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 جدد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
التأكيد على اهمية التعاونيات فــي دولــة 
الكويت كرافد تنموي وخدمي ومجتمعي فاعل، 
منوها الى حرصه التام على تعزيز التعاون 
املثمر مع اجلمعيات التعاونية في احملافظة، 
لالرتقاء مبستوى االداء لتلبية االحتياجات 
وحتقيق الراحة وممارسة كل جمعية تعاونية 
مسؤوليتها املجتمعية في نطاقها على الوجه 

االكمل.
 وخـــالل افتتاحه مــركــز ضاحية جمعية 
االحمدي التعاونية مساء امس االول، بحضور 
عضو مجلس االمة حمدان العازمي، ورئيس 
مجلس ادارة جمعية االحمدي التعاونية عبد 
الهادي العازمي، وعــدد من وجهاء املنطقة، 
هنأ احملــافــظ اخلــالــد مجلس ادارة اجلمعية 
واملساهمني واهــالــي االحــمــدي بهذا االجنــاز، 
مشيرا الى حرصه الدائم على دعم اجلمعيات 
التعاونية الدائها مهامها وتذليل ما قد يعترض 
مسيرتها من عقبات بالتعاون والتنسيق مع 

مختلف اجلهات الرسمية املعنية في البالد.

ـــازات الطيبة  ــد اخلــالــد انــه رغــم االجن  واك
اجلديرة بالتقدير خالل الفترة املاضية اال ان 
الطموحات تبقى اكبر لتعزيز اوجه الرعاية، 
وكل ما يكفل استيفاء اهالي وقاطني احملافظة 
الحتياجاتهم في اماكن سكنهم، معربا عن 
ارتــيــاحــه للتطور امللموس فــي هــذا االجتــاه 
بانضمام صروح خدمية وتنموية وترفيهية 
بشكل مــتــســارع الـــى منظومة املــؤســســات 
واالجهزة واملرافق القائمة، متمنيا للجمعيات 
التعاونية على امتداد محافظة االحمدي املزيد 

من النجاح والتطور.
 بــدوره اعــرب النائب حمدان العازمي عن 
سعادته بتشييد مثل هذا الصرح اخلدمي في 
مدينة االحمدي، مهنئا اهل املنطقة من مواطنني 
ومقيمني باجنازه بعد طول انتظار، الفتا الى 
انه يعد السوق االضخم واالكبر في املنطقة 
متمنيا التوفيق للقائمني على جمعية االحمدي 

مبا فيه مصلحة املساهمني وسكان االحمدي.
 من جانبه توجه رئيس مجلس ادارة جمعية 
االحــمــدي التعاونية عبد الــهــادي العازمي 

بالشكر الــى محافظ االحــمــدي الشيخ فــواز 
اخلالد على دعمه املتواصل للجمعية، منوها 
الى ان هناك الكثير من املشكالت التي كانت 
متثل عائقا امام االنتهاء من هذا الصرح، خاصة 
وانه مت االنتهاء من بنائه منذ عام 2012، اال 
ان مشكلة الكهرباء كانت عائقا رئيسيا امام 
افتتاحه ما عطل افتتاح املــشــروع ملــدة اربع 

سنوات كاملة.
 واشار العازمي الى ان تكلفة انشاء وجتهيز 
املبنى وصلت الى 11.5 مليون دينار، موضحا 
انه تتوفر فيه كافة اخلدمات التي يحتاجها اهل 
مدينة االحمدي خاصة املستوصف التخصصي 
ونقطة االمن التابعة لوزارة الداخلية، اضافة 
الــى مجمع خدمات يضم جهات عــدة ابرزها 
البلدية والتجارة ومكتبة عامة وصالة افراح، 
الفتا الى انه مت بنائه على مساحة 40 الف متر 
واستغرق بناؤه نحو 4 سنوات خالل الفترة 

من 2009 الى اوائل 2013
. وحول الفروع املستثمرة قال العازمي هناك 
67 فرعا استثماريا بالسوق املركزي، مشيرا 

الى ان عدد املساهمني باجلمعية يصل الى نحو 
3 االف مساهم بينما السوق يخدم مايقارب 70 
الف مواطن ووافد في مدينة االحمدي، مؤكدا 
ان السوق سوف يعمل على مدار الـ 24 ساعة 
خلدمة االهــالــي، ومبناسبة االفتتاح توجد 

تخفيضات على اكثر من 1000 صنف.
واضــاف: بعد اعتماد امليزانية سوف نزف 
البشرى للمساهمني بوجود ارباح تكسر الرقم 

القياسي السابق
 مــن جهته أعلن رئيس املشتريات عــادل 
الشمري، عن حتقيق اجلمعية 76 ألف دينار 
مــن مجاني املشتريات خــالل السنة املالية 
املنتهية فــي 2016، مــؤكــدا أن هــذا الــرقــم لم 

يتحقق في سجل تاريخ اجلمعية.
 وأوضــح الشمري أن املبالغ التي حققتها 
اجلمعية من مجاني املشتريات خالل السنة 
املالية 2015 وصلت نحو 36 ألف دينار، وكان 
الرقم األعلى في تاريخ اجلمعية، إال أن العام 
املــاضــي كسر الــرقــم السابق بالوصول إلى 

الضعف.

رعى افتتاح مركز ضاحية األحمدي تزامنا مع األعياد الوطنية

فواز اخلالد: اإلجنازات التي حتققت جديرة بالتقدير 
والطموحات أكبر لتعزيز أوجه الرعاية واخلدمات

جولة داخل املركز لقطة جماعية للحضور اخلالد والعازمي يفتتحان مركز ضاحية جمعية االحمدي

اجلالية املصرية شاركت الكويت 
احتفاالتها بأعيادها الوطنية 

ريا�ض عواد 

في اطار مشاركة اجلالية املصرية فرحة 
الشعب الكويتي في احتفاالت العيد الوطني 
وعيد التحرير، تقيم اجلالية املصرية يوما 
ترفيهيا في قرية صباح األحمد التراثية 
وذلــك يــوم اجلمعة املــوافــق 24 فبراير، 
يتضمن االحتفال فقرات فولكلورية مصرية 
وكويتية من فرق الفنون الشعبية وفرقة 
احلصان وفرقة النوبة للتراث الشعبي، 
وفرقة املسابقات الكويتية التي تقدم هدايا 

قيمة وموبايالت للفائزين.
ــي خــتــام الــيــوم يلتقي اجلميع في  وف
القاعة األميرية ملشاهدة احلفل الفني الذي 
يحييه جنوم األوبــرا املصرية والبرنامج 
الشهير THE VOICE KIDS بقيادة 

املايسترو صالح مصطفى.
يحضر احلفل السفير املــصــري ياسر 
عاطف وقنصل مصر في الكويت السفيرة 
هــويــدا عــصــام وعـــدد مــن اعــضــاء البعثة 

الدبلوماسية.< احتفاالت وطنية


