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..ويطلع على بعض املستلزمات املدرسيةعبدالرحمن العتيبي متجوالً في قسم القرطاسية

عبدالرحمن العتيبي

العتيبي: تعاونية صباح السالم دشّنت مهرجان 
القرطاسية ولوازم الطلبة بأسعار دون التكلفة

محمد راتب
أكد رئي���س جمعية صباح 
التعاونية عبدالرحمن  السالم 
العتيبي ان اجلمعية ماضية في 
مواصلة مسيرة التطوير والوفاء 
بوعودها ام���ام اهالي املنطقة، 
وذلك من اجل الرقي بجمعيتهم 
في ش���تى املجاالت والوصول 
ال���ى مص���اف اجلمعيات  بها 
املتقدمة على مستوى الكويت، 
وهو األمر الذي بات ملموس���ا 
بصورة واضحة لدى مساهمي 
اجلمعية وأهالي الضاحية. وقال 
العتيبي خالل افتتاح مهرجان 
القرطاسية ولوازم الطلبة في 
مركز الضاحية، بحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة: ان اجلمعية قامت 

الغالء الفاحش الذي أثقل كاهل 
اولياء االمور م���ع بداية العام 
الدراس���ي اجلديد، مشيرا الى 

بتوزيع الشنط املدرسية على 
طالب املرحلة االبتدائية »الصف 
البنني والبنات في  األول« من 
مدارس ضاحية صباح السالم 
بصورة مجاني���ة، كهدية من 
اجلمعية البناء وبنات املنطقة 
الدراسي  العام  مبناسبة بداية 
اجلديد، مضيف���ا ان اجلمعية 
وزع���ت ايض���ا ادوات مكتبية 
وقرطاسية وشنطا مدرسية على 
رياض االطفال مبرحلتيها األولى 
والثاني���ة، وفي جميع مدارس 

الضاحية.
ولف���ت العتيبي الى ان هذا 
املهرجان يأتي انطالقا من إميان 
مجلس اإلدارة بالوقوف جنبا 
الى جنب مع االهالي في مواجهة 

ان اجلمعية ترجمت طموحات 
االهالي م���ن خالل اس���تقدام 
الش���ركات املتخصصة  افضل 
املدرس���ية، لتقدم  اللوازم  في 
منتجاتها وعروضها بأس���عار 
دون التكلفة في بعض األحيان، 
حيث ان نس���بة اخلصم على 
السلع املدرسية تصل الى %70 

مبا فيها الشنط والدفاتر.
وشدد على ان مجلس اإلدارة 
حرص عل���ى ان تكون جميع 
الس���لع التي وفرتها الشركات 
في هذا املهرجان جديدة الصنع، 
وحديثة في موديالتها وليست 
استوكات، كما ان جتمع شركات 
القرطاسية حتت سقف واحد في 
مركز الضاحية يوفر على اولياء 

االمور والطلبة مشقة البحث عن 
املستلزمات املدرسية حيث انهم 
س���يجدون جميع احتياجاتهم 
وسيتمكنون من املفاضلة بني 
البضائع تبعا للجودة والسعر 

األفضل.
ووعد العتيبي ابناء الضاحية 
بإقامة املزيد م���ن املهرجانات 
التسويقية التي تنظمها اجلمعية 
على مدار العام وتبعا ملواسم 
مختلفة مث���ل الصيف وبداية 
الرمضانية  املدارس والس���لع 
وغيره���ا، والت���ي تصب اوال 
واخيرا في صالح املس���تهلك، 
متمنيا جلميع الطلبة والطالبات 
التوفيق مع بداية العام الدراسي 

اجلديد.

الجمعية وزعت الشنط المدرسية على براعم الضاحية »مجانًا«

د.محمد العفاسي خالل اجتماعه مع الوكالء

العفاسي يطالب باستمرارية تحقيق النجاح 
بعد النقلة النوعية لميكنة خدمات »الشؤون«

طالب وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي قيادات الوزارة وخاصة في 
قطاع العمل باستمرارية حتقيق معدل النجاح 
الذي شهده القطاع بعد النقلة النوعية الكبيرة 
مليكنة خدمات الوزارة. وأكد د.العفاس���ي، في 
تصريح صحافي عقب اجتماعه مع وكيل وزارة 
الكندري والوكالء  الشؤون االجتماعية محمد 
املساعدين في قطاع الرعاية االجتماعية والعمل 
والتنمية االجتماعية والشؤون االدارية واملالية، 
ضرورة ان يتم حتقيق الربط الكامل بني الوزارة 
وجميع اجلهات ذات الصلة بهذا البرنامج، موضحا 
ان الهدف هو حتقيق االهداف ملصلحة اصحاب 
االعمال والعمال وتسهيل اجناز معامالتهم من 

خالل النقلة احلضارية للوزارة.
واشاد مبا مت حتقيقه واجنازه من استعدادات 
الوزارة في قطاع الرعاي���ة االجتماعية للعام 
الدراسي اجلديد من توفير لوسائل املواصالت 
والتحضير من قبل املشرفني واملشرفات في ادارة 
احلضانة العائلية البناء الوزارة لتجهيز االبناء 
والفتيات الستقبال العام الدراسي اجلديد دون 
اي معوقات واعدادهم للخطط التي تساهم في 

حتصيلهم لدروسهم الدراسية.
من جانب آخر، قدم الوكيل املساعد لشؤون 
العمل منصور املنصور تقريرا عما مت حتقيقه 

من تقدم كبير وتطور بالغ في اس���لوب عمل 
القطاع وخاصة بعد جناح نظام امليكنة الشامل، 
مشيرا خالل استعراضه الجنازات القطاع الى 
انه خالل االسبوع املقبل سيتم حتقيق الربط 
الكامل بني الوزارة ووزارة الداخلية. واكد املنصور 
ان الفترة السابقة لعمل امليكنة اظهرت كفاءة 

وجناح مشروع امليكنة.
واس���تعرض الوكي���ل املس���اعد للرعاي���ة 
االجتماعية د.جاس���م اشكناني مع د.العفاسي 
خطط القطاع لتحسني اخلدمات املقدمة لنزالء 
دور الرعاي���ة االجتماعية من تطوير قطاعات 
التغذية واجلانب الصحي واخلدمات االجتماعية 
والرعاية املقدمة جلميع النزالء. من جانب آخر، 
شدد د.العفاسي على ضرورة ان تتضافر جميع 
اجلهود للتحضير واالستعداد املميز الجناح هذا 
االستعداد الستضافة الكويت ملؤمتر وزراء العمل 
والشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية واملزمع عقده خالل نوفمبر املقبل 
وحتى يخرج بالصورة التي تشرف الكويت. 
وطالب د.العفاسي باالهتمام الكبير باستكمال 
املنشآت واملشاريع االنشائية واخلاصة بجميع 
قطاعات الوزارة واملتابعة احلثيثة ملا مت اجنازه 
والعمل على سرعة اجناز هذه املشاريع ملا لها 

من تأثير على تطوير العمل بالوزارة.

أشاد بإنجازات الوزارة في قطاع الرعاية االجتماعية

عبداهلل املطلق متحدثا في املؤمتر الصحافي

المطلق: مبيعات تعاونية »العمرية والرابية« بلغت 8 ماليين دينار 
وأرباحها وصلت إلى 715 ألفًا رغم األعمال اإلنشائية

موج�ة غ�الء جديدة لن ننج�و منها إال بتع�اون الجمعي�ات مع االتح�اد ألجل المصلح�ة العامة

رحل�ة العم�رة تركت أث�راً طيباً في نف�وس المش�اركين ألجوائه�ا اإليمانية وأس�عارها الرمزية 
محمد راتب

إدارة  أعل����ن رئيس مجل����س 
جمعية العمرية والرابية التعاونية، 
عبداهلل املطلق، بدء املرحلة الفعلية 
في بناء الفروع املستثمرة لسوق 
الرابي����ة املركزي وذل����ك في إطار 
املشروع الكبير لتوسعة السوق 
القدمي����ة ونقلها،  وهدم احملالت 
ومن ثم افتتاح الس����وق املركزي 
اجلديد بصورة رس����مية وبحلة 
جديدة وعصري����ة ترضي أذواق 
املس����تهلكني الكرام ف����ي املنطقة، 
الفتا إلى أن إط����الق هذه املرحلة 
اجلديدة من اإلنش����اءات جاء بعد 
جهود حثيثة من قبل مجلس اإلدارة 
في استخراج التراخيص، وتهيئة 
املواقع، واالنتهاء من مرحلة إعداد 

املخططات الهندسية الالزمة.
وأعرب املطلق عن أسفه جراء 
التأخر من عملية اإلجناز في هذا 
املشروع احليوي والهام بالنسبة 
للمنطقة، مرجعا ذلك إلى ما تعانيه 
املؤسس����ات احلكومية كالبلدية 
الروتني  ووزارة الشؤون من داء 
والبيروقراطية والذي عاق تخليص 
املعامالت بسرعة، وقال: لقد بذلنا 
ما في وسعنا للحيلولة دون هذا 
التأخر، إال أن الضوابط التي حكمتنا 
بها مؤسسات الدولة، حالت دون 
التي  التوس����عة بالسرعة  إجناز 
يطمح لها أبناء املنطقة الكرام، ومع 
ذلك ل����م نرض بأن نخطو خطوة 
في االجت����اه اخلاطئ، جتنبا ألي 
مخالفات قد ترص����د على أعمال 

اجلمعية.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقده املطلق في مبنى إدارة جمعية 
التعاونية،  العمري����ة والرابي����ة 
مبناس����بة االنتهاء من التقريرين 
اإلداري واملالي، وعرض إجنازات 
مجلس اإلدارة خالل السنة احلالية، 
وذلك بحضور أمني الصندوق مبارك 
اخلشاب، ونائب رئيس اجلمعية 

يوسف الوطري.

األرباح والمبيعات

وفي تفاصيل مشروع التوسعة، 
أوضح املطلق أن اجلمعية حددت 
مدة 6 أشهر لالنتهاء بشكل كامل من 
هذا املشروع الذي قدرت تكلفته ب� 
78 ألف دينار، ويتضمن إنشاء 16 
فرعا مستثمرا مبساحة 600 متر 
مربع، لتصبح املساحة اإلجمالية 
للسوق املركزي بحدود 1200 متر 
مربع، مش����يرا إلى أن فرع البريد 

إلى البحث عن بدائل للسلع املرتفعة 
الثمن، والتي أصبحت متوافرة في 
اجلمعيات وذلك لكسر جشع بعض 
املوردين والتجار، مشددا على أن 
جلنة مراقبة األس����عار في احتاد 
اجلمعي����ات التعاونية ال تتوانى 
في احلفاظ على استقرار األسعار 
وذلك من خالل الضوابط الشديدة 
واالشتراطات التي وضعتها على 
الشركات املوردة التي تطلب رفع 
أسعار سلعها، وقال: إن ذلك وبال 
أدنى شك ساهم إلى حد كبير جدا في 
كبح جماح األسعار على كثير من 
السلع واألصناف، واحلد من جشع 
بعض التجار والذين استغلوا فترة 
غياب اللجنة لصالح مطامعهم وقام 
بعضهم برفع أسعار السلع اخلاصة 
بهم بصورة خيالية قد تصل إلى 

3 أضعاف سعرها األول.

لجنة األسعار

وبني املطلق: إن بعض الناس 
ولألسف الشديد يطلقون في أوساط 
املستهلكني إشاعات من شأنها تقليل 
دور احتاد اجلمعيات وجلنة مراقبة 
األسعار، متناسني ما حققته اللجنة 
على صعيد ضبط األس����عار من 
جهة وتخفيض الكثير من السلع 
االس����تهالكية والغذائية من جهة 
املواطنون  أمر ملسه  أخرى، وهو 
واملقيمون خالل الفترة األخيرة التي 
شهدت حتركات من قبل اللجنة، مما 
جعل األسواق الشعبية واملوازية 
تنص����اع لواقع احل����ال وتخفض 
أسعار سلعها بسبب استقرارها 
في اجلمعي����ات التعاونية عالوة 
على املهرجانات التسويقية التي 
أطلقتها اجلمعيات مؤخرا والتي 
س����اهمت الى حد كبير في توفير 
الس����لع الضرورية االستهالكية 
منها والغذائية بأرخص األسعار 

وجعلتها في متناول اليد.
وفي ختام املؤمتر الصح��افي، 
وعد املطلق الناخبني باملضي قدما 
في عملي����ة اإلصالحات اخلاصة 
باجلمعية، ومتابعة اإلنش���اءات 
املزيد  املبان����ي وتفعيل  وتطوير 
الثقافية والدينية  من األنش����طة 
والترفيهي����ة، وإقامة املهرجانات 
التسويقية بشكل شهري، وقال: 
إذا وفقن����ا اهلل واس����تمررنا في 
مجلس اإلدارة، فإننا نعد املساهمني 
الك����رام بتوزيع األرباح والعوائد 
على مشترياتهم بعد االنتهاء من 

استكمال املشروعات اإلنشائية.

لتحفيظ الق����رآن الكرمي وتوزيع 
الهدايا على الفائزين.

وأضاف املطل����ق أن اجلمعية 
أطلقت رحلة العمرة بعد توقفها 
منذ سنة 2007، حيث استفاد من 
هذه الرحلة نحو 250 معتمرا من 
املساهمني، وكانت مدتها أربعة أيام 
وبتكلفة رمزية، مش����يرا إلى أنه 
ونزوال عند رغبة املساهمني الكرام 
فقد مت اختي����ار أفخم الفنادق في 
مكة املكرمة، وقال: إن هذه الرحلة 
اإلمياني����ة حظي����ت برضا جميع 
املعتمرين بعد توفيق اهلل تعالى، 
وتركت أثرا طيبا في نفوس����هم، 
داعيا إلى االستمرار في هذه الرحلة 
بصورة سنوية، وذلك إلفادة أكبر 

قدر ممكن من املساهمني.

مهرجان القرطاسية

وعن املهرجانات التس����ويقية 
التي أقامتها اجلمعية خالل السنة 
احلالية، ذك����ر املطلق أن مجلس 
اإلدارة لم يأل جهدا في الوقوف إلى 
جانب املستهلكني في وجه موجة 
الغالء الفاحش التي تعرضت لها 
إلى  العاملية، حيث بادر  األسواق 
كسر حدة هذا الغالء من خالل إقامة 
املهرجانات التسويقية ودعم السلع 
االستهالكية والغذائية، وكان آخرها 
مهرجان الس����لع الرمضانية، كما 
افتتح مهرجان القرطاسية واللوازم 
املدرسية وأقام لذلك خيمة خاصة 
قرب الس����وق املركزي، ومت فيها 

سيتم نقله ليكون في بناء مستقل، 
وذلك بعد االنتهاء من التراخيص 
اخلاصة به والتي جار استخراجها 

خالل الفترة الراهنة.
من جانب آخر، بني املطلق أن 
العمرية  إجمالي مبيعات جمعية 
التعاونية بلغ 8 ماليني  والرابية 
و99 ألف دين����ار، في حني بلغت 
األرباح 715 ألف دينار، كما بلغت 
وديعة اجلمعية في البنوك نحو 
ملي����ون و300 أل����ف دينار، وبلغ 
إجمالي اإليرادات املتحصلة من أفرع 
االستثمار نحو 344 ألف دينار، في 
حني بلغ إجمالي اإليرادات املتنوعة 

نحو 741 ألف دينار.

رحلة الديار المقدسة

وعن األنشطة الثقافية والدينية 
الت����ي قامت به����ا اجلمعية، لفت 
املطلق إلى أنه لم يتم تخصيص 
بند املعون����ة االجتماعية إال قبل 
شهر رمضان املبارك بأيام قليلة، 
ومع ذلك فإن مجلس اإلدارة سارع 
إلى إفادة املساهمني من هذا البند، 
وقدم مبوجبه الهدية الرمضانية 
ووزع على مساجد املنطقة جميع 
ما حتتاج إليه السيما خالل العشر 
األواخ����ر من رمض����ان، كما متت 
إقامة موائد إلفط����ار الصائم في 
عدة مساجد باملنطقة، إضافة إلى 
تكرمي املتفوقني واملتفوقات من أبناء 
املساهمني الكرام، وتوزيع الهدايا 
عليهم، عالوة على إقامة مسابقات 

دعم السلع بنسبة 20% على األقل، 
مشيرا إلى أن الذي حال دون إقامة 
هذا املهرجان في السوق املركزي، 
هو ضيق املساحات املتوفرة وعدم 
وجود متسع لذلك، وقال: إن مجلس 
اإلدارة اختار توقي����ت املهرجان 
قريبا من نهاية الشهر ليكون ذلك 
موازيا لتسلم املوظفني لرواتبهم 
ومتكنه����م من ش����راء احتياجات 
أبنائهم وبناتهم الطلبة، مش����يرا 
إلى أن هذا املهرجان سيستمر حتى 

نهاية شهر أكتوبر.

موجة الغالء

وعلى صعيد ارتفاع األسعار، 
دع����ا املطل����ق احت����اد اجلمعيات 
التعاوني����ة إل����ى الضغ����ط على 
اجلمعيات، والتي دعاها هي والتجار 
واملوردين وممثليهم إلى التعاون 
مع االحتاد السيما في التخلص من 
ظاهرة الغالء املصطنع، وقال: من 
املفترض بنا جميعا أن نعمل ألجل 
املصلحة العامة، فنحن في النهاية 
مس����تهلكون، وما يضر املستهلك 
نحن مس����ؤولون عنه، واجلدية 
مطلوبة في هذا األمر، متوقعا أن 
تكون هن����اك موجة ارتفاع قادمة 
في األسعار بسبب ما تعرضت له 
بعض البالد من كوارث وفيضانات، 
مما قد يؤثر بصورة سلبية على 
اسعار احلبوب والسكر وغيرها من 

املواد االستهالكية والغذائية.
ودعا املطلق عموم املستهلكني 

أعلن مرحلة البناء في مشروع توسعة السوق المركزي للتعاونية

بشرى شعبان
العام  الس���ر  ناش���د امني 
الرياضي  الكويت���ي  بالنادي 
الهاجري  للمعاق���ني ش���افي 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد وكذلك 
وزير املالية قبول املتعثرين من 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في صندوق املعسرين وتقسيم 
مديونياتهم على اقس���اط ال 
تتجاوز 25% من اجمالي الراتب 
حتى يتسنى لهم الصرف على 
اس���رهم وس���د احتياجاتهم 
اخلاصة من الكراسي املتحركة 
واالجهزة الطبي����ة وغيرها من 

االجهزة التي يحتاجونها حتى يستطيعوا ان 
يعيش���وا حياة كرمية في ظل الغالء املعيشي 

احلالي.

مساعدات الدولة

وقال الهاجري، ف����ي تصريح صحافي: هناك 
العديد من هذه الفئة عليهم قروض وديون اضافة 
الى االلتزامات املعيش���ية االخرى، وكلنا امل 
بسمو رئيس الوزراء ان يقف الى جانب ابنائه 

املعاقني وحمايتهم كما تعودنا 
من سموه بوقفاته املشهودة 
لهذه الفئة والتي يعاني اغلبها 
من قلة الدخل الشهري واننا ال 
نشك حلظة في حرص سموه 
على ابنائه ومتابعة متطلباتهم، 
وهذا ملسناه مرارا وتكرارا منه 

وليس جديدا عليه.
واكد الهاج���ري ان هن���اك 
عددا من املعاقني الذين تعددت 
اعاقاتهم ال يستطيع����ون العمل 
بأي وظيفة ويعيش���ون على 
مساع��دات الدولة باالضاف���ة 
الى ان الس���واد االعظم منهم 
التي  الق���روض  يعاني م���ن 
تراكمت علي���ه بسبب سعيه لتوفير منزل له 
والسرته يكون مهيأ لصعود ون���زول املعاق��ني 
اضافة الى ان بعض املعاقني لديه ابناء معاق���ون 
مما يتسبب معه زيادة مصاريف���ه والتزاماته 
اليومية ف���ي ظل غالء املعيشة احلالي���ة ولم 
يبق لهم س���وى رحمة اهلل س���بحانه وتعالى 
وعطف القيادة السياس���ية في الب��الد والتي 
عودتن���ا على الوقوف الى جانب ابنائه��ا عام��ة 

واملعاقني على وجه اخلصوص.

شافي الهاجري

ناصر العيار

العيار: أجهزة طبية مساعدة لذوي اإلعاقة 
وكبار السن من مبرة خير الكويت

الهاجري: أملنا أال تتعدى أقساط 
المعاقين الشهرية 25% مراعاة لظروفهم

ناشد رئيس الوزراء قبولهم في صندوق المعسرين

للدول����ة واملجتمع حتت قيادة 
وحكمة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد. وأوضح 
بقوله ان األجهزة املتوافرة مجانا 
لدى املبرة هي عبارة عن قطع 
غيار مكملة للكراسي املتحركة 
للع����كازات، وكذل����ك مجموعة 
من اإلكسس����وارات التجميلية 
والتكميلي����ة وإكسس����وارات 
احلمامات املس����اندة ألصحاب 
ذوي اإلعاقة. كم����ا أكد العيار 
في تصريح����ه انه على كل من 
لديه حاجة ملثل هذه األجهزة من 
ذوي اإلعاقة مراجعة إدارة عمل 
املبرة مبقرها الكائن في الطابق 
اخلامس عمارة الهاللية مبنطقة 
الدوام  أثناء  الصاحلية، وذلك 
الرس����مي للمبرة خالل الفترة 

الصباحية واملسائية.

التطوعي اخليري واإلنس����اني 
من أبناء وبن����ات أهل الكويت 
الناشط داخل املبرة من معلومات 
أولي����ة ملتطلبات  ودراس����ات 
الفئة من  واحتياج����ات ه����ذه 
املجتمع الكويتي، وكذلك نتيجة 
للدور اخليري واإلنساني الذي 
تتطلع الى القيام به املبرة خدمة 

بشرى شعبان
أعلن أمني ع����ام مبرة خير 
الكوي����ت ناص����ر العي����ار عن 
توفير أجهزة طبية مس����اعدة 
مجانا ل����ذوي اإلعاق����ة وكبار 
السن ممن لم متكنهم ظروفهم 
املادية من احلصول عليها من 
األسواق واملراكز الطبية احمللية 
واخلارجية، وذلك انطالقا من 
النبيلة والرس����الة  األه����داف 
الس����امية واخلي����رة للمب����رة 
باالهتمام بشريحة كبار  السن 
واملعاقني من املواطنني واملقيمني 
على أرض الكويت، اضافة الى 
اهتمامها بشريحة األيتام ذوي 
االحتياجات اخلاصة، جاء ذلك 
في تصري����ح صحافي، أكد من 
خالله العيار أهمية تقدمي الدعم 
املادي واملعنوي للمعاقني وكبار 
السن، وأشار العيار الى ان توفير 
هذه األجهزة الطبية جاء نتيجة 
مل����ا توصل إليه فري����ق العمل 


