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هادي جريان اخلرفشيشعيل العازمي

قطع كيكة حفل افتتاح السوق املركزي في ضاحية فهد األحمد الشيخ ضاري الفهد يتسلم درعا تذكارية من تعاونية الصباحية

حضور حاشد من أبناء ضاحية فهد األحمدهادي جريان اخلرفشي يقدم شرحا للشيخ ضاري الفهد عن أقسام السوقأصناف متنوعة في السوق املركزي في ضاحية فهد األحمد

)أنور الكندري( الشيخ ضاري الفهد يقص شريط االفتتاح بحضور وكيل الشؤون رئيس وأعضاء مجلس إدارة تعاونية الصباحية في استقبال الشيخ ضاري الفهد

ضاري الفهد يفتتح السوق المركزي لتعاونية الصباحية في ضاحية فهد األحمد: 
معكم قلبًا وقالبًا إليصال الكهرباء وتوفير مساحات إضافية للسوق

محمد راتب
وع���د الش���يخ ض���اري فهد 
األحمد، سكان ضاحية الشهيد 
فهد األحمد ببذل جميع اجلهود 
املتاحة من أجل استكمال اخلدمات 
في منطقته���م، والعمل الدؤوب 
على اإلس���راع في إيصال التيار 
الكهربائي لبعض أصحاب القسائم 
املتضررة وتخصيص مساحات 
إضافية لسوق الضاحية املركزي 
من أجل عمل مخازن ومبنى إدارة، 
وقال: »لن نألو جهدا ولن نقصر 
أبدا في هذا األمر، وس���نخاطب 
اجلهات املعنية في ذلك، فسكان 
الضاحية عزيزون علينا ألنهم 
من أبناء ه���ذا الوطن احلبيب، 
واعتبرونا معكم قلبا وقالبا ويدا 

بيد بإذن اهلل«.
جاء ذلك بعد مناش���دة تقدم 
بها نائب رئي���س مجلس إدارة 
اجلمعية هادي جريان اخلرفشي 
للشيخ ضاري فهد األحمد، على 
هامش افتتاح الس���وق املركزي 
لتعاونية الصباحية في ضاحية 
الشيخ فهد األحمد السكنية مساء 
أول من أمس، وذلك برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
الفهد،  الش���يخ أحمد  اإلسكان، 
النائب سعد زنيفر،  وبحضور 
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري، ورئيس 
البلدي زي���د عايش  املجل���س 
العازمي، ورئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية الصباحي���ة 
العازمي، ونائب رئيس  شعيل 
مجل���س اإلدارة ه���ادي جريان 
اخلرفش���ي، وأم���ن الصندوق 
سلمان العازمي، وعضو مجلس 
اإلدارة محمد احملجان، والعضو 
صالح العازمي، والعضو منصور 
املطيري، والعضو نايف العازمي، 
إضافة إلى حشد جماهيري كبير 
من س���كان ضاحية فهد األحمد 

كما أنه مت افتتاح فرع الغاز خلدمة 
املنطقة، مؤكدا أن خطوة افتتاح 
املزيد  السوق املركزي سيلحقها 
من األعمال اإلنشائية في املستقبل 
املنظور، وأن اجلمعية س���تقدم 
مفاجآت ألهالي منطقة الصباحية 
وضاحية الشيخ الشهيد فهد األحمد 
من خالل عمل مهرجانات حتطيم 
األس���عار والعروض التسويقية 
املتمي���زة إضافة إلى األنش���طة 
االجتماعية التي ستش���هد املزيد 
في الفترة املقبلة، خصوصا في 
منطقة الشهيد فهد األحمد كونها 
عزيزة علين���ا وعلى كل كويتي، 
ولن نتوانى في خدمتها وخدمة 

مرافقها وأهاليها.

تأخر »روتيني«

وقال: إن عدد احملالت املستثمرة 
في السوق اجلديد يبلغ 27 محال، 
استثمرت بالكامل، وتضم أغراضا 
متنوعة تكفل سد جميع احتياجات 
السكان، مضيفا أن أهالي منطقة 
الصباحية وضاحية الشيخ فهد 
األحمد اعتادوا على االستفادة من 
أفضل األنش���طة واخلدمات التي 
يقدمها لهم مجلس إدارة جمعية 
التعاونية، ومؤكدا  الصباحي���ة 
أن هذا السوق سيزيد من حجم 
مبيعات اجلمعية، نظرا لإلقبال 
املتوقع من قبل األهالي واملناطق 
املجاورة عليه، وقال: التمس العذر 
كرئيس مجلس إدارة سابق، من 
أهالي منطقة الشيخ فهد األحمد 
عن ع���دم افتتاح الس���وق خالل 
العام 2009 نظرا لبعض الظروف 
التي واجهناها خالل رئاس���تي 
ملجل���س اإلدارة، وهي اإلجراءات 
الروتينية من قبل وزارة الشؤون 
والتي أعاقت افتتاح هذا السوق 
في وقت مبكر، فضال عن وجود 
بعض املشاكل مع مقاول املشروع. 
كما كشف عن قرب إنشاء سوق 
الصباحية املركزي رقم 2، مبساحة 

نحو 4000م2.

ومنطقة الصباحية.

إضافة قيمة

الفهد،  الش���يخ ضاري  وأكد 
أن افتت���اح الس���وق املرك���زي 
يعتب���ر إضافة قيمة إلى احلركة 
التعاونية التي تفخر بها الكويت، 
وقال: »أبارك ألهالي املنطقة هذه 
اخلطوة القيمة والتي كانت نتاجا 
طيبا جلهود حثيثة بذلها مجلس 
إدارة جمعية الصباحية التعاونية، 
حيث إن هذا السوق مت استكماله 
في وقت قياسي، وسيسهم بصورة 
فاعلة في تلبية احتياجات أهالي 

املنطقة ومحبيها«. 
وعقب قيامه بجولة في أرجاء 
الس���وق اجلديد، وصف الشيخ 
ضاري هذا العمل باملميز، والذي 
يدل على جودة اإلدارة واإلشراف، 
وهو ما يزيد م���ن رقي احلركة 
التعاونية التي يعود الفضل في 
تأسيس���ها بهذا الوطن بعد اهلل 
تعالى إلى املغفور لهما بإذن اهلل 
الش���يخ جابر األحمد والش���يخ 
الس���الم، ودعمهما لهذه  صباح 

اجلمعيات.
وف���ي تعليقه على احلش���د 
اجلماهي���ري الكبير الذي حضر 
االفتت���اح، قال الش���يخ ضاري 
الفهد: »إن فرحتنا وفرحة األهالي 
املرتسمة على وجوه املتجمهرين 

على قلوب الكويتين وهو الشيخ 
الشهيد فهد األحمد، رحمه اهلل، 

وطيب ثراه.

أسواق تعاونية

وكشف وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري، 
أن برنامج عمل احلكومة في اخلطة 
اخلمسية للدولة يركز على التوجه 
إلنشاء املزيد من مراكز التسوق 
في املناطق السكنية حتت مظلة 
احلركة التعاونية، وهو ما سيكون 
واضحا في امل���دن اجلديدة مثل 
مدينة الشيخ جابر األحمد ومدينة 
الش���يخ صباح األحمد ومدينة 
التي تقوم املؤسس���ة  املط���الع 
العامة للرعاية السكنية بإنشائها، 
مؤكدا أن السوق املركزي لضاحية 
الشهيد الشيخ فهد األحمد، يعتبر 
إضافة قيمة وجديدة لألس���واق 
التعاونية املنتشرة في كل مناطق 

الكويت.
كما لفت إلى أن السوق اجلديد 
بإمكانيات���ه ومرافقه التي اطلع 
عليها، كفيل بتقدمي أفضل اخلدمات 
لسكان الضاحية، حيث إن مساحته 
التي تق���در ب���� 1300م2 إضافة 
إلى 27 محال جتاريا مس���تثمرا، 
ستساهم في تلبية املتطلبات التي 
يحتاجها س���كان املنطقة، وذلك 
من السلع واخلدمات األساسية 

العم���ل على إيصال  إلى  إضافة 
الكهربائ���ي للمتضررين  التيار 

من أهالي املنطقة.
وقال اخلرفشي: إن هذه املنطقة 
عزيزة على قلب كل كويتي، ألنها 
حتمل اسم »الشهيد البطل« الشيخ 
فهد األحمد الذي أثرى بشهادته 
معان���ي االنتماء وح���ب الوطن 
والدفاع عنه والبطولة التي يشهد 
له بها كل أبناء هذا الوطن، ومازال 
حتى اليوم وسيبقى في قلوب كل 
الكويتين، فنحن لن ننساه أبدا، 
وقد قمنا مبناش���دة ابنه الشيخ 
ضاري ليكون عونا لنا بعد اهلل، 
وبالتالي، فإن الفرحة ستعم جميع 
أهال���ي املنطقة، وف���ي مقدمتهم 
أعض���اء مجل���س إدارة جمعية 
الصباحي���ة التعاونية، متوجها 
بالشكر الى الشيخ ضاري الفهد 
على حضوره حفل افتتاح سوق 
ضاحية فهد األحم���د، مؤكدا ان 
اجلهود احلثيثة التي بذلت من اجل 
افتتاح سوق ومركز ضاحية فهد 
األحمد ستستمر لتحقيق املزيد من 
االجنازات لهذه املنطقة العزيزة 

على قلوبنا جميعا.

مناشدة

وطالب اخلرفشي وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل، د.محمد 
العفاسي بفتح باب املساهمة ألهالي 

هما فرح���ة واح���دة«، متوجها 
بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة من خالل إدارتهم الناجحة 
وجهودهم احلثيثة في إخراج هذا 
السوق املركزي بهذه احللة املميزة، 
وبوقت قياس���ي جدا، معربا عن 
أمله في أن تس���هم هذه اخلطوة 
في أن تكون إضافة جديدة لإلخوة 

املقيمن في املنطقة.

حلة مميزة

من جهته، توجه النائب سعد 
زنيفر، بالشكر إلى مجلس إدارة 
التعاونية،  جمعية الصباحي���ة 
وعلى رأسهم رئيس مجلس اإلدارة 
شعيل العازمي، وأعضاء مجلس 
اإلدارة، واحلش���د اجلماهي���ري 
الضخم ال���ذي حضر هذا احلفل 
املنظم بص���ورة متميزة، وقال: 
»إن دل هذا على شيء، فإمنا يدل 
على محبة أهالي املنطقة ملنطقتهم 
وملن يحمل اسم هذه املنطقة وهو 
الشيخ الشهيد فهد األحمد«، مشيرا 
إلى أن ما شهده في السوق املركزي 
يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن 
مجلس إدارة جمعية الصباحية 
التعاونية لم يتوان في بذل اجلهود 
الكبيرة من أجل إخراج هذا السوق 
بحلته املميزة«، وقال: نسأل اهلل 
أن يوفقكم وأن يوفق أهالي هذه 
التي حتمل اسما عزيزا  املنطقة 

والكماليات.

سعادة غامرة

وبدوره، أدلى رئيس مجلس 
إدارة جمعية الصباحية التعاونية 
العازم���ي، بتصري���ح  ش���عيل 
للصحافين، أعرب فيه عن سعادته 
الغامرة للمشاركة في حفل افتتاح 
سوق الشيخ فهد االحمد، مشيرا 
إلى أن منطقة فهد األحمد تشتمل 
على السوق املركزي وفرع إضافي 
في قطعة 1 وف���رع في قطعة 2 
وفرع في قطع���ة 3 وفرعن في 

قطعة 4.
كما أكد العازمي أن اجلمعية 
تخطط مستقبال لتوسعة السوق 
املركزي الرئيسي في منطقة فهد 
الى ان السوق  األحمد، مش���يرا 
املرك���زي الرئيس���ي جلمعي���ة 
الصباحية يضم 13 فرعا موزعة 

على كل مناطق الصباحية.

الشهيد البطل

من جانبه، ناشد نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصباحية 
التعاونية هادي جريان اخلرفشي، 
الشيخ ضاري فهد األحمد العمل 
على توس���عة الس���وق املركزي 
في ضاحية الش���هيد فهد األحمد 
وتخصيص مبان لإلدارة العامة 
للجمعية، ومس���احة للمخازن، 

منطقة فهد األحم���د في جمعية 
الصباحية بشكل مؤقت، الى ان 
يتم اتخاذ قرار بفصل هذه املنطقة 
عن جمعي���ة الصباحية وجعلها 
جمعية تعاونية مستقلة من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
حيث يعاني أهالي املنطقة من عدم 
متكنهم من املساهمة في جمعية 
الصباحية كونهم ليسوا من سكان 
املنطقة، ولكي ال تضيع مشترياتهم 
خالل هذه الفترة االنتقالية، وقال: 
»ليس لدينا مش���كلة في الفصل 
حسب اإلجراءات املتبعة في وزارة 
الش���ؤون، فنحن وأبناء املنطقة 
أهالي لبيت واحد، ونحن نفرح 
لهم بفصل اجلمعية، لكننا نطالب 
بأن يستفيدوا من مشترياتهم ومن 

أرباح اجلمعية«.

فرع الغاز

ولفت إلى ان مساحة السوق 
املركزي تبل���غ 1390 مترا مربعا 
بعد التوس���عة، مش���يرا الى ان 
املساحة األولية كانت 1200 متر 
مربع، ولكن مت اس���تغالل بعض 
احملالت املجاورة للسوق وكذلك 
املخزن حتى تتم التوس���عة مبا 
يخدم أهالي املنطقة الذين يصل 
عدده���م إلى 4000 مواطن، حيث 
ان أكثر من 50% من س���كان هذه 
املنطقة هم من سكان الصباحية، 

حضور جماهيري حاشد من أهالي المنطقة احتفااًل بهذه المناسبة
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