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مكتب الشهيد أسدل الستار على صرح 

الشهداء في جمعية اليرموك

الفرحان: مركز صحي جديد في الروضة
محمد راتب

هنأت جمعية الروضة وحولي التعاونية أهالي الروضة على 
موافقة بلدية الكويت على إنشاء مركز صحي في املنطقة بدال من 

املوجود حاليا.
وبهذه املناس���بة صرح املدير العام طارق الفرحان بأن جمعية 
الروضة سعت س���عيا حثيثا لبناء مستوصف ومركز صحي في 
املنطقة، حيث راسلت اجلمعية اجلهات املسؤولة للحصول ع لى 
املوافقة من بلدية الكويت ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل لبناء 
املركز الصحي على مساحة أربعة آالف متر مربع ستستقطع من 
حديقة الزبن في قطعة 4 وقد وافقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية على استقطاع هذه االرض لبناء املركز الصحي، 
وبهذه املناسبة هنأ املدير العام أهالي املنطقة بهذا اخلبر، آمال أن 

يتم العمل في اجناز وبناء املركز الصحي في أقرب وقت.

رندى مرعي
أسدل مكتب الشهيد مساء 
أمس األول الستار على صرح 
أقامه  الذي  اليرموك  ش���هداء 
املكتب بالتعاون والتنس���يق 
مع جمعية اليرموك التعاونية 
وذلك بحضور رئيس مجلس 
أمناء املكتب جاس���م الكندري 
اليرموك  ومخت���ار منطق���ة 
عبدالعزيز املشاري وعدد من 
ادارة مكتب  أعضاء مجل���س 
الشهيد وأعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية ال���ى جانب عدد من 

أهالي الشهداء.
ألقى رئيس  وفي املناسبة 
مجلس األمناء جاسم الكندري 

كلمة اعتبر فيها هذا النصب تعبيرا بسيطا عرفانا 
ملا قدمه هؤالء الشهداء في سبيل وطنهم متمنيا 
على أهالي اليرموك ان يحافظوا على هذا الصرح 

تخليدا لذكرى شهدائهم.
وتوجه الكندري بالش���كر ال���ى أعضاء ادارة 

اليرم���وك ملا بذلوه  جمعية 
من جهد في جتس���يد فكرة 
صرح الشهيد عمليا وتدشينه 
ليكون مثاال حيا ظاهرا يحمل 
أسماء أبناء املنطقة الذين فازوا 
بالشهادة بعدما رووا بدمائهم 
ثرى الكويت دفاعا عن الوطن 
وبدافع من الغيرة على شرفه 

وطهر ترابه.
ثم ألقى املختار عبدالعزيز 
املش���اري كلمة أسر الشهداء 

متنى فيها على فرقة البحث والتقصي في العراق 
العثور على أكبر عدد ممكن من الرفات وذلك ألن 
الرفات التي مت العثور عليها تبلغ 240 من أصل 650 
ولهذه األسباب هناك أسماء شهداء غير مذكورة على 
النصب التذكاري وذلك ألن األهالي لم يتقدموا الى 
احملكمة للحصول على شهادة 

وفاة لهؤالء الشهداء.
وفي كلمة لها اعتبرت املدير 
العام ملكتب الش���هيد فاطمة 
األمير ان ه���ذا الصرح يؤكد 
الوح���دة الوطنية ومتس���ك 
الكويتيني بأرضهم والتفافهم 
حول شرعيتهم ويضيف الى 
الكويت معلم���ا مهما ورمزا 
للقيم الوطنية الس���امية في 

جتسيد حضاري وفني.

جاسم الكندري واملشاري وفاطمة األمير يثبتون النصب التذكاري

الشيخ طالل الفهد مكرما أحد املتفوقني

قص الشريط إيذانا بافتتاح املهرجان التسويقي في جمعية اخلالدية

طارق الفرحان

تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين تحت رعاية طالل الفهد

تخفيضات 50% بمهرجان سلع التعاون في »صباح السالم«
»القيمر« وهناك سلع أخرى في 
الطريق كما كش���ف عن امكانية 
تنظي���م مهرجان موحد لس���لع 
التعاون في جمي���ع اجلمعيات 

التعاونية.
وحول عمل جلنة األسعار ذكر 
د.الدويهيس ان اللجنة ماضية في 
عملها املتمثل في توحيد وتثبيت 
األسعار في اجلمعيات التعاونية 
من خالل اجتماعات مستمرة بصفة 

اسبوعية.
وم���ن جانبه، رح���ب رئيس 
ادارة جمعي���ة صباح  مجل���س 
التعاونية عبدالرحمن  الس���الم 
شجاع برئيس احتاد اجلمعيات 
والوفد املرافق ل���ه في مهرجان 
سلع التعاون باجلمعية، مشيرا 
الى ان اله���دف من هذا املهرجان 
هو التعاون مع احتاد اجلمعيات 
وجلنة األس���عار ف���ي تخفيض 
األسعار لصالح املستهلكني، مؤكدا 
حرص اجلمعية على بذل املزيد 
من اجلهد في مواجهة اي ارتفاع 
التجار  لألس���عار والتعاون مع 
به���دف دعم الس���لع وتخفيض 

األسعار.
وأكد ان اجلمعية تتبع سياسة 
مواجهة ارتفاع األس���عار بشتى 
الط���رق وتنفذ كذلك سياس���ة 
العروض  التجار وتنظيم  جذب 
اخلاص���ة، مؤك���دا ان اجلمعية 
مستعدة للتعاون مع جميع التجار 
الراغبني في تنظيم املهرجانات 
التس���ويقية املخفضة األسعار 

لصالح املستهلكني.

اثني عش���ر يوما ويشتمل على 
مائتي س���لعة من سلع التعاون 
بتخفيضات تصل الى اكثر من %50 
تنوعت ما بني مواد بالس���تيكية 
ومح���ارم ورقي���ة وأرز وزيوت 
وغيرها من الس���لع، مشيرا الى 
ان هذا املهرجان يقام تطوعا من 
ان  الس���الم بعد  جمعية صباح 
مت تنظيم مهرجان مماثل لسلع 
التع���اون في جمعي���ة الروضة 
مؤخرا فضال عن مهرجان جديد 
سيكون في جمعية علي صباح 
الس���الم )أم الهيمان سابقا( في 

القريب العاجل.
وكش���ف د.الدويهي���س عن 
امكانية زيادة سلع التعاون في 
الفترة املقبلة، مشيرا الى انه مت 
ادخال بعض السلع اجلديدة ومنها 

مجلس ادارة جمعية صباح السالم 
عبدالرحمن ش���جاع ومدير عام 
االحتاد بدر الردعان ورئيس قسم 
اإلعالم في االحتاد بداح السهلي 
افتتح مساء امس االول مهرجان 
سلع التعاون الذي تنظمه جمعية 
صباح السالم التعاونية بالتعاون 
مع احتاد اجلمعي���ات وعدد من 
الش���ركات امل���وردة للجمعيات 

التعاونية.
وفي تصريح للصحافيني عقب 
افتتاحه املهرجان ثّمن د.الدويهيس 
دور التعاونية في اقامة مهرجان 
س���لع التعاون، مش���يرا الى ان 
هذه اجلمعية تعتبر األولى على 
مستوى محافظة مبارك الكبير.

وحول م���دة املهرج���ان ذكر 
د.الدويهيس ان املهرجان يستمر 

فألقاها نيابة عنهم الطالب فارس 
صادق حيث اكد في كلمته ان سر 
التفوق هو يكمن مبتابعة أولياء 
األمور لهم ودعمهم الدائم واملستمر 

لكي يصلوا الى التفوق.
وأضاف ان هذا التكرمي يأتي 
دعما لهم لكي يثابروا على التقدم 
والعطاء اكثر من ذلك فهو يحملهم 
املسؤولية من اجل ان يستمروا 
بالتفوق فال معنى لإلنسان من 

دون العلم والعمل.
وختم كلمته بالشكر ملجلس 
ادارة جمعي���ة ضاحي���ة صباح 
السالم التعاونية ولراعي احلفل 

الشيخ طالل الفهد.
م���ن جهة ثاني���ة، وبحضور 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حس���ني الدويهي���س ورئيس 

بشرى شعبان ـ عادل العتيبي
أقامت جمعية ضاحية صباح 
الس����الم التعاوني����ة حفل تكرمي 
الطلبة والطالبات املتفوقني للعام 
الدراسي 2010/2009 حتت رعاية 
الشيخ طالل الفهد وبحضور رئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهيس وأعضاء مجلس ادارة 

اجلمعية وأهالي املنطقة.
االدارة  وألقى رئيس مجلس 
عبدالرحمن شجاع كلمة جاء فيها: 
انه من دواعي الفرح والس���رور 
ان جنتمع في هذا احلفل لنكرم 
أبناءنا الطلبة املتفوقني في مختلف 
املراحل التعليمية وانها لس���نة 
حميدة درجت عليها جمعية صباح 
السالم التعاونية ان تكرم أبناءها 
الذين ج���دوا واجتهدوا  الطلبة 
وحققوا درجات عالية كانت فخرا 
لهم ولنا جميعا، والفخر واالعتزاز 

حقا امنا يكون للعلم وأهله.
األبناء هم  وأضاف ان هؤالء 
صفوة طالبنا مب���ا تعلموه فهم 
مفخرة آلبائهم وعز لوطنهم، فسر 
تقدم األمم يتحقق بصالح ابنائها 
فاألمة الرائدة والدولة املتقدمة هي 
التي متلك رصيدا زاخرا من أبنائها 

املتفوقني في شتى املجاالت.
واختتم حديثه بالثناء والشكر 
لراعي احلفل الشيخ طالل الفهد 
املتفوقني  على مشاركته ألبنائه 
وهذا ان دل فامنا يدل على حرصه 
على النهوض بالشباب سواء على 

املستوى العلمي او الرياضي.
ام���ا كلمة الطلب���ة املتفوقني 

مبيعاتها ارتفعت 705591 دينارًا خالل الشهور الماضية من 2010

الحسينان: تعاونية الخالدية تحرص 
على إقامة المهرجانات التسويقية

العبدالقـادر: نسـعى إلـى تغطيـة كل احتياجات األسـرة بالتعاون مـع الشـركات المتخصصة

وأش����اد مبهرج����ان مرك����ز 
التجميل والعطور املقام حاليا 
والتي تص����ل فيه اخلصومات 
والع����روض عل����ى الكثير من 
املنتجات الى مستويات خيالية 

تبهر املستهلكني.
وحتدث عن مهرجان اخلضار 
والفواكه الذي يقام كل يوم أربعاء 
والذي يتميز بأسعار تنافسية 
في ظ����ل موجة الغالء احلالية، 
قائال: »انه يقدم للمستهلك فرصة 
حقيقية للهروب من نيران الغالء 
اخلارجي، وأضاف ان هناك زيادة 
في املبيعات حتى اآلن وصلت 
الى 705591 دينارا مقارنة بالعام 
املاضي 2009 بالسوق املركزي 

واألفرع املستغلة.
وهذا املؤشر يدل على جناح 
اخلطة التسويقية ملجلس اإلدارة 

على مدار العام.
من ناحيته، قال عضو مجلس 
اإلدارة رياض العبدالقادر، انه 
متت إقامة مهرجان القرطاسية 
والعودة للمدارس والذي يحرص 
مجلس اإلدارة على إقامته سنويا، 
حيث انه يغطي كل ما يحتاجه 
الطالب بالتعاون مع الشركات 
املتخصصة في مجال القرطاسية 
لتق����دمي أرقى وأكبر تش����كيلة 

تناسب جميع األذواق.
من جانبه، أثنى نائب رئيس 
اللجن����ة االجتماعي����ة وعضو 
مجلس اإلدارة أسامة املنصور 
على جناح مهرجان العيد الذي 
لقي حض����ورا كبيرا من أهالي 

املنطقة وخارجها بشكل عام.
وبدوره قال نائب رئيس جلنة 
املشتريات وعضو مجلس اإلدارة 
سامي احلسينان ان اجلمعية 
حريصة على تنشيط وتطوير 
ف����رع اجلملة، وذلك عن طريق 
التنوع وإضافة الكثير من السلع 

داخل الفرع.

والهدف األساسي منها هو توفير 
السلعة بسعر متميز بغض النظر 

عن املنظور الربحي.

وبني ان املهرجان التسويقي 
احلالي جزء من سلسلة مهرجانات 
مت���ت إقامتها على م���دار العام 

عادل العتيبي
أكد أمني الصندوق ورئيس 
جلنة املشتريات بجمعية اخلالدية 
التعاونية نواف احلسينان ان 
إدارة اجلمعية حريص  مجلس 
على إقامة املهرجانات التسويقية، 
من أجل تنشيط املبيعات ودعم 
التواصل املستمر بني اجلمعية 
املس���اهمني وروادها وتخفيف 
األعباء عنهم ف���ي ظل االرتفاع 
الكبير في األسعار الذي تشهده 
األسواق حاليا، مشيدا بالتعاون 
اإليجابي للموردين مع اجلمعية 
لتخفيض األسعار خصوصا في 

ظل موجة الغالء.
وأض���اف احلس���ينان خالل 
تصريح صحاف���ي ان املهرجان 
التس���ويقي اخل���اص بجمعية 
اخلالدي���ة يتضم���ن عروض���ا 
وخصومات خاصة للجمعية على 
مجموعة من السلع املختلفة منها: 
مواد غذائية ومواد اس���تهالكية 
وغيرها بأس���عار تنافسية، كما 
ان تلك الس���لع تتميز باجلودة 

العالية.

أسماء الشهداء
عبداللطيف املزين

كامل عبدالرحمن الفايز
محمد عوض أحمد

يوسف ثنيان املشاري
أحمد سالم الفودري
بدر غريب الكندري

عبداهلل أحمد


