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غانم: بدء المهرجان الرمضاني في تعاونية 
الجليب بدعم أكثر من 200 سلعة

تفاعال مع اهالي منطقة جليب 
الشيوخ ومش���اركتهم الفراحهم 
في ش���هر رمضان املب���ارك، اعلن 
مجل���س ادارة جمعي���ة جلي���ب 
التعاوني���ة ع���ن بدء  الش���يوخ 
املهرجان الرمضاني السنوي الذي 
يشمل خصومات على ابرز السلع 

واملنتجات الرمضانية.
وذكر رئيس الشؤون االدارية 
مشاري غامن املطيري انه مت دعم 
اكثر من 200 سلعة رمضانية في 
مهرجان هذا املوسم، وقمنا بعمل 
خصومات تص���ل الى 70% كهدية 
بسيطة يقدمها مجلس ادارة اجلمعية 
الى اهالي املنطقة الكرام. ومن جانبه 
اشار رئيس جلنة املشتريات محمد 
شايع املطيري الى ان هذا املهرجان 

يتطور سنة بعد سنة، ونحرص 
دائما على خدم���ة اهالي املنطقة، 
ومشاركتهم فرحتهم في هذا الشهر 
الفضيل، وانهم يس���تحقون اكثر 

م���ن ذلك.واختتم ب���أن املهرجان 
سيس���تمر حتى نفاد كمية السلع 
التي تشمل هذا العرض من مأكوالت 

ومشروبات.

خصومات تصل إلى %70

)فريال حماد( علي األنبعي وباسم اللوغاني يدشنان كتاب »الروضة.. تاريخ وشخصيات«   علي األنبعي خالل املؤمتر الصحافي

األنبعي يطلق كتاب »الروضة تاريخ وشخصيات«

محمد راتب
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية علي األنبعي، ان اجلمعية 
قدم���ت خالل الفترة األخي���رة الكثير من 
االجنازات واألنشطة التي جتعلها املميزة 
على مس���توى جمعيات الكويت من هذه 
الناحية، الفتا ال���ى ان البرامج الصيفية 
التي أطلقها مجلس االدارة هذه السنة القت 
استحس���انا كبيرا من قبل أهالي املنطقة 
واملس���اهمني وأبنائهم، السيما املشاركني 

منهم في هذه األنشطة.
جاء ذلك خ���الل مؤمتر صحافي عقده 
األنبعي مبناسبة اختتام أنشطة اجلمعية 
لصي���ف 2010 وللحدي���ث عن األنش���طة 
املستقبلية، وتسليط الضوء على كتاب: 
»الروضة.. تاريخ وشخصيات« وتدشني 
احلملة اإلعالمية له، وذلك بحضور عضو 
مجلس االدارة شايع الشايع، ومدير عام 

اجلمعية طارق الفرحان.
البرامج  واستطرد األنبعي في عرض 
واألنش���طة الصيفية لع���ام 2010، فقال: 
قمنا مبهرجانات تسويقية خالل األشهر 
األخي���رة، وقمنا من خالله���ا بتخفيض 
األسعار على املنتجات والسلع األساسية 
واالستهالكية، وهو ما كان جليا وواضحا 
في مهرجان املنتجات السعودية ومهرجان 
املنتجات املصرية، وكذلك مهرجان املنتجات 
الفرنس���ية، وقد مت تتوي���ج املهرجانات 
التسويقية للجمعية هذا العام مبهرجان 
رمضان، والذي ش���مل تخفيضات كبيرة 
بنسبة تصل الى أكثر من 50% وتشمل نحو 
1000 سلعة ومنتج حتتاجها ربة األسرة، 
مشيرا الى ان هذا املهرجان سيستمر حتى 
يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر املقبل 
وس���تكون الكميات متوافرة حتى نهايته 
في حني ان بعض املواد س���توزع في فرع 
التموين وذلك تخفيفا للزحام في السوق 
املركزي، وليكون جزءا من هذا املهرجان 
الكبير مخصصا للمساهمني ألن لهم األولوية 

فهم مالك اجلمعية.
واضاف األنبعي: أطلقنا قبل 3 أسابيع 
مهرجان األوان���ي املنزلية، وقمنا بعرض 
أجود األصناف واملنتجات من تلك األواني 
في معرض خ���اص مببنى االدارة، وقمنا 
بعمل الهدية الرمضانية التي وزعت على 
أسر املنطقة، والتي يستطيع رب األسرة 
اختيارها واختيار ما فيها من نفسه دون ان 
يجبر على أصناف معينة قد يكون في غنى 
عنها، مؤكدا ان هذه اخلطة القت استحسانا 
وإشادة من أهالي املنطقة واملناطق املجاورة، 
وكان صداها طيبا، بل وشجعت اجلمعيات 

املجاورة على األخذ بحذوها.
وكش���ف األنبع���ي ع���ن ان املهرجان 
التسويقي اخلاص بالقرطاسية سينطلق 
خالل األس���بوع املقبل، مع قرب موس���م 
الدراس���ة، مضيفا ان اجلمعية س���تطلق 
أيضا مهرجانا خاصا بالعطور ومستلزمات 
التجميل، وسيكون ذلك قبيل نهاية شهر 
رمض���ان، وذلك اس���تعدادا لعي���د الفطر 

السعيد.
وعن برامج اجلمعية الصيفية، أشار 
األنبعي الى ان نحو أكثر من 1000 مشارك 
استفادوا من األنشطة الصيفية، ومت توزيع 
كتيب بهذا اخلصوص، الفتا الى ان نادي 
»احلياة جتارب« والذي أقامته اجلمعية كان 
يستهدف شريحة للبنني من 10 الى 13 سنة، 
وبلغ عدد املشاركني فيه 133 مشاركا، وحاز 
رضا املشاركني وأولياء األمور، مضيفا ان 
جناح برنامج تدريب الطلبة، يعود الى فضل 
اهلل تعال���ى ثم الى جهود مدير اجلمعية، 
وكان تفاعل الناس من خالله بّناء ومميزا، 
وقال: لقد مت تقسيم هذا البرنامج الى قسمني 
داخلي استقطبنا من خالله أبناء املنطقة، 
وأش���ركناهم في برنامج داخل اجلمعية 
وذلك لصقل خبرتهم، وهناك قس���م آخر 
تدربوا داخل اجلمعية باالضافة الى القيام 
بزيارات ميدانية للجمعية، معتبرا ان هذه 
السنة كانت األكثر متيزا في هذا اخلصوص، 

السيما مع ما مت تتويجه من خالل الكتاب 
املميز ال���ذي يتحدث عن منطقة الروضة 
وتاريخها وش���خصياتها التي ال ميكن ان 
متحى من ذاكرة التاريخ، وقال: ان الكتاب 
جتاوز ال� 520 صفحة، ويستحق منا الشكر 
اجلزيل، نظرا للمجهود الكبير الذي بذله 

مؤلفه إلخراجه بهذه احللة احلسنة.

نشاط في كل أسبوع

من جهته، قال عض���و مجلس االدارة 
وأمني الصندوق شايع الشايع، ان أنشطة 
اجلمعية لم تتوقف ولم تهدأ حركتها، وقد 
متيزنا في جمعية الروضة بأنه كان لدينا 
كل أسبوع نشاط س���واء كان ترفيهيا أو 
عب���ارة عن ندوات أو برام���ج لألطفال أو 
مشاركة مع املدارس، مشيرا الى إسهامات 
اجلمعية في املس���توصفات، حيث كانت 
لها نقاط واضحة فيها، اضافة الى القيام 
باستخراج التراخيص ملشروع مستوصف 
الروضة. وقال ان رحلة العمرة هذه السنة 

ستكون مميزة بجميع املقاييس.
وأوض���ح الش���ايع ان اجلمعية قامت 
بعمل العديد من االنشطة منها حفل تكرمي 
املتفوقني واملتفوق���ات، كما قامت بتقدمي 
تذاكر املرافق السياحية والترفيهية بأرخص 
االسعار للمساهمني، وسيرت أيضا رحالت 
بحرية ممتعة الى منتجع هيلتون املنقف، 
الواحة بأسعار  والى منتجع ش���نجريال 
رمزية، اضافة الى رحلة شاليهات الوطنية 
ومنتجع سيشل، وقامت بعمل مسابقات 
الرسم احلر لالطفال والكبار، وبعمل دورات 
تثقيفي���ة وتعليمية بالتعاون مع املعاهد 

وجمعية املعلمني الكويتية.

4 فصول

من جانبه، توجه مؤلف الكتاب باسم 
عيسى اللوغاني، بالشكر إلدارة اجلمعية 
على البادرة الطيبة والتعاون معه خالل 
فترة تأليف الكتاب والذي يتضمن 4 فصول 

رئيسية، ويعتبر الس���ادس في سلسلة 
املناطق التي بدأها قبل 6 سنوات، والتي 
تناول���ت العديلية واخلالدي���ة والفيحاء 
والشامية والدعية، والروضة، وقال: سيكون 
أمامنا الس���نة املقبلة العمل على اصدار 
كتاب يتن���اول منطقة املنصورية، وأدعو 
أهاليها لتزويدي مبا لديهم من مستندات 

لتوثيقها.
وذكر اللوغان���ي ان كتاب »الروضة.. 
شخصيات وتاريخ«، زادت صفحاته عن 
املتوقع نظرا لردة الفعل الطيبة من اهل 
املنطقة، حيث انهم س���اهموا بشكل كبير 
في تزويدي باالس���ماء، فألول مرة ننشر 
اسماء اكثر من 600 طالب عندما درسوا أول 
سنة في مدرسة عمرو بن العاص عندما 
افتتحت مبنطقة الروضة سنة 68 كما ان 
الكتاب يتميز ببعض الوثائق القدمية في 
اخلمسينيات عندما كانت املنطقة مملوكة، 
ثم نظمت، وضم ايضا اسماء املالكني وهم 
120 تاج���را مع مس���احة االراضي وقيمة 

التثمني.

40 عاما على التأسيس

أما مدير عام اجلمعية، طارق الفرحان، 
فلفت الى ان إصدار الكتاب يأتي بالتزامن 
مع مرور 40 س���نة على تأسيس جمعية 
الروضة، سنة 1970، وقال: ان من الواجب 
علينا االهتمام باملنطقة وتاريخها وتراثها، 
فاملنطقة كانت حتمل اسم العديلية الشرقية، 
ثم أصبحت اسمها الروضة، وكانت معروفة 
بالزراعة. مضيفا ان جمعية املنطقة كانت 
تخدم في الس���نوات االولى من تأسيسها 
منطقة السرة ومازال بعض أهالي السرة 
يرت���ادون اجلمعية كونه���م اعتادوا على 
التسوق منها، وقال: املنطقة كان يسكنها 
نحو 10 وزراء سابقني والعديد من مشاهير 
الفن والعلم والدين والثقافة، الفتا الى ان 

الكتاب ثري بنوعية املعلومة وحجمها.

أكد أن تعاونية الروضة وحولي قدمت الكثير من اإلنجازات

مهرجان القرطاس�ية األسبوع المقبل والعطور ومس�تلزمات التجميل قبل نهاية رمضان المبارك
محمد شايع: استمرار المهرجان حتى نفاد الكمية

فريحة األحمد تدعو »األوقاف«
لتبني قضايا األسرة وانحرافات األبناء

أث��ن���ت رئ�يس���ة 
اجلمعي���ة الكويتي���ة 
املتمي���زة  لألس���رة 
الفتاة  ورئيسة نادي 
الرياضي الشيخة فريحة 
األحمد على جهود نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
القانونية  للش���ؤون 
ووزي���ر العدل ووزير 
األوق���اف والش���ؤون 
اإلس���المية املستشار 
راش���د احلماد، وقالت 
ان الوزير متعاون جدا 
مع اجلمعية وأنشطتها 
خاص���ة  الس���نوية، 
الكرمي  القرآن  مسابقة 

في شهر رمضان املبارك، وذكرت في تصريح صحافي ان وزارة 
األوقاف تقيم دروسا وخواطر لألئمة واخلطباء، وفي كل عام 
في شهر رمضان املبارك يقوم جملة من الدعاة والعلماء األجالء 
من خارج الكويت بإلقاء محاضرات وندوات دينية وشرعية 
للمجتمع في املس���اجد، وذلك للمساهمة في ترسيخ املبادئ 

السامية واألخالق الفاضلة في جميع محافظات الكويت.
وبهذه املناسبة اجلليلة ناش���دت الشيخة فريحة األحمد 
وزير العدل واألوقاف مبناس���بة قدوم العلماء تبني قضايا 
األسرة، وانحرافات األبناء واملشاكل بني الزوجني والتماسك 
األسري، وحث أفراد املجتمع على اتخاذ مبدأ احلوار والنقاش 
الهادئ بعيدا عن التشنجات بني الزوجني واالبتعاد عن العنف 
األسري والعقوق والطالق وكيفية التعامل األمثل واكتساب 

مهارات وفنون الشراكة األسرية.
وطالبت الش���يخة فريحة األحمد األسرة في شهر رمضان 
املبارك بإعداد برامج أس���رية ونش���اطات تزيد من التواصل 
االجتماع���ي وصلة األرحام، كما طالبت اآلباء مبراقبة األبناء 
في ش���هر رمضان وتوجيههم بشكل جيد وإيجابي فينفعون 
بالدهم وأسرهم، واالستفادة من البرامج املفيدة التي تطرحها 

وسائل اإلعالم.
وأخيرا دعت اهلل ان يعيد هذه األيام املباركة على الكويت 
وشعبها واألمة اإلس���المية جمعاء باخلير واليمن والبركات 
وكل عام وش���عب الكويت وحكومتنا الرشيدة بخير وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

عبر الدروس والخواطر

الشيخة فريحة األحمد

محمد شايع املطيري مشاري غامن املطيري


