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في احتفال رعاه رئيس مجلس األمة وحضره نواب وأعضاء البلدي والدويهيس ورؤساء وأعضاء مجالس اجلمعيات التعاونية

خالل رعايته احلفل اخلتامي للمؤمتر السادس لكيمياء امليكروسكيل

تعاونية الشامية وجهت رسالة شكر للمقام السامي على املكرمة األميرية

رئيس مجلس األمة للكيميائيني: أوصيكم بالكويت 

املجلس البل���دي ورئيس احتاد 
اجلمعيات ورؤس���اء اجلمعيات 
التعاونية ومختار املنطقة وحشد 
كبير م���ن مختلف القطاعات في 
الدول���ة، مش���يدا بأهالي منطقة 
الش���امية ومعربا عن اس���تعداد 
اجلمعية لتلبية كل طلبات أهالي 

املنطقة.

مطلب ملح

ومن جانبه هنأ رئيس مجلس 
إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار 
التعاونية محمد عاش���ور قيادة 
الكويت ممثلة في صاحب السمو 
األمير وس���مو ولي العهد وسمو 
رئيس الوزراء والشعب الكويتي 
مبناسبة احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
وأشاد بجمعية الشامية وبحسن 
تنظيمها لالحتفال مبناسبة األعياد 
الوطنية واملس���اهمة في جتميع 
عدد كبير من التعاونيني في هذا 
التجمع احلاشد الذي يساهم في 
تعزيز وتطوير العمل التعاوني 
مبا يعود باملصلحة العامة على 
املساهمني واملواطنني واملستهلكني، 
مؤكدا تأييده إلنشاء الهيئة العامة 
التي باتت مطلبا ملحا  للتعاون 
التعاونيني لالس���تقالل  جلميع 
عن وزارة الشؤون، داعيا أعضاء 
مجلس األمة لالهتمام بهذه الهيئة 
وإقرارها في ح���ال عرضها على 
مجلس األمة أسوة بالهيئة العامة 
العامة  العامل���ة والهيئة  للقوى 
لش���ؤون ذوي اإلعاق���ة والهيئة 
العامة للشباب والرياضة وغيرها 

من الهيئات األخرى.
محمد راتب  ٭

فيها بتبني عضوي مجلس األمة 
ناجي العبدالهادي وعدنان املطوع 
لفكرة إنشاء الهيئة العامة للتعاون 
التي باتت مطلبا مهما للتعاونيني 
لتكون مظلة لهذا العمل وقال: اننا 
نش���كر وزارة الشؤون ملتابعتها 
التعاون لكننا نريد هيئة  قطاع 
خاصة تعمل من اجل التعاونيني 

وتكون متفرغة خلدمتهم.
ومن جانبه ألقى رئيس مجلس 
إدارة جمعية الشامية والشويخ 
اللحدان كلمة  التعاونية ط���الل 
رحب فيها باحلضور وش���كرهم 
على تلبي���ة الدعوة للتعبير عن 
الفرحة باألعياد الوطنية، مشيرا 
إلى اننا في جمعية الشامية نتذكر 
في هذه املناسبات العزيزة على 
قلوبنا بكل فخر واعتزاز تضحيات 
األبرار  اآلباء واألجداد وشهدائنا 
الذين س���طروا ملحمة تاريخية 
في ح���ب الكويت وضربوا أروع 
األمثلة للتضحية والعطاء لرفع 

اسم الكويت عاليا.

رد الشكر

ومن جانبه ألقى عضو مجلس 
إدارة جمعية الشامية التعاونية 
اللجن���ة املنظمة  ونائب رئيس 
لالحتفال عبداهلل االنبعي كلمة 
أكد فيها ان االحتفال يعد رد الشكر 
لصاحب السمو األمير مبناسبة 
األعياد الوطنية ومبناسبة مكرمة 
سموه املتمثلة في توزيع وصرف 

املواد التموينية للمواطنني.
وثمن االنبعي حضور رئيس 
وأعضاء مجلس األمة احتفاالت 
الشامية وكذلك حضور  جمعية 
وكيل وزارة الش���ؤون وأعضاء 

االجتماعية والعمل محمد الكندري، 
فقد أكد ان منطقة الشامية هي منبع 
الفكر التعاوني، مؤكدا ان وزارة 
الشؤون ليست ضد إنشاء هيئة 
عامة للتعاون بل تبارك مثل هذه 
اخلطوة حيث ان العمل التعاوني 

دائما خلدمة الشعب.
ومن جانبه ألقى رئيس احتاد 
التعاونية د.حس���ني  اجلمعيات 
الدويهيس كلمة أشاد فيها بتنظيم 
جمعي���ة الش���امية للحفل وهنأ 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد مبناسبة األعياد الوطنية، 
مش���يرا إلى ان القطاع التعاوني 
حرص منذ البداية على املشاركة 
في ه���ذه االحتف���االت من خالل 

مسيرات وانشطة متنوعة.

هيئة متفرغة

ألق���ى رئيس   وم���ن جانبه 
جلنة األس���عار، ورئيس مجلس 
إدارة جمعية حط���ني التعاونية 
عبدالعزيز السمحان كلمة أشاد 

عنوانه رسالة شكر الى صاحب 
السمو األمير، مشيرا إلى ان مثل 
هذا احلفل يدل على الوفاء من أهل 
الكويت الى صاحب السمو األمير 
الذي اثبت دائما حبه للدميوقراطية 
رغم ما مرت به الكويت من فترات 
اننا  تأزمي بني السلطتني، مؤكدا 
في الكويت متمس���كون باحلرية 
والدميوقراطية، وهذا ما يزيد من 
ترابط الشعب باألسرة احلاكمة.

منبع الفكر التعاوني

وم���ن جانبها ألق���ت عضوة 
املجلس البلدي م.أشواق املضف 
كلمة أشادت فيها بجمعية الشامية 
وبتنظيمها هذه االحتفالية الوطنية 
وش���كرت صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على كلمته 
للشعب الكويتي، مشيرة الى ان 
صاحب السمو األمير هو رئيس 
الدولة الوحيد الذي خصص خطابا 

لشكر شعبه.
الش���ؤون  أما وكي���ل وزارة 

واضاف قائال »ويتطلع املؤمتر 
الى تعاون وزارة التربية ليكون 
امليكروسكيل جزءا مهما في املنهج 
الدراسي ألهميته فهو اقل تكلفة 
واكث���ر امنا واق���ل تلوثا واكثر 
متعة كما انه اكثر محافظة على 

البيئة.
ووج���ه د.النج���ار في ختام 
كلمته الشكر الى احلضور الكرمي 
املشارك في املؤمتر على املشاركة 
الفاعلة وادعوهم الى تطبيق ما 
تعلموه في مدارسهم وكلياتهم، 

باألس���لوب احلض���اري ال���ذي 
رأيناه«.

وأردف رئيس مجلس االمة 
قائ���ال »ومن محاس���ن الصدف 
ان ه���ذه الس���نة � التي حتتفي 
خاللها الكويت بالسنة الدولية 
للكيمياء � فازت زميلة لكم بجائزة 
اليونسكو وهي ممثلة لكم جميعا 
ككيميائيني، فأهنئكم واهنئها، 

وهي د.فايزة محمد اخلرافي«.
وختم اخلرافي كلمته بالقول 
»امتنى لكم التوفيق، وامتنى لكم 

فيها ان هم���وم الكيمياء واحدة 
وان معل���م الكيمي���اء يقع على 
عاتقة مسؤولية كبيرة في حتبيب 

الكيمياء لنفوس الشباب.
واضاف د.النجار قائال وان هذا 
االمر يحتاج الى تضافر اجلهود 
الفردية واجلماعية واحلكومية 
واالهلية والعبء االكبر في نظري 
يقع على املجتمع املدني في دفع 
العجلة مع مساندة من املؤسسات 
التي تهتم مبشروع  والشركات 

التنمية.

والذي يضم نخبة من األكادمييني 
على مستوى العالم حيث رحب 
بهم واشاد بجهودهم وما يقدمونه 

من علم خلدمة البشرية.
وتابع اخلرافي قائال »حرصت 
اليوم من  على الوجود معك���م 
منطلق فخري واعتزازي بأبناء 
بلدي القائمني على هذه اجلمعية، 
فخري واعت���زازي ألنهم ابدعوا 
واظهروا االب���داع امام ضيوفنا 
الكرام، واالس���تفادة ممن لديه 
اخلب���رة وتقدير ه���ذه اخلبرة 

باحلضور وشكر رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة جمعية الشامية على 
دعوتهم له حلضور هذه االحتفاالت 
الوطنية، خصوصا في ظل األحداث 
التي متر بها املنطقة والتي يؤكد 
اننا تعدينا مثل هذه األحداث منذ 
أكثر من خمسني عاما بالعقد الذي 
ارتضيناه مع احلاكم، مؤكدا اننا 
في الكويت مهما نختلف فلن نصل 
إلى ما وصل إليه غيرنا في بعض 
الدول األخرى، متمنيا ان نحافظ 

على مكتسباتنا الوطنية.

ضبط األسعار

ومن جانبه ألقى عضو مجلس 
األمة ناجي العبدالهادي كلمة هنأ 
فيها صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد والشعب الكويتي بهذه 
املناسبة كما شكر رئيس وأعضاء 
مجل���س اإلدارة على تنظيم هذا 
احلفل وأبدى اس���تعداده لتبني 
العامة للتعاونيات  الهيئة  فكرة 
األم���ة بالتعاون مع  في مجلس 

ان للعمل  النواب، مؤكدا  زمالئه 
التعاون���ي دورا كبيرا في خدمة 
املجتمع وضبط األسعار وكذلك 

في تطوير املجتمع.
ومن جهته انضم عضو مجلس 
األمة عدنان املطوع لزميله النائب 
العبدالهادي في تبني فكرة إنشاء 
الهيئة العامة للتعاون، وش���كر 
مجل���س إدارة اجلمعي���ة عل���ى 
تنظيمها للحفل الذي جمع عددا 
كبيرا من التعاونيات، مشيرا الى 
ان للجمعيات التعاونية واحتادها 
دورا كبي���را ف���ي تق���دمي أفضل 
اخلدمات للمواطن���ني من خالل 
جمعيات لها سمعة كبيرة في هذا 
املجال، مشيدا على وجه اخلصوص 
بجمعية الشامية ومبجلس إدارتها 
من حيث التميز الذي وصلت إليه 
هذه اجلمعية مقارنة باجلمعيات 

األخرى. 
ألقى عضو مجلس األمة  كما 
علي الراشد كلمة أشاد فيها بتنظيم 
جمعية الشامية التعاونية حلفل 

برعاية رئي���س مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي نظمت جمعية 
الش���امية والش���ويخ التعاونية 
حفال لتقدمي رس���الة ش���كر إلى 
صاحب السمو األمير على مكرمة 
سموه األميرية للشعب الكويتي، 
وذلك بحضور ع���دد من أعضاء 
مجلس���ي األمة والبلدي ورئيس 
احت���اد اجلمعي���ات التعاوني���ة 
الدويهي���س، ووكيل  د.حس���ني 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل د.محمد الكندري، ورئيس 
جلنة مراقبة األسعار عبدالعزيز 
السمحان، ورؤساء وأعضاء عدد 

من اجلمعيات التعاونية.
وبهذه املناس���بة ألقى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي كلمة 
أكد فيها على ال���دور الذي تقوم 
الش���امية والشويخ  به جمعية 
التعاوني���ة في خدم���ة املجتمع 
م���ن خ���الل تق���دمي اخلدم���ات 
وضبط األسعار للسلع الغذائية 
واالس���تهالكية بالص���ورة التي 

يستحقها املجتمع الكويتي.
وشكر رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة على ما يبذلونه من جهد 
خلدمة أبناء املنطقة، كما أش���اد 
الش���امية على  مببادرة جمعية 
قيامه���ا بتنظيم احلف���ل انطالقا 
من حرص مجل���س إدارتها على 
إظهار الفرحة باألعياد الوطنية، 
كما شكر رئيس احتاد اجلمعيات 
الدويهيس  التعاونية د.حس���ني 
واجله���از التنفيذي باالحتاد من 
خالل تواجدهم في الساحة بغرض 
الوصول إل���ى الهدف املرجو من 
وجود اجلمعيات التعاونية وتقدم 
اخلرافي بالتهنئة لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وللشعب 
الكويتي، سائال اهلل ان تدوم أفراح 

الكويت.
وردا على سؤال حول قانون 
التع���اون وتوقيت إق���رار املواد 
املطروح���ة للتعديل فيه من قبل 
مجلس األمة قال اخلرافي نحن في 
املجلس على استعداد ملناقشة هذه 
التعديالت وفي انتظار إدراجها في 
الفصل التشريعي احلالي في حال 

تقدمي القانون للمجلس.

مناسبات عزيزة

والق���ى عضو مجل���س األمة 
عبدالرحمن العنجري كلمة أعرب 
فيها عن س���عادته للمشاركة في 
هذا احلفل الذي نحتفل من خالله 
مبناس���بات عزيزة على قلوبنا 
جميعا، مش���يرا إل���ى ما يحيط 
إقليمية،  بالكويت من متغيرات 
مش���يرا إلى ان الكويت يحميها 
دستور يعد صمام امن اجتماعي 
ووطني وسياسي، مؤكدا ان العمل 
التعاوني له عدة أوجه اجتماعية 
وخدمية وتوعوية وثقافية، مشيدا 
باملؤسسني لهذا العمل سواء في 
أو ف���ي باقي  الش���امية  جمعية 

اجلمعيات األخرى.
ألقى عضو مجلس األمة  كما 
محمد براك املطير كلمة رحب فيها 

وإل���ى الرعاة الكرام مؤسس���ة 
العلمي ووزارة  الكويت للتقدم 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
وشركة زين وش���ركة البترول 
الكويتية كل الشكر والتقدير على 
دعمهم والشكر موصول ألعضاء 
اللجنة العاملة واملنظمة في هذا 
املؤمتر واختتم ش���كره الكبير 
لراعي احلفل جاس���م اخلرافي 
على رعايته الكرمية النش���طة 

املؤمتر.
أسامة أبو السعود  ٭

املزيد من العلم بهذا االس���لوب 
احلض���اري القي���م، واوصيكم 
بالكوي���ت واوصيكم بالكويت، 

واوصيكم بالكويت«.
م���ن جانب���ه، ألق���ى رئيس 
اجلمعية الكيميائية د.عبدالعزيز 
النجار كلمة شكر خاللها راعي 
احلفل رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي وضيوف الكويت، وتابع 
قائال: قضينا خالل هذا املؤمتر 
ثالثة ايام جميلة ممتعة تعلمنا 
منها وتبادلنا اخلبرات وعرفنا 

بكلم���ات من القل���ب اوصى 
رئيس مجل���س االمة جاس���م 
اخلراف���ي الكيميائيني بالكويت 
حي���ث كررها ثالث���ا »اوصيكم 

بالكويت«.
جاء ذلك خالل رعاية وحضور 
رئي���س مجل���س االم���ة احلفل 
الس���ادس  اخلتام���ي للمؤمتر 
لكيمياء امليكروس���كيل والذي 
نظمته اجلمعية الكيمائية، وابدى 
الكبير من  اخلرافي استحسانه 
تنظيم ه���ذا املؤمتر في الكويت 

جاسم اخلرافي يشارك في قطع كيكة االحتفال

عبدالرحمن العنجريم.ناجي العبدالهادي د.محمد الدويهيسد.عبداحملسن اخلرافي

جاسم اخلرافي

علي الراشد

جاسم اخلرافي متوسطا املكرمني في ختام مؤمتر »الكيميائيني« رئيس مجلس األمة مكرما الزميل أسامة أبوالسعود

اخلرافي: الدويهيس 
يستحق الشكر على 

مساعيه الواضحة 
لتحقيق أهداف 
احلركة التعاونية

الراشد: احلفل يدل 
على وفاء أهل الكويت 

ألميرهم والشعب 
متمسك بترابطه مع 

األسرة احلاكمة

العبدالهادي: ال مانع 
لدينا من تبني فكرة 

إنشاء هيئة عامة 
للجمعيات التعاونية


