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مجلس اإلدارة

اإعالن لل�سادة الأع�ساء ومراقبي احل�سابات

بناًء على م�افقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل

وعلى قرار جمل�س االإدارة رقم )2010/18( بتاريخ 2010/12/27.

يعلن جمل�س اإدارة جمعية الد�شمة وبنيد القار التعاونية عن

2011، ملدة ثالثني ي�مًا  اأواًل: فتح باب الرت�شيح لع�ش�ية جمل�س االإدارة لعام 

اعتباراً من ي�م االأحد امل�افق 2011/1/23 ولغاية نهاية دوام ي�م االثنني امل�افق 2011/2/21 

وذلك النتخاب ثالثة اأع�شاء بداًل من الذين انتهت ع�ش�يتهم. وفقًا لل�شروط التالية:

1 - اأن يك�ن املر�شح بالغًا من العمر اإحدى وع�شرين �شنة ميالدية كاملة فاأكرث 
وم�شى على ع�ش�يته �شنة كاملة.

2 - اأن يك�ن م�شاهمًا باجلمعية حتى تاريخ 2010/12/31.
3 - اأن يك�ن م�شتكماًل مللف ع�ش�يته باجلمعية.

وعلى الراغبني بالرت�شيح التقدم مللء اال�شتمارة اخلا�شة بذلك لدى اإدارة اجلمعية وذلك 

اأثناء �شاعات الدوام الر�شمي، مع اإح�شار امل�شتندات التالية:

1 - البطاقة املدنية االأ�شلية.
2 - اإذن م�افقة من جهة العمل الأفراد اجلي�س وال�شرطة واحلر�س ال�طني.

3 - عدد )2( �ش�رة �شخ�شية.

ثانيًا: فتح باب قب�ل طلبات مراقبي احل�شابات، الذين يرغب�ن يف تدقيق 

ح�شابات اجلمعية لعام 2011 على اأن تقدم الإدارة اجلمعية يف مظاريف مغلقة مت�شمنة 

االأتعاب املطل�بة، وذلك ملدة ثالثني ي�مًا اعتباراً من ي�م االأحد امل�افق 2011/1/23 وحتى 

نهاية دوام ي�م االثنني امل�افق 2011/2/21.

ثالثًا: على كافة ال�شادة امل�شاهمني الذين مل ي�شتكمل�ا ملفاتهم، مراجعة اإدارة 

اجلمعية ال�شتكمالها واح�شار �ش�رة البطاقة املدنية الإرفاقها بامللف.

الغانم: مشاركة »المشروعات السياحية« 
في معرض إسبانيا تستهدف التعريف بمعالم الكويت

الجناح الكويتي لقي إقبااًل كبيرًا من المشاركين

خالد الغامن متوسطاً عددا من املشاركني باملعرض

مدريدـ  كونا: قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة 
املشروعات السياحية خالد الغامن ان مشاركة الشركة 
ضمن جناح الكويت في املعرض الدولي للسياحة 
)فيتور 2011( الذي تستضيفه العاصمة االسبانية 
مدريد حاليا تســــتهدف التعريــــف بتاريخ الكويت 

وحضارتها ومعاملها وتراثها.
وقال الغامن في لقاء مع »كونا« امس ان شــــركة 
املشــــروعات السياحية تشارك في معرض اسبانيا 
الى جانب عدد من الشركات الكويتية األخرى منها 
شركة اخلطوط الوطنية وشركات اخلدمات السياحية 
الكويتية وعدد من الفنادق ووكاالت السفر بالتنسيق 

مع وزارة التجارة الصناعة.
وأوضح ان الهدف االساسي من مشاركة الكويت 
هو تعريف الســــائح األوروبي وباألخص االسباني 
بأهم املعالم الســــياحية الكويتية التي تنهض على 
ركائز تاريخية عريقة تتضافر مع التطور العمراني 
وتطور اخلدمات وتوافر بنية حتتية مهيأة الجتذاب 
الســــياح من مطاعم وفنادق ومدن ترفيهية اضافة 
الــــى مجموعة كبيرة من املرافق األخرى على أرض 

الكويت.
وذكر ان اجلناح الكويتي في املعرض لقي اقباال 
كبيرا من الشــــركات واملؤسسات األخرى املشاركة 
وكذلك من املواطنني االسبان الذين تزودوا باملعلومات 
األساسية عن زيارة الكويت والتعرف على ما تقدمه 

لزوارها من خدمات وأماكن سياحية وترويحية.
واضاف الغامن ان التفاعل الكبير الذي يشــــهده 
املعرض واالقبال املتميز الذي يلقاه اجلناح الكويتي 
مشجع جدا على املشاركة في العام املقبل حلمل باقة 
من العروض السياحية والرحالت املنظمة واملدروسة 
التي تلبي حاجات الســــائح األوروبي بشــــكل عام 

واالسباني بشكل خاص.
وأكد ان الكويت شهدت توجها جديدا منذ ثالثة 
أعوام يعنــــى بصناعة الســــياحة وتطوير الوعي 
الســــياحي، مشــــيرا الى أن ذلك ترافق مع نشــــاط 
تسويقي للكويت على املستويات االقتصادية واملالية 

والسياحية حول العالم.
وتابع انه في هذا االطار فان شركة املشروعات 
السياحية الكويتية تسعى بالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة الى التعريف بجمال الكويت وامكانياتها 
السياحية وتشجيع السياحة اليها عبر املشاركة في 

املؤمترات واملعارض الدولية.
وذكر ان شــــركة املشروعات الســــياحية فريدة 
ومتميزة في منطقة اخلليج نظرا لتنوع أنشطتها 

من ادارة بعض املشاريع وتصميم وبناء وتشغيل 
بعضها اآلخر فضال عن ادارتها لعدد كبير من الفنادق 
البحرية ومراســــي  واملنتزهات واملطاعم واألندية 
اليخوت وقاعــــات املؤمترات ومدن املالهي، مضيفا 
ان هذا التنوع يتيح للشركة التعرف على حاجات 
املواطنني والسياح ودراسة توجهاتهم والعمل على 

تهيئة الظروف املالئمة الستقبالهم بأفضل شكل.
وأوضح ان شركة املشــــروعات السياحية التي 
مضى على تأسيسها نحو 43 عاما تتمتع بخبرات 
كويتية متميزة وقادرة على التجاوب والتفاعل مع 
مجموعات السياح املختلفة مشيرا في هذا اخلصوص 
الى انه يتم التركيز على اجلوانب التاريخية واألثرية 
السياح األوروبيني املتعطشني  واحلضارية جلذب 

لهذه اجلوانب القيمة.
وقال الغامن ان الكويت عريقة في تاريخها ورائدة 
منذ القدم في املجاالت البحرية والتجارية ومتتلك 
محميات بحرية وبريــــة طبيعية نادرة، مضيفا ان 
االهتمام بتاريخ الكويت وحضارتها واحياء ملسات 
اجلمال في تقاليد وعادات املجتمع الكويتي يعد من 
أهــــم عناصر اجلذب الســــياحي ألنه جزء من كيان 
الشعب الكويتي ينسجم مع طبيعة الكويت ومكانتها 
التاريخية. من جانبه قال مدير الرحالت في شركة 
»بدور« للســــياحة والسفر املشــــاركة في املعرض 
محسن اودين ان املشاركة في »فيتور 2011« لقيت 
اقباال كبيرا معتبرا انها مثمرة جدا السيما انه مت عقد 
كثير من اللقاءات مع عدد من الشركات واملؤسسات 
األخرى املهتمة بالتعرف على حضارة الكويت وشعبها 

ومرافقها السياحية املتميزة.
وأضاف اودين لـ »كونا« ان زوار اجلناح الكويتي 
كانــــوا يرغبون في تعزيز الصــــورة اجلميلة التي 
ميتلكونها عن الكويت واكتشاف املزيد عن حضارة 
الشعب الكويتي وتاريخه والنهضة العمرانية الكبيرة 

التي تشهدها البالد.
وأوضح ان مشــــاركة العام املقبل ستحمل معها 
مزيدا من العروض السياحية والرحالت املنظمة مبا 

يتوافق مع طبيعة الشعب األوروبي واحتياجاته.
وهذه ثاني مشاركة للكويت في معرض »فيتور 
2011« الذي تستضيفه مدريد في الفترة بني 19 و23 
اجلاري ويعد من أهم املعارض العاملية مبشاركة أكثر 

من 10500 شركة ومؤسسة من 166 بلدا.
ويتوقع أن يجذب معرض اسبانيا السياحي أكثر 
من 200 ألف زائر للتعرف على العروض واملنتجات 

السياحية.

د.حسني الدويهيس مفتتحا مهرجان جمعية النسيم الربيعي

الدويهيس متفقدا قسم اخلضار والفواكه واملنتجات املعروضة

مفاجآت ألهالي المنطقة سترى النور خالل 2011

الدويهيس: تعاونية النسيم أطلقت مهرجانها الربيعي 
لتحطيم أسعار السلع بتخفيضات تتجاوز %60

إجراءات مشددة اتخذها اتحاد الجمعيات التعاونية لكبح جماح األسعار
محمد  راتب

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونيــــة، والرئيــــس املعني 
التعاونية  النسيم  في جمعية 
د.حسني الدويهيس، ان اجلمعية 
مســــتمرة في تفعيل سياستها 
الناجحة، والتي  التســــويقية 
تهــــدف الى تخفيف العبء عن 
املواطنــــني واملقيمني وذلك من 
خالل اطالق مهرجانات حتطيم 
االســــعار على مواسم متعددة 
خالل العام، لتقدم للمستهلكني 
مــــا لديها من اصناف الســــلع 
االستهالكية والغذائية والكمالية 
واحتياجــــات العائلة ورحالت 
البر واللوازم املدرسية بأسعار 
مخفضة وبأعلى مســــتوى من 
اجلودة التي ينشدها املستهلك، 
لتواصل تقدمها وسعيها نحو 
التميز والتفوق على مستوى 
اجلمعيات التعاونية في الكويت. 
ولفت د.الدويهيس في تصريح 
للصحافيني على هامش افتتاح 
الربيعــــي جلمعية  املهرجــــان 
النســــيم التعاونيــــة بحضور 
نائب رئيس اجلمعية عبداهلل 
القريني ومديــــر عام اجلمعية 
فالح الرجعان، ومدير  املشتريات 
الى ان هذا  رسول السرحاني، 
املهرجان والذي سيستمر ملدة 
شهر كامل، يأتي في سياق خطة 
اجلمعية الهادفة الى كسر جماح 
االسعار، ومحاربة اجلشع من 
قبل بعض التجار، وهو ما أصبح 
ظاهرة أثقلــــت كاهل املواطنني 

واملقيمني.

إقبال الفت

الدويهيــــس ان  وأوضــــح 
اجلمعية قامــــت من خالل هذا 
املهرجان بتوفير أكثر من 250 
صنفا تصل نسبة اخلصم في 
أسعارها إلى 60%، وهي مقدمة 
من قبل 43 من كبرى الشركات 
املوردة للمواد الغذائية والسلع 
االســــتهالكية التي ال تستغني 
األسرة عنها يوميا، الفتا الى ان 
سياسة جمعية النسيم التعاونية 
في عمل املهرجانات التسويقية 
املتميزة على مدار العام، حظيت 
برضا واستحسان أهالي املنطقة 
من املساهمني واملقيمني، بل ان 
هناك مؤشــــرات على تســــوق 
الســــلع من اجلمعيــــة من قبل 
أهالي املناطق االخرى احمليطة 

مبنطقة النسيم.
أن  الدويهيــــس  وكشــــف 
املهرجانــــات مســــتمرة خالل 
عــــام 2011 وان هناك املزيد من 
املهرجانات التي تســــاعد على 
تخفيض االســــعار وتوفيرها 
للمســــتهلك، كما تســــاعد هذه 
املهرجانــــات في زيادة نســــبة 
املبيعات للجمعية مما يساهم 

حتطيم االســــعار مــــن خالل 
املهرجانات التسويقية التي تقوم 
بها باستمرار وبشكل شهري، 
موضحا ان اجلمعية تأخذ على 
عاتقها توفير جميع السلع التي 
يحتاجها املستهلكون من مواطنني 
ومقيمني وبأسعار تنافسية مع 

التعاونيات األخرى.
واوضح القريني ان املهرجان 
الربيعــــي في اجلمعيــــة يأتي 
انطالقا من النهج الذي تســــير 
عليه اجلمعية منذ فترة طويلة 
وهو توفير جميع انواع السلع 
للمســــتهلكني بجــــودة عالية 
وبأسعار مميزة، مشيرا الى ان 
املهرجانات لن تتوقف في جمعية 
النسيم، وهي مســــتمرة النها 
باتت تشكل اجلانب اإليجابي 
واملرغوب  في الوقت نفسه في 

اجلمعية.
القرينــــي بخالص  وتوجه 
إلى صاحب  الشــــكر والتقدير 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد علــــى املكرمة االميرية 
الســــامية التي تفضل بها على 
جميع ابناء الشــــعب الكويتي، 
مؤكــــدا ان هــــذه املكرمــــة لن 
تذهب إلى جيــــوب التجار كما 
يتخــــوف البعض، بل ان هناك 
اجراءات مشــــددة قــــد اتخذها 
احتــــاد اجلمعيــــات التعاونية 
لكبح جماح االسعار خالل فترة 
صرف املكرمة االميرية، كما بارك 
القريني للكويت قيادة وحكومة 
وشعبا بقدوم االعياد الوطنية 
التي تعتبر معلما بارزا من معالم 

االحتفاالت في الكويت.

في زيادة ارباح املساهمني، الفتا 
الى ان هناك العديد من املفاجآت 
التي ســــيقدمها مجلس االدارة 
ألهالي املنطقة خالل عام 2011 مع 
استمرار مهرجان اخلضار يوم 

الثالثاء من كل اسبوع.
وفــــي ختام حديثــــه، تقدم 
د.الدويهيس بالشكر لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد علــــى املكرمة االميرية 
الســــامية التي افرحت الشعب 
الكويتــــي كبــــارا وصغــــارا 

وادخلت علــــى قلوبهم البهجة 
والســــرور، الفتا الــــى ان هذه 
املكرمة ليست إال دليال واضحا 
على إحســــاس صاحب السمو 
األمير بأبنائه املواطنني، ودعمه 
الدائم والالمحدود لهم، كما هنأ 
الدويهيس القيادة السياســــية 
في البلد على رأســــها صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
مبناسبة قرب االعياد الوطنية 
ومرور 50 عاما على االستقالل 

و20 عامــــا علــــى التحرير من 
براثن الغزو الغاشــــم، مشيرا 
الى ان علم الكويت ســــيرفرف 
عاليا في سماء محافظة اجلهراء 
مع انطالق االحتفاالت باالعياد 

الوطنية.

إجراءات مشددة

من جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة جمعية النســــيم 
التعاونية عبداهلل القريني »ان 
اجلمعية ماضية في سياســــة 

د.طالب الرفاعي

مدريدـ  كونا: أشاد األمني العام 
ملنظمة السياحة العاملية د.طالب 
الرفاعي باملشاركة الكويتية في 
معرض السياحة الدولي )ڤيتور 
2011( الذي تستضيفه إسبانيا، 
معربــــا عن اعتقاده ان الكويت 
متتلك مقومات صناعة سياحية 

مميزة.
وقــــال د.الرفاعي لـ »كونا« 
عقب اجتماعه مع الوفد الكويتي 
املشارك في املعرض ان الكويت 
متتلــــك كل عناصــــر اجلــــذب 
السياحي وتتمتع ببنية حتتية 
متقدمة جــــدا ومؤهلة لتكون 
قاعدة صناعة سياحية مميزة.
وأشــــار الى توافر الفنادق 
واملطــــارات واملوانئ احلديثة 
التســــوق  واملطاعــــم ومراكز 
الضخمة الــــى جانب ما تنفرد 
به الكويت من مناخ دميوقراطي 
يعد احد أهم مقومات اجتذاب 

السياح.
الرفاعي املســــؤولني  ودعا 
واملعنيني بصناعة السياحة في 
الكويت الى تبني منط سياحي 
يتالءم مع طبيعة الثقافة وطبيعة 
العامة فيها الســــيما  الظروف 
من حيــــث املناخ والتضاريس 

اجلغرافية العامة.
الرفاعــــي اجتمع مع  وكان 
الوكيل املساعد لشؤون السياحة 
في وزارة التجارة والصناعة علي 
البغلي الذي يرأس الوفد الكويتي 
املشارك في املعرض ومديرة إدارة 
التسويق والعالقات اخلارجية 
في الــــوزارة ماجــــدة بهبهاني 
في مقــــر املنظمة في العاصمة 
االسبانية الليلة املاضية، حيث 
بحثوا ســــبل تطوير العالقات 

مستقبال واعدا سياحيا، مضيفا 
انه في الوقت الذي يشهد العالم 
ركودا اقتصاديا كبيرا مترافقا 
مــــع تراجع معــــدالت احلركة 
السياحية في عدد من املناطق 
فإن الدول العربية شهدت منو 
معدالت السياحة الوافدة إليها 
بنسبة 14% ممثلة أكثر من ضعف 
املعدل العاملي فضال عن كونها 
دوال مصدرة للسياح والسيما 

دول اخلليج.
وأشار الى ان الدول العربية 
تنبهــــت الــــى أهميــــة صناعة 
الســــياحة وإمكانياتها وآفاقها 
العاملية  املنظمــــة  املثمرة وأن 
للسياحة تتعاون مع تلك البلدان 
الســــياحة  على تطوير قطاع 
وفــــق متطلبــــات واحتياجات 
كل دولــــة ومبا ينســــجم مع 

خصوصياتها.
وأضاف: »في الوقت الذي يتم 
التعاون مع السعودية لتنمية 
السياحة الداخلية والثقافية ومع 
قطر لتطوير سياحة املؤمترات 
ومع عمان لتعزيز سياحة الثقافة 
فإن الكويت تولي اهتماما خاصا 
جلودة اخلدمــــات واملقاييس 
واملعاييــــر وتســــعى لتطوير 
سياحة املؤمترات واالجتماعات 

الدولية«.
وتعزز الكويت حضورها هذا 
العام مبشاركة »شركة اخلطوط 
الوطنية« و»شركة املشروعات 
السياحية« وشركات اخلدمات 
الســــياحة الكويتية وعدد من 
الفنادق ووكاالت السفر بهدف 
الترويج للكويــــت والتعريف 

مبعاملها وحضارتها وتراثها.

النشاطات السياحية  وتعزيز 
وتوجيهها. وأوضح ان زيارة 
الوفد الكويتي الى مقر املنظمة 
جاءت في إطار مراجعة العالقات 
الثنائيــــة الوطيدة التي جتمع 
الكويت باملنظمة ونشاطاتها، 
مشــــيرا الى ان الطرفني أجنزا 
املخطط الشمولي للسياحة في 
الكويت منذ سنتني فيما مت البحث 
في اخلطوات التنفيذية لتطبيق 
املخطط الشمولي واالنطالق نحو 
تثبيت اخلطوات كمرحلة متقدمة 

خالل هذه الزيارة.
التطرق  انــــه مت  واضــــاف 
أيضا الى سبل تعزيز التعاون 
مــــع املنظمة واالســــتفادة من 
نشــــاطاتها في تدريب وتأهيل 
الكويتية ســــواء عبر  الكوادر 
ارســــال خبــــراء الــــى الكويت 
إلقامــــة دورات تدريبية هناك 
أو باســــتقبال موظفني وطلبة 
كويتيني في مقــــر املنظمة في 
مدريد وتلقي التدريب على يد 

اخلبراء واملهنيني فيها.
ورأى الرفاعي ان لدول اخلليج 
العربي والدول العربية األخرى 

الرفاعي: الكويت تمتلك بنية تحتية 
ومقومات صناعة سياحية متميزة

أكـــد مديـــر ادارة العمليات 
واألنشطة بشـــركة املشروعات 
أنور النصف على  الســـياحية 
اســـتمرار التواصل بني املدينة 
الترفيهيـــة وزوارهـــا والعمل 
علـــى تقدمي أفضل اخلدمات من 
املناسبات  خالل مشاركتهم في 
املختلفة، وأشار النصف الى ان 
املدينـــة الترفيهية أعدت برامج 
وأنشطة مختلفة ملهرجان الربيع 
الذي تنظمـــه املدينة الترفيهية 
للزوار كعادتها السنوية في عطلة 

الربيع.
وأضاف النصف: ان املهرجان 

سينطلق يوم اجلمعة 28 اجلاري ويستمر حتى يوم اجلمعة 11 فبراير 
املقبل، ويشتمل برنامج افتتاح املهرجان على العديد من األنشطة، 
حيث سيبدأ ببرنامج فني مبصاحبة فرقة الفراعنة الشرقية واملطرب 
عيسى حداد واملطربة بدور، وذلك يوم اجلمعة 28 اجلاري، ويتخلل 
املهرجان عروض الفرق الشعبية النسائية وفرق لألطفال مبصاحبة 
الشخصيات الكرتونية ويتم تقدمي برامج فنية يومي االثنني واجلمعة 

من كل اسبوع خالل عطلة الربيع.
وقـــال النصف ان ادارة املدينة الترفيهيـــة تقدم لزوارها عرضا 
وهـــو خصم على تذكرة الدخول لتصبـــح بدينارين بدال من ثالثة 
ونصف الدينار وذلك ليـــوم واحد فقط وهو يوم انطالق املهرجان 
28 يناير اجلاري، ويتضمن البرنامج فرقا فنية وشـــعبية كل يوم 
جمعة مبصاحبة الشخصيات الكرتونية، وأشار النصف الى ان يوم 
االثنني من كل اسبوع للنساء فقط حيث تشارك في هذا اليوم الفرق 
الشعبية النســـائية وعن مواعيد التشغيل في مهرجان الربيع قال 
النصف: تستقبل املدينة الترفيهية زوارها طوال مهرجان الربيع من 
الســـاعة الثانية ظهرا حتى الساعة احلادية عشرة مساء، الفتا الى 
ان ادارة املدينة الترفيهية رصدت العديد من الهدايا واجلوائز التي 
ســـتوزع على زوار املدينة املشاركني في املهرجان، ومتنى النصف 
ان يقضي زوار املدينة الترفيهية أوقاتا ســـعيدة ومميزة في أرجاء 

املدينة الترفيهية.

يتضمن الدخول بتذكرة مخفضة

النصف: انطالق مهرجان الربيع 
في المدينة الترفيهية 28 الجاري

أنور النصف


