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نسبة مساحة البناء ال تقل عن 160م2 وتشيد طابقين والترسية بعد 3 أشهر

متابعة حلديث م.فهد السعيد م.فهد السعيد وم.عيسى خداده وحمد األمير خالل املؤمتر الصحافي

محمد راتب
أس����فرت نتائج انتخابات 
جمعية سلوى التعاونية، والتي 
أجريت مس����اء اول من امس 
االثنني، عن فوز كاسح لثالثة 
اعضاء في مجلس االدارة، حيث 
متت اعادة انتخابهم مجددا من 
قبل مساهمي منطقة سلوى.

وجاء املرشح عذبي سعود 
املشحني في املركز االول )1433 
صوتا(، ثم عبداهلل عبداحملسن 
املصيليت ف����ي املركز الثاني 
)1107 أصوات(، في حني جاء 
ضاري حسني الشبو في املركز 

الثالث )1097 صوتا(. واستبعدت النتائج كال 
من: زيد عبدالهادي احل����وري )1017 صوتا(، 
وسعد فهد الغامن )937 صوتا(، وعبداهلل مهنا 
السنافي )869 صوتا(، وزايد حماد الزايد )247 
صوتا(، حيث حلوا في املراكز: الرابع واخلامس 

والسادس والسابع على التوالي.
من جهته، قال عبداهلل املصيليت في تصريح 
صحافي عقب االنتخابات: »اننا كأعضاء مجلس 
ادارة مت انتخابنا من قبل املساهمني، نعد اهالي 
املنطقة بتقدمي حزمة كبيرة من املفاجآت القيمة 
والسارة، وذلك على صعيد االنشطة االجتماعية 
وفي مقدمتها رحالت العمرة وتكرمي املتفوقني، 
والرحالت الترفيهية الداخلية، موضحا ان هناك 
شاليهات جديدة تنتظر املساهمني في الصيف 
املقبل، فضال عن املشاريع االنشائية التي سترى 
النور قريبا والتي تأتي في سياق التطوير الذي 
دأب مجلس االدارة على االلتزام به طيلة فترة 

توليه لهذه االمانة«.
وأش����ار املصيليت الى ان 
مجل����س االدارة وضع تلبية 
احتياجات املس����اهمني على 
أولويات����ه، وم����ن هذا  رأس 
املنطلق فإنه يس����عى خالل 
اقامة  ال����ى  فت����رات متقاربة 
التي  التسويقية  املهرجانات 
تهدف الى كسر حدة االسعار 
والتي شكلت بارتفاعها عبئا 
كبيرا على املس����تهلك، مؤكدا 
في الوقت نفسه على وجود 
النية لعمل املزيد من مهرجانات 
حتطيم االسعار وتوفير السلع 
االستهالكية والغذائية بأرخص االثمان، وهو 
ما زاد من اقبال اهالي املنطقة على التسوق من 
جمعيتهم وزيادة مشترياتهم منها، ما انعكس 

على نسبة االرباح لهم.
وتقدم املصيليت بالشكر ألهالي منطقة سلوى 
عل����ى هذه الثقة التي أولوها للمرش����حني من 
اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم، وقال: أسأل اهلل 
ان نكون على قدر املسؤولية وحتمل االمانة، 
وان يرى املس����اهمون منا م����ا يتمنون وبابنا 
مفتوح لهم والقتراحاتهم. من جهته، اكد نائب 
رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية، 
براك ملفي الهدي����ة، ان االنتخابات جرت بكل 
هدوء وسالسة، وجاءت نتائجها لتعكس رضا 
اهالي املنطقة عن أداء مجلس االدارة احلالي، 
والذي يعتبر ان ثقة املساهمني هي رأس املال 
الذي ميضي من خالله في تنفيذ استراتيجيته 

ورؤيته التي وضعها.

تجديد الثقة بأعضاء تعاونية سلوى وفوز كاسح في االنتخابات

المصيليت: حزمة قادمة من المفاجآت 
للمساهمين ونشكرهم على ثقتهم بنا

»غلف إكسبريس« إحدى شركات مجموعة البابطين الراعي الرسمي للمهرجان

ملفي افتتح مهرجان البنشر في جمعية العارضية التعاونية: 
خصومات على الزيوت واإلطارات والبطاريات ولوازم السيارات

)سعود سالم(عادل ملفي وأحمد رمضان يتوسطان املشاركني في افتتاح مهرجان البنشر

خصومات على الزيوت واإلطارات والبطاريات
عبداهلل املصيليت

صيانة دائمة

في اطار خطة الشركة الهادفة الى 
توفير املنتجات االستهالكية اخلاصة 
بالسيارات بأسعار تنافسية وذلك 
في ظل ارتفاع األسعار الذي شهدته 
املواد األولية على مستوى العالم. 
ولفت الى ان هذا املهرجان سيشمل 
تخفيضات على منتجات الشركة، 
والتي تتمثل في اطارات السيارات 
بجميع املقاسات، والبطاريات بجميع 
األحجام فضال عن الزيوت اخلاصة 
بالسيارات بجميع أنواعها. وقد مت 
اختيار ش����ركة »غلف اكسبريس« 
احدى ش����ركات مجموعة البابطني 
لرعاي����ة املهرجان نظ����را للخبرة 
املتميزة التي تتمتع بها الش����ركة 
السيارات حيث  في مجال خدمات 
متتلك الشركة عدد 8 مراكز خدمة 
منتشرة في جميع مناطق الكويت 
ومزودة باملعدات احلديثة وفريق 

عمل فني مت����درب لتقدمي اخلدمة 
السريعة واملميزة للعمالء وتعتبر 
الرائدة في ه����ذا املجال  الش����ركة 
الش����رق األوس����ط.  واألفضل في 
وتعتبر شركة »غلف اكسبريس« 
من الش����ركات الرائدة في الكويت 
وتتعامل حتت سقف واحد مع عدة 
منتجات في مجال خدمة السيارات 
مثل )الزيوت واإلطارات والبطاريات 
ومنتج����ات العناية بالس����يارات.. 
الخ(، كما ان الش����ركة هي الوكيل 
املعتمد ملنتجات عاملية رائدة مثل 
)زيوت توتال الفرنسية( وحصتها 
بالس����وق وصلت الى 10%، كما ان 
منتجات زيوت توتال متوافرة لكل 
االستعماالت وتوجد الزيوت املعدنية 
 W 5 50 والزيوت التخليقية W 20
40 كوارتز 9000 ذات تقنية عالية 
كما انه متوافر زيوت تخليقية 15 

W 50 كوارتز 4×4 لسيارات الدفع 
الرباعي وهي متوافرة في ش����ركة 
توتال فقط وال توجد في اي شركة 
زيوت اخرى وان جميع هذه املنتجات 
متوافرة فقط في جميع مراكز شركة 
»غلف اكس����بريس« وجميع فروع 
بنشر اجلمعيات التعاونية ومحالت 
البنشر على مستوى سوق الكويت. 
اما اط����ارات دنل����وب ذات التقنية 
العالي����ة فتحتل املرك����ز االول في 
الكويت ومعروفة بجودتها  سوق 
وهي معتمدة من صانعي السيارات 
مثل السيارات )اليابانية واألميركية 
واألوروبية مثل BMW ومرسيدس 
وجاك����وار وأودي( وهي مضمونة 
ملدة س����نة عن العيوب املصنعية، 
أما اطارات ماكسس راقية اجلودة 
واألداء ذات الس����معة الطيبة لدى 
املستهلكني نظرا جلودتها ومكانتها 

وهي معروفة ب� »ركب التاير وإنساه« 
فهو ال يحت����اج صيانة ان اطارات 
ماكسس مصنفة عامليا رقم 10 ضمن 
شركات االطارات العاملية لسنة 2009 
واطارات في����درال ذات تكنولوجيا 
وتصنيع جيد ومدعوم بخبرة فنية 
ملدة 20 عاما من التعاون الفني مع 
شركة اطارات دنلوب اليابانية ومدة 
مماثلة 20 عاما مع ش����ركة اطارات 
بريجستون اليابانية ومن املنتجات 
املعروفة بالس����وق ذات الس����معة 
اجليدة والنوعية املتميزة بطاريات 
G.S واملوجودة بسوق الكويت منذ 
60 عاما ومتوافرة بأحجام جلميع 
الس����يارات الياباني����ة واألوروبية 
والكورية. وقد حرصت اجلمعية على 
اطالق هذا املهرجان لتوفير املنتجات 
جيدة السمعة والصيت ذات اجلودة 

اجليدة وبأسعار تنافسية.

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
العارضي����ة التعاونية عادل ملفي 
املطيري ان مجلس االدارة حريص 
املهرجانات  املزيد م����ن  اقامة  على 
التس����ويقية التي تصب في خدمة 
املس����اهمني واملقيم����ني عل����ى حد 
س����واء، وذلك باتباع سياسة كبح 
جماح ظاهرة ارتفاع األسعار غير 
املبررة. جاء ذل����ك خالل تصريح 
صحافي أدلى به امللفي عقب افتتاح 
البنشر  التسويقي لفرع  املهرجان 
ف����ي جمعية العارضي����ة بحضور 
رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية 
في اجلمعية خالد العجمي وحشد 
من أهال����ي املنطقة وذلك بالتعاون 
م����ع ش����ركة »غلف اكس����بريس« 
احدى ش����ركات مجموعة البابطني 
حيث يتضم����ن املهرجان تخفيضا 
على لوازم الس����يارات ومن اهمها 
االطارات والزي����وت والبطاريات.. 
وقال امللفي: ان املهرجان يأتي ضمن 
خطة اجلمعية التسويقية التي تهدف 
الى تخفيف العبء عن املستهلكني، 
كما نعد املساهمني باملزيد من هذه 
الس����لع  املهرجان����ات على جميع 
االستهالكية والغذائية، مشيرا الى 
ان هذا املهرجان سيستمر حتى نهاية 
شهر مايو املقبل، داعيا أهالي املنطقة 
الى زيارة فرع البنشر واالستفادة 
من التخفيضات. م����ن جانبه، أكد 
نائ����ب الرئيس في ش����ركة »غلف 
اكسبريس« احمد رمضان ان شركة 
البابطني منفتح����ة على اقامة مثل 
التسويقية وذلك  هذه املهرجانات 

حمد العنزي
اعلن نائب املدير العام لشؤون التخطيط 
والتصميم في املؤسس���ة العام���ة للرعاية 
السكنية ورئيس اللجنة التأسيسية للبيوت 
منخفضة التكاليف م.فهد السعيد ان املؤسسة 
ستبدأ اعتبارا من منتصف مايو املقبل طرح 
االسهم واالعمال الرئيسية ملشروع البيوت 
منخفض���ة التكاليف على ش���ركات القطاع 
اخلاص على ان تتم الترس���ية بعد 3 اشهر 
من موعد اعالن الطرح، حيث ستتولى الشركة 
الفائزة باملشروع تنفيذ 9696 وحدة سكنية 
مبساحة 150م2 على ان تكون نسبة مساحة 
البناء ال تقل ع���ن 160م2 عبارة عن دورين 

)ارضي واول( فقط.
وقال م.السعيد، خالل املؤمتر الصحافي 
الذي نظمته املؤسسة صباح امس بحضور 
عدد من قياديي الس���كنية واعضاء اللجنة 
التأسيسية للبيوت منخفضة التكاليف، ان 
املؤسسة ستعقد بداية الشهر املقبل لقاء مع 
شركات القطاع اخلاص للتعريف باملشروع 
وطرق تأسيس الش���ركة قبل مرحلة البدء 
في طرح االس���هم، متوقعا االنتهاء من هذه 

االجراءات مع حلول العام 2011، حيث سيتم 
في حينها التعاقد مع املستثمر او الشركة التي 
ستتولى البدء في تنفيذ الوحدات السكنية 
واملش���روع بأكمله ملدة تناهز ال� 1300 يوم 
بكلفة اجمالية للمشروع 520 مليون دينار، 
الفتا الى انه مت ارس���ال مس���تندات املزايدة 
للمشروع لديوان احملاسبة وسيتم االعالن 
عن طرح املزايدة بعد احلصول على موافقة 

الديوان املسبقة.
واضاف م.السعيد ان بناء وتنفيذ البيوت 
منخفضة التكاليف يعد خطوة غير تقليدية 
وهي فريدة من نوعها على املستوى احمللي 
واملنطقة بشكل عام، مشيرا الى ان الدولة ال 
تتحمل تكلفة ومصاريف االعمال االنشائية 
للمشروع، مبينا ان البيوت منخفضة التكاليف 
ذات اهمية قصوى لدى احلكومة ألنها متثل 
احد اهم املشاريع الواردة في برنامج وخطة 
عمل احلكومة، وهو يعد نواة حقيقية ملشاركة 
القطاع اخلاص في املشاريع االسكانية، كاشفا 
النقاب عن ان املؤسس���ة تعتزم بعد تنفيذ 
 N5 البي���وت منخفضة التكاليف في منطقة
غرب مدينة اجلهراء والبديلة عن منطقتي 

الصليبية وتيماء، اس���تغالل مس���احتهما 
وموقعهما لالستفادة منهما لبناء بيوت او 
قسائم س���كنية، السيما ان املنطقتني حاليا 
تعتبران غير مؤهلتني من ناحية منظرهما 
اخلارجي والداخلي االمر الذي يتعارض مع 
املنظر اجلمالي واحلضاري للدولة، مشددا 
على حرص ومتابع���ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد 
على تأسيس شركة خاصة لتنفيذ البيوت 
منخفضة التكاليف واجناز املشروع بأكمله 
بالصورة املطلوبة دون اي تأخير في موعد 
تسليمه، مبينا ان املؤسسة لديها قناعة تامة 
بعدم���ا مت اعطاؤها الزي���ادة املخصصة من 
ناحية املساحة للمشروع من 686.18 هكتارا 
حيث وافق املجلس البلدي مؤخرا على زيادة 
املساحة الى 842.18 هكتارا، بان االمور الباقية 
س���يتم اعتمادها ايضا دون اي عراقيل قبل 

مرحلة تنفيذ املشروع.
من جانبه، قال نائب املدير العام لشؤون 
االستثمار والقطاع اخلاص وعضو اللجنة 
التأسيس���ية للبيوت منخفض���ة التكاليف 

م.عيس���ى خدادة انه وبع���د مضي 29 عاما 
من عمر املشروع للمساكن الشعبية ونظرا 
لعدم اهتمام قاطني هذه البيوت بصيانتها 
واستغاللهم ملساحات االفنية باضافة مبان 
عليها بطرق عش���وائية غير هندس���ية فقد 
تردت حالة البيوت واصبح الوضع احلالي 
غير مقبول وال يتناسب مع التطور العمراني 
بالكويت، مش���يرا الى انه نظرا ملا آلت اليه 
حالة تلك البيوت فقد مت اصدار القانون رقم 
45 لس���نة 2007الذي ألزم املؤسس���ة خالل 
سنة بتأسيس شركة مساهمة كويتية تقوم 
بإنشاء مس���اكن منخفضة التكاليف بديلة 
للمساكن الشعبية القائمة في منطقتي اجلهراء 
والصليبية بنظ���ام ال� B.O.T وبعقد انتفاع 

مدته 40 عاما.
مبينا انه يخصص أس���همها على النحو 
التال���ي: 50% تطرح مبزاد علن���ي عام بني 
الشركات املساهمة املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية والشركات االخرى التي يوافق 
عليها مجلس الوزراء، والنصف اآلخر أي %50 
من االسهم تطرح لالكتتاب العام للكويتيني، 
الفتا ال���ى ان القيمة االيجارية ال تزيد على 

50 دينارا شهريا للوحدة السكنية طوال مدة 
العقد. وأضاف خداده ان املؤسسة حرصت على 
متابعة املشروع مع بلدية الكويت واستعجالها 
لتخصيص موقع املشروع، وذلك من خالل 

االجراءات االدارية املتعلقة بهذا الشأن.

اشتراطات القانون

أش���ار خداده الى ان القانون اوضح انه 
ال يجوز اج���راء اي تعديل عل���ى مكونات 
املشروع بعد طرح االسهم في املزاد العلني 
العام س���واء كان ذلك بزي���ادة أو تخفيض 
املس���احات املخصصة لالستعمال التجاري 
أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير 

ذلك من االستعماالت االخرى.
لذلك فق���د قامت املؤسس���ة بتحديد كل 
مكونات املشروع بكل تفاصيله ومواصفاته 
وحتديد نس���ب االس���تعماالت املختلفة مبا 
يضمن عدم ادخ���ال اي تعديالت عليها بعد 
طرح اسهم الشركة في املزاد العلني، مشيرا 
الى ان املؤسس���ة قامت ايضا بالتنسيق مع 
الوزارات واجلهات ذات العالقة واالتفاق على 

متطلبات كل منها في املشروع.

وذكر خداده ان القانون نص على ان تتألف 
مكونات املشروع من وحدات سكنية ومبان 
غير ربحية ومبان ذات عائد استثماري ومناطق 
جتارية وبنية حتتية ومواقع تخصص جلهات 

النفع العام.

خطوات تفعيل القانون

وأوضح ان اللجنة التأسيسية قامت بعمل 
عدة اجراءات على اعتماد الشروط املرجعية 
للدراسة االقتصادية، واعداد الشروط واملعايير 
املطلوب توافرها باملكاتب االستشارية وتأهيل 
الشركات واملكاتب االستشارية االقتصادية 
إلع���داد الدراس���ة االقتصادية للمش���روع، 
وكذلك طرح مسابقة إلعداد دراسة اجلدوى 
االقتصادية والتعاقد مع مستشار اقتصادي 
محلي بالتعاون مع مستش���ار عاملي إلعداد 
دراس���ة اجلدوى االقتصادية. مؤكدا انه مت 
االنتهاء من أعمال الوفع املساحي له وحتديد 
العوائق، وقد قامت وزارة الدفاع بتمشيط 
املوق���ع بالكامل والتأكد م���ن خلوه من أي 
متفجرات، وج���رى ايضا االنتهاء من اعمال 

الفحوصات االستكشافية للتربة.

فالح احلصيني

طالب ممثل االحت���اد بجمعية هدية، رئيس اللجنة االجتماعية 
وكذلك رئي���س جلنة املقترحات والش���كاوى بجمعية هدية فالح 
احلصيني باقامة انتخابات لرئاس���ة االحت���اد وذلك لتفعيل دور 
عضوي���ة االحتاد حتى ال يصبح منصب���ا تقليديا وذلك في جميع 
اجلمعيات التعاونية وذلك ملا لهذا املنصب من دور كبير في جناح 

العملية االدارية داخل املؤسسات واجلمعيات التعاونية.
واضاف تعقيبا على حديثه الس���ابق مناشدا قلبا وقالبا وزارة 
الش���ؤون االجتماعية االعتناء واالهتم���ام بالتعاونيني واعطاءهم 
جانبا كبيرا م���ن الرعاية واالهتمام حيث اتاح���ة الفرصة ملقابلة 
التعاونيني والس���ماع آلرائهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم التي فيها 
نفع للمجتمع ودفع حركة التنمية املجتمعية الى األمام، وذلك مثل 
مقابلتهم جمعية الصحافيني واالهتمام بهم وكذلك مقابلتهم لذوي 
االحتياجات اخلاصة مما يولي اهتماما متكامال بجميع فئات املجتمع 

وتلبية كل احتياجات املجتمع.

الحصيني يدعو »الشؤون« لالعتناء 
بالتعاونيين ودفع حركة التنمية المجتمعية

»السكنية«: طرح األعمال الرئيسية واألسهم لمشروع البيوت منخفضة التكاليف
 على القطاع الخاص منتصف مايو لتنفيذ 9696 وحدة سكنية بتكلفة 520 مليون دينار


