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على هامش احللقة النقاشية لدعم العمالة الوطنية باجلمعيات التعاونية في جمعية الروضة وحولي

الدويهيس: احتاد »التعاونيات« يدعم العمالة الوطنية بـ »التعاون«
أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االس����تهالكية د.حسني 
الدويهيس عن اس����تعداد االحتاد 
لدعم العمال����ة الوطنية وتطبيق 
سياسة اإلحالل بالتعاون مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدول����ة واجلمعيات 

التعاونية األعضاء.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
عقب ختام احللقة النقاشية التي 
نظمتها جمعية الروضة وحولي 
التعاونية حول موضوع )العمالة 
الوطنية باجلمعيات التعاونية( 
بحضور مدير إدارة تخطيط القوى 
العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فارس العنزي ورئيس مجلس إدارة 
جمعية الروضة وحولي وبعض 
رؤس����اء اجلمعي����ات التعاونية 

واملهتمني باحلركة التعاونية.
وأك����د الدويهي����س أن احلركة 
التعاونية مس����تعدة الس����تقبال 
الش����باب الكويتي لالنخراط في 
العمل التعاوني مشيرا أن اخلطوة 
التي قامت بها جمعية الروضة هي 
بداية خلطوات عديدة س����ينظمها 
االحت����اد لتقدمي كل م����ا هو مفيد 
للش����باب الكويتي بصفة خاصة 
ولتنمي����ة املجتمع بصف����ة عامة، 
الفتا الى أن أبرز ما تناولته احللقة 
النقاشية يتلخص فيما يلي: مناقشة 
تكويت العمالة الوطنية في قطاع 
اجلمعيات من قبل ممثلي اجلمعيات 
)العقبات واحللول(، اقتراح املهن 
والوظائف القابل����ة للتكويت في 
اجلمعيات، مناقش����ة قرار نسب 
العمال����ة الوطنية على اجلمعيات 
التعاونية، مناقش����ة االقتراحات 
املقدمة من د.مطر املطيري رئيس 
جمعية الصليبيخات والدوحة في 
هذا اخلصوص، مناقش����ة اقتراح 
توحيد الرواتب واحلوافز املالية 
للعاملني بالتعاونيات، مناقش����ة 
اقتراح توحيد الهياكل التنظيمية 

للجمعيات التعاونية.
ودعا ال����ى أن تتلمس اللجنة 
التعاونية املعني����ة بدعم العمالة 
الوطني����ة احلد األدن����ى للرواتب 
للعامل����ني باجلمعيات ودراس����ة 
املعوقات ل����كل جمعية على حده، 
مشيرا إلى انه يجب أال تكون نسبة 

بعض األحيان الى عزوف الشباب 
الكويت����ي عن العمل ف����ي القطاع 
التعاوني.وناشد الدولة العمل على 
زيادة رواتب الكويتيني العاملني في 
القطاع اخلاص كما حدث في القطاع 
احلكومي، وأثنى االنبعي على القرار 
الذي توصل إليه التعاونيون بإنشاء 
مكتب ف����ي احتاد اجلمعيات لدعم 
العمالة الوطنية من خالل اللجنة 
التي سيتم تشكيلها من قبل رؤساء 
اجلمعيات التعاونية لدراسة أسباب 
عزوف الشباب الكويتي عن العمل 
في القطاع التعاوني وإيجاد احللول 
التي تس����اهم في تكويت القطاع 

التعاوني.
من جانبه عرض رئيس جمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية 
د.مط����ر املطيري عل����ى احلضور 
االقتراحات التي تس����اهم في دعم 
العمالة الوطنية وأوضح تصوره 
للكادر املال����ي والهيكل التنظيمي 

للجمعيات التعاونية.
وش����دد عل����ى ض����رورة منح 
دورات تثقيفية للعاملني الكويتيني 
باجلمعيات التعاونية والعمل على 
زيادة رواتبهم عن العمالة الوافدة 
مبينا أن أبواب اجلمعية مفتوحة في 
أي وقت الستقبال الشباب الكويتي 

في أسواق اجلمعية.
بشرى شعبان  ٭

الش����ؤون في التعاونيات في هذا 
اخلصوص.وأكد أن برنامج القوى 
العاملة على استعداد تام بأن يتحمل 
تكلفة إقامة دورات تدريبية للشباب 
الكويتي ملدة شهر كما انه مستعد 
القامة دورات تدريبية ألي جمعية 
تعاونية تتقدم للبرنامج بشرط 
أن يكون هؤالء املوظفون كويتيني 

ومسجلني لدى اجلمعية.
من جانبه توجه رئيس جمعية 
الروضة وحولي علي األنبعي الى 
كل م����ن رئيس االحت����اد وجميع 
التعاونيني الذين حضروا احللقة 
النقاش����ية التي نظمتها اجلمعية 
من اجل دعم العمالة الوطنية في 
اجلمعيات التعاونية خاصة بعد 
النجاح الكبير الذي حققه العاملون 
الكويتيون في القطاع التعاوني في 
اآلونة األخيرة.وشدد االنبعي على 
ضرورة االهتمام بالعمالة الوطنية 
وتقدمي الدع����م الكامل لها من قبل 
الدولة وتشجيع الشباب الكويتي 
على العمل ف����ي القطاع التعاوني 
من خالل من����ح العمالة الكويتية 
ب����دالت مجزية وتقليل س����اعات 
العمل لهم.ودعا جميع التعاونيني 
إلى العمل على االستقرار الوظيفي 
للعاملني الكويتيني في اجلمعيات 
التعاوني����ة الن تعاق����ب مجالس 
اإلدارات بالتعاوني����ات يؤدي في 

التكويت موح����دة في اجلمعيات 
الختالف كل جمعية عن االخرى من 
حيث عدد العمالة وحجم مبيعاتها 
وعدد املساهمني فيها على سبيل 

املثال. 
من جانبه أكد م.فارس العنزي 
مدير إدارة تخطيط القوى العاملة 
ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة أهمية هذه 
احللقة النقاشية لاللتقاء بالتعاونيني 
وسماع أرائهم وأفكارهم اجلديدة 
حول كيفية دعم العمالة الوطنية 
في اجلمعيات التعاونية ألنهم هم 
أصحاب االختص����اص وذلك قبل 
صدور قرارات بشأن زيادة نسب 

التكويت في القطاع التعاوني.
وأش����ار إلى أن من أهم أهداف 
البرنامج تشغيل 8 آالف كويتي في 
القطاع اخلاص سنويا وإحالل ما 
ال يقل عن 10% من العمالة الوافدة 
بعمالة كويتية في القطاع احلكومي.
ودعا العن����زي إلى تقليص معدل 
البطالة في الكويت بحيث ال يزيد 
عن 1.5 من قوى العمل، والعمل على 
اس����تحداث أنظمة وبرامج لقياس 
وتطوير األداء لستة أجهزة حكومية 
جديدة سنويا، والعمل على تكليف 
موظف خاص من قبل وزارة الشؤون 
للدوام باجلمعيات التعاونية لكي 
يتأكد م����ن تنفيذ ق����رارات وزارة 

د.حسني الدويهيس متوسطا املشاركني باحللقة النقاشية

األطرم: 20 مليون دينار مبيعات جمعية الرميثية خالل عام
ادارة  اعل����ن رئيس مجل����س 
جمعية الرميثية التعاونية فاضل 
عبدالكرمي االطرم ان نتائج التقرير 
املالي واالداري للسنة املنتهية لعام 
2010 � 2011 حققت اكبر زيادة في 
املبيعات لتصل الى 20 مليون دينار 
كنتيجة مباشرة لسلسلة العروض 
التسويقية الناجحة التي استطاعت 
جذب املستهلكني من داخل وخارج 

املنطقة.
وقال االطرم في مؤمتر صحافي 
ان نس����بة االرب����اح التي س����يتم 
توزيعها على املساهمني كعائد على 
املشتريات هي 8%، كما بلغ صافي 
ارباح اجلمعية مليونا و863 الف 
دنيار وهو يعتبر رقما قياسيا غير 
مسبوق خالل تاريخ اجلمعية، اما 
بالنسبة ملجمل الربح فقد بلغ مليون 

دينار و77 الف دينار.
واض����اف ان ميزاني����ة العام 
قد ش����هدت حركة كبيرة في عدد 
املس����اهمني البال����غ 14 الف و723 
مساهما اي بزيادة 200 مساهم، اما 
بالنسبة الجمالي االيرادات ومجمل 
الربح فق����د بلغت 4 ماليني و497 
الف دينار كما بلغت االرباح القابلة 
للتوزيع مليونا و663 الف دينار 
كذلك بلغت قيمة الودائع الثابتة 

مليونني و500 الف دينار.
ودعا االطرم اعضاء اجلمعية 
العمومية البالغ����ني من العمر 21 
عاما فأكثر حلضور انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية واملقرر عقدها 
الثالثاء املوافق 24 اجلاري الساعة 
4.30 في مدرسة محمد الشايجي 
االبتدائية بنني قطعة 12 ملناقشة 

امللح����ق التجاري اخل����اص بفرع 
النظارات وبالفروع املستثمرة غير 
املباشرة لتصبح مجمع متكامل، 
اضافة الى تبديل احملالت التجارية 
القائمة لتوفير األنشطة اجلديدة 

التي يحتاج إليها أهالي املنطقة.
وف����ي الوق����ت نفس����ه، هناك 
توجه لتوس����عة الفروع من 200 
متر مربع الى 400 متر مربع، كما 
قامت اجلمعي����ة باملطالبة لعمل 
مواقف س����يارات متعددة األدوار 
الدائم في  للتخلص من االزدحام 
املواقف احلالي����ة، معلنا عن أخذ 
موافقة البلدية واألشغال والشؤون 
إلنشاء 65 موقفا جديدا للسيارات 

في الساحة اخللفية للجمعية.
وأش���ار األطرم ال���ى أهمية 
اخلدمات واألنشطة االجتماعية 
التي تقدم للمساهمني من خالل 
الصرف م���ن مخصص املعونة 
البال���غ 500 ألف  االجتماعي���ة 
دين���ار، حي���ث مت دع���م تذاكر 
األماكن الس���ياحية والترفيهية 
بقيمة 42 ألف دينار، كما مت دعم 
املهرجان���ات الفني���ة ب� 32 ألف 
دينار، أما بالنسبة للدعم املقدم 
لرحلة الشاليهات السياحية هي 
60 ألف دينار، اضافة الى رحلة 
العمرة التي مت دعمها بقيمة 70 
ألف دينار، هذا باإلضافة الى تقدمي 
الدعم املادي او العيني للمؤسسات 
احلكومية املتواجدة في مناطق 
عمل اجلمعية واملس���اهمة في 
مش���اريع التخرج والتفوق في 

جميع املراحل الدراسية.
ليلى الشافعي  ٭

اجلمعي����ة على تنس����يق املخازن 
باستحداث برامج الكترونية حديثة 
لزيادة الطاقة االستيعابية للمخازن 
ولتحقيق السهولة باتباع اجلرد 
االلكتروني لضمان عدم وجود اي 
بضائ����ع راكدة وملعرفة حركة كل 

صنف ومدى االقبال عليها.
واعلن االطرم عن اس����تحداث 
جدول جديد للمرتبات بعد ان مت 
تصنيف الوظائ����ف اليجاد روح 
االدارة احلديثة، ولضمان حتقيق 
العدالة والتكافل بني سائر العاملني 
اضاف����ة ال����ى وقف اله����در املالي 
ولالنتهاء من عملية التفاوت بني 
رواتب املوظفني، كما استطعنا تقنني 
العمل االضافي وتوفير مبلغ 40 
ألف دينار بعد التفتيش لتصبح 
القيمة االجمالية للعمل االضافي 
25 الف دينار اآلن ورغم ذلك جار 
العمل عل����ى الغاء العمل االضافي 
بالتعيني لسد الثغرات املوجودة في 
العمل.وقال االطرم ان شبه العمالة 
الوطنية في املناصب القيادية تصل 
ال����ى 99% اما بالنس����بة للعاملني 
فمازالت النسبة ال تزيد على %15.

واوضح اهمية قيام اجلمعية بعملية 
تصنيف املناصب القيادية وحتديد 
مهام العمل مع حتديد الراتب الذي 
يتناسب مع الوظيفة، مؤكدا اهمية 
الهيكل الوظيفي الذي قامت اجلمعية 
باعداده وارسال نسخة الى احتاد 
اجلمعيات والشؤون للوصول الى 

ادارة موحدة.
أما بالنسبة للمشاريع املستقبلية 
فقد مت تخليص املعامالت اخلاصة 
بإعادة هيكلة مجمع املطاعم ودمج 

التقرير املالي واالداري واملصادقة 
عليه ولتعيني مراقب للحسابات 
للعام املالي املنتهي مع نهاية 2011.

اما بالنسبة لالنتخابات فستبدأ في 
الس����اعة الرابعة يوم االربعاء 25 
اجلاري في مدرسة محمد الشايجي 
النتخاب 3 اعضاء جدد بدال من الذين 
انتهت عضويتهم، منبها االعضاء 
الى ضرورة احضار البطاقات املدنية 

االصلية لعدم اعتماد الصورة.
ورأى االطرم انه من الضرورة 
اتباع خطط واهداف مجلس االدارة 
لتحقي����ق النجاح ولعدم اخلروج 
عن الهدف التعاوني، لهذا حققت 
اجلمعي����ة اجن����ازات كبيرة على 
مستوى التسويق وتقدمي اخلدمات 
للمساهمني ولرواد السوق وعلى 
املس����توى االداري واالجتماع����ي 
ايضا.واشار الى اهمية املهرجانات 
التس����ويقية والعروض اخلاصة 
التي تقيمه����ا اجلمعية على مدار 
العام لتخفيف االعباء املالية عن 
املش����ترين بصفة عامة مما ساهم 
في زيادة حجم الثقة مع املستهلكني 
للمصداقية في خفض االسعار معلنا 
اقامة املهرجانات التسويقية  عن 
بواقع مهرجانني في الش����هر، مما 
يع����ود بالفائدة عل����ى اجلمعية 

واملواطن والتاجر.
ومضى االطرم يقول ان مجلس 
ادارة اجلمعية حرص على تقدمي 
اخلدمات التسويقية واالجتماعية في 
االوقات واملواسم منها اقامة مهرجان 
الب����ر � والعطور � والقرطاس����ية 

ومهرجان االسرة.
وفي الوقت نفس����ه، حرصت 

فاضل االطرم

املجمدة والتي تصب في صالح 
الوط����ن؟ وملصلحة م����ن يتم 
التنسيق بني احلكومة واللجنة 
الصحية في ظ����ل غياب احتاد 

جمعيات منتخب؟

محاسبة التاريخ

واستطرد اخلشاب قائال: ان 
تصرف الوزارة ال ميكن القبول 
به والسكوت عنه، حيث ان أموال 
اجلمعي����ات التعاونية امنا هي 
ملك للش����عب الكويتي وليس 
الحد أحقية التصرف بها، وهذا 
ما يدعونا كتعاونيني الى الدفاع 
عنها بكل ما منلك وبالتعاون مع 
أعض����اء مجلس االمة الذين لن 
يرضوا بأن يحاسبهم التاريخ 
واالجي����ال املقبل����ة اذا صوتوا 
عل����ى القانون وعل����ى متريره 
دون معاجلة أخطائه وثغراته 
وشبهاته اخلفية، متوجها بالشكر 
الى نواب اللجنة الصحية وهم 
سعد اخلنفور ومبارك الوعالن 
الل����ذان جتاوب����ا م����ع مطالب 
التعاونيني وتفهما أهمية تأجيل 
اق����رار القانون اجلديد الى دور 
االنعقاد املقبل وذلك بعد مناقشته 
وتطهيره من املثالب في ظل احتاد 
جمعيات تعاونية منتخب يجمع 
رأي التعاونيني في قرار واحد 
وكلمة واحدة بعيدا عن االخطاء 
وقريبا من الصواب ليصب في 

الصالح العام أوال وأخيرا.
وقال اخلش����اب: لقد طالبنا 
كثيرا بأن يك����ون هناك احتاد 
منتخب ميثلنا وميثل التعاونيني 
قانونيا ليبني لكم أهم املخاطر 
التي يحتويها قانون التعاون 
اجلدي����د وحت����دق باحلرك����ة 
التعاونية، اال أن بعض أعضاء 
اللجنة الصحية كانوا يوهمون 
التعاونيني بالقول: »ال تدخلوا 
االحتاد في هذه القضية« متسائال: 
هل نذهب ال����ى كل جمعية من 
أصل 56 جمعية؟ وكيف نتفق 
على آراء موحدة؟ وملاذا ضربت 
آراء جلنة التعاونيني من قبلهم 
عرض احلائط؟ واعتبر أن هذا 
ميثل ضربة للجمعيات التعاونية 
وحجر االس����اس للتخلص من 
العملية االنتخابية الدميوقراطية 
التعاونية، قائال: انهم على علم 
ب����أن التعاونيني ل����ن يخرجوا 
بنتيجة طاملا أن احتادهم مغيب 
منذ سنتني، وهو ما دعا هؤالء 

يستلزم عدة شروط على رأسها 
ان يكون املتقدم مس����اهما في 
اجلمعية تبعا لتعليمات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
وأن يتم تسجيل الشاليه باسم 
رب األسرة، الفتا إلى أنه سيتم 
إجراء قرعة فيم����ا إذا زاد عدد 
املشتركني على العدد املطلوب، 
وذلك حتقيقا ملبدأ العدالة، في 
حني سيتم حتديد مكان وزمان 

إجراء القرعة في وقت الحق.
وأضاف الشريعان ان مجلس 
اإلدارة قام بحجز منتزه شاليهات 
اخلليف����ة بالكامل حيث يفوق 
عددها 150 شاليها عائليا، وذلك 
اعتبارا من يوم األحد 26 يونيو 
املقبل وحتى السبت 2 يوليو، 
مشيرا إلى أنه مت تقسيم هذه 

األيام الثمانية إلى رحلتني.
وذكر الش����ريعان ان جلنة 
اخلدمات بصدد تنظيم برنامج 
صيف����ي حاف����ل للمس����اهمني 
الكثي����ر من  وال����ذي يش����مل 
الثقافية والترفيهية  األنشطة 
والدينية، مبا فيها التنسيق مع 
بعض املعاهد الصحية لتأمني 
اش����تراكات بأس����عار مخفضة 
ألبناء املس����اهمني، عالوة على 

أكد أن اجلميع يتطلع إلى حكمة وزير الشؤون بأهمية التريث

اخلشاب: احلكومة ستقدم التعاونيات »قربانًا« 
إلى التجار من خالل قانون متخم بالشبهات

الشريعان: التسجيل على رحلة الشاليهات 
ملساهمي تعاونية خيطان يبدأ من اليوم

الى استغالل هذه الفترة كاملة 
لصياغة التعديالت في منأى عنا، 
واآلن يريدون أن ندلي بدلونا قبل 

االول من يونيو املقبل.
وتساءل اخلشاب: من الذي 
زع����م اننا كتعاوني����ني ال نريد 
تطوير قانون التعاون الذي مضى 
عليه 30 عاما؟ نحن أكثر حرصا 
على ذلك، لكننا نضع في اعتبارنا 
أن مصلحة الوطن واملستهلكني 
وخدمة املناطق هي االولوية التي 
يجب أن نستند اليها، ونحن مع 
التغيير ال����ى االفضل للخروج 
مبواد تس����مو في رق����ي العمل 
التعاوني وتقف على طموحات 
أبناء املجتمع الكويتي. ومتنى من 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
أن يستخدم حكمته في التعامل 
مع هذه املسألة احلساسة، وأن 
يستخدم صالحياته في الضغط 
من أجل التريث وتأجيل اقرار 
قانون التع����اون اجلديد، وأن 
ينظر نظرة بعي����دة الى اآلثار 
الس����لبية والنتائج اخلطيرة 
التي سينطوي عليها اقراره بهذه 
الصورة املستعجلة على املجتمع 
الكويتي، وأن يعمل الجل الوطن 
والتاري����خ على انق����اذ احلركة 
التعاونية من تالعب البعض فيها 
واستخدام صالحياتهم لتمرير 
ه����ذا القانون الذي لن يخدم اال 
مصاحلهم الضيق����ة ومصالح 
التجار وبعض الذين يتربصون 

بالوحدة الوطنية سوءا.
محمد راتب  ٭

توفير التذاكر املخفضة لألماكن 
الترفيهية والس����ياحية ومنها 
الترفيهية  االكوابارك واملدينة 
وطفل املستقبل وغيرها، وقال: 
إنن����ا نعد املس����اهمني بالوفاء 
بالتزاماتنا جتاه املنطقة، ونعد 
باملزيد من املفاجآت التي سيتم 

الكشف عنها الحقا.
محمد راتب  ٭

وجه عضو مجل����س ادارة 
جمعي����ة العمري����ة والرابي����ة 
التعاوني����ة وممث����ل اجلمعية 
لدى االحتاد، مبارك اخلش����اب 
انتقادات الذعة جتاه االس����س 
التي ارتكز عليها قانون التعاون 
اجلدي����د والذي وصفه باملعول 
الهدام للصرح التعاوني الذي 
كان واليزال مفخرة في الكويت 
ورمزا من رموز الدميوقراطية 
احلقيقية، الفتا الى أن التاريخ 
سيحاس����ب كل من س����اهم في 
اق����رار ه����ذا القان����ون املتخم 
بالثغرات والشبهات ومواطن 
االتهام، والتي ترمي الى أهداف 
بعيدة تتمثل في شل أحد رموز 
الدميوقراطية، وتعزيز الطائفية 
وضرب الوحدة الوطنية وتقدمي 
اجلمعيات التعاونية كقربان الى 
التجار ليمارسوا فيها جشعهم 
على حساب املستهلك الذي تزداد 
آالمه ومعاناته مع رفع االسعار 
بصورة غير مبررة، وذلك في 
ظل مماطلة وتواطؤ حكومي على 

عدم حل املشكلة.
واتهم اخلشاب بعض اعضاء 
اللجنة الصحية باسكات صوت 
التعاونيني من خالل اعطائهم 
تطمينات ال صحة لها، وتبرئة 
س����احة املواد والبنود اجلديدة 
في القانون »املط����ور« من أي 
أجندة ونوايا مبيتة، الفتا الى 
أن التعاونيني تعلموا درسا مما 
سبق، وقال: لو كانت هناك جدية 
في هذه التطمينات والدعوات الى 
كتابة املقترحات، لتريثت اللجنة 
في تقدمي التقرير الثاني، حيث 
ان التعديالت جذرية وكبيرة ال 
ميكن حلها في أيام، وحتتاج الى 

مناقشة أكثر.
واستهجن اخلشاب مما قامت 
به الوزارة من عدم اعارة املسؤولني 
عن اجلمعيات التعاونية وهم 
أصحاب االختصاص في امليدان 
أي اهتمام، في حني أن هذا القانون 
اجلديد هو أمر »مدبر« من قبل 
الشؤون وقدم الى اللجنة الصحية 
ومت استغفال الكثير من النواب 
والتعاونيني الى هذا الوقت الذي 
فاجأ فيه اجلميع، متسائال: هل 
هناك من جهة تعاونية منتخبة 
قامت الوزارة مبخاطبتها في هذا 
الشأن؟ وملاذا هرولت احلكومة 
في هذا التوقيت الى اقرار القانون 
وفي أدراجها الكثير من القوانني 

أعل����ن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس جلنة اخلدمات في 
جمعية خيطان التعاونية نصار 
الشريعان ان اجلمعية افتتحت 
منذ اليوم )األحد( باب التسجيل 
على رحلة ممي����زة إلى منتزه 
ش����اليهات اخلليفة، وذلك في 
باكورة أنشطة الفترة الصيفية 
التي تطلقها جلنة اخلدمات في 
مجلس اإلدارة، والتي ستشمل 
مفاجآت كثيرة ومتنوعة سيتم 
اإلعالن عنها في وقت الحق.وأكد 
الشريعان في تصريح صحافي 
ان الرحلة ستكون حافلة بالعديد 
من االنشطة الترفيهية املمتعة 
الثقافية والدينية  واملسابقات 
املتميزة، وس����تختتم بتوزيع 
اجلوائز القيمة على الفائزين، 
مشيرا ان اجلمعية قدمت دعما 
قويا لهذه الرحلة، ومن ثم فإن 
األس����عار مخفضة جدا وذلك 
انطالق����ا من إمي����ان اجلمعية 
بأهمية تفعيل مثل هذه األنشطة 
الترفيهية التي تسهم في لّم شمل 
التقدم على  ان  األسرة.أوضح 
رحلة الشاليهات والتي سينتهي 
التسجيل فيها مع نهاية دوام يوم 
نصار الشريعاناخلميس املوافق 2 يونيو املقبل، 

مبارك اخلشاب

العنزي: برنامج 
القوى العاملة على 

استعداد تام ليتحمل 
تكلفة إقامة الدورات 

التدريبية للعاملني 
باجلمعيات 

األنبعي: نشجع 
الشباب الكويتي على 

العمل في القطاع 
التعاوني من خالل 

منحهم بدالت مجزية 

توزيع 8% من األرباح 
على املساهمني 

كعائد على 
املشتريات

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية
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معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

العاناتـــــــكـمثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
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ق�ســم التنـظـيف

لالت�صال : 22621953 - نقال : 99906886

شركة أوبال ليمتد للمقاوالت العامة للمباني

> تنظيف وحماية كافة أنواع السّجاد واألثاث.
> جلي وتلميع كافة أنواع الرخام والسيرامي�ك.
> تنظيف وحماية فرش السيارات )خدمة منازل(.

جمـانــًا

معاينـة

وعّينــة

22272749 - 22272748إعالنات الدليل


