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)محمد ماهر( د.هالل الساير يفتتح مركز صباح السالم اجلنوبي الصحي  

الحكومة: مليونا دينار لتعويض المدارس والحضانات عن تأجيل الدراسة

الحمود: خطة إستراتيجية لتكريس مفاهيم المواطنة في المناهج

تكليف الكندري إلدارة »الطفولة واألمومة« وإيفاد الوتيد واللوغاني إلى األردن
 مريم بندق

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا بندب االستاذ املشارك بكلية التربية االساسية 

د.لطيفة الكندري للعمل مديرة ملركز الطفولة واالمومة.
جاء الق����رار بناء على القرار ال����وزاري رقم 2006/158 
بش����أن نقل تبعية مركز االموم����ة والطفولة الى املجلس 
االعلى للتعليم، وكتاب املدير العام للهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب رقم 5161 املؤرخ 2010/4/22 بش����أن 
املوافقة على االس����تعانة بخدمات املذكورة للعمل مبركز 

الطفولة واالمومة يومني أسبوعيا ملدة سنة.
واستجابة لرغبة جمعية املعلمني بإرسال وفد لزيارة 
وزارة التربي����ة والتعليم � مديرية ضبط اجلودة باململكة 
االردنية الهاش����مية للتعرف واالستفادة من جتربتهم في 
مجال ضبط اجلودة، وأه����م التطورات التي وصلت اليها 
اململكة في هذا املجال خالل الفترة من 3 اجلاري وحتى 6 
منه، وكت����اب رئيس اجلمعية رقم 289 املؤرخ 2010/4/26 

بترشيح أسماء الوفد الذي سيشارك في هذه الزيارة وموافقة 
وكيل الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة الرسمية تقرر:

تكليف مرمي الوتيد الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج ومنى اللوغاني الوكيل املس����اعد للتعليم العام 
في مهمة رسمية لزيارة وزارة التربية والتعليم باململكة 
االردنية الهاشمية � مديرية ضبط اجلودة الفترة املذكورة، 

وتتحمل جمعية املعلمني تكاليف السفر واالقامة.
وتلبية للدعوة املوجهة من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات للمشاركة في مؤمتر اخلدمات احلكومية االلكترونية 
� تطبيقات وحتديات � للقياديني واملدراء املختصني واملزمع 
عقده في سنغافورة خالل الفترة من 2 اجلاري وحتى 6 منه، 
تقرر ايفاد بدرية اخلالدي ورقية غلوم في مهمة رس����مية 
حلضور مؤمتر اخلدمات احلكومية االلكترونية � تطبيقات 
وحتديات � للقياديني واملدراء املختصني واملزمع عقده في 
سنغافورة خالل الفترة املذكورة ويتحمل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات تكاليف الس����فر واالقامة ورسوم 

االشتراك في املؤمتر.
ونظرا لقيام متاضر السديراوي � وكيل وزارة التربية � 
مبهمة رسمية الى تونس في الفترة من 2 وحتى السادس 
من الش����هر اجلاري، مت تكليف عائشة الروضان � الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية اضافة الى عملها القيام بأعمال 
وكي����ل الوزارة اعتبارا من 2 اجل����اري وحتى عودتها الى 

العمل.
ولقيام مرمي الوتيد � الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج مبهمة رسمية اعتبارا من 2 اجلاري وحتى 7 منه، 
تقرر: تكليف د.خالد الرش����يد � الوكيل املساعد للتخطيط 

واملعلومات اضافة الى عمله القيام بأعمال الوتيد.
وأيضا ملشاركة راضي الرشيدي � الوكيل املساعد للشؤون 
املالية ضمن وفد الوكيلة الذي يقوم مبهمة رسمية الى تونس 
من 2 وحتى 6 اجلاري. تقرر: تكليف دعيج الدعيج � الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية اضافة الى عمله القيام بأعمال 

الوكيل املساعد للشؤون املالية حلني عودته الى العمل.

مريم بندق
ال���وزراء  أص���در مجلس 
قرارا باملوافقة على تخصيص 
ميزانية 2.329.176 دينارا تكلفة 
الرسوم الدراسية ملرحلة رياض 
االطفال واملترتبة على تأجيل 
دراسة مرحلة رياض االطفال 
ودور احلضانة ومدارس ذوي 
االحتياجات اخلاصة ملدة شهرين 
من تاريخ بدء الدراس���ة لهذه 
املراحل جتنبا النتشار مرض 
ان  انفلونزا اخلنازي���ر، على 
تتولى وزارة التربية تعويض 
اصحاب املدارس اخلاصة وفق 
احصائياته���ا املعتمدة، جاء 
القرار بناء على مقترح وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الذي رفعته 

استجابة ملذكرة رئيس االحتاد 
املدارس  الكويتي الصح���اب 

اخلاصة عمر الغرير.
على صعيد مختلف خاطبت 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وزير 
االشغال العامة د.فاضل صفر 
حول دراسة وتصميم واالشراف 

عل���ى تنفيذ مش���روع مجمع 
املدارس اخلاصة.

وذكرت الوزيرة في كتابها: 
الى املوضوع اعاله  باالشارة 

وكتابك���م بتاريخ 2009/7/26 
والذي اف���دمت فيه بأن اللجنة 
املختصة اجنزت مهامها وتقوم 
حاليا باس���تكمال االجراءات 
لتوقيع االتفاقية، وحيث ان هذا 
املشروع يتسم باخلصوصية 
واالهمية لالسراع في تنفيذ هذه 
املجمعات لذوي االحتياجات 
اخلاصة من اجل تخفيف املعاناة 
عنهم وتوفير افضل املتطلبات 
التربوية لهم، يرجى االيعاز الى 
جهات االختصاص لديكم نحو 
تعجيل االجراءات لسرعة اجناز 
هذا الصرح التربوي املهم مع 
أهمية ان تتم موافاتنا بتقرير 
دوري عن سير العمل في هذا 
املشروع واملش���اريع االخرى 

التابعة لوزارة التربية.

وزيرة التربية طلبت من صفر تقريرًا دوريًا عن نسب إنجاز مشاريع الوزارة

شّكلت لجنة برئاسة »التربية« وعضوية »اإلعالم« و»األوقاف« و»الداخلية« والجامعة و»التربية األساسية«

الروضان وكيلة باإلنابة والرشيد للقيام بأعمال الوتيد والدعيج لـ »المالية« حتى حضور الرشيدي

مريم بندق
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 242 في 
اجتماع����ه الذي عقد في 14 فبراير الماضي 
بشأن تش����كيل لجنة تضم في عضويتها 
ممثلين ع����ن كل وزارات التربية، اإلعالم، 
األوقاف، والشؤون اإلسالمية، والداخلية 
إلى جان����ب جامعة الكويت وكلية التربية 
األساسية إلعداد خطة استراتيجية متكاملة 
لتكريس مفاهي����م المواطنة واالنتماء في 
مناه����ج وزارة التربية من خالل دراس����ة 
ومراجعة ما ورد بتقارير وزارة التربية عن 
المسح الشامل لمفاهيم المواطنة واالنتماء 
للوطن في المناهج والكتب الدراسية وموافاة 
مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة خالل 

ثالثة اشهر من تاريخ القرار.
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي الحمود قرارا نص على: 

أوال: تشكيل لجنة إعداد خطة استراتيجية 
متكاملة لتكريس مفاهيم المواطنة واالنتماء 
في مناهج وزارة التربية برئاسة مريم الوتيد 
الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية 
والمناهج، وعضوية: د.عبدالرحمن األحمد 
عميد كلية التربية جامعة الكويت، د.بهيجة 
بهبهاني � كلية التربية األساسية � الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي، 
العقيد د.صباح الغيص � 
أكاديمية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية � وزارة 
الداخلية، د.فيصل البناي 
التخطيط  إدارة  � مدير 
والتطوير وزارة اإلعالم، 
ناصر العمار مدير إدارة 
الخيري����ة  الجمعي����ات 
والمبرات وزارة الشؤون 
والعمل،  االجتماعي����ة 
ومحمد العمر مدير إدارة 
الدراس����ات اإلسالمية � 

وزارة األوقاف.
ثانيا: مهام اللجنة: 1� دراسة ومراجعة 
ما ورد بتقارير وزارة التربية عن المسح 
الشامل لمفاهيم المواطنة واالنتماء للوطن 

في المناهج والكتب الدراسية.
2� االطالع على تجارب الدول التي حققت 
سبقا وتقدما ملحوظا في مناهجها التربوية 
واالستفادة منها وتكييفها بالطريقة التي 
تتسق مع مخرجات الدراسة وتساعد على 

تحقيق االهداف المرجوة منها.
3� االس����تعانة بالبحوث والدراس����ات 

الحديث����ة ذات الصل����ة 
المؤتمرات  بما في ذلك 
المحلي����ة التي تناولت 
القضية بالدراسة  هذه 
والتحليل واالستفادة من 
التوصيات التي توصلت 
إليها، والعمل على تبنيها 
وتفعيله����ا على أرض 
الواق����ع وتضمينها في 
المناه����ج التربوية بما 
ينسجم مع كل مرحلة 

تعليمية.
خط����ة  إع����داد   �4
اس����تراتيجية تربوية 
متكاملة لتكريس مفاهيم المواطنة واالنتماء 
في مناهج وزارة التربية، تتضمن تصورات 
ومقترحات لخطط عملية تكفل غرس مفاهيم 
المواطنة واالنتماء لوطن قيما وس����لوكا 
داخل المناهج التربوية على نحو يسهم في 
خلق أجيال ومجتمع واع ومتجانس متفهم 
لثوابت األمة والعادات والتقاليد التي جبل 

عليها المجتمع الكويتي.
5� استحداث ادوات تقنية لقياس النتائج 
المحققة من تطبيق مناهج وزارة التربية 

لتعزيز منظومة المواطنة في مجال التنمية 
التربوية ووضع جدول زمني يتم من خالله 
قياس اتجاهات المواطنة ويتم تطبيقه بشكل 

دوري، لالستدالل على النتائج المحققة.
6� اعداد تص����ور مقترح لتضمين هذه 
الخطة االستراتيجية وما تتضمنه من خطط 
عملية ضمن خطط وزارة التربية وبرنامج 

عمل الحكومة.
7� رفع تقرير متكام����ل لوزير التربية 
ووزي����ر التعليم العال����ي يتضمن الخطة 
االستراتيجية ومقترحات للخطط العملية 
وادوات قياس النتائ����ج والجدول الزمني 

للقياس والتوصيات.
ثالثا: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، 
وتخت����ار مقررا لها من بين أعضائها، ولها 
أن تس����تعين بم����ن تراه مناس����با إلنجاز 

أعمالها.
رابعا: يس����ري هذا الق����رار اعتبارا من 

تاريخه، ولمدة شهرين.
خامسا: تصرف لرئيس وألعضاء اللجنة 
مكافأة مالية وفقا لما يقرره وزير التربية 

ووزير التعليم العالي.
سادسا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل بموجبه.

افتتح مركز صباح السالم الجنوبي لخدمة 80 ألف نسمة

العسماوي لـ »األنباء«: مبالغ المعاشات كانت فروقًا في إقفال البنود بالميزانية وتم حلها

الساير: »الصحة« تشهد طفرة نوعية بمشاريعها 
وعدد المستوصفات من 67 إلى 100 قريبًا

»الصحة« مطالبة بالبحث عن أكثر من 10 ماليين دينار 
يشتبه الديوان أن خلفها سرقة مالية

 حنان عبدالمعبود
ف����ي متناقضة مالي����ة جديدة 
بوزارة الصحة كشف عنها ديوان 
احملاس����بة، أظه����رت أن 6 ماليني 
و809 آالف دين����ار مت حصره����ا 
متثل مبالغ مت حتويلها إلى بنوك 
تخص معاشات املوظفني بالوزارة، 
وهي زائدة على القيمة احلقيقية 
اآللية لديوان  النظم  املسجلة في 
اخلدمة املدنية ف����ي هذا اجلانب، 
ما حدا بديوان احملاس����بة لطلب 
التوضيح من وزارة الصحة كون 
األمر يعد مخالفة يش����تبه أن بها 

سرقة مالية.
وقد علق وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون املالية عبدالفتاح 
العس����ماوي ل� »األنباء« على هذا 
األم����ر، بأن����ه كان صحيحا آنذاك 

ولكن ليس بهذه الصورة، وقال: 
»كانت هناك فروق مالية في إقفال 
البنود بامليزانية، ولكن هذا ال يعني 
إعطاء مبالغ مالية ألش����خاص ال 
يستحقونها، ولهذا فقد مت تشكيل 
فريق بني املالية والشؤون اإلدارية 
والدي����وان، حتى مت الوقوف على 
املشكلة وحلها، وقد وصل املبلغ 
إلى 29 ألف دينار وقد أقفلت أيضا 

باستمارات القيد«.
وإضافة إلى املخالفات السابقة 
والتي أكد العسماوي حلها، كانت 
هناك مبالغ أخرى تصل قيمتها 
3 ماليني و954 ألف دينار، غير 
معلوم مصيرها حتى اآلن، جاءت 
الوزارة ضمن عقود  بكش���وف 
التابعة  توسعة املستش���فيات 
للوزارة، بينما العقود الرسمية 

تقل قيمتها عن قيمة املبلغ، مما 
جعل ديوان احملاسبة يلفت نظر 
الوزارة إلى أن األمر يس���تدعي 
التحقيق في���ه واإلحالة للنيابة 

العامة.
املبلغ  بالذكر ان هذا  واجلدير 
ال عالقة له بأوام����ر تغييرية في 
العق����ود ألن هناك 7 ماليني و354 
ألف دينار مت حصرها في مشروع 
تأهيل املستشفيات متثل مخالفة 
لشروط ديوان احملاسبة، و5 ماليني 
أخرى منحت لتنفي����ذ أعمال مبا 
يتجاوز التكلفة الكلية للمشروع، 
املالية املخصصة،  واالعتم����ادات 
باإلضاف����ة إلى ذلك ف����إن األعمال 
تش����هد تأخيرا عن املوعد املقرر 
وهذا ناجت عن عدم س����داد وزارة 

الصحة ملستحقات املقاولني.

 حنان عبدالمعبود
أعلن وزير الصحة د.هالل الساير عن العديد من 
املشاريع الصحية املستقبلية التي ستشهدها وزارة 
الصحة خالل الفترة املقبلة، مشيرا إلى أن هناك طفرة 
نوعية في اخلدمات الصحية س����تصاحب مشاريع 

التوسعة، واالفتتاحات املتتالية.
وقال الساير في تصريح للصحافيني على هامش 
افتتاحه أمس مركز صباح السالم اجلنوبي الصحي، 
إن املركز س����يخدم 80 ألف نسمة من سكان املنطقة، 
مبينا أن املركز يضم تخصص����ات عدة، منها الطب 
العام، وعيادتان لألسنان، وقسم أشعة، وكذلك عيادة 
لألطفال.و أوضح أن عدد املستوصفات الطبية بلغ حتى 
اآلن 67 مستوصفا، ومشيرا إلى أن عدد املستوصفات 

سيصل إلى 100 مستوصف قريبا. 
ومن جهته أكد وكيل الوزارة لشؤون الصحة العامة 
د.يوس����ف النصف أن مركز صباح السالم اجلنوبي 
إضافة مؤثرة للخدمة الصحية في املنطقة، وقال إن 
هذا املركز هو الثالث مما يرفع من مس����توى اخلدمة 
الصحية املقدمة إلى األهالي وحول ما أثير عن تقصير 
املنطقة الصحية في توفير اخلدمات املناسبة لسكان 
املنطقة، وكذلك تسببهم في تأخير تأهيل املركز، نفى 
مدير منطقة حولي الصحية د.عبدالعزيز الفرهود هذا 
األمر، وقال في تصريح صحافي »إن الفترة الزمنية 
الت����ي كانت محددة لالجن����از وتأهيل املركز كانت ال 
تتع����دى العام، إال أن املقاول الذي تولى مس����ؤولية 
إعادة تأهيل املركز تس����بب في تأخير اجنازه قرابة 
عامني ونصف العام، وهو ما دفعنا لكتابة خطابات 

رس����مية لوزارة الصحة نشكو فيه تعثر املقاول في 
إمتام هذا املركز إلى جانب ثالثة مراكز صحية أخرى 

في منطقة حولي الصحية.
وبني الفرهود أن مشاريع التأهيل تنقسم إلى ثالث 
مجموع����ات األولى مجموعة تأهيل للمستش����فيات، 
والثاني����ة مجموع����ة للرعاية الصحي����ة، واألخيرة 
لإلنشاءات، وقال »كون املقاول املختص بإمتام مجموعة 
مش����اريع الرعاية الصحية متعثرا، فان هذا ال يلقي 

باللوم على املنطقة الصحية.
وعن مركز صباح السالم اجلنوبي ذكر الفرهود 
أن املرك����ز متكامل، ويض����م 6 عيادات وهي: ممارس 
عام وعيادتان لألسنان، وأخرى ألشعة األسنان، إلى 

جانب غرف مساندة للصيدلة، والتطعيم.
وأوضح في الوقت نفسه أن املركز بدأ بالفعل في 
استقبال املراجعني منذ ثالثة أسابيع أي عقب تأهيله 

مباشرة ويستقبل املرضى طوال 24 ساعة.
أما النائب س����عدون حماد فأكد أن املجلس حتى 
اآلن غي����ر راض عن الوضع الصحي في البالد، وقال 
ان احل����ل الوحيد للنه����وض باخلدمات الصحية في 
البالد، يتمثل في إنش����اء مدينة طبية متكاملة تضم 
كل التخصصات، وكذلك خبرات من كل بلدان العالم 
الفتا إلى موافقة مجلس األمة على هذا املقترح، وذلك 
من قبل اللجنة املختصة في املجلس والتي أش����ادت 
بالفكرة، ومن املنتظر التصديق عليها قريبا خاصة 
أنها تتوافق مع الرغبة األميرية السامية التي تشجع 
إنشاء هذه املدينة التي سوف تقضي متاما على ظاهرة 

العالج باخلارج.

رئيس وأعضاء جمعية الصباحية التعاونية أثناء انعقاد اجلمعية العمومية منير العازمي بدر العازمي هادي اخلرفشي

 محمد راتب
عق����دت جمعي����ة الصباحية 
التعاوني����ة جمعيته����ا العمومية 
بحضور رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة وحشد من املساهمني، الذين 
أعربوا عن رضاهم التام وارتياحهم 
الكبير ملا ش����هدوه م����ن إجنازات 
حتققت خالل الفترة املاضية والتي 
تصب ف����ي مصلحتهم ومصلحة 
رواد اجلمعية م����ن أبناء املنطقة 

واملناطق املجاورة.
وقد متت املوافقة باإلجماع على 
التقريرين املالي واإلداري اللذين 
مت عرضهما على املس����اهمني في 
أجواء من الشفافية املطلقة، وقام 
املساهمان بدر ناصر العازمي ومنير 
محمد العازمي بإقفال التقريرين من 
غير إبداء أي معارضة عليهما، ثم 
تقدم بدر ناصر العازمي بالشكر 
لرئيس وأعض����اء مجلس اإلدارة 
على إجنازاتهم البارزة والواضحة 
في خدمة املنطقة وحث األعضاء 
باس����مه وباسم املس����اهمني على 
املزيد من اإلجنازات والعطاءات، 
قائال: نعجز عن الش����كر لرئيس 
وأعض����اء املجلس، وكلنا ثقة في 
أدائهم، وأموالنا أمانة في أعناقهم 

فهم األمناء واألوفياء.

أكث����ر منطقة من حي����ث الكثافة 
السكانية ويبلغ عدد قاطنيها أكثر 
من 150 ألف نس����مة، 16 ألفا منهم 

من املساهمني في اجلمعية.
واختتم اخلرفشي بقوله: أمتنى 
من اهلل العل����ي العظيم ان نكون 
أدينا األمانة على أكمل وجه، وقد 
اجتهدت مع إخواني أعضاء مجلس 
اإلدارة حس����ب ما أعطانا اهلل من 
طاقة ومن وسائل متوافرة في خدمة 
املنطقة وأهلها، وقد أجنزنا ما كان 
يطمح إليه الناس، ووفرنا الكثير 
من اخلدم����ات التي كانت املنطقة 
بحاجة إليها، كم����ا أدعو إخواني 
رئيس وأعضاء اللجنة املش����كلة 
التعديالت على  لبحث ومناقشة 
إلى االس����تمرار  التعاون،  قانون 
واملتابعة ف����ي الدفاع عن احلركة 
التعاونيني  التعاونية وحق����وق 
واملس����اهمني في آن معا، وحماية 
العمل التعاوني من كل ما يذهب 
ببريقه ويعرقل مسيرته وأهدافه 
التي أسس من أجلها، وعدم السماح 
ألحد باملساس باحلركة التعاونية، 
أو الس����كوت أمام الضغوط التي 
اللجن����ة الصحية في  متارس����ها 
البرملان لتمري����ر التعديالت على 

قانون التعاون. 

واستذكر املساهم منير محمد 
العازمي بعض اإلجنازات التي قدمها 
املجلس، مبديا رضاه الشخصي عن 
املالي واإلداري، داعيا  التقريرين 
إلى املزيد من املشاريع التي تخدم 

أبناء املنطقة.
بعد ذلك مت طرح مكاتب التدقيق، 
وبناء على رغبة املساهمني متت 
املوافقة عليه باإلجماع، وذلك بعد 
املوافقة على إحدى شركات التدقيق 
الكويتية واملعروفة وهي شركة 

املستشار الكويتي.
مت حت����دث رئي����س مجل����س 

إدارة تعاونية الصباحية شعيل 
العازمي فقال: إننا مستمرون في 
التي تخدم  اإلجنازات واملشاريع 
أبناء الصباحية واملناطق املجاورة 
له����ا، إضافة إلى العم����ل ما أمكن 
وباجته����اد على إقامة املهرجانات 
التسويقية التي نعلم جميعا أنها 
تسهم وبشكل مباشر في مساعدة 
التعاونية على  املساهمني ورواد 
أعباء احلياة، وتخفف عن كاهلهم 
ف����ي املصاريف.  الزيادات  بعض 
وش����كر العازمي جميع احلضور 
من املس����اهمني، مثمنا الثقة التي 

منحوها لرئيس وأعضاء املجلس 
موضحا أن هذه الثقة تاج نضعه 
على رؤوس����نا وسنبذل قصارى 

جهدنا إلرضاء اجلميع.
وفي ختام اجلمعية العمومية 
ق����ال نائب رئي����س مجلس إدارة 
جمعية الصباحية التعاونية هادي 
جريان اخلرفشي: أشكر بصفتي 
نائب����ا للرئيس جمي����ع إخواني 
املس����اهمني، خاصة م����ن حضر 
اجلمعية العمومية واطلع شخصيا 
على التقريري����ن املالي واإلداري، 
علما ان املوافق����ة املطلقة عليهما 

وباإلجماع أمر غير مستغرب، فقد 
مت عرض التقريرين بكل شفافية 
دون إخف����اء أي معلومة، آخذين 
في احلس����بان الثقة التي منحنا 
إياه املس����اهمون وحتميلنا أمانة 
إدارة أموالهم فلهم منا كل الشكر 
والتقدير وسنكون عند حسن الثقة 

كما عودناهم.
وأضاف اخلرفشي: ان اإلجماع 
عل����ى التقريرين منحن����ا دافعا، 
ومما يقوي عزائمنا الثقة الكاملة 
من األخوين اللذي����ن قاما بإقفال 
التقريرين م����ا يزيد من إصرارنا 

كمجلس إدارة على أن جنتهد قدر 
املس����تطاع لنرضي اهلل عز وجل 
ثم املساهمني الذين كانوا السبب 
في وصولنا إلى هذا املكان والذي 
نعتبره تكليفا وليس تش����ريفا، 

وثقتنا باألهالي كبيرة دائما.
وأكد اخلرفشي على املضي في 
السياسة التي رسمها مجلس اإلدارة 
والتي تتمثل في حتقيق اإلجنازات 
التي يطم����ح إليها األهالي، وعلى 
رأس����ها تخفيف العبء عنهم من 
خالل إقامة املهرجانات التسويقية 
التي تسهم بشكل مباشر في كسر 

حدة الغالء الفاحش الذي تعرضت 
الغذائية  املنتج����ات وامل����واد  له 
واالستهالكية، إضافة إلى تفعيل 
األنش����طة االجتماعية، ونتمنى 
من األعضاء إكمال مس����يرة بناء 
السوق رقم 2، بعد أن حصلنا على 
املوافقة املبدئية في املجلس السابق، 
ومتابعته إل����ى أن يكتمل ليكون 
صرحا يخدم أهالي املنطقة ويوفر 
احتياجاته����م ويس����هم في الرقي 
بجمعي����ة الصباحية إلى مصاف 
اجلمعيات األولى على مس����توى 
الكويت، حيث إن منطقة الصباحية 

في أجواء من الشفافية المطلقة وبحضور حشد من المساهمين

عمومية جمعية الصباحية التعاونية اعتمدت التقريرين المالي واإلداري باإلجماع
الخرفشي: أّدينا األمانة كاملة وثقة المساهمين تزيد عزيمتنا لتحقيق األفضلالعازمي: لن ندخر جهدًا في إكمال مسيرة النجاح وخدمة الصباحية وأهاليها

مرمي الوتيد


