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فوز كاسح لمنصور التنيب ومشاري البنوان 
وثنيان المذن في انتخابات تعاونية كيفان

لتطوير الخدمات في الجمعية 
بشكل أفضل، وقال المذن إننا 
نطمح في تطوير بعض الخدمات 
بعد دراستها وإمكانية تنفيذها 
وذلك بعد التمكن من إزالة جميع 
ما يعوقها. وبين المذن ان تحديد 
وزارة الشؤون لنسبة توزيع 
االرباح بـ 10% يمنع المنافسة 
التعاونية في  بين الجمعيات 
هذا المجال، إال أنه من الممكن 
التميز من خالل تحقيق انجازات 
انه ال  اخرى للمساهمين، كما 
يوجد مانع من أن تجير االرباح 
لخدمات ثانية يســـتفيد منها 
المنطقة،  المساهمون واهالي 
مؤكـــدا على أنه ســـيعمل مع 
األعضاء الحاليين على مواصلة 
مسيرة المهرجانات التسويقية 
التي تهدف الى تخفيف العبء 

عن المساهمين.

بي ستكون منهج عمل أبدأ به 
مع أعضاء المجلس، مضيفا ان 
المجالس السابقة والتي تعاقبت 
على إدارة الجمعية كانت مميزة 
على مستوى الكويت، متعهدا 
بإكمال تلك المسيرة، والعمل بجد 

التعاونية، ثنيان المذن بالشكر 
الجزيل الى جميع اهالي المنطقة 
الذين اعطوه هذه الثقة، وقال 
في تصريـــح صحافي خاص 
لـ »األنبـــاء« عقب اإلعالن عن 
المســـاهمين  النتائج: إن ثقة 

اقل عـــدد من اصوات  ليحقق 
الناخبين وذلـــك بمقدار 382 
صوتا.وفي معرض تعليقه على 
هذه النتائج، توجه المرشـــح 
الجديد في  المستقل والعضو 
إدارة جمعية كيفان  مجلـــس 

محمد راتب
اســـفرت نتائج انتخابات 
جمعية كيفـــان التعاونية عن 
فوز كاسح حققه عضوا مجلس 
اإلدارة، الثنائي منصور محمد 
التنيب 897 صوتا، ومشـــاري 
البنـــوان 888 صوتا ليأتيا في 
المركزيـــن األول والثاني، في 
حين حقق المرشـــح المستقل 
ثنيان المذن المركز الثالث 760 

صوتا.
وكان في مقدمة الخاسرين 
في المعركـــة االنتخابية خالد 
عبدالوهاب العدســـاني، حيث 
جاء في المركـــز الرابع محققا 
554 صوتا تاله محمد الصبيح 
في المركز الخامس وحقق 418 
صوتا، ثم عبداهلل الصالح في 
المركز الســـادس ليحقق 399 
صوتا، وجاء خالـــد الفودري 

»تعاونية بيان« تقدم »البطاقة الصحية حاملة الخصومات« 
ليلى الشافعي

اعلن رئيـــس مجلس ادارة 
التعاونيـــة  جمعيـــة بيـــان 
الكندري عن جاهزية  ياســـر 
»بطاقة بيان الصحية« حاملة 
اخلصومات التي تعتبر اخلدمة 
االولى من نوعها التي تقدمها 
جمعية تعاونية للمســـاهمني 
فيها، الفتا الى ان نسبة اخلصم 
تتراوح بني 30 و70% على حسب 

نوع الداء والدواء.
وقال الكندري: قمنا باملتابعة 
والتنســـيق مـــع العديـــد من 
املستشفيات والعيادات وتلقينا 
جتاوبا ملموسا لتخفيف العبء 

عن كاهل اسر منطقة بيان من 
قبل ادارات املستشفيات اخلاصة 
التي اســـتجابت  والعيـــادات 
بالفكـــرة وبالتعاون  ورحبت 
معنا لتقـــدمي خدمات اضافية 
للمســـاهمني، ووجـــه رئيس 
مجلس االدارة جزيل الشـــكر 
واالمتنان لكل من ســـاهم في 
اجناح هـــذه التجربة الفريدة 
واالولى في تاريخ اجلمعيات.

الكنـــدري: قمنا  واضـــاف 
بطباعة نسخة جتريبية لتنال 
رضا املساهمني ونحن بصدد 
اعتمادهـــا ومن ثـــم توزيعها 
على املســـاهمني حتى تتسنى 

لهم االستفادة من اخلصومات 
عند توجههم الى املستشفيات 
والعيادات املوجودة اسماؤها 

خلف بطاقة بيان الصحة.
واكد: اننا في مجلس االدارة 
حريصون على تقدمي خدمات 
اضافية وتقليل العبء عن كاهل 
املواطن انطالقا من القاعدة القائلة 
»االقتصاد نصف املعيشة« وهذه 
التي سيحصلون  اخلصومات 
عليها بالتأكيد ستســـاهم في 
االقالل من مصاريفهم وهذا ما 
سعينا ومازلنا نسعى ألجله.

ووعـــد رئيـــس مجلـــس 
االدارة املســـاهمني باملزيد من 

اخلدمات واالنشطة واملهرجانات 
التسويقية التي ستحدد ضمن 
اســـتراتيجية اعضاء مجلس 
االدارة لتسهيل احلياة املعيشية 
اليوميـــة اوال وزيادة نســـبة 
االرباح ثانيا، مشـــيرا الى ان 
االدارة اعتمد ميزانية  مجلس 
السنة املالية املنتهية التي سيتم 

االعالن عنها قريبا.
 مؤكـــدا ان نســـبة االرباح 
ســـتكون عنـــد حســـن ظن 
املساهمني وذلك بفضل ثقتهم 
بأعضاء مجلس ادارتهم وتكاتف 
اجلهود لتقدمي االفضل ملساهمي 

جمعية بيان.

المساهمون يجددون الثقة بعضوي مجلس اإلدارة ويمنحونها لمرشح جديد مستقل

الكندري: تلقينا تجاوبًا ملموسًا من المستشفيات والعيادات

 الخرفشي إلقرار حق المساهم
في »صوتين« وز يادة عدد األعضاء إلى 7

شدد نائب رئيس مجلس إدارة 
التعاونية،  جمعية الصباحيــــة 
ومقــــرر اللجنة املشــــكلة لبحث 
تعديالت قانون التعاون اجلديد، 
هادي اخلرفشــــي، انه: »لن يهدأ 
لنا بال، ولــــن يهنأ لنا حال قبل 
أن نصل مع أعضاء مجلس األمة 
واملسؤولني، إلى صيغة نهائية، 
ترضي جميع األطراف وحتافظ 
على بريق احلركة التعاونية التي 
مضى علــــى والدتها أكثر من 30 
عاما، وذلك بعد مشاورة إخواننا 
رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات 
في اجلمعيات التعاونية«. ووجه 
انتقادات شديدة إلى أعضاء اللجنة 

الصحية في مجلس األمة، جراء وضع تعديالت على 
القانون بصورة عاجلة دون استشارة أصحاب الرأي 
واالختصاص في هذا الشأن، وبطريقة تشل احلركة 
التعاونية وتدمرهــــا، وذلك على مرأى من املعنيني 
في وزارة الشؤون، متسائال: ما الذي يقف وراء هذا 
االستعجال من أهداف واضحة املعالم والتي متثلت 
فــــي تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة، ومن خالل 
حق املساهم في الصوت الواحد بدال من ثالثة، متهما 
اللجنة الصحية بتبييت النية ووضع اللبنة األولى 
خلصخصة اجلمعيات التعاونية وفقا ملصالح التجار 
دون أن يأخذوا في االعتبار ما سيؤدي إليه ذلك من 

تبعات وخيمة على املجتمع واملستهلكني.
وقال: إن هذه التعديــــالت ال تصب في مصلحة 
املساهمني من قريب أو بعيد، وال تخدمهم في قضية 
ارتفاع األسعار التي أرهقت كاهلهم، وكان األجدر بهم 

أن يبحثوا في هذه الظاهرة التي 
بات املجتمع بأســــره يعاني من 
تبعاتها السيئة؟ وفي الوقت نفسه، 
أكد اخلرفشي أن اللجنة املشكلة 
من التعاونيني ال ترى مانعا في 
إدخال بعض التعديالت على قانون 
التعاون القــــدمي، والتي ال تؤثر 
على جوهر العمل التعاوني، بل 
إن بعض التعديالت قد تكون مهمة 
جدا خلدمة هذا الصرح التعاوني 
الكبير مادام أخذ فيها رأي أصحاب 
الشأن واالختصاص. وفي معرض 
حديثه عن آخر اللمســــات التي 
توصلت لها اللجنة املشكلة من 
التعاونيني لدى مناقشة التعديالت 
اجلديدة، كشف اخلرفشي عن تعديل البند املتعلق 
بحق املساهم في التصويت، حيث ارتأت اللجنة بعد 
مشاورة رؤساء مجالس إدارات اجلمعيات أن يكون 
للمساهم حق التصويت الثنني بعد أن كان يحق له في 
السابق التصويت لثالثة، مضيفا أن اللجنة توصلت 
بشــــكل نهائي إلى اقتراح أن يكون عدد األعضاء في 
مجلس اإلدارة 7 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، 
وبحيث تسقط عضوية 4 من األعضاء في السنتني 
األوليني ويتم انتخاب 4 بدال منهم، ومن ثم تسقط 
عضوية الـ 3 أعضاء املتبقني في السنتني األخيرتني 
ويتم انتخاب 3 أعضاء جدد، وذلك بعد أن كانت اللجنة 
قد ناقشــــت في أول اجتماع لها بتاريخ 14 مارس أن 
يكون عدد األعضــــاء 10 وأن تكون مدة العضوية 4 
سنوات، وبحيث تسقط عضوية 5 أعضاء كل سنتني 

وينتخب بدلهم 5 أعضاء جدد.

نائب رئيس جمعية الصباحية أكد توافق اللجنة على أن تكون العضوية 4 سنوات

ياسر الكندري

مشاري البنوانثنيان املذن

هادي اخلرفشي

ذكر اخلرفشي أن اللجنة املشكلة من التعاونيني 
ترفض وبشكل قاطع البند الذي وضعته اللجنة 
الصحية في التعديالت اجلديدة والذي يس��مح 
لعضو مجلس اإلدارة املدان بحكم قضائي بالترشح 
للعضوية بعد حرمانه منها ملدة ثالث سنوات فقط، 
وقال: »إن ذلك ال يتفق مع حرمة أموال املساهمني 
والذين انتخبونا من أجل احلفاظ عليها، وبالتالي، 
فإنن��ا في اللجنة ارتأين��ا أن يحرم العضو الذي 
ص��در عليه حكم قضائي من الترش��ح بصورة 
أبدي��ة ملثل هذا املنصب احلي��وي في املجتمع«. 
داعيا إلى اضافة مادة جديدة تقضي بأن تتحمل 
اجلمعية أي مخالفة ترصد من قبل اجلهات املعنية 

في الدولة، وليس أن نوجه االتهام لشخص رئيس 
مجلس اإلدارة.

من جانب آخ��ر، ذكر اخلرفش��ي أن اللجنة 
الصحية تقدمت باقتراح يتمثل في أحقية عضو 
مجلس اإلدارة في الترشح فقط لدورتني متتابعتني، 
وال يحق له الترش��ح بعد ذل��ك إال بعد مضي 3 
س��نوات، معتبرا أن ه��ذا إجحاف بحق أصحاب 
اخلبرة والكفاءة من األعضاء، متس��ائال: ما الذي 
مينع من اس��تمرارية أمثال هؤالء في مناصبهم 
مادام املساهمون وأصحاب املال قد ائتمنوهم على 
أموالهم وعلى جمعيتهم وماداموا يؤدون عملهم 

بصورة مشرقة ونظيفة ال غبار عليها؟

حرمان العضو المدان قضائياً من الترشح نهائياً

منصور  التنيب


