغرق يوما 

واحدا.
وينقل الرفاعي خالل زيارته رس���الة من العاهل 
االردني امللك عبداهلل الثاني بن احلسني الى صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
وقال سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 

ان زيارة الرئيس الرفاعي تعبر عن عمق العالقات 
بني البلدين الشقيقني. وأوضح ان الزيارة تأتي في 
اطار التنسيق والتشاور بني قيادتي البلدين الشقيقني 
والذي يشمل مختلف قضايا التعاون املشترك. ويرافق 
الرئيس الرفاعي في زيارته التي تستغرق يوما واحدا 
وزراء اخلارجية ناصر جودة واملالية محمد ابوحمور 

وتطوير القطاع العام عماد فاخوري.

البنك األهلي يقدم مساهمة مالية 
لجمعية مشرف التعاونية

»التجارة« خاطبت »اتحاد التعاونيات« 
لتطبيق »الباركود« في فروع التموين

 عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة 
أرسلت كتابا اخلميس املاضي الى احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
يتضمن ضرورة تطبيق نظام »البارك����ود« في الفروع التموينية. 
وأضافت املصادر ان الوزارة تهدف الى تطوير نظام صرف الس����لع 
املدعومة للمواطنني من خالل »الصرف الرقمي«، وذلك لتشديد الرقابة 
ومنع تهريب الس����لع التموينية املدعومة. وأشارت املصادر الى ان 
»التجارة« أعطت مهلة لبعض اجلمعيات التعاونية حتى األول من 
يونيو املقبل لاللتزام بتعليماتها او إيقاف املواد التموينية عند فروع 
اجلمعيات التعاونية املخالفة.ولفتت املصادر الى ان »التجارة« ستنظر 
الى موضوع صرف املواد التموينية من خالل »الشريحة« او بطاقة 

الكترونية خالل الفترة املقبلة.

ي����درك البنك األهلي أهمية التفاعل مع املجتمع الذي يعمل فيه، 
لذا، يقدم البنك املساهمات املالية للعديد من املؤسسات التي تخدم 
أفراد املجتمع الكويتي، وتركز املسؤولية االجتماعية للبنك بشكل 
خاص على األنشطة والبرامج التي تخدم افراد املجتمع.قدم البنك 
األهلي الكويتي مساهمة مالية خاصة لدعم أنشطة جمعية مشرف 
التعاونية، وذلك في إطار جهود البنك املتواصلة في خدمة املجتمع 
والعمل التعاوني في الكويت واملشاركة في جميع األنشطة االجتماعية 
والتعاونية املختلفة واالهتمام بش����رائح املجتمع كافة.ومن جانبه 
عبر رئيس تعاونية مشرف أحمد املرشود عن شكره لهذه املبادرة 
من مؤسسة عريقة س����باقة في تقدمي املساعدات واملساهمات مثل 

البنك األهلي الكويتي.

سعود مصبح الشحوميجميعة مشرف التعاونية تتسلم مساهمة البنك األهلي

وبحضوركم يتم الفرح والسرور
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