
الثالثاء 1 يونيو 2010   21محليات
أقام حفل عشاء بمناسبة عيد العمال وكّرم 100 من أبناء الشركة ممن عقدوا قرانهم

بمشاركة رئيس النادي و62 من األعضاء العمران: نسعى لجعل المنطقة نموذجية

البغلي: »الرائد للحراسة« تسعى لتوثيق الروابط االجتماعية 
وإبراز الوجه المشرق لتعامل الكويت مع العمالة الوافدة

»عمومية البحري« أقرت بهدوء التقريرين 
اإلداري والمالي للسنة المالية الجديدة

العمومية  أقرت اجلمعي���ة 
البح���ري  العادي���ة للن���ادي 
وباالجماع وبهدوء تام دون اي 
نقاش التقريرين االداري واملالي 
للنادي عن السنة املالية املنتهية 
في 31 مارس املاضي كما اقرت 
اعتماد امليزانية املقترحة للسنة 
املالية اجلديدة وخولت مجلس 
االدارة اختي���ار مراقب لتدقيق 
العروض  احلسابات من خالل 

املقدمة.
وكان���ت اجلمعية العمومية 
العادية قد عقدت مس���اء امس 
الفهد  اللواء فهد  االول برئاسة 
رئيس النادي ومش���اركة امني 
السر العام خالد الفودري وامني 
الصن���دوق عبدالوهاب الهولي 
وممثل الهيئة العامة للش���باب 

والرياضة عبداهلل الدابي رئيس 
قس���م االندية املتخصصة الى 
جانب مشاركة يحيى عبداهلل من 
مكتب بوبيان لتدقيق احلسابات، 
فيما حضرها نائب رئيس مجلس 
االدارة م.احم���د عبداهلل الغامن 
واعضاء مجلس االدارة و62 من 
اعضاء اجلمعية العمومية ومبا 

يتوافق مع النصاب القانوني.
من جانبه اعرب رئيس النادي 
الفه���د عن اعتزازه  اللواء فهد 
بالثقة  االدارة  واعضاء مجلس 
التي حظي بها مجلس  الغالية 
االدارة من قبل اعضاء اجلمعية 
العمومية، مش���يرا الى ان هذه 
الثقة قد جاءت من خالل النشاط 
املتمي���ز الذي يقدم���ه النادي، 
ورصيده احلاف���ل باالجنازات 

والنتائج املشرفة، وما مت تقدميه 
من خدمات واسعة على مستوى 
حتسني املرافق وتقدمي االنشطة 

املتنوعة.
ووج���ه اللواء الفهد ش���كر 
وتقدير مجلس االدارة على الدعم 
الكبير الذي حظي به النادي من 
قبل قادة الركب صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئي���س مجلس ال���وزراء ومن 
الوزارات واملؤسسات ومن  كل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ورئيسة النادي الفخرية د.سعاد 
الصب���اح ووس���ائل الصحافة 
واالع���الم الى جان���ب التعاون 
الكبير م���ن االعضاء واجلهود 
املخلصة من قبل اعضاء اللجان 

والطرق الرياضية.

تعاونية الروضة تجدد عربات القمامة لمنازل 
المساهمين وتقدم مشاريع تجميلية للمنطقة

..وتعاونية الفيحاء تختتم مهرجان تحطيم األسعار 
بالسوق المركزي على أكثر من 200 صنف

محمد راتب
أختتم����ت جمعي����ة الفيح����اء 
التعاوني����ة مهرجانها لتخفيض 
األسعار بالسوق املركزي والذي 
ميتد خالل الفترة من 21 مايو حتى 
30 من يونيو ويتضمن اكثر من 
200 س����لعة اساسية في مختلف 
االقسام، حيث رفع لهذا املهرجان 
شعار »دائما مع جمعية الفيحاء اقل 
االسعار«.واكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفيحاء التعاونية فيصل 
القليش، ان اجلمعية اخذت على 
عاتقها استكمال مسيرة العروض 
التس����ويقية ومهرجانات حتطيم 
االسعار التي تقام بصورة شهرية 
وموسمية في جميع اسواق اجلمعية 
على مدار السنة، وذلك اميانا من 
مجلس االدارة بأهمية تخفيف العبء 
عن املستهلكني، من خالل مواجهة 
االرتفاع اجلنوني في االس����عار، 
وتوفير اجود السلع وذلك بأرخص 
االسعار على مستوى اجلمعيات 
التعاونية.واوض����ح ان اكثر من 

50 ش����ركة تش����ارك في املهرجان 
التسويقي الذي يتضمن خصومات 
هائلة على جميع السلع، واقامت 
اجلمعية هذا العام عدة مهرجانات 
منها مهرجان االجهزة الكهربائية 
الذي وصلت فيه اخلصومات الى 
اكثر من 50% ومهرجان احلدائق 
املنزلي����ة ومهرجان ل����وازم البر 
ومهرجان الصيف والسفر ومهرجان 

فرع اجلملة ملس����اهمي اجلمعية، 
باالضافة الى مهرجان اخلضار يومي 
االحد واالربعاء من كل اس����بوع، 
وقد حرص مجل����س اإلدارة على 
دعم اكبر عدد من الس����لع بدال من 
اقامة مهرجانات السحوبات وذلك 
إلتاحة الفرصة الستفادة عدد اكبر 
من املساهمني.وحتدث عن اهمية 
املهرجانات ملا لها من دور كبير في 
تنشيط حركة املبيعات واستقطاب 
اكبر عدد من املستهلكني كما اوضح 
ان التخفيضات في هذا املهرجان 
تت����م بصورة حقيقي����ة وواقعية 
وملموسة على مدار فترة املهرجان 
بالكامل، وج����ار العمل على اعداد 
الكتيب الصيفي السنوي ألنشطة 
اجلمعية في فترة الصيف وقال ان 
صيف 2010 سيكون حافال باألنشطة 
املتنوعة ألهال����ي الفيحاء ويخدم 
شريحة كبيرة من الفئات العمرية 
ووعد القليش مبزيد من املفاجآت 
املرتقبة التي يأمل مجلس اإلدارة 

حتقيقها في القريب العاجل.

محمد راتب
ضمن اط���ار اهتمام جمعية 
التعاونية  الروض���ة وحول���ي 
بالبيئة ونظافة املنطقة بادرت 
اجلمعي���ة الى جتدي���د عربات 
القمامة اخلاصة مبنازل املنطقة 

واملساهمني واعادة صبغها.
وصرح نائب رئيس مجلس 
االدارة مشعل العمران بأن جمعية 
الروضة تقدم ملساهميها خدمات 
متنوع���ة ومتع���ددة وعلى كل 
االصعدة وفي ش���تى املجاالت، 
تعتبر مب���ادرة جتديد عربات 
القمام���ة واصالحه���ا وصبغها 

مبادرة متميزة من اجلمعية ومس���اهمة منها في 
احلفاظ على البيئة واهتماما منها بجمال املنطقة 
ونظافتها، وان اجلمعية تسعى جاهدة جلعل الروضة 

منطقة منوذجية.
واض���اف العمران ان اجلمعي���ة تهدف لتنمية 
التوعية البيئية لدى اهالي املنطقة فقد مت تعليق 

ملصق توعوي بالبيئة على كل 
عربة قمامة، واشار العمران الى 
ان اجلمعية تقوم بعملية تغسيل 
الس���يارات  وتنظي���ف مواقف 
وارصفة السوق املركزي بشكل 
يومي، كما س���يتم وضع سالت 
املهم���الت اخلاص���ة بالقمام���ة 
والسجائر تش���جيعا وتسهيال 
لزبائن اجلمعي���ة على االلتزام 
بالنظافة واحلفاظ على البيئة، 
العمران حديثه بتوجيه  وختم 
الشكر لكل من يساهم باحلفاظ 
على نظاف���ة املنطق���ة وداعيا 
املس���اهمني لالهتم���ام بالثقافة 
البيئية، راجيا منهم االتصال بقسم الصيانة بادارة 
اجلمعية لالخطار عن اي مالحظة متعلقة بالنظافة 

والبيئة واملنشآت.
هذا واعلنت اجلمعية عن مش���اريع انش���ائية 
متميزة، سيفصح عنها قريبا حيث سيتم تنفيذها 

خالل الفترة املقبلة.

»الهالل األحمر« تكّرم المشاركين
في »بذل وعطاء« غدًا

»السكنية« أجرت القرعة 
على 158 بيتًا في مدينة سعد العبداهلل

تقيم جمعية الهالل االحمر حفل تكرمي االربعاء املقبل للمشاركني 
في حملة »بذل وعطاء« التوعوية والتي نظمتها اجلمعية بالتعاون 
م����ع وزارة التربية في محافظتي العاصم����ة واجلهراء.وقال البيان 
الصادر من جمعية الهالل االحمر ان احلفل س����يقام مبسرح وزارة 
التربية بحضور رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس حمود البرجس 
ووكيل وزارة التربية متاضر الس����ديراوي.اجلدير بالذكر ان حملة 
ب����ذل وعطاء التوعوية التي انطلق����ت في 11 ابريل املاضي تضمنت 
تدريبات على االسعافات االولية وندوات عن العمل التطوعي شارك 
فيها املدرسون وأولياء االمور، وقد بلغ عددهم حوالي 300 مشارك.
وقال البيان ان الهدف من احلملة هو توعية ش����ريحة من املجتمع 
ببعض االخطار التي قد تواجههم في احلياة، اضافة الى طرق التعامل 

معها بالشكل الذي يكفل سالمة وصحة االنسان.
وأضاف ان اجلمعية حريص����ة كل احلرص على اقامة الدورات 
التوعوية سواء ملتطوعي اجلمعية أو من خارج اجلمعية، وذلك لتدريب 

فئات املجتمع من خالل برامج ومحاضرات ونشاطات محددة.
واكد ان العمل التطوعي له دور كبير في تنمية شخصية الفرد 
بش����كل ايجابي ألنه ينمي لديه روح املساعدة واعانة احملتاج دون 
مقابل سواء مادي أو معنوي عدا املهارات التي يكتسبها مثل تعلم 
مهارات االس����عافات االولية واكتساب اجلرأة واملرونة في التعامل 
مع اآلخرين من جميع الفئات.وأعربت اجلمعية عن بالغ ش����كرها 
ل����وزارة التربية واالدارة العامة لالطفاء جلهودهما في دعم احلملة 

وتسخير كل االمكانيات للحملة.

 حمد العنزي
قامت املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية صباح امس باجراء 
القرعة على البيوت احلكومية ملشروع مدينة سعد العبداهلل قطعة 

8 والتي تشتمل على 158 بيتا مبساحة 400م2.
واعلنت املؤسسة اسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة 
بناء على اولوية الطلب االس����كاني والت����ي وصل التخصيص لها 
حتى تاريخ 1996/4/1 وما قبل، بينم����ا وصل االحتياط الى تاريخ 
1995/10/10. ويقع مشروع مدينة سعد العبداهلل االسكاني في اجلهة 
الغربي����ة ملدينة الكويت، ويتميز املش����روع بوقوعه داخل املناطق 
العمراني����ة، حيث يحد املدينة طريق اجلهراء ومن الش����رق طريق 
امغرة، كما يحدها من اجلنوب طريق الدائري السادس ومن الغرب 
منطق����ة اجلهراء، وتتكون املدينة من احدى عش����رة قطعة موزعة 
كالتالي: اجلزء االول: 7 قطع بجنوب اجلهراء، واجلزء الثاني 4 قطع 
بضاحية سعد العبداهلل. وتبلغ املساحة االجمالية للجزء االول من 
املشروع 483.945 هكتارا مقسمة الى 7 قطع باجمالي 3965 قسيمة 
مت االنتهاء من توزيعها على املواطن����ني بالكامل، اما اجلزء الثاني 
فتبلغ مس����احة الضاحية 514 هكتارا مقسمة الى 4 قطع وهي 8 و9 
و10 و11، ومن املتوقع ان تس����توعب الضاحية حوالي 3576 وحدة 
سكنية مبساحة 400م2 للوحدة السكنية موزعة كالتالي: 2257 بيتا، 
1319 قسيمة، ويتميز تخطيط الضاحية اجلديدة من املدينة بالتدرج 
في االرتدادات وزيادة عرض القسائم املوجودة بالعمق مراعى فيها 
حتقيق العدالة للقسائم املردوفة بالنسبة لقسائم الزاوية، وحتتوي 
مدينة سعد العبداهلل على املرافق واخلدمات التالية: 19 مدرسة، 16 
مسجدا، مركزي ضاحية، مخفر، محطة بنزين، نادي اطفال، مقسم 
هاتف، فرعي بنك، مركز صحي، 10 محالت، فرعي غاز، مركز اطفاء، 

محطة باصات، مركز شباب و3 حدائق.

)أنور الكندري( إبراهيم البغلي واملستشار محمد سعد وامللحق اإلداري بالقنصلية املصرية عصام فريد يتوسطون املدراء العامني لشركة الرائد للحراسة 

اللواء فهد الفهد يتوسط خالد الفودري وعبدالوهاب الهولي وعبداهلل الدابي

مشعل العمران

فيصل القليش

األعضاء يقرون باالجماع ثقتهم بالتقرير

تكرمي امللحق اإلداري عصام فريد إبراهيم البغلي مكرما املستشار محمد سعد

تكرمي أحد الفائزين باجلوائز

 أسامة دياب
في أجواء مميزة أقامت شركة 
الرائد للحراسة، بفندق »سويس 
بل بالزا« بقاعة بالزا، حفال مميزا 
لالحتفال بعيد العمال وتكرمي 
100 شخص من أبنائها العاملني 
الذين عقدوا قرانهم خالل الفترة 
من 2009/5/1 وحتى 2010/4/30 
إدارة  بحضور رئيس مجلس 
البغلي  إبراهيم طاهر  الشركة 
العمالي لقنصلية  واملستشار 
العربي���ة  جمهوري���ة مص���ر 
املستشار محمد سعد وامللحق 
اإلداري بالقنصلية عصام فريد 
واملديرين العامني للشركة حامد 

ورائد البغلي.
وخالل احلف���ل قدمت إدارة 
الشركة شهادات التهنئة وجوائز 
نقدية وهدايا قيمة كما مت إجراء 
العلنية الختيار 2 من  القرعة 
املتزوجني حديثا ملنحهم تذكرة 
طيران للزوج أو الزوجة وسمة 
دخول بصفة الزيارة مع إقامة 
كاملة 3 ليالي شاملة الوجبات 
والتنقالت داخل الكويت بأحد 
الفن���ادق، وإجراء قرعة علنية 

باسهامات العمالة املصرية في 
الكويت.

امتنانه  وأعرب س���عد عن 
للكويت حكومة وشعبا على ما 
تقدمه من دعم للعمالة املصرية، 
موضحا أن قانون العمل اجلديد 
نقلة نوعية تستفيد منها كافة 

قطاعات العمالة الوافدة.
ومن جهته أكد ممثل احملتفى 
به���م وليد جنيب أن الش���ركة 
تعيش أزهى عصورها، مشيرا 
العامل���ني كونهم جزءا  لفخر 
من هذا الكيان الكبير، متوجها 
بالش���كر والتقدي���ر لرئي���س 
مجلس إدارة الشركة واملديرين 
العامني على مبادرتهم الطيبة 
التي تعكس اهتمامهم بأبنائهم 

وحرصهم عليهم.
وف���ي اخلتام ق���دم رئيس 
مجل���س إدارة الش���ركة درعا 
تكرميية للمستش���ار العمالي 
لقنصلي���ة جمهوري���ة مصر 
العربية املستشار محمد سعد 
ودرعني آخريني للملحق اإلداري 
بالقنصلية املصرية عصام فريد 

واإلعالمية أمينة العلي.

بني املكرمني الختيار 10 فائزين 
بجوائز نقدية قيمة كل جائزة 50 
دينارا، باإلضافة إلى توزيع هدايا 

عينية على جميع املكرمني.
وأكد رئي���س مجلس إدارة 
شركة الرائد للحراسة إبراهيم 

الش���ركة تس���عي  البغلي أن 
لتوثي���ق الروابط االجتماعية 
بني العامل���ني ودعم التواصل 
ب���ني اإلدارة واألفراد من خالل 
مشاركة أبنائها العاملني فرحتهم 
بعقد قرانهم للعام الثاني على 

التوالي، مشيرا إلى أن الشركة 
احتفت ب� 95 موظفا العام املاضي 

و100 موظف هذا العام. 
ولفت البغلي إلى أن الشركة 
تول���ي اجلانب���ني الترفيه���ي 
واالجتماع���ي اهتمام���ا بالغا 

ولذلك نحن بصدد تأسيس فرق 
رياضية بالشركة ملمارسة كرة 
القدم على أن تقام دورة داخلية 
بينهم، كما حترص الشركة على 
إقامة ديوانية في كل مبنى من 
مباني العمال لتعزز التواصل 

بينهم، موضحا أن الشركة تسعي 
إلبراز الوجه املش���رق لتعامل 
الكويت مع العمالة الوافدة، داعيا 
الشركات الزميلة ألن حتذو حذو 

شركة الرائد للحراسة.
وب���دوره هن���أ املستش���ار 

العمال���ي لقنصلية جمهورية 
مصر العربية املستشار محمد 
سعد العاملني بعيد العمال، مثنيا 
على مبادرة شركة الرائد الطيبة 
التي تعلي اجلانب اإلنس���اني 
في التعامل مع العمالة، مشيدا 


