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رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل المصيليت

نأس�ف لدخ�ول قانون التع�اون إل�ى أروقة مجل�س األمة وطرح�ه للمداولة 
احتياجاته�م عل�ى  الوق�وف  أو  في�ه  التعاونيي�ن  رأي  أخ�ذ  دون  أبري�ل  أول 

رحل�ة العمرة 24 مارس الجاري س�تكون في فنادق أبراج زمزم وس�تقدم 
خاللها أفضل الخدمات والهدايا والمس�ابقات والرحالت الداخلية مجانًا بالكامل

د  ا ع��د إل ا
بالدم  التبرع  ليوم 
تحت شعار »من 
يا وطني«  أجلك 
بالتعاون مع بنك 
الدم 1 أبريل 
لمقب�ل ا

تقريبا 9000 مساهم في الوقت احلالي.

تحطيم األسعار

ما أهم املهرجانات التسويقية التي قمتم بها؟
لدينا مهرجان شهري خاص بتحطيم األسعار، ويشمل 
جميع األصناف االستهالكية والغذائية، واألسعار مميزة 
جدا، واألكثر من ذلك أن اجلمعية نظمت مهرجان حتطيم 
األس����عار على السلع الرمضانية بنسبة 65% على أغلب 
الس����لع ملدة 15 يوما، وبلغت مبيعات الس����وق املركزي 
خالل فت����رة املهرجان نحو 750 ألف دينار كويتي وكان 
هذا املهرجان مخصصا للمساهمني فقط، وهذه سابقة هي 

األولى من نوعها على مستوى اجلمعيات. 
كما جرت العادة أن تقوم اجلمعية بتنظيم مهرجان 
الربيع في السوق املركزي القدمي وتوفير ما يحتاج اليه 
املساهم من مستلزمات البر والرحالت في املوسم احملدد 
ل����ه، بالتعاون مع كبرى الش����ركات املتخصصة في هذا 
املج����ال، حيث يقوم مجلس االدارة بدعم املهرجان ماديا 
وأصبحت بعض السلع تباع بس����عر التكلفة لتخفيف 
عبء غالء االسعار واستقطاب أبناء املنطقة واملساهمني 
للشراء من جمعيتهم بدال من الذهاب الى أسواق اجلملة 
واألسواق الش����عبية وذلك عبر توفير جميع املتطلبات 

من جميع الش����ركات وايجاد البدائل املتنوعة من السلع 
واالحتياجات باختالف أنواعها وأسعارها وهذا هو الهدف 
الذي يس����عى اليه مجلس االدارة. وقد نظمت اجلمعية 
أيضا مهرجان القرطاس����ية والعودة الى املدارس وكان 

البيع بسعر أقل من سعر التكلفة.

ارتفاع األسعار

ل��و حتدثنا عن ارتفاع أس��عار الكثير من الس��لع، كيف 
تنظرون لهذه القضية؟

ارتفاع األس����عار في الكويت مبالغ فيه مقارنة بدول 
اخلليج فهي تعتبر األولى في األسعار املصطنعة، لذا نطالب 
بتدخل احتاد اجلمعيات ووزارة التجارة، ونحن كجمعية 

سلوى أوقفنا جميع الزيادات اال عن طريق اللجنة.
وال يخف����ى على أح����د أن التجار وراء ه����ذه الزيادة 
املصطنعة، وهم يرفعون األس����عار بني الفترة واألخرى 
متحججني بحجج واهية وغير صحيحة كاألزمة املالية 
العاملية وارتفاع األس����عار الذي صاحب هذه املوجة الى 
جانب غالء امل����واد األولية وارتفاع وانخفاض أس����عار 
النفط عامليا، وكل هذا ال يعفي االحتاد من الوقوف أمام 
مس����ؤولياته واحلد من هذه الظاهرة والضرب بيد من 
حديد كل من تس����ول له نفسه التالعب بأرزاق الشعوب 

خالله توزيع أرقام وهواتف وأجهزة كهربائية، وقدمنا 
من خالله وجبات مفتوحة للرجال والنس����اء، كما كانت 

األلعاب مجانية متاما.
ولدينا أنشطة مستقبلية حيث سنقيم رحلة العمرة 
24 مارس اجلاري بسعر رمزي جدا، مقارنة بتعاونيات 
الكويت، وستكون اإلقامة في فنادق أبراج زمزم وستقدم 
خاللها أفضل اخلدمات والهدايا واملس����ابقات والرحالت 
الداخلية بصورة مجانية بالكامل، كما سيقوم مجلس اإلدارة 
خالل الشهر اجلاري أيضا بتكرمي املتفوقني واملتفوقات 

وذلك بعد االنتهاء من تسجيلهم.
ومن األنشطة أيضا تقدمي الدعم ملدارس املنطقة ملواجهة 
انفلونزا اخلنازير، وذلك بتوفير أجهزة قياس احلرارة 
واملطه����رات واملناديل الورقية اخلاصة، وغيرها، كما مت 
تس����ليم بيت الزكاة زكاة اجلمعية الت����ي بلغت 27235 

دينارا.
ولزيادة التواصل مع املساهمني حرص مجلس اإلدارة 
على توزيع الهدية الرمضانية عن طريق الدعم املقدم من 
الشركات للجمعية وبلغ عدد املستفيدين الذين تسلموا 
هداياهم 8100 من إجمالي عدد املساهمني الذي بلغ 8500 

خالل فترة توزيع الهدية.
كم عدد مساهمي اجلمعية؟

والتضييق عليهم.
كمجل��س ادارة، م��ا اآللية التي اتبعتموه��ا حملاربة هذه 

الظاهرة؟
نحاول االكثار من اقامة املهرجانات التسويقية وتخفيض 
األس����عار للحد والتخفيف من حدة الزيادة، حيث لدينا 
مهرجانات شهرية وعروض تشمل جميع املنتجات، علما 
أننا نقوم بطلب الفواتير وشهادات املنشأ من التجار، اال 
أن بعضهم لألسف يغيرون بلد املنشأ، فمثال اذا كان دولة 
آسيوية فانهم يجعلونها أوروبية، وذلك بهدف رفع سعر 
السلعة التي يوردونها، لذا فمن الصعوبة مبكان الوقوف 

على هذا األمر والتصديق به.

لجنة األسعار

قبل أيام صدر قرار بعودة جلنة األس��عار كيف تقرأون 
انعكاس هذا القرار وتأثيره في األسعار؟

برأيي هذا األمر سيضبط األمر اذا كان هناك جدية من 
اللجنة، ونحن نحسن الظن باالخوان في اللجنة.

انتخابات االتحاد 

كيف تنظرون الى انتخابات احتاد اجلمعيات؟
أؤيد التجديد لرئيس االحتاد احلالي د.حسني الدويهيس 
وأنا من أشد املؤيدين له، ألنه صاحب كفاءة ولدي قناعة 
بأنه سينهض باالحتاد ويعدل اخلسائر التي حلقت باالحتاد 
سابقا، لذا أعتقد أن قرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي كان صائبا وفي مصلحة العمل.

قانون التعاون

ما رأيكم في قانون التعاون، وماذا عن املطالبة بتعديله؟
احلقيقة أنه لم يؤخذ رأي التعاونيني خالل وضعه، 
وقد دخل مجلس األمة وسيطرح أول أبريل للمداولة األولى 
ومت اجراء بعض التعديالت عليه دون علم التعاونيني، 
مع العلم أنه����م أخذوا رأي الصحافيني في قانون املرئي 

واملسموع.
وخالل ع���ام كامل أصبحنا نس���مع عن تغيير 
القانون ورفع مواد ووضع أخرى، وأحيانا يقولون 
ان االنتخابات س���تجرى كل سنتني وأحيانا نسمع 
غير ذلك، اذن � لألسف � هناك تضارب في األقوال، 
وال أخفي على أحد أن لدينا اعتراضات على الصيغة 
األخيرة للقانون من حيث حل مجلس االدارة ألي 
س���بب كان، مع حرمان أعضاء املجلس احلالي من 
خوض االنتخابات اال بعد مرور 5 س���نوات، وهذا 

نعتبره ظلما لألعضاء.
كما أن صوتا واحدا ال يصح وهذا نعترض عليه، 
وال نعترض على العدد وامنا على الصوت الواحد، 
ألنه سيخرج مجلسا غير متجانس، ونطالب بزيادتها 

الى 3 أصوات.
 وبالنسبة للعمر نطالب باختيار الكفاءات، كما 
أن العضو له دورتان فقط، وهذا ظلم اذا كان الناس 
يريدونه، فلماذا حترمونه من اكمال املشوار، وهو 
مساهم في اجلمعية، ومن حقه أن يعمر فيها ماشاء 

اهلل، ان منحه الناس الثقة.
ونحن اآلن بانتظار 10 مارس لالجتماع مع رؤساء 
اجلمعيات في االحتاد لوضع النقاط على احلروف 
واملطالب���ة بالتغييرات التي تتناس���ب مع طبيعة 

العمل التعاوني.

إطالق موقع إلكتروني

جمعية س��لوى من اجلمعي��ات املتميزة، ما اجلديد 
الذي تفكرون في تقدميه للمساهمني؟

لدينا أنشطة كثيرة، ومنها اطالق موقع الكتروني 
جديد للجمعية على شبكة االنترنت، لزيادة اخلدمة 
للمساهمني وأهالي املنطقة وتفعيل للحوار بني رواد 
املوقع ومجلس االدارة وتلقي االقتراحات والشكاوى، 
كما أن املوقع سيكون املركز االعالمي األول للجمعية 
يتم من خالله االعالن عن كل ما هو جديد في اجلمعية 
من أنشطة وخدمات ومهرجانات مما يسهل على رواد 
اجلمعية معرفة أخبار اجلمعية وايصال مقترحاتهم 

ملجلس االدارة دون عناء مراجعة االدارة.
كما سنقيم بالتعاون مع بنك الدم وحتت شعار من 

أجلك يا وطني يوما للتبرع بالدم 1 أبريل املقبل.

بداية، هل لك أن تس��لط الضوء على أداء جمعية سلوى 
التسويقي، وماذا عن أرباحها ومبيعاتها؟

اس����تطاعت اجلمعية بفضل اهلل، ثم بجهود مجلس 
اإلدارة أن ترفع من أدائها التس����ويقي، وأن حتقق منوا 
قياسيا عبر االستمرار في توفير جميع السلع واخلدمات 
بأسعار تنافسية وكسر ارتفاع األسعار في ظل املنافسة 

الشديدة
بني اجلمعيات التعاونية واألسواق املركزية األخرى 

خاصة في املناطق القريبة واملجاورة.
وفيما يتعلق باملشتريات، فقد حرص مجلس اإلدارة 
على توفير أفضل السلع في إطار سياسته إليجاد عنصر 
املنافسة، واستغالل املساحات املتاحة للعرض وتوفير 
اخلي����ارات والبدائل التي تلبي جمي����ع األذواق وأمناط 
االستهالك املختلفة مع احلرص على عدم تكدس البضاعة 
إلتاحة الفرصة للمنافسة احلرة بني الشركات للوصول 
إلى أقل األسعار، وكان لهذه السياسة الشرائية الفعالة 
التي تقدمها إدارة اجلمعية أبلغ األثر في زيادة مشتريات 
اجلمعية خالل العام، فقد بلغت مشتريات اجلمعية خالل 

العام 2009 مبلغا قدره 16971345 دينارا.
أما املبيعات، فقد وصلت اجلمعية لنتائج طيبة هذا 
العام نتيجة الدور الرئيسي واخلطة اإلستراتيجية التي 
نهجه����ا مجلس اإلدارة وبجه����ود اإلدارة التنفيذية التي 
آلت على نفس����ها تطبيق خطة مجل����س اإلدارة املتعلقة 
باألنش����طة التجارية والتس����ويقية، فقد بلغت مبيعات 
اجلمعي����ة اإلجمالية عن العام املنتهي في 2009-12-31، 
مبلغا وقدره 18936686 مقارنة ب� 17745827 دينارا بالسنة 

املالية في 2008 أي بزيادة قدرها 1965341 دينارا.
وبخصوص األرباح فسيتم توزيع 10% على املساهمني 
وهي أعلى نسبة أرباح على مستوى اجلمعيات التعاونية 
في الكويت، وذلك بناء على قرار وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
م��ا أهم األعمال اإلنش��ائية التي مت القي��ام بها في عهد 

مجلس اإلدارة احلالي؟
مت افتتاح فرع جديد للجمعية في القطعة 6، ومت عمل 
توس����عة للسوق املركزي إلنش����اء فرع خاص للخضار 
والفواكه مبساحة 641 مترا مربعا، وإنشاء دور ثان لفرع 
لوازم العائلة، ومت عمل مواقف متعددة الطوابق بدال من 
املواقف احلالي����ة، إضافة إلى ذلك مت افتتاح فرع املخبز 

العربي بسوق الضاحية قطعة 5 بجواز مخبز التنور.
ونظرا مل����ا تقتضيه املصلحة العام����ة جلميع أهالي 
املنطقة، قرر مجلس اإلدارة نقل فرع خياطة الرجال من 
مكانه احلالي إلى احملل الشاغر بجوار فرع الزهور خالل 

مدة أقصاها مارس اجلاري.
وس����عيا من مجلس اإلدارة لتوفير أفضل اخلدمات 
للمساهمني وأهالي املنطقة ونظرا حلاجة تواجد الفرعني 
بالقرب من بعضهما لتكون اخلدمات متكاملة وميسرة قام 
مجلس اإلدارة مبخاطبة اجلهات املعنية وأخذ املوافقات 
الالزمة لنقل فرع املكتبة إلى احملالت ال� 4 املجاورة لفرع 
مركز النصر الرياضي في امليزانني مبجمع احملالت باإلضافة 
إلى نقل فرع خدمة الطالب إلى مكان فرع املكتبة على أن 

تتم هذه التنقالت خالل شهر مارس 2010.

الشكل الجمالي

الحظنا اهتمامكم بالشكل اجلمالي للفروع، فهال حدثتنا 
عن هذا األمر؟

الشكل اجلمالي للمرافق اخلدمية وأماكن التسوق يدل 
على رقي الشعوب وتقدمها، ومن هذا املنطلق، حرصنا 
في مجلس اإلدارة على مواكبة كل ما هو جديد في عالم 
تصامي����م املباني، فتم ترميم ف����رع التموين من الداخل 
باإلضافة إلى وضع كاونتر وجهاز حاسب آلي آخر، وذلك 
بهدف تخفيف الزحام الشديد، وتسريع اإلجناز وخدمة 
اإلخوان املساهمني واملواطنني، حيث مت توصيل اجلهاز 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد إضافة 

األصناف التموينية اجلديدة.

األنشطة االجتماعية

ما أهم األنش��طة االجتماعية التي يقوم بها مجلس إدارة 
جمعية السرة؟

من أهم األنش����طة االجتماعية الت����ي قمنا بها املخيم 
الربيعي 5 و6 اجلاري، وقد القى استحسان املساهمني ومت 

 محمد راتب
ألنه يرى األشياء بعني اجلمال، ويرغب في إمتام املهام لتصل إلى مرحلة الكمال، كان التفرد هدفه، والتميز سبيله للوصول إلى قلوب الناس، كيف ال وهو يبحث دائما عن كل جديد، ويطلع على ما يجري حوله 

م�ن أحداث، يفندها بعني البصير، ويحكم عليها برؤية اخلبير، يحمل همه التعاوني في كل مكان يذهب إليه، ويحادث أهل االختصاص ويدعوهم إلى الرفق باملس�تهلكني واملس�اهمني والنظر إلى متطلباتهم، 
واألخ�ذ بعني االعتبار جميع احتياجاتهم. وأعرب خالل لقاء أجريناه معه عن أس�فه لدخول قانون التعاون إلى أروقة مجلس األم�ة وطرحه للمداولة أول أبريل املقبل دون أخذ رأي التعاونيني فيه أو 

الوقوف على احتياجاتهم، مبديا بعض االعتراضات على الصيغة األخيرة للقانون من حيث حل مجلس اإلدارة بأي س�بب كان، وحرمان أعضاء املجلس احلالي من خوض االنتخابات إال بعد 
مرور 5 سنوات، وموضحا أن رؤساء اجلمعيات سيجتمعون في االحتاد 10 مارس لوضع النقاط على احلروف واملطالبة بتعديل القانون املطروح للمداولة.

رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية عبداهلل املصيليت كشف عن زيادة مشتريات اجلمعية خالل 2009 حيث بلغت 16971345 دينارا قابلتها زيادة في املبيعات 
حيث بلغ اإلجمالي عن العام املنتهي في 31-12-2009، مبلغا قدره 18936686 مقارنة ب� 17745827 دينارا عن السنة املالية 2008 أي بزيادة قدرها 1965341 
دينارا. واس�تعرض املصيليت بعض املشاريع املستقبلية ملجلس اإلدارة في إطار الشراكة املجتمعية، التي يعتبرها واجبا وضرورة ملحة البد من العمل على حتقيقها بهدف 

الوصول إلى إرضاء املساهمني، ومنها رحلة العمرة 24 مارس اجلاري والتي ستكون بسعر رمزي جدا مقارنة بكل تعاونيات الكويت، الفتا إلى أن اإلقامة ستكون في فنادق أبراج زمزم 
وستقدم خالل الرحلة أفضل اخلدمات والهدايا واملسابقات، »األنباء« التقت رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية عبداهلل املصيليت، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

المصيليت ل� »األنباء«: تعاونية سلوى ستوزع 10% كأعلى نسبة أرباح على المساهمين 
وارتفاع األسعار في الكويت فاحش ومبالغ فيه و»األعلى خليجياً« 

رئيس مجلس اإلدارة: ننتظر 10 مارس لالجتماع برؤساء الجمعيات لوضع النقاط على الحروف والمطالبة بتغييرات على قانون التعاون الجديد

جمعية سلوى التعاونية

)أحمد باكير( عبداهلل املصيليت متحدثا للزميل محمد راتب 

مش�تريات  زي�ادة 
تعاونية س�لوى إل����ى 
دين���ارًا   16971345
ف�ي 2009 قابلته����ا 
زي�ادة المبيع�ات إل��ى 
18936686 مقارن���ة 
دينارًا   17745827 ب�� 
 2008 المالية  السنة  عن 

أؤيد التجديد لرئيس االتحاد الحالي د.حس�ين الدويهيس وأنا من أشد المؤيدين له ألنه صاحب كفاءة ولدي قناعة بأنه سينهض باالتحاد ويعدل الخسائر 

إط�الق موقع إلكتروني جدي�د للجمعية على اإلنترن�ت لزيادة الخدمة للمس�اهمين وأهالي المنطقة وتفعي�ل الحوار بين رواد الموق�ع ومجلس اإلدارة


