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مدير العالقات العامة في stc أحمد النويبت محاضرا الطالب خالل زيارتهمأحمد النويبت وركان اجلدعان من stc متوسطني طالب اجلامعة األمريكية

stc تستضيف طالب اجلامعة األمريكية بالكويت
استقبلت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمــات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عــددا مــن طــالب اجلامعــة 
 «AUK» األمريكية في الكويت
في مقرها الرئيسي. وتأتي هذه 
 stc املبادرة متاشيا مع حرص
على تعزيــز تواصلها الدائم 
مع شريحة الشباب احليوية 
وبهدف تعريــف الطالب عن 
أنشــطة برنامج املســؤولية 
املجتمعيــة وبيئــة العمل في 

اتصاالت الشركات وبالتعاون 
مع ادارة املوارد البشــرية في 
stc رؤية الشركة االستراتيجية 
فيما يتعلق ببرنامج املسؤولية 
املجتمعية الشــامل، مســلطا 
الضــوء على املبــادرات التي 
نظمتهــا stc وشــاركت فيهــا 
على مر السنني والذي تتناول 
املوضوعــات األكثر شــيوعا 
ضمن ركائزنا الرئيسية، وهي 
الصحة والبيئة وريادة األعمال 

ومتكني الشباب.
كما استضاف فريق املوارد 
البشــرية الطالب في جلســة 

باالســتراتيجيات،  تعنــى 
التكنولوجيــا،  التســويق، 
البشــرية، انطالقا  واملــوارد 
من اســتراتيجيتها للتكويت 
الكفاءات احمللية  واستقطاب 

في املجاالت املختلفة.
وبعد اجلولة التي قاموا بها 
في أقسام الشــركة املختلفة، 
الهدايــا  قامــت stc بتوزيــع 
التذكارية على الطالب تقديرا 
لهم وفي بادرة تشجيعية لهم 
على استكمال سعيهم لبلوغ 
مســتقبل باهر في مساراتهم 

املهنية.

استعرضوا خاللها ثقافة وبيئة 
العمل في stc وقيم املؤسسية 
للشركة والذي تعكس احلياة 
اليوميــة ملوظفــي  العمليــة 
الشركة الذين يعتبرون شريكا 
أساسيا في حتقيق االجنازات 
للشركة. وأشار فريق املوارد 
البشرية في stc إلى ان أبواب 
الشركة مفتوحة امام الكوادر 
الكويتيــة املتميــزة الباحثة 
عن عمل في مختلف املجاالت 
والتخصصات وقطاعات العمل 
لديهــا مبــا يشــمل الوظائف 
التقنيــة واملتخصصــة التي 

لتعريفهم ببرنامج املسؤولية املجتمعية وببيئة عمل الشركة

إحــدى شــركات االتصــاالت 
الرائدة في الكويت. وأشارت 
stc إلى أن الزيارة تســتهدف 
إطالع ٣٠ طالبا على بيئة العمل 
في الشــركة متهيــدا لدخول 
سوق العمل مستقبال. وخالل 
الزيــارة، اســتعرض فريــق 

«الصفا» جنحت في تسيير «شركاء اخلير ١١» إلى قرغيزيا
الشايع: افتتحنا ١٦ مشروعاً نوعياً مبشاركة نخبة من املشايخ والناشطني واحملسنني واحملسنات

محمد الشايع مع عدد من األطفالمحمد الشايع ونخبة من املشايخ والناشطني واحملسنني واحملسنات يفتتحون أحد املشاريع

قرغيزيا ـ ثامر السليم

بفضل اهللا ومنته، جنحت 
جمعيــة الصفــا اخليريــة 
اإلنســانية بتســيير رحلتها 
اخليريــة احلاديــة عشــرة 
ملتبرعيهــا وداعميها الكرام، 
حيث شارك وفد رحلة شركاء 
اخلير ١١ في افتتاح املشاريع 
النوعيــة والتنمويــة التــي 
مت تدشــينها فــي جمهورية 
قرغيزيا خــالل الفترة من ٢ 
إلى ٦ اجلــاري، حرصا منها 
على إبراز وتعزيز شــفافية 
العمل اخليري الكويتي، وأن 
هؤالء املتبرعني هم شــركاء 

اخلير والنجاح.
في هذا الصدد، أعرب رئيس 
مجلــس إدارة جمعية الصفا 
اخليريــة اإلنســانية محمــد 
الشايع عن بالغ سعادته بتكلل 
هذه الرحلة بالنجاح والتميز، 
مبينا أنها متيــزت بحضور 

الكويتية باتت عالمة بارزة في 
صناعة اخلير، وأن لها السبق 
والريــادة فــي مجــال العمل 
اخليري واإلنســاني، مشيرا 
إلى أن هذه االفتتاحات متيزت 
بتمثيل كبار املســؤولني في 
الدولة من احملافظني ورؤساء 

املدن ورؤســاء البلديات في 
جمهورية قيرغيزيا وغيرهم.

وبــني الشــايع أن الصفا 
اإلنسانية افتتحت خالل هذه 
الرحلة اخليرية ١٦ مشروعا 
متميزا، ومن ذلك قرية خديجة 
النموذجيــة  بنــت خويلــد 
املتكاملة املؤلفة من ١٠٠ بيت 
ومسجد ومستوصف ومخبز 
ومشغل للخياطة، كما دشنت ٥ 
مساجد في محافظات مختلفة 
مــن اجلمهوريــة، وأقامت ٥ 
شــبكات للميــاه، ليســتفيد 
منها أكثر من ٦٠٠٠ نســمة، 
و٣ مخابــز لألرامــل واأليتام 

واملساكني.
وأضاف: وقام الوفد بزيارة 
لدار العم جابر أحمد السليطي 
ودار يوسف ونورة لأليتام، 
ومشــاركة األرامــل واأليتام 
الفرحة والسعادة بهذا العطاء 
وتوزيع الكفاالت واملعونات 
الالزمة، لتوفير العيش الكرمي، 

مبينا أن الســعادة احلقيقية 
تكمن فــي إســعاد اآلخرين، 
ومتــى مــا أردنــا أن يفــرج 
اهللا علينــا كربة فلنفرج عن 
اآلخرين كرباتهم ونسعى في 

إسعادهم.
وفي اخلتام، تقدم الشايع 
بالشكر لعموم الوفد املشارك 
في رحلة شركاء اخلير احلادية 
عشــرة وعمــوم احملســنني 
واحملسنات واملشايخ والداعمني 
والناشطني واجلهات اإلعالمية 
ممثلــة بتلفزيــون الكويــت 
وجريدة «األنبــاء» وجريدة 
«الــراي» وجريــدة «النهار» 
والصحــف اإللكترونية على 
دعمهم مسيرة اخلير العطاء 
في جمعية الصفا اإلنسانية، 
داعيــا البــاري جــل وعال أن 
يتقبل منهم هذه األعمال وأن 
يجعلها خالصة لوجهه الكرمي 
وأن يثقل بها موازين حسنات 
اجلميع في جنته ودار كرامته.

شخصيات ورموز دينية من 
الكويت وثلة من احملســنني 
واحملســنات ومجموعــة من 
القنوات والصحف واإلعالميني 
وســائل  فــي  والناشــطني 

التواصل االجتماعي.
وأكد أن اجلهود اخليرية 

الزميل ثامر السليم مع أحد طلبة العلم

اخلضير: مخزون «التعاونيات»
إستراتيجي وبصالحية طويلة املدى

محمد راتب

أكــدت الوكيلة املســاعد 
لشؤون التعاون بالتكليف في 
وزارة الشؤون هيام اخلضير 
اســتمرار اجلــوالت علــى 
اجلمعيات التعاونية للتأكد 
مــن جاهزية األمن الغذائي، 
وتوافر حاجات املستهلك من 
السلع الغذائية واالستهالكية 
ومتابعــة األســعار ضمانا 
لعــدم زيادتهــا وخصوصا 
الفترة احلالية، مشيرة  في 

إلى أن املخزون في اجلمعيات كبير ويتمتع 
بصالحية طويلة املدى. وأشــارت اخلضير 
خالل جولة على جمعية الزهراء التعاونية 
من قبل فريق دعم منظومة األمن الغذائي أمس 
بحضور مفتشني من وزارة التجارة واملدير 
املعني الحتاد اجلمعيــات التعاونية، إلى أن 
جوالت الفريق جاءت بتوجيهات من مجلس 
الوزراء وقرار وزير الشؤون بتشكيل فريق 
منظومة األمن الغذائي برئاسة وكيل الوزارة 
عبدالعزيز الشــعيب وعضوية «الشــؤون» 
و«التجارة» و«احتــاد اجلمعيات» و«حماية 
املســتهلك». وردا على سؤال «األنباء» حول 
موجة ارتفاع األسعار في العديد من السلع، 
أوضحت ان الرقابة على األسعار مسؤولية 
«التجارة»، أما «الشــؤون» فمهمتها مراقبة 
الوضع العام، نافيــة قيام احتاد اجلمعيات 

برفع سعر أي سلعة حتى اآلن.
وفيمــا يتعلق باإلجــراءات املتخذة حال 
نقص املخزون الغذائي في أي جمعية، بينت 
اخلضير وضع آلية عمل ملخالفة اي جمعية 

إنقــاص املخــزون  تتعمــد 
االســتراتيجي، أمــا إن كان 
األمــر مــن الشــركات فهذا 
يرجع إلى «التجارة»، الفتا 
أن «الشؤون» تتابع أوضاع 
الدجــاج وســنضع حلــوال 
وآليــات مناســبة لتوفيره 
بعد دراسة أســباب ارتفاع 

األسعار.
بدوره، قال رئيس تفتيش 
وزارة التجارة في محافظة 
عبدالعظيــم  الفروانيــة 
الشملي: قمنا بالتعاون مع 
«الشؤون» بالتفتيش على اجلمعيات للتأكد 
من توافر السلع في املخازن بكميات تناسب 
حاجة املستهلك، الفتا إلى أن مفتشي وزارة 
التجارة منتشــرون لضبط حاالت االحتكار 
للكسب غير املشروع في اجلمعيات أو احملالت 
أو الشــركات وحترير ضبطيات وإرســالها 

للنيابة التجارية التخاذ الالزم.
من جانبــه، ذكر رئيــس جمعية حماية 
املستهلك مشعل املانع انه مت تقسيم اجلمعيات 
التعاونية بحســب املواقع للنظر في فروق 
األسعار، مشيرا إلى اكتشاف فروقات بسيطة 
في بعض املنتجــات، وخصوصا الدجاج ما 
اســتدعى قيام مســؤولي االحتــاد مبتابعة 

املوضوع والتفتيش.
ولفت املانع الى ان من أسباب ارتفاع أسعار 
بعض املنتجــات إلغاء العروض الســنوية 
املقدمــة من الشــركات، والعودة ألســعارها 
الطبيعة بناء على تعميم سابق من االحتاد، 
مؤكدا متابعة الفريق لألسعار واحلرص على 

حماية املستهلك.

أكدت مخالفة أي جمعية تتعمد إنقاص املخزون

هيام اخلضير

«الشؤون» تعتمد تشكيل
«تعاونية سعد العبداهللا» برئاسة املطيري

محمد راتب

اعتمدت وزارة الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية تشــكيل مجلس 
إدارة جمعية سعد العبداهللا 
التعاونية لعام ٢٠٢٢ برئاسة 
فهد شبيب املطيري، ومحمد 
مزعل العنزي نائبا للرئيس، 
الظفيــري  ماطــر  وعــزام 
أمينا للســر ورئيسا للجنة 
املشــتريات، وعبداهللا هالل 
أمينا للصندوق،  الشــمري 

ومشــعل عاصــي الظفيــري رئيســا للجنة 
االجتماعية، وســعد عامر املطيري رئيســا 
للجنة املالية واإلدارية، وناصر احلداد رئيسا 
للجنة املشاريع الصغيرة، وجمال الظفيري 

عضو مجلس إدارة.
وبهذه املناسبة، أكد رئيس مجلس اإلدارة 

فهد املطيري، أنه مت توزيع 
املناصب اإلداريــة واللجان 
بالتزكية، ما سينعكس إيجابا 
على املساهمني واملستهلكني 
من خالل حتقيق تطلعاتهم 
وآمالهــم عبر تطوير العمل 
اإلداري والفني واخلدماتي، 
وكذلك علــى صعيد تنظيم 
املهرجانات والعروض، شاكرا 
أعضــاء مجلس اإلدارة على 
تزكيتــه فــي تولي رئاســة 

اجلمعية.
وأشــار املطيري إلى أن 
مجلس اإلدارة أخذ عهدا بأن يضع اجلمعية 
في مصاف اجلمعيات الرائدة، وسيعمل خالل 
الفتــرة املقبلة علــى توفيــر كل احتياجات 
املســاهمني من خالل تنظيم املهرجانات مع 
توفير مزيد من اخلدمات األخرى التي ستكون 

وفق رؤية مجلس اإلدارة.

فهد املطيري

تنزيالت «ايكيا» األكبر على اإلطالق تبدأ اليوم
تبدأ تنزيــالت ايكيا األكبر على اإلطالق 
اليوم، فتنزيالت ايكيا تعتبر احلدث األكثر 
إثارة الذي ينتظــره كل أهالي الكويت لهذا 

العام!
وســنة بعد ســنة، تفــي ايكيــا بوعدها 
وحترص على أن تكون بجانبك لتســاعدك 
على عيش حياة أفضل، ومع التنزيالت األكبر 
على اإلطالق، واحللول اخلاصة باألثاث املنزلي 
التــي توفرها ايكيا بأســعار مذهلة بإمكان 

اجلميع التباهي مبنزل أفضل.
وابتداء من اليوم، اخلميس ٩ يونيو، تقدم 
ايكيا خصما لغاية ٧٠٪ على أكثر من ٢٠٠٠ 
حل من حلول األثاث املتوافرة في معارضها، 
وتشمل مجموعة مختارة من األرائك، واألسرة، 
وأطقم السفرة، واملنسوجات، واإلكسسوارات 
املنزلية، وكل شيء ميكنك أن حتلم به بأسعار 

مذهلة.
من منا ال يحب الصفقات اجليدة؟!

تسوق اآلن في ايكيا األڤنيوز، وايكيا ٣٦٠ 
وايكيا مول العاصمة، أو عبر اإلنترنت من 

.IKEA Appو IKEA.com.kw خالل
ماذا تنتظر؟ ايكيا في انتظارك!

وتقدم ايكيا األثــاث املنزلي ذي اجلودة 
والتصاميم اجلميلة والعملية، ودائما بأسعار 
تناســب اجلميع. وتراعي ايكيا في انتاجها 
املعايير اخلاصة بصحة اإلنســان والبيئة. 
هناك عدة شركات ملالك مختلفني تعمل لعالمة 
ايكيــا التجارية، وجميعها تتقاســم الرؤية 
ذاتها: «من أجل حياة يومية أفضل لكثير من 
الناس». إيكيا شركة سويدية رائدة في مجال 
Marketing@.األثاث املنزلي منذ العام ١٩٤٣

alanba.com.kw - Sent from my iPhone

سمك الـ «أونالين».. غش وخداع للمستهلك
محمد راتب

أكدت مصادر في سوق السمك وباعة لـ 
«األنباء» أن مظاهر البيع خارج سوق السمك 
عادت من جديد، وانتشرت السيارات غير 
الشرعية املتنقلة واجلائلة حتت غطاء من 
مجهولني متنفذين، وتلونت مظاهر الغش 
بحلة جديدة بطلها الـ «أونالين»، وسط غياب 
الرقابة والعني الساهرة على تطبيق القانون 
ومنع هذه املظاهر وحماية املستهلك. وذكرت 
أن الغش واخلداع ميارسان على املستهلكني 
دون قوانني تضبط عملية البيع، أو رقابة 
تسيطر على التفلت غير املسبوق في سوق 
األسماك غير الشرعي، في حني يبقى الباعة 
احلقيقيون داخل الســوق يعيشون حالة 
من اليأس بســبب الوضع املأساوي الذي 
وصل إليهــا واقع بســطاتهم اخلاوية من 
عشاق الســمك، وغياب احلماية حلقوقهم 
في البيع. وقد بينت أنه يتم تصوير السمك 
الكويتي من قبل بعض الباعة اجلائلني على 
أنه طازج وإرساله للراغبني في شرائه ثم 
يطلب سعر مرتفع في ثمنه، ليقوم البائع 
بشراء املستورد وجتهيزه عبر غسله باملاء 
وتكييسه وبيعه على أنه كويتي، واحلقيقة 
أنه باكستاني أو إيراني، وفي حال مواجهته 
مبــا يفعل من قبل أحد الباعة في الســوق 
يقول «خلني استرزق».  هذه احلالة ليست 
عامــة في جميع الباعة عبر الـ «أونالين»، 

ولكن بعضهم ميارس الغش والبيع بأسعار 
فلكية، ما تســبب بإحجام املستهلكني عن 
احلضور للشراء ظنا منهم أن ما يصل إليهم 
ذا جودة عالية في حني هو في احلقيقة غير 
ذلك. وكانت «األنباء» نشــرت سابقا خبرا 
حول وجود حاالت لبيع ســالل مغشوشة 
من الروبيان خارج الســوق ولقي متابعة 
مشكورة من اللجنة الثالثية ومالحقة للباعة 
والقضاء على هذه الظاهرة بشكل مرحلي 
إال أنها عادت وبقوة خالل األيام املاضية، ما 
يطرح من جديد تساؤالت كثيرة حول موقف 
اجلهات املعنية من البلدية والتجارة وإدارة 
السوق والرقابة الغذائية حول هذه الظواهر 
املخالفة للقانون، واســتمرار أصحابها في 
التجاوز وتعريض حياة املستهلكني للخطر.

أسماك الزبيدي الصيد األوفر ملمتهني اخلداع


