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صندوق التنمية وقع عقد تأهيل وترميم قلعة الشقيف

بيروت ـ أحمد منصور
وقع املمثل املقيم للصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في لبنان د.محمد صادقي 
عقد تنفيذ اتفاقية تأهيل وترميم قلعة الشقيف 
ـ ارنون في قضاء النبطية التي كانت موقعا 
اسرائيليا هاما ابان االحتالل االسرائيلي جلنوب 
لبنان والتي ضربتها واحلقت بها الدمار خالل 

فترة االحتالل.
ويتضمن املشــــروع اعادة تأهيل القلعة 
وجميع اخلدمات التابعة لها، وتدعيم املنشآت 
املتصدعــــة، واعمال التنقيــــب االثري الزالة 
الردميات، وتصريف املياه وحماية القلعة من 
السيول واالمطار واعادة بناء البرج االساسي لها 
واملدخل وازالة منشآت خرسانية من مخلفات 

اجليش االســــرائيلي واظهار خندقها.واشار 
د.صادقي الى انه في املرحلة االولى من املشروع 
هناك ثالثة ماليني دوالر للصندوق الكويتي 
وسيكون نصيبه من هذه االموال حوالي %70 
من التمويل واجلزء اآلخر من مديرية اآلثار 
ومجلس االمناء واالعمار، متوقعا اجناز املشروع 

بالشكل النهائي خالل 24 شهرا.

القناعي: حريصون على إزالة كل ما من شأنه تعكير صفو إقامة المصطافين في لبنان

الكويتيون يوثقون أواصر األلفة والمحبة في ديوانية سفارتنا في بيروت
بيـــروتـ  كونا: تحتضـــن ديوانية 
لـــدى لبنـــان المصطافين  ســـفارتنا 
الكويتييـــن في إطـــار التواصل معهم 
والتعرف عن قرب علـــى احتياجاتهم 
والمســـاهمة في تذليـــل العقبات التي 
قد تواجههم خـــالل تمتعهم باجازتهم 
الصيفية.وتساهم اللقاءات في الديوانية 
ـ وهي عادة اجتماعية متأصلة يحرص 
عليها الكويتيون اينما ذهبواـ  في توثيق 

أواصر المحبة واأللفة فيما بينهم.
واكد ســـفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي ان الديوانية تشكل ملتقى لتبادل 
األفـــكار من جهة وتوثيق العالقات مع 

أركان السفارة من جهة اخرى.
واعرب القناعي عن سعادته لتواصل 
المصطافين مع ديوانية السفارة، مؤكدا 
حرص السفارة على ازالة كل ما من شأنه 

ان يعكر صفو اقامتهم في لبنان.

من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي 
خالل زيارته لديوانية السفارة في بيروت 
ان الديوانية »ملتقى لطرح المشكالت 
التي يعاني منها المصطافون هذا العام 
السيما ما يتعلق بالخدمات واالستغالل 
المادي«.واكد د.الطبطبائي اهمية الدور 
الذي تقوم به سفارتنا في حل بعض هذه 

المشكالت ومتابعتها الدائمة لها.
مـــن جانبهمـــا أشـــاد المصطافان 

المطوع وبدر  الكويتيان عبدالعزيـــز 
الشـــرهان بديوانية السفارة، مؤكدين 
انها »فرصة اللتقاء الكويتيين مع بعضهم 
البعض للتباحث في امورهم خالل فترة 

اقامتهم في لبنان«.
واجمعا على ان الكويتيين حريصون 
على اقامة الديوانية اينما وجدوا تمسكا 
بعاداتهم وتقاليدهم الموروثة عن االباء 

د.وليد الطبطبائي وعبدالعال القناعيواالجداد.

جانب من حضور الديوانية

الشيخة اوراد اجلابر خالل جولة في السوق اخليري   )محمد ماهر(

 د.مشاري الرويح 

جولة في املهرجان أحمد العبيان مفتتحا مهرجان تعاونية سلوى الرمضاني

الكويتيون يتجمعون في ديوانية السفارة 

المهرجان استقطب 15 ألف مستهلك وحقق رقمًا قياسيًا في المبيعات بنحو 175 ألف دينار في اليومين األول والثاني

اوراد الجابر: السوق الخيري للهيئة الخيرية 
لمساعدة األسر المحتاجة قبل رمضان

العبيان: تعاونية سلوى تحّطم الغالء الفاحش 
وتقدم 1000سلعة رمضانية بأبخس األثمان

استبعاد تجار البقاالت وتمكين المستهلكين من التسوق بعدالة واألولوية للمساهمين

 محمد راتب
إدارة  كشف رئيس مجلس 
التعاونية،  جمعيـــة ســـلوى 
أحمد العبيان عن أن اجلمعية 
حققت مبيعات قياســـية بعد 
يومني فقـــط من إطالق أضخم 
مهرجـــان تســـويقي لتحطيم 
األسعار تشـــهده اجلمعية في 
تاريخها، حيث بلغت نحو 175 
ألف دينـــار، وقدمت اجلمعية 
خالل ذلك أكثر من 1000 سلعة 
غذائية واستهالكية حتتاجها 
ربة األسرة السيما خالل شهر 
رمضان املبارك، وذلك بدعم من 
اجلمعية وكبريات الشـــركات 
املوردة، وبخصومات هائلة تصل 
إلـــى 80%، الفتا إلى أن جمعية 
ســـلوى التعاونية تسعى إلى 
أن حتوز املرتبـــة األولى على 
مستوى تعاونيات الكويت في 
إطالق مثل هذه العروض املميزة، 

والتي من شأنها تنشيط حركة 
املبيعات في اجلمعية، وزيادة 
اإليـــرادات وحتقيـــق املعادلة 
الصعبة في زيادة األرباح والبيع 

بأقل األسعار.
وأوضح العبيان في تصريح 
صحافي أدلـــى به عقب جناح 
مهرجان السلع الرمضانية في 
اليوم األول، أن اجلمعية لن تألو 
جهدا في تنفيذ إستراتيجيتها 
الطموحة، والتي حتاكي تطلعات 
مجلـــس اإلدارة فـــي إرضـــاء 
الكرام وإطالق مثل  املساهمني 
هذه املهرجانات الناجحة خالل 
مواســـم منتقاة بإحكام، الفتا 
في هـــذا الصدد إلى أن مجلس 
الفروع  ارتأى مشاركة  اإلدارة 
التابعة للجمعية في املهرجان 
إضافة إلى السوق املركزي، مما 
كان له األثر الطيب في تخفيف 
الزحام الشديد، وعناء الذهاب 

إلى السوق املركزي حتديدا.
وقــــال: إن عدد رواد اجلمعية 
ـ من مســــاهمني وغيرهــــم ـ بلغ 
حتــــى نهاية يــــوم أول من أمس 
األحــــد نحو 15 ألف مســــاهم، إال 
أن اجلمعية قامــــت بتنظيم غير 
مسبوق حلركة املتسوقني، وذلك 
إلعطاء األولوية للمساهمني الكرام، 
وكذلك متكني غير املساهمني من 
التســــوق واحلصول على سلع 
املهرجــــان بصورة عادلة، كما أن 
اللجنة املنظمة تســــتبعد جتار 
البقاالت والذين رأوا في األسعار 
التي قدمتهــــا اجلمعية فرصة ال 

ميكن تعويضها.
من جانب آخر، شدد العبيان 
على أن اجلمعية لم تتوان ولم 
تدخر جهدا فـــي تقدمي أفضل 
اخلدمات للمساهمني، مؤكدا أنها 
ستظل في مكانتها املرموقة التي 
يشهد لها القاصي والداني، كما 

أن سمعتها الطيبة ومصداقيتها 
القويـــة تؤكد مبا ال يدع مجاال 
للشك أن إستراتيجية مجالس 
اإلدارة املتعاقبة حققت جناحا 
ملموسا في إرضاء مساهميها 
الكـــرام، وذلك من خالل تقدمي 
الســـلع لهم بأرخص األسعار، 
كمـــا أنهـــا ميزت املســـاهمني 
بالتخفيضـــات خالل املهرجان 

الرمضاني القائم.
وقال العبيان في رده على 
ما نشر في بعض الصحف: إن 
مجلس إدارة اجلمعية كلف جلنة 
التوزيع،  لتكون مسؤولة عن 
وذلـــك حتقيقـــا للعدالـــة بني 
املســـتهلكني، حيث مت حتديد 
أعـــداد معينة من الســـلع لكل 
مستهلك غير مساهم، وفي حالة 
الزيادة عـــن العدد احملدد يتم 
استرجاع الزيادة عند الكاشير، 
أما بالنسبة للمساهمني، فقد مت 

توفير جميع ما يحتاجه املساهم، 
وما يطلبه دون حتديد أعداد، 
معتبرا ان ما شهدته اجلمعية 
وفروعها مـــن زحام لهو داللة 
العرض،  فـــي  على املصداقية 
حيث ان اجلمعية اســـتقطبت 
أكثر من  بعرضها الضخم هذا 
20 ألف مستهلك خالل اليومني 
األولني، وهو عدد يفوق طاقة 
أكبر األسواق املركزية بالكويت 
على وجه اإلطالق، إال أن جملة 
املستفيدين الفعليني من املهرجان 
كانت نحو 15 ألف مســـتهلك، 
وذلك بعد اســـتبعاد أصحاب 
التجارية  البقـــاالت واحملـــال 
الذيـــن كان يحدوهم األمل في 
االستفادة من العرض، إال أنهم 
فوجئوا بوجود اللجنة املنظمة 
والتي لم تسمح لهم باالستفادة 
على حساب املساهمني وأبناء 

املنطقة.

الرويح: »بطاقتي« تمنح مساهمي تعاونية القادسية خصومات لعام كامل
أعلن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
القادسية التعاونية د.مشاري الرويح عن 
بدء توزيع بطاقة الخصومات »بطاقتي« 

على مساهمي الجمعية.
وقال ان االتفاق الذي تم بين جمعية 
القادســـية التعاونية والشركة الوطنية 
التســـويقية مشـــروع »بطاقتـــي« من 
الجمعية ببطاقة  أجل تزويد مســـاهمي 
الخصومـــات »بطاقتـــي« وبموجب هذه 
البطاقة يمكن لمساهمي الجمعية الحصول 
على خصومات مســـتمرة ومتكررة لدى 
أكثر من 300 شركة مختلفة النشاط في 
الســـوق الكويتية وتغطي جميع مناطق 
الكويت باإلضافة إلى شمولها العديد من 

النشاطات التجارية المختلفة.
وأوضح د.الرويح ان تعاونية القادسية 
هي التعاونية األولى في الكويت التي تقدم 
مثل هذه الخدمة لمســـاهميها، وذلك من 
أجل مساعدتهم على توفير جزء كبير من 
مصروفاتهم الشهرية واألسرية من خالل 
اســـتعمال بطاقة الخصومات »بطاقتي« 
والتي تقدم لهم خصومات فورية مباشرة 
على كل فاتورة شراء من الشركات المشاركة 

في هذا المشروع.
والمميـــز في هـــذه البطاقـــة أن مدة 
صالحيتها عام كامل وأيضا خصوماتها 
متكررة وليست لمرة واحدة باإلضافة إلى 
أنه ال يوجد أي مصاريف أو أعباء إضافية 

على مستخدمي البطاقة.
وأشار إلى أن إدارة الجمعية تأمل من 
المساهمين االستفادة من هذه الخدمة والتي 
جاءت بعد جهود كبيرة سعت إليها إدارة 
الجمعية مع الشركة التي تتولى التسويق 
لهــذه البــطاقـــة »بطاقتــي«، مــؤكدا أن 
إدارة الجمعية تسعى بشكل دائم لتقديم 
الخدمات والتسهيالت لمساهمي جمعية 
القادســـية التعاونية وأن هذا المشروع 
يأتي ضمن سياق أنشطة الجمعية الكبيرة 
والمميزة التي تسعى إلى تحقيقها وذلك 
بالتعاون مع المســـاهمين والذين نتقبل 
اقتراحاتهم بكل صدر رحب ونسعى إلى 

تحقيقها.

 دانيا شومان
افتتحــــت الشــــيخة اوراد اجلابر صباح امس 
السوق اخليري السنوي الذي تقيمه الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية لصالح االسر املتعففة، وذلك في 
صالة الشيخ سالم العلي في قرطبة، ويضم اقساما 

للمالبس والعطورات واالكسسوارات.
واعربت اجلابر عن سعادتها بايجاد مجموعة 
من املشاركات واملبدعات الالتي يهتممن بأصحاب 
احلاجة وهن راغبـــات باالجر، من رب العاملني 
ملساعدة االسر املتعففة وخاصة قبل شهر رمضان 

املبارك.
واضافت اجلابر أن هذا املعرض يتيح الفرصة 

ملساعدة االسر املتعففة، مشيرة الى ان ابداع املرأة 
الكويتية ليس بجديد عليها، وهذا املعرض سيكون 

بشكل سنوي.
ومتنت اجلابر التعاون الدائم من ابناء الكويت 
لرفعة ســــمعة بلدهم عبر حــــب اخلير للجميع 
والعمل الدؤوب لتخفيف املعاناة وتسخير طاقاتهم 

وجهودهم في االعمال االنسانية.
اما مديرة ادارة النشــــاط النسائي في الهيئة 
اخليرية االسالمية شريفة العميري فقالت: يأتي 
هذا املعرض في اطار تنمية موارد الهيئة اخليرية 
االسالمية وبعد انتهائه سيتم توزيع الريع على االسر 

داخل الكويت التي نقوم مبساعدتها سنويا.

»المعلمين«: توجه سطحي لـ»التربية« في ربط
 إطالة دوام المرحلة االبتدائية بالوجبات الغذائية

أعربت جمعية املعلمني عن 
أملها الكبير في استكمال وزارة 
التربيــــة جميع االســــتعدادات 
املقبل  الدراسي  املتعلقة بالعام 
خاصة فيما يتعلق بحسم مسألة 
القيادية  الشواغر في املناصب 
وســــد احتياجات املــــدارس من 
التعليمية، واستكمال  الهيئات 
اعمال الصيانة للمباني املدرسية، 
والتعامل مبوضوعية وواقعية 
مــــع جميع اخلطــــط املطروحة 
واملستجدة وعلى موجب االمكانات 
املتاحة، الى جانب حسم جميع 
االمور املاديــــة والبدالت املالية 
املستحقة للمعلمني واملعلمات 
واالدارات املدرســــية، والتعامل 

مبوضوعية وواقعية.
واكدت اجلمعية في بيان لها 
وقوفها الكامل الى جانب وزارة 
التربيــــة والقائمــــني عليها من 
اجل تأمني جميع فرص النجاح 
للعام الدراسي اجلديد، ومن اجل 
معاجلة جميع القضايا واملعوقات 
واحلاالت املستجدة والطارئة، 
ومن اجل املضي قدما في تنفيذ 
اخلطط والبرامج، وتأمني االجواء 
التعليمية املناسبة، واحلفاظ على 
حقوق املعلمني واملعلمات وتعزيز 
مكتسباتهم واالرتقاء بقدراتهم. 

من جانب آخــــر أبدت اجلمعية 
استغرابها وامتعاضها من خطة 
الوزارة في اطالة اليوم املدرسي 
في املرحلة االبتدائية لتطبيق آلية 
تقدمي وجبات التغذية للطلبة، 
مشيرة الى ان هذا التوجه يؤكد 
مجددا مدى السطحية التي يتم 
التعامل بها مع قضية اطالة الدوام 
املدرسي واالفق الضيق جدا في 
حتديد املبررات املنطقية لالطالة 
والتي مازالت الوزارة وعلى امتداد 
اعوام واعــــوام تطرح مبرراتها 
بأشكال مختلفة ومبضامني مثيرة 
لالستغراب والدهشة حتى وصل 
االمر الى ربطها بجانب وجبات 

التغذيــــة وكأن التغذيــــة هــــي 
التي كانت معنية بكل املشاكل 
والقضايا التي تعاني منها الوزارة 
ومدارسها، مبا فيها حاالت عدم 
االستقرار وغياب االستراتيجية 
الثابتة، ومن تراكمات واسعة من 

القضايا والهموم واملعوقات.
وجددت اجلمعيـــة موقفها 
الرافض من االطالة، مشـــيرة 
الى ان آليـــة العمل في مدارس 
لهـــا خصوصيتهـــا  الكويـــت 
وطبيعتها املختلفة وهي تخضع 
لعمليـــة تعليمية محددة وفق 
خطط دراسية مناسبة لطبيعة 
االجـــواء ولطبيعـــة احلالـــة 
السيكولوجية والفسيولوجية 
للطالب ومدى القدرة على تهيئة 
جميع املستلزمات واالمكانات 
القادرة  املناســـبة، واخلطـــط 
على توفير االجـــواء التربوية 
املناسبة والبيئة اجلاذبة وذات 
املواصفات املطلوبة، وان مسألة 
االطالة البد ان ينظر اليها مبفهوم 
واسع وشـــامل على ان توضع 
في موقعها الصحيح واملنطقي 
ومبا يتوافق مع الواقع التعليمي 
واحتياجاته، وحاجتها الى املزيد 
من البحث والدراسة والتمحيص 

واالخذ برأي اهل امليدان.

عايض السهلي


