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قائمة مشرف.. ويستمر التطوير

قائمة مشرف تخوض االنتخابات التعاونية غدًا األربعاء
برؤية جديدة مستمدة من نهج المجالس السابقة

محمد راتب
أكدت قائمة مش���رف والت���ي تضم كال من 
علي الش���ايجي، وعمر القناعي، وعبدالرحمن 
القدي���ري، أنها س���تخوض انتخابات جمعية 
مش���رف التعاونية وهي حتم���ل فكرا جديدا، 
وذلك استمرارا للنهج اإلصالحي الذي درجت 

عليه مجالس اإلدارات السابقة.
وقال املرشح عبدالرحمن القديري في تصريح 
صحافي: وضعنا في قائمة مشرف رؤية جديدة 
تتمثل في تطوي���ر اجلمعية على كل الصعد، 
مستمدين من النهج الذي قام به من سبقنا من 
أعضاء مجلس االدارة السابقني والذين تعاقبوا 
على خدمة اجلمعية منذ تأسيسها، الفتا إلى أن 

»قائمة مشرف« تتطلع من وراء ذلك إلى حتقيق 
النجاح واآلمال التي يتطلع إليها املس���اهمون 
وأبناء املنطقة في جمعيتهم، من خالل االرتقاء 

بها إلى أفضل املستويات.
وفي رده على س���ؤال حول ماهية الرؤية 
اجلديدة للقائمة، أجاب بأنه وإخوانه املرشحني 
سيسعون في حال وصولهم إلى مجلس اإلدارة 
إلى عمل اس���تبيان في املنطقة، وذلك من أجل 
حتديد األولويات التي يفكر بها املس���اهمون، 
وكذلك تطوير اجلانب اخلدماتي في الس���وق 
املركزي وفي أفرع اجلمعية املوزعة في املنطقة، 
إضافة إلى توفير السلع واألصناف، خصوصا 
االستهالكية والغذائية بأسعار تنافسية، وذلك 

إقامة املزيد من املهرجانات املتنوعة على مدار 
العام، والتي تلبي جميع االحتياجات اليومية 
ولوازم املواسم الفصلية كالقرطاسية ورحالت 
البر والبحر واملخيمات، وهو ما سيعود بالفائدة 
الكبيرة على املس���تهلك، مؤك���دا أنه بات من 
الضروري عمل دراسة تتناول كيفية استقطاب 
املستهلكني من خارج منطقة مشرف، وذلك من 
خالل تفعيل املزيد من العروض واملهرجانات 

التسويقية.
وبني القديري أن قائمة مشرف تتطلع كذلك 
اإلداري���ة للجمعية،  إلى ضبط املص��اري���ف 
وذلك من خالل السيط��رة على بنود الصرف، 
واالستغناء عن العمالة الزائدة من خالل تطبيق 

الش���امل، ووض���ع إجراءات  خدم��ة املوظف 
احترازية لضبط دخول البضائع إلى السوق 

واألفرع.
وفي ختام تصريحه أكد القديري في أنه حال 
جناح القائمة في االنتخابات التي ستجرى مساء 
غد األربعاء، وضعت إستراتيجية واعدة تلبي 
طموحات األهالي وذلك من خالل السعي إليصال 
جمعيتهم إلى مص���اف اجلمعيات التعاونية 
املتميزة والرائدة على مستوى الكويت، وهو 
ما ميك���ن حتقيقه بتضافر جهود العاملني من 
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة اإلدارية 
في اجلمعي���ة واألخذ باقتراحات املس���اهمني 

وآرائهم.

القديري: إستراتيجيتنا تحاكي طموحات أهالي المنطقة في تطوير جمعيتهم على شتى الصعد
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