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الحويلة: مشاريع ضخمة في تعاونية الرقة وتوسعة السوق المركزي

محمد راتب
كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
جمعية الرقة التعاونية، م.عبدالهادي 
احلويلة عن خطة إس����تراتيجية 
كبيرة إلطالق مشاريع ضخمة في 
اجلمعية وفروعها، وعن حتسينات 
ستكون األولى من نوعها في تاريخ 
اجلمعية منذ تأسيسها عام 1986، 
والتي س����يكون لها دورها الفاعل 
في تنشيط حركة املبيعات وإقبال 
املستهلكني وزيادة املبيعات إلى نحو 
الضعف، الفتا إلى أن مجلس اإلدارة 
أطلق س����لة متنوعة من األنشطة 
الصيفية والترفيهية والتثقيفية 
والتي تنافس في نوعيتها وكمها 
جمعيات الكويت التعاونية قاطبة. 
وشدد احلويلة خالل مؤمتر صحافي 
عقده ف����ي مبنى مجل����س اإلدارة 
بحضور مدي����ر اجلمعية عبداهلل 
مرداس الشمالي على أهمية تطوير 
القوان����ني ومواكبتها للواقع الذي 
يعيش����ه الناس، وأن تكون هناك 
جدية في القضاء على الروتني الذي 
يحد من إنفاذ املش����اريع احليوية 

التي تقع في صالح املنطقة.
وأوضح احلويلة تفاصيل اخلطة 
اإلستراتيجية الكبيرة التي هي قيد 
التنفيذ من قب����ل مجلس اإلدارة، 
وذلك لتوس����عة السوق املركزي، 
حيث ستمضي اخلطة على مراحل، 
املرحلة األولى توسعة السوق من 
األمام مبساحة قدرها 200 متر مربع، 
حيث مت أخذ املوافقات الالزمة من 
اجلهات املعنية في الدولة كوزارات 
الشؤون واألش����غال واملواصالت 
والبلدية بالكام����ل، ولم يتبق إال 
اللمس����ات األخي����رة للمعامالت 
املتعلقة بأمالك الدولة والتي يجري 
تخليصها في الوقت احلالي، الفتا 
إلى أن التكلفة املبدئية ألعمال هذه 
املرحلة تقدر بنحو 200 ألف دينار، 
أما التوسعة الثانية، فتقدر تكلفتها 
بنحو 100 ألف دينار، وتتمثل في 
إغالق مس����احة كبي����رة من بهو 
السوق املركزي تقدر بنحو ثالثة 
أرباعه، ومن ثم عمل ساللم متحركة 
للمستهلكني، ومصاعد خاصة بنقل 
املواد االستهالكية إلى دور امليزانني، 
وتخصيص الدور األرضي للمواد 
الغذائي����ة، في حني س����تخصص 
املرحلة الثالثة لنقل مكاتب اإلدارة 
إلى مبن����ى جديد ف����وق احملالت 
اخلارجية املستثمرة، وستطرح 
املس����احة القدمية املستغلة ملبنى 
اإلدارة كمحالت مستثمرة مفتوحة 
على السوق املركزي، موضحا أن 
تكلفة هذه املرحلة تقدر ب� 200 ألف 
دينار، وهي بصدد عمل التراخيص 

الالزمة لها. 

توسعة الفروع

وأضاف احلويل����ة أن مجلس 
اإلدارة بصدد عمل توسعة لفرع 
لوازم العائلة، وذلك من خالل إضافة 
دور ميزانني له، إضافة إلى نقل فرع 
اخلضار من داخ����ل اجلمعية إلى 
نفس م����كان فرع الغاز اخلارجي، 

ذلك ليس من اختصاص اجلمعيات 
التعاونية وإمن����ا من اختصاص 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وقال: إننا نتفاجأ بازدواجية املعايير 
والكيل مبكيال����ني من قبل بعض 
اجلهات، فهناك بعض اجلمعيات 
التعاوني����ة لديها مالعب رياضية 
مرخصة، لذا، فإننا نناش����د وزير 
البلدية املوافق����ة على إمضاء هذا 
املش����روع احليوي الذي سيصب 
في صالح املنطقة وخدمة أبنائها.
وأك����د أن اجلمعيات لديها بند 
املعونة االجتماعية، ومن املمكن أن 
تدار تلك املالعب من بند اخلدمات 
واجلمعية س����تتبرع من أجل أن 
نقدم خدمة للشباب، إال أن بعض 
اجلهات املعنية لم تنظر للموضوع 
من منظور اجتماع����ي، وإمنا من 
منظور رياضي فقط. وأضاف أن 
اجلمعية تقدم����ت أيضا مبقترح 
إلنشاء مطعم مأكوالت بحرية، إال 
أنه قوبل بالرفض، نظرا ألن وزارة 
الشؤون أعطت اجلمعية مساحة 
400 م فقط للمطاع����م، الفتا إلى 

األدوار الثالثة، أما فرع ق 7 فسيكون 
مبساحة 700 م وجار اآلن تخليص 
املعامالت في وزارة الشؤون أسوة 
ببقية املشاريع اإلنشائية، كاشفا 
عن وجود احتمال كبير الفتتاح فرع 
لبنك بوبيان في السوق املركزي، 
الفتا إلى أنه ينتظر موافقة وزارة 
والبلدي����ة، وذلك بعد أخذ الضوء 
األخضر واملوافق����ات من اجلهات 
املعنية األخرى كوزارة الش����ؤون 
والبنك املركزي وبنك بوبيان، إال 
أنه يجري التفاوض اآلن بني البلدية 
والشؤون من أجل هذا األمر، مؤكدا 
أن وجود بنك إس����المي جديد في 
املنطقة مثل بنك بوبيان سيكون 

إجنازا طيبا بالنسبة لألهالي.
وعلى صعيد احملالت املستثمرة، 
قال احلويلة: لقد قمنا رسميا وبعد 
موافق����ة مجل����س اإلدارة ووزارة 
الشؤون بطرح محلني لالستثمار 
األول: للحلوي����ات واملعجن����ات، 
والثاني للستائر والتنجيد، وجار 
العمل في الوقت الراهن على إجناز 
ثالثة أفرع بقالة في ق 3 وق7 وق2 

مجل����س اإلدارة اجلديد، حيث مت 
عمل مهرجان تخفيض األسعار في 
شهر 1 وملدة شهر، ومهرجان ملدة 
شهرين ونصف من شهر 4 إلى شهر 
6 وكان املهرجانان مبنيني على خطة 
تسويقية محكمة، وكانت األسعار 
منافسة جدا، وتشمل أكثر من 500 
صنف بدعم الشركات واجلمعية، 
معتبرا أن استمرار هذا املهرجان 
الفترة يعتبر س����ابقة على  لهذه 
مستوى اجلمعيات التعاونية، مما 
جذب الكثير من املس����تهلكني من 

املنطقة وخارجها إلى اجلمعية.
وكشف أيضا عن نية اجلمعية 
تقدمي هدية رمضانية للمساهمني 
الذي����ن يصل عدده����م إلى 16 ألف 
مس����اهم حتت����وي على الس����لع 
األساسية كاألرز والتمر والقهوة 
وغيرها، والتي س����تحظى برضا 
املس����اهمني إن شاء اهلل، الفتا إلى 
أن اجلمعية قامت بتجهيز مهرجان 
رمضاني ضخم لتحطيم األسعار 
ستدعم اجلمعية من خالله الكثير 
من السلع االستهالكية والغذائية 

في حني قدم مجلس اإلدارة مقترحا 
إلى وزارة الشؤون ومتت املوافقة 
عليه مبدئيا، وذلك لنقله إلى ق3، 
مشددا على أن جميع هذه املشاريع 
اإلنشائية تأتي ضمن خطة شاملة 
متت املوافقة عليها باإلجماع من قبل 
أعضاء مجلس اإلدارة، معتبرا أن 
اتخاذ هذه القرارات بصورة جماعية 
دليل واضح على االنسجام والتوافق 
فيما بني األعض����اء والذي يصب 
أوال وأخيرا في مصلحة اجلمعية 
ومس����اهميها، الفتا إلى أن وزارة 
الشؤون وافقت مبدئيا ومن خالل 
جلنة التنسيق على جميع املشاريع 
املقترح����ة بعدما مت إطالعهم على 
األوراق، ومعرب����ا عن أمله في أن 
يتم االنتهاء من اإلجراءات املتعلقة 

بها في أقرب وقت ممكن.
وقال: إن لدينا مش����روعا آخر 
لتوس����عة فرع قطعة 1 ليصل إلى 
مساحة 600 متر مع إضافة سرداب 
ودور أرضي وميزانني له، حيث مت 
أخذ رخصة س����وق مركزي، ومن 
هنا سمحت لنا الشؤون ببناء هذه 

أن هناك بع����ض اجلمعيات لديها 
مساحات مطاعم تفوق هذه املساحة 
وقد تصل إلى الضعف، الفتا إلى 
أن هذا املطعم يعتبر نشاطا جديدا 
وجاذبا كونه غير متوافر في املنطقة 
التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، 
وقال: لدينا محل جاهز مضى عليه 
3 سنوات وهو قائم دون استفادة 
منه. وتساءل احلويلة: »ملاذا هذا 
التعس����ف في القرارات؟ وإذا كان 
القانون القدمي قد مضى عليه 20 
سنة فإننا ندعو إلى إعادة دراسته 
وتطويره ودراسة حالة املجتمع 
وعدد الس����كان«، مش����يرا إلى أن 
الوحدة السكنية في منطقة الرقة 
ال يقل أفرادها عن 10 وهناك 5000 
وحدة، اضافة إلى أن بعض سكان 
منطقة هدية وضاحية فهد األحمد 
يعتبرون من متسوقي اجلمعية، 
ع����الوة على أن الس����وق املركزي 
مكتظ دائما باملس����تهلكني السيما 
في فت����رة الليل. وعن املهرجانات 
التسويقية، أكد احلويلة أن اجلمعية 
أطقت عدة مهرجانات منذ تس����لم 

مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل 
فرع، مع إضافة سرداب للتخزين 
في كل من هذه األفرع، مما سيوفر 
مساحات تخزينية مميزة، وهذه 
الفكرة هي األولى من نوعها على 
مستوى جمعيات الكويت، متوقعا 
افتتاح هذه األفرع مع نهاية العام 
احلالي. كما بني احلويلة أن اجلمعية 
ستفتتح قريبا املوقع اإللكتروني 
اخلاص بها على شبكة اإلنترنت.

مالعب رياضية

وقال احلويلة: لقد قدمنا مقترحا 
إلنشاء املالعب الرياضية وتخصيص 
أرض م����ن قبل وزارة الش����ؤون 
بالتنسيق مع أمالك الدولة ألجل 
هذا الغرض على أن نتحمل نحن 
كجمعية إدارة هذه املالعب، الفتا 
إلى أن السبب وراء هذا السعي هو 
عزوف شباب املنطقة إلى خارجها 
من أجل ممارسة األلعاب الرياضية 
وعدم توافر مساحات في املنطقة، 
إال أن هذا املقترح مت رفضه مرتني 
من قبل وزارة البلدية باعتبار أن 

اخلاصة بهذا الشهر الفضيل، كما أن 
هناك دعما من قبل بعض الشركات 

على بعض السلع.
زيادة أرباح

وبني احلويلة أن اجلمعية على 
وشك االنتهاء من امليزانية وهناك 
زيادة في املبيعات وزيادة في األرباح 
عن السنة املاضية، مؤكدا أن وزارة 
الشؤون أدارت اجلمعية ووزعت %3 
أرباحا، في حني أن املجلس السابق 
وزع 10% أرباحا للمساهمني، مرجعا 
ذلك إلى احتمالي���ة انخفاض في 
املبيعات، وقال: بعد تسلم املجلس 
اجلديد وخالل 7 شهور فقط، زادت 
املبيعات وانخفضت املشتريات وهلل 
احلمد، مؤكدا أن مجلس اإلدارة حاول 
قدر املستطاع إرضاء املساهمني في 
زيادة املبيعات واألرباح وانخفاض 
املصاريف وترتيب السوق وتطويره، 
وقال: لقد حتملنا تبعات فترة الركود 
التي سبقت دخولنا في املجلس، 
حيث كان لدينا بضاعة راكدة مبا 
ال يقل عن 80 ألف دينار ومت � وهلل 
احلمد � تصريفها بعد تشكيل فريق 
متخصص لذلك، تبعا لتنسيقنا مع 
الشركات املوردة ومن خالل خطط 
تسويقية ذكية. وعن اإلصالحات 
التي قام بها مجل���س اإلدارة، أكد 
احلويلة أنه مت تشكيل جلان ملراقبة 
األسعار داخل اجلمعية ومقارنتها 
مبا هو خارج اجلمعية، وذلك بهدف 
أن تكون األسعار رخيصة وموحدة 
وضمان أقل األس���عار للمستهلك، 
إضافة إلى تشكيل جلنة للتوالف 
والرواك���د، وجار العمل على عمل 
برنامج ربط آلي للفروع بالسوق 
واملخازن بالكمبيوتر لتالفي جميع 
الثغرات، ووض���ع نظام الباركود 
جلميع البضائع وأكد احلويلة أنه 
مت استغالل املخازن بصورة ذكية 
ج���دا، حيث مت عمل مخزن للوازم 
العائلة وأرفف تخزينية مبساحة 
50 م للبضاعة في السوق املركزي، 
مما جعل التسوق في غاية السهولة 
وانعكس ذلك على خدمة املستهلك، 
التج���ارة إلى فرض  داعيا وزارة 
رقابتها بش���دة على التجار قبيل 
ش���هر رمضان املبارك، وقال: إننا 
لن نقبل برفع س���عر أي س���لعة، 
وإذا كان السكر قد انخفض عامليا 
فإننا نراه قد ارتفع ولألس���ف في 
الكويت، مرجع���ا ذلك إلى ضعف 
الرقابة من قب���ل وزارة التجارة. 
وفي ختام املؤمتر الصحافي، ناشد 
البلدية املوافقة  احلويل���ة وزارة 
على جميع املش���اريع املقدمة من 
قبل اجلمعية والتي استندت فيها 
إلى دراس���ات محكمة وأكادميية، 
داعيا اجلهات املعنية إلى دراس���ة 
قوانينها القدمية وتطويرها لكي 
تواكب الواقع الذي يعيشه الناس 
اليوم، كما ناش���د وزارة الشؤون 
الس���رعة في تخليص املعامالت 
اخلاصة مبشاريع اجلمعية، وأن 
تفّعل وزارة التجارة رقابتها على 

التجار حلماية املستهلكني.

توس�عة ف�رع قطع�ة 1 ليص�ل إل�ى مس�احة 600 مت�ر مربع م�ع إضاف�ة س�رداب ودور أرض�ي وميزاني�ن وأخ�ذ رخصة س�وق مركزي
عم�ل توس�عة لف�رع ل�وازم العائل�ة وإضاف�ة دور ميزاني�ن له ونق�ل ف�رع الخضار م�ن داخ�ل الجمعية إل�ى مكان ف�رع الغ�از الخارجي

الجمعية ستقدم هدية رمضانية للمس�اهمين الذين يصل عددهم إلى 16 ألفًا تحتوي على السلع األساسية كاألرز والتمر والقهوة

 رئيس مجلس اإلدارة أكد وجود تحسينات هي األولى من نوعها في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها عام 1986

م.عبدالهادي احلويلة خالل املؤمتر الصحافي م.عبدالهادي احلويلة

أريج نعمة تقدم شيك املساهمة ملدير تعاونية الصليبية طالل العنزي

»البنك التجاري« يدعم 
أنشطة تعاونية الصليبية

ق���ام البنك التجاري الكويتي بتقدمي مس���اهمة مادية جلمعية 
الصليبية التعاونية لدعم انش���طة اجلمعي���ة االجتماعية، وذلك 
ف���ي اطار جهود البنك املتواصلة خلدمة املجتمع ومش���اركته في 
جميع االنشطة االجتماعية والتعاونية املختلفة واالهتمام بجميع 

شرائح املجتمع.
واس���تقبلت مدير فرع العارضية اريج نعم���ة، مدير جمعية 
الصليبية طالل العنزي، لتقدمي ش���يك املساهمة، حيث تخلل هذا 

اللقاء احاديث ودية.
واعرب طالل العنزي عن ش���كره وامتنانه للدور الفعال الذي 
يقوم ب���ه البنك التجاري في دعم مختلف االنش���طة االجتماعية 
التي تنظمها ادارة اجلمعية ب���ني فترة واخرى، متمنيا مزيدا من 
التقدم واالزدهار السرة البنك، مضيفا ان التجاري يأتي في مقدمة 
مؤسس���ات القطاع اخلاص التي متارس دورها االيجابي في دعم 

االنشطة االجتماعية.
وال تقتصر مساهمات البنك التجاري الكويتي على هذه االنشطة 
بالذات، بل تتعداها لتش���مل جميع اجلهات واملؤسس���ات االخرى 
التي تصب في النهاية في خدمة املجتمع والوطن وتنمية قدراته 

وطاقاته.

األنشطة الصيفية تنشيط المبيعات
عن األنش��طة الصيفية لفت رئيس مجلس إدارة جمعية 
الرق��ة التعاونية، م.عبداله��ادي احلويلة إل��ى أن اجلمعية 
أطلق��ت أق��وى برنام��ج صيفي ترفيه��ي وتثقيف��ي منذ 
تأسيس��ها، وقد الق��ى هذا البرنامج استحس��انا كبيرا من 
قبل األهالي، حيث س��تكون هن��اك دورات لتحفيظ القرآن 
الكرمي للرجال، ودورة حافظات الرقة للنساء، ودورة حفاظ 
الرقة للناش��ئة، ودورة رمضانية في كرة القدم، إضافة إلى 
دورات الس��راج املنير حلفظ القرآن الكرمي ودراسة العلوم 
الش��رعية، مش��يرا إلى أن رحلة العمرة في انتظار موافقة 
وزارة الش��ؤون ومن احملتمل أن تكون بعد رمضان، وذلك 
لعدد 200 مس��اهم في اجلمعية وبسعر رمزي، عالوة على 
عزم اجلمعية إقامة حفلني كبيرين لتكرمي الطلبة والطالبات 
املتفوقني عقب ش��هر رمضان املبارك. وأضاف احلويلة أن 

اجلمعية جهزت دورات التقوية والتأسيس ألبناء املساهمني 
الكرام، وذلك بالتعاون مع بعض املعاهد، إضافة إلى التعاون 
مع النوادي الصيفية واملعاهد الصحية الراقية، مش��يرا إلى 
أن اجلمعية تق��دم خصومات هائلة عل��ى التذاكر اخلاصة 
باألماك��ن الترفيهية والس��ياحية في الكوي��ت، عالوة على 
عزمها تس��يير رحلة بحرية إلى إحدى اجلزر في الكويت، 
وإقام��ة دورات ف��ي الن��ادي العلمي الكويت��ي في الغوص 
والسباحة، وعمل محاضرات عن الغوص والسباحة، عالوة 
على دورات متعددة في الرسوم واجلرافيك وتصميم مواقع 
اإلنترن��ت وامليديا بالتعاون مع جمعي��ة املعلمني الكويتية، 
وكذلك دورات اللغة اإلجنليزية، واحلاس��وب اآللي لألطفال 
وللطالب والطالبات، وذلك بالتعاون مع املؤسس��ات الدولية 

ملنح شهادات التخرج في تلك الدورات.

أكد رئيس مجل��س إدارة جمعية الرقة 
التعاونية، م.عبداله��ادي احلويلة أن هناك 
مؤش��رات قوية على زيادة حركة املبيعات 
ف��ي اجلمعية، وذل��ك بعدما ق��ام مجلس 
اإلدارة بإعادة هيكلة الس��وق املركزي من 
الداخل وإضافة أرفف ومس��احات لم تكن 
مس��تغلة في السابق بالش��كل األمثل، مما 
زاد في حركة املبيعات وإقبال املستهلكني، 
معتب��را أن ه��ذه احلركة إمن��ا هي غيض 
من في��ض، وجزء من احلرك��ة القوية في 
املبيعات التي سيش��هدها السوق بإذن اهلل 
تعالى بعد توس��عته وإضافة مكاتب اإلدارة 
إليه كمحالت مس��تثمرة وإخراجه في حلة 

حديث��ة وجاذبة، ووجود امل��اركات العاملية 
املشهورة فيه. موضحا أنه مت � وهلل احلمد 
� افتتاح اس��تراحة خارجية حملل البنش��ر 
قرب الس��وق املرك��زي مبوافق��ة وزارة 
البلدية، ومت جتهيزها على أعلى مس��توى 
به��دف إراحة الزبائن، في حني متت إضافة 
دور ميزانني لفرع البنش��ر وذلك من أجل 
اس��تخدامه لتخزين قطع الغيار، الفتا إلى 
أن اجلمعي��ة قدمت مقترحا بتوس��عة فرع 
البنشر إال أنه قوبل � ولألسف � بالرفض، 
وقال: نحن بصدد االنتظار للمقترح الذي 
قدمت��ه وزارة الش��ؤون بزيادة مس��احة 

البنشر إلى 250 مترا.


