
االربعاء 20 اكتوبر 2010   15محليات
»تعاونية الجابرية« كرمت الطالب المتفوقين تحت رعاية فيصل الحمودخالل حفل تكريم 350 طالبة متفوقة من مدارس منطقة السالمية

دشتي: إن لم يكن لدى وزير التجارة القدرة فريال الدعيج للمتفوقات: تمسكن بتعاليم ديننا وثوابت عاداتنا 
على تخفيض األسعار فليترك منصبه

محمد راتب
طال���ب رئي���س تعاوني���ة 
اجلابرية يوسف دشتي وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
بتقدمي استقالته على خلفية ما 
صرح به بأن املواطنني يتوهمون 
زيادة األسعار في الكويت، جاء 
ذلك في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده دشتي على هامش حفل 
اجلمعية لتكرمي الطالب املتفوقني 
حتت رعاية سفيرنا لدى اململكة 
األردنية الهاشمية فيصل احلمود 
الذي ناب عنه جنله الشيخ مالك 
فيصل احلمود، واستغرب دشتي 
مما صرح به وزير التجارة بأن 
الكويت أرخص من غيرها من 
الدول اخلليجية وان املواطنني 
يتوهمون الغالء، وتساءل دشتي: 

هل الشعب الكويتي مغيب؟
واضاف: يب���دو ان الوزير 
ه���و املتوه���م ولي���س نحن، 
وكيف كان يتجول في ش���برة 
اخلضار ومخازن التجار وملاذا 
تأخذ التجارة 30% من إيجارات 
الفروع املستثمرة في اجلمعيات 

التعاونية ونسبة ال� 7% أيضا 
لدعم املواد التموينية؟

وقال دشتي: يجب ان تعود 
هذه املبالغ الى اجلمعيات ألنها 
أموال مساهمني ويجب ان تعود 
اليه���م في ص���ورة دعم خالل 
املناسبات ومنها شهر رمضان 

املبارك.
وتابع: إذا لم يكن لدى وزير 
القدرة على تخفيض  التجارة 
األسعار ومحاسبة الشركات التي 
تلجأ الى الغال ء املصطنع فعليه 
ان يترك املنصب لشخص آخر 
تكون لديه القدرة على تخفيض 
األسعار في الكويت أسوة مبا 
حدث في األسواق العاملية من 

حولنا.
وقد أعلن دشتي عن انطالق 
مهرجان تخفيض األسعار اعتبارا 
من اليوم وملدة أسبوعني للعديد 
من السلع، مشيرا الى ان حفل 
اجلمعية لتكرمي الطالب املتفوقني 
لعدد 1500 طالب وطالبة مبختلف 

املراحل التعليمية.
وحتدث عن مبيعات اجلمعية 

التي زادت مليون دينار خالل 
الس���نة املالي���ة املنتهي���ة في 
2010/10/31 كما قفزت املبيعات 
ال���ى 18 مليون و81 ألف دينار، 
وزادت األرب���اح بنس���بة %50 
من 858 ألف دينار الى مليون 
و68 ألفا. وفي كلمته في حفل 

تكرمي.
ومن جهته قال الشيخ مالك 
فيص���ل احلمود: انني أش���كر 
الش���يخ  س���فيرنا في األردن 
فيصل احلمود على ما قام به 
من دور كبير في وأد الفتنة على 
خلفية أحداث قناة سكوب، اال 
ان البعض اتهم السفير اتهامات 
عارية عن الصح���ة. وقال: ان 
السفير فيصل احلمود سيبقى 
من عز ال���ى عز ومن مجد الى 
مجد، تاريخه يشفع له، واجلميع 
يعرف من بدو وحضر وسنة 
وش���يعة ان فيص���ل احلمود 
وطني حت���ى النخاع، فهو من 
ترك أبناءه وأسرته في الكويت 
لكي يذه���ب الى األردن خلدمة 

أبناء الكويت.

ليلى الشافعي
أكدت الشيخة فريال الدعيج ان التمسك 
بثوابت وعادات الكويت العربية االصيلة 
هي س���مة الكويتيني ودعت الى مزيد من 
العطاء والتفوق جاء ذلك في كلمة ألقتها 
ف���ي حفل تكرمي الطالب���ات املتفوقات في 
مدارس منطقة الساملية والذي اقيم حتت 
رعايتها ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
والذي مت فيه تكرمي 350 طالبة من املراحل 
الدراس���ية االبتدائي واملتوسط والثانوي 
واجلامعة والذي اقامته جمعية الس���املية 

التعاونية في فندق ساس.
وقالت الش���يخة فريال: يسرني وكما 
عودمتوني في مثل هذا الوقت من كل عام 
ان اشارك معكم في هذا االحتفال ويطيب 
لي ان اعبر عن فخري واعتزازي لدعوتكم 
الكرمية لرعاية حفلكم املتميز دائما، وزادت 
اود ان احيي بناتي املتفوقات على اجلهد 
الذي قمن به فاستحققن التكرمي وادعو لهن 
جميعا باملزيد من التفوق والتقدم علميا 
وخلقيا ان ش���اء اهلل، والش���كر موصول 
لالس���اتذة واولياء االم���ور على رعايتهم 
احلس���نة وعملهم الدؤوب الذي بانت لنا 
ثماره اليوم، واهنئكن اجمل تهنئة وادعو 
اهلل ان يسدد خطاكن جميعا ملا فيه خير 
ومصلحة هذا البل���د الطيب وما تفوقكن 
اال جزء من رد الشكر الواجب نحو بلدنا 
املعطاء والى املزيد من العطاء والتفوق ادام 
اهلل علينا نعمة االمن واالمان وحفظ اهلل 

الكويت اميرا وحكومة وشعبا.
بعدها ألقى رئيس مجلس ادارة جمعية 
الس���املية التعاونية عادل االبراهيم كلمة 
ش���كر فيها راعية احلفل واعضاء مجلس 
ادارة اجلمعية وقال: جنتمع اليوم لتكرمي 
كوكبة رائدة من فتياتنا املتفوقات الالتي 
فضلن السهر واجلد واالجتهاد على االهمال 
والكسل فحصدن ثمارا ندية اميانا منهن 
بان العلم مسعى العقالء ورسالة االنبياء 
ونور ينير الظلمات وقد اخبرنا اهلل تعالى 
ان اهلل يرفع الناس على قدر علمهم حيث 
قال تعالى )يرف���ع اهلل الذين آمنوا منكم 
والذين اوتوا العلم درجات( كما حث رسولنا 
الكرمي على االستزادة في العلم حيث قال 
»اطلبوا العلم من املهد الى اللحد« ولذلك 
فاننا ندعوكن بناتنا املتفوقات الى التسلح 
بالعلم واالميان خلدمة وطننا العزيز وال 
ننسى ان نرد الفضل الى اهله من املربيات 
صانعات الفضل الالتي لم يألون جهدا في 
س���بيل االرتقاء ببناتنا الى طريق التميز 

والنجاح.

مال�ك فيص�ل الحم�ود: والدي وطن�ي حت�ى النخاع 
وس�يبقى م�ن ع�زٍ إل�ى ع�زٍ  وم�ن مج��دٍ ال�ى مج�دٍ

الشيخة فريال الدعيج تكرم احدى الطالبات

)محمد ماهر(الشيخ مالك فيصل احلمود مكرما أحد املتفوقني

)كرم دياب(الشيخة فريال الدعيج تلوح للحضور بعلم الكويت


