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جانب من الذهب املضبوط

»التجارة« تكشف غشاً في 4 كيلوات ذهب
قيمتها 50 ألف دينار

التجــارة  أعلنــت وزارة 
والصناعة، اكتشاف غش في 
نحــو 3 كيلوغرامــات و94٠ 
غراما من املشغوالت الذهبية 
فــي أحد احملالت فــي منطقة 

الري وإحالتها للنيابة.
وقالــت الــوزارة في بيان 
صحافــي: إن الغــش جاء في 
مشــغوالت مــن نــوع »دقة 
هندية« عبر حشو التجاويف 
مبواد غير ثمينة بغرض زيادة 
الوزن وخداع املستهلك وبيعه 

إياها على أساس انه ذهب.
قيمــة  ان  أضافــت 
املضبوطــات تصــل إلــى ٥٠ 
ألــف دينــار، مبينــة انــه مت 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
بحق املخالفني وإحالتهم إلى 

جهة االختصاص.
الــوزارة تكثيف  وأكــدت 
علــى  الرقابيــة  اجلــوالت 
أســواق الذهب واملجوهرات، 
للتحقق من صحة وســالمة 
املوازين املستخدمة في احملال، 

وكذلك نسبة األحجار املضافة 
للمشــغوالت وغيرهــا مــن 
االلتزامات املنصوص عليها 

في القانون.
أضافــت انهــا تعمل على 
مراقبــة مشــغوالت املعادن 
الثمينــة واألحجــار الكرمية 
سواء املعروضة في األسواق 
أو املنتجة من املصانع، على 
مســتوى املعامــل املوجودة 
في البالد أو املســتوردة من 

اخلارج.

الشاعر عبداهلل علوشالشاعر كرمي العراقي 

وليد الكندري مستقبال طالل املطيري

يقيم أمسية شعرية في مركز جابر الثقافي مساء اجلمعة املقبل

الشاعر كرمي العراقي: اجلمهور الكويتي الرائع 
أعادنا إلى جمهور الشعر احلقيقي

بيت الزكاة تسلم 37954 دينارًا زكاة
من  »تعاونية صباح الناصر«

انطالق مهرجان البر بتشكيلة واسعة 
في تعاونية الصليبخات والدوحة

محمد راتب

املديــر املعــني في  أعلــن 
جمعية الصليبخات والدوحة 

التعاونية د.حسني احلمادي 
انطالق مهرجان مســتلزمات 
البــر ٢٠١٧ بالتعــاون مــع 
الشــركات املتخصصــة فــي 

يقيم مركز جابر األحمد 
الثقافي مســاء يوم اجلمعة 
املقبل، أمسية شعرية جتمع 
الشاعر الكبير كرمي العراقي 
والشــاعر الكويتي عبداهلل 

علوش.
أكــد  املناســبة،  وبهــذه 
العراقــي،  الشــاعر كــرمي 
للقاء  استعداده وســعادته 
اجلمهور الكويتي والعربي 
الرائــع، وذلك بعــد النجاح 
املذهل لألمسية التي أقامها 
خالل شــهر مــارس املاضي 
في رابطة األدباء الكويتيني.

وبينما أعرب العراقي عن 
سعادته مبشاركته األمسية 
مع الشاعر عبداهلل علوش، 
قال: يشرفني أنها ستقام في 
مركز جابر األحمد الثقافي، 
موضحا أن اجلمهور الكويتي 
والعربــي الرائع أعادنا إلى 

تســلم بيت الــزكاة زكاة 
الناصــر  صبــاح  جمعيــة 
التعاونيــة والبالــغ قدرهــا 

3٧9٥4 دينارا.
وقد جرى تســليم شــيك 
باملبلغ أثناء زيــارة وفد من 
اجلمعيــة لبيت الــزكاة ضم 
كال من رئيــس مجلس إدارة 
اجلمعية طالل راشد املطيري، 
املالي للجمعية  واملستشــار 

محمد عبدالغني.
وكان فــي اســتقباله لدى 
وصوله إلى املقر الرئيس لبيت 
الزكاة في منطقة جنوب السرة 
مدير عام بيت الزكاة باإلنابة 
ونائب املدير العام للشؤون 
املالية واإلدارية وليد الكندري، 
ومراقــب خدمــات املتبرعني 

جاسم الشيخ.
الزيــارة  شــهدت  وقــد 
ترحيب مسؤولي بيت الزكاة 
بوفد جمعية صباح الناصر 
التعاونية، الذي أعرب بدوره 
عن اعتــزازه وتقديره للدور 
البنــاء الــذي يقوم بــه بيت 
الزكاة في خدمة فريضة الزكاة 
وتفعيل دورها في املجتمع من 
خالل عطائه املشــهود، داعيا 

جمهــور الشــعر احلقيقــي 
وســط زحمــة الشاشــات 

والفضائيات احلالية.
التــي  القصائــد  وعــن 
سيلقيها خالل األمسية، قال 
العراقي إنه سيلقي قصائد 
متنوعة جتمع بني »الزجل« 
و»الفصحــى«، الفتا إلى أن 

للبيت بدوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة طــالل املطيري إن 
دعم بيت الزكاة يأتي في إطار 
اجلهود التي تبذلها اجلمعية 
خلدمــة الوطــن واملواطنني، 
واملســاهمة في دفع مســيرة 
التقــدم والبناء فــي املجتمع 
الكويتي، جتســيدا لألهداف 
السامية التي تضمنها قانون 
العمل في اجلمعيات التعاونية.
وناقش مع مسؤولي بيت 
الزكاة آلية التعاون املستقبلي، 

األولويــة ســتكون لبعض 
القصائد اجلديدة التي يقدمها 
ألول مرة، ومنها قصيدة »من 
أهالي حلب إلى سيف الدولة 
احلمداني«، وقصيدة »أحببت 
مصر«، وقصيدة حتية إلى 
روح الشهيد الشاعر الكويتي 

فائق عبداجلليل.
وأضــاف: ســألقي أيضا 
خــالل األمســية مواويــل 
عراقية، ومن بعدها ســأقرأ 
قصائــد بناء علــى رغبات 
اجلمهــور حتــى أعــوض 
اجلمهور الذي لم يتسن له 
حضور األمســية الســابقة 
التــي اعتبرها أمســية غير 
عادية ال تصدق، معربا عن 
تطلعه أن تشهد أمسيــــــة 
يــوم اجلمعــة املقبل نفس 
اإلقبال والروعة الذي شهدته 

األمسية املاضية.

لدعم العمل اخليري وخدمة 
فريضة الزكاة.

ودعا املطيري باقي مجالس 
التعاونية  إدارات اجلمعيات 
للمبادرة بإخراج زكواتها التي 
من شأنها دعم وتفعيل مسيرة 

العمل اخليري في املجتمع.
من جهته، أعرب مدير عام 
بيــت الــزكاة باإلنابة ونائب 
املدير العام للشــؤون املالية 
واإلداريــة وليد الكندري عن 
بالغ شكره وتقديره جلمعية 
صباح الناصر التعاونية على 
دعمها للبيت بإخراج زكواتها، 
مما ميكــن البيت من حتقيق 
دوره وأهدافه في رعاية األسر 
التــي يكفلها داخــل الكويت، 
العيش  وتوفيــر متطلبــات 
الكــرمي لهــا وترســيخ مبدأ 
التكافل االجتماعي بني أفراد 

املجتمع.
وفي ختــام الزيــارة قدم 
الكندري لرئيس مجلس إدارة 
اجلمعية هدية تذكارية نيابة 
عن بيت الزكاة، تقديرا لدورها 
ومســاهمتها فــي أداء زكاتها 
لدعم بيت الزكاة ومشاريعه 

اخليرية.

توريد احتياجات البر بأسعار 
مناســبة وذات جودة عالية، 
مضيفا ان املهرجان يأتي ضمن 
سلسلة املهرجانات املرسومة 
طــوال العــام ملكافحــة غالء 

األسعار.
افتتاحــه  خــالل  وقــال 
املهرجان بحضور املدير العام 
حسني احلريجي، ونائبه طالل 
اخلرينج انه مت توفير تشكيلة 
واســعة مــن احتياجات البر 
حتت ســقف واحــد، وجرى 
اختيار االصناف بعناية تامة 
خاصة التي يكون عليها اقبال 
من اهالي املنطقة خالل موسم 
التخييم، مشيدا بدور االدارة 
التنفيذيــة مبا قامــت به من 

جتهيز هذا املهرجان.

واوضح ان اجلمعية تشهد 
ارتفاعا في مبيعات االسواق 
املركزيــة، ما يــدل على رضا 
املساهمني ورواد اجلمعية عن 
املهرجانــات والعروض التي 
نظمتهــا اجلمعيــة، مشــيرا 
إلى أن اجلمعية مستمرة في 
مهرجــان اليــوم الواحــد كل 
سبت، باالضافة الى املهرجان 
االسبوعي للخضار والفاكهة 
كل اثنني، وعــالوة على ذلك 
تخفيــض أصناف مميزة في 
اخلضــار والفاكهــة كل يوم 
خميس، داعيا أهالي املنطقة 
إلى التسوق في مهرجان البر 
بجانب فــرع لــوازم العائلة 
واالســتفادة مــن األســعار 

املميزة.

جولة في مهرجان البر 

جانب من افتتاح املهرجان

اجلانبان ناقشا 
التعاون املستقبلي 

لدعم العمل 
اخليري وخدمة 

فريضة الزكاة


