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المطيري: »تعاونية الصليبخات« تطلق مهرجانًا رمضانيًا كبيرًا ومفتوحًا 
للمساهمين والمقيمين 3 أغسطس ينتهي منتصف رمضان المبارك 

إنشاء س�وق الدوحة المركزي بمس�احة إجمالية 
قدره�ا 2615م2 وبقيم�ة قدره�ا 1483000 دينار

إلى جميع اخلدمات التي يحتاجها س����اكنو القطعة 
دون احلاجة إلى الذهاب للسوق املركزي، فضال عن 
اللمسات الفنية التي اعتنى بها مجلس اإلدارة، وذلك 

لتوفير أفضل األجواء املمتعة للتسوق.

المهرجانات التسويقية

وعن املهرجانات التسويقية، أوضح د.املطيري أنه 
سيطلق مهرجانا رمضانيا كبيرا ومفتوحا للمساهمني 
ولإلخوة املقيمني، في الثالث من شهر أغسطس وينتهي 
في منتصف رمضان املبارك، وسيشمل أكثر من 160 
صنفا من السلع الغذائية واالستهالكية، تصل نسبة 
الدعم فيها إلى 60%، في حني سيتم إطالق مهرجان 
تس����ويقي مخصص للمساهمني الكرام في اخلامس 
من أغس����طس، حيث مت فيه اتب����اع خطة ذكية جدا 
لتوفير خمس وعشرين من أجود السلع املعروفة غير 
املشمولة في بطاقة التموين لتباع ب� 20% من قيمتها، 
أي بخصومات قدرها 80%، الفتا إلى أن املس����اهمني 
سيستفيدون من هذا املهرجان غير املسبوق في تاريخ 
اجلمعيات التعاونية عن طريق بطاقة العائلة التي 
متيزت بها جمعية الصليبخات والدوحة في برامج 
اخلصومات وفي ه����ذا املهرجان الرمضاني املرتقب 

للمساهمني، والذي سيقام في صالة األفراح.
وعن سبب اختيار بطاقة العائلة قال د.املطيري: 
إن بعض اجلمعيات تقوم بعمل مهرجانات تسويقية، 
وقد ال تستفيد الشريحة املهمة منها وهي املساهمون 
إال بص���ورة ضئيلة، في ح���ني أن بطاقة العائلة 
ساعدتنا في حصر أفراد االسرة، ومن ثم وجهناهم 
للتسوق من جمعيتهم التي قدمت لهم الدعم بصورة 
مركزة ومباشرة، وقطعنا الطريق على جتار البقاالت 
في مزاحمة املساهمني على االستفادة من املهرجان، 
واستطعنا خدمة شريحة املساهمني، وقال: مع ذلك 
لم ننس املقيمني من املهرجان التسويقي الرمضاني 
الكبير الذي سينطلق في اجلمعية، وذلك ملقاومة 
غالء األس���عار وزيادتها غير املبررة في كثير من 
األحيان، وللتخفيف عن املواطنني ومش���اركتهم 
الفرحة بحلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى احلصول 
على بطاقة العائلة ال يتم إال من خالل وجود بطاقة 
مدنية لدى املساهم على نفس منطقة القيروان أو 
الصليبخات أو الدوحة وهي منطقة عمل اجلمعية، 
وقال: لقد قلصنا عدد املستفيدين من هذه البطاقة 
من 14 ألف مساهم إلى 3500 بطاقة عائلية، يستفيد 
أصحابها منها أكثر من استفادتهم من األرباح، حيث 
إن ذلك ميكنهم من أخذ س���لعهم من املهرجانات 
اخلاصة بهم، بنس���بة خصم 80%، مشيرا إلى أنه 
واستكماال لهذه املهرجانات الضخمة، فإن اجلمعية 
تستعد ملهرجان القرطاسية الذي يقام سنويا قبل 

افتتاح املوسم الدراسي.

األسعار وهو 226 ألف دينار، وذلك من خالل خطة 
ذكية جدا اتبعها مجلس اإلدارة، الفتا إلى أن مجلس 
اإلدارة املعني يقوم شخصيا باملتابعة الدؤوبة وعقد 
االجتماعات الدورية في يوم الثالثاء من كل أسبوع، 
حتى يتسنى إلدارة اجلمعية االلتقاء بأطراف املشروع 
من املقاول واملهندس االستشاري، ومدير املشروع، 
وذلك ملناقشة وحل أية مشاكل أو عقبات تعوق سير 
األعمال أو تؤثر على املواعيد احملددة إلنهاء كل مرحلة 
من مراحل املش����روع، كما بني أن هناك توجها لبناء 
صالتي أفراح وفرعني للبنشر والكهرباء في كل من 
الدوحة والقيروان، حيث مت مخاطبة املجلس البلدي 

بهذا اخلصوص.

تقرير ربع ونصف سنوي

وعن أهمية عرض تقرير ربع ونصف سنوي 
للجمعية التعاونية، قال د.املطيري: حرصنا منذ 
زمن بعيد على أن نبني قوة املركز املالي للجميع 
بني احلني واآلخر، كونه يشكل هاجسا كبيرا لدى 
املس���اهمني ومجلس اإلدارة، وق���د خاطبنا وزير 
الشؤون األسبق بأهمية عمل تقرير ربع سنوي، 
وذلك لتقييم أداء اجلمعي���ة ككل، مقارنة بنفس 
الفترات من العام الس���ابق، وليس أن يترك األمر 
إلى نهاية السنة ويكتشف حينئذ بهبوط مستوى 

اجلمعية، مؤكدا على متانة وقوة املركز للجمعية، 
وعلى أن املوردين يأخذون مستحقاتهم أول بأول 

دون وجود أي حالة تأخر.
 وقال: حققنا حتى نهاية شهر يونيو املاضي أي 
انتهاء النصف األول من 2010، مبيعات مببلغ قدره 
1018230 دينارا أي بنمو قدره 14% عن نفس الفترة من 
العام 2009، ومن املتوقع أن تصل املبيعات مع نهاية 
العام إلى 17000000 دينار، أي بزيادة 2 مليون دينار 
عن عام 2009، كما أن من املتوقع أن تصل األرباح مع 
نهاية هذه السنة إلى مليون ونصف املليون دينار، 

أي بزيادة نحو 150 ألف دينار.
وأشار د.املطيري إلى أن هناك زيادات في إيرادات 
اجلمعية ككل، حيث بلغت ايرادات فروع االستثمار 
كما في 2010/6/30 مبلغا وقدره 416489 دينارا بزيادة 
69131 دينارا وبزيادة 20% عن نفس الفترة من 2009، 
في حني لم تتجاوز إيرادات صالة األفراح 14530 دينارا 
وذلك بسبب منع اإلدارة العامة لإلطفاء من تأجير صالة 
أفراح النساء كونها في السرداب. مرجعا هذه الزيادات 
في املبيعات واإليرادات واألرباح إلى الثقة الكبيرة 
من الناس بجمعيتهم، الس����يما بعدما رأوا جناحات 
جتسدت في تنشيط حركة املبيعات، وتوسعة األفرع 
الثمانية وتنوع األنشطة وجميع اخلدمات وزيادتها 
في األفرع، مثل التنور واخلياط واحلالق واملصبغة، 

محمد راتب
أكد رئيس جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، 
د.م.مط����ر املطيري، أن إطالق اجلمعية للمهرجانات 
التسويقية املميزة واألنشطة االجتماعية والثقافية 
املتنوعة رغم األعمال اإلنشائية التي يتم تنفيذها في 
الوقت الراهن، لهو أمر يجسد في مجمله صورة النجاح 
احلقيقي للعمل التعاوني املرتكز إلى رؤية مستقبلية 
واضحة، وتخطيط محكم يس����تحق أن يكون مثاال 
يحتذى به بقية اجلمعيات، الفتا إلى أن جميع اجلهود 
املبذولة من قبل املجلس املعني في إقامة املهرجانات 
التسويقية واألنشطة االجتماعية والترفيهية، التي 
اعتادت على تقدميها منذ أكثر من خمس سنوات، لم 
تؤثر على سير العمل في باقي املشروعات األخرى، 
وخاصة املشروعات اإلنشائية، وذلك بفضل التخطيط 
اجليد املبني على النظرة املستقبلية الثاقبة، واتباع 
األس����اليب العملية املبتكرة في إدارة املشاريع التي 

يتم تنفيذها أو املزمع تنفيذها.
ج����اء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده د.املطيري 
في مبنى إدارة اجلمعية مساء أمس األول، بحضور 
املستشار القانوني لشؤون اجلمعية، د.رشدي حبيب، 
وذلك للحديث مبناس����بة االنتهاء من التقرير املالي 
واإلداري نصف الس����نوي والذي تزامن مع اإلجازة 
الصيفية وقرب حلول ش����هر رمض����ان املبارك، وما 
يصاحب هذه املواسم من أنشطة عديدة وهامة تنظمها 
اجلمعية خلدمة املساهمني وأهالي املنطقة، بحيث تغطي 
موسم الصيف واإلجازات بأكمله، وتشمل كل املجاالت 

الترفيهية والرياضية والتعليمية والتسويقية.
وزف د.املطي����ري البش����رى إلى أهال����ي املنطقة 
باستكمال تنفيذ املرحلة األولى من مشروع اجلمعية 
العمالق، وهو إنشاء سوق الدوحة املركزي مبساحة 
إجمالية قدرها 2615م2، وبقيمة قدرها 1483000 دينار، 
وذلك قبل موعد إمتام هذه املرحلة بخمسة وثالثني 
يوما، في حني مت االنتهاء من أعمال الصب اخلرسانية 
للقواعد والدور األرضي، وج����ار تنفيذ باقي أعمال 
هذا املش����روع الذي يتوقع أن تنتهي كل أعماله قبل 
مواعيدها احملددة في الربع األول من عام 2011، وقال: 
»إن سوق الدوحة املركزي سيكون مشروعا حضاريا 
ومعماريا مميزا ويواكب أحدث التصاميم الهندسية 
ليغدو توأما ش����امخا لسوق الصليبيخات املركزي، 
وسيقدم أفضل اخلدمات ألهالي املنطقة، وذلك إميانا 
منا بالدور التنموي الذي نقوم به، وما ميليه علينا 

الواجب الذي كلفنا به«.
وكشف د.املطيري أن املوعد املتوقع الفتتاح هذا 
املشروع الضخم بصورة نهائية، هو األول من شهر 
يونيو 2012، ما يعني إمتام عملية اإلجناز قبل اجلدول 
الزمني بس����نة ونصف، في حني مت ترسية مناقصة 
التأثيث على بعض اجلهات، واحلصول فيها على أقل 

إطالق مهرجان تسويقي مخصص للمساهمين 5 أغسطس

تعاونية اليرموك تشكل لجنة خاصة 
لرمضان ومتابعة احتياجات المنطقة

في إطار االستعدادات الستقبال 
ش���هر رمضان املبارك، وحرصا 
منها على تهيئة األجواء اإلميانية 
املناس���بة ملس���اهمي ومرتادي 
اجلمعية، قام مجلس إدارة جمعية 
اليرموك التعاونية بتشكيل جلنة 
خاصة مؤلفة من عدد من أعضاء 
مجلس اإلدارة لتحديد ومتابعة 
األنشطة التسويقية واالجتماعية 
التي دأب���ت جمعية  والديني���ة 
اليرم���وك على تنظيمه���ا بهذه 

املناسبة في كل عام.
وأك���د رئيس مجل���س إدارة 
جمعية اليرموك التعاونية علي 
اخلميس أن االستعدادات قائمة 
على قدم وساق حاليا في جميع 
أرجاء جمعية اليرموك الستقبال 
هذا احلدث الديني واإلمياني املهم، 
حيث تتولى جلنة خاصة من إدارة 
اجلمعية ترتيب االحداث واألنشطة 
التسويقية واإلميانية والدينية 

على ثالثة محاور أساسية.
وقال ان احملور االول الذي قامت 
عليه اخلطة التي أعدها مجلس 
إدارة اجلمعية هو محور تسويقي 
أنواع  يعتمد على توفير جميع 
املواد الغذائية والسلع الرمضانية 
الكويتية  التي حتتاجها االسرة 
وبأس���عار مخفضة وخصومات 
مناس���بة، وذلك به���دف إرضاء 
جميع مرتادي اجلمعية بالدرجة 

االولى.
أما احملور الثاني الذي تطرق 
له اخلميس فهو محور اجتماعي 
يتمثل ف���ي تنظي���م العديد من 
االنشطة االجتماعية املناسبة مثل 
دورة كرة القدم الرمضانية ألبناء 

املنطقة، والغبق���ات الرمضانية 
املختلفة واملتنوع���ة، باالضافة 
إلى أنشطة القرقيعان ومسابقة 

القرآن الكرمي.
أما الثالث واألخير فهو تهيئة 
االجواء االميانية املناسبة، وذلك 
من خالل التنس���يق بني مساجد 
املنطق���ة املختلف���ة وإمداده���ا 
باحلاج���ات االساس���ية الالزمة 
الش���هر الفضي���ل  الس���تقبال 
واستيعاب املصلني واملصليات، 
الدروس  إلى توفي���ر  باالضافة 
املناسبة في جميع تلك  الدينية 

املساجد بالتنسيق مع االئمة.
ق���ال عضو مجلس  وبدوره 
القصار ان  إدارة اجلمعية أحمد 
اليرم���وك ال تألو جهدا  جمعية 
في سبيل توفير كل احتياجات 
املس���اهمني ومرتادي اجلمعية 
وتوفير أقصى درجات الراحة لهم 
ومتابع���ة متطلباتهم أوال بأول، 
كما أنها حريصة على االستماع 
آلرائه���م ومطالبه���م دائما، ذلك 
أن أحد االهداف الرئيس���ية التي 
يقوم عليها العمل التعاوني في 
الكويت، ه���و توفير احتياجات 
املواطنني واملقيمني في كل منطقة 
الطرق وأفضل اخلدمات  بأيسر 
واالسعار، وهو الهدف األساسي 
الذي تعمل اجلمعية على حتقيقه 

دائما وأبدا.
واختتم ب���أن اجلمعية أعدت 
مهرجانا تسويقيا كبيرا يتضمن 
عروض���ا خاصة عل���ى أكثر من 
1000 صن���ف، يحتوي املهرجان 
على تخفيضات تصل نس���بتها 

إلى نحو %50.

أعدت خطة تتضمن أنشطة تسويقية واجتماعية ودينية

د.م.مطر املطيري خالل املؤمتر الصحافي

أحمد القصار علي اخلميس


