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نواف الرشيدي 

محمد راتب

إدارة  أكد رئي���س مجلس 
التعاونية  الفردوس  جمعية 
نواف عزيز الرشيدي حرص 
وتعهد املجلس على تقدمي كل 
اخلدمات للمساهمني واملواطنني 
أهالي املنطقة سواء على  من 
صعيد تطوير مرافق اجلمعية 
والوص���ول به���ا ال���ى أعلى 
املستويات أس���وة باملناطق 
األخ���رى. وأعرب الرش���يدي 
عن ش���كره لوزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل وزيرة 
الدولة للتنمية هند الصبيح 
ووكيل الوزارة د.مطر املطيري 
والوكيل املس���اعد لش���ؤون 
التعاون حسن كاظم على دعمهم 
التعاوني وتذليل كل  للقطاع 

الصعوبات التي تواجهه.
عل���ى صعي���د األنش���طة 
االجتماعية قال الرشيدي: إن 
املجلس يسعى إلى تنظيم رحلة 
عمرة للمساهمني وتنظيم حفل 
لتكرمي الطالب املتفوقني دراسيا 
من أبناء املساهمني باملنطقة.

تعاونية الفردوس 
تفتتح مشروع قطعة 

4 النموذجي قريباً

نيوي����ورك � كونا: بحف����ظ اهلل ورعايته غادر 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لس����موه ظهر امس مطار »جون. 
اف. كنيدي« الدولي بالواليات املتحدة األميركية 
وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في مؤمتر 
التنمية املستدامة باألمم املتحدة وقمة القادة ملواجهة 

التطرف العنيف.
وكان في وداع سموه على أرض املطار الشيخ 
مبارك جابر األحمد وسفيرنا لدى الواليات املتحدة 
األميركية الشيخ سالم العبداهلل واملندوب الدائم 
للكويت لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
وقنصل عام الكويت ف����ي مدينة لوس أجنيليس 
املندوبية. رافقت  اليحيى وأعض����اء  عبداللطيف 

سموه السالمة في احلل والترحال.

محمد راتب

أعلن رئيس جلنة اخلدمات 
االجتماعية في تعاونية الزهراء 
صالح احلس���ينان عن انطالق 
رحلة العم���رة والتي تنظمها 
اجلمعية يوم 18 نوفمبر املقبل 
وملدة أربعة أيام. أي ثالث ليال 
في فندق التوحيد وسوف تقدم 
لهم أفضل اخلدمات خالل رحلة 
العمرة وبواقع 50 دينارا للمساهم 
الذي يشارك ألول مرة، مشيرا 
إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن 
األنشطة االجتماعية للجمعية 
وخطة مجلس اإلدارة على مدار 
العام، مشيرا إلى تنظيم مسابقات 
ثقافية خ���الل الرحلة وتوزيع 
جوائز من اجل توطيد العالقات 

االجتماعية بني األسر. 

»تعاونية الزهراء« تطلق 
رحلة املساهمني

 ألداء العمرة

صاحب السمو غادر الواليات املتحدة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مغادرا الواليات املتحدة امس وفي وداعه أعضاء سفارتنا في واشنطن واملندوبية الدائمة لدى األمم املتحدة وقنصليتنا في لوس اجنيليس


