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حسن: تبادل الصحافيين بين »كونا« و »أ.ش.أ«
وتزويدهم بالمهارات والخبرات الالزمة 

الدعيج التقى عبداهلل حسن وزار مكتب الوكالة في القاهرة

القاهرة ـ هناء السيد 
بحث الشيخ مبارك الدعيج رئيس مجلس 
االدارة املدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
والوفد املرافق ال���ذي ضم مدير مكتب »كونا« 
بالقاهرة سلطان املطيري وعصام الرويح رئيس 
قسم العالقات الدولية بالوكالة ونائب رئيس 
مكتب الوكالة بالقاهرة محمد البحر مع عبداهلل 
حسن رئيس حترير وكالة انباء الشرق األوسط 
ورئي���س احتاد وكاالت األنباء العربية س���بل 
تعزيز عالقات التعاون والتشاور بني الوكالتني 
ووصف الدعيج اللقاء باالخوة نظرا ملا يربط بني 
الدولتني من عالقات اخوية، مشيدا بالعالقات 
التاريخية التي تربط بني البلدين والتي تشهد 
منوا وازدهارا في ظل القي���ادة احلكيمة التي 
يتمتع بها زعيما البلدين صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وشقيقه املصري الرئيس 
حسني مبارك وملا لتلك العالقة من انعكاسات 

مهمة على كل املستويات.
واوضح الدعيج انه بحث مع رئيس احتاد 
وكاالت االنباء العربية )فانا( عبداهلل حس���ن 
التنسيق لعقد اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
في ديسمبر املقبل في العاصمة اللبنانية )بيروت( 
لبحث سبل تطوير االحتاد وحتديث آليات عمله 
وبرامجه لتقدمي افضل اخلدمات االعالمية مبا 

يتواكب مع سرعة بث وانتقال اخلبر.
وحول الرؤية املستقبلية للعالقات بني »كونا« 
و»أ.ش.أ« اكد الدعيج ان هناك تواصال وتشاورا 
مستمرا باالضافة الى ابتعاث متدربني من وكالة 
األنب���اء )كونا( للتدريب في »أ.ش.أ« واش���اد 
الدعيج مبا يشهده املتدربون من دعم واهتمام، 
مشيرا الى ان الدورة التدريبية التي التحق بها 
ش���باب الوكالة حققت نتائج ايجابية، معربا 
عن تطلعه ملزي���د من التعاون لتأهيل الكوادر 

البشرية واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة 
لتسهيل العمل املهني للصحافيني.

واشار الدعيج الى انه طلب من رئيس الوكالة 
االرشيف اخلاص بالصور التي كانت شاهدا على 
حجم العالقات بني الدولتني وقال الدعيج اننا 
سنستفيد بارشيف الصور في »أ.ش.أ« خاصة 
الص���ور التاريخية التي حتكي تاريخ الكويت 

في الفترة املاضية.
وتطرق اللقاء الى حوار مفتوح بني الشيخ 
مبارك ون���واب رئيس التحرير بالوكالة حول 
آليات عمل »كون���ا« واخلدمات االعالمية التي 
تقدمها وحول خدمة االخبار بالڤيديو ذكر انها 

قيد الدراسة.
ومن جانبه اعرب عبداهلل حسن عن ترحيبه 
بالشيخ مبارك والوفد املرافق له وأكد ان زيارة 
الشيخ مبارك ملقر الوكالة يأتي في اطار العالقات 
الوثيقة بني »كونا« و»أ.ش.أ« بهدف اجراء املزيد 
من االتصاالت واملشاورات ملا فيه صالح الوكالتني 
خاصة اهتمام القيادة السياس���ية في البلدين 
بدعم عالقات التعاون بني الكويت ومصر بزعامة 
الرئيس حسني مبارك وصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد أمير الكويت.
واكد رئيس حترير »أ.ش.أ« استعداد الوكالة 
الستقبال املزيد من الشباب للتدريب في مصر 
من خالل تشجيع الشيخ مبارك الدعيج لتبادل 
الزيارات بني صحافيي الوكالتني للنهوض بالعمل 
الصحافي وتزويدهم باخلبرات واملهارات الالزمة، 
واعلن حسن عن تقديره لدعوة الشيخ مبارك 
لزيارة وكالة األنباء الكويتية، مشيرا الى انها 
س���تكون قريبا وذلك في اطار تعزيز التعاون 
وتبادل الزيارات وقام الش���يخ مبارك الدعيج 
بزي���ارة ملقر مكتب الوكال���ة بالقاهرة والتقى 

العاملني فيها.

)ناصر عبدالسيد( الشيخ مبارك الدعيج وعبداهلل حسن اثناء اللقاء 

محمد الكندري وعبدالهادي احلويلة وطلق الهيم وناصر احلويلة أثناء حفل التكرمي

الكندري: ربط قطاع التعاون بالوزارة مع اتحاد التعاونيات

بشرى شعبان
أعل����ن وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ان وزارة الشؤون وضمن برنامج 
عمل احلكومة ستباشر تنفيذ برنامج 

ميكنة خدمات قطاع التعاون.
وقال في تصريح صحافي في 
حفل تك����رمي الطلبة الذي نظمته 
جمعية الرق����ة التعاونية للطلبة 
املتفوق����ني من ابن����اء املنطقة ان 
االجراءات لتنفيذ مشروع ميكنة 
قط����اع التعاون جارية مع اجلهاز 
املركزي للمعلومات والذي يشمل 
ربط قط����اع التعاون بالوزارة مع 
احت����ادات اجلمعي����ات التعاونية 
وجميع التعاونيات، مش����يرا الى 
ان الوزارة وضمن برنامج احلكومة 
س����تعمل على ادخال امليكنة الى 
جميع قطاعاتها والبداية كانت في 
قطاع العمل وخدمات ادارة الرعاية 
االسرية واآلن قطاع التعاون لتشمل 

القطاعات كافة.
وتوجه الكندري بالتهنئة للطلبة 
املتفوق����ني واولياء امورهم مؤكدا 
ان طلبة اليوم هم رجال املستقبل 
التعاونية  وان اهتمام اجلمعيات 
بفئة الطلبة يأتي اميانا منهم بدور 
الطلبة املستقبلي في تنمية املجتمع 
وبناء الوطن. واشاد بدور اولياء 
االمور في رعاية ابنائهم لتحقيق 

التفوق. 
من جانبها أكدت الوكيل املساعد 
ل����وزارة التربي����ة والتعليم منى 
اللوغان����ي ان الطلبة الفائقني هم 
ش����علة الكويت ومستقبلها ولهم 

احلق في التكرمي واالحتفاء بهم.
وحول قضية املناهج التعليمية 
اجلديدة وصعوبتها قالت اللوغاني: 
ال يوجد تغيير في املناهج التعليمية 
وامنا أدخلت مناهج متطورة وهي 
عملية تكميلية عبارة عن سلسلة 
لتطوير ه����ذه املناهج من الصف 
االول الى الصف الثاني عشر حيث 
يتم التطوير س����نة بعد االخرى، 
الفتة الى ان هناك تقييما ومتابعة 

للمناهج.
وعن ظاهرة العنف في املدارس 
واجراءات ال����وزارة للقضاء على 
اللوغاني:  هذه الظاه����رة قال����ت 
ان الوزارة قام����ت باعداد برنامج 
لعالج هذه الظاه����رة عن طريق 
اخلدمة االجتماعي����ة التي أعدت 
خطة عالجية ملتابعة هذه الظاهرة 

غالء على مس����توى دول اخلليج، 
آس����فا على ان املنتج احمللي أغلى 
سعرا في السوق الكويتي منه في 

الدول املجاورة.
وأكد ان متيز اجلمعية في تقدمي 
خدماتها التسويقية واالجتماعية 
س����اهم في حتقيق أعلى نس����بة 
مبيعات في تاريخ اجلمعية، التي 
وصلت الى 12 مليون دينار، وفي 
الوقت نفسه حققت اجلمعية أرباحا 
الفائت بقيمة  العام  مضاعفة عن 
820 ألف دينار خالل 7 أشهر فقط 
منذ تولى مجلس االدارة احلالي، 
كم����ا ارتفعت اي����رادات اجلمعية 
بنس����بة 14%، وكذلك بلغت قيمة 
الوديع����ة البنكية 3 ماليني و500 

ألف دينار.
التعاون  وحول أهمية س����لع 
التابع����ة الحتاد اجلمعي����ات أكد 
احلويلة أنها تتسم باجلودة العالية، 
التنافسية عن مثيلتها  واالسعار 
التي تباع في الس����وق، لكنه في 
ذات الوقت أثنى على السلع التي 
تباع باسم اجلمعية كونها بنفس 

اجلودة وأقل سعرا.
وق����ال ان أس����عار خضراوات 
جمعية الرقة تعتبر االقل س����عرا 
على مس����توى محافظة االحمدي 
بس����بب تعامل اجلمعية مع أكثر 
من 25 شركة موردة، من خالل قيام 
مندوبي اجلمعية بشراء اخلضار 
يوميا باملزاد )التحريك( من الشبرة 

الرئيسية.
وشدد على ضرورة بناء مخازن 
ذات اشتراطات ومواصفات قياسية 
حلفظ املواد الغذائية ملواجهة ارتفاع 
االسعار املفاجئ وخلفض أسعار 
التخزين التي حتس����ب تكلفتها 
على السلع، مطالبا اجلهات املعنية 
بتوفير االم����ن الغذائي بضرورة 
وضع استراتيجية واضحة لتوفير 
الغذاء الذي يكفي سكان الكويت 
ملدة عام، خصوص����ا ان املخزون 
في اجلمعي����ات ال يكفي أكثر من 
ثالثة أش����هر. وحذر احلويلة من 
القرارات التي تصدر لالستيالء على 
أرباح املساهمني، فال يجوز حرمان 
املس����اهمني من 45% من أرباحهم 
لدعم الس����لع املرتفعة االس����عار، 
م����ع ان هذا الدعم من املفترض ان 
تقوم به اجلهات احلكومية وليس 
املواطن����ني أصحاب رؤوس أموال 

اجلمعيات.

وزارة التج����ارة لضرورة تطبيق 
وتفعيل قانون كس����ر االحتكار، 
النه محرم شرعا، كما أنه يعتبر 
وس����يلة ضغط م����ن التجار على 
اجلمعيات وسوق االغذية بصفة 
عامة، وذلك للتحكم في أس����عار 
السوق بفرض االسعار التي على 

أمزجتهم اخلاصة.
واعتبر املهرجانات التسويقية 
والعروض اخلاصة ذات االسعار 
املخفضة هدية من قبل التاجر وهذا 
اعتراف من التاجر ضمني بأن هناك 
أسعارا غير مبررة خصوصا ان هذه 
املهرجانات تقام على مدار السنة، 
مش����يرا الى أهمية دور اجلمعية 
في دعم بعض السلع الضرورية 

لتخفيض أسعارها للمساهمني.
واعتبر س����وق الكويت االكثر 

من دعم للمشاريع الوطنية، ومن 
بني هذه اجلمعيات تعاونية الرقة، 
وقال الدويهيس: ان دور اجلمعيات 
ال يقتصر على توفير السلع بأسعار 
مخفضة وامنا يتج����اوز ذلك الى 
تقدمي اخلدمات واالرتقاء مبناطق 

عمل اجلمعيات. 
بدوره أكد رئيس مجلس ادارة 
الرق����ة التعاونية عبد  جمعي����ة 
الهادي احلويلة ان السلع واملواد 
الغذائية ذات االوزان قد قام التجار 
برفع أسعارها بنسبة 20% بحجة 
ارتباط هذه السع بأسعار البورصة 
العاملية، مطالب����ا وزارة التجارة 
بوضع ضوابط وتش����ديد الرقابة 
التجارية على االسواق للحد من 

تالعب بعض التجار.
ودعا احلويلة احلكومة وخاصة 

ومتابعة حاالت العنف الفتة الى 
ان هناك برامج ملتابعة التصرفات 
السلوكية اخلاطئة ومعاجلتها من 
خالل مركز االرشاد لتخفيف حاالت 
العنف لدى الطلبة. ومن جانبه أشاد 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية د.حسني الدويهيس 
بال����دور االجتماعي ال����ذي تؤديه 
اجلمعي����ات التعاونية في مناطق 
عملها بشكل عال ويحدده النظام 
االساس����ي وقانون التعاون حيث 
يت����م تخصي����ص 25% من صافي 
االرب����اح لالنش����طة االجتماعية 
وهي متعددة وتشمل دعم املدارس 
واملستوصفات وتنظيم الدورات 
الصيفية املخفضة ودعم وزارات 
الدولة في مناطق عمل اجلمعيات 
باالضافة الى ما تقوم به اجلمعية 

خالل حفل تكريم المتفوقين الذي نظمته تعاونية الرقة

الحويلة: ندعو »التجارة« إلى تفعيل قانون كسـر االحتكار لمنع التحكم في األسـعار
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

الهيم: 10 ماليين دينار صرفت على األنشطة في 2009
أشاد مدير منطقة االحمدي التعليمية ورئيس 
احتاد اجلمعيات االسبق طلق الهيم بدور اجلمعيات 
التعاونية في دعم االنشطة والبرامج االجتماعية 
خاصة التعليمي��ة والدينية والرياضية والصحية 
وغيرها من اخلدمات التي تقدم للمساهمني وأهالي 
املناطق املتواجدة في نطاق عمل اجلمعيات حيث 
بلغ املنصرف على هذه االنشطة من بند مخصص 
املعونة االجتماعية 10 ماليني دينار في عام 2009، 
وكان نصي��ب املنصرف على اخلدمات التعليمية 

2 مليون دينار.
واشار الى ان القطاع التعاوني يعتبر أكبر قطاع 
اقتصادي في الدولة حيث بلغ عدد املساهمني 400 

ألف مس��اهم، ويحتل 80% من سوق جتزئة املواد 
الغذائية، وهذا دليل على أهمية القطاع التعاوني في 

تنمية املجتمع وفي حتريك االقتصاد الوطني.
ودعا الهي��م التعاونيني الى ضرورة التضامن 
والتماسك في مواجهة احلملة الشرسة التي يشنها 
أعداء احلرك��ة التعاونية للنيل منها لتحويلها الى 
ش��ركات مس��اهمة وتداولها في س��وق االوراق 

املالية.
وحذر من تفاقم مش��كلة غالء االس��عار النها 
ستقضي على االخضر واليابس وخصوصا أصحاب 
الدخل احملدود، داعيا اجلهات املعنية بحماية املستهلك 

الى التحرك بسرعة لتأمني االمن الغذائي.


