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تعاونية الصباحية بال هيئة إدارية منذ 45 يومًا.. والتفّرد بالقرارات سيد المواقف

محمد راتب
طالب���ت مص���ادر مطلعة في جمعي���ة الصباحية 
التعاونية وزير الشؤون د.محمد العفاسي بالتدخل 
السريع لوقف التجاوزات واملخالفات القانونية واملالية 
التي تعرضت لها تعاوني���ة الصباحية خالل الفترة 
األخيرة، موضحة أن القرار الذي اتخذه الوزير بتعيني 
رئي���س ملجلس اإلدارة وإلغاء جميع املناصب كان له 
أثر سلبي في األداء العام إضافة إلى التفرد في اتخاذ 
القرار وعدم الرجوع إلى أصحاب التخصص واملعرفة 
واخلب���رة، والقانون ينص على أن التصويت العلني 
يبطل جمي���ع املناصب، فلماذا مت اإلبقاء على منصب 

الرئيس وإبطال بقية املناصب؟

الصباحية بال هيئة إدارية

وأكدت املصادر أن قرار التعيني ليس من حق الوزارة 
وهو مخالف للدميوقراطية والعملية االنتخابية وجعل 
تعاونية الصباحية سائبة ومن غير هيئة إدارية تنظم 
أموره����ا وتدير أموالها، فال أم����ني للصندوق وال رئيس 
للجنة املشتريات منذ تاريخ 2010/5/6، وقد قامت الوزارة 
مبخاطبة الرئي����س املعني بضرورة عقد اجتماع مجلس 
اإلدارة خالل 48 ساعة لتش����كيل الهيئة اإلدارية، وكان 
الرد غي����ر مفاجئ إذ خاطب الوزارة بع����دم قدرته على 

تشكيل املناصب. 
وأعادت املصادر ذلك إلى وقوع خالف بينه وبني قائمته 
بهذا الشأن، فهم 4 أعضاء والقائمة األخرى 5، ما يعني أن 
عقد اجتماع الختيار الهيئة اإلدارية سيؤول إلى خسارة 
قائمته للمناصب، وهذا ما دعاهم للضغط على الرئيس 
لع����دم عقد اجتماع بهذا اخلصوص، فما كان من القائمة 
الثاني����ة إال أن طالبت الرئيس بعقد االجتماع لتس����يير 
أمور اجلمعية وتشكيل املناصب إال أنه رفض ذلك، فتمت 
مخاطبة الوزارة لكنها ولألسف لم حترك ساكنا، وأصرت 
على بقاء الرئيس، مخالفة في ذلك القانون الذي ينص على 
عزل رئيس املجلس إذا لم يستجب لقرار الوزارة بدعوة 
األعض����اء لالجتماع، وينص على عقد املجلس من جديد 

إلعادة تشكيل جميع املناصب مبا فيها الرئيس.
وأعادت املصادر السبب في تقاعس رئيس تعاونية 
الصباحية عن دعوة أعضاء املجلس املنتخبني إلى اجتماع 
لرغبت����ه في قي����ام الوزير بحل مجل����س اإلدارة وإعادة 
االنتخاب����ات مجددا، ليكون هناك 9 م����ن قبيلة العوازم 
مقابل 9 من مجموع القبائل األخرى، وبالتالي، ستكون 

العملية االنتخابية من صالح القبائل األخرى. 

العفاسي: الحل خالل يومين

وكشفت عن تدخل بعض النواب في هذه املسألة عبر 
مخاطبة الوزير العفاسي حلل املشكلة، لكنه وعدهم بأن 

للحديث عن بعض التجاوزات التي متت خالل الفترة 
األخيرة في ظل غياب الهيئة اإلدارية وتفرد رئيس 
مجلس اإلدارة املع���ني بالقرار، حيث قام مبهرجان 
تخفيض عشوائي على السلع بعد وصوله إلى مجلس 
اإلدارة بثالثة أيام، وذلك من دون دراس���ة خاصة 

احلل س���يكون خالل يومني ولألسف ترك احلبل على 
الغارب للرئيس املعني وهو اليوم يتخذ قرارات فردية 
وهناك مصروف���ات نقدية ومصروفات من بند املعونة 

االجتماعية من دون أن مير ذلك على األعضاء.
وانتقلت املصادر املطلعة في تعاونية الصباحية 

باألمر أو موافقة مجلس اإلدارة أو دعوة الشركات 
املوردة للمناقشة، وبالتالي، فإن اجلمعية حتملت 
خسائر فادحة من وراء هذا املهرجان، كما قام بعمل 
إع���الن في 3 من الصحف احمللي���ة بقيمة إجمالية 
قدرها نحو 4500 دين���ار دون أخذ موافقة مجلس 

اإلدارة، وهنا نتساءل: من يتحمل هذه املصاريف؟ 
واجلمعية اليوم تعاني من نقص في السلع واملواد 
األساسية والقادم أعظم إذا لم يتم التدخل السريع 

النتخاب الهيئة اإلدارية.

إلغاء شركة الخضار الموردة للجمعية وتنفيع شركة أخرى

وتابعت املصادر: ان التفرد في القرار وجتاوز أعضاء 
مجلس اإلدارة وصل بالرئيس املعني إلى حد إلغاء شركة 
اخلضار املوردة للجمعية وتنفيع شركة أخرى، فقد 
دعا الشركات عبر الصحف الرسمية والتقى أصحابها 
شخصيا دون دعوة أحد من األعضاء، ومتت ترسية 
اخلضار على أحد أقربائه، وفي هذا مخالفة صريحة 
وفاضحة لق���رارات الوزارة إضافة إلى أن الترس���ية 
تعتبر غير رس���مية، ألنها متت من غير أظرف، ومن 

دون إشراف الوزارة أو موافقة مجلس اإلدارة.
واختتمت املصادر بدعوة وزير الشؤون االجتماعية 
للعمل إلى اتخاذ موقف قانوني حيال هذه التجاوزات 
التي عرضت أموال مساهمي تعاونية الصباحية إلى 
الهدر والتضييع، إضافة إلى جتاوز القانون واللجوء 
إلى التفرد بالقرارات بعيدا عن أعضاء مجلس اإلدارة 
ما يجعلهم جميعا صفرا على الش���مال، واإلضرار 
الواضح والب���ني بأهالي املنطقة وحتميلهم أخطاء 

ال عالقة لهم بها.

تعيي�ن الرئيس مخالف للديموقراطية وللعملية االنتخابية والقانون ينص على أن التصوي�ت العلني يبطل جميع المناصب فلماذا تم اإلبقاء على منصب الرئيس فقط؟

المس�اهمون والموردون والموظفون يتس�اءلون: لمصلحة من تعّطل الوزارة مصالحنا؟ والش�ركات تراج�ع الجمعية لتحصل على دفعاتها المس�تحقة دون جدوى

نشر إعالن في 3 صحف بكلفة  4500 دينار وتنظيم مهرجان تخفيض عشوائي على السلع بعد وصول الرئيس إلى مجلس اإلدارة بثالثة أيام حّمل الجمعية خسائر فادحة
توريد  ترس�ي���ة 
الخضار على أح�د أقرباء 
الرئيس مخالف�ة صريحة 
لق���رارات »الشؤون« 
وغير رس�مية ألنها تمت 
أظ���رف  غي�ر  م��ن 
وال إش�راف ال���وزارة 
وال موافقة مجلس اإلدارة

مصادر مطلعة أكدت عدم دعوة الرئيس المعين الجتماع الختيار األعضاء مع وجود كتاب من »الشؤون«

الناقالت والمطاحن توقف توريد الغاز والتموين ال أحد مخول بالتوقيع.. و مليونا دينار سائبة في الخزينة
استطردت املصادر في احلديث 
عن الوضع امل���زري الذي وصلت 
إليه تعاونية الصباحية واملصائب 
التي س���تقع على أهال���ي املنطقة 
واملس���اهمني، فقد ب���دأت البوادر 
بتوجيه شركة الناقالت واملطاحن 
كتابني إلى اجلمعية بإيقاف التعامل 
معها، وعدم توري���د الغاز ومواد 
التموين إلى منطق���ة الصباحية، 
نظرا لعدم تسلم املبالغ املستحقة 

عل���ى اجلمعية ما يجع���ل أهالي 
الصباحية واملنطقة بال »أسطوانات 
غاز« أو متوين، ومما زاد الطني بلة 
املخالفة الواضحة واجللية للقانون 
وتعريض أموال املساهمني للخطر 
تسليم شركة الناقالت مستحقاتها 
مرتني بصورة نقدية من اخلزينة 
عن طري���ق املدير العام إلى جانب 
تسليم رواتب املوظفني لشهر مايو 

باليد وليس بالشيكات.

حّملت املصادر املطلعة في تعاونية الصباحية وزارة الشؤون املسؤولية 
الكاملة في تعليق مصالح املس���اهمني واملوردين واملوظفني ما دفع الكثيرين 
منهم للتس���اؤل ملصلحة من تعطل الوزارة مصاحلنا ألكثر من شهر ونصف 
الش���هر فالشركات املوردة الكبرى واألساسية تراجع اجلمعية لتحصل على 
دفعاتها املستحقة لكن دون جدوى، إذ ال يوجد شخص مخول بالتوقيع، مما 

حدا ببعض الشركات الكبرى إلى تهديد اجلمعية بإيقاف توريد السلع لها.
وأش���ارت إلى أن حركة السوق املركزي واألفرع تصل إلى ما فوق 50 ألف 
دينار يوميا، وبالتالي أليس من اخلطورة وضع هذه املبالغ التي يصل مجموعها 
خالل شهر ونصف الشهر إلى نحو 2 مليون دينار في اخلزينة، دون أن تنتفع 

بها البنوك وال أن يحصل املوردون وأصحاب احلقوق على أموالهم؟

السفير صالح الوسيمي مفتتحا مهرجان سوق حولي املركزيالسفير طاهر فرحات وعلي األنبعي خالل جولة في سوق الروضة املركزي

)فريال حماد( املعراج في زيارة ملختار الدسمة حسني نقي أصناف متنوعة في تعاونية الروضة وحولي  

صورة كتاب من القائمة الثانية إلى وكيل وزارة الشؤون 
بأن الرئيس لم يدع إلى اجتماع مجلس اإلدارة لتشكيل 

املناصب اإلدارية

وصورة كتاب من وكيل الوزارة يفيد بتعيني رئيس مجلس اإلدارة 
وعدم صحة اختيار باقي الهيئة اإلدارية وعلى الرئيس توجيه الدعوة 

ألعضاء املجلس الستكمال باقي أعضاء الهيئة اإلدارية

كتاب من وكيل وزارة الشؤون إلى رئيس مجلس اإلدارة 
يوجهه إلى دعوة األعضاء لتشكيل مجلس اإلدارة خالل 

48 ساعة

تعاونية الروضة تفتتح مهرجان المنتجات المصرية

محمد راتب
افتتحت جمعية الروضة وحولي التعاونية مهرجان املنتجات 
املصرية، حيث تقيمه اجلمعية س����نويا في سوق الروضة املركزي 
وذلك برعاية وحضور الس����فير املصري طاه����ر فرحات واعضاء 

مجلس اإلدارة.
اما حفل افتتاح املهرجان في س����وق حولي املركزي فقد حضره 
القنصل العام جلمهورية مصر العربية صالح الوس����يمي واعضاء 
مجلس اإلدارة، وكان برفقة السفير والقنصل كوكبة من مستشاري 
السفارة املصرية وعلى رأسهم رئيس املكتب التجاري عثمان بدري 
واملستشار احمد رياض. وبهذه املناسبة صرح علي األنبعي رئيس 
مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية بأن اجلمعية تسعى 
دائما إلقامة مهرجانات متميزة وفعالة للمساهمني والزبائن، ويعتبر 
املهرجان املصري من ابرز املهرجانات واهمها حيث يس����تقطب فئة 
كبيرة من سكان منطقة حولي واملنتجات املصرية تشكل ما نسبته 
35% من املنتجات املعروضة في اس����واق وفروع جمعية الروضة 
وحولي، وهي حتوي جمي����ع االصناف من اخلضراوات واملعلبات 
واملنسوجات وغيرها. وختم األنبعي حديثه بشكر السفارة املصرية 
وعلى رأسهم السفير طاهر فرحات والقنصل العام صالح الوسيمي 
على رعايتهم لهذا املهرجان، ووجه الش����كر للقائمني على املهرجان 
والش����ركات املصرية املشاركة فيه ولوسائل االعالم على تغطيتها 
املميزة لهذا املهرجان. وعن التجهيزات واالستعدادات الفتتاح وإقامة 
املهرجان املصري صرح املكتب التجاري بجمعية الروضة وحولي 
التعاونية بأن عدد االصناف املشاركة في املهرجان بلغ اكثر من 170 
صنفا مقدمة من 25 شركة جتارية مت التنسيق معهم منذ اول العام 
وكذلك مت التنسيق مع السفارة املصرية لرعاية املهرجان وافتتاحه 
وتزيني االس����واق باإلعالنات والزينة والبالونات التي حتمل علم 
جمهورية مصر واالهرامات. وتوق����ع املكتب التجاري اقباال مميزا 
من الزبائن والسيما في منطقة حولي حيث اجلالية املصرية تعتبر 
أكثرية فيها، وشكر املكتب التجاري في ختام كلمته جميع القائمني 
على املهرجان مثمنا اجلهود الكبيرة التي بذلوها ليخرج املهرجان 

بأحلى وأبهى وأجمل صورة.

المعراج: مختارا »الدسمة« و»بنيد القار« قدما الكثير األنبعي: تشكل 35% من المعروضات في الجمعية
لألهالي ونقال معاناتهم إلى المسؤولين

محمد راتب
في اطار اجلوالت التفقدية على مرافق املنطقة 
قام رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار 
التعاونية احمد املعراج بزيارتني الى مختاريتي 
منطقتي الدسمة وبنيد القار التقى خاللهما مختار 
منطقة الدسمة حسني نقي ومختار منطقة بنيد 
القار جاسم عاشور، حيث قدم املعراج الشكر لهما 

على اجلهود التي بذالها خلدمة أبناء املنطقة.

وقال املع���راج على هامش الزيارتني ان املهام 
الت���ي يقوم بها املختار ذات أهمية بالغة لألهالي 
فهو همزة الوصل بني اجلهات احلكومية وأبناء 
املنطقة اضافة الى قيام املختار بنقل معاناة ومطالب 

القاطنني الى املسؤولني وتسهيل أمورهم.
وتابع: ان مختاري منطقتي الدسمة وبنيد القار 
قدما الكثير لألهالي ومن الواجب علينا تقدمي الشكر 

لهما، فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.

أحمد املعراج خالل لقائه مختار بنيد القار جاسم عاشور


