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ترحيب من مجلس إدارة تعاونية حطني بضيوف الغبقة الرمضانية

غبقة »حطني« فرصة للقاء األصدقاءجانب من احلضور

عبدالعزيز السمحان متوسطا عددا من احلضورلقطة تذكارية

تعاونية حطني ومساهمة مستمرة في األنشطة االجتماعية

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ صباح محمد الصباح والشيخ صباح أحمد الصباح ومناحي الدواس

مناحي الدواس مع الشيخ أحمد صباح السالم والشيخ منصور األحمد واللواء محمود الدوسريمحمد شرار وعبداهلل املرشد واللواء عبداهلل السبت

مناحي الدواس ومحمد شرار يرحبان بالشيخ أحمد صباح السالم والشيخ د.محمد الصباح

تعاونية حطين أقامت غبقتها الرمضانية

إدارة جمعية  استنكر رئيس مجلس 
حطني التعاونية عبدالعزيز السمحان ما 
يحدث على الساحة التعاونية من توجيه 
االتهامات واالنتقادات غير البناءة للجنة 
مراقبة االسعار، موضحا ان عودتها للعمل 
يعتبر نصرا كبيرا للتعاونيني الذين طالبوا 
بعودتها على مدى عامني ونصف العام.

واضاف السمحان على هامش الغبقة 
الرمضانية التي اقامتها اجلمعية وضمت 

لفيفا من املس���اهمني واالهالي واعضاء 
مجالس االدارات احلاليني والسابقني، ان 
اللجنة استطاعت السيطرة على االسعار 
التصاعدية، وهذا يعتبر جناحا ألن وجود 
اللجنة أوقف التجار عند حدودهم، بعد ان 
مت تسعير السلعة حسب االوراق الثبوتية 
وأصل بلد املنشأ واملستندات اجلمركية 
والبنكية والفواتير االصلية، كما مت حتديد 
نسبة ارتفاع اي س���لعة مهما كانت بأال 

تزيد على 10% كحد أقصى.
وقال: اننا ملس���نا معن���ى الغالء وقد 
عرفنا اس���بابه التي نتج���ت عن جتميد 
جلنة األسعار التابعة لالحتاد، كما مت حل 
االحتاد بسبب قيام اجلمعيات مبنع دخول 
السلع املرتفعة الى االسواق التعاونية، 
مؤك���دا اهمية العمل الذي تقوم به جلنة 
األسعار »ولوال تواجدها الرتفعت السلع 
بنسبة 400% واكثر لعدم تواجد الرقابة 

من جلنة االسعار ومن التجارة، مضيفا: 
نحن ملتزمون بقرارات جلنة متابعة 
االس���عار ومن التجارة، وكذلك نحن 
ملتزمون بقرارات جلنة متابعة االسعار 
وبتعاميم االحتاد ما ساعد على التخلص 
من مندوبي الشركات بعد ان مت حتويلهم 
الى اللجنة لتحديد سعر البيع او تثبيت 
سعر او زيادة اي سلعة يطالب التاجر 

برفع اسعارها.

لقطة تذكارية للحضور

متابعة من احلضور لفقرات الغبقة

اإلعالميون استمتعوا باألجواء الرمضانية في غبقة رابطة الكويت واخلليج

»رابطة الكويت والخليج« تستضيف 
اإلعالميين في غبقتها الرمضانية

جريا على عادتها السنوية أقامت شركة رابطة 
الكويت واخلليج القابضة غبقة رمضانية مميزة 
لإلعالميني في فندق املارينا وحضر األمسية نخبة 
من الصحافيني ومسؤولي االعالن، وكانت الغبقة 
الرمضانية مبثابة ش���كر وعرفان للحضور على 
بصمتهم االعالمية وجهودهم املبذولة لدعم مسيرة 

النجاح والتقدم لشركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.

وكانت االمس���ية فس���حة للحضور لاللتقاء 
بأقرانهم ف���ي املجال اإلعالمي واإلعالني وإداريي 
الرابطة في أجواء رمضانية ومت تبادل األحاديث 

الودية بني األطراف.

يستقبل النائب السابق واحملامي 
أحمد الشحومي املهنئني بعيد الفطر 
السعيد في اليوم األول بعد صالة 
العيد مباش����رة وذل����ك في ديوان 
الشحومي بسلوى، أعاده اهلل على 
اجلميع باخلير واليمن والبركات.

الشحومي
يستقبل المهنئين

أول أيام عيد الفطر

أحمد الشحومي

»Elegance« الساعة االستثنائية العصرية
 Century تكش���ف
ع���ن أول تصميم من 
مجموعته���ا اجلديدة 
 ،Elegance اخلاص���ة
حيث األناقة املوثوقة.. 
رصينة ولكنها أساسية، 
راقية ولكن بكل دقة.. 
إنها األكسسوار األنيق 
الذي يحمل كل مقومات 
األناقة في أدق تفاصيله، 
الساعة اجلديدة للرجل 
Elegance مصممة من 
قب���ل Century ال���دار 
الش���هيرة بخطوطها 
ورس���ومها  احلديثة 
األكيدة مع االحتفاظ 
الكالس���يكية  بالقيم 
للنسق الرجولي: مواد 

نبيلة، ترف رزين وأيض���ا مزيج من امللمس بني 
اللماع والكامد والشفافية واخلمود.

يش���كل صفير Century براعة حقيقية وتقنية 
فري���دة للنظر مقدود ومصق���ول باليد هذه املادة 
هي احلافز الذي يغلف الساعة حافظة الوقت. أما 
صقله ب� 48 وجها فيعطيه ملعانا فريدا ال يتالشى 
مع الوقت والنقاء يحاكي جميع احالم املغامرة في 

الزمان واملكان.
ويدل وجه الساعة 
النبيلة  القياسات  ذو 
ش���خصية  عل���ى 
غرافيكية مؤصلة وهو 
مقاوم للخدش مشغول 
م���ن قب���ل كيميائيي 
اجلمال والنور هؤالء 
احلرفيون املميزون في 

هذا املجال.
مزج بريق الفوالذ 
 Century من صفي���ر
وخم���ود الوجه هي 
معادلة جمالية وتقنية 
فري���دة ف���ي صناعة 
س���اعة  الس���اعات. 
Elegance هي األولى 
من مجموع���ة كاملة 
س���وارها من جلد التمساح الرمادي اللون، ساعة 

خصصت للذواقة.
 CXM.12.75i.E.648.7-Ref :املواصفات التقنية
مودي���ل من الفوالذ � علبة صفير Century ذات 48 
وجها قدت وصقلت باليد � متواجدة مبينا رمادي 
أو أبيض أو أسود حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة 

مع عالمة 3 ساعات سوار من جلد التمساح.

الدواس مستقبال الشيخ أحمد صباح السالم

اللواء محمود الدوسري ومناحي الدواس

ديوان الدواس أقام غبقته الرمضانية
أقام ديوان الدواس غبق���ة رمضانية على شرف الشيخ أح�مد 
صباح الس����الم، وك���ان في مقدمة احلضور الش����يخ د.محم����د 
الصباح وجم����ع من الشيوخ والشخصيات واألهل واألصدق�����اء 
الذين تبادلوا األحاديث الودية، واسترجع���وا ذكريات الشه���ر 

الفضيل، وذل�ك في دي��وان الدواس مبنطقة اليرموك.


