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صرح رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية د.مطر املطيري مبناسبة اعداد 
ميزانية اجلمعية السنوية لعام 2009 واعتمادها من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل متهيدا لعرضها 
على اجلمعية العمومية املقرر عقدها يوم 15 اجلاري، 
بأن امليزانية أوضحت مدى التقدم الكبير في أنشطة 
اجلمعية والزيادة امللحوظ���ة في حجم املبيعات 
واالرباح واخلدم���ات، حيث بلغت جملة املبيعات 
15.321.275 دينارا وه���ي أعلى قيمة مبيعات من 
تأسيسها، وبلغت أرباح اجلمعية 1.458.339مليون 
دينار، وأشار الى أن نس���بة توزيع األرباح على 
املساهمني ستكون 9% وان اجلمعية راعت في توزيع 
األرباح مواكبة الصرف على املشروعات االنشائية 

التي توليها اجلمعية اهتماما كبيرا.
وذكر ما حتقق من اجنازات خالل عام 2009 على 
س���بيل املثال وليس احلصر اآلتي: 1 - اجلمعية 
اس���تكملت مجمع الفروع بالدوحة وكذلك مكتب 
بريد الدوحة الذي مت اعادة تشييده على مساحة 

اكبر وجتهي���زات احدث خلدمة 
أهال���ي املنطقة وجميع تكاليف 
املبنى على نفقة اجلمعية، ومما 
يذكر ان عملية الهدم واحلصول 
على التراخيص والبناء املطور قد 
متت في مدة 91 يوما وهو اجناز 
كبير يذك���ر للجمعية ومجلس 

ادارتها.
2 - هدم سوق الدوحة املركزي 
واعداد التراخيص وعمليات طرح 
املناقصات للتنفيذ وقد مت بحمد 
اهلل توقيع عقد انش���اء السوق 
بتاريخ 2010/2/1، وبدأ العمل فعال 
في تنفيذ ه���ذا الصرح اجلديد 
ليكون توأما لسوق الصليبخات 

املركزي.
3 - املش���روعات الرائدة في مج���ال التعاون 

مثل:

العائلة ملساهمي  أ - بطاقة 
اجلمعي���ة والتي متن���ح مزايا 

سعرية ملموسة ملستحقيها.
ب - مش���روع دع���م ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
الى بنود الصرف  باالضافة 
على اخلدمات االجتماعية والدينية 
والثقافية والشبابية والصحية 

املعتادة.
كما أكد أن هناك مفاجآت ألهالي 
املنطقة أعده���ا مجلس االدارة 
في خطة عام 2010 للمشروعات 
اخلدمي���ة بعضها مش���روعات 
مبتك���رة يتم تنفيذها ألول مرة 
بالتعاونيات وعلى سبيل املثال، 
اوال: مشروع خلدمة املسنني، حتت مسمى مشروع 

الرواد على النحو التالي:
1 - سيتم تنظيم املشروع مع احدى الشركات 

املتخصصة في هذا املجال لتقدمي الرعاية الشاملة 
لهؤالء املسنني وسد احتياجاتهم ومتطلباتهم ومدهم 
بالعالج واألدوية واالجه���زة الطبية ملن يحتاج، 
وستش���ارك اجلمعية بدعم مادي كبير مع اس���ر 
هؤالء املسنني مبا يرفع عن كاهلهم عبء النفقات 
التي تتطلبها احتياجات املسنني في حاالت العمر 
املتقدمة، ويت���م ذلك بجدية تامة عن طريق طرح 
املشروع باجلرائد اليومية لتلقي عروض الشركات 
املتخصصة واجراء الترسية املعتادة والتعاقد مع 

صاحب أفضل العروض.
2 - تكرمي هؤالء الرواد وتقدمي الشكر واحلفاوة 
مبن قدموا خدمات جليلة للمنطقة وللوطن بصفة 

عامة.
ثانيا: تطوير اخلدمات املقدمة ملرضى الس���كر 
لتقدمي األدوات واملستلزمات الطبية التي يستخدمها 
مريض السكر عادة وتسليمها لكل مريض شهريا، 
باالضافة الى خدمات الس���يارة املخصصة لتقدمي 

اجلرعات الدوائية اليومية باملنازل.

الش����ؤون  أص����در وزي����ر 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاسي قرارا وزاريا رقم 85/ت 
لس����نة 2010 بشأن حل مجلس 
إدارة جمعية الرحاب واشبيلية 
التعاونية وتعيني مدير مؤقت 
لها، جاء فيه: بعد االطالع على 
املرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 
1979 بشأن اجلمعيات التعاونية 
والئحته التنفيذية. وعلى املرسوم 
الصادر بتاريخ 1979/1/7 حتديد 
ال����وزارة، وعلى  اختصاصات 
القرار الوزاري رقم 151 لس����نة 
النظام االساسي  2000 بإصدار 
النموذجي للجمعيات التعاونية، 

وعلى تقرير جلنة مراجعة أعمال وحسابات جمعية الرحاب واشبيلية 
التعاوني����ة واملتضمن وجود مخالفات مالي����ة وإدارية، وعلى مذكرة 
اللجنة الثالثية بشأن تقرير جلنة مراجعة وأعمال حسابات جمعية 
الرحاب واشبيلية التعاونية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، 

وبعد عرضه على وكيل الوزارة.
قرر م����ادة 1: ح����ل مجل����س إدارة جمعي����ة الرحاب واش����بيلية 

التعاونية.
مادة 2: تعيني احمد فريج العنزي مديرا جلمعية الرحاب واشبيلية 

التعاونية ملدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
م����ادة 3: في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل املدير املعني 
مبوجب هذا القرار ملدة اخرى يلتزم باتخاذ االجراءات الالزمة لدعوة 
اجلمعية العمومية وفتح باب الترشيح النتخاب مجلس ادارة جديد، 
وذلك خالل شهرين على األكثر من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

ما لم يصدر قرار بخالف ذلك.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينش����ر في اجلريدة 
الرس����مية وعلى جه����ات االختص����اص العمل مبا جاء ب����ه كل فيما 

يخصه.

ادارة  أعلن عض���و مجلس 
جمعي���ة كيف���ان التعاوني���ة 
ورئي���س جلن���ة املش���تريات 
عبداللطي���ف العبداجلليل عن 
جتمع التعاونيني االحد املقبل 
في منطقة الظهر لبحث ومناقشة 
قانون التع���اون اجلديد الذي 
أقرته اللجنة الصحية مبجلس 
االمة مؤخرا واملليء بالكثير من 
املقنعة  املبهم���ة وغير  البنود 
للتعاونيني كافة، مؤكدا رفض 
جميع التعاونيني مشروع قانون 
ال���ذي يهدم احلركة  التعاون، 
التعاونية م���ن وجهة نظره، 
الفتا الى ان القانون اجلديد ما 

هو اال بداية خلصخصة اجلمعيات التعاونية وحتويلها لش���ركات 
مساهمة.

وأش���ار الى ان جميع التعاونيني غير موافقني على هذا القانون 
ألن���ه مت وضع بنود وآليات جديدة ألول مرة يريدون تطبيقها على 
احلركة التعاونية وكأن احلركة التعاونية مختبر للتجارب، والدليل 
على هذا انه لم يتم اخذ رأي أي تعاوني كجهة رسمية من التعاونيني، 
ونحن كتعاونيني بتجمعنا هذا نؤكد ألعضاء مجلس االمة واالعضاء 
املوجودي���ن باللجنة الصحية عدم قبولنا هذه البنود وهذه اآلليات 
التي قامت بها اللجنة الصحية مبناقش���ة ه���ذا االمر بالتعاون مع 
وزارة الش���ؤون منفردة دون اخذ آراء التعاونيني سواء االحتاد أو 

اجلمعيات.
واضاف انه كان من املفترض وضع آلية لضبط االس���عار وآلية 
إلدخال البضاعة للجمعيات ووضع قانون خاص معتمد عند زيادة 
سعر أي سلعة على ان يقوم التاجر بتوضيح اسباب الزيادة بأوراق 
رسمية للجنة املختصة حتى تتم دراستها واتخاذ القرار املناسب بها، 
ولكن ما مت سماعه من القوانني ما هو اال بداية خصخصة اجلمعيات 

ونقطة االنطالق التي كانوا يفكرون بها لهدم احلركة التعاونية.
وأكمل قائال ان جتمع التعاونيني رس���الة تتضمن عدم موافقتهم 
على القانون اجلديد الخوانهم أعضاء مجلس االمة ممثلي الش���عب 
الكويت���ي، حيث نبلغهم ان اخوانهم باحلركة التعاونية أتوا مثلهم 

برغبة من اهالي مناطقهم.
وشدد على ضرورة ايقاف هذا القانون في الوقت احلالي ورجوع 
احتاد اجلمعيات الذي ميثل كل التعاونيني ألن احتاد اجلمعيات ليس 
من أتى باجلمعيات، ولكن اجلمعيات هي من أتت باحتاد اجلمعيات 
ليكون اجلهة الرسمية والناطق الرسمي باسم التعاونيني واجلمعيات 
كلها، ألن االحتاد يوجد به ممثلون عن جميع جمعيات الكويت وكل 
جمعية لها ناطق رسمي مثل جمعية الصحافيني وجمعية احملامني.

الجويعد افتتح السوق الجديد في تعاونية عبداهلل المبارك: 
توقعات بارتفاع مبيعات العام الحالي إلى 7 ماليين دينار

العازمي ما مت اقتراحه من قبل البعض بش����أن إلغاء 
املجلس البل����دي، حيث إنه كان قب����ل مجلس األمة 
وه����ذا ما ال يقبله عقل، مهنئا أهالي ضاحية عبداهلل 
املبارك بافتتاح السوق املركزي اجلديد متمنيا ألعضاء 
مجلس األدارة التوفيق ملا يخدم املنطقة وأن يسدد 
خطاهم ف����ي أهدافهم، مضيفا أن األهالي يعانون من 
مداخ����ل ومخارج املنطقة، كم����ا أن مداخل اجلمعية 
تعاني م����ن الزحام أوقات الذروة، موضحا أنه طلب 
من االهالي التقدم بكتاب لعرضه على جلنة الفروانية 
حيث ستقوم اللجنة والتي فيها العضو فرز املطيري 
بدراس����ة أوضاع املنطقة والسعي إلى حل مشاكلها، 
سواء من خالل إنشاء جسور لتخفيف الزحام او غير 

ذلك من احللول.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية عبداهلل 
املبارك التعاونية فواز اجلويعد أن مجلس اإلدارة لم 
يدخر جهدا أو يتكاسل في توفير احتياجات املنطقة 
واس����تكمال أفرع اجلمعية، حي����ث مت افتتاح فروع 
لوازم العائلة والتموين واجلملة، إضافة إلى خدمة 
توصيل الغاز للمنازل، كما مت افتتاح املخازن العامة 
للجمعية ومت التوقيع على عقد جتهيز سوق قطعة 
3 يوم الثالثاء املوافق 23 فبراير 2010، الفتا إلى أنه 
بذلك يكون مجلس اإلدارة قد أمت إجناز جميع املشاريع 

االنشائية للجمعية.
وعن مبيعات اجلمعية ذكر أنها حققت عن العام 
السابق 2009 مبلغا قدره 3 ماليني و400 ألف دينار، 
مش����يرا إلى أن من املتوقع ان تتجاوز مبيعات العام 
احلالي بعد فتح الس����وق املركزي لقطعة 5، السبعة 
ماليني دينار، وإذا مت افتتاح السوق املركزي في قطعة 
3 فإنه سيكون كذلك حافزا على زيادة املبيعات، أما 
بالنسبة للمحالت املستثمرة، فإننا حرصنا على أن 
يكون فيها تنوع من حيث اجلودة والسعر واألنشطة 

التي يحتاجها املساهم.

بدوره، كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري، 
أن الوزارة بصدد اعدد دراس����ة ملقارنة األسعار بني 
دول املنطق����ة والكويت، واذا الحظنا وجود خلل في 
االسعار فسيتم اتخاذ اجراءات بالتعاون مع اجلمعيات 
التعاونية، مشيرا الى أن الوزراة ال تستطيع تسعير 
كل الس����لع، وقال ان السلع املدعومة اضافة الى دعم 
املنتجات الزراعية خفف من حدة األس����عار، كما أن 
بعض الس����لع الكويتية صارت تص����در الى أوروبا 

بسبب قلة أسعارها.
وعن قانون التعاون، ذك����ر أن هناك 4 تعديالت 
جوهرية باالتفاق بني ال����وزارة والتعاونيني خاصة 
فيما يتعلق برفع س����ن مرش����ح اجلمعية من 21 الى 
30 سنة، اضافة الى أمور تنظيمية وال يوجد تغيير 
ج����ذري اال فيما يتعلق مبوضوع االنتخابات مثل ما 
حدث في مجلس األمة حيث سيكون هناك شيء مماثل 
من حيث أحقية الناخب في انتخاب 4 من 10 أعضاء، 

وهذه معظم التغييرات التي طلبت.
وبني الكن����دري أن الوزارة حترص على مواصلة 
دعمها للحركة التعاونية بشكل عام، وتشييد األسواق 
املركزية املتطورة واحلديثة في املناطق الس����كنية 
والضواحي اجلديدة وفروع اخلدمات املتكاملة التي 
يحتاجه����ا املواطن واملقيم بصف����ة يومية في املكان 
املناسب ملقر اقامته. داعيا الى العمل بشكل جماعي 
للمحافظ����ة على االجناز التعاوني وتطويره، والذي 
تفتخر به الكويت على املستوى اخلليجي والعربي، 
حيث أصبح للتعاوني����ات في املجتمع احلديث دور 
كبير ف����ي التنمية الوطنية ودعم االقتصاد الكويتي 
وحتسني املستوى االجتماعي واالقتصادي للمواطنني 
واملساهمة في إقامة املشروعات التعاونية الوطنية 
التي حتقق النفع والفائدة لكل املواطنني دعما للجهود 

احلكومية في هذا املجال.
من جانب����ه، رفض رئيس املجل����س البلدي زيد 

فاذا تعاملت معها بشكل صحيح واال سنتخذ موقفا 
حازما من هذا االرتفاع اجلنوني في السلع التي تؤثر 

على املواطنني واملقيمني.
وقال البراك أعتقد أن اعداد قانون التعاون اقترب 
من نهايته وقد يعرض على مجلس األمة خالل األشهر 
الثالثة املقبلة وس����يكون للنواب رأي ووجهة نظر 
في بعض مواده س����يعملون على تعديلها مبا يخدم 
العم����ل التعاوني، معربا عن أمل����ه في أن تأخذ مثل 
ه����ذه القوانني الطابع التوافقي كما حصل في قانون 
املعاقني وقانون العمل في القطاع األهلي، وقال: نأمل 
أال ن����رى في األيام املقبل����ة جمعية تعاونية تعرض 
للحل، وأن يكون هناك حساب ملن أساء ولكن ليس 
أن يكون األساس في القانون حل املجالس، فاألساس 

أن املجالس تأتي باالنتخابات.
وفي رده على س����ؤال آخر ل� »األنباء« حول رأيه 
بخصخص����ة اجلمعيات، أجاب بأن����ه اذا أقر قانون 
التعاون بالشكل الصحيح فان اجلمعيات التعاونية 
أتت ملصلحة الدخل احملدود، وتابع: نعتقد أن قضية 
التخصيص ستؤدي الى فلتان األمور وستكون أحيانا 
في غير صالح املواطن خصوصا في اجلانب املعيشي، 
وعندما يقدم القانون سنبدي رأينا في هذا املوضوع 

ألهميته وخطورته.
ومن جانبه، أكد النائب شعيب املويزري أن هذا 
الس����وق ناجح ويوفر جميع االحتياجات من السلع 
واملاركات املعروفة، متمنيا لهم االستمرار في تقدمي 
اخلدمات. وفي رده على سؤال ل� »األنباء« عن املساعي 
النيابية للحد من موجة ارتفاع األس����عار أجاب بأن 
النواب خاطبوا وزارة التجارة رسميا لضبط األسعار 
وتفعيل دور حماية املستهلك، وهذا االمر يحتاج كذلك 
الى حرص مجال����س ادارات اجلمعية، ونحن معهم 
وسنسعى الى كل عمل يرضي أبناء الدائرة. وقال: ان 

أعضاء مجلس األمة لديهم النية اجلادة في ذلك.

محمد راتب
أكد النائب مس����لم البراك أن الس����وق اجلديد في 
ضاحية عبداهلل املبارك سيخدم أبناء املنطقة، ولكن 
هناك أشياء حتتاجها املنطقة نتيجة للكثافة السكانية 
العالية، لذا فمن األهمية مبكان وجود مس����توصف 
في العطل الرس����مية، فمن غير املعق����ول أن يذهب 
الناس الى املستوصفات في املناطق األخرى، كاشفا 
عن وجود اقتراح نيابي من قبله بفتح املستوصف 
لتأمني اجلانب الصحي للعوائل، وأضاف كما أن هناك 
بعض الفروع املتعلقة باجلمعية التعاونية س����يتم 
مناقشتها مع مجلس االدارة حيث انه من غير املعقول 
أن يتواجد اجلميع في السوق املركزي، فالبد من ان 
تقوم الفروع بتوفي����ر بعض االحتياجات وتخفيف 

الضغط عن السوق املركزي.
جاء ذلك خالل حفل افتتاح الس����وق املركزي في 
ضاحية عبداهلل املبارك، بحضور الشيخ ناصر بدر 
املالك الصباح، والنائب ش����عيب املويزري ورئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي، ووكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري، والوكيل املساعد للشؤون القانونية 
في وزارة الشؤون جمال الدوسري، ورئيس مجلس 
ادارة جمعية عبداهلل املبارك فواز سعود اجلويعد، 

ورئيس جلنة املشتريات سيف املويزري.
وفي رده على سؤال ل� »األنباء« عن شكاوى بعض 
املواطنني من ارتفاع األسعار وبأن النواب مطالبون 
بالوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة، أجاب البراك بأن 
ارتفاع األسعار مسؤولية وزارة التجارة، ونحن كنواب 
بصدد االلتقاء برؤساء مجالس ادارات اجلمعيات حتى 
نتلمس طبيعة ارتفاع األسعار خصوصا أن املواطن 
يالحظ أن االرتفاع يتحرك بصورة سريعة وبشكل 
جشع، وهذا ما ال ميكن أن يتحمله املواطن وأن يدفعه 
من جيبه، وس����نتابع هذا األم����ر بقوة، وبعد معرفة 
مواطن اخللل س����ننقل هذا األمر الى وزارة التجارة 

البراك: نرفض خصخصة التعاونيات وسنكون حازمين مع االرتفاع الجنوني لألسعار

د. مطر املطيري

د.محمد العفاسي

عبداللطيف العبداجلليل

مسلم البراك وشعيب املويزري ومحمد الكندري وفواز اجلويعد خالل جولة في السوق اجلديد

المطيري: 1.458 مليون دينار أرباح تعاونية الصليبخات والدوحة

العفاسي: حّل مجلس إدارة 
تعاونية الرحاب وإشبيلية

العبدالجليل: تجمع التعاونيين
 األحد المقبل لمناقشة قانون التعاون 

تعيين أحمد العنزي مديرًا لمدة عام

)محمد ماهر(محمد الكندري مفتتحا السوق اجلديد في تعاونية عبداهلل املبارك


