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ٔانور العازمي

حمد التويجريخالد احلبيب 

محمد راتب 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعي����ة الع����دان والقصور 
التعاوني����ة أن����ور النفي����خ 
العازمي عن إطالق اجلمعية 
اليوم االثنني ملهرجان تسويقي 
مميز يشتمل على تخفيضات 
كبرى تصل إلى 70% على أكثر 
من 120 سلعة من أشهر السلع 
الغذائية واالستهالكية األكثر 

إقباال من قبل املستهلكني.
وأشار في تصريح صحافي 
إلى أن املهرج����ان مت إطالقه 
في جميع األسواق املركزية، 
مبشاركة ومس����اهمة فعالة 
ومشكورة من كبرى الشركات 
املوردة الت����ي قامت بتوفير 
مختلف السلع بكميات وافرة 
تلبي احتياجات املستهلكني 

الكرام.
وأض����اف ان املهرج����ان 
سيشتمل على مفاجأة ملرضى 
الضغط والس����كري، حيث 
سنقوم بعرض جهاز للضغط 

محمد راتب 

أعلن نائب رئيس مجلس 
ادارة جمعية اليرموك التعاونية 
خالد احلبيب عن وجود زيادة 
في مبيعات اجلمعية لعام 2013 
وتبلغ مليونا و547 ألف دينار، 
معتبرا ان هذه الزيادة تعتبر 
قياسية بفضل جهود رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة 
التجاري���ة.  وق���ال احلبيب 
في تصري���ح له على هامش 
افتتاحه املهرجان التسويقي 
الثالث للجمعي���ة بحضور 
رئيس اللجنة التجارية حمد 
التويجري إن فعاليات املهرجان 
ستستمر ملدة شهر وتنتهي في 
15 يناير املقبل، الفتا الى ان 
مؤشرات االرباح تصل الى %9.3 
حلني اعتماد امليزانية من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل. 
وأكد احلبيب اهتمام مجلس 
االدارة بالشراء املباشر للسلع 
الغذائية واالستهالكية والتي 
حتمل شعار اجلمعية، مراعيا 
في ذلك ان تكون االفضل من 
حيث اجلودة واألسعار ملثيلتها 
بالسوق املركزي، مشيرا الى 

والسكري من أشهر املاركات 
العاملية للبيع بسعر 14.995 
دينارا مع العلم أن س����عره 
األصلي يبلغ 30 دينارا، وذلك 
لتقدمي خدم����ة مميزة للذين 
يعانون من األمراض املزمنة 

والتخفيف من آالمهم.
وفي إطار متص����ل، دعا 
النفيخ العازمي إلى االستفادة 
م����ن املهرجان التس����ويقي 
األس����بوعي عل����ى اخلضار 
والفواكه الذي يتم إطالقه كل 
يوم ثالث����اء، والذي يتضمن 
تشكيلة مميزة من املنتجات 
التي يتم توفيرها بأس����عار 
منافسة وجودة عالية، حيث 
يشهد املهرجان إقباال كبيرا 
وحض����ورا الفتني للحصول 
على املنتجات الطازجة بأسعار 
أقل. وفيما يتعلق باألنشطة 
االجتماعي����ة ذكر ان مجلس 
اإلدارة يقوم حاليا باالستعداد 
والتحضي����ر لتنظي����م حفل 
مميز لتكرمي الطلبة الفائقني 
والفائقات من أبناء املنطقة، 

أن اجلمعية تدعم بعض السلع 
لديها بشكل دائم.

وانتق���د احلبي���ب جلوء 
ش���ركات الدواج���ن الى رفع 
اس���عار البيض ف���ي الوقت 
ال���ذي تدعمه���ا الدول���ة من 
حيث األراضي واالعالف مما 
ال يبرر لهذه الش���ركات رفع 
أسعار البيض على املستهلكني 
ويجب ان يعود البيض الحتاد 
اجلمعيات للتحكم في أسعاره 

وليس وزارة التجارة.
ال���ى  وأش���ار احلبي���ب 
حرص اجلمعية على تنظيم 
مهرجانات أس���بوعية اخرى 

باإلضافة إلى دراس����ة إطالق 
مهرجان للبر ومس����تلزماته 
وذلك باالتفاق والتنسيق مع 
كبرى الشركات املخصصة في 

هذا املجال.
وأضاف النفيخ العازمي ان 
اجلمعية وفي إطار أنشطتها 
اإلنش����ائية بدأت قب����ل أيام 
التش����غيل الفعلي للفرع 15 
في القطعة 3، حيث استمرت 
أعمال التجدي����د والتطوير 
شهرا كامال، ومن ثم افتتحناه 
بحلته اجلديدة التي تواكب 
متطلبات اإلخوة املساهمني 
وسكان املنطقة، السيما انه 
مت استغالل املساحة املميزة 
له الس����تيعاب عدد أكبر من 
املنتجات والس����لع الغذائية 

واالستهالكية.
وأض����اف ان اجلمعية ال 
تألو جهدا في دع����م املراكز 
احلكومي����ة باملنطقة وعلى 
رأسها بيوت اهلل واملدارس، 
وتوفير احتياجاتها على مدار 

العام.

مث���ل مهرج���ان اخلضار كل 
يوم اثنني وثالثاء ومهرجان 
اللحوم كل أربعاء واالسماك 
يوم اخلمي���س باالضافة الى 
مهرجان لوازم االطفال الذي 
يخصص له جوائز أسبوعية 
يوم اخلميس على كوبونات 
الش���راء بقيمة ثالثة دنانير 
وهناك سحب ش���هري على 
باجيه، مشيرا الى انه قبل ان 
ينتهي املهرجان قمنا بإحضار 
بضائع للم���رة الرابعة نظرا 
لإلقبال الكبير قبل املساهمني 
وأهالي املنطق���ة واملوظفني 

واملناطق املجاورة.
من جهته، حتدث رئيس 
اللجنة التجارية حمد التويجري 
عن املهرجان، مشيرا الى ان 
اجلمعية تقيم هذا املهرجان 
للم���رة الثالثة خ���الل العام 
احلالي، حيث متتد فعالياته 
م���ن 2014/1/15-2013/12/15 
ويشارك في املهرجان العديد 
من الشركات وتتراوح نسبة 
اخلصم  بني 20و70% وتشمل 
300 صنف من السلع الرئيسية 
التي تهم املستهلكني بالتعاون 

مع الشركات.

العازمي: تخفيضات تصل إلى 70% على أكثر من 120 سلعة 
في مهرجان تعاونية العدان والقصور اعتباراً من اليوم

احلبيب: انطالق املهرجان التسويقي الثالث 
لتعاونية اليرموك والسحب على جوائز قسم األطفال

علي الكندري 

الكندري: احتاد التعاونيات وقع عدة اتفاقيات 
لتطوير اخلدمات واألنشطة التعاونية

محمد راتب 

قال رئيس جلنة الش����ؤون 
اإلدارية والقانونية في احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
عضو مجل����س إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي 
الكندري إن االحتاد قام بتوقيع 
عدة اتفاقيات من شأنها تطوير 
اخلدمات واألنشطة التعاونية 
في شتى املجاالت ومن بني تلك 
االتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم 
مع وزارة الش����باب لتوظيف 
الطلبة في فصل الصيف، ووزارة 
التربية لفتح املدارس في الفترة 
املسائية واستغالل املالعب بإدارة 
اجلمعيات وذل����ك من منطلق 
االرتقاء باملستوى االقتصادي 
واالجتماعي لدى االحتاد، وكذلك 
مت توقي����ع اتفاقية مع جمعية 
الشفافية الكويتية واملعروف 
عنها مبكافحة الفساد والتصدي 

له، كذلك وضع استراتيجيات 
ودراسات بالتعاون مع مديرة 
إدارة اإلحص����اء منى الدعاس 
مثل دراسة حول وضع تضخم 
األسعار وأس����بابها في جميع 
املجاالت من عق����ارات وتعليم 
وسيارات ومواد غذائية ، وكذلك 
رفع مستوى األداء من الناحية 
اإلدارية من موظفني ونظام العمل 
اإلداري وكذلك التعاون فيما بني 
اجلمعيات والشركات وغيرها من 
املؤسسات خللق نسيج اجتماعي 

تعاوني متكافئ.
من جانب آخر أشار الكندري 
إلى أن االحتاد قد زاد من سلع 
التعاون ألكثر من 30 س����لعة 
وبأصن����اف وم����اركات عاملية 
منها االحت����اد األوروبي وزيت 
الزيت����ون الترك����ي والدجاج 
الس����لوڤيني واجلبنة احللوم 
وغيرها وتقدميها بأسعار معتدلة 
وج����ودة عالية للمس����تهلكني 

إلى جانب إطالق مش����روعات 
مشتركة للصناعات الغذائية 

والتغليف.
وأضاف أن االحتاد قد وقع 
اتفاقية مع الهيئة العامة للبيئة 
لتوفير أكياس صحية صديقة 
للبيئة متهيدا لسن تشريع ملزم 
في 2015 على أن يتم املشروع 
خالل عامني، كذلك جاري العمل 
ملذكرة تفاهم مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي هدى الدخيل 
مدي����رة محفظ����ة احلوكم����ة 
الدميوقراطي����ة ف����ي البرنامج 
اإلمنائي في الكويت للتعاون 
ومعرف����ة وإحصائي����ة املواد 
الغذائية الت����ي تصدر وتورد، 
وكذل����ك إطالق حمل����ة وطنية 
حتت ش����عار )كويت اخلير( 
إلغاثة النازحني السوريني في 
لبنان وإطالق مشروعات سريعة 
وأخرى بعيدة املدى لتوفير بيئة 

صاحلة للسكن.

د.طارق السويدان وم.طارق الشراح خالل تكرمي احدى الطالبات

خالل ندوة بعنوان »كيفية إعداد واكتشاف القادة«

السويدان: تعاونية الروضة منوذج مثالي 
حلسن اإلدارة والقيادة

جمعي����ة  اس����تضافت 
التعاونية  الروضة وحولي 
الداعي����ة واملفك����ر د.طارق 
الس����ويدان في حفل لتكرمي 
طلب����ة وطالب����ات أكادميية 
الروضة للتدريب القيادي في 
صالة الزبن، وذلك بحضور 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
وبعض الشخصيات القيادية 
وأبن����اء وأهال����ي املنطقة.
واستهل احلفل بكلمة ألقاها 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية  الروضة وحولي 
م.طارق الشراح تناول خاللها 
أهمية إعداد وتنشئة األبناء 
في هذه السن ليصنع جيال 
قادرا على حتمل املسؤولية 
والقيادة املستقبلية، وذلك 
من منطلق االرتقاء باملستوى 
االقتصادي واالجتماعي ألبناء 
املنطقة والذي هو هدف من 

أهداف العمل التعاوني.
وأضاف أن هذه األكادميية 
هي جزء من اخلطة الريادية 
التي تقوم بها اجلمعية ضمن 
أنشطتها التربوية والتعليمية 
املميزة والتي من أهدافها زرع 
القيم اإلس����المية والسلوك 
القومي ف����ي املجال القيادي، 
البرامج األخرى  ناهيك عن 
مثل سمارت برين، برنامج 
القدرات  إلى لتطوير  يهدف 
الذهنية لألطف����ال وتنمية 
التركيز  التفكي����ر،  مهارات 
ودق����ة املالحظ����ة من خالل 
العمليات احلسابية بطريقة 
شائقة وممتعة، كذلك مشروع 
بريرة لتوعية العمالة املنزلية 
وغيرها من املشاريع واخلطط 
اإلستراتيجية التي متتد إلى 
سنة 2020، واختتم بأن هذه 
األكادميية جتربة فريدة والتي 
كانت نتاج جهد مشترك بني 
اجلمعي����ة والقائم����ني على 
أكادميية  األكادميية إلنشاء 
ممي����زة نطمح له����ا باملزيد 
النج����اح والتميز في  م����ن 

املستقبل.
من ناحي����ة أخرى، ألقى 

د.ط����ارق الس����ويدان ندوة 
إع����داد  بعن����وان »كيفي����ة 
واكتشاف القادة«، شكر فيها 
تعاونية الروضة وحولي على 
هذه االستضافة الكرمية، وأن 
الروضة جمعية  تعاوني����ة 
متميزة وفريدة في كل املجاالت 
واألنشطة التي تقدمها كونها 
تتميز بنوعية تفكير مختلف 
في اإلدارة والقيادة، ثم تطرق 
إلى األهداف العامة لصناعة 
القائد من خالل تطوير قدرات 
القيادية،  وكفاءات الشباب 
إعداد فئة ش����بابية تتس����م 
باالعتدال الفكري والوسطية 
واالنفتاح املنضبط، تخريج 
أفواج ش����بابية قادرة على 
قي����ادة نفس����ها واآلخرين، 
إمداد األمة بقوافل ش����بابية 
متزنة ومؤثرة في مس����يرة 
احلضارة والنهضة، تزويد 
الشباب بقناعات ومبهارات 
ومعلوم����ات حديثة وفعالة 

في املجال القيادي وزرع قيم 
الطموح والهمة واجلدية.

كم����ا حت����دث ع����ن عدة 
معايير مهمة لصناعة القائد 
واكتشافه، منها القدرة على 
التحليل، املب����ادرة باألفكار 
واملشاريع، الشجاعة، اجلدية 
في احلياة أن يكون لديه هدف 
قائم عليه، الطموح، التربية 
القيادية، كذلك ضرورة وجود 
بيئ����ة محفزة للقي����ادة من 
الوالدين أو املدرسة أو غيرها 
بإيجاد بيئة من االستكشاف 
والفضول لألطفال من سن 2 
حتى 6 سنوات وهي السن 
التي تكون فيها درجة اإلبداع 
لدى اإلنسان أقصى ما يكون. 
وقد مت على هامش البرنامج 
تك����رمي طلب����ة األكادميية 
املتميزي����ن وتكرمي د.طارق 
السويدان، وطرح العديد من 
األسئلة واالستفسارات من 

اجلمهور له.

التويجري: 300 
صنف باملهرجان 

ونسب اخلصم 
تتراوح بني 

30و70% ملدة 
شهر

الشراح: »الروضة 
وحولي« تهتم 

بالعنصر البشري من 
مختلف األعمار

»الزراعة« تسمح باستيراد الطيور من إيطاليا والدمنارك
قالت الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراعة والثروة 
انها قررت السماح باستيراد 
جميع أنواع الطيور وصغار 
الدجاج من جمهورية ايطاليا 
ومملك���ة الدمن���ارك على ان 

تخضع جميع االرس���اليات 
الى االجراءات الصحية وفقا 
العاملية  الشتراطات املنظمة 

للصحة احليوانية. 
وذكرت الهيئ���ة في بيان 
صحاف���ي امس انه���ا قررت 

ايضا السماح باستيراد طيور 
الزينة على ان تكون االنواع 
املستوردة مدرجة في اتفاقية 
)سايتس( مع وجود شهادة 
املنش���أ  س���ايتس من دولة 
وتطبيق كل االجراءات على 

االرساليات طبقا للضوابط 
اخلاصة لدولة الكويت. 

وأش���ارت الى انها حتظر 
استيراد جميع أنواع الطيور 
والدج���اج م���ن جمهوري���ة 

البرتغال.

م.عبداملانع الصوان

الصوان لتطبيق التوصيات الدولية واحمللية بشأن 
مكافحة الفساد وإصالحات القطاع العام

أعلن رئيس تيار املسار 
األهلي )متاهي( م.عبداملانع 
الصوان عن اس����تياء جميع 
شرائح املجتمع ومكوناته، اثر 
نتائج مؤشر مدركات الفساد 
احملرج����ة واملخجل����ة، على 
املستويني الدولي واإلقليمي. 
معربا عن ارتباط املؤشرات 
املذكورة بسوء إدارة السلطة 

التنفيذية لشؤون الدولة.
السلطة  وطالب الصوان 
التنفيذية بتنفيذ التوصيات 
الدولية واحمللية بشأن مكافحة 
الفس����اد وإصالحات القطاع 
العام، املتضمنة إصالحات 
السلطة القضائية، واخلدمات 
العامة، واخلدمات الصحية، 

التربية والتعليم،  وخدمات 
واخلدمات املدنية، وخدمات 
الكهرباء وامل����اء، وخدمات 

التجارة والصناعة.
وأك����د أهمي����ة تنفي����ذ 
استراتيجيات وأدوات دعم 
الشفافية والنزاهة واملساءلة 
واحترام القانون، ملا لها من 
أهمية في حتقي����ق معادلة 
اإلصالح في سبيل محاربة 
الفس����اد وفي تنمية فاعلة 

لقطاعات الدولة املتعددة.
وعبر الصوان عن امتعاض 
املجتمع ورفضه القاطع كل 
مظاهر الفساد املتفشية في 
أروق����ة الدولة، من رش����وة 
ومحاب����اة واختالس ونهب 

لألموال إلى استغالل النفوذ 
والتعس����ف في اس����تخدام 

السلطة.
وحذر السلطة التنفيذية 
من استمرار الفساد وآثاره، 
مطالبا بتبني سياسة إعالمية 
تعمل على تثقيف املجتمع 
الفس����اد  مبخاطر وتكاليف 
احلالية واملس����تقبلية. كما 
حث أبناء الش����عب األوفياء 
ومؤسسات املجتمع املدني 
عل����ى ممارس����ة دورهم في 
الش����عبية للعمل  املشاركة 
جميعا على فضح الفس����اد 
واملفس����دين ف����ي وزارات 
وهيئ����ات وأجه����زة الدولة 

اخلدمية واإلدارية .

أحمد احلماديم. محمد الرشيدي

نصار املطيري

جاسم الناصر

م. فيصل الكندري

أسامة أبوالسعود

أعلن���ت قائمة االئتالف 
التي تضم 15 عضوا يشكلون 
مجلس ادارة النقابة احلالي 
انتخاب���ات مجلس  خوض 
ادارة نقابة العاملني بشركة 
الكويت واملقررة يوم  نفط 

8 يناير القادم.
القائمة في بيان  وقالت 
انها تخوض هذه  صحافي 
االنتخاب���ات بثق���ة ودعم 
اخوانها اعض���اء اجلمعية 
العمومية الذين كانوا داعما 
لها خالل االنتخابات السابقة 
وكانوا س���ببا رئيسيا في 
حتقيق العديد من االجنازات 
النقابة خالل  التي حققتها 

السنوات املاضية.
التي  القائمة  وأش���ارت 
تضم: احمد احلمادي ونصار 
الناصر  املطيري وجاس���م 
الش���مري ومشعل  وأحمد 
العازمي  العميري وف���الح 
وحسن دش���تي وم.محمد 
الرشيدي ويوسف الكندري 
الهاج���ري واحمد  وناصر 
الفيلكاوي وم.رائد العازمي 
القحطان���ي وعادل  وفه���د 
حاجيه وم.فيصل الكندري 
ان شعارها في االنتخابات هو 
»عهد.. ووفاء« ملن حملوها 
مسؤولية تلك األمانة خالل 
الس���نوات املاضية وعملوا 
بجد وإخالص لتحقيق جميع 
آمال وطموحات اخوانهم في 
نقابة العاملني بشركة نفط 

الكويت.
القائمة  واس���تعرضت 
في بيانها ع���ددا كبيرا من 
االجن���ازات املهمة والتي مت 
حتقيقها خالل املجلس احلالي 
الذي يخوض االنتخابات في 
8 يناير القادم ومنها املوافقة 
النقابة  عل���ى مقترح���ات 
التعديالت على  بخصوص 
السلم التقني واملوافقة على 
تطبيق صرف امليزة األفضل 
كاملة دون اللجوء للمحاكم، 
حيث مت���ت موافقة مجلس 

البت���رول  ادارة مؤسس���ة 
الكويتي���ة ف���ي االجتماع 
الذي عقد يوم 7 أبريل 2013 
املتمثل  النقابة  على مطلب 
بتعديل آلية احتساب امليزة 
األفضل ليتطابق مع ما صدر 
من احكام احملكمة العمالية 
ليصبح بإمكان العامل تسلم 
جمي���ع مس���تحقاته دون 
اللجوء إلى القضاء وبإمكان 
أي عامل متقاعد بعد تاريخ 
اقرار قانون العمل األهلي في 
فبراير 2010 تسوية أوضاعه 
بالتنسيق مع الشركة وإبالغه 
بسحب القضية ان وجدت.

إلى  القائمة  كما أشارت 
عشرات االجنازات األخرى 
التي حتققت خالل االعوام 
إقرار العمل  املاضية ومنها 
االضاف���ي جلميع الدرجات 
وب���دل طري���ق للمواق���ع 
اجلدي���دة وإق���رار الدرجة 
الش���خصية وإعادة تذكرة 
احملرم للعامالت املستحقات 

بقرار هيئة التحكيم العمالي 
واملوافق���ة على عدم خصم 
االجازات املدفوعة بأجر مثل 
اجازة احلج والزواج ومرافقة 
املريض، وإعادة تذكرة الدرجة 
األولى للعاملني املستحقني 
العمل االضافي  ومنح بدل 
الدرجة 17  للعاملني عل���ى 
وما فوق وتعديل ش���روط 
الدرجة 17 للجامعيني  منح 
األوائ���ل واملوافق���ة عل���ى 
استحداث ش���رائح جديدة 
التقييم  خلانة االمتياز في 
السنوي، واملوافقة على رفع 
قيمة العقد الرديف واملطالبة 
بإيقاف إلزام العاملني بالسفر 
على منت اخلطوط اجلوية 
آلية  الكويتي���ة وتعدي���ل 
التقييم السنوي للعاملني 
احلاصل���ني عل���ى »ال حكم 
عليه« من أصحاب االعذار 
واالتفاق عل���ى منح فترة 
س���ماح لتعدي���ل األوضاع 
االجتماعية للعاملني وإعادة 
التمريض  تقييم وظائ���ف 
ووظائف اجلامعيني في فريق 
عمل العالقات احمللية وإعادة 
فتح ملف���ات بنات العاملني 
واملتقاعدين في مستشفى 
االحمدي واستفادة املتقاعدين 
من التأم���ني الصحي وآلية 
تنظيم صرف عالوة متيز 
االنتاج واملوافقة على رفع 
درج���ة العامل���ني بوظيفة 
مشرف إلى الدرجة 16 والتي 
اس���تفاد منها اكثر من 100 

عامل.

أكدت أن ما حققته من إجنازات بدعم أعضاء اجلمعية العمومية لها

 »االئتالف« تخوض انتخابات مجلس إدارة نقابة »نفط الكويت«

إقرار العمل 
اإلضافي جلميع 
الدرجات وبدل 
طريق للمواقع 

اجلديدة وإعادة 
صرف تذاكر 

احملرم واعتماد 
امليزة األفضل 

دون اللجوء 
للمحكمة أهم 

إجنازاتنا


