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أكد أن وجود 9 أعضاء يثري المجلس

العجمي ينتقد قانون التعاون:
تحديد األعضاء بـ 5 يعمق الخالف

أعلن أن انتهاء العمل في سوق ضاحية حطين سيتم نهاية أبريل

السمحان: 1.8 مليون دينار مبيعات »تعاونية حطين«
والقطاع التعاوني يتعرض لالنهيار بسبب قوانين ظالمة

وبعد اكتمال جميع املرافق في منطقة حطني.
وذكر ان جمعية حطني س���تقوم بتوفير خدمة 
السيارات للزائرين وبذلك ستكون اول جمعية تقوم 

بتقدمي هذه اخلدمة.
وتابع اما بالنسبة لتطوير وصيانة افرع اجلمعية 
فقد مت جتديد فرع 3 كما مت انشاء فرع جديد في قطعة 
2 وفي الوقت نفسه مت افتتاح فرع لوازم العائلة في 
قطعة 1 وسيضم الفرع قسما خاصا يبيع القرطاسية 
قريبا. اما فرع الغاز فجار تخليص معامالت انشائه 
في الدوائر احلكومية. وطالب السمحان وزير الصحة 
بضرورة االستعجال في انشاء مستوصف في منطقة 
حطني خصوص���ا ان مرافق املنطقة قد اكتملت منذ 
عشر سنوات اي منذ حلظة نشأة املنطقة وهي تضم 
اآلن 14 ألف نسمة، كما دعا وزارة االشغال الى ايجاد 
مخارج ومداخل جديدة للمنطقة لتخفيف ش���دة االزدحام خاصة في 

وقت دوام املدارس واملوظفني.
وش����دد على أهمية اخلدمات واالنش���طة االجتماعية التي تقدم 
للمس����اهمني البالغ عددهم 3029 مساهما مؤكدا حرص االدارة على 
توفير وتنويع االنشطة التي ستقدم الهالي املنطقة والتي تت����علق 
بال���دورات الرياضية والثقافية والعلمي���ة واالجتماعية، اضافة الى 
الرحالت الترفيهية جلميع االماكن السياحية ورحلة العمرة واالنشطة 
الدينية. واستطرد بان مجلس ادارة اجلمعية حرص على تقدمي الدعم 
املالي واملادي الى املؤسس���ات احلكومية املوجودة في املنطقة ومنها 

املدارس واملساجد وغيرها.

محمد راتب
قال رئيس مجلس ادارة جمعية حطني التعاونية 
عبدالعزيز السمحان انه »رغم اعتماد اجلمعية على 
فرعني في تقدمي اخلدمة التس���ويقية للمس���اهمني 
ولألهالي، فقد بلغت جمل���ة املبيعات مليونا و812 
ألف دينار، علما ان السلع املعروضة غير كافية لسد 
جميع احتياجات املس���تهلكني لعدم توافر املساحة 
الكافية للعرض في الفرعني، وحلرص االدارة على 

توفير السلع الضرورية«.
وتوقع السمحان في تصريح صحافي افتتاح سوق 
ضاحية حطني في بداية العام اجلديد 2011 خصوصا 
ان انتهاء العمل في املشروع سيتم مع نهاية ابريل 

املقبل حسب وعد وزير البلدية.
وأع���رب عن خوفه من تعرض القطاع التعاوني 

لالنهي���ار من قبل القوانني التي تصدر ض���د العمل التعاوني متهيدا 
لتحويل اجلمعيات الى شركات مساهمة ومنها تخفيض نسبة ارباح 
املساهمني من 15% الى 10%. ورأى أن من يقيمون العمل التعاوني لم 
يسبق لهم العمل في التعاونيات، وهذا أدى الى صدور قوانني ال تتماشى 
مع التطور والنهضة التي تشهدها احلركة التعاونية، معتبرا مشروع 
القانون املقترح من قبل اللجنة الصحية االجتماعية في مجلس االمة 
دمارا للجمعيات التعاونية ألن مخرجاته ستضر بالعمل التعاوني وقال 
ان هذه كلمة حق يراد بها باطل، خصوصا في ظل استبعاد وتهميش 
احتاد اجلمعيات وأصحاب اخلبرة في اجلمعيات التعاونية مع انهم 
املعنيون بتطبيق القانون، ورغم ذلك لم يؤخذ رأيهم بش���هادة وكيل 

وزارة الشؤون محمد الكندري.
وقال: اننا نؤيد بعض البنود املعدلة في قانون التعاون وهي رفع 
سن العضو الى 30 عاما وتشديد العقوبة اضافة الى التعديالت التي 

ادخلت على آليات اشهار وتأسيس اجلمعيات التعاونية.
أما بالنسبة للمقترح القانوني اخلاص بالصوت الواحد وتقليص 
ع���دد اعضاء املجل���س الى 5 أعض���اء بدل 9 اعضاء فه���ذا مرفوض 
للسلبيات املتوقعة عند التطبيق والتي ستؤدي الى انهاء اجلمعيات 

التعاونية.
أما املقترح اخلاص بحرمان عضو مجلس االدارة من جتديد عضويته 
بعد دورتني متتاليتني من مجلس االدارة، فهذا يعتبر قانونا تعسفيا 
وهو غير دستوري ايضا متسائال: هل سيتم تطبيق هذا املقترح على 

نواب مجلس االمة واالحتادات االخرى وفي جمعيات النفع العام؟
واضاف: نعم هناك بعض اجلمعيات قد انحرفت عن الهدف التعاوني 
بسبب نقص اخلبرة أو للتكس���ب الشخصي، مؤكدا اهمية محاسبة 
املقصرين لعدم االساءة الى سمعة جميع التعاونيني، خصوصا بعد 
ان وصلت احلركة التعاونية الكويتية الى أعلى املستويات العاملية.

ودعا نواب مجلس االمة الى توخي احلذر واملطالبة بإعادة النظر 
في مش���روع القانون املقترح واألخذ برأي التعاونيني ألن التعديالت 
التي أدخلت على قانون التعاون من قبل اللجنة الصحية هي الدمار 

الشامل والقادم للقضاء على التعاونيات االستهالكية.
ورأى ان ارتفاع االسعار يس���أل عنه املورد وليس اجلمعية ألنه 
هو من يقوم بتحديد السعر، وألن هامش ربح اجلمعية ال يتعدى ال� 
10% وفي الكثير من االحيان تتنازل عنه اجلمعية ملصلحة املستهلك 
وخلفض االس���عار، مؤكدا ان موارد اجلمعي���ة املالية من االيجارات 

وليست من حساب املتاجرة. 
ولفت الس���محان الى اهمية املهرجانات التس���ويقية التي تقيمها 
اجلمعية بصفة مستمرة لتخفيض االسعار وخاصة في االعياد واملواسم، 
موضحا ان ارتفاع االس���عار يرجع ال���ى التوافق احلادث بني التجار 
بتثبيت االسعار املرتفعة، مشيرا الى اهمية تطبيق قانون منع االحتكار 

لتخفيض اسعار السلع الضرورية واملطلوبة لدى املستهلكني.

سلع بديلة

وكشف عن عدم اس���تطاعة اجلمعية توفير جميع السلع البديلة 
للسلع املرتفعة االسعار لصغر حجم االفرع في قطعتي 2 و3 املوجودة 
في املنطقة حيث ال تزيد مس���احة كل منها عن 600م2 ولعدم االنتهاء 
من انشاء السوق املركزي مؤكدا اهمية االنتهاء من س��وق الضاحية 

لسد احتياجات ورغبات جميع السكان واملستهلكني.
واردف ان س���وق ضاحية حطني الذي مازال حتت االنشاء بسبب 
تهاون املقاول االصلي سيقام على مساحة 65 الف متر مربع وسيضم 
اكثر من 60 محال جتاريا اضافة الى املراكز احلكومية االخرى التي تضم 

املكتبة العامة � البريد � مركز تنمية املجتمع � املخفر � البلدية.
ويتوقع الس���محان افتتاح السوق املركزي مع بداية العام اجلديد 
2011 خصوصا بعد ان مت االنته���اء من ت����مديد التيار الك��هرب����ائي 

محمد راتب
أعرب نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعية الرقة التعاونية فهاد العجمي 
عن استيائه من بعض البنود التي 
قامت اللجنة الصحية بتعديلها على 
قانون التعاون، خصوصا ما يتعلق 
بالنظام االنتخابي وحتديد اعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية ب� 5 أعضاء 
بدال من 9 أعضاء، فإن هذا التعديل 
سيخلق حالة من عدم التوافق في 
اآلراء داخل املجلس، كما ان العدد 
9 ألعضاء املجلس سيثري املجلس 
بأفضل اآلراء واخلبرات املختلفة. 
كما ان حتديد مدة املجلس بثالث 
سنوات ليس����قط بعدها املجلس 

انتخاب مجلس  بالكامل ليع���اد 
جديد فإن هذا النظام سينش���يء 
كل ثالث س���نوات مجلسا جديدا 
ينقصه اخلبرة والعمل القانوني، 
أما النظام احلالي والذي يعمل على 
نظام التجديد الثلثي كل س���نة، 
فيوفر تبادل اخلبرات واكتساب 
االعض���اء اجلدد اخلب���رات من 
االعضاء القدامى، ونحن كأعضاء 
مجل���س ادارة هدفنا االساس���ي 
احملافظ���ة على أم���وال اجلمعية 
والعمل عل���ى تطويرها ال منانع 
أي تعديل في القانون يكون هدفه 
التطوي���ر واحملافظة على أموال 
املساهمني، اما ان يكون التعديل 

له اهداف اخرى بعيدة كل البعد 
عن ذل���ك، فهذا ال يقبله أحد، كنا 
النواب وضع قوانني  نتمنى من 
لدعم القطاع التعاوني وحمايته 
من االنهيار من خالل دعم اخلدمات 
التي تقدمها اجلمعيات لتتماشى 
مع التنمية السريعة التي يشهدها 
القطاع التجاري، وان تتم استشارة 
العاملني على القطاع التعاوني في 
تلك التعديالت ألنهم أقرب وأدرى 
مبتطلبات التعديل والتطوير لهذا 
القطاع العريق والذي متيزت به 
الكوي���ت عن غيره���ا وأصبحت 
جتربتها رائ���دة يحتذى بها بني 

فهاد العجميالدول.

عبدالعزيز السمحان

الشيخ فيصل املالك

تقديم تنوع جديد في األعمال اإلنتاجية يضمن للمؤسسة االستقاللية الكاملة التي تؤهلها للعب دور فاعل في منظومة العمل اإلعالمي

المالك: وكالء اإلعالم يناقشون اإلستراتيجية الجديدة لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك
رحب وكي���ل وزارة االعالم عضو 
مجلس ادارة مؤسسة االنتاج البرامجي 
املشترك الشيخ فيصل املالك بضيوف 
الكوي���ت وكالء وزارات االع���الم في 
دول املجلس، أعض���اء مجلس ادارة 
مؤسس���ة االنتاج البرامجي املشترك 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مبناس���بة انعقاد اجتماعات مجلس 
ادارة املؤسس���ة التي تنطلق هنا في 

الكويت اعتب���ارا من يوم غد الثالثاء 
30 مارس 2010.

واكد الش���يخ فيصل املالك اهمية 
االجتماع���ات، ألن أعض���اء مجل���س 
االدارة سيناقش���ون االستراتيجية 
اجلديدة للمؤسسة، والتي أطلق عليها 
اس���تراتيجية )التحول( والتي متثل 
بداية التحضير النطالقة جديدة من 
تاريخ هذا البيت االعالمي، الذي لطاملا 

أثرى املسيرة االعالمية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي.

وشدد على ان االستراتيجية اجلديدة 
تهدف الى تقدمي تنوع جديدا في االعمال 
االنتاجية تضمن للمؤسسة االسقتاللية 
الكاملة والتي تؤهلها للعب دور فاعل 
في منظومة العمل االعالمي اخلليجي 

املشترك.
ان  الى  وأش���ار وكي���ل االع���الم 

االجتماعات تعقد برعاية وزير النفط 
ووزير االعالم � رئيس مجلس ادارة 
املؤسسة الشيخ احمد العبداهلل الذي 
يعتبر الداعم الرئيسي للمؤسسة في 

هذه املرحلة من تاريخها اجلديد.
هذا ويش���ارك في االجتماعات كل 
من مدير عام املجلس الوطني لالعالم 
بدولة االمارات العربية املتحدة ابراهيم 
العابد والرئيس التنفيذي لهيئة االذاعة 

والتلفزيون مبملكة البحرين الشيخ 
راشد بن عبدالرحمن آل خليفة ووكيل 
وزارة االعالم في سلطنة عمان الشيخ 
عبداهلل بن شوين احلوسني والرئيس 
التنفيذي للمؤسسة القطرية لالعالم 
بدولة قطر الش���يخ جبر بن يوسف 

آل ثاني.
كما أش���اد وكي���ل وزارة االعالم 
التي حققتها املؤسس���ة  باالجنازات 

املالية املاضية والتي  الس���نة  خالل 
متثلت بحصاد وافر من اجلوائز في 
عدد من املهرجان���ات ومنها القاهرة 
وتونس واخلليج لالذاعة والتلفزيون، 
باالضافة الى اخلطوة املتميزة صوب 
العاملية من خالل املشاركة في سوق 
كان الدولية للتلفزيون والتي شكلت 
اضاف���ة حقيقية لرصيد املؤسس���ة 

ورصيد االعالم اخلليجي املشترك.


