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»مبرة األسرة« تحّذر من موجة غالء األسعار

حذرت املبرة الكويتية حلماية األس���رة من املوجة الصعبة التي 
تواجهها األسر بسبب غالء أسعار السلع الغذائية ومستلزمات شهر 

رمضان املبارك واألعياد.
وق���ال رئيس مجلس إدارة املبرة عادل الذكير ان ش���هر رمضان 
املبارك له مكانة خاصة في نفوس األسر فهو له خصوصية العبادة 
والتقرب الى اهلل لذا حتتفل به األسرة باستعدادات خاصة اصبحت 

منطا تقليديا وتراثيا.

وأضاف انه من ضمن تلك االستعدادات جتهيز املنزل باحتياجات 
رمضان وعيد الفطر السعيد وهو ما يتطلب ميزانية خاصة لهذا الشهر 
الفضيل وللعيد املبارك، اال ان التقارير االعالمية واالقتصادية التي 
نش���رت أخيرا كشفت عن خطر يهدد استعداد األسر لشهر رمضان 
املب���ارك ويتمثل ذلك اخلطر في موجة غالء أس���عار املواد الغذائية 
والذي س���يتبعه حتما ارتفاع في اس���عار مواد ومستلزمات اخرى 

ستؤثر سلبا على ميزانية األسر.

مشعل األحمد قّلد قادة في الحرس وسام الدفاع الوطني:
علينا أن نكون جادين ومخلصين في عطائنا وأهالً لثقة قيادتنا الحكيمة

قلد نائب رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل 
االحم���د امس عددا من قادة احلرس الوطني وس���ام 
الدفاع الوطني الذي تفضل صاحب الس���مو االمير 
القائد االعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد 

مبنحهم اياه.
وقادة احلرس الوطني الذين قلدهم الشيخ مشعل 
االحمد وسام الدفاع الوطني هم: نائب وكيل احلرس 
الوطني العميد الركن زايد عبداهلل ناصر وقائد التجهيز 
واملشاريع العميد مشعل راشد محمد وقائد التعليم 
العس���كري العميد الركن م.هاش���م عبدالرزاق سيد 
يوسف وقائد الشؤون العسكرية العميد الركن وليد 
خالد زيد وقائد الشؤون االمنية العميد الركن خالد 
عبدالعزي���ز محمد وقائد الدعم اللوجس���تي العميد 
م.دكتور عبدالرحمن فرج حمود وقائد الشؤون املالية 

واالدارية العميد سابح مجبل معيوف.
ووجه الشيخ مشغل االحمد كلمة بهذه املناسبة 
جاء فيها: بالنيابة عن اخي س���مو رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ سالم العلي وباالصالة عن نفسي 
اتقدم لكم بالتهنئة على ثقة القي���ادة السياس���ية 
متمث�لة في صاحب الس���مو االمي���ر القائد االعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي عهده االمني وتقديرهما 
مل���ا تقومون به من اجن����ازات في تطوير احل�رس 

الوطني واداء مهامه املكلف بها.
وقال: »وسام الدفاع الوطني يعد تقديرا جلهودكم 
فإنه يعتبر حافزا لكم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
في العمل نحو التميز واالرتقاء مبؤسستنا العسكرية 
ولذلك فالبد ان نكون جادين ومخلصني في عطائنا 
وان تكون���وا الق���دوة للجميع من خ���الل التعاون 
الدؤوب وتكونوا اهال للثقة التي اولتكم اياها قيادتنا 

احلكيمة«.
واضاف: نسأل اهلل لكم ولوطننا الغالي العز والرفعة 
في ظل قيادة صاحب السمو االمير القائد االعلى للقوات 

املسلحة ومؤازرة سمو ولي العهد االمني.
واعرب نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد عبداهلل ناصر وقادة احلرس الوطني املقلدين عن 
سعادتهم وخالص شكرهم لصاحب السمو األمير القائد 
االعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد حفظه 
على تفضله مبنحهم ثقته الغالية داعني اهلل ان يوفق 
اجلميع لبذل العطاء الصادق واجلهد املخلص خلدمة 
الكويت واحلرس الوطني بتوجيهات س���مو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل 
االحمد نائب رئيس احلرس الوطني ووكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي في ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده االمني.

الوسام حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل نحو التميز

الشيخ مشعل االحمد في حديث لقادة احلرس الوطني

جولة في السوق املركزي

د.حسني الدويهيس يفتتح مهرجان السلع الرمضانية

الشيخ مشعل االحمد يقلد عددا من قادة احلرس الوطني وسام الدفاع الوطني
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ال�سيارة املعرو�سة مع املوا�سفات والإك�س�سورات الإ�سافية لالإعالن فقط.

اخترب الأ�سلوب ال�ّسارخ للفئة ML اجلديدة مع باقة AMG الريا�سية: مظهر ريا�سي 

واخللفية  الأمامية  جهتيها  من  بعناية  حتيطها  اأمامك.  املعجبني  طريق  ي�سق  جريء 

عوار�ض فولذية فاخرة من طراز AMG مطلية بالكروم الداكن، مع عادم ذو ما�سورتني 

مزدوجتني، عجالت 21 بو�سة من الأملنيوم، عتبات الركوب اجلانبية املطلية بالأملنيوم 

الالفت  الف�سي  باللون  املربد  و�سبكة  الأخاذ،  الكروم  من  الأمتعة  ق�سبان  اجلذاب، 

قيادتك  احجز  الأنيق.  الأ�سلوب  مع  القوة  تناغم  على  متحركة  �سهادة  اإنها  لالأنظار. 

التجريبية اليوم لدى معر�ض مر�سيد�ض بال�سويخ اأو ات�سل بنا للمزيد من املعلومات.

هناك رحالت تبقى يف الذاكرة، وهناك رحالت اأخرى جتري يف عروقك.

الفئة M مع باقة AMG الريا�سية.

الأ�سعار اإبتداًء من

17450 د.ك   

انطالق مهرجان السلع الرمضانية بتعاونية النسيم 

محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية 
د.حسني الدويهيس ان اجلمعية ماضية في سياسة 
حتطي����م األس����عار وارتفاعه����ا الذي طال الس����لع 
االستهالكية والغذائية وأثقل كاهل املستهلكني من 
مواطنني ومقيمني، مشيرا في هذا الصدد الى ان هذه 
السياسات واملهرجانات من شأنها أن تخلق توازنا 
في السوق، وتعيد الثقة الى املستهلك في اجلمعيات 
التعاونية التي أسست في األصل من أجل مصلحة 
املستهلك وتوفير الس����لع له بأقل األسعار مقارنة 

باألسواق املوازية.
ولفت د.الدويهيس خالل تصريح صحافي أدلى 
به على هامش افتتاح مهرجان السلع الرمضانية في 
السوق املركزي باجلمعية، الى ان جميع املهرجانات 
الشهرية التي تقيمها اجلمعية بصورة دورية القت 
استحسانا كبيرا من قبل أهالي منطقة النسيم وكذلك 
املناطق املجاورة، عالوة على اإلقبال منقطع النظير 
الذي يشهده مهرجان اخلضار والفواكه كل يوم ثالثاء 
والذي تباع في����ه أصناف اخلضار والفواكه بأجود 

األصناف وبأقل األسعار.
وعن املهرجان التسويقي في شهر رمضان والذي 

مت تدشينه صباح أمس، أوضح الدويهيس انه يطال 
أكثر من 750 صنفا من املواد االستهالكية والغذائية، 
إضافة الى األواني املنزلية بجميع أصنافها، وقد مت 
حتطيم أسعارها بنسبة تتجاوز ال� 55%، وسيبقى 
مفتوحا جلميع املستهلكني حتى نهاية شهر رمضان 
املبارك، مشيرا الى ان معظم الشركات املوردة ساهمت 

بالدعم لهذا املهرجان الضخم.
وشدد د.الدويهيس على ان سياسة اجلمعية في 
حتطيم األسعار خالل هذه املهرجانات تتمثل في توفير 
السلع حتى نهاية الفترة املخصصة للمهرجان، والتي 
حددتها اجلمعية ب� 50 يوما، ميكن للمستهلك خاللها 
ان يتزود بالسلع األساسية واالستهالكية طيلة هذه 
الفترة وليس حتى نفاد الكمية، وقال: حرصنا على 
توفي����ر كميات كبيرة جدا حتى نفي بوعدنا ألهالي 
املنطقة الكرام، وحتى تكون جميع السلع في متناول 
اليد، الفتا الى ان اجلمعية ستدش����ن شهر رمضان 
املبارك مبهرجان للخضار والفواكه سيس����تمر ملدة 
4 أيام، وذلك بهدف توفير األصناف املطلوبة خالل 
هذا الشهر بأسعار مخفضة جدا، وأضاف ان مهرجان 
التمور سيبدأ أيضا من بداية الشهر الفضيل وحتى 

نهايته، وبأسعار زهيدة جدا.

تحطيم األسعار بنسبة تتجاوز الـ 55% حتى نهاية شهر رمضان المبارك


