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مدير اجلمارك هنأ األمير والشعب الكويتي برمضان

العواد: بصماتها واضحة وراسخة مبختلف املجاالت

اجلالوي: تواصل املجتمع الكويتي يزيد في شهر الرحمة

مطران األرمن األرثوذكس هنأ صاحب السمو:
نفخر بالعيش على أرضكم الطيبة يا أمير السالم

»املهندسني« تهنئ املرأة الكويتية
بالذكرى الـ 13 لنيل حقوقها السياسية

  هنــأ مديــر عــام اإلدارة 
العامة للجمارك املستشــار 
جمــال اجلــاوي صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك وأســرة آل صباح 
الكرام ووزير املالية د.نايف 
احلجــرف وكافة منتســبي 
اجلمارك الكويتية والشعب 
الكويتــي الكرمي مبناســبة 

بحلول شهر رمضان املبارك، 
سائا اهلل عز وجل أن يتم 
فيه علــى الكويت وقيادتها 
وأهلها نعمة األمن والرخاء.

  وأضاف اجلاوي: إننا في 
مثل هذه املناسبات نستذكر 
دائمــا وإلى جانــب قيمتها 
الدينية قيمتها االجتماعية 
مبــا متثله مــن مناســبات 
ملزيد من التواصل بني أبناء 
املتماسك  الكويتي  املجتمع 
فــي ظــل قيادتــه احلكيمة 

وأسرة آل الصباح، متمنيا 
أن يجعله اهلل شــهر رحمة 
وخيــر علــى أمة اإلســام، 
وأن يدمي الصحة والعافية 
على صاحب الســمو األمير 
ملواصلة قيادة مسيرة اخلير 
والعطاء للوطن الغالي نحو 
كل مــا فيه عزته وازدهاره، 
مبتهــا إلى البــاري تعالى 
أن يعيد هذا الشــهر املبارك 
على اجلميع باخلير واليمن 

والبركة.

هنــأ األســقف ماســيس 
زوبويــان مطــران األرمــن 
االرثوذكس في الكويت والدول 
املجاورة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 
االحمد، مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، وقال مطران 
االرمن االرثوذكس في تصريحه 
املناســبة:  الصحافــي بهــذه 
يشــرفني ان نهــــنئ ســـموكم 
باسم الطائفة االرمنية بـــــهذه 
املناسبة السعيدة، واننا جميعا 

يا صاحب السمو لنفخر بأننا 
نعيش على ارضكم الطيبة منذ 
بداية اخلمسينيات وحتى اآلن، 
ارض السام يا امير السام، 
ونحن نشعر بأننا في بلدنا، 
حقا ســموك تســتحقها، حقا 
انت امير االنسانية، جلهودكم 
الكبيرة واسهاماتكم اجلليلة 
الســامية فــي  ومبادراتكــم 
مجال العطاء االنساني وهذا 
ما اجمع عليه العالم جتسيدا 
للمكانة املرموقة التي تتبوأها 
الكويت لدى املجتمع الدولي، 

وتقديــرا لدورها الريادي في 
تبني املبادرات االنسانية في 

العالم أجمع.
واضــاف زوبويان: نســأل 
اهلل العلي القدير ان يؤازر اليد 
اخليرة والنظرة النيرة لتبقى 
الراية التي رفعتموها راية العز 
واالمان ونصرة االنسان خفاقة 
في سماء الوطن ولتبقى كويتنا 
الغالية برعايتكم واحة امان وبر 
سام وجنمة وضاءة في سماء 
االفق الكوني، اعاده اهلل على 
سموكم باخلير وفائض النعم.

هنأت جمعية املهندسني 
الكويتيــة بالذكرى  املــرأة 
لنيلهــا  عشــرة  الثالثــة 
حقوقها السياسية في جلسة 
تاريخية شهدها مجلس األمة 

في ١6 مايو ٢٠٠5.
وبهــذه املناســبة، قالت 
نائبــة رئيــس اجلمعيــة 
م.بشاير العواد إننا وبهذه 
املناســبة نســتذكر كافــة 
اجلهــود والتضحيات التي 
قدمتها املرأة الكويتية حتى 
فرضت نفسها كعنصر فاعل 
ومؤثر في املشهد السياسي.
العــواد فــي  وأضافــت 
تصريــح صحافي أن املرأة 
الكويتية لعبت دورا كبيرا 
في تاريخ الكويت وتقلدت 
مناصــب قياديــة رفيعــة 
وتولت الوزارات والعضوية 

في مجلس األمــة والبلدي 
وغيرها، فكانت بحق نصف 
الفاعــل واملؤثر،  املجتمــع 
مضيفة أننا ال نزال نطمح 
ملزيد من املساحات القيادية 
للمرأة الكويتيــة حيث إن 
نســبة النســاء فــي هــذه 
املناصب ال تزال دون املأمول.
وأوضحــت أن بصمات 
املــرأة الكويتيــة واضحــة 
وراسخة في مختلف مجاالت 
التنميــة والثقافــة والعلم 
الــى  باإلضافــة  واآلداب، 
دورها األسري واملجتمعي 
الكبيريــن، وأننــا ندعــو 
كل نســاء الكويــت ومنهن 
الــى مزيد من  املهندســات 
االنخــراط والتفاعــل فــي 
حياتنا السياسية والعامة 
تعزيزا لدورنا الذي أتاحته 

قيادتنــا السياســية ممثلة 
بحضــرة صاحــب الســمو 
األميــر حفظــه اهلل ورعاه 
وســمو ولــي عهــده األمني 

وحكومتنا الرشيدة.
وخلصــت نائبة رئيس 
جمعية املهندســني الى أننا 
وبهذه املناسبة نتقدم لكل 
الكويتيات الاتي متكنَّ من 
حتقيق الكثير من االجنازات 
بالشــكر علــى ما قمــن به، 
ونهنئ أنفسنا وكل النساء 
الاتــي يتبــوأن مناصــب 
قيادية في مختلف املجاالت، 
ونحــن على ثقة بأن دورنا 
سيكون أكبر وأكثر فاعلية 
في حتقيــق التنميــة التي 
ننشــدها للوطــن والرؤية 
األميريــة الســامية لكويت 

جديدة ٢٠35.

جمال اجلالوي

األسقف ماسيس زوبويان

م.بشاير العواد

المعصب للمالية واإلدارية والشمري لالستيراد واألسعار والسهلي لإلعالم

الهضيبان رئيسًا الحتاد اجلمعيات والكندري نائبًا 
واملطر للسر واملطيري للصندوق

محمد راتب 

عقــد احتــاد اجلمعيــات 
التعاونية جمعيته العمومية 
التصديــق  خالهــا  ومت 
املالــي  التقريريــن  علــى 
واإلداري، بحضــور عدد من 
أعضــاء العموميــة وممثلي 
اجلمعيــات لــدى االحتــاد. 
ومت خال االجتماع تشكيل 
مجلس االدارة برئاسة خالد 
الهضيبــان وعلــي الكندري 
نائبــا للرئيس ووليد املطر 
أمينا للسر وأحمد املطيري 
امينــا للصنــدوق ونايــف 
املعصب رئيسا للجنة املالية 
واإلدارية وناصر الشــمري 
رئيســا للجنــة االســتيراد 
والشــراء اجلماعــي وجلنة 
مراقبــة ومتابعة األســعار 
وسعود السهلي رئيسا للجنة 
العامة  االعــام والعاقــات 
وعضويــة ســالم العازمــي 

ود.سعد الشبو. 
وبهذه املناسبة، أكد رئيس 
التعاونية  احتاد اجلمعيات 
خالد الهضيبان في تصريح 
خاص لـ »األنباء« أن املرحلة 
املقبلــة ســتكون لإلجنــاز 
والتطويــر وتنويع مصادر 
الدخل في االحتاد وفق اآلليات 
والقوانــني الناظمــة لذلــك، 

مشــيرا الــى أننا سنســعى 
للتوسع في ســلع التعاون 
وتوفيرهــا بكميــات كبيرة 
وبأسعار منافسة. وتابع انه 
يقع على االحتاد مسؤوليات 
كبيرة في املرحلة املقبلة جلهة 
األمن الغذائي واحملافظة على 
التعاونية  مكانة اجلمعيات 
واخلدميــة  االقتصاديــة 
واالجتماعية والتواصل مع 
املسؤولني في جهات الدولة 
إلشراك االحتاد املمثل الشرعي 
للجمعيات في اتخاذ القرارات 
املتعلقة بالشؤون التعاونية 

والتجارية. 
وزاد: نحن حريصون على 

التعاون مع اجلمعيات عبر 
ممثليها في االحتاد، ونفتح 
ابوابنا الستقبال االقتراحات 
الهادفة  البناءة والشــكاوى 
لتطويــر العمــل التعاوني، 
موضحا أننا أمام مرحلة مهمة 
تستدعي تضافر كل اجلهود 
جلعــل الفكر التعاوني اكثر 
نضجا وجتاوبا مع متطلبات 
العصر.  وأشار الهضيبان الى 
ان االحتاد سيعمل على دعم 
الشباب وإطاق املهرجانات 
لألسر املنتجة والتواصل مع 
اجلمعيات لتنظيم املهرجانات 
التســويقية اخلاصة بسلع 

التعاون بأقل األسعار.
خالد الهضيبان

جانب من جولة الوكيل

الوكيل عبدالعزيز شعيب وعبدالرحمن القديري وأعضاء مجلس االدارة بافتتاح املهرجان

انطلق برعاية وحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون

50% تخفيضات مبهرجان السلع الرمضانية في »مشرف«
محمد راتب

أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
التعاون في وزارة الشــؤون 
عبدالعزيــز  االجتماعيــة 
شعيب ان فكرة انشاء شركة 
لتوريد اخلضار والفواكه الى 
اجلمعيات التعاونية ما زالت 
في طور الدراسة بالتنسيق 
مع وزارة التجارة والصناعة 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهاكية التي صدرت منهم 
الفكــرة، مضيفــا ان الفريق 
املكلف من الشؤون مبتابعة 
قضية الشراء املباشر للخضار 
والفواكه مســتمر، وسيرفع 
للجهــات  املقتــرح  قريبــا 

املختصة.
وقال في تصريح صحافي 
على هامش حضوره افتتاح 
املهرجان الرمضاني جلمعية 
مشرف التعاونية اننا ندعم 
تكويت اجلمعيات التعاونية، 
حيــث هنــاك بروتوكول مت 
التوقيــع عليه مــع اجلهات 
املختصة، الفتــا الى ان ذلك 
يتم حسب رغبة كل جمعية 
ومتطلباتها ومركزها املالي.

وكشف عن توجه لوضع 
كادر وظيفــي للجمعيــات 
التعاونيــة، وتعزيز املراكز 
املالية للجمعيات التعاونية 
التي تتيح الفرصة ألكبر عدد 

رئيس االحتاد هنأ القيادة السياسية برمضان
التعاونية  تقدم رئيس احتاد اجلمعيات 
االســتهالكية خالــد الهضيبــان بالتهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك مبناسبة شهر رمضان املبارك. 
وأشاد الهضيبان في تصريح صحافي 
مبناسبة الشهر الفضيل باجلمعيات التعاونية 
والعروض التي قدمتها قبل بداية الشــهر 
الفضيل واحلرص على توفير السلع األساسية.

وأوضح ان اجلمعيات تسعى الى توفير 
املواطنون واملقيمون  التي يحتاجها  السلع 
في الكويت بأسعار مناسبة في هذه املناسبة 

العزيزة على قلوبنا.
ودعا الهضيبان اجلمعيات الى االستمرار 
في تقدمي العروض واملهرجانات في شــهر 
رمضان املبارك وحتى بعد انتهاء الشــهر 
الفضيل، مؤكدا ان االحتاد سيســعى الى 
متابعة األسعار واحلرص على توفيرها بشكل 

مستمر بأسعار مناسبة.

من املواطنني لالتحاق بالعمل 
فــي اجلمعيــات التعاونيــة 
بوجود معايير تضمن االمان 

الوظيفي.
واكــد ان هنــاك توجهــا 
لتكــرمي أفضــل اجلمعيــات 
مــن خــال تعزيــز املركــز 
املالــي، وجناحهــا االداري، 
وافضل جمعية متعاونة مع 
الوزارة وقراراتها، حيث ان 
جميع هذه املعايير يجب ان 
تتواجد، كما ان ذلك سيخلق 
نوعا من املنافسة والتحفيز 
ونحن نشيد بتعاونية مشرف 
وجناحها ومتيزها. واشار الى 
ان مثل هذه املهرجانات ليست 
بجديدة على جمعية مشرف، 
مضيفا ان الــكل يجمع على 
ان اجلمعية مــن اجلمعيات 

الرائدة بالكويت. ولفت الى 
ان هناك 7٠٠ سلعة يشملها 
املهرجان من السلع االساسية 
التي يحتاجها املستهلك في 

شهر رمضان املبارك.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
مجلس ادارة جمعية مشرف 
التعاونية عبدالرحمن القديري 
حرص اجلمعية على احملافظة 
على االســتقرار املالــي لها، 
ومن خال خطة مت وضعها 
لعشر سنوات )٢٠١٠ـ  ٢٠٢٠(، 
مبينا وجود دراسة ومراجعة 
شهرية وربع سنوية لرصد 
النمو املالي وأوجه الصرف 
للجمعية وفروعها، موضحا 
ان رؤيتنا للســنوات املقبلة 
تتماشــى مع خطط مجلس 
التنفيذيــة  االدارة واالدارة 
بتعزيز قيمة وتطوير ومنو 
اعمال اجلمعية وانشــطتها 
وتنمية االرباح واالستمرار 

بهذا النجاح.
ان  القديــري  وأضــاف 
اجلمعية تضع خطة لكل فرع 
من اصل ١١ تابعني لها، عاوة 
على 3 افرع وســوق مركزي 
في غرب مشــرف، فضا مع 
افرع التجميل ولوازم العائلة 
والصيدلية، مشيرا الى انتهاء 
اجلمعية من توزيع السات 
الرمضانية على مساهميها.

ولفــت القديــري الى ان 

الرمضاني يشــهد  املهرجان 
تخفيضات تصل الى 5٠% على 
بعض االصناف ومبشــاركة 
اكثر من 75 شــركة، مشــيرا 
الى انــه يقــام بالتزامن مع 
خمس مهرجانات تسويقية 
بخصومــات كبيــرة ومنهــا 
مهرجــان لاوانــي املنزلية، 
مضيفــا ان مهرجان الســلع 
الرمضانية يعد اخلامس عشر 
خال العام احلالي من اصل 

3٢ مهرجان.
وذكر ان اجلمعية رصدت 
نحــو ١.5 مليون دينار لهذه 
املهرجانــات وهــي ميزانية 
معتمــدة مــن قبــل وزارة 
ان  الــى  الفتــا  الشــؤون، 
الوكيــل املســاعد اطلع على 
املوقع املخصص للمشاريع 
الصغيــرة، والذي من املقرر 
ان يتــم جتهيــزه بالتكييف 
واملعدات الازمة، ويضم ٢4 
محا متت اجراءاتها كما هو 
مخطط لها. وشــدد القديري 
على ضرورة توعية املساهمني 
عن بعــض املهرجانات التي 
تنظمها اجلمعيات التعاونية، 
والتي تؤثر على املركز املالي 
للجمعيــة، وبالتالي توزيع 
مشــيرا  عليهــم،  االربــاح 
الــى وجود جمعيــات تنظم 
مهرجانــات بــدون تخطيط 

مسبق.

بدء توزيع السلة الرمضانية بـ 5 فلوس فقط.. ومهرجان رمضاني ضخم

املواش: هدم وجتديد فرع 1 بتعاونية كيفان مقابل »الفيحاء«
محمد راتب

أعلن أمني الســر في جمعية 
كيفان التعاونية نادر املواش انه 
سيجري العمل على هدم وإنشاء 
وجتديد الفرع رقم ١ املقابل ملنطقة 
الفيحاء ليكون من دورين ارضي 
وميزانني، مشيرا إلى أن امليزانني 
سيشتمل على محات استثمارية 
املنطقــة  احتياجــات  تواكــب 

وتطلعات املساهمني الكرام. 
وتابــع املواش فــي تصريح 
صحافــي أن هذا الفرع له أهمية 
كبرى من حيــث اخلدمات التي 

يقدمهــا، وقــد بات لزامــا علينا 
العمــل علــى جتديــده ليواكب 
التطور والتطلعات وتوفير افضل 
اخلدمات للمستهلكني واالستفادة 
مــن جميــع املســاحات ويكون 
مبظهر حضــاري يواكب جميع 
الفــروع األخرى التــي نحرص 
على جتديدها علــى الدوام بكل 

ما يستلزم.  
وفيما يتعلق بشهر رمضان 
املبارك، ذكر املواش انه مت البدء 
بتوزيع السلة الرمضانية وهي 
حتتوي على مجموعة كبيرة من 
االصنــاف والســلع الرمضانية 
واألساسية بسعر 5 فلوس فقط، 

في حني تبلغ القيمة احلقيقية لها 
5٠ دينارا إال أننا نقوم بتوفيرها 
بســعر رمزي دعما للمساهمني 

خال الشهر الفضيل. 
وأضاف أنه إلى جانب السلة 
الرمضانية، فإنه مت إطاق مهرجان 
رمضان التسويقي الضخم الذي 
يحوي مئات األصناف بتخفيضات 
عالية جــدا إلى جانب العروض 
املتنوعة املســتمرة على الدوام 
والتــي يجــري خالهــا اختيار 
أصناف ذات دوران كبير وطلب 
من قبل املســتهلكني وتوفيرها 
بأســعار اقل من أســعارها التي 

تباع بها عادة.
نادر املواش


