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انطالق أنشطة تعاونية العدان 
الصيفية منتصف يونيو

دشتي أواًل ومندني ثانيًا والفيلي ثالثًا

قائمة الغدير والوحدة فازت 
بانتخابات تعاونية الرميثية

محمد راتب
صرح املدير املعني جلمعية 
العدان والقصور التعاونية بدر 
ب����أن اجلمعية  احمد العوضي 
س����تبدأ مع منتص����ف يونيو 
املقبل طرح االنش����طة اخلاصة 
باجلمعية بهدف افادة املساهمني 
واسرهم حيث تخدم اغلب فئات 
االعم����ار في املنطقة، وقد قامت 
اجلمعية بتقسيم هذه االنشطة 
التالية بهدف  العناوين  حسب 
ان تكون واضحة للمس����اهمني 
في منطقت����ي العدان والقصور 
حتى ميكن االستفادة منها في 

وقته����ا وهي كالتالي: االماكن الترفيهية: وقد بني العوضي ان التذاكر 
س����تكون خاصة باملركز العلمي »اي ماك����س � االكواريوم« وحديقة 
الش����عب واالكوابارك وقرية املسيلة املائية واملدينة الترفيهية وطفل 
املس����تقبل والعبارة »جولة حول شواطئ الكويت«، وستباع التذاكر 
في االسواق املركزية وستكون هناك تذاكر تباع للمساهمني بأسعار 
مخفضة باالدارة، وتتوافر التذاكر في فترة محددة وليس طوال العام 

وغالبا اشهر الصيف حسب ما تعلن اجلمعية وحتى نفاد الكمية.
وعن ش����روط احلصول واالس����تفادة من تذاكر االماكن الترفيهية 
ذكر العوضي انه يش����ترط احضار البطاقة املدنية االصلية للمساهم 
على ان يكون عنوانه منطقة العدان � القصور والبطاقة التموينية او 
شهادات ميالد االوالد، ويتم بيع التذاكر بنظام العائلة وعدد افرادها 
فق����ط وخادمة )ويكون م����ن الدرجة االولى(، وكل ن����وع من التذاكر 
يصرف للمساهم )العائلة( مرة واحدة فقط، واذا كانت االم مساهمة 

تقدم شهادة ميالد االبناء.
ثم حتدث العوضي عن ابرز االنش����طة الصيفية فقال انها تشمل 
دورات تدريبية )حتددها االدارة( للمساهمني، ومشروع توظيف الطلبة 
خالل فترة الصيف بالتعاون مع الهيئة العامة للش����باب والرياضة، 

والدور الثاني في الصيف او تقوية )مادتان مجانا(.

ليلى الشافعي
انعق����دت اجلمعية العمومية العادي����ة بتعاونية الرميثية االثنني 
املاضي حيث متت املصادقة على التقريرين االداري واملالي للجمعية 
عن السنة املنتهية في 2009/12/31. اجلدير بالذكر ان اجلمعية اعلنت 
عن حتقيقها ارباحا صافية قدرها مليون و650 ألف دينار فيما بلغت 
نسبة توزيع األرباح 8%. على صعيد آخر اجريت انتخابات اجلمعية 
امس االول حيث اس����فرت االنتخابات عن فوز قائمة الغدير والوحدة 
فيما جاء ترتيب الفائزين كما يلي: سعود محمد دشتي وحصل على 
1092 صوتا والثاني خالد عبدالنبي مندني وحصل على 1025 صوتا 
وحل ثالثا علي حسني الفيلي وحصل على 1000 صوت وسيقوم املجلس 

في وقت الحق بتشكيل الهيئة اإلدارية ملجلس االدارة اجلديد.

بدر العوضي

دعا لوضع آلية لبند المعونة االجتماعية

المطيري: تعاونية الصليبخات تنجز سوق الدوحة المركزي 
مطلع 2011 بمساحة 3000م2 وبكلفة 1.4 مليون دينار

محمد راتب
زف رئي���س مجلس ادارة جمعية الصليبخات 
التعاونية د.مطر املطيري، البشرى الى أهالي وسكان 
منطقة الدوحة، بقرب اجناز سوق الدوحة املركزي 
خالل فترة قياسية، مرجعا ذلك الى تعاون جميع 
املعنيني باملشروع، والتزامهم باخلطة املوضوعة 
من قبل مجلس االدارة، والذي يسعى بجهود حثيثة 
الى اخراج هذا السوق في أحسن حلة ترضي أذواق 
أهالي وس���كان املنطقة الكرام، مشيرا الى أنه من 
املتوقع ان يتم االنتهاء من جميع االعمال االنشائية 
والتجهيزات اخلاصة بالسوق وافتتاحه بصورة 
رسمية مع مطلع العام املقبل 2011 أي قبل املوعد 
احملدد النتهاء املش���روع حسب العقد املبدئي مع 
املقاول، والذي كان مقررا في ش���هر أغسطس من 

العام املقبل.
ولفت د.املطيري خالل مؤمتر صحافي عقده في 
مبنى ادارة اجلمعية للحديث عن آخر مستجدات 
بناء السوق املركزي في الدوحة، الى أنه مت البدء 
بأعمال انشاء السوق الذي تقدر مساحته ب� 3 آالف 
متر مربع ويحتوي على سرداب أرضي ودور أول، 
اعتبارا من 2010/3/1 مببلغ قدره 1.483.376 دينارا، 
كما مت توقيع عقود االش���راف مببلغ قدره 4500 

دينار ش���هريا لتوفير مهندسني للموقع ومراقبني 
ومهندس���ني للخدمات وذلك حسب قرارات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، في حني توقيع عقد 
ادارة املش���روع مببلغ قدره 3715 دينارا ش���هريا 
وذلك حس���ب قرارات وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، مؤكدا أن هذه الدفعات الشهرية السالف 
ذكرها ستتوقف اجلمعية عن صرفها اعتبارا من 
التاريخ احملدد النتهاء عقد املقاول، وفي حال عدم 
التزام املقاول باملدة الزمنية احملددة سيتحمل املقاول 
صرف تلك الدفعات على حس���ابه الشخصي دون 

حتمل اجلمعية اى مبالغ مالية.
وذك���ر د.املطيري انه مت الب���دء بأعمال احلفر 
والتدعيم وسحب املياه من باطن االرض قبل املوعد 
املق���رر في اجلدول الزمني للمش���روع بعد ان مت 
 zoon« تقسيم املشروع الى مرحلتني، االولى تسمى
1« والثانية تسمى »zoon 2« وذلك للبدء في أعمال 
الصب واحلديد وقد وفرت هذه الفكرة فترات زمنية 
كبيرة فيما يتعلق بسير العمل، مضيفا: انه ومن 
خالل اخلبرة املتراكمة بأصول ادارة املشاريع، فقد 
مت توقيع عقد التأثيث والفرش للسوق مببلغ قدره 
226450 دينارا وذلك حتى يتسنى ملقاول التأثيث 
العمل مع املقاول الرئيسي للتنسيق فيما بينهما 

لتالفي اي أخطاء مستقبلية. متقدما في هذا الصدد 
بالشكر جلميع اهالي منطقة الصليبخات والدوحة 
والقيروان، على ثقته���م الغالية مبجلس االدارة 
ودعمهم للمجلس في كل ما يقوم به من اجل خدمتهم 

واالرتقاء باملنطقة من اجلوانب كافة.

آلية لبند المعونة االجتماعية

من جهة أخرى، دعا د.املطيري الى وضع آلية 
من قبل وزارة الشؤون لبند املعونة االجتماعية، 
وذلك من خالل عدم الصرف من هذا البند اال بحدود 
منطقة عمل اجلمعية، وذلك باستثناء جمعيات النفع 
العام، كجمعية رعاية املعاقني ومكافحة السرطان 
والتي تخدم الكويت بصورة عامة، اضافة الى عمل 
مخصصات جلميع االجهزة اخلدمية بهدف الغاء 
الواسطة للصرف على أغراض أخرى، وكذلك عدم 
السماح بالصرف بصورة نقدية وامنا بشكل شراء 
أمور عينية، اضافة الى حتديد نسبة 20% سنويا من 
بند املعونة االجتماعية لصندوق انشاءات املنطقة 
اخلاص وبحيث يحدد ملدة خمس سنوات، وخالل 

هذه املدة توضع أهداف لهذا الصندوق.
كما اكد د.املطي���ري ان قانون التعاون احلالي 
يحتاج الى تعديالت، مشيرا الى انه تقدم مبقترح 

بشأن التعديالت على القانون الى احتاد اجلمعيات 
التعاونية ومنها أال يقل سن املرشح ملجلس االدارة 
عن 30 عاما حتى يكون املرش���ح ل���ه من الرؤية 
واخلبرة ما يؤهله لتحمل املسؤولية وال يقل املؤهل 
العلمي عن الثانوية العامة نظرا الن التعاونيات 
ف���ي ادارتها حتتاج ال���ى االدارة العلمية احلديثة 
واس���تخدام االدوات احلديثة وأجهزة احلاسوب، 
ويجب أن يكون ش���خص القائم على االدارة على 
قدر من املؤهالت العلمية لفهم واستخدام وادارة 

االساليب اجلديدة.
وذكر ان هناك تعديالت تتعلق بتحديد السلطات 
القانونية لرئيس مجلس االدارة وللمجلس بنصوص 
قانونية باالضافة الى تعديالت خاصة باالنشطة 
التس���ويقية عن طريق احلق في الشراء اجلماعي 
للسلع للمواطنني أو التي ترفع أسعارها مبعرفة 
الش���ركات املس���توردة وملواجهة تكتالت بعض 
الشركات الحتكار سلع بعينها ومنح اعفاءات جمركية 
للسلع املستوردة للتعاونيات وانشاء جلنة باحتاد 
اجلمعي���ات لالحصاء والبيانات، كما ايد املطيري 
تقليص عدد اعض���اء مجلس االدارة في اجلمعية 
التعاونية الى س���بعة اعضاء بدال من تسعة على 

ان يكون التصويت ملرشحني لكل مساهم.

د.مطر املطيري خالل املؤمتر الصحافيالعمل على قدم وساق الجناز السوق املركزي في الدوحة

العليان: تعاونية العديلية تطلق مهرجان 
تخفيض األسعار على أكثر من 120 سلعة في يونيو

الجمعية العمومية 7 يونيو واالنتخابات 8 منه

باتل: »تعاونية الجليب« حققت أرباحًا قاربت الـ %6
نعمل على توسعة المدخل الرئيسي للجمعية ونعاني من الروتين 
الحكومي وخاطبنا المحافظ بشأن البائعين المتجولين على األرصفة

صرح أمني السر ورئيس اللجنة التجارية بجمعية 
العديلية التعاونية عل���ي العليان بأنه جريا على 
عادة التعاونية في اقامة املهرجانات التس���ويقية 
ومس���اهمتها في احلد من ارتفاع االس���عار، فإنها 
بص���دد اقامة مهرجان التخفيضات لش���هر يونيو 
ويحتوي على تخفيضات كبيرة على اكثر من 120 
سلعة استهالكية وأساسية تشمل املنتجات الغذائية 
ومواد التنظيف والعروض اخلاصة بقسم األواني 
املنزلية، وكذلك مهرجان خاص باألجبان والزيتون، 
باالضافة الى الكماليات املطلوبة من قبل املستهلك، 
خاصة املواد التي تنطلق مع بداية الصيف، وذلك 

حتى نفاد الكمية.
وقال: يأتي هذا املهرجان متاش���يا مع سياس���ة مجلس االدارة 
التي تساهم بشكل كبير باملساعدة على وضع حد للتوازن اجلاري 
بارتفاع االس���عار املصطنعة من قبل الشركات املوردة وما يحتاج 

اليه املس���تهلك بأس���عار معقولة تصل في بعض 
االحيان الى البيع بسعر التكلفة، الى جانب احلث 
على مساعدة املس���تهلك على شراء ما يحتاج اليه 
فقط وعدم التخزين حلمايته من املبالغة بالصرف 

غير املبرر.
وأضاف العليان ان مجلس االدارة مازال يتعامل 
مع موجة الغالء حتى أصبح بني سندان املستهلكني 
ومطرقة الشركات لوضع آلية تتماشى مع الوضع 
احلالي حت���ى االنتهاء من جميع القرارات املتعلقة 
من قبل وزارة الشؤون ووزارة التجارة والقرارات 
التش���ريعية من قبل مجلس االمة لوضع قرارات 
جريئة تصب في صالح املستهلك وتخفف من ارتفاع 
االسعار اجلنونية واملبالغ فيها، هذا وتستمر سياسة املهرجانات في 
الفترة املقبلة ملهرجان القرطاسية ومهرجان السوق لشهر رمضان 

املبارك ومن ثم املهرجان السنوي الكبير.

700 بقالة.
وزاد البعيص: لدينا محالت 
مقابل السوق المركزي أزيلت من 
قبل لجنة اإلزالة وطلبنا حاليا 
ترخيصها لنا، وستكون بمثابة 
سوق ومحالت، وقد وافقت عليها 
لجنة في »الشؤون« والمجلس 
البلدي، الفتا ال���ى ان الجمعية 
المدخل  تعمل عل���ى توس���عة 
الرئيسي للجمعية، وقال: »اننا 
نعاني من الروتين الحكومي مع 
البلدية، كم���ا خاطبنا المحافظ 
بشأن البائعين المتجولين على 

األرصفة«.
وعن أهم األنشطة االجتماعية، 
أكد ان الجمعي���ة تدعم حلقات 
القرآن وتق���دم جوائز  تحفيظ 
بصورة سنوية وتوفر احتياجات 
المساجد وخصوصا مسجد الزبن 
والذي يزوره 40 قارئا س���نويا 
في رمضان، وتكريم المتفوقين، 
العمومية  الجمعية  ان  وأوضح 
ستكون في 7 يونيو واالنتخابات 
في 8 يونيو وعدد المرشحين 6 

وهم يتبعون قائمتين.

انه بعد سنتين من عدم تحقيق 
األرباح نجحنا في تحقيق أرباح 
وذلك بنسبة تقارب 6%، في حين 
ان المبيعات بلغت في عام 2008 
نحو 6200000 دينار، وانخفضت 
في عام 2009 بمعدل نصف مليون 
دينار، مرجعا ذلك بالدرجة األولى 
المرورية في  الى االختناق���ات 
المنطقة، وكذلك تثمين المنطقة 
ووجود األسواق الموازية وهي 
15 سوقا مركزية فضال عن وجود 

أنجزنا 14 محال اس���تثماريا في 
الحساوي اس���تثمر 10 منها من 
قبل شركات معروفة مثل برجر 
كينغ ودجاج نايف، ويوجد قرب 
تلك المحالت سوق مركزي قديم، 
ومن تلك المحالت لوازم عائلة 
وكهرب���اء، وصيرفة و4 مطاعم 
وصيدلية ومس���مكة وملحمة، 
وهناك 4 محالت لم تطرح بعد 

لالستثمار.
وعل���ى صعي���د األرباح ذكر 

محمد راتب
قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
جليب الشيوخ التعاونية، باتل 
البعيص ان الجمعية التي يبلغ 
عدد مس���اهميها 8300 مساهم، 
قامت بعدة انجازات خالل الفترة 
الماضية على رأسها إنشاء فرع 
جديد للتموين بجانب فرع الغاز، 
في حين ان الفرع القديم سيستثمر 
ألحد األنشطة التجارية، مضيفا 
ان مجلس االدارة خاطب وزارة 
الشؤون إلنشاء فرعي بقالة في 

القطعتين 14 و26.
ف���ي تصريح صحافي  وأكد 
بحضور عض���و مجلس االدارة 
مش���اري غان���م المطي���ري ان 
الجمعية مستمرة في المهرجانات 
التس���ويقية لتخفيض االسعار 
بشكل ش���هري، وقال بدأنا في 
المهرجانات منذ نوفمبر 2009 
بتاريخ 24 من كل ش���هر، وهي 
عب���ارة عن مهرج���ان تخفيض 
أس���عار لمدة 5 أيام على السلع 

الغذائية والخضار.
أه���م االنج���ازات قال  وعن 

علي العليان

مشاري املطيري باتل البعيص


