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تعاونية الفنطاس: بدء التسجيل 
لحجز الشاليهات 15 يونيو

محمد راتب
اعل���ن رئي���س جمعي���ة 
الفنط���اس التعاونية م.محمد 
الحم���دان ان الجمعية أطلقت 
موقعها االلكتروني على شبكة 
www. االنترنت تحت عنوان

alfintas-coop.com وذلك بهدف 
تقديم الخدم���ات االلكترونية 
للمس���اهمين وتسهيل عملية 
التواصل معهم من خالل مواكبة 

التطور التكنولوجي.
وأوضح ان الموقع الجديد 
سيقدم الخدمات االلكترونية 
المتنوعة على رأس���ها عرض 
آخر اخبار الجمعية والتسجيل 
في االنشطة المختلفة )عمرة، 
شاليهات، مسابقة القرآن، دورة 
كرة القدم، المتفوقين وخدمات 
أخ���رى(، واضافة ديوانية في 
دلي���ل الديواني���ات وتحديث 
بيانات المساهمين واالستعالم 
عن االرباح الس���نوية وتقديم 
النس���خة االلكترونية الكاملة 
للتقرير السنوي واالستعالم 
ع���ن دليل الهوات���ف وعرض 
دليل الديوانيات لمناطق عمل 
الجمعية، م���ع امكانية اضافة 
ديوانية واالستعالم عن آخر 
الع���روض والتس���جيل ف���ي 
صندوق االقتراحات أو الشكاوى 

والتسجيل في الخدمة البريدية 
واالستبيان االلكتروني وعرض 
الموظ���ف المثال���ي للجمعية 
وعرض ألبوم الصور لالنشطة 
المختلفة وعرض المش���اريع 
المس���تقبلية وعرض روابط 
مفيدة للمواقع الحكومية ومواقع 

البنوك ومواقع الجرائد.
وأش���ار رئي���س جمعي���ة 
الفنط���اس التعاونية الى انه 
سيبدأ تسجيل االشتراك الخاص 
بالش���اليهات لموسم الصيف 
2010 الثالثاء 15 الجاري بأسعار 
مخفضة وسيكون عن طريق 
الموقع االلكتروني أو التسجيل 

في ادارة الجمعية.

الصايغ: إصدار بطاقة العائلة 
لمساهمي تعاونية سعد العبداهلل

اك����د عضو مجلس ادارة جمعية مدينة س����عد العبداهلل التعاونية 
واملش����رف العام على االنش����طة الثقافية والترفيهية باجلمعية وليد 
الصايغ ان اجلمعية تس����تعد خالل االيام القليلة املقبلة لبدء الكرنڤال 

الصيفي باجلمعية لصيف 2010.
واضاف الصايغ ان انشطة الكرنڤال الصيفي قد بدأت بالفعل خالل 
االيام املاضية عبر خطوات متهيدية بإصدار بطاقة العائلة للمساهمني 
والتي يجري حاليا التسجيل بها وانه يشترط للحصول عليها ان يكون 

رب االسرة من مساهمي اجلمعية ومن سكان املنطقة.
وبني ان التسجيل ببطاقة العائلة مجاني ومن دون رسوم وان الهدف 
من بطاقة العائلة هو ضمان اقصى استفادة ممكنة ملساهمي اجلمعية 
من اخلدمات والعروض املتنوعة التي تقدمها اجلمعية. واضاف الصايغ 
ان اجلمعية قد انتهت من وضع اللمس����ات االخي����رة خلطة الكرنڤال 
الصيفي الشامل الذي ستنطلق انشطته خالل االيام القليلة املقبلة وان 
هذا الكرنڤال سيش����مل ضمن انشطته املتنوعة واملميزة توفير تذاكر 
املدن واملراكز الترفيهية والسياحية املختلفة واملنتشرة بجميع ارجاء 
الكويت، كما سيش����مل ايضا حجوزات بفنادق الدرجة االولى بأسعار 

مخفضة كما سيتضمن رحالت ترفيهية ملساهمي اجلمعية.

أطلقت موقعها اإللكتروني

م.محمد احلمدان

عبداهلل النصافي نواف عزيز

عبدالعزيز السمحان خالل توقيع عقد تدشني املوقع اإللكتروني مع شركة كويت نت

النصافي: تعاونية الفردوس تدعم الحمالت التوعوية الصحية
نواف عزيز: االهتمام بكبار السن واجب على الجميع

»تعاونية حطين« تطلق موقعها على اإلنترنت لتمكين المساهم 
من المشاركة في األنشطة واالستفادة من الخدمات إلكترونيًا

محمد راتب
أكد رئي����س مجل����س إدارة جمعية حطني 
التعاونية، عبدالعزيز السمحان، أن استراتيجية 
مجلس اإلدارة تنضوي على تقدمي أفضل اخلدمات 
للمساهمني، والعمل على مواكبة التكنولوجيا 
احلديثة واالس����تفادة منها في تسهيل عملية 
التواصل بني اجلمعية واملساهم، بأفضل السبل 
املتاحة. جاء ذلك خالل تصريح صحافي أدلى به 
السمحان على هامش توقيع مجلس إدارة جمعية 
حطني التعاونية على عقد تدشني موقع اجلمعية 
اإللكتروني على شبكة االنترنت مع شركة كويت 
نت، وذلك في إطار سعيها ملواكبة أحدث تطورات 
العصر في مجال تكنولوجيا املعلومات وتقدمي 
اخلدمات امليسرة للمساهمني من خالل الشبكة 
العنكبوتية، وهو ما يشكل أولوية في اهتمامات 
مجلس اإلدارة. وأوضح الس����محان، أن املوقع 
اجلديد س����يتضمن خدمات عديدة للمساهمني، 
حيث ميكنهم معرف����ة آخر أخبار اجلمعية من 
مهرجانات تس����ويقية وأنشطة اجتماعية، كما 
يوفر لهم خدمة االشتراك بالرحالت واألنشطة 

عن طريق املوقع، وكذلك اخلدمات ومنها خدمة 
معرفة األرباح والتقرير اإلداري واملالي، كاشفا 
عن أن قاعدة البيانات اخلاصة باملوقع، ستكون 
مؤهلة بالقدر الكافي إلضافة خدمة البيع والشراء 
من املوقع، في س����ابقة ه����ي األولى من نوعها 
على مستوى اجلمعيات التعاونية في الكويت، 
وهو ما سيتم تنفيذه خالل املرحلة التالية من 
إطالق املوقع، مما س����يتيح للمساهم السرعة 
واملتعة في التسوق في جمعية حطني وفروعها. 
ولفت إلى أن املوقع سيركز على كل ما يخص 
املساهمني، واألنش����طة واخلدمات التي يقدمها 
مجلس اإلدارة، بل إنه سيتيح إمكانية االطالع على 
جميع اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بالصوت 
والصورة، وذلك تعزيزا ملبدأ الشفافية، وهو ما 
يعتبر تفردا جلمعية حطني في مثل هذا األمر، 
كما سيحتوي املوقع على أهم األخبار اخلاصة 
باجلمعية وإجنازاته����ا وكل ما يتعلق بأعمال 
اللجان اخلدمية واإلنش����ائية وغيرهما، فضال 
عن أنه سيتيح للمساهمني الكرام الوصول إلى 
ألبوم الصور وكليبات الڤيديو جلميع األنشطة 

التي تقوم بها أو ترعاها اجلمعية، مشيرا إلى 
أن اجلمعية ستس����تثمر جانب����ا من املوقع في 
اخلدمات اإلعالنية ملن يرغب في ذلك من الشركات 
والبنوك، مما يعود بريعه على اجلمعية. واضاف 
السمحان أن املوقع اإللكتروني اجلديد الذي مت 
تصميمه وفق أحدث النظم التكنولوجية احلديثة، 
سيكون متضمنا ايضا لزاوية تتناول مقترحات 
التي  املساهمني، واالستطالعات واالستفتاءات 
تسلط الضوء على أعمال اجلمعية، وتستشف 
أهم املقترحات والتعليقات من خالل التصويت، 
وذلك لالرتقاء باجلمعية إلى مصاف اجلمعيات 
املتقدمة على مستوى الكويت، فضال عن خدمة 
النشرة اإلخبارية اإللكترونية، والتي ستصل 
إلى البريد اإللكتروني )اإلمييل( لكل مش����ترك 
في هذه اخلدمة. مش����يرا إلى أن انطالق املوقع 
اجلديد سيكون متزامنا إن شاء اهلل مع إصدار 
البطاق����ة العائلية، والتي من خاللها س����يكون 
بإمكان املساهم املشاركة في األنشطة واالستفادة 
من اخلدمات عبر املوق����ع اإللكتروني بصورة 

مباشرة ومرنة.

لجنة رعاية المسنين أقامت يومًا توعويًا في مركز الفردوس الصحي الجنوبي

السمحان: اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان ستكون متاحة بالصوت والصورة في الموقع تعزيزًا لمبدأ الشفافية

محمد راتب
أقامت جلنة رعاية املسنني في منطقة الفروانية الصحية يوما توعويا 
للمسنني في مركز الفردوس الصحي اجلنوبي، حتت شعار »بيئة صحية 
واجتماعية سليمة = مسن يتمتع بحياة طيبة«، وذلك برعاية مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.سعود الفرهود الدرعة، وبدعم من مجلس ادارة جمعية 
الفردوس التعاونية، ومشاركة مدير ادارة رعاية املسنني بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل علي حسن. وتناول اليوم التوعوي عدة أنشطة منها 
تقدمي نبذة عن اللجنة وأهدافها، وعرض تفصيلي ألهم مالمح البيئة احمليطة 
باملس���ن وتأثيرها في حالته الصحية، اضافة الى محاضرة ألقاها د.خالد 
الصالح اختصاصي األمراض النفس���ية بعنوان »أسباب حاالت االكتئاب 
والقلق لدى املسن وأفضل الطرق للوقاية منها وسبل معاجلتها«، في حني 
ألقى مدير ادارة رعاية املسنني في وزارة الشؤون علي حسن كلمة اوضح 
فيها أهم اخلدمات التي تقدمها ادارة رعاية املس���نني. وفي هذه املناسبة، 
اك���د رئيس جمعية الفردوس التعاونية عب���داهلل النصافي، ان اجلمعية 

حريصة على دعم مثل هذه األنش���طة التي تسهم في رفع نسبة التوعية 
باملخاطر الصحية واألمراض في املجتمع، مشيرا الى ان اجلمعية لن تألو 
جه���دا في مواصلة هذا الدعم، وذلك انطالقا من مبادئ احلركة التعاونية 
الت���ي تؤمن بها وتعمل على حتقيقها وحتويله���ا الى واقع ملموس. من 
جانبه، أكد عضو مجلس ادارة جمعية الفردوس التعاونية، ومقرر اللجنة 
االدارية واملالية نواف عزيز الرش���يدي ان مجلس االدارة اخذ على عاتقه 
منذ اللحظة األولى النتخابه االهتم���ام بالقضايا املجتمعية والتوعوية، 
وهو في هذا يسهم بشكل مباشر في تقدمي خدمات أساسية ألبناء املنطقة، 
موضحا ان الدعم الذي قدمته جمعية الفردوس التعاونية لليوم التوعوي 
للمسنني كان بهدف تعريف اجلميع بأهمية هذه الفئة وضرورة رعايتها 
واالهتمام بها الى جانب تقدمي نبذة عن اسهامات احلكومة في خدمة كبار 
السن واالهتمام بهم، وتابع ان فئة املسنني هم أهلنا وأحباءنا وهم الذين 
حفظوا لنا الكويت وعمروها وأفنوا حياتهم في خدمتها لذا فإن رعايتهم 

وتقدمي اخلدمات لهم واجب ومسؤولية تقع على عاتق اجلميع.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

با�ســـــــــــــــم/ 

بدريه حمود عباد ال�شمري

رقم اجلواز / 138499

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سعودية اأو الت�سال على رقم

66123838

للــبـيــعمفقود جواز �سفر �سعودي
رقم ما�سـي

لالت�سال 66529820

66xxxxx5


