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 أعلن رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
د.عب����داهلل املعتوق أن الهيئ����ة وزعت حديثا على 
الفالحني املتضررين من جراء الفيضانات في والية 
بختون خواه الباكستانية 3109 أطنان من البذور 
الزراعية، واس����تفاد من املشروع أكثر من 50 ألف 
عائلة متضررة، في اطار تنفيذ برامج حملة »الكويت 

معكم«. 
وقال د.املعتوق في تصريح صحافي ان مساعدة 
املزارعني الباكستانيني بتوفير بذور القمح الستصالح 
خمسمائة ألف دومن من االراضي الزراعية من املشاريع 
املهم����ة التي وضعتها الهيئة ضمن برامجها الغاثة 
املتضررين، مش����يرا الى أن أضرارا بالغة أصابت 
احملاصي����ل الزراعي����ة والث����روة احليوانية جراء 

الفيضانات في الوقت ال����ذي تعد فيه الزراعة من 
أهم مصادر دخل الشعب الباكستاني. 

وأضاف د.املعتوق ان املعلومات املتوافرة لدى 
الهيئة تفيد بأن ع����دد املناطق املتضررة بلغت 74 
منطقة م����ن اجمالي 125 منطقة متثل جميع أقاليم 
باكستان بنسبة 59%، وأن احملاصيل الزراعية التي 
تضررت تشمل القطن والرز والسكر والذرة والقمح. 
وفي السياق نفسه أوضح رئيس الهيئة أن مكتب 
الهيئة في اسالم أباد بدأ في توزيع 147 طنا من املواد 
الغذائية واالقمشة في اقليم بلوشستان املنكوب، 
مش����يرا الى أن الهيئة أرس����لت 250 طنا من املواد 
الغذائية واالغطية واملالبس وغيرها عبر جس����ر 

بحري وجوي الغاثة املنكوبني.

سالسة، مضيفا أن التنظيم الذي 
قامت به اجلمعية القى استحسانا 
كبيرا من قبل جمهور املواطنني، 
حيث متت إقامة استراحات خارج 
الفرع مزودة بخدمات الضيافة 
وذلك تخفيف���ا على املنتظرين 
من عناء الوقوف على طوابير 
االنتظار، حيث مت تركيب جهاز 
ترقيم وشاشة وال يوجد شيء 

من املظاهر غير احلضارية.
وتوج���ه العجمي بالش���كر 
إلى مس���ؤولي وموظفي وزارة 
التجارة وذلك جلهودهم الواضحة 
وتعاونهم الكبير مع اجلمعيات 
بش���أن سالس���ة توزيع املواد 
التموينية املجانية، كما توجه 
بالشكر إلى موظفي فرع التموين 
ومديره مم���دوح الفالح، نظير 
جهودهم احلثيث���ة في إرضاء 
الزبائن وتعامهل���م الطيب مع 

اجلمهور.

ال نقص

وف���ي جمعي���ة اجلابري���ة 
التعاونية، أكد مدير املشتريات 
محمد عيس���ى أن اجلمعية لم 
تعان حتى اليوم من نقص في 
امل���واد التموينية، الفتا إلى أنه 
الكميات أوال بأول،  يتم توريد 
بالتعاون م���ع وزارة التجارة، 
وبالتنس���يق مع مسؤولي فرع 
التموي���ن. وقال: إن مس���اهمي 
اجلمعي���ة يحصل���ون على كل 
مستحقاتهم بكل يسر وسهولة، 
وإن ح���دث نقص فإن اجلمعية 
ستخاطب مباشرة وزارة التجارة 
للضغط على الشركات، ولكن 
حتى اليوم ل���م نعاني من هذا 

الشيء.

أي مشاكل أو ازدحامات، الفتا 
إل���ى أن الزحام خ���ف كثيرا، 
وأن الكميات ستكون متوافرة 
على مدار الشهر لتمكني جميع 
املستحقني من احلصول على 

موادهم بشكل كامل.
وأضاف اجلالل، أن الترتيبات 
التي قام���ت بها اجلمعية قبل 
صرف املنح���ة األميرية القت 
استحس���انا من قبل األهالي، 
حيث كان هناك انسيابية في 
حركة صرف هذه املواد، السيما 
مع زيادة عدد املوظفني في فرع 
التموين، ومتديد ساعات الدوام 
م���ع تقدمي خدم���ات الضيافة 
الكراسي  للمنتظرين وتوفير 

لالنتظار.

استحسان المواطنين

وفي جمعية الرقة التعاونية، 
أفاد رئيس مجلس اإلدارة فهاد 
نهار العجمي بأن فرع التموين 
لم يشهد أي حالة نقص في املواد 
التموينية خالل اليومني املاضيني 
ومنذ اليوم األول لتوزيع املنحة 
األميرية، الفتا إلى أنه باالتفاق مع 
شركات الدجاج يتم توريد كميات 
ضخمة وتخزينها في الثالجات 
جتنبا حلدوث أي نقص في هذه 

املادة بالذات.
وعلى صعيد املواد التموينية 
األخرى، أفاد العجمي بأن الكميات 
تورد أوال بأول، كما أن اجلمعية 
قامت بتجهيز سيارة نقل تابعة لها 
مع سائق، حتسبا ألي قصور من 
شركة النقليات، وقال: إن جمعية 
الرقة من اجلمعيات املنظمة في 
هذا الشأن وحترص على حصول 
الزبائن على مس���تحقاتهم بكل 

لن نتوانى في تقدمي كل ما من 
شأنه إرضائهم وتوفير الراحة 
له���م، واحليلولة دون حدوث 
أي مشاكل في فروع التموين، 
متوجها بالش���كر إلى موظفي 
وزارة التجارة وإلى املساهمني 
الكرام الذين يبدون تعاونهم مع 
إدارة اجلمعية ومسؤولي الفروع 
للحصول على مستحقاتهم دون 

أي مشاكل.
وبني أن مس���ؤولي وزارة 
التجارة قاموا بتقسيم املستحقني 
حسب منطقة سكنهم، وذلك بعد 
حدوث ضغط على فرع التموين 
في منطق���ة القرين، وقال: إن 
هذا األمر كان هو السائد حيث 
ال يوجد أي مانع من حصول 
املساهم على مواده التموينية 
س���واء من هذا الفرع أو ذاك، 
أما اآلن فإننا نهيب باملواطنني 
الكرام االلتزام بتعليمات وزارة 
التجارة في هذا الشأن تالشيا 
ألي ضغط على أحد الفرعني.

استعداد كامل

وفي جمعية هدية التعاونية، 
أكد رئيس مجلس اإلدارة محمد 
ناصر اجل���الل، أنه لم يحدث 
نقص في أي سلعة سواء في 
األرز أو أي ن���وع م���ن أنواع 
الدج���اج أو الزي���ت أو املواد 
التموينية األخرى، مشيرا إلى 
أن موظف التجارة يتواجد في 
فرع التموين على مدار ساعات 
ال���دوام، ويراق���ب أي نقص 
التموينية، وقال:  امل���واد  في 
إن اجلمعية اس���تعدت بكامل 
طاقاتها لصرف مس���تحقات 
الكرام دون حدوث  املواطنني 

أك���د ع���دد من مس���ؤولي 
اجلمعيات التعاونية أن فروع 
التموين لم تش���هد أي نقص 
في كمية املواد التموينية التي 
توزع في إطار مكرمة صاحب 
السمو األمير بصورة مجانية، 
الفتني إلى أن من الطبيعي أن 
يكون هناك تأخر بسيط ال يذكر 
بني أوقات التوريد، إال أن السائد 

هو عدم وجود أي نقص.
فم���ن جانبه، أف���اد املدير 
املع���ني ف���ي جمعي���ة مبارك 
الكبير والقري���ن، فهاد محمد 
التموين  النويعم، بأن فرعي 
التابعني ملنطقة عمل اجلمعية 
لم يش���هدا أي نقص في كمية 
املواد التموينية املجانية، وإن 
كان هناك تأخي���ر في وجود 
بعض الكميات فإنه ال يتعدى 
س���اعات وهو أمر طبيعي ال 
خوف منه، الفتا إلى أن إدارة 
اجلمعية تبذل قصارى جهدها 
بالتعاون م���ع موظفي وزارة 
التج���ارة تالفي���ا حلدوث أي 
شح في املواد التموينية التي 
يتم صرفها للمواطنني الكرام، 
وق���ال: إن اجلمعية قامت في 
هذا الصدد بتجهيز سيارات مع 
سائقني لنقل املواد التموينية 
من الشركات إلى فروع التموين 
الناقالت  إلى  لديها، باإلضافة 
املواد، وذلك  الرس���مية لهذه 
إسهاما منها في تالفي أي حالة 

نقص في املواد التموينية. 

أجواء مريحة

وأضاف النويعم أن اجلمعية 
وقبل إطالق مرحلة صرف املواد 
التموينية قامت بإعداد خطة 
محكمة من أجل تسهيل عملية 
احلصول على املواد من فرعي 
التموين لديها، وتوفير أجواء 
الراح���ة للمس���اهمني الكرام، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أن 
اإلدارة هي���أت مكانا لالنتظار 
الكراس���ي وموظف���ي  عل���ى 
الضيافة، بدال م���ن االنتظار 
على الطوابير. وقال: إن راحة 
املساهمني في حصولهم على 
مستحقاتهم خالل فترة املنحة 
األميرية والتي ستستمر ملدة 
سنة كاملة، تشكل أولوية كبيرة 
بالنسبة لنا، وفي سبيل ذلك 

رندى مرعي
أكد وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح 
ان ال����وزارة ال تألو جهدا في مش����اركة 
املؤسسات الشعبية واملجتمع في املؤمترات 
التي تخدم الدين اإلسالمي وتساهم في 
تأصيل األطر اإلسالمية وانطالقا من هذه 
املبادئ وعمال بإستراتيجية الوزارة يأتي 
دعم مؤمتر شركة اإلبداع األسري التي 
تتميز مبؤمتراتها التي تتصف بالتجدد 

كل عام.
كالم الفالح جاء خالل مشاركته في 
حفل افتتاح املؤمتر العاشر لشركة اإلبداع 
األس����ري »هويتنا« ال����ذي أقيم برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد ممثال بنجله 
الشيخ فهد األحمد، حيث أكد الفالح أن هذا 
املؤمتر يعنى بالهوية اإلسالمية والعربية 
وتكمن أهميته في أنه يقام في أوضاع 
وظروف تستوجب منا الوقوف على تربية 
األجيال والنشء اجلديد على أهمية هذه 

الهوية وكيفية احلفاظ عليها.
وتابع الف����الح أننا في هذه األوضاع 

أحوج ما نكون إلى التعاون والتماسك 
لتك����ون مجتمعاتنا متحاب����ة ومتفقة 
ومتماس����كة وقائمة على أسس دينية 
وإس����المية ومثل هذه املؤمترات تأتي 
لتعزز هذه املهمة وتنش����ر الوعي لدى 
أكبر فئة ممكنة حفاظا على الهوية العربية 

اإلسالمية.
وفي كلمتها قالت مدير عام ش����ركة 
اإلبداع األسري بثينة اإلبراهيم أن املميز 
في مؤمتر هذا العام هو حتوله إلى مؤمتر 
خليجي إذ يش����ارك فيه ضيوف من كل 
اخلليج العربي ال بل من الوطن العربي 
األمر الذي يدل على جناحه في طرح قضايا 
تهم الناس وتساهم في حتقيق الوعي 

ورفع االلتزام وفهم الدين واحلياة.
واعتب����رت أن جناح ه����ذا املؤمتر ال 
يتعلق بش����ركة اإلبداع وحسب بل هو 
جناح للكويت بحكومتها ومؤسساتها 
الرسمية واخلاصة التي تقدم الدعم ملثل 

هذه البرامج واملشاريع.
وأضافت أن من أهم عوامل جناح هذا 
املؤمتر أيضا هو دعم رجال الدين والعلماء 
الذين ال يبخلون بوقتهم ليقدموا أفضل 

ما لديهم من محاضرات قيمة يحددون 
فيها املنهج ويضعون احللول ويجيبون 

عن الكثير من التساؤالت.
وتابعت اإلبراهيم أن هذا املؤمتر يتزامن 
مع االحتفال بالعيد ال� 50 لالس����ت��قالل 
وال� 20 للتحرير واخلامس لتولي سمو 
األمير مقاليد احلكم وعليه فإنه يش����دد 
على تأصيل »هويتنا« التي نعبر فيها 
عن أنفسنا عقيدة وفكرا وثقافة وأسلوب 
حي����اة، »هويتنا« هي لغتن����ا ووطننا 
وتاريخنا وحضارتن����ا وقيمنا وآدابنا 
وفنوننا وهي التي نشعر معها بالعزة 

بالدين والفخر واالنتماء.
وأضافت اإلبراهيم أن »هويتنا« بدأت 
تتأثر سلبا باملؤثرات اخلارجية وباألفكار 
والثقافات األخرى دون النظر إلى اخلير 
الذي فيها فقط »هويتنا« التي نريد فهمها 
حتى تتواف����ق هوية الفرد مع مجتمعه 
ليكون األمن واألمان والراحة واإلحساس 
باالنتماء والتي ان تصادمت حدثت األزمات 

واالغتراب.
وقالت: لذلك فإن الشيوخ املشاركني 
في املؤمتر سيتناولون أسس وعناصر 

ومنطلقات واملؤث����رات حول »هويتنا« 
ويستمر املؤمتر حتى التاسع من فبراير 
يشارك فيه ضيوف من مختلف أرجاء 
الوطن العربي ويختتم بحفل إنشادي.

وختمت اإلبراهي����م كلمتها بالتوجه 
بالشكر إلى راعي احلفل وللشيخة أوراد 
اجلابر على دعمها املتواصل لنشاطات 
الشركة ولكل من يؤمن ويساهم في إجناح 

هذه املؤمترات.
م����ن جانب آخر، وخ����الل حضورها 
املؤمتر أشارت رئيسة اجلمعية البحرينية 
لتنمية املرأة الشيخة لبنى اخلليفة إلى 
أهمية انعقاد هذا املؤمتر خاصة في وقت 
تختلف فيه الهوية لدى الش����باب لذلك 
فإننا بحاجة للحف����اظ على الهوية مع 
التطور واحملافظة على هذه الهوية، كما 
يجب احلفاظ على هذه الهوية ودعمها 

بكافة السبل والوسائل.
وقال����ت انها تعتمد كل عام على نقل 
األفكار التي تطرحها شركة اإلبداع األسري 
في مؤمتراتها إلى املخيمات التي تقيمها 
جمعيتها في البحرين وذلك لالستفادة 

منها وتأصيلها.

مؤتمر »هويتنا« أطلق نشاطاته برعاية الشيخ أحمد الفهد

الفالح: نحن أحوج ما نكون إلى التماسك واالتفاق
ونشر التوعية الدينية بين األجيال الجديدة

اإلبراهيم: نجاح المؤتمر هو نجاح للكويت بحكومتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة التي تدعم هذه المشاريع

محمد اجلالل فهاد النويعم فهاد العجمي

وفد الهيئة خالل توزيع البذور على املتضررين

)أنور الكندري(تكرمي الشيخة أوراد اجلابرالشيخ فهد أحمد الفهد يتسلم الدرع التذكارية نيابة عن الشيخ أحمد الفهد

»الهيئة الخيرية« توزع 147 طنًا من المواد الغذائية واألقمشة في إقليم بلوشستان المنكوب

المعتوق: 50 ألف عائلة باكستانية متضررة 
استفادت من مشروع البذور الزراعية

»التجارة« تدعو المستهلكين إلى عدم 
االستعجال عند شراء أي سلعة

دعت وزارة التجارة والصناعة املستهلكني الى 
عدم االستعجال عند ش����راء السلع التجارية لعدم 
السماح لبعض ضعاف النفوس باستغالل حاجتهم 
وممارسة الغش التجاري او رفع اسعار السلعة املراد 

شراؤها بشكل مصطنع.
ونصحت الوزارة عبر زاوية حماية املس����تهلك 
على موقعها االلكتروني اليوم عموم املستهلكني الى 
التجول في السوق فترة كافية قبل شراء اي سلعة 
لضمان احلصول على السلعة ذات السعر املناسب 

واجلودة العالية.
وشددت على اهمية ان يتحلى املستهلكون بوعي 
عال ميكنهم من التفريق بني السلع الضارة واملفيدة 
ليتجنبوا بذلك الوقوع في فخ الغش التجاري الذي 
يقوم به بعض املخالفني من اصحاب املنشآت التجارية. 
وطالبت الوزارة اصحاب املنشآت التجارية بااللتزام 
بالنظم واللوائح التجاري����ة املعمول بها في البالد 
مؤك����دة ان القانون يعاقب كل من يعرض س����المة 

وصحة املستهلكني للخطر.

بعض اإلدارات جهزت سيارات وسائقين لمساعدة شركة النقليات في التوريد

جمعيات تعاونية تنفي أي نقص في المواد 
التموينية: الكميات تورد أواًل بأول


