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المصيليت: 1.9 مليون أرباح تعاونية سلوى 
وتوزيع 10% أرباحًا على المساهمين

المجني العتماد الالئحة اإلدارية الخاصة
بتنظيم شؤون العمل في »الصناعة«

محمد راتب
إدارة  كش����ف رئيس مجلس 
جمعية سلوى التعاونية عبداهلل 
املصيليت ع����ن أن مجمل األرباح 
التي حققتها اجلمعية خالل العام 
2009 بلغ 1900045 دينارا بزيادة 
قدرها 155113 دينارا عن العام 2008 
والذي بلغت أرباح اجلمعية خالله 
1744932 دينارا، وسيتم توزيع %10 
أرباحا على املساهمني كعوائد على 
املشتريات وهذه النسبة هي األعلى 
التي يتم توزيعها وفقا لقرار وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
حدي����ث املصيليت جاء خالل 

مؤمتر صحافي عقده للحدي����ث عن حجم املبيعات 
واإلي����رادات واألرباح التي حققتها جمعية س����لوى 
التعاونية باملقارنة بني العام����ني 2008 و2009 إلى 
جانب اإلجنازات التي شهدتها اجلمعية خالل العام 

املنصرم.
وأوضح أن حجم املبيع����ات في العام 2009 بلغ 
18936686 دينارا بينما كان 17745827 دينارا في العام 
2008 أي بزيادة قدرها 1190859 دينارا، وبلغ مجموع 
اإليرادات في العام السابق 3420932 دينارا سبقته 

إيرادات بلغت 3249093 في العام 2008.

إنجازات مجلس اإلدارة

ثم انتقل املصيليت للحديث عن بعض اإلجنازات 
التي حققها مجلس اإلدارة فبني أن املجلس استطاع 
خالل فت����رة وجيزة حتقيق العدي����د من اإلجنازات 
وحتويل األفكار إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث 
مت افتتاح فرع املخبز العربي بسوق الضاحية وفرع 
اجلمعية في قطعة 6، إلى جانب نقل فرع املكتبة بجوار 
فرع املالبس الرياضية بامليزانني مبجمع احملالت ونقل 
فرع التصوير والطباعة من امليزانني بالسوق املركزي 

إلى جوار فرع املكتبة مبجمع احملالت.
وزاد بأن مجلس اإلدارة جنح في تخصيص مساحة 
641 م2 أمام السوق املركزي من قبل وزارتي الشؤون 
والبلدي����ة إلقامة فرع خاص للخضار والفواكه، إلى 
جانب تطوير فرع التموين واجلملة بتكسية بالكابون 
وعمل ديكورات داخلية لفرع التموين، كما جنح مجلس 
اإلدارة في تقليل مس����احة فرع العطور والتجميل 
بامليزانني بالسوق املركزي من )500 م2( سابقا إلى 
)250 م2( حالي����ا، وعمل ديك����ورات وإعادة تنظيم 
احملالت بامليزانني بسوق الضاحية، إضافة إلى تطوير 
وحتديث مبنى السوق القدمي وعمل دور ثان ليصبح 

)صالة العروض واملهرجانات(.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية 
عبداهلل املصيليت إلى أن مجلس اإلدارة اس����تطاع 
خالل الفترة السابقة احلصول على املوافقات الالزمة 
لهدم فرع البنش����ر احلالي وبناء فرع جديد للبنشر 
على أحدث طراز، وأخذ املوافقات على عمل دور ثان 
لفرع لوازم العائلة، إلى جانب إضافة جهاز حاسب 
آلي آخر لفرع التموين بالتنسيق مع وزارة التجارة 

لتخفيف الزحام الشديد.
وعلى الصعيد التقني ومن منطلق أن الش����بكة 
العنكبوتية هي لغة العصر فقد أطلق مجلس اإلدارة 
موقعا الكترونيا للجمعية على شبكة اإلنترنت ليتعرف 
املس����اهم على كل ما يدور في اجلمعية من أحداث، 
إلى جانب التواصل بني مجلس اإلدارة واملس����اهمني 

ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم.

الشراكة المجتمعية

وردا على سؤال حول أبرز ما قامت به اجلمعية 
في إطار الشراكة املجتمعية أكد املصيليت أن مجلس 
اإلدارة جنح في تنويع األنشطة املقدمة للمساهمني 
حيث أق����ام وألول مرة في تاري����خ اجلمعية مخيما 

ربيعيا للمساهمني وعائالتهم خالل 
عطلة نصف السنة، كما نظم رحلة 
للعمرة انطلقت في مارس املاضي، 
وذلك في إطار العادة الس����نوية 
للجمعية في تسيير هذه الرحلة 
والتي تعتبرها من أهم األنشطة 
االجتماعية التي تقوم بها، وكانت 
الرحلة بسعر رمزي جدا يعتبر 
األقل في تاريخ جمعية س����لوى، 
الرحلة على تقدمي  وقد اشتملت 
أرقى اخلدمات والتسهيالت التي 
أسهمت في أداء العبادات بطمأنينة 
في ظل أجواء روحانية وإميانية 
مميزة، وكانت اإلقامة مبكة املكرمة 
في فندق برج زمزم، إضافة إلى أن الرحلة تضمنت 

العديد من املفاجآت واألنشطة الثقافية والدينية.
وأوضح املصيليت أن مجلس اإلدارة قام بتنظيم 
حفل خاص لتك����رمي املتفوقني واملتفوقات من أبناء 
وبنات مس����اهمي منطقة سلوى، وذلك حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد، وقد حضر ممثله الشيخ ضاري الفهد، وكان 
احلف����ل يوم الثالثاء املوافق 16 مارس املاضي بقاعة 
الهاش����مي في فندق راديسون س����اس، وكان احلفل 
بحضور مسؤولني وأعضاء مجلس األمة واملجلس 
البلدي ومختارية املنطقة وحش����د كبير من مديري 

املدارس واملسؤولني في وزارة التربية.
وقال املصيليت:إن مجلس إدارة تعاونية سلوى 
يولي تلك األنشطة عناية خاصة، وذلك إميانا منه بأن 
املساهمني وأبناء املنطقة يجب أن يكونوا على رأس 
أولويات اهتمام اجلمعية التي تستمد أنشطتها من 
معني العمل التعاوني الذي تفخر به الكويت، والذي 
له دور فاعل في توثيق الصلة بني مكونات املجتمع، 

مما سينعكس إيجابا على مصلحة اجلميع.

المهرجانات التسويقية

وبخصوص املهرجان����ات التي تنظمها تعاونية 
سلوى أوضح املصيليت أن املهرجانات التسويقية 
شريان احلياة ألي تعاونية، وهي من أجمل الهدايا التي 
نقدمها ملرتادي اجلمعية واملساهمني فيها، وللحقيقة 
لدينا مهرجان شهري خاص بتحطيم األسعار، ويشمل 
جميع األصناف االس����تهالكية والغذائية، واألسعار 
مميزة ج����دا، واألكثر من ذل����ك أن اجلمعية نظمت 
مهرجان حتطيم األس����عار على الس����لع الرمضانية 
بنسبة 65% على أغلب السلع ملدة 15 يوما، وبلغت 
مبيعات السوق املركزي خالل فترة املهرجان حوالي 
750 ألف دينار كويتي وكان هذا املهرجان مخصصا 
للمساهمني فقط، وهذه سابقة هي األولى من نوعها 
على مستوى اجلمعيات. وتابع، كما جرت العادة أن 
تقوم اجلمعية بتنظيم مهرجان الربيع في الس����وق 
املركزي القدمي وتوفير ما يحتاج إليه املس����اهم من 
مس����تلزمات البر والرحالت في املوس����م احملدد له، 
بالتعاون مع كبرى الش����ركات املتخصصة في هذا 
املجال، حيث يقوم مجل����س اإلدارة بدعم املهرجان 
ماديا وأصبحت بعض الس����لع تباع بسعر التكلفة 
لتخفيف عبء غالء األسعار واستقطاب أبناء املنطقة 
واملساهمني للشراء من جمعيتهم، كما نظمت اجلمعية 
أيضا مهرجان القرطاسية والعودة إلى املدارس وكان 
البيع بسعر أقل من سعر التكلفة. وفي اخلتام، قال 
رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية عبداهلل 
املصيليت: إن مجلس اإلدارة ماض في سياسة توسعية 
وتصحيحية ذكرن����ا بعضها وهو غيض من فيض، 
واأليام املقبلة س����تكون أكثر خيرا من سابقتها ففي 
جعبتن����ا الكثير وما ينقصنا هو الوقت الذي نعمل 
فيه ليل نهار، ونحن مستمرون على وتيرة التوسع 

والتطوير ملا فيه الفائدة لنا وللمساهمني.

طال���ب رئي���س مجل���س 
ادارة نقاب���ة العاملني بالهيئة 
العامة للصناعة وليد املجني 
نائب رئيس ال���وزراء ووزير 
اخلارجي���ة ورئي���س مجلس 
اخلدمة املدنية الشيخ د.محمد 
الصباح بضرورة اعتماد الالئحة 
االدارية اخلاصة بتنظيم شؤون 
العمل للهيئة العامة للصناعة 
عل���ى رأس االجتم���اع املقبل 
للمجل���س واملعد له في نهاية 
ابريل اجلاري، مش���يرا الى ان 
الهيئة العام���ة للصناعة منذ 
تأسيسها تقدمت أكثر من مرة 

بطلب اش���هار اللوائح اخلاصة بها كونها هيئة 
عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا 

يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
وقال املجني في تصريح صحافي عقدته النقابة 
صباح امس السبت مبقر االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي � الكويت ان هناك العديد من املعوقات 
التي تواجه الهيئة كمؤسس���ة حكومية وأهمها 
على االطالق الالئحة اخلاصة بتنظيم ش���ؤون 
العمل والتي لم يت���م اعتمادها من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية منذ سنوات، مستدركا ان اآللية 
املتبعة حاليا ف���ي الهيئة بجميع قطاعاتها هي 
طباعة الكتب وارسالها لديوان اخلدمة املدنية 
للحصول على املوافقات اخلاصة في شؤون العمل 
في كل صغيرة وكبي���رة، االمر الذي يبطئ من 
سير عجلة القرارات االدارية واملالية وتأخيرها، 
وهذا مناف للسياس���ة واالهداف املنشودة في 
نظام قانون الصناعة رقم 96/56 باالضافة الى 
افتقاد السياسة اخلاصة في ادارة شؤون العمل 
مما يترتب على ذلك تذبذب في استقرار تنفيذ 
اخلطط الت���ي تضعها الهيئة واخلاصة باالطار 

العام في تنمية وتطوير الصناعة.

واس���تغرب املجني جتاهل 
مجلس اخلدمة املدنية اعتماد 
اللوائ���ح اخلاص���ة بهيئ���ات 
الت���ي  الدول���ة  ومؤسس���ات 
أنشئت لتسهيل العمل وتقدير 
االختصاص واالستقاللية في 
القرارات كي تكون لدينا منظومة 
عمل حقيقية نعتمد عليها، فضال 
عن الدخول في ش���باك ديوان 
اخلدمة املدنية املكتظ مبعامالت 
الوزارات احلكومية والوظائف 
العامة، منوها بالتجارب التي 
خاضتها احلكومة في تأسيس 
الهيئ���ات احلكومية وجناحها 

على مستوى الدولة واستقرار موظفيها.
واستطرد املجني ملاذا نرجع خطوة للوراء من 
خالل غض النظر عن تطبيق القوانني وعدم احترام 
نظام وضعته الدولة وجتاهله ملدة سنوات، لذا 
كان من اولويات مجلس اخلدمة املدنية النظر في 
تطبيق النظام واعتماد اللوائح اخلاصة بالهيئات 
وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي أثبتت 
في فترة قصيرة جناحها ومتيزها بني الهيئات 
احلكومية من خالل تطوير وتسويق ومراقبة 
االنش���طة الصناعية وحتقيق أعلى االيرادات 

اخلاصة للدولة.
وخت���م املجن���ي تصريحه قائ���ال: نأمل من 
مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه املقبل عرض 
الالئحة االداري���ة لهيئة الصناع���ة واعتمادها 
والتي حرصنا على ان تكون متوافقة بالش���كل 
واملضمون مع قرارات املجلس واعطاءها صفة 
االستعجال لتتناسب مع استقاللية الهيئة وكحافز 
لتنظيم العمل وحتسني ورفع مستوى اخلدمة 
االنتاجية واالرتقاء بالصناعة الكويتية الى اعلى 
املستويات سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي 

أو اخلارجي.

أكد أن مجلس اإلدارة ماض في سياسته التوسعية والتطويرية

في االجتماع المقبل لمجلس الخدمة المدنية

اللوائح الخاصة بهيئات المؤسس�ات أنشئت لتسهيل األعمال

عبداهلل املصيليت

وليد املجني

سعود العرادة وجاسم حيات يوقعان العقد ويبدو عوض الدماك ونايف الرشيدي وسالم السالم

العازمي: مليون دينار مبيعات تعاونية الصباحية شهريًا
الخرفشي: اجتماعات مكثفة للوصول لصيغة نهائية لقانون التعاون

زنيفر افتتح مركز لوازم العائلة االستثماري

إنجازات مجلس اإلدارة من 2007 جعلت التعاونية في مصاف الجمعيات األولى على مستوى الكويت

بشرى شعبان
اعلن رئيس االحتاد الكويتي 
ان  العرادة  للمزارعني سعود 
االحتاد قام بتوقيع عقد مع مكتب 
جاسم حيات وحامد السرحان 
الهندسية وذلك  لالستشارات 
التفاق مش���ترك بشأن تنفيذ 
مخططات هندسية في منطقتي 
الزراعيتني  الوفرة والعبدلي 
ضمن قسائم االحتاد الكويتي 
للمزارعني وذلك بهدف تقدمي 
كل التسهيالت للمزارع الكويتي 
من خالل مخططات مرخصة من 
بلدية الكويت واجلهات الرسمية 
ذات الصلة. وقال العرادة في 
تصري���ح للصحافيني خالل 
احتفال توقيع العقد بحضور 
اعضاء مجل���س ادارة االحتاد 
ان هذه اخلطوة جاءت بهدف 
اغالق باب املشاكل املثارة حول 
هذا املوضوع وانهاء املخالفات 
احمل���ررة من قبل العاملني في 
بلدية الكويت التي يحررونها 
في تلك املواقع. واضاف العرادة: 
انن���ا قمنا باالع���الن عن هذا 
املش���روع الذي تقدم لتنفيذه 
12 مكتب���ا هندس���يا مرخصا 
من قبل اجله���ات املعنية ومت 
االتفاق مع مكتب جاسم حيات 
وحامد السرحان لالستشارات 
الهندس���ية والذي نتمنى منه 
تنفيذ العمل على اكمل وجه، 
وتقدم العرادة بالشكر الى جلنة 
الكويتي  املش���اريع باالحتاد 
للمزارع���ني برئاس���ة عضو 

ان املش���روع هو رفع املنشآت 
القائ مة في موقعي االحتاد بالوفرة 
والعبدلي اضافة الى اعداد وجتهيز 
التصاميم وترخيص املنش���آت 
القائم���ة غير املرخصة مبا فيها 
اعداد املساحات وترخيصها من 
قبل اجلهات املعنية مثل املطافي 
ووزارة االشغال العامة ووزارة 
الكهرباء واملاء وبلدية الكويت.

واض���اف حي���ات ان املكتب 
حريص على تنفيذ املش���روع 
وفق ما مت االتف���اق عليه حتى 
نظهر بأجمل صورة امام االحتاد 
الكويتي للمزارعني ونقدم العمل 
املناسب واحملدد في  الوقت  في 

العقد املبرم.

مشاكلهم ولهذا فان االحتاد لن 
يتوقف عند حد معني بل سيستمر 
في تقدمي كل ما هو مفيد جلميع 

املزارعني الكويتيني.

مشاريع عديدة

وب���دوره اكد نائ���ب رئيس 
االحتاد الكويتي للمزارعني عوض 
الدماك ان االحتاد شدد على املكتب 
االستشاري بضرورة االستعجال 
في تنفيذ املشروع  املتفق عليه 
وتنفيذ كل الشروط املنصوص 
عليها في العقد املبرم بني الطرفني 
مؤكدا ان مجلس ادارة االحتاد يعد 
املزارعني مبشاريع اخرى جديدة 
ستسهل وتزيل العقبات التي تقف 

حجر عثرة امام املزارعني.

إزالة العقبات

وقال امني الصندوق س���الم 
الكويتي  الس���الم ان االحت���اد 
للمزارعني يتقدم بالشكر لوزير 
البلدية د.فاضل صفر الذي تفاعل 
مع مطالب مجلس االدارة ولقد 
بدأنا بتنفيذ باكورة املش���اريع 
املتفق عليها حتى نزيل العقبات 
التي ق���د تعترض طريق العمل 
ونتمنى من املكتب االستشاري 

سرعة اجناز املشروع.

\تجهيز التصاميم

ومن جانبه قال جاسم حيات 

الرشيدي  مجلس االدارة نايف 
على اجلهود التي يبذلونها خلدمة 

اهداف االحتاد واملزارعني.

سرعة التنفيذ

ومن جانبه اكد رئيس جلنة 
الكويتي  املش���اريع باالحت���اد 
للمزارعني نايف مرزوق الرشيدي 
ان مجلس االدارة يتمنى من املكتب 
االستشاري سرعة تنفيذ العقد 
بأس���رع وقت ممكن حتى يرى 
النور وميكن املزارعني في الوفرة 
والعبدلي م���ن مزاولة اعمالهم 
مشيرا الى ان هذه الفكرة ستسهل 
الكثير من العناء على املزارعني في 
منطقتي الوفرة والعبدلي وحتل 

شعيل العازمي هادي اخلرفشي

سعد زنيفر وشعيل العازمي وهادي اخلرفشي خالل جولة في مركز لوازم العائلة

)أنور الكندري(سعد زنيفر مفتتحا مركز لوازم العائلة االستثماري 

اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة 
هذه األيام بهدف الوصول الى 
صيغة نهائية مبشروع قانون 

التعاون اجلديد.
وكشف عن تشكيل وفد من 
جلنة احتاد اجلمعيات املشكلة 
ملتابعة قانون التعاون بهدف 
مقابلة رئيس وأعضاء اللجنة 
الصحي����ة البرملانية وعرض 
التعديالت املطروحة من قبل 
التعاونيني متهيدا لألخذ بها 
املدرج على  القانون  وسحب 
جدول أعم����ال مجلس األمة 
التعدي����الت عليه  إلضاف����ة 
واستبعاد التعديالت التي لم 
يشرك أصحاب االختصاص 
في وضعها وتؤثر سلبا على 

احلركة التعاونية.
وأع����رب اخلرفش����ي عن 
ثقته في نواب األمة وسعيهم 
لتعديل قان����ون التعاون مبا 
يتماشى مع مصلحة املساهمني 
واملس����تهلكني، كما أعرب عن 
ثقته في سعي احلكومة الى 
التع����اون مع مجل����س األمة 
إلقرار قانون جديد للتعاون 
مبا يحق����ق النجاح والتطور 

للعمل التعاوني.
أكد  ومن جه����ة اخ����رى، 
الت����زام جمعية  اخلرفش����ي 
الصباحية مبواجهة ظاهرة 
ارتف����اع األس����عار، مش����يرا 
ال����ى ان اجلمعية رفضت اي 
محاوالت لرفع األسعار بطريقة 
مصطنعة وغير مبررة، مناشدا 
جميع اجلمعيات الوقوف في 
وجه كل من تسول له نفسه 
زيادة األعباء املعيشية على 

املواطنني.

بعد جهود حثيثة بذلها مجلس 
اإلدارة احلال����ي منذ عام 2007 
وتكلل����ت هذا الع����ام بالنجاح 
لصالح املساهمني، حيث سيقدم 
لهم املركز خدمات تس����ويقية 
كثيرة ما كانوا يتمنون توفيرها 
في اجلمعية وحيث ان مجلس 
عام 2007 عمل على توفير عدة 
أنشطة تسويقية كانت تنقص 
منطقة الصباحية مثل توفير 
خدم����ة املزيني للصرافة ونقل 
فرع الصيدلية وجعلها خدمة 24 
ساعة، وحتديث السوق املركزي 
الداخل واخلارج وتوسعة  من 
التموي����ن وجتهيزه بكل  فرع 

املعدات.

وأشار الى ان املستثمر قدم 
دعما للجمعية مقابل استثمار 
مركز ل����وازم العائلة بقيمة 86 
ألف دينار فض����ال عن اإليجار 
الشهري الذي يدخل في حصيلة 
اإليرادات بقيمة تقارب 20 ألف 

دينار سنويا.
وعل����ى صعي����د التعديالت 
املطروحة على قانون التعاون أكد 
اخلرفشي بصفته مقررا للجنة 
املش����كلة من احتاد اجلمعيات 
التعاونية، ان اإلدارة الشعبية 
ترغب في تعديل قانون التعاون 
مبا يحقق النجاح ويحافظ على 
تطور احلركة التعاونية الكويتية 
الرائدة في املنطقة، مشيرا الى ان 

باملبيعات واإليرادات واألرباح، 
الفتا الى ان ذلك يتجلى في زيادة 
مبيعاتها ع����ن أكثر من مليون 

دينار شهريا.
وذكر ان فرع لوازم العائلة 
سيدار من قبل مستثمر رست 
عليه املناقص����ة التي طرحتها 
اجلمعية في وقت سابق وبناء 
على طل����ب ومقترح من أهالي 
املنطقة بهدف توفير الكثير من 
اخلدمات التسويقية التي لم تكن 
متوافرة من قبل في اجلمعية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس 
مجل����س ادارة اجلمعية هادي 
جريان اخلرفشي ان افتتاح مركز 
لوازم العائلة في اجلمعية جاء 

محمد راتب
افتتح النائب س����عد زنيفر 
مركز لوازم العائلة االستثماري 
في جمعية الصباحية التعاونية 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
شعيل العازمي ونائب الرئيس 
هادي جريان اخلرفشي ومحمد 
احملجان ممث����ل اجلمعية لدى 
االحتاد وصالح املنوخ ونايف 
الصواغ عضوي مجلس اإلدارة 
ومفرح ظرمان العازمي صاحب 
مركز لوازم العائلة وحشد من 

أهالي املنطقة.
كما شكر النائب زنيفر مجلس 
إدارة جمعي����ة الصباحية على 
جهوده����م البارزة ف����ي خدمة 
املساهمني والنهوض باجلمعية 
الواض����ح للجمي����ع وحرصهم 
عل����ى توفير كل املس����تلزمات 

للمساهمني.
التهاني ملفرح  وقدم زنيفر 
العازمي صاحب مركز  ظرمان 
العائلة وحثه على تقدمي خدمات 
للمس����اهمني وأهال����ي املنطقة 
وتوفير جميع مس����تلزماتهم 
ومتطلباتهم بأسعار رمزية وفي 

متناول اجلميع.
وعقب االفتتاح أدلى رئيس 
مجلس اإلدارة شعيل العازمي 
أكد فيه  بتصريح للصحافيني 
ان فرع لوازم العائلة س����يقدم 
خدمات مميزة ألهالي املنطقة 
واملس����اهمني، مش����يرا الى ان 
األسعار س����تكون في متناول 

اجلميع.
وأكد ان جمعية الصباحية 
تعمل على احملافظة على وضعها 
التسويقي املتطور بني اجلمعيات 
األخرى، خصوصا فيما يتعلق 

اتحاد المزارعين وّقع عقد تنفيذ مخططات 
هندسية في منطقتي الوفرة والعبدلي

العرادة: لجنة المشاريع باالتحاد تقوم بجهود واضحة لخدمة المزارعين


