
االحد 25 يوليو 2010   19محليات

أعلن أمني الصندوق ورئيس 
جلنة املش���تريات ف���ي جمعية 
الفنطاس التعاونية حمد العجمي 
ان اجلمعية بصدد إقامة املهرجان 
الرمضاني السنوي على عدة أنواع 
من املواد الغذائية واالستهالكية 
يصل عددها الى اكثر من 150 سلعة 

اعتبارا من بداية أغسطس.
وأك���د العجم���ي ان تعاونية 
الفنطاس تبحث دائما عن أفضل 
العروض وتوفي���ر أجود أنواع 
البضائع بأقل األس���عار لتقدمها 
ملتس���وقيها مس���اهمة منها في 
التصدي لغالء األسعار، وقد اعتبر 

حمد العجمي ان اجلمعيات التعاونية هي األسواق 
املناس���بة للمستهلك ملا تقدمه من خدمات متميزة 

بالتعاون مع الشركات املوردة.
وأض���اف ان اجلمعية وفرت 
كميات تكف���ي احتياجات أهالي 
الفنط���اس ومتس���وقي املناطق 
األخ���رى، وبخصوم���ات كبيرة 
تصل ال���ى 60%، كما ان جمعية 
الفنطاس التعاونية تقوم بإعداد 
برامج متنوعة خالل شهر رمضان 
الكرمي حتتوي على عدة أنشطة 

ألهالي الفنطاس.
وطالب اجلهات املعنية بتشديد 
الرقابة على جودة وأسعار املواد 
خالل شهر رمضان املبارك وعدم 
إتاحة الفرصة لضعاف النفوس 
الذين يس���تغلون حاجة الناس للم���واد الغذائية 

واالستهالكية خصوصا في هذا الشهر.

اعلنت جمعية املهندسني بدء 
القرآن  التسجيل ملسابقة حفظ 
الكرمي الثان���ي بداية من اليوم 
25 اجل���اري وحت���ى االحد 22 
اغس���طس. وقال رئيس جلنة 
الدعم واخلصوم���ات بجمعية 
املهندسني م.فيصل العجمي ان 
التسجيل لالشتراك في املسابقة 
مبقر اجلمعية وسيكون موعد 
عقدها 23 اغسطس املقبل وحددت 

لها سورة »ق«.
واضاف العجمي ان اجلمعية 
رصدت جوائز مالية للفائزين في 
املسابقة مببلغ 150 دينارا للفائز 

االول و100 دينار للفائز الثاني و90 دينارا للفائز 
الثالث و50 دينارا للفائز الرابع و50 دينارا للفائز 

اخلامس، اما الفائزون من املركز 
الس���ادس وحتى املركز العاشر 
فحددت لكل منهم مبلغ 20 دينارا، 
كما سيتم توزيع هدايا تذكارية 

على املشاركني.
ودع���ا العجمي كل املتقدمني 
للتسجيل في املسابقة احضار 
بطاقاتهم املدنية او صورة منها 
الى جان���ب عضوي���ة جمعية 
املهندسني على ان تكون صاحلة 
حتى نهاية العام احلالي وسيكون 
الساعة اخلامسة  التسجيل من 
مساء وحتى التاسعة مساء طوال 
الفترة الت���ي حددتها اجلمعية 
لتس���جيل املشاركني، ولالستفسار االتصال على 
ارقام جمعية املهندسني 22445588 � 22448975.

أعل����ن رئيس جلنة احلاالت 
التراث  التابعة جلمعية إحياء 
اإلس����المي ناصر الرشيدي ان 
اللجنة قامت بطرح مش����روع 
»درة اخلير للغير« الذي قامت 
م����ن خالله بتوفي����ر الثالجات 
واملكيف����ات والبرادات للحاالت 
املتعففة في هذا الصيف احلار، 
ممتثلني لقول النبي ژ: »واهلل 
في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه« وقوله ژ: »املسلم 

أخو املسلم«.
وقال انه مت بحمد اهلل وفضله 
خ����الل الصي����ف املاضي طرح 

مشروع درة اخلير، الذي وزعت من خالله برادات 
وثالجات ومكيفات على 200 أسرة متعففة داخل 
الكويت، وقد نال هذا املشروع اإلقبال الكبير من 
قبل احملسنني، وما هذا إال توفيق من رب العاملني 

وحرص من اللجنة على تخفيف 
معاناة إخواننا من املتعففني في 

هذا البلد املعطاء.
الرش����يدي جمي����ع  ودع����ا 
املؤسسات احلكومية واألهلية 
الى دعم هذا املش����روع بالتبرع 
مبا جتود به أنفسهم من األجهزة 
الكهربائية )الثالجات � البرادات � 
املكيفات( وغيرها، لرفع املعاناة 
عن هذه األسر الفقيرة، وكذلك 
ندعو جموع املسلمني للوقوف 
الى جانب إخوانه����م والتبرع 
مصداقا لقول رس����ولنا الكرمي 
ژ: »من فّرج عن مس����لم كربة 
من كرب الدنيا فّرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 
القيامة واهلل في عون العبد مادام العبد في عون 
أخي����ه«، والوقوف الى جانب إخواننا احملتاجني 

واجب ديني حثنا عليه ديننا احلنيف.

بشرى شعبان
اس���تغرب رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
س���عود العرادة من تصريحات مسؤول الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية التي 
جاءت على خلفية مطالبة مجموعة من املزارعني 
بحقوقهم املهدورة واحملتجزة من قبل مسؤولي 
هيئة الزراعة بالنسبة لدعم الصقيع والدعم النباتي 
للفت���رات املتأخرة من الدع���م. وقال العرادة في 
تصريح صحافي انه ملن املس���تغرب ان يصبح 
صاحب احلق الذي يعمل على املطالبة به جانيا 
ومتعديا ومتهما في حني ان الذي مينع هذا احلق 

هو الضحية واملجني عليه.
واضاف أن الذي ُيعد أش���د غرابة، ان الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلعت 

ثوب مسؤوليتها عن الزراعة ونّصبت نفسها رقيبا ومسؤوال عن 
التصريحات الصحافية التي تنادي مبستحقات املزارعني لديها وكذلك 
عن منع املزارعني من مقابلة املسؤولني والوزراء وها هي تتوعد 
بالويل والثبور رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني بأن التصريح 
الذي أدلى به لن يتم السكوت عنه، محاولة ان ترهب رئيس االحتاد 

واملزارعني كافة لتكتم أفواههم عن املطالبة بحقوقهم.
وأوضح اننا نحن كممثلني للمزارعني في شمال البالد وجنوبها 
نقول لهم ان املزارع الكويتي لن يسكت عن هذه املماطلة في صرف 
مستحقاته من دعم االنتاج الزراعي والتعويض عن أضرار الصقيع 
القابعة في أدراج هيئة الزراعة منذ ما يقارب العام، اذ ان ما يطالب 
به هؤالء املزارعون حق مس���تحق لهم مبوجب القانون مبينا ان 
املزارع الكويتي يعاني كثيرا جراء الديون املتراكمة عليه للشركات 

الزراعية وحملفظة التمويل الزراعي وغيرها من اجلهات.

وأشار العرادة الى ان مطالبة رئيس االحتاد 
بحقوق املزارعني ومس���تحقاتهم الضائعة لدى 
هيئ���ة الزراعة امنا هي صميم عمله طبقا لنظام 
االحت���اد الذي ينظم العالقة ب���ني أعضائه كافة، 
وها ه���و يالقي وعيدا وتهديدا مل���ا يقوم به من 
تأدي���ة واجبه في الرعاي���ة والدفاع عن مصالح 
االحتاد واننا نس���تهجن كمجلس إدارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني ما بدر عن مس���ؤولي الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 
2010/7/19م من سوء معاملة في استقبال جموع 
االخوة املزارعني الذين جاءوا ليطالبوا بحقوقهم 
بعد ان وجدوا صدا وعدم جتاوب من قبل هيئة 
الزراعة وبعد ان أعياهم الصبر في تتبع الوعود 
الوهمية ملسؤولي الهيئة إن كان في لقاءات مباشرة 
أو عل���ى صفحات الصحف احمللية، كما نس���تنكر ما طلبه املدير 
العام باإلنابة باختيار 5 مزارعني من املتواجدين للتباحث معهم، 
هذا الطلب الذي يفتقد املس���ؤولية واملوضوعية علما بأن رئيس 
مجلس ادارة االحت���اد الكويتي للمزارعني كان متواجدا وكان من 
األجدر باملدير الع���ام باإلنابة التوجه الي���ه والتباحث معه فهو 
املمثل القانوني والش���رعي جلميع املزارع���ني في الكويت كما ان 
املدير العام باإلنابة يعلم متاما ب���أن االحتاد الكويتي للمزارعني 
هو املنوط به رعاية مصالح املزارعني أعضاء االحتاد والدفاع عن 
حقوقه���م وحماية الثروة الزراعية كم���ا ان مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني مازال مس���تمرا على نهجه في العمل من أجل 
مصلحة املزارع الكويتي من واقع املسؤولية التي حّمله إياها هذا 
املزارع ولن يتوانى ف���ي املطالبة بحقوق اخواننا املزارعني مهما 

وجدنا صدا وتعنتا.

متاح في أي وقت ومن أي مكان

أمانة العمل الخيري تستقبل التبرع 
اإللكتروني على موقع »خير أون الين نت«

ش���عار  حتت 
»اخل���ي���ر عن���د 
أطراف أصابعك« 
األمان���ة  أعلن���ت 
العام���ة للعم���ل 
اخليري بجمعية 
اإلصالح االجتماعي 
عن إعادة تشغيل 
الدف�����ع  خدم���ة 
االلك����ترون����ي 
للتبرع مباش�����رة 
خ�������الل  م���ن 
م��وقعه���ا عل���ى 
االنترن���ت »خير 

.»www.khaironline.net أون الين نت
وصرح مدير العالقات العامة واإلعالم ب�»األمان��ة« ع����بدالرحمن 
املط����وع بأن التب����رع االلكتروني على املوق�����ع متاح في أي 
وقت ومن أي مك�����ان وي����تم في خط����وات سه��لة وبسيطة مع 
وسائل أمان وحماية لب���يانات املتبرع اخلاص وذلك باستخدام 

أحداث التقنيات.
وبني ان املوقع يتيح لزائره ان يختار بني جميع أنواع املشاريع 
اخليرية من قائمة أبواب اخلير مثل الصدقات والزكاة وإفطار 
الصائم وكفالة األيتام وبناء املساجد وحفر اآلبار وغيرها ومن 
ثم ميكنه اختيار الدولة التي يريد تنفيذ مشروعه بها أو كفالة 
يتيم منها ويتبرع في أقل من دقيقة باس���تخدام الكي نت على 
املوقع مباشرة ويقوم املوقع بإرسال رسالة شكر فورية على 

البريد االلكتروني للمتبرع تتضمن بيانات تبرعه.
واعرب عن شكره آلالف احملسنني الكرام الذين تفاعلوا مع 
املوقع وتبرعوا من خالله في فترة التش���غيل األولى للخدمة، 
موضحا ان املوقع استقبل 17132 عملية تبرع منذ تدشينه عام 

2007 حتى اآلن.
واضاف أن املوقع يحتوي أيضا على صفحات خاصة بأخبار 
أمان���ة العمل اخليري وإجنازاته���ا وتقارير مصورة بالصوت 

والصورة عن مشروعاتها اخليرية.

موقع األمانة العامة للعمل اخليري

م. فيصل العجمي

ناصر الرشيدي

سعود العرادة

حمد العجمي

التسجيل لمسابقة حفظ القرآن 
بـ »المهندسين« اليوم وحتى 22 أغسطس

ضمن مشروع »درة الخير للغير«

زكاة الفردوس: توزيع ثالجات وبرادات 
ومكيفات على 200 أسرة متعففة

أبدى استغرابه من أن يصبح صاحب الحق الذي يطالب بحقه به ومتعديًا ومتهمًا

العرادة: مستمرون في المطالبة بحقوق المزارعين 
ومستحقاتهم الضائعة لدى هيئة الزراعة

الحويلة: المهرجانات التسويقية المدروسة المالذ اآلمن للمستهلكين من الغالء الفاحش

تعاونية الرقة تحطم أسعار 500 سلعة رمضانية وخصومات %70

جمي���ع احتياجاته���ا، وقال: 
لق���د قمنا بف���رش بعض هذه 
املساجد، وسنوفر احتياجات 
اإلخوة املصلني الذين يقيمون 
سنة القيام في العشر األواخر 
من رمض���ان املبارك، من مياه 

وعصائر وغير ذلك.
وع���ن االس���تعداد للفترة 
الدراسية املقبلة، بني م.احلويلة 
ان جمعية الرقة التعاونية جتهز 
في الوقت احلالي إلطالق مهرجان 
القرطاسية والذي سيلبي جميع 
احتياجات الطلبة والطالبات، 
اللوازم  وس���يوفر لهم جميع 
املدرس���ية بأرخص  واألدوات 
األثمان، إضاف���ة إلى دور هذا 
املهرج���ان ف���ي التخفيف من 
الذهاب  اآلباء في  األعباء على 
إلى األسواق واحملال التجارية 
واملكتبات. مطالب���ا في ختام 
تصريحه، املساهمني بالصبر 
والترقب لبعض املفاجآت التي 
ستقوم بها اجلمعية في الفترة 
املقبلة، والتي س���تصب أوال 
وأخيرا في صالح املس���تهلك، 
وستخفف من ارتفاع األسعار 

اجلنونية واملبالغ فيها.

الرمضانية لكرة القدم، حيث مت 
حتديد املكان في بعض النوادي 
املوافقة  املعروف���ة وننتظ���ر 

النهائية على ذلك.
وأض���اف م.احلويل���ة ان 
اجلمعية تعد أيضا إلقامة دورة 
حتفيظ القرآن الكرمي في شهر 
رمضان املبارك، وجتهز إلطالقها 
بصورة مميزة، وذلك لتحفيز 
العمرية على  جميع الشرائح 
االلتفات لكت���اب اهلل العظيم 
والتش���جيع عل���ى حفظه من 
خالل تق���دمي اجلوائز العينية 
القيمة، كما أن مجلس اإلدارة 
بصدد اإلعداد إلطالق مشروع 
إفطار الصائم، والذي سيغطي 
جمي���ع املس���اجد الكبيرة في 
منطقة الرقة، عالوة على توزيع 
أهالي  الرمضانية على  الهدية 
املنطقة الكرام، والتي تش���مل 
التالوات املباركة للقرآن الكرمي 
ال���دروس واخلواطر  وبعض 
الدينية والتربوي���ة املميزة، 
وذلك م���ع بع���ض املطويات 
الدينية والتثقيفية، مش���يرا 
إلى أن اجلمعية تقوم بصورة 
مستمرة بدعم املساجد وتوفير 

األصناف خ���الل املدة بأكملها، 
وس���يكون املهرجان مفتوحا 
للمس���تهلكني حتى آخر يوم 
من املهرجان، وليس حتى نفاد 
الكمية، مشيرا إلى أن مجلس 
اإلدارة يعد ملفاجآت رمضانية 
مميزة خالل الش���هر الفضيل، 
حيث إنه بصدد وضع اللمسات 
األخيرة على مش���روع الهدية 
الرمضانية للمساهمني، والتي 
ستحتوي على التمر والقهوة 
واألرز والهريس واجلريش، كما 
أنه جار االستعداد إلقامة الدورة 

واالس���تهالكية بأقل األسعار 
وبأعلى معايير اجلودة.

وأوض���ح م.احلويل���ة أن 
املهرجان الرمضاني لهذه السنة 
س���ينطلق مع ثالث أيام شهر 
املقبل، وسيستمر  أغس���طس 
حتى ال� 25 من الش���هر نفس، 
أكثر من 500 من  وسيش���مل 
األصناف الغذائية واالستهالكية، 
وذلك بخصومات كبيرة تتجاوز 
ال� 70%، مشيرا إلى أن مجلس 
إلى  اإلدارة يه���دف م���ن ذلك 
مشاركة املس���تهلكني فرحتهم 
بغرة شهر رمضان املبارك، وذلك 
من خالل تخفيف وطأة الغالء 
الفاحش واملصطنع عن املواطنني 
واملقيمني، وتوفير أجود السلع 

بأرخص األسعار.
وقال احلويلة: سنقوم من 
خالل هذا املهرجان الكبير بدعم 
جميع األصناف والسلع، عالوة 
على دعم كبرى الشركات املوردة، 
وذلك لنجعل سعر السلعة في 
متناول اليد، ولنحقق ما تعهدنا 
به من بذل قصارى جهدنا في 
إرضاء زبائننا الكرام، مؤكدا أن 
اجلمعية ستلتزم بتوفير جميع 

محمد راتب
أعلن رئي���س مجلس إدارة 
جمعي���ة الرق���ة التعاوني���ة، 
م.عبداله���ادي احلويل���ة، ان 
افتتاح  اجلمعية تقترب م���ن 
مهرج���ان تس���ويقي ضخ���م 
لتحطيم األسعار على السلع 
الرمضاني���ة، يض���م عروضا 
خاصة وتخفيضات هائلة على 
الكثير من السلع االستهالكية 
والغذائية اخلاصة بهذا الشهر 
الفضيل، مشددا على أن جمعية 
التعاونية تس���عى ألن  الرقة 
تكون السباقة في إطالق مثل 
املميزة خالل  املهرجانات  هذه 
مواسم توائم حاجة املستهلك، 
وحتاكي تطلعات مجلس اإلدارة 
في تنشيط احلركة التسويقية، 
الع���روض  مؤك���دا أن ه���ذه 
التسويقية املدروسة بإحكام، لها 
دورها الفاعل في جذب الزبائن 
واستقطاب املستهلكني من خارج 
املنطقة، وتفعيل مبدأ التنافس 
مع األسواق األخرى، حيث إنها 
املالذ اآلم���ن للزبائن من فورة 
الغالء الفاح���ش، كونها توفر 
الس���لع األساسية  لهم جميع 

هديـة رمضانية مميـزة ودورة لتحفيظ القرآن الكريم ومشـروع إلفطار الصائـم ودورة لكرة القدم

ثمـن وأرخـص  جـودة  بأعلـى  المدرسـية  اللـوازم  سـيوفر  المرتقـب  القرطاسـية  مهرجـان 

طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على جودة وأسعار السلع خصوصًا في رمضان

العجمي: تخفيض أسعار 150 سلعة
في تعاونية الفنطاس بنسبة تصل إلى %60

»من استعد استمد« 
تستضيف محاضرين

من الكويت والسعودية
اليوم أنش���طة  تنطلق مس���اء 
البرنام���ج اجلماهيري الذي تقيمه 
اللجنة النسائية في جمعية اإلصالح 
االجتماع���ي بعنوان »من اس���تعد 
استمد« حتت رعاية الشيخة أوراد 
اجلابر ويس���تمر على مدى 4 أيام 
متتالية يستضيف البرنامج خاللها 
ثلة م���ن احملاضرين ف���ي الكويت 

واململكة العربية السعودية.
وقالت مديرة اللجنة غدير السابج 
ان البرنامج اجلماهيري النس���ائي 
يتضمن العديد من احملاضرين في 
ش���تى املواضيع، إذ يبدأ احملاضر 
د.علي أبواحلسن من اململكة العربية 
الس���عودية اليوم األول مبحاضرة 
»دورة هندسة القرب« ثم يعقبه في 
اليوم التالي من الكويت د.موس���ى 
التدريبي »10  بالبرنام���ج  املزيدي 
طرق عملية في حتفيز النفس«، فيما 
تتحدث الداعية سناء كامل على مدى 
يومني تواصل خاللهما استعراض 
سلس���لة »ماذا قبل رمضان؟« وفي 
اليوم الرابع يتحدث الداعية د.خالد 

اجلبير حول »القلب اخلاشع«.
وش���ددت الس���ابج على أهمية 
املشاركة في مثل هذه البرامج اإلميانية 
حتى تعم الفائدة واالستفادة كونها 
تشتمل على جرعات إميانية ونصائح 
توجيهية مفعمة باالطمئنان واالتزان، 
مشيرة الى ان اللجنة تعد ثلة رائعة 
الدعوية  الندوات واحملاضرات  من 

والشرعية خالل فترة الصيف.

م.عبدالهادي احلويلة


