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ولي العهد: أهمية تضافر اجلهود حلماية حقوق املرأة وتعزيز دورها في التنمية والسالم

بعـــد طـــول إنتظـــار
المطعم األرقى الذي يفّضله األميركيون اآلن في الكويت. تفّضل بزيارة ذي تشيزكيك فاكتوري®، واختر من أغنى قائمة متنوعة للطعام

في العالم، حيث يمكنك التمّتع بـ 200 طبق و50 نوعًا مختلفًا من التشيزكيك والحلويات التي تحاكي جميع األذواق. 
أطباقنا المتمّيزة بكرمها وحجمها السخي، ستكون كفيلة بجعلك تكّرر زيارتنا. تمّتع بأجوائنا الممّيزة لتجربة ال تنسى.

®، حيث الطعام... متعة حقيقية.  ذي تشيزكيك فاكتوري

"إفتتحنا مطعمنا في 25 فبراير 1978 في بيڤرلي هيلز. بعد 10 دقائق كان المطعم ممتلئًا واصطف 
العشرات أمام بابنا... في صف لم يتوقف حتى اآلن".

ديفيد أوڤرتن، مؤسس ذي تشيزكيك فاكتوري® 

نستـقبلكـم اآلن في غـرانـد أڤـنيو
 األڤــنــيــوز

تلفون: 64/5 30 28 22

اإلسم التجاري والشعار والهيئة التجارية لـ ذي تشيزكيك فاكتوري® هي ملك لشركة TCF ش.م.م

فرانك وذلك مبناسبة توليه مهام 
منصبه اجلديد سفيرا لبالده.

واستقبل سموه بقصر السيف 
ام����س س����فير جمهورية  صباح 
نيجيري����ا االحتادية لدى الكويت 
السفير هارونا جربا وذلك مبناسبة 
توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا 

لبالده.
كما اس����تقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح امس سفير 
اجلمهورية االسالمية املوريتانية 
لدى الكويت السفير حمادي ولد 
اميمو وذلك مبناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيرا لبالده.
حضر املقاب����الت وكيل ديوان 
سمو ولي العهد للشؤون االعالمية 
الشيخ مبارك احلمود ووكيل ديوان 
سمو ولي العهد لشؤون املراسم 
والتشريفات الشيخ مبارك صباح 

السالم.

الالجئني التابع لألمم املتحدة والذي 
سيعقد في ش����هر ديسمبر املقبل 

بالكويت.
وقد أشاد سموه بجهود رئيسة 
اجلمعية وأعضائها في دعم قضايا 
املرأة واألس����رة من خالل تبادل 
الزيارات واألفكار لكسب اخلبرات 
الالزمة في حتقيق جميع متطلبات 

األسرة.
وأكد سموه على أهمية تضافر 
الدولية حلماية  جميع اجله����ود 
حقوق املرأة وتعزيز دورها من أجل 
حتقيق التنمية والسالم الدولي.

حضر املقابلة وكيل ديوان سمو 
ولي العهد للشؤون االعالمية الشيخ 

مبارك احلمود.
واس����تقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سفير 
النمسا لدى الكويت السفير اوليخ 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف أمس محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل، حيث أهدى 
سموه إصدار بنك الكويت املركزي 
)مسكوكة تذكارية مذهبة وأخرى 
فضية( مبناسبة االحتفال بذكرى 
مرور خمسني عاما على املصادقة 

على دستور الكويت.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة 
الش����يخة  الرياضي  الفتاة  نادي 
فريحة األحمد وأعضاء اجلمعية 
وذلك مبناس����بة التنظيم ملؤمتر 
تعزي����ز دور املرأة في ضوء قرار 
مجلس األمن رقم 1325 بالتعاون 
مع مكتب املفوضية العليا لشؤون 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف أمس وزير اإلعالم ووزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
الش����يخ محمد العب����داهلل وزير 
النفط ووزير األوقاف والشؤون 
اإلس����المية بالوكالة هاني حسني 
ووزير الكهرباء واملاء ووزير الدولة 
لشؤون البلدية عبدالعزيز اإلبراهيم 
ووزير العدل والشؤون القانونية 
الشهاب ووزير املواصالت  جمال 
ووزي����ر الش����ؤون االجتماعي����ة 
بالوكالة م.سالم األذينة ووزيرة 
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية 
ووزيرة الدولة لش����ؤون مجلس 

األمة د.روال دشتي.
كما اس���تقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الس���يف صباح 
امس رئيس جهاز األمن الوطني 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخة فريحة األحمد وأعضاء جمعية األسرة املثالية

وقعت اتفاقية شراكة وتعاون مشترك بني جمعية العالقات 
العام����ة الكويتية والبورد العرب����ي للتدريب، وقد قام بتوقيع 
العقد رئيس مجل����س اإلدارة ورئيس البورد العربي للتدريب 
د.أحمد البدري بحضور كل من نائب الرئيس مش����عل اجلريد 
وأمني السر عبدالرحيم فخرو وأمني الصندوق جمال النصراهلل 
ومس����اعد امني السر عادل املشعل ومدير مكتب البورد العربي 

بالكويت أحمد العولقي.
وأكدت رمي الوقيان ان اجلمعية تخطو خطوات متس����ارعة 
ومتقدمة لالرتق����اء مبهنة العالقات العام����ة والعمل على رفع 
املستوى املهني العضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية والعملية، 
وتعد هذه الش����راكة هي نقطة االنط����الق نحو تنظيم الدورات 
التدريبية التخصصي����ة واإلدارية ألعضاء اجلمعية العمومية 
ومنتس����بيها وبداية املوسم التدريبي جلمعية العالقات العامة 
الكويتية. ومن جهته صرح د.أحمد البدري بأنه تشرف بتوقيع 
اتفاق التعاون بني جمعية العالقات العامة وبني البورد العربي 
للتدريب كمنظمة عربية تعنى بإعداد وتدريب الكوادر البشرية 
في شتى االختصاصات والتخصصات وقد مت وضع خطة تدريبية 

ملنتسبي العالقات العامة في شتى التخصصات.
ومن جانبه دعا أمني السر عبدالرحيم فخرو اعضاء ومنتسبي 
اجلمعية وجميع العاملني في مجال العالقات العامة الى التسجيل 

في هذه الدورات في مقر اجلمعية الكائن في منطقة الشامية.

رمي الوقيان تتبادل االتفاقية مع د.أحمد البدري

اتفاقية تعاون بني  »العالقات العامة« 
والبورد العربي للتدريب

العدواني: إجنازات غير مسبوقة
 لتعاونية الرقة خالل 2012

أكد رئيس جلنة املش����تريات وعضو مجلس إدارة جمعية 
الرقة التعاونية خالد دغيم العدواني أن اجلمعية قامت خالل 
العام 2012 بالعديد من االجنازات واملشروعات غير املسبوقة 
التي تلبي طموحات املساهمني وأهالي املنطقة، وذلك بتكاتف 
أعضائها والعامل����ني فيها، وحرص مجلس اإلدارة على ضبط 

األسعار ومحاربة الغالء املصطنع 
الذي متارسه بعض الشركات.

وقال في تصريح صحافي انه مت 
في هذا اإلطار االنتهاء من مشروع 
التوسعة األمامية للسوق املركزي 
مبس����احة 250م2 تقريبا، واعادة 
تنظيمه م����ن خالل تغيير جميع 
إلى  األرفف والثالجات باإلضافة 
توسعة فرع اخلضار، األمر الذي 
القى استحس����انا كبيرا من رواد 
اجلمعية واملساهمني الذين حتققت 
مطالبهم التي دعوا إليها منذ عدة 

سنوات.
وذكر أن مشروع التوس����عة يعتبر نقلة نوعية في تاريخ 
اجلمعية، حيث كنا نعاني منذ فترة كبيرة من ضيق املساحة 
الداخلية للسوق املركزي، إلى جانب حالة األرفف والثالجات 
املتهالكة التي كانت تؤثر سلبا على املعروض من السلع، هذا 

باإلضافة الى االهتمام بتكييف السوق املركزي.
وتابع العدواني ان طرح مجلس اإلدارة حملال جديدة لالستثمار 
عن طريق وزارة الش����ؤون أدى الى زي����ادة إيرادات اجلمعية، 
كم����ا مت االنتهاء من إعادة بناء فرع البنش����ر وافتتاحه، وذلك 
بعد احلريق الذي تعرض له، متقدما بالش����كر لرئيس مجلس 
اإلدارة الس����ابق على ما قام به من مجهود كبير تكلل بالنجاح 

في اجناز هذا املشروع. 
وأضاف أنه س����عيا من مجلس اإلدارة لتخفيف العبء عن 
املساهمني فقد أطلقت اجلمعية العديد من العروض املخفضة 
واملهرجانات، ومنها مهرجانها الس����نوي خالل ش����هر رمضان 
الذي متيز بتنوع الس����لع والتخفيضات الكبيرة على األسعار 

ملعظم السلع الرئيسية.
وقال ان م����ن املهرجانات التي مت إطالقه����ا أيضا مهرجان 
القرطاسية والعودة للمدارس في فرع املكتبة التابع للجمعية، 
والذي امتاز بتنوع الس����لع املعروض����ة التي تضم العديد من 
الوكاالت واألصناف ذات اجلودة العالية وبأس����عار تنافسية، 
حيث وصل التخفيض في معظمها إلى حد البيع بسعر التكلفة 
وذل����ك رغبة من مجلس اإلدارة ف����ي تخفيف العبء عن كاهل 

املساهمني.
وفيما يتعلق باألنشطة االجتماعية، فقد أشار العدواني إلى 
أن اجلمعية نظمت خالل هذا العام وضمن األنشطة الرمضانية 
دورة لكرة القدم، وذلك سعيا من مجلس اإلدارة لالهتمام بشباب 
املنطقة، وتشجيع الرياضة، مبينا أن عقد الدورة مت حتت رعاية 
الشيخ خالد األحمد، مشيرا الى أنه مت كذلك خالل شهر رمضان 
إطالق املسابقة الثانية حلفظ القرآن الكرمي بالتعاون مع شباب 
مسجد ضاحية الرقة، الى جانب توزيع هدية رمضانية عبارة 

عن كوبون مشتريات جلميع املساهمني الكرام.
محمد راتب  ٭

خالد العدواني


