
محليات
االثنني 6 يونيو 2011

06

إحدى آليات اإلطفاء احلديثة الشيخ أحمد اخلالد متوسطا غريغوري توهيل وريك ماتسون

عبدالرحمن الشراح

اخلالد استقبل رئيس مكتب التعاون العسكري األميركي

اجليش استقدم آليات حديثة لإلطفاء

الى البالد صب���اح أمس في 
ميناء الشعيبة عدد من آليات 
االطفاء احلديثة واملتطورة، 
حيث كان في استقبالها عدد 
من ضباط قيادة هيئة اإلمداد 

والتموين.
بعدها توجهت اآلليات الى 
هيئة االمداد والتموين لتدخل 
اخلدمة ف���ي القريب العاجل 
لتدعم آليات ومعدات االطفاء 
حتى تواكب التطور السريع 

للجيوش احلديثة.

العس���كري  التعاون  مكتب 
األميركي.

ه���ذا وقد متن���ى اخلالد 
للعميد غريغوري التوفيق، 
ومتنى للعميد ريك ماتسون 
التوفيق في مهام عمله اجلديد 
في الكويت، وفي ختام اللقاء 

مت تبادل الهدايا والدروع.
حضر اللقاء نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 

الركن الشيخ خالد اجلراح.
من جهة أخ���رى، وصل 

اس���تقبل رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ أحمد اخلالد مبكتبه 
صباح أم���س العميد الركن 
غريغوري توهي���ل رئيس 
العس���كري  التعاون  مكتب 
الكويت، وذلك  األميركي في 
مبناس���بة انتهاء فترة عمله 
بالبالد، وكان برفقته في هذه 
الزيارة العمي���د الركن ريك 
ماتس���ون، وذلك مبناس���بة 
توليه مهمته اجلديدة كرئيس 

القديري: العمل التعاوني يرعى املدارس ومتفوقيها
أقامت مدرس����ة س����عيد بن 
العاص في منطقة مشرف حفل 
تخرج طلبتها املتفوقني برعاية 
جمعية مشرف التعاونية، والقى 
مدير املدرسة كلمة، شكر فيها 
اجله����ود االدارية في املدرس����ة 
واولياء االمور ودعم تعاونية 
مش����رف املس����تمر للمدرس����ة 
واهتمامها بأبناء املنطقة لالرتقاء 
التعليم����ي ودعم  باملس����توى 
الدولة بكل  مؤسسات وهيئات 
قطاعاته����ا العلمية والرياضية 
والديني����ة  من جانبه، اكد امني 
الصندوق ورئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية في تعاونية مش����رف 

عبدالرحمن القديري ان اجلهود 
املتميزة الت����ي تقوم بها الهيئة 
االدارية والتدريسية باملدرسة 
جعلتها في مقدمة املدارس كما 
ان جمعية مشرف حترص على 
دعم املدارس ورعاية املتفوقني ما 
يعتبر في اطار رسالتها واهدافها 
لتشجيع العلم واملتفوقني وتكون 
حافزا وعونا لالرتقاء باملستوى 

التعليمي في مدارس املنطقة 
وقال: نتقدم الى اس����رة كل 
التهنئة  طالب متفوق بخالص 
على جناح ابنائهم، متمنني لهم 
دوام النج����اح وال����ى مزيد من 

التفوق. مدير املدرسة يكرم عبدالرحمن القديري 

برنامج صيفي حافل 
باألنشطة بأسعار 

رمزية خلدمة أهالي 
املنطقة

تخفيضات تصل إلى 
50% جلعل جميع 

املنتجات في متناول 
يد املستهلك

تنّظمه تعاونية الساملية ويضم أفضل األنواع بأرخص األسعار إرضاء للمساهمني

الشراح: أكثر من 300 سلعة في مهرجان سلماوي
البدء فيه اعتب����ارا من األول من 
يونيو اجلاري، وسيكون حافال 
باألنشطة املتنوعة واملميزة والتي 
سيستفيد منها املساهمون، مشيرا 
إلى أن هذا البرنامج يشمل توفير 
تذاكر األماكن الترفيهية والسياحية 
بأسعار رمزية، مثل األكوابارك، 
وقرية املس����يلة املائي����ة، وطفل 
املستقبل، وحولي بارك واملدينة 
الترفيهية وصالة التزلج وحديقة 

الشعب.
وأض����اف أن اجلمعية بصدد 
إقامة نشاط سياحي مميز، وذلك 
من خالل تنظيم رحلة ممتعة إلى 
جزيرة فيلكا، مع توفير األلعاب 
املائية للمرة األول����ى في تاريخ 
التعاوني����ة، ومنها  اجلمعي����ات 
التجديف  اجليت سكي، ومراكب 
واأللواح الشراعية، واجلبل الثلجي 
والنطاطي����ة العجيب����ة، وملعب 
الطائ����رة املائي، كم����ا أن الرحلة 
الطعام  ستكون شاملة لوجبات 
من املشويات الطازجة واملشروبات 
املنعشة، عالوة على أنه مت استكمال 
االس����تعدادات لتنظيم رحلة إلى 
شاليهات سيش����ل اعتبارا من 4 

سبتمبر املقبل.
على جانب آخر، بشر الشراح 
بقرب افتتاح فرع جمعية الساملية 
الكائن بشارع البالجات واملطل على 
البحر، حيث إنه سيلبي احتياجات 
أهالي املنطقة، وسيسهم بصورة 
فاعلة في زي����ادة حركة املبيعات 
وتلبية املس����تهلكني واملساهمني 

الذين يقطنون قريبا من الفرع.
ليلى الشافعي   ٭

املطلوبة من قبل املشترين.
على صعيد آخر، أكد الشراح 
على أن اجلمعية أولت مهرجانات 
اخلضار والفواكه اهتماما شديدا، 
حيث إنها مستمرة في تخفيضاتها 
على جمي����ع أصن����اف اخلضار 
والفواكه احمللية واملس����توردة، 
لتقدمها للمستهلكني الكرام بأرخص 
األسعار مقارنة بجميع األسواق 
واجلمعي����ات، موضح����ا أن يوم 
األربعاء من كل أسبوع يتم إطالق 
مهرجان اخلضار والفواكه لالصناف 
التي تباع بالوزن والكرتون، في 
حني أنه مت تخصيص يوم األحد 
للتخفيضات على أصناف اخلضار 
والفواكه التي تباع باألوزان فقط، 
وقال: إن اإلقبال على هذين اليومني 
يؤكد على جناح اإلس����تراتيجية 
التسويقية ملجلس اإلدارة، السيما 
في ظل وجود أسواق موازية تبيع 

اخلضار والفواكه في املنطقة.
وشدد على أن مجلس اإلدارة في 
جمعية الساملية التعاونية ملتزمة 
بجميع تعاميم احتاد اجلمعيات 
التعاونية وبقرارات جلنة مراقبة 
األسعار، ومن هذا املنطلق، فقد مت 
خالل الش����هور اخلمسة األخيرة 
تقدمي طلبات متكررة من قبل بعض 
الش����ركات املوردة لزيادة أسعار 
سلعها، إال أنها قوبلت بالرفض من 
قبل مجلس اإلدارة ومت ردها إلى 
جلنة مراقبة األسعار باعتبارها 
املعني بهذا األم����ر. وفي معرض 
حديثه عن اس����تعدادات مجلس 
اإلدارة لهذا الصيف، ذكر الشراح 
أنه مت إع����داد برنامج صيفي مت 

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
الس����املية التعاونية عبدالرحمن 
الش����راح ع����ن افتت����اح مهرجان 
تس����ويقي ضخم حت����ت عنوان 
»س����لماوي« وذلك في ظل الفكر 
اجلديد الذي ينتهجه مجلس اإلدارة 
احلالي، والذي يرمي إلى استقطاب 
املستهلكني وتخفيف العبء عنهم 
وتوفير أفضل األصناف املرغوبة 
لهم بأرخ����ص األثمان، في ظل ما 
يش����هده العالم من موجة ارتفاع 
أسعار فاحشة ألقت بظاللها على 
السوق الكويتي، مشددا على أن 
إرضاء املس����تهلك يعتبر الرهان 
األكبر بالنسبة ملجلس اإلدارة، وهو 
ما يدعونا إلى بذل املزيد وإطالق 
املهرجان����ات الهادفة والذكية من 

أجل حتقيق هذا الهدف.
الشراح في تصريح  وأوضح 
صحافي أدلى به على هامش افتتاح 
املهرج����ان، أن هذا املهرجان الذي 
يبدأ من اليوم االثنني سيطول أكثر 
من 300 سلعة من السلع الغذائية 
واالستهالكية التي توردها كبرى 
الشركات املعروفة، وعلى رأسها 
ش����ركة الكوي����ت للزراعة، وذلك 
إلى  بنس����بة تخفيض����ات تصل 
50%، وهو ما يجعل هذه الس����لع 
في متناول يد املستهلك، وفي الوقت 
نفسه، يواكب املنافسة التسويقية 
الشرس����ة في املنطقة، نظرا ألن 
اجلمعي����ة محاط����ة بالعديد من 
أسواق التجزئة املوازية، وهو ما 
يجعلنا في حتد مستمر لن نرضى 
من خالله إال بالتفوق وأن نكون 

األفضل دائما.
ولفت الشراح إلى أن املساهمني 
ومنذ اليوم األول الفتتاح املهرجان، 
أعربوا عن استحسانهم الكبير لهذه 
اخلطوة الالفتة من قبل املجلس 
اجلديد والتي تأتي استمرارا للنهج 
الذي مضت عليه مجالس اإلدارة 
املتعاقبة على جمعية الس����املية 
التعاونية، وقال: نعاهد اهلل أوال 
واملساهمني ثانيا على أن نكون عند 
حسن ظنهم وثقتهم التي منحونا 
إياها، ولن نتوانى في إطالق أي 
مهرجان من ش����أنه الوقوف إلى 
جانب املستهلكني من قاطني ورواد 
املنطقة الكرام« مشيرا إلى أن الفترة 
املقبلة ستشهد املزيد من املفاجآت 
بهذا اخلصوص، وذلك من خالل 
التعاون مع شركات جديدة بصورة 
شهرية مما سيسهم في تخفيض 
اقبال كبير على االستفادة من مهرجان تعاونية السامليةاالس����عار لتطول جميع الس����لع 


