
االثنين  7  يونيو  2010   17محليات

من المخصص لهم حتى تاريخ 1996/6/5

»السكنية«: توزيع 170 بيتًا في الدفعة الثامنة من بيوت مدينة سعدالعبداهلل
محم���د ف���اح فه���د مناحي   ٭

الدوسري
كمال سالم رويعي خلف   ٭
مسعود علي محمد علي   ٭

س���ويلم  فرح���ان  احم���د   ٭
الشمري 

دعس���ان  رجي���ان  س���عد   ٭
العنزي 

محمد نايف مطلق ابوظهير   ٭
جاس���م محم���د عبدالرحمن   ٭

ابراهيم 
عبدالعزي���ز محم���د عثمان   ٭

اجلاسم 
احمد اكبر غلوم حسني   ٭

محمد صالح سعيد سلمان   ٭
غريب علي مسفر العجمي   ٭

مش���عان محس���ن هوي���ش   ٭
الامي 

طال خلف تركي الدوسري   ٭
معت���ق  مش���ري  عدن���ان   ٭

الضفيري 
م���داهلل مدل���ول غام���ض   ٭

الشمري
ناص���ر غ���امن مني���ر زي���د   ٭

السهلي
نواف كاظم حسن علي   ٭

عبداحلمي���د جاس���م محمد   ٭
االستاذ 

رافع علي حسن النعيمي   ٭
سالم مهنا عبداهلل الهاجري  ٭

موس���م  عيب���د  مش���عل   ٭
الديحاني 

يوس���ف عبدالنب���ي عل���ي   ٭
الزقاح 

راش���د عبداحملس���ن س���عد   ٭
املري

علي حمود سالم اخلرينج   ٭
ثامر محمد عيسى البلوشي   ٭

صاح انس عنبر املرزوق   ٭
جاسم محمد علي البلوشي   ٭

فؤاد علي محسن اجلاسم   ٭
محمد ابراهيم محمد السليمان   ٭

النجدي
عبداهلل محمد مبارك مشرع   ٭

الوسمي
سعود عزيز محمد الفضلي   ٭

ناصر احمد عباس بارون   ٭
راج���ي  عش���وي  حس���ن   ٭

املطيري 
نايف مفرج فهاد املتلقم   ٭

فالح عبداهلل سالم العجمي  ٭
فيصل سفر راشد املطيري   ٭
جاسم غلوم احمد التميمي   ٭

 ٭ س���ع���د م������ذود ح��م��ي��دان 
الشمري

راشد علي كميخ املطيري   ٭
خالد ناصر تركي املجاوب   ٭

محمد عامر شنار العجمي   ٭
جابر علي ميرزا بلوشي   ٭

سعد فهيد حنس املطيري   ٭
محمد يوس���ف محمد سالم   ٭

املجحولي
عويض���ة مانع عي���د هندي   ٭

العجمي 
محمد ابراهيم احمد سليمان   ٭

احمد
مس���اعد فه���د عبدالرحمن   ٭

عبداهلل احلساوي
محمد جاسم محمود الصفار   ٭
يوس���ف جدع���ان حج���ي   ٭

الرشيدي
حمود شافي حمود العجمي   ٭

سعد حمد عطية العازمي   ٭
حبي���ب  مش���عان  بج���اد   ٭

العتيبي 
خالد حمد علي الشدوخي   ٭

هاي���ف  عب���داهلل  محم���د   ٭
احلربي 

ناصر محمد عويد العنزي   ٭
مب���ارك  عاي���ض  احم���د   ٭

الصنوين 
احمد سعد هادي الرشيدي   ٭

مشعل ابراهيم اسماعيل مال   ٭
اهلل

فايز نايف حامد الرشيدي   ٭
مب���ارك  س���عود  مب���ارك   ٭

الشريان
مرج���ان صال���ح مرج���ان   ٭

ريحان 
سامي محمد شداد احلربي   ٭

س���لطان  ف���ارس  ناص���ر   ٭
السبيعي

حمد مرزوق مبارك العيسى   ٭
فيصل هادي عبداهلل مطلق   ٭

البدري
الهيل���م مش���عان هطي���ل   ٭

العجمي 
سعد مفرج محمد املطيري   ٭
فهد مصطفى محمد الفهد   ٭

سلطان محمد خالد العجمي   ٭
خالد مرضي دحام العنزي   ٭

عبداهلل محمد فهد قطيم  ٭
عاي���ض علي حصني س���عد   ٭

العجمي 
شمش���ول  ك���رمي  عاي���د   ٭

الرشيدي 
س���عود عبداله���ادي عل���ي   ٭

العجمي 

صاح مهدي صالح جدي   ٭
عايد محمد معيتش مجدول   ٭
ناصر جاس���ر مطل���ق فهد   ٭

املرد
خالد بجاد شافي الدوسري  ٭
خالد محمد خلف السعيد   ٭

ندى عبداهلل غنام الشمري   ٭
مجبل رجا غثة العازمي  ٭

دخي���ل  محم���د  دخي���ل   ٭
القحطاني 

غني���م  حس���ن  عب���داهلل   ٭
الرشيدي 

ب���در س���عد عبدالرحم���ن   ٭
العتيبي 

محمد مطل���ق محمد مطلق   ٭
املطيري

صالح مبارك عبداهلل املزين  ٭
فهيد علي حسن العجمي  ٭

س���عد  صح���ن  صال���ح   ٭
الرشيدي

صفوق عبيد محمد الشمري  ٭
محمد سعد زويد الزعبي  ٭

احم���د س���ند س���عد س���ند   ٭
الرشيدي

مشاري زياد خلف املطيري   ٭
س���ليمان حس���ن يوس���ف   ٭

الشيبة 
صال���ح مج���ري مس���حل   ٭

الشعاني 
طال جاسم محمد البلوشي   ٭
خليف���ة عب���داهلل خليف���ة   ٭

املريشد 
علي ماطر مطلق الرشيدي   ٭
علي بشير مبارك نصيب   ٭

بدر سعد خلف العنزي   ٭
بال سالم رويعي كليب   ٭

جنم عب���داهلل جنم عبداهلل   ٭
السراج 

محسن فاح محمد العجمي   ٭
يوسف نايف عيد الديحاني   ٭
وائل عبداهلل غيث عبداهلل   ٭

ب���در محمد حس���ني  ناصر   ٭
القاف

خالد علي عيد البسام   ٭
ط���ه مصطف���ى عبدالنب���ي   ٭

محمد 
محمد علي فرج العجمي   ٭

نواف عباس سعد العنزي   ٭
خالد فرحان عوض العنزي   ٭

فهد سالم سعيد الهاجري   ٭
مب���ارك عب���داهلل مب���ارك   ٭

الرشيدي 
وليد فيصل حمود هويشل   ٭

روم���ي  مس���فر  حط���اب   ٭
احلريجي 

حم���ود  ناي���ف  فيص���ل   ٭
الظفيري 

محس���ن  مس���فر  ه���ادي   ٭
العجمي 

ع���وض س���عود عوي���ض   ٭
احلربي

محم���د عبدالرحمن مضحي   ٭
الرشيدي 

بدر عزاره قعيد السعيدي   ٭
فيصل ناصر محمد ذعار   ٭

س���لطان بج���اد س���لطان   ٭
العجمي 

نواف ذعار عشوي السعيدي  ٭
فرج محمد فرج السبيعي   ٭
مشاري محمد علي القطان  ٭

هدي���رس  مع���ا  حم���دي   ٭
الرشيدي 

حمد العنزي
أعلن��ت املؤسس��ة العام��ة للرعاية الس��كنية 
انها س��تقوم بتوزيع الدفع��ة الثامنة من البيوت 
احلكومية التي أجنزتها في مدينة س��عد العبداهلل 
والتي تشتمل على 170 بيتا للمخصص لهم حتى 
تاريخ 1996/6/5م وذلك وفقا للمواعيد التالية: 8 
و9 اجلاري توزي��ع بطاقات القرعة، و10 اجلاري 
توزيع بطاق��ات االحتي��اط، و14 اجلاري إلجراء 
عملي��ة القرعة، ل��ذا على املواطن��ن املخصص 
لهم بي��وت حكومية في هذه املنطق��ة واملدرجة 
أسماؤهم ضمن هذا اإلعالن احلضور شخصيا 
الى مبنى املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية في 
منطقة )جنوب الس��رة( الس��اعة التاسعة صباحا 
ف��ي املواعيد املبين��ة أع��اله، مصطحبن معهم 
البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتس��لم 

بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.

وقالت املؤسسة: من يتخلف عن تسلم بطاقة 
القرع��ة اخلاصة به خ��الل األيام احمل��ددة بهذا 
اإلعالن، فإن املؤسسة س��تقوم باستبعاد اسمه 
وادخال األسماء التي تليهم في التخصيص، ولن 
يدرجوا في الدفعات القادمة إال بعد بيان س��بب 

التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
ودعت املواطنن املخصص لهم بيوت حكومية 
في هذه املنطقة والذين لم ترد أس��ماؤهم ضمن 
هذا الكش��ف احلضور الى مبنى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة )املسرح( 
في متام الس��اعة التاسعة صباح اخلميس املقبل 
مصطحبن معه��م قرار التخصي��ص والبطاقة 

املدنية للدخول ضمن االحتياط.
وأهاب��ت املؤسس��ة باالخ��وة املواطن��ن الى 
التع��اون معها والتقيد باملواعي��د املذكورة أعاله 

وفيما يلي األسماء:

فيصل ردن دندن املطيري   ٭
يعقوب علي حسني يوسف   ٭

مدوه
عاي���د عبدالرحم���ن مفرح   ٭

املطيري
 ٭ س���ع���د ع���ب���ي���د س��ل��م��ان 

الرشيدي 
يوسف سيد مصطفى عنبر   ٭

عبدالرحمن عبدالكرمي ماضي   ٭
العازمي 

بدر عبداهلل بداح املطيري   ٭
محم���د مجاه���د ضيف اهلل   ٭

املطيري
مش���هور  ظاه���ر  مجب���ل   ٭

السعيدي 
سالم عباس جاسم الدريع  ٭
يحيى بدر ماشع املطيري  ٭

فرج احمد حسن املطوطح  ٭
سعود خلف رفاعي العتيبي   ٭

خالد قمبر محمد عابدين   ٭
مرضي مليح نهار السرحان   ٭

جاسم عثمان احمد رجب   ٭
عب���داهلل ع���ودة ع���وض   ٭

العنزي 
حس���ن عل���ي حس���ن عايد   ٭

العجمي
مشعل الفي محمد املطيري   ٭

غ���امن عل���ي عب���داهلل روح   ٭
الدين

فهد محسن مشاري العجمي   ٭
احمد عبدالرزاق السجاري   ٭
حمد مبارك احمد النويبت   ٭

محس���ن طرق���ي محس���ن   ٭
العتيبي 

عل���وش م���رزوق خصيوي   ٭
العتيبي 

سعود هال جنوان   ٭
عب���داهلل  زاي���د  عب���داهلل   ٭

الصادر
طارق علي محمد ما علي   ٭

ف���اح خال���د ع���وض فاح   ٭
املطيري

اسامة فيروز ياقوت فيروز   ٭
علي عبداهلل جابر املري   ٭

ام���ان  صال���ح عبدال���رزاق   ٭
عاشور 

فواز احمد عيسى العاشور   ٭
عبداهلل صالح بال الصالح   ٭
صادق حبيب س���يد ش���بر   ٭

عبداحلسني عباس
محمد محمود محمد عبداهلل   ٭

ديوان المحاسبة استضاف برنامج دراسة وتقييم المشاريع التنموية

الرومي: األوامر التغييرية تصل أحيانًا
إلى 75% في بعض المشاريع

أك���د وكيل دي���وان المحاس���بة عبدالعزيز 
الرومي اهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة 
بالكويت ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيما 
في البرامج التدريبية التي تحقق االس���تفادة 

للمشاركين فيها.
جاء ذلك خال افتتاح البرنامج التدريبي حول 
التنموية  المشاريع  موضوع »دراسة وتقييم 
ومتابع���ة تنفيذها« الذي يس���تضيفه ديوان 
المحاسبة خال الفترة من 6 وحتى 10 الجاري 
ويأتي في اطار تنفيذ خطة التدريب للعاملين 

بديوان المراقبة والمحاسبة الخليجية.
وأش���ار الرومي ف���ي كلمته الت���ي وجهها 
للمشاركين في البرنامج الى اهمية دراسة وتقييم 
المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها ألن هذا 
مرتبط بالنواحي المالية حيث ان غياب الرقابة 
المالية عن المش���روعات من شأنه ان يحدث 
تعطيا لها مما يترتب عليه وجود هدر مالي، 
مؤكدا ان الرقابة سواء الحكومية او البرلمانية 
او من وزارة المالية او من دواوين المحاسبة 
والمراقبة على تلك المشاريع تحقق الهدف من 
هذه المش���اريع التنموية وغيابها سيزيد من 

عمليات التنفيع وبالتالي يضر بالمال العام.
وأوضح وكيل الديوان انه من هذا المنطلق 
حرص الديوان على ان يع���د برنامجا متميزا 
عن دراس���ة وتقييم المش���اريع التنموية وما 
يصاحبها من متابع���ة التنفيذ وأعمال الرقابة 
عليها ورقابة األداء، مشددا على ضرورة تفعيل 
تقارير ديوان المحاسبة حيث ان هناك مشكلة 
تواجه عملية التدقيق على هذه المشاريع وهي 
األوامر التغييرية التي تصل في بعض األحيان 
الى 75% من كل مش���روع مما يدل على وجود 

خلل ما في هذا المشروع مما يحتاج الى دراسة 
وتحليل ومعرفة أسبابها وعاجها.

واختت���م الرومي كلمت���ه بالتأكيد على ان 
غياب التنس���يق بين الجه���ات الحكومية في 
تنفيذ المشاريع يسبب مش���اكل كثيرة تقف 
حائا دون تنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها 
المحددة وبالدقة المطلوبة، حضر االفتتاح الوكيل 
المساعد للشؤون المالية واإلدارية والقانونية 
عبدالسام شعيب ومدير ادارة المنظمات الدولية 

فيصل األنصاري.
ويحاضر ف���ي البرنامج مراق���ب المراقبة 
األولى بإدارة الدعم الفني بالديوان م.يوس���ف 
الفيلكاوي وكبير المدققين بإدارة الرقابة على 
القطاع الرابع لل���وزارات واإلدارات الحكومية 
احمد أبوشهاب، حيث يتناول البرنامج تعريف 
المشروعات التنموية وأهمية تنفيذها ودراسة 
وتقييم المشاريع التنموية ماليا وفنيا، والرقابة 
والتدقيق على مراحل تنفيذ المشاريع التنموية، 
وتقيي���م األداء المتحقق وفق���ا لخطط العمل 
الموضوع���ة، ودور األجهزة العليا للرقابة في 
متابعة وتقييم األداء المنفذ وفقا لخطط العمل 
وعرض تجربة الجهاز المس���تضيف وتجارب 

األجهزة األخرى المشاركة.
البرنامج موظف���و اإلدارات  ويش���ارك في 
المختصة ف���ي أجهزة الرقابة األعضاء بأوراق 
عمل او حاالت عملية حول تجربة الجهاز المشارك 
في موضوع البرنامج تحتوي على نس���خ من 
مس���تندات العقد: أصول المناقصة � ش���روط 
الحقوقي���ة � صيغة العقد � المواصفات الفنية 
� جداول الكميات )األسعار � الكفاالت المالية � 
كتاب الترس���ية � شهادة دفع للمقاول � وصف 

البند في الميزانية العامة للدولة.

عبدالعزيز الرومي متوسطا عبدالسالم شعيب وفيصل األنصاري

متابعة من احلضور

االنتهاء من السوق رقم 2 مطلع شهر رمضان المبارك

لقاء إرشادي لطلبة الدورة التدريبية الصيفية في غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم

العتيبي: تعاونية صباح السالم تخصص يومي 
االثنين والخميس لتحطيم أسعار الخضار والفواكه
التب�رع ب�� 80 ألف دينار إل�ى بيت الزكاة يخص�ص لمحتاجي ضاحية صباح الس�الم من أيت�ام وأرامل
60% نس�بة دع�م الجمعي�ة للمس�اهمين عل�ى ش�اليهات الصي�ف ومجان�اً للمعاقي�ن

النعيمي: 1074 فرصة وظيفية لتدريب الشباب صيفًا 
و67 شركة أبدت تعاونها مع برنامج إعادة الهيكلة

أسامة دياب
صرحت مديرة مشروع تدريب طلبة 
صيف 2010 في برنام���ج اعادة هيكلة 
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 
هبة النعيمي بانتهاء فترة تسجيل الطلبة 
لهذه الدورة والتي تقام للسنة الثامنة 

على التوالي.
واعربت عن س���عادتها لهذا التفاعل 
االيجابي م���ن قبل الطلب���ة الذين تم 
اس���تقبالهم م���ن المراحل الدراس���ية 
المختلف���ة الثانوية وكلي���ات التعليم 
التطبيقي والجامعات، وكذلك تجاوب 
الشركات والمؤسس���ات المختلفة في 

القطاع الخاص.
وقالت النعيمي ان البرنامج حصر عدد 
الفرص الوظيفية التي تم جمعها والتي 
تقدر بنحو 1074 فرصة وظيفية، وعدد 
الشركات التي تقدمت بطلبات الستقبال 

الطلبة للتدريب بلغ 67 شركة، كما ان 
عدد الفرص التي تم تسكينها عليها 900 
فرصة وظيفية، وس���يكون هناك لقاء 
ارشادي لجميع الطلبة وذلك في الساعة 
الخامسة من مساء اليوم في قاعة غرفة 

تجارة وصناعة الكويت.
واكدت ان موعد البرنامج التدريبي 
ينطلق ابتداء م���ن 27 الجاري المقبل 

وحتى 27 يوليو.
واشارت الى ان عدد ساعات العمل 
يوميا يبلغ 4 ساعات في اليوم وستساهم 
هذه الدورة في تأهيل وتدريب الشباب 

للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف برنامج اعادة هيكلة القوى 
العامل���ة والجهاز التنفيذي للدولة من 
خ���ال تدري���ب مئات الطلبة س���نويا 
خال العط���ات الصيفية الى وضعهم 
بصورة واقعية في مجال العمل بالقطاع 

 الخاص، بما يعود بالنفع على الوطن 
وخلق مستقبل مشرق القتصادنا الوطني 
وسيمكن من خال هذا التدريب تحقيق 
عدة اه���داف: خلق روح التحدي وحب 
العمل لدى الشباب من خال فتح آفاق 
العم���ل لهم في القطاع الخاص، اضافة 
الى ابراز اهمي���ة التدريب في الجهات 
غير الحكومية والذي يدفعهم ويحثهم 
ويعدهم ويؤهلهم لتفضيله وااللتحاق 
الطلبة  بالعمل به مس���تقبا، وتهيئة 
تقني���ا وفنيا مم���ا يؤدي ال���ى تهيئة 
دفعات م���ن الخريجين المتوافقين مع 
 احتياجات سوق العمل الخاص، وتقوية 
وبناء مهارات وقدرات الطالب وتدعيم 
ثقت���ه بنفس���ه وتمكينه م���ن دخول 
 بوابة العمل في القط���اع الخاص، مع 
تقديم صورة واضحة الرباب العمل في 
القطاع الخاص ع���ن العمالة الوطنية 

للتع���رف عل���ى قدراته���م وامكاناتهم 
العملية.

وقالت ان برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بذل 
جهودا متواصلة لتغيير المفاهيم الراسخة 
المجتمع  الس���ائدة داخل  واالتجاهات 
الكويتي والت���ي تتمثل في الرغبة في 
العمل لدى القطاع الحكومي، وقد تمثلت 
هذه الجهود في اقامة المعارض والحمات 
االعامية في مختلف وس���ائل االعام 
المرئية والمسموعة فضا عن الندوات 
والمحاضرات داخل جميع المؤسسات 
التعليمية، وكانت الفئة المستهدفة من 
هذه الحمات والمحاضرات ترتكز بصفقة 
اساسية على ش���باب هذا الوطن وقد 
كان نتاج ذلك تغيير مفاهيم كثير من 
الشباب الكويتي والتحاقه بالعمل في 

الجهات غير الحكومية.

80 ألف دينار الى بيت الزكاة 
يخص���ص لمحتاجي ضاحية 
صباح السالم من أيتام وأرامل، 
امتثاال لقول الصادق المصدوق 
النبي محم���د ژ: »تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم«، 
وإليمانن���ا جميع���ا بضرورة 
التصدق على فقرائنا واخراج 
مال غير الزكاة يكون بإذن اهلل 
تعالى في ميزان أعمال جميع 

المساهمين.
التبرع ليس  وزاد بأن هذا 
االول ولن يكون االخير بإذن 
اهلل وهو من السياسات الثابتة 
والقائم���ة في النه���ج القويم 
لمجلس االدارة الذي يعمل ما 
أمك���ن وبكل ما أوتي من طاقة 

إلرضاء المساهمين الكرام.
واختت���م رئي���س مجلس 
الس���الم  ادارة جمعية صباح 
التعاونية بالتأكيد على سعي 
مجلس االدارة الى تقديم كل ما 
هو جديد ومفيد للمساهمين، 
وكل ما يصب في مصلحة العمل 

التعاوني.

تبدأ في االول من شهر اغسطس، 
وهي مجانية بالكامل إلخواننا 
المعاقي���ن، وعند زيادة العدد 
سيكون االختيار تبعا لنتائج 

القرعة.
أب���رز االنج���ازات  وع���ن 
المرتقبة، زف العتيبي بشرى 
للمساهمين بأنه سيتم االنتهاء 
من السوق رقم 2 مطلع شهر 
المب���ارك ليكون هذا  رمضان 
الفضيل فاتحة خير  الش���هر 
وبركة على الجميع، حيث يعتبر 
الس���وق رقم 2 رافدا أساسيا 
وشريانا لجمعية صباح السالم 

التعاونية.
الش���راكة  ال���ى  وانتق���اال 
الت���ي تعتبرها  المجتمعي���ة 
تعاونية صباح الس���الم ركنا 
ركينا من سياس���تها االدارية 
ومقص���دا نبي���ا تتجلى فيه 
الرحمة والمودة وخدمة ابناء 
المجتمع، اوضح رئيس مجلس 
الس���الم  ادارة جمعية صباح 
التعاونية ان مجلس االدارة قام 
مشكورا بالتبرع بمبلغ قدره 

الطبيعية.
وتحدث العتيبي عن وجود 
مفاجآت كثيرة ومنعشة خال 
فترة الصيف سيتم االعان عنها 
تباع���ا وقبل فترة من اقامتها، 
النقاب ع���ن انطاق  كاش���فا 
التسجيل في الشاليهات وعددها 
150 شاليها، ابتداء من 20 يونيو 
الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، 
وذلك بخصومات قدرها %60 
للمساهمين فقط، ولمدة 7 أيام 

الفاحش الذي شمل أسعار جميع 
السلع االستهاكية.

وقال ان جعل المهرجان يومي 
ايمانا  االثنين والخميس جاء 
من مجلس ادارة جمعية صباح 
التعاونية بضرورة  الس���الم 
محاربة الغ���اء والوقوف الى 
جان���ب االس���رة والمواطنين 
والمس���اهمين والتخفيف عن 
كاهلهم بعد ان أرهقتهم االسعار 

واكتووا بنارها.
العتيب���ي ان ه���ذه  ورأى 
المهرجانات تس���هم بش���كل 
مباش���ر في تأكيد سلوكيات 
وس���عيها  االدارة  مجال���س 
الى ارضاء  الحثيث للوصول 
جميع رواد التعاونية، باالضافة 
الى المؤازرة والدعم الحقيقي 
الذي تقوم به هذه االدارات في 
محاربة غاء االسعار، ونحن 
في لجنة مراقبة االس���عار في 
التعاونية  الجمعي���ات  اتحاد 
نعمل جاهدين دون كلل أو ملل 
للحد من تبعات هذه الظاهرة 
والعودة باالسعار الى حالتها 

محمد راتب
اك���د رئيس مجل���س ادارة 
جمعية صباح السالم التعاونية 
وعضو لجنة مراقبة االسعار 
في اتحاد الجمعيات التعاونية 
عبدالرحمن شجاع العتيبي انه 
نتيجة لاقبال الافت والمطالبات 
المنطقة  اهالي  المستمرة من 
ونزوال عند رغبة المساهمين، 
فقد تم تخصيص يومي االثنين 
والخميس لمهرجان الخضار 
والفواكه الذي كان يقام كل يوم 

اثنين فقط.
وبين العتيبي في تصريح 
صحافي ادلى به للحديث عن 
بعض ابرز االنجازات التي تم 
السابقة  الفترة  تقديمها خال 
وجديد مجلس االدارة بالتزامن 
م���ع اقبال فت���رة الصيف، ان 
مهرج���ان الخض���ار والفواكه 
الق���ى اقباال منقط���ع النظير، 
وذلك بسبب تخفيض االسعار 
وتحطيمها الذي جاوز ال� %60 
ما جعل من يوم االثنين متنفسا 
حقيقيا ألبناء المنطقة من الغاء 

عبدالرحمن العتيبي


