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دشتي: مهرجانات تسويقية وأنشطة اجتماعية بالجملة نجحنا فيها بكل المقاييس

ارتفاع سيولة الجمعية خالل 2010 بنسبة 150% عن العام السابق

تعاونية مشرف تفتتح مهرجان التجميل والعطور .. وخصم %25

تعاونية علي صباح السالم
تفتتح مهرجان لوازم البر والرحالت تعاونية الجابرية تحقق 50% زيادة في األرباح مقارنة

 بالعام الفائت ومبيعاتها تتجاوز 18 مليون دينار

الحويلة: 6.32% أرباحًا لمساهمي »تعاونية الرقة« 
والمبيعات 12 مليون دينار هي األعلى في تاريخ الجمعية

 محمد راتب
أعل����ن رئيس جمعي����ة الرقة 
التعاونية، م.عبدالهادي احلويلة، 
أن اجلمعية ستوزع أرباحا على 
املس����اهمني الكرام بنسبة %6.32 
وهي التي أقرتها وزارة الشؤون، 
وذلك بزي����ادة تفوق الضعف عن 
العام املاضي حيث كانت 3%، وهو 
ما يعتبر إجنازا كبيرا بالنس����بة 
ملجلس اإلدارة، كما كشف أن سيولة 
اجلمعي����ة لدى البنك ارتفعت من 
450 ألف دينار كما في السنة املالية 
املاضية إلى مليون و127 ألفا في 
2010 بزيادة نسبتها 150%، الفتا إلى 
أن اجلمعية حققت أعلى مبيعات في 
تاريخها على اإلطالق، حيث بلغت 
12 مليون دينار تقريبا، بزيادة 190 
ألف دينار عن السنة املاضية، كما 
أن إجمالي اإليرادات زاد بنسبة %14 
عن العام الفائت وبلغ مليونا و343 
ألفا بزيادة 211 ألف دينار، الفتا إلى 
أن صافي الربح بلغ نحو 705 آالف 
دينار مقارنة ب� 441 ألف دينار خالل 
العام الفائت، وذلك بزيادة قدرها 

262 ألف دينار
وقال احلويلة خ����الل مؤمتر 
صحافي عقده ف����ي مبنى اإلدارة: 
إن مجل����س اإلدارة كان ق����د قرر 
توزيع أرباح على عائد مشتريات 
املساهمني بنسبة 7%، إال أن وزارة 
الش����ؤون قامت بتحويل 97 ألف 
دينار كمخصص لإلنشاء والتأمني 
والودائع، وبالتالي، مت تخفيض 
نسبة األرباح إلى 6.32%، مشيرا 
إلى أن عدد املساهمني زاد إلى 15772 
مساهما، ومن ثم زاد رأس املال إلى 
160 مليون دينار، مرجعا هذه الزيادة 
إلى الثقة التي يوليها املساهمون 
ملجلس اإلدارة، مما ملسوه من تطور 
اجلمعية وانتعاشها خالل الفترة 

األخيرة.
ولفت احلويلة إلى أن اجلمعية 
حرصت بشدة على حتويل خطتها 
االستراتيجية التي أخذها مجلس 
اإلدارة عل����ى عاتق����ه إلى حقيقة 
وواقع ملم����وس، وذلك من خالل 
منهج اإلدارة الرش����يدة والسعي 
اجلاد لتحقيق األهداف احليوية 
للجمعية واملنطقة، واحلفاظ على 
صورته����ا والرقي بها إلى مصاف 
اجلمعيات التعاوني����ة املتفوقة، 
وذلك على جميع الصعد اإلنشائية 

والتسويقية واالجتماعية.

تحطيم الغالء

وفي معرض حديثه عن احلركة 
التس����ويقية التي قام بها مجلس 
اإلدارة، ذكر احلويلة أن اجلمعية 
بذلت جهودا واضحة وعملت بجد 
على تخفيض األسعار واستقرارها، 
حي����ث حرصت عل����ى إقامة عدة 
مهرجان����ات تس����ويقية ضخمة 
خالل السنة، وذلك لتحطيم صنم 
الغالء الفاحش، وتوفير الس����لع 
بأقل األس����عار وبج����ودة عالية، 
حيث أطلقت منذ بداية 2010 وحتى 
منتصف شهر نوفمبر 2010 أربعة 
مهرجان����ات لتخفيض األس����عار 
عالوة على املهرجان الضخم خالل 
ش����هر رمضان املبارك، ومهرجان 
القرطاسية الذي كان مميزا خالل 
هذا العام، الفتا إلى أن مجلس اإلدارة 
قام بعق����د اجتماعات متعددة مع 
الشركات الكبرى لتخفيض األسعار 
األساسية بصفة دائمة، وأسفرت 
هذه االجتماعات عن تخفيض أسعار 

العديد من تلك السلع.
وأش����ار رئيس مجلس اإلدارة 
إلى أنه مت حتدي����ث عقود جميع 
األفرع املستثمرة، بعد التفاوض مع 
املستثمرين ورفع القيم االستثمارية، 
مما أسفر عن زيادة ما نسبته %14 
في قيمة إيرادات األفرع املستثمرة، 
كما مت استحداث نشاط احللويات 
واملعجنات ونشاط الستائر وتنجيد 
األثاث، واستغالل موقع السفريات 
سابقا بعد إيقاف نشاطه ملا يزيد 
على سبع سنوات، في حني متت 
مخاطبة الشؤون الستغالل موقع 
محل كنتاكي السابق، مؤكدا ان نسبة 
اإلجناز الفعلية في أفرع اجلمعية 
رق����م 2 و3 و7 بلغت 14%، كما أنه 
جار العمل حاليا إلعادة بناء فرع 
البنشر، لتنتهي هذه املشاريع في 

غضون األشهر اخلمسة املقبلة.

توسعة السوق المركزي

وأوض����ح احلويل����ة أن����ه مت 
املوافقة لتوسعة  احلصول على 
السوق املركزي من اجلهة األمامية 
مبساحة قدرها 265 مترا مربعا، 
وهي نفس املس����احة التي ستتم 
إضافتها في امليزانني والسرداب، 
مما سيوفر مس����احات ومخازن 

إضافية، وانس����يابية في حركة 
املتسوقني. وقال: إننا بصدد اإلعداد 
لطرح مناقصة مشروع التوسعة 
على الش����ركات املنفذة واملكاتب 
االستشارية وتقدر تكلفته بنحو 
80 ألف دينار، كما نستعد للحصول 
على املوافقات والتراخيص لغلق 
أرباع مساحة بهو السوق  ثالثة 
املركزي وعمل س����اللم كهربائية 
لتحويل هذه املساحة إلى ميزانني، 
إضاف����ة إلى نقل مكات����ب اإلدارة 
واس����تغالل املس����احة الشاغرة 
في إنش����اء محالت لبيع املاركات 
العاملية، في حني مت احلصول على 
إنش����اء ميزانني في سوق لوازم 
العائلة، مما سيعطيه مساحة أكبر، 
وكذلك مت استحداث وإنشاء مخزن 
للوازم العائلة.وأشار رئيس مجلس 
اإلدارة إلى أن اجلمعية استحدثت 
أنشطة جديدة، حيث حصلت على 
موافقة الشؤون إلنشاء فرع لبنك 
بوبيان في الساحة الواقعة بجوار 
محل احللويات، ومبس����احة 192 
مترا مربعا، مما سيزيد في إيرادات 
اجلمعية خالل الفترة القادمة، كما 
أن اجلمعية قامت بصيانة شاملة 
لصالة األف����راح، ما جعلها تظهر 
في حلة حضارية مميزة، في حني 
مت احلص����ول على موافقة وزارة 
الشؤون لنقل فرع الغاز إلى قطعة 
3 وحتويل نشاط الفرع احلالي إلى 
صالة لبيع اخلضار والفاكهة، كما 
أنه مت افتتاح صيدلية الرقة وذلك 
تلبية لرغبة املس����اهمني الكرام، 
مضيفا أنه مت وضع نظام جديد 
العمل بالسوق  آلية  وواضح في 
واملخ����ازن واألفرع وذلك لضبط 
أي خلل أو تالعب����ات في عملية 

الذمة،  التسلم والتسليم وبراءة 
في حني مت االنتهاء من البرنامج 
اآللي للمشتريات والتسلم وسيفعل 
قريبا على املخازن والفروع، وقال: 
إن هذا املشروع مت من غير أي تكلفة 
على اجلمعية، ومن دون احلاجة 

للتعاقد مع شركة مختصة.

أنشطة ثقافية واجتماعية

وعلى صعيد األنشطة الثقافية 
واالجتماعي����ة، ذك����ر احلويلة أن 
االستعدادات قائمة لتسيير رحلة 
العمرة عقب عيد الفطر وذلك ألكثر 
من 150 مس����اهما ف����ي حني قامت 
اجلمعية بتكرمي الطلبة املتفوقني من 
اجلنسني وجلميع املراحل، مضيفا 
أنه مت توزيع الهدية الرمضانية على 
15 ألفا و778 مساهما والتي حتتوي 
على األرز والتمر والقهوة واجلريش 
والهريس، بواقع هدية لكل صندوق، 
وبتكلفة 25 ألف دينار، وقال: لقد 
مت تقسيم الهدية الرمضانية على 
مرحلتني هدية رمضانية أولى مت 
توزيعها على الس����ادة املساهمني 
في صالة الرقة، وهدية رمضانية 
ثانية وزعناها في فرع التموين، 
ورغم أنها كانت على مستوى رفيع 
من اجلودة ورضا املساهمني إال أن 
تكلفتها كانت أقل عما كانت عليه 

في السنوات السابقة.
وأضاف أن����ه مت توزيع املواد 
العينية ومنها العطورات واملياه 
والعصائر على بعض مس����اجد 
املنطقة، في حني نظمت اجلمعية 
برنامجا صيفيا حافال لبيع التذاكر 
للمراكز الترفيهية والس����ياحية 
واملعاه����د الصحي����ة والتعليمية 
بأس����عار زهيدة جدا، كما دعمت 
دروس التقوي����ة باالش����تراك مع 
جمعية املعلم����ني، مضيفا أنه مت 
القي����ام برعاية دوري الديوانيات 
الثقافي الذي نظمته وزارة األوقاف 
حتت رعاية وزير األوقاف املستشار 
راشد احلماد في صالة الرقة، إضافة 
إلى الدورة الرمضانية لكرة القدم 
التي أقامته����ا حتت رعاية مراقب 
مجلس األمة النائب محمد احلويلة. 
وقال: أقمنا خالل رمضان مسابقة 
حفظ القرآن على 3 مستويات ومت 
توزيع اجلوائز على الفائزين بعد 
عيد الفطر املاضي، مضيفا أنه مت 
عمل مسابقة أخرى للقرآن الكرمي 

في مس����جد الضاحية شهر 7 ومت 
تكرمي الطلبة الفائزين واملشاركني.
وتابع ب����أن اجلمعية قامت بعمل 
مش����روع إفطار الصائم الذي بدأ 
منذ أول أيام رمضان ومت توزيعها 
على 5 مساجد وطيلة شهر رمضان، 
حيث مت القيام بهذا املشروع من 
بند املعونة االجتماعية، كما قمنا 
بفرش بعض املس����اجد بناء على 
طلب األئمة وأهالي املنطقة.الفتا 
إلى أن مجلس اإلدارة قام بتوسعة 
قسم األسنان في املستوصف مع 
توفير الدع����م الدائم له وصيانة 
أجهزة الترقيم واملناداة. في حني 
مت افتت����اح موقع إلكتروني ويتم 
حاليا اإلعداد إلصدار العدد األول 

جلمعية الرقة التعاونية.
واختت����م احلويلة تصريحه، 
بشكره للمساهمني الكرام على ثقتهم 
الغالية مبجلس اإلدارة، موضحا أن 
االنتخابات ستكون اليوم االثنني 
املوافق 29 نوفمبر، في ثانوية سالم 

املبارك الساعة اخلامسة مساء.

اإلعدام لمن يتاجر باللحوم الفاسدة 
كائنًا من كان

طال����ب احلويل����ة بتغلي����ظ 
العقوب����ات على جت����ار اللحوم 
الفاسدة، واملتالعبني بأرواح البشر، 
وإيصالها إلى اإلعدام، نظرا ملا في 
ذلك من خطورة اإلضرار بالصحة 
العامة، كما طالب بإلغاء التراخيص 
التجارية والصحية جلميع الشركات 
التي تتالع����ب وتغش الناس في 

السلع الغذائية.
من جانب آخر، دعا احلويلة 
احلكومة إلى تفعيل قانون كسر 
االحتكار ألن ذلك س���يعمل على 
تخفي���ض األس���عار واحلد من 
موجة الغالء، مشيرا إلى أن بعض 
الشركات تقدمت للجمعية بطلبات 
زيادة في األس���عار على سلعها 
االستهالكية، إال أن اجلمعية ملتزمة 
بقرارات جلنة مراقبة األسعار في 
احتاد اجلمعي���ات، وبالتالي، لن 
تقبل برفع س���عر أي سلعة، إال 
مبوافقة اللجنة، بل إنها أيضا ال 
تقبل دخول أي مادة غذائية من 
دون ترخي���ص غذائي، كما لفت 
إلى أن هناك شركات زادت سلعها 
االستهالكية بنسب متفاوتة بناء 

على كتاب من االحتاد.

 محمد راتب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
اجلابرية التعاونية، يوسف دشتي، 
أن اجلمعية حققت أرباحا مميزة 
قابلة للتوزيع خالل هذه السنة، 
وذلك مببلغ قدره 1 مليون و269 
ألف دينار، بزيادة نسبتها 50% عن 
السنة املاضية، حيث بلغت حينئذ 
858 ألف دينار بزيادة قدرها 410 
آالف دينار، في حني أن املبيعات 
وصلت إل����ى 18 مليونا و90 ألفا 
بزيادة عن السنة املاضية قدرها 
900 ألف دينار، حيث كانت حينئذ 
17 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة 
األرباح ستكون هذه السنة %8.2 
مقارنة ب� 5.5% في العام املاضي، 
وأن العائد على مشتريات املساهمني 
بلغ نحو 780 ألف دينار، مقارنة 
ب� 483 ألف دينار في العام الفائت.

وقال دشتي خالل مؤمتر صحافي 
عق����ده في مبن����ى إدارة اجلمعية 
للوقوف عل����ى تفاصيل التقرير 
الس����نوي للجمعية: إن اإليرادات 
األخرى زادت بنس����بة 20% حيث 
بلغت مليونا و725 ألف دينار، وذلك 
بزيادة قدرها 286 ألف دينار عن 
العام الفائت، في حني ان النقدية 
لدى اجلمعية من احلسابات اجلارية 
والودائع زادت بنسبة 12% حيث 
بلغت 4 ماليني و255 ألف دينار، 
مقارنة ب� 3 ماليني و800 ألف دينار 
في السنة املاضية.وأضاف أن عدد 
املساهمني وصل إلى 7258 مساهما، 
مقارنة ب� 6966 مساهما في العام 
املاضي، الفتا من جهة أخرى، إلى 
أن اجلمعية قامت بدراسة خفضت 
على اثرها الرواتب واألجور خالل 
العام 2009 و2010 من 1 مليون و80 

ألفا إلى 1 مليون و61 ألف دينار.
وذكر دشتي أن مجلس اإلدارة 
حرص خالل هذه السنة على تقدمي 
أفضل السلع واخلدمات للمساهمني 
واملقيمني في املنطقة، واستمر في 
دعم العالقة اجليدة مع املوردين 
وإثارة املنافس����ة بينهم، لتوفير 
السلع املتنوعة وجعلها في متناول 
يد املستهلكني، وذلك من خالل خطة 
عامة تأخذ بعني االعتبار مرحلة ما 
بعد افتتاح مركز الضاحية اجلديد، 
مشيرا إلى أن اجلمعية ومن خالل 

املهرجانات التسويقية والعروض 
املتنوعة للسلع اجلديدة إضافة إلى 
العروض التسويقية األسبوعية 
للخضار والفواك����ه، متكنت من 
زيادة مبيعاتها وزيادة مشتريات 

املساهمني واملقيمني.

مهرجانات تحطيم األسعار

ولفت دشتي إلى أن اجلمعية 
قامت بإطالق العديد من املهرجانات 
التسويقية التي تهدف إلى حتطيم 
األسعار وتوفير السلع األساسية 
واالستهالكية للمستهلكني بأسعار 
تنافسية، مما ساهم في كسر حدة 
الغالء املصطنع من قبل التجار، 
كم����ا كان له����ذه املهرجانات دور 
كبير في زي����ادة حجم املبيعات، 
وفي جذب أهالي منطقة اجلابرية 
واملناطق احمليطة بها للتسوق من 
اجلمعية، موضح����ا أن اجلمعية 
أطلقت مهرجانا تس����ويقيا كبيرا 
قبل بداية ش����هر رمضان املبارك، 
وذلك بتخفيضات على أسعار السلع 
األساسية واالستهالكية، خصوصا 
الرمضانية التي حتظى بطلب كبير 
من قبل املستهلك. وقال: لقد مت بيع 
السلع الرمضانية بأقل االسعار، 
وذلك به����دف دعم املس����تهلكني 

وتخفيف األعباء املالية.

أنشطة اجتماعية

وفي مع���رض حديث���ه عن 

التي قامت  األنشطة االجتماعية 
بها اجلمعية خالل هذه السنة، بني 
دشتي أن مجلس اإلدارة حرص 
بشدة على زيادة اخلدمات املقدمة 
من اجلمعية لإلخوة املس���اهمني 
الكرام، وتفعيل املزيد من األنشطة 
التي تصب في صاحلهم وصالح 
املنطقة عموما، لذا، أطلقت اجلمعية 
عددا كبيرا من البرامج واألنشطة 
الصيفي���ة الترفيهي���ة التي لها 
دورها في تبريد حر الصيف على 
املساهمني، واالرتقاء بأبناء املنطقة 
خالل فت���رة العطلة على جميع 
املستويات التعليمية والترفيهية 
والرياضي���ة املتنوعة، وذلك في 
إطار يضمن لهم استغالل أوقاتهم 

بالشكل األمثل.
وأوض���ح أن اجلمعية قامت 
في هذا الصدد بتخفيض األسعار 
بنسبة تفوق ال� 70% على تذاكر 
املدن واملراكز الترفيهية والسياحية 
مثل األكواب���ارك واملركز العلمي 
واإلكواريوم وأحواض السباحة 
وملعب الصابون والسينما، فضال 
عن التعاون مع األندية الرياضية 
مثل نادي كاظمة واليرموك لتدريب 
السباحة، ومع أكادمييات كرة القدم 
وشركة املش���روعات السياحية، 
ووف���رت تذاك���ر مفتوحة طيلة 
الس���نة، كم���ا مت دع���م 50% من 
دروس التقوية للطلبة من أبناء 
املساهمني بالتعاون مع جمعية 

املعلمني الكويتية، كما ش���اركت 
بعض احلضان���ات مع اجلمعية 
بتقدمي أس���عار مخفضة خاصة 
ببراعم املنطقة، إضافة إلى دورة 
علوم الكمبيوتر الشاملة، ودورة 
تعلم اللغة االجنليزية، وبرنامج 

االطفال الترفيهية.

العمرة والشاليهات

وأشار إلى أن اجلمعية قامت 
بتسيير رحلة إلى الديار املقدسة 
ألداء مناس���ك العمرة، وبلغ عدد 
املعتمري���ن 280 معتم���را وذلك 
بأسعار رمزية، كما نظمت رحلة 
العم���رة ملوظف���ي اجلمعية، في 
حني أن رحلة الشاليهات التي مت 
تنظيمها للمساهمني كانت ناجحة 
بكل املقاييس، ومتيزت هذه السنة 
الرمزية، وزيادة عدد  بأسعارها 
الشاليهات، ومت تخصيص عطلة 
نهاية األس���بوع لذلك، كما متت 
إضافة بعض األنشطة كتخفيض 
أسعار احلجوزات ملالعب كرة القدم، 
والتي حتظى برغبة جامحة من قبل 
الشباب، في حني مت التعاون مع 
عدد من املعاهد الصحية الراقية، 
لدعم اش���تراكات املساهمني من 
الرجال والنساء والشباب واالوالد. 
مما القى استحسانا كبيرا من قبل 
املشاركني.وأضاف رئيس مجلس 
اإلدارة، أن اجلمعية أقامت الدورة 
الرمضانية الرياضية، كما نظمت 

ماراثون اجلابرية السادس الختراق 
الضاحية، شارك فيه أكثر من 380 
متسابقا، وذلك بهدف مد جسور 
التواصل في النش���اط الرياضي 
ضمن أنشطة اجلمعية املتعددة، 
الرياضة ومبختلف  وإميانا بأن 
ألعابها تنال اهتمام الناس وإقبالهم 
عليها، كما أنه مت تقدمي اجلوائز 
الى املتس���ابقني واملشاركني في 
جميع األنشطة الرياضية بحضور 

شخصيات اعتبارية.

بند المعونة االجتماعية

وقال: إن اجلمعية أقامت حفل 
التكليف باحلجاب مبشاركة 63 
فتاة من املنطقة، وقامت ألول مرة 
بتنظيم حفل مبناسبة اختيار األم 
املثالية ونظمت مسابقة في هذا 
الشأن مبشاركات بلغ عددها 30، 
وذلك حتت رعاية الشيخة فريحة 
االحمد وبحضور الشيخ دعيج 
الصباح إضافة إلى جمع غفير من 
نساء منطقة اجلابرية، كما أقامت 
اجلمعية املعرض النسائي، والذي 
حظي بإقبال كبير والفت من قبل 
اجلمهور، وشاركت فيه الكثير من 
السيدات مبا لديهن من مهن يدوية 

وحرف وإبداعات مميزة.
وقال: لقد اس���تثمرنا املبالغ 
املوج���ودة ف���ي بن���د الرعاية 
االجتماعي���ة لتطوير اخلدمات 
ودعم املدارس واملس���توصفات 
وغيرها من مرافق املنطقة، حيث 
إن الطلبة هم أبناؤنا وعلينا أن 
نشجعهم ونش���جع املتفوقني 
الهداي���ا لتحفيزهم  ونقدم لهم 
على طلب العلم ورفعة الوطن، 
الفتا إلى أن اجلمعية قامت كذلك 
بالعديد من األنشطة مثل االحتفال 
بعيدي الوطني والتحرير، وأقامت 
القرآن الكرمي  مسابقة لتحفيظ 
مبش���اركة 102 من أبناء وبنات 
املنطق���ة، كم���ا قام���ت بتوفير 
األلعاب الشعبية وسيارات سباق 
األطفال بأسعار رمزية، ووفرت 
كذلك مالعب العشب الصناعي 
بأسعار مخفضة للمساهمني، كما 
قدمت دعمها للجمعية الكويتية 
لرعاية املعاقني وملركز اجلابرية 

الصحي.

 عادل العتيبي
افتتحت جمعية مشرف التعاونية مهرجان العطور 
والتجميل بخصومات تص���ل الى 25%، حيث كان 
املهرجان برعاية اإلعالمية حصة اللوغاني وبحضور 
رئي���س جلنة العمل االجتماعي وأمني الس���ر عمر 
القناعي وعضو مجلس اإلدارة صالح العقيل واملدير 

العام وأهالي املنطقة.
وصرح رئيس جلنة العم���ل االجتماعي وأمني 
السر عمر القناعي بان مهرجان العطور والتجميل 
انطلق بخصم 25% على مس���تحضرات التجميل، 
مؤكدا ان مجلس اإلدارة يسعى دائما لعمل تخفيضات 

ومهرجانات ألهالي املنطقة لالستفادة منها.
وأضاف ان املهرجان برعاي���ة اإلعالمية حصة 
اللوغاني التي شاركتنا االفتتاح في مركز العطور 
والتجمي���ل الى جانب خبي���رات التجميل من عدة 
جنسيات لالستشارة املجانية، باإلضافة الى ماركات 
عاملية جديدة تعرض للمرة األولى الى جانب الهدايا 
املميزة التي ستقدم للمتسوقني داخل مركز التجميل 

وستجد املرأة كل ما حتتاجه جلمالها واحتياجاتها 
لفصل الشتاء.

وأكد القناعي ان جمعية مشرف التعاونية تنفرد 
بتقدمي خدمة مواقف الس���يارات للنساء مجانا من 
الساعة 8 صباحا وحتى 10 ليال، موضحا ان املصداقية 
في كل املهرجانات التسويقية هي شعار مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية، ونحن نسير بخطوات 
ثابتة نحو أهدافنا وحققنا نقلة نوعية في تطوير 
اخلدمات واملهرجانات.ومن جانب آخر، قال عضو 
مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية صالح العقيل: 
سعينا منذ البداية نحو تطوير اخلدمات واملهرجانات 
لتحوز جمعية مشرف التميز في كل أعمالها وهي 
كانت ومازالت سباقة نحو املشاريع الرائدة واخلدمات 
املميزة وحملنا على عاتقنا أمانة جتعلنا دائما نسعى 
الى األفضل واملضي نحو النجاح لنجسد قفزة نوعية 
في مسيرة التعاون وبلوغ أهدافنا من أجل التقدم 
والتطور، مؤكدا حرصه على ان تكون جمعية مشرف 

التعاونية مركزا شامال لكل اخلدمات.

اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية ضاحية علي 
صباح السالم التعاونية محمد نافل العازمي عن 
افتت���اح مهرجان لوازم البر والرحالت بالس���وق 
املركزي باجلمعية، والذي توفر فيه اجلمعية جميع 
مس���تلزمات البر والرحالت ذات اجلودة العالية 

واالسعار املناسبة.
وق���ال العازمي: قرب اجلمعية من مناطق البر 
يجعلنا نحرص دائما على اقامة مهرجان لوازم البر 
كل عام خلدمة االخوة املساهمني من ابناء املنطقة 
وكل رواد اجلمعية من ابناء الكويت احلبيبة، وأشار 

العجمي الى مشاركة كبرى الشركات املتخصصة 
في لوازم البر مثل السنيدي وغيرها من الشركات 
والتي متتاز بأصنافها اجليدة وأنواعها املتعددة.

وقد حضر االفتتاح عضو مجلس االدارة وممثل 
اجلمعية لدى االحتاد مبارك حصني العازمي وجمع 
من املس���اهمني ورواد اجلمعي���ة، ووجه العجمي 
الشكر اجلزيل جلميع الشركات واملؤسسات التي 
شاركت في املهرجان، كما توجه بالشكر العضاء 
املجلس واجله���از التنفيذي جلهودهم الطيبة في 

اجناح مثل هذه املهرجانات.

قص الشريط إيذانا بافتتاح مهرجان لوازم البر والرحالت يوسف دشتي متحدثا في املؤمتر الصحافي

م.عبدالهادي احلويلة

)أنور الكندري( عمر القناعي وصالح العقيل واملدير العام يفتتحون املهرجان   

اإلعالمية حصة اللوغاني وهي تتجول مبركز العطور 

القناعي: خدمة مواقف السيارات للنساء مجانًا

»الرحمة العالمية« تنفذ مشاريع إنسانية في غزة
يزور د.وليد العنجري رئيس مجلس فلسطني 
في الرحمة العاملية بجمعية االصالح االجتماعي 
قطاع غزة ضمن وفد منظمة املؤمتر االسالمي، وذلك 
لتقدمي مساعدات إغاثية وافتتاح بعض املشاريع 

اإلنسانية.
وصرح د.العنجري من داخل القطاع قائال: »يأتي 
على رأس تلك املشاريع ترميم 400 منزل مهدم جراء 
القصف الصهيوني الوحشي على القطاع املنكوب 
في احلرب قبل عامني تقريبا، حيث ستس���لم تلك 
املنازل الصحابها في حفل يحضره بعض ممثلي 

املؤسس���ات اإلنس���انية في القطاع علما بأن هذا 
املشروع احليوي أجنز بتمويل مشترك من الرحمة 
العاملية وجلنة فلسطني في الهيئة اخليرية العاملية 
ومن اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة باالضافة 

الى بعض احملسنني الكرام«.
الرحيمة  القلوب  العنجري بأصحاب  وأش���اد 
واأليادي الكرمية إلى عدم نس���يان أهلهم في غزة 
والسيما في هذه األيام حيث تتوافر كميات جيدة 
من مواد البناء من شأنها ان تسهم في إعادة إعمار 

القطاع املنكوب اذا ما توافر لها الدعم املناسب.


