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محمد راتب
أعلن رئيس جلنة االستثمار والتطوير وعضو مجلس ادارة جمعية 
مشرف س����ليمان حمادة انه س����يتم البدء في بناء صالة االفراح فور 
االنتهاء من التصاميم والتي حددت مساحة 1000 متر مربع وتتسع ل� 
500 شخص ومبساحة 3300 متر مربع ملواقف السيارات وستكون في 
قطعة 2 بجانب فرع 24 ساعة. وقال: ستكون الصالة بصمة معمارية 
ذات طابع حديث ومميز يجمع ب����ن احلداثة وعبق التاريخ واصالته 
وفقا الحدث التصاميم املعمارية التي س����يقدمها مهندس املشروع مع 
اصدار التراخي����ص اخلاصة بها، موضحا انها س����تكون خلدمة ابناء 

املنطقة واملساهمن اضافة الى ذلك مت جتهيز وتأثيث االفرع احلديثة 
وافتتاحها في ضاحية مبارك العبداهلل ق 1 و2 واس����تحداث وتطوير 
عدد من االفرع واحملالت االس����تثمارية. واعرب حمادة عن ان مجلس 
االدارة يسعى النتقاء افضل املشاريع التي تخدم املنطقة وتواكب حركة 
التنمية، موضحا ان عملية التطوير في جوهرها هي القدرة على االرتقاء 
باخلدمات ومواكبة رغبات وحاجات املستهلكن من فترة الخرى، مؤكدا 
تطلعات مجلس االدارة لتطبيق السياس����ات الناجحة لتطوير جميع 
خدمات اجلمعية ومنو اقتصادها ومواردها والتحديث الدائم واجناز 

كل ما يرضي اهالي املنطقة واملساهمن ورواد اجلمعية.

حمادة: بناء صالة األفراح بمشرف فور االنتهاء من التصاميم

محمد احملجان

رياض العدساني 

سليمان حمادة 

المحجان: الحركة التعاونية على »كف عفريت«
والتعديالت الجديدة على قانون التعاون ستدّمرها

العدساني: ضرورة زيادة عدد المفتشين
في لجنة األسعار لمراقبة المنتجات في التعاونيات

محمد راتب
ناشد ممثل جمعية الصباحية 
التعاونية لدى احتاد اجلمعيات 
التعاوني���ة محم���د احملجان، 
اعضاء مجلس االمة بالعمل يدا 
بيد لرفض التعديالت اجلدي��دة 
على قانون التعاون، واحملال��ة 
ال���ى املجل���س عب���ر اللجن�ة 
الصحي��ة والشؤون االجتماعية 
البرملانية، مشيرا الى ان هذه 
التعديالت في حال مت متريرها 
واقرار القان���ون اجلديد، فان 
ذلك سيكون سببا رئيسيا في 
تدمير احلركة التعاونية والدفع 

باجتاه خصخصتها.
 وأك���د احملجان ان احلركة 
التعاوني���ة اعتم���دت فقط 4 
تعديالت على قانون التعاون 

محمد راتب
ذكر رئي���س جلنة متابعة 
االس���عار باحت���اد اجلمعيات 
س���عد القوب���ع ان اللجنة لم 
تكن بالطموح املطلوب فهناك 
قبول بعض زيادات االس���عار 
التكميلية من غير  كاالصناف 
العب���ور للجنة، باالضافة الى 
ل���م يطبق قانون كس���ر  انه 
االحت���كار وما يعتمد باللجنة 
عكس السياسات االقتصادية، 
وما يعتمد فقط الشركات التي 
لديها وكاالت ملنتجاتها، موضحا 
ان س���وق الكويت يفترض ان 
يكون ح���را ويتمت���ع بحرية 

التجارة املطلقة.
واضاف ان الوضع س���يئ 
وخاص���ة ان وزارة التج���ارة 
تصرح بتصريحن متناقضن، 
احلالي���ة  الزي���ادات  االول 
الثاني  مصطنعة، والتصريح 

احلالي بالتنس���يق مع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
التعاونية  وقيادات احلرك���ة 
واحتاد اجلمعيات وهي تتعلق 
برفع س���ن املرشح لعضوية 
اجلمعي�����ة  ادارة  مجل���س 
التعاونية ال��ى 30 عام��ا ب��دال 
من 21 عاما وكذل��ك زيادة مدة 
العضوية الى 4 سنوات بدال من 
3 واجراء االنتخاب��ات كل سنتن 
واس���قاط عضوي��ة نص��ف 
املجل��س ب��دال من اجرائها كل 
سنة واسق��اط ثلث األعض��اء 
فضال عن تشدي��د الرقابة على 
املتجاوزين واملسيئن للعمل 

التعاوني.
وق���ال احملج���ان: ان هذه 
التعديالت كان���ت تصب في 

وهو متناقض متاما للتصريح 
االول ان االس���عار س���ترتفع 
حتى 2015، واذا كانت االسعار 
سترتفع حتى 2015 فأين خطة 
وزارة التجارة للتصدي لظاهرة 

ارتفاع السلع؟!
وتابع ان اللجنة قد طلبت 
زيادة عدد املفتشن كون عدد 
املفتشن قليال مقارنة باجلهد 
الكبير الذي عليهم، فال يعقل 
مراقب���ة ومتابعة اس���عار 54 
جمعي���ة تعاوني���ة وفروعها 
من قبل عدد متواضع جدا من 
املفتش���ن، وقد طلبنا مخالفة 
اجلمعيات التي تزيد االسعار 
بصفة عشوائية، وما مت مخالفته 
مجرد مخالفة من االحتاد فقط لم 
يتم رفع تلك املخالفات لوزارة 
الشؤون التخاذ االجراء الالزم، 
وكثير من اجلمعيات لم تلزم 
بق���رارات اللجن���ة، وباملقابل 

صالح احلركة التعاونية اال اننا 
فوجئنا بتفرد اللجنة الصحية 
البرملانية بتقدمي مقترح جديد 
لقانون التعاون من دون أخذ 
رأي أصحاب الشأن والتشاور 

الشركات ترفع السعر بصفة 
عشوائية ومستمرة، ووزارة 
التجارة ال حترك ساكنا وتأخذ 

دور املتفرج.
وم���ن جهت���ه ب���ن مقرر 
جلنة متابعة االسعار رياض 
العدساني ان النصاب لم يكتمل 
اكثر من مرة في اللجنة، مشيرا 

معهم في مدى الفائدة التي قد 
التعاونية  تعود على احلركة 
من وراء اقرار مثل هذا القانون 
مشيرا الى ان هذا التفرد يعني 
ان هناك مخططا خلصخصة 
التعاونية لصالح  اجلمعيات 
فئة قليلة من التجار وهذا ما 

ال ميكن السكوت عنه.
 وأكد ان القائمن على العمل 
التعاوني لن يتوانوا في العمل 
من أجل اس���قاط هذا القانون 
الذي يرمي الى تدمير احلركة 
الطائفية  التعاونية ويع���زز 
والقبلي���ة ويؤدي الى زعزعة 
االدارات  اس���تقرار مجال���س 
التعاونيات مطالبا احتاد  في 
اجلمعيات ورؤساء وأعضاء 
مجال���س ادارات اجلمعي���ات 

الى ان بعض الزيادات كانت من 
بلد املنش���أ وبعض الشركات 
ل���م تعتم���د، وباملقابل بعض 
الش���ركات اعتم���دت زياداتها 
وه���ي ال تس���تحق االعتماد، 
وبنظرنا اخلاص انهم طالبوا 
بأكثر مما يستحقون، وبعض 
الشركات قللت احلجم ما يقارب 
25% والس���عر 10% ويفترض 
الس���عر مبا يوازي  تخفيض 
تصغير حجم املنتج، ولم يتم 
عرضها على اللجنة املختصة. 
وذكر ان بداي���ة اللجنة كانت 
موفقة ولكن بدأت تنحرف عن 
اهدفها مع السرعة في صدور 
تعميمات وعدم الدقة في أسعار 
املنتجات اجلديدة، وهذا ال يعفي 
اجلمعيات التعاونية التي كانت 
تزيد زيادات م���ن غير دراية 
وال دراس���ة ومخالفة قرارات 
اللجن���ة بعدم زيادة اي منتج 

الش���ؤون  التعاونية ووزارة 
االجتماعية والعمل بس���رعة 
التحرك لرفض ه���ذا القانون 
واعادت���ه مرة أخرى ملزيد من 
التعدي���الت الت���ي تصب في 
النهاي���ة في صال���ح احلركة 

التعاونية.
 كما طالب اللجنة املشكلة 
من س���تة عش���ر عضوا من 
رؤس���اء اجلمعيات بإشراف 
احت��اد اجلمعي��ات بسرع��ة 
الت�����ي  التعدي���الت  تق���دمي 
حتظ�����ى بأغلبية املوافقة من 
التعاونين لتكون بديال  قبل 
للقانون اجلديد بهدف احملافظة 
على النجاح الذي حققته احلركة 
التعاونية عل���ى مدى العقود 

املاضية.

اال عبر جلنة متابعة االسعار، 
لتنكشف اقنعة بعض مجالس 
االدارات الذين يذكرون انهم ضد 
الغالء وهم من ساعدوا بعض 
الشركات بزيادات منتجاتهم 
وبعضها فاقت 50%. واشار الى 
ان االستمرار باللجنة صعب 
جدا في هذه الظواهر وكان من 
املفترض على اللجنة ان تزيد 
عدد املفتشن وذلك ملراقبة اسعار 
املنتجات باجلمعيات التعاونية، 
باالضافة ال���ى ان اي مخالفة 
على اجلمعيات يتم رفعها الى 
الش���ؤون، وال ينبغي  وزارة 
اعتماد فقط اصناف الشركات 
التي لديها وكاالت حصرية فهذا 
الذي يس���اهم برفع االسعار، 
كما يج���ب احليطة باقرار اي 
اسعار اصناف جديدة ويفترض 
مقارنة سعرها بأسعار منتجات 

مشابهة لها.

دعا إلى الحفاظ على جماليتها من التشويه وانتشالها من أيادي العابثين

القوبع: اللجنة تقبل زيادات على األصناف التكميلية دون مراجعتها

حتت رعاية الوكيل املساعد للشؤون الثقافية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية ابراهيم الصالح وانطالقا من حرص الوزارة 
ممثلة في مجلة الوعي االسالمي على تعزيز التعاون والشراكة بن 
كافة املؤسسات والهيئات اإلعالمية الهادفة تستضيف مجلة الوعي 
االسالمي بعد غد بفندق هوليدي ان امللتقى االعالمي الكويتي التركي 
حول أول مجلة تركية باللغة العربية »مجلة حراء« وذلك وس���ط 

مشاركة إعالمية كبيرة.
صرح بذلك سكرتير حترير مجلة الوعي اإلسالمي سليمان الرومي، 
حيث أوضح في بيان لصحافين أن امللتقى سيناقش دور مجلة حراء 
وجهودها في مد جس���ور التعاون والتواصل بن الثقافات املختلفة 
مشيرا الى ان الوفد التركي يضم القائمن على املجلة ونخبة كبيرة 

من العلماء واألكادميين واإلعالمين من كال البلدين.

»الوعي اإلسالمي« تستضيف مجلة »حراء« 
التركية بعد غد لمناقشة النهضة اإلعالمية

الرويح: »تعاونية القادسية« حققت طفرة 
كبيرة في مبيعات الربع األول من 2010

محمد راتب
كش����ف رئيس مجلس إدارة 
جمعي����ة القادس����ية التعاونية، 
د.مش����اري الرويح في تصريح 
صحافي تناول بعض اجلوانب 
املالي����ة واإلداري����ة، أن اجلمعية 
حققت طفرة كبيرة في مبيعات 
الربع األول من السنة املالية 2010 
بزيادة قدرها 53544.20 عن العام 
الفائت، باإلضافة إلى زيادة إيرادات 
اجلمعية من املص����ادر األخرى، 
فضال عن ترش����يد املصروفات، 
وع����زا ذلك األمر إلى السياس����ة 
املتبعة من قب����ل مجلس اإلدارة 
والتخطيط السليم واملدروس الذي 
يجعل حتقيق هذه االجنازات في 
تطور دائم ومستمر، الفتا إلى أن 
اجلهاز التنفيذي وجميع القائمن 
على أعمال اجلمعية يعملون بكل 
إخالص وتفان في العمل لتنفيذ 
سياسات مجلس اإلدارة. وقال: لقد 
الربع األول جناحا متميزا  شهد 
املتنوعة  من خ����الل األنش����طة 
واملهرجانات التسويقية وإدارتها 
بكف����اءة عالية م����ن قبل اجلهاز 
التنفي����ذي، وكان لها تأثير جيد 
على احلركة التسويقية للجمعية 
بشكل ملحوظ في املبيعات، وكان 
من ضمن املهرجانات التسويقية 
مهرجان مكانك األول للتس����وق 
القادسية  ومهرجان )فبراير مع 
غير( حتى نفاد الكمية، ومهرجان 
التجميل والعطورات على أرقى 
امل����اركات العاملي����ة ومهرج����ان 
القرطاس����ية والعودة للمدارس 

ومهرجان ل����وازم البر باإلضافة 
إلى الع����روض اخلاصة األخرى 
ومهرجان املنظفات والورقيات 
واتسمت هذه املهرجانات بتوفير 
أفضل السلع واملواد االستهالكية 
بأسعار تعاونية تنافسية ليس لها 
نظير في األسواق املوازية. وذكر 
د.الرويح أنه جار اإلعداد والتجهيز 
ملهرجان السلع واملنتجات اإليرانية 
والذي ستنطلق انشطته في تاريخ 
20 من الشهر اجلاري، مشيرا إلى 
أن مجلس اإلدارة يولي اإلنشائي 
والعمل عل����ى تطوير وحتديث 
فروع اجلمعية، أهمية كبرى، وذلك 
حتى تتماشى والتطور احلضاري، 
وفي هذا السياق، فإنه جار إصدار 
البنشر،  تراخيص توسعة فرع 
في ح����ن أن اجلانب االجتماعي 
حظي باهتم����ام كبير وزخم من 
األنشطة االجتماعية والترفيهية 

والرياضية.

د.مشاري الرويح

سليمان الرومي


