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)قاسم باشا(محمد نافل العازمي يتابع األصناف أصناف متنوعة في تعاونية علي صباح السالم  

العازمي: توسع تعاونية علي صباح السالم في مناطق الجليعة 
والزور والنويصيب والخيران وميناء عبداهلل حلم نسعى لتحقيقه
تعدي�ل قان�ون التع�اون ورف�ع عم�ر المرش�ح ل�� 30 س�نة للقض�اء عل�ى الكثي�ر م�ن المس�اوئ والثغ�رات

وفرن�ا 20 أل�ف دين�ار ش�هريًا ف�ي بن�د الروات�ب بع�د إنه�اء خدم�ات 
الموظفي�ن الذي�ن كان�وا يش�كلون عبئ�ًا عل�ى الجمعية وه�ي في غن�ى عنهم 

محمد راتب
ش�دد رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم، محمد نافل العازمي على أن مجلس 
اإلدارة ومنذ فوز القائمة اإلسالمية في االنتخابات منتصف مايو 2009 تعاهد على عدم مجاملة 
أحد على مصلحة أي مس�اهم، فكل مس�اهم لدينا له احلق علينا دون النظر لقبيلته أو انتمائه، 
وهذا ما عاهدنا اهلل عليه، ثم وعدنا به مساهمينا الكرام الذين أولونا الثقة، ونحن على هذا العهد 
ماضون. وحتدث العازمي عن التركة الثقيلة التي تركتها املجالس السابقة والتي دفعت رئيس 
اجلمعية وأعضاءها ليصل�وا الليل بالنهار ملعاجلة اخللل والتجاوزات التي طالت كل مرفق من 
مرافق اجلمعية، فقال منذ تسلمنا مجلس اإلدارة أوقفنا جميع الشركات التي لها بضائع راكدة 
في مخازن اجلمعية، والتي تقدر مبئات اآلالف، ولألس�ف هذه الشركات أخذت ثمن بضاعتها 
كامال، والذي يؤس�ف له أكثر هو أن بضاعتها غير رائجة، وإضافة لذلك فقد دخلت بأرباح هائلة 
جدا تصل إلى أكثر من 1000%، كما أنهينا خدمات املوظفني الذين كانوا يش�كلون عبئا على 
اجلمعية وهي في غنى عنهم، وبالتالي وفرنا في بند الرواتب نحو 20 ألف دينار شهريا، فالبعض 
م�ن هؤالء عينوا قبل االنتخابات بأيام قليلة وأعداده�م تصل إلى 40 موظفا إقاماتهم على غير 

اجلمعية وعل�ى البند 20 – خدم ومن ف�ي حكمهم، ومنهم موظف�ون حكوميون وفي الوقت 
نفس�ه موظفون في إدارة اجلمعية، وبعض املوظفني غي�ر امللتزمني بالدوام أعطيناهم مهلة 
لتعديل وضعهم، ولألسف لم تكن هناك استجابة وبالتالي أنهينا خدماتهم، وهذا كله يصب في 
صالح اجلمعية، كما وفرنا في أهم بند في اجلمعيات وهو بند املصروفات خالل 4 ش�هور نحو 
126 ألفا. وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم، محمد نافل العازمي عن نية 

اجلمعية التوسع لتش�مل منطقة عملها كال من منطقة اجلليعة والزور والنويصيب واخليران 
وميناء عبداهلل حيث إن أبناء املنطقة الذين يناهزون 45 ألف نسمة ليست لديهم إال هذه 

اجلمعية لتسوق حاجاتهم. 
ودعا إلى تعديل قانون التعاون بحيث يكون عمر املرشح للعضوية 30 سنة ويحمل 

شهادة جامعية لتنتهي الكثير من املشاكل التي تعاني منها احلركة التعاونية، موضحا 
أن معاجلة القانون ستقضي على الكثير من املساوئ والثغرات. 

»األنباء« التقت رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم محمد نافل العازمي 
وأجرت معه احلوار التالي:

رئيس مجلس اإلدارة أكد أن أبناء المنطقة الذين يناهزون 45 ألف نسمة ليست لديهم إال هذه الجمعية لتسوق حاجاتهم

تحويل 8 شركات متجاوزة إلى النيابة العامة و60 شركة تجاوزت بحكم عالقتها مع المجالس السابقة بسبب التواطؤ ضد مصلحة المساهمين
األعضاء الس����ابقني، فواجهتنا صعوبة في تخليص 
املعامالت والروتني املزعج، ومع ذلك، اس����تطعنا أن 
نتجاوز العقبات املالية الكبيرة، وكان هناك تخوف من 
أن حتل اجلمعية، واحلمد هلل أعددنا ملفا عرضناه على 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، 
الذي كان متفهما جدا، وأشاد مبا قدمناه خالل الفترة 
البسيطة، ونحسبه صاحب حق ومبدأ وحكمة، كما 
نشيد بتعاون بعض املديرين في وزارة الشؤون الذين 
ذللوا لنا بعض الصعوبات، كما استشرنا إدارات بعض 
اجلمعي����ات القريبة والتي تس����ير على نفس نهجنا 
اإلصالحي واخلدماتي املتميز مثل جمعية الفحيحيل 

والفنطاس.
وم����ن أهم اإلجنازات جناحنا في تس����ديد الديون 
واآلن بفضل اهلل وضعنا مطمئن والس����يولة ممتازة 
لدينا، ولم تكن في السابق كذلك، فمبلغ ال� 650 ألفا 
كان هاجسا بالنسبة لنا، ولكن كان حتديا في نفس 
الوقت، فإما أن ننجح أو ننسحب، وأنا أحتدى بفضل 
اهلل وال أخاف بل أستعني باهلل ثم املخلصني من أبناء 

املنطقة من أصحاب الرأي السديد. 
ما أهم التجاوزات التي مت الكشف عنها من قبلكم؟

حني تسلمنا اإلدارة قمنا بتحويل جميع الشركات 
املتجاوزة بالقانون إلى النيابة العامة وعددها 8 شركات 
تورطت في جتاوزات مثل الزعفران املسرطن، واآلن 
القضايا تنظر في احملاكم الكويتية، وكذلك مت حتويل 
60 شركة جتاوزت بحكم عالقتها مع املجالس السابقة 

بسبب التواطؤ ضد مصلحة املساهمني.
وبعض الشركات قامت بتسوية أمورها مع اجلمعية 
وتعاونت بصورة جدية وأرجعت األموال للجمعية 
وبعضها لم تستجب وبالتالي استمرت اجلمعية في 

القضايا.
ومن السلبيات السابقة أن بعض فروع االستثمار 
جتاوزت مدة طويلة في عدم دفع إيجاراتها للجمعية، 
فتم بحمد هلل إرجاع هذه املبالغ وإلزامها عن طريق 
اإلنذارات بإعادة األمور للجمعية ما ساهم في حتسني 

الوضع املالي.
وقد حقق املجل����س أرباحا وهلل احلمد على عائد 
مشتريات املس����اهمني رغم الصعوبات التي واجهها 

املجلس بسببب البضائع الراكدة والتوالف.
ونتمنى من اهلل أن يتم حتويل من أساء استخدام 
س����لطته للقضاء ليكون عبرة لغيره، وحتى تكون 

العملية رقابية أكثر.
ماذا عن رحلة العمرة؟

سنعيدها إلى خطة مجلس اإلدارة، ونرجو أن تكون 
على مس����توى الرحلة السابقة التي القت استحسانا 

كبيرا من املساهمني وأن تتطور أكثر فأكثر.
هل لديكم تعديالت على قانون التعاون؟

قانون التعاون الذي يتم تداوله ف�����ي أروقة مجلس 
األمة سيحل الكثير من املشاكل ف�����ي التعاونيات، ميزة 
سن الثالثني س����نة وفائدتها أن يكون لدى الشخص 
خبرة كافية، ألن هذا السن يكتمل فيه نضوج اإلنسان 
ويكتسب الكثير من اخلبرات بعكس الذي يكون في 

بداية عمره ولم يحتك مع املجتم����ع. 
فالعمر املطلوب في القانون احلالي هو 21 س����نة، 
وبأي ش����هادة، وهذا ما يعتبر بحد ذاته كارثة نعاني 
منها في بعض اجلمعيات، ولعلها تكون السبب وراء 
ما نش����هده من فس����اد إدارات الكثير من اجلمعيات 
التعاونية مع احترامي لكل اإلدارات، فهل يعقل أن يأتي 
ش����خص مبؤهل رابع ابتدائي ليدير جمعية بأموالها 

ومؤسساتها ومحالتها وموظفيها.
هل من كلمة أخيرة؟

أش����كر أخي فهد ناصر املعكام، فه����ذا النجاح لم 
يتحقق لوال جهده املبارك الطيب، وجزاك اهلل خيرا 
ي����ا بو ناصر كنت نعم الرج����ل، وعلى قدر كبير من 
املسؤولية وحتملتها في وقت عصيب، ولكنك كفيت 

ووفيت.
وأتوجه للمساهمني بالشكر على هذه الثقة التي 
زادت من مسؤوليتنا وجعلتنا نسابق الليل والنهار 
ونحس����ب كل دقيقة، ونتمنى منه����م التواصل معنا 
باالقتراحات والشكاوى، ولنا عليهم حق النصح ولهم 

علينا حق االستجابة.
كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل جلريدة »األنباء« وهي 
جريدتنا املفضلة على هذا اللقاء الطيب ونرجو منهم 
التواصل ملا فيه مصلح����ة اجلمعية وأن يحفظ اهلل 
بلدنا حتت ظل صاحب الس����مو أمير البالد وأن يدمي 

علينا نعمة األمن واالستقرار.

على هذا العهد ماض���ون ونلمس رضا كبيرا من قبل 
املساهمني.

أضف إلى ذلك أنه كان هناك حساب مكشوف بقيمة 
680 ألف دينار، فتخيل أنك كرئيس مجلس إدارة تسلمت 
منصبك جديدا وجاءك إنذار من بيت التمويل الكويتي 
بأنك وقعت تعهدات وعلي���ك اإليفاء بها فهل تتصور 
فداحة هذا املوقف؟ مع العل���م أن الناس ال تنظر إلى 
اخللل في اجلمعية، وإمنا تريد أن توفر لها السلعة، وال 
يعنيها خالفك مع الشؤون أو األعضاء، وإمنا يريدون 

السعر املميز عن باقي اجلمعيات.
واحلمد هلل الذي س���دد خطانا بع���د املعاناة التي 
أجبرنا على حتملها، واس���تطعنا تسديد املبلغ كامال، 
كما واجهتنا مشكلة في أمالك الدولة مببلغ قدره 200 
ألف دينار استطعنا تس���ديده، لكن في السنة املالية 
املقبلة سيكون الوضع مختلفا متاما بإذن اهلل، حيث 
إن املجلس السابق حملنا تركة مثقلة باملشاكل بسبب 

املجامالت على حساب املساهمني.

تركة ثقيلة

تعني أنكم ورثتم تركة ثقيلة من التجاوزات؟
لقد بدأنا بإصالح األخطاء السابقة وهذا ما أخذ منا 
وقتا طويال، ولألسف لم يكن هناك تعاون من أغلب 

وفي اجلمعية يباع بأقل من دينارين.
ومنذ تسلم املسؤولية أنهينا خدمات املوظفني الذين 
كانوا يشكلون عبئا على اجلمعية وهي في غنى عنهم، 
وبالتالي وفرنا في بن���د الرواتب نحو 20 ألف دينار 
ش���هريا، فالبعض من هؤالء عين���وا قبل االنتخابات 
بأيام قليلة وأعدادهم تصل إلى 40 موظفا إقاماتهم على 
غير اجلمعية وعلى البند 20 – خدم ومن في حكمهم، 
ومنهم موظفون حكوميون وفي الوقت نفسه موظفون 
ف���ي إدارة اجلمعية، وبعض املوظف���ني غير امللتزمني 
بالدوام أعطيناهم مهلة لتعديل وضعهم، ولألسف لم 
تكن هناك اس���تجابة وبالتالي أنهينا خدماتهم، وهذا 
كله يصب في صالح اجلمعية، كما وفرنا في أهم بند 
ف���ي اجلمعيات وهو بند املصروفات خالل 4 ش���هور 
نحو 126 ألفا، ولكن آثار اإلصالح لن تظهر خالل هذه 
السنة، ومبيعاتنا طيبة وإيراداتنا جيدة، كما استطعنا 
أن نحصل جميع اإليجارات املتخلفة، وقد فوجئنا بأن 
إيجارات احملالت املستثمرة في اجلمعية لم تسدد منذ 
ثالث سنوات، والسبب احملسوبيات والقربى وما شابه، 
وقد كان لدينا مبدأ هو أننا لن جنامل على مصلحة أي 
مساهم، فكل مساهم لدينا له احلق علينا دون النظر 
في قبيلت���ه أو انتمائه، وهذا ما عاهدنا اهلل عليه، ثم 
وعدنا به مساهمينا الكرام الذين أولونا الثقة، ونحن 

التي رأوا أن املجلس السابق بدأها.
كيف تغيرت اجلمعية مع تغير مجلس اإلدارة؟

أدت سياسية املجلس اجلديدة إلى زيادة الوديعة 
واملبيعات وتقليل املشتريات، بعكس ما كان في السابق 
حيث كانت املشتريات أكثر من املبيعات مما أثر بالضرر 
على مركز اجلمعية املالي، وكذلك قلت املصروفات إلى 
حوالي النصف عن العام املاضي، والس���بب سياسة 
الترشيد التي اتبعها مجلس اإلدارة، كما أدى استخدام 
جهاز السكانر إلى ضبط عملية احملاسبة بحيث ال يتم 
التالعب بها من أصحاب العهد، وعدم التالعب باألسعار، 

وهي خطوة طيبة.
والبد من اإلشارة إلى أن رئيس مجلس اإلدارة السابق 
األخ فهد ناصر املعكام تس���لم اجلمعية منتصف مايو 
2009، والوضع لم يكن جيدا حيث كانت هناك بعض 
األخطاء التي البد منها خالل العمل، ومنها تكدس البضائع 
التي دخلت فيها املجامالت واحملسوبيات، ومنذ تسلمنا 
مجلس اإلدارة أوقفنا جميع الشركات التي لها بضائع 
راكدة في مخازن اجلمعية، والتي تقدر مبئات اآلالف، 
ولألسف هذه الشركات أخذت ثمن بضاعتها كامال، والذي 
يؤس���ف له أكثر هو أن بضاعتها غير رائجة، وإضافة 
لذل���ك فقد دخلت بأرباح هائلة جدا تصل إلى أكثر من 
1000%، فهناك صنف يباع خارج اجلمعية ب� 80 فلسا 

هال حدثتنا عن استراتيجية املجلس احلالي؟
املجلس احلالي بالتش���كيلة اجلدي���دة هو امتداد 
للمجلس السابق والسياسة املوحدة نفسها رغم اختالف 
األشخاص، والتطورات التي حصلت � وهلل احلمد � أن 
املركز املالي للجمعية حتسن وأصبح سليما، والدليل 
أن اجلمعية العمومية أقرت التقريرين املالي واالداري 
باإلجم���اع ألول مرة في تاريخ اجلمعية، كما أصبحت 
السيولة في اجلمعية مميزة، وقبل املجلس السابق كان 
هناك نقص في السيولة، ولكن تسلمناها وهلل احلمد 
بصورة جيدة، وكان من سياسات املجلس السابق أنهم 
أوقفوا الش���ركات الهامشية والعمالة الزائدة، ونشكر 
األخ فهد ناصر على جهوده خالل الفترة السابقة فترة 
انتقالية، أما الفترة احلالية فهي امتداد لإلجنازات التي 

حصلت في املجلس السابق.
ماذا عن املشاريع اإلنشائية؟

املجلس السابق قام بإجناز الترخيص لصالة أفراح 
املنطقة التي ستخدم األهالي، وسنبدأ بتنفيذها خالل 
األشهر املقبلة، ونحن بانتظار تسلم السوق املركزي 
اجلديد من »األش���غال« لتأثيثه والذي س���يكون نقلة 

نوعية للجمعية.
كما سنخاطب اجلهات املعنية لتوفير مالعب لكرة 
القدم وهذا من خطة املجلس، إضافة إلى مشروع توفير 
ممشى ألهالي املنطقة، ولدينا خطة أيضا إلعادة ترتيب 
السوق املركزي بالتعاون مع إحدى الشركات الكبيرة 
املتخصصة، ولدينا مشكلة املواقف قرب السوق املركزي 
والتي ستحل قريبا إن شاء اهلل بالتعاون مع األشغال 

واملرور.

المشاريع اإلنشائية

بالنس��بة للمشاريع اإلنش��ائية ما الذي قمتم به على 
هذا الصعيد؟

نسعى لتوسعة منطقة عمل اجلمعية، ففي القانون 
الذي أقر من خالله إنش���اء منطقة علي صباح السالم 
كان يتضم���ن عمل اجلمعية ف���ي املنطقة فقط، واآلن 
نسعى لتشمل منطقة عملنا مناطق اجلليعة والزور 
والنويصيب واخليران ومين���اء عبداهلل حتى حدود 

الكويت جنوبا.
ما مردود ذلك؟

ال شك في أن ذلك سيوفر خدمة كبيرة لقاطني تلك 
املناطق، حيث يوجد في منطقة الزور مدارس وليس لديها 
إال أسواق مركزية تخضع للبلدية، ولكن عندما تكون 
هناك جمعية وبأسعار مقبولة فإنه سيتم توفير السلع 
ملرتادي البر، خصوصا مع تأمني فرع بنشر ألصحاب 
الشاليهات. وكذلك الوضع في ميناء عبداهلل، وقد أخذنا 
كتابا من وزير الشؤون مت حتويله إلى وكيل الوزارة، 

ونأمل أن يكون في طريقه إلى حتقيق احللم.

األنشطة االجتماعية

ما أهم األنشطة االجتماعية؟
لدينا مهرجان رمضان وكذلك مهرجان القرطاسية مع 
دعم مدارس املنطقة لتستفيد من بند املعونة االجتماعية 
بصورة مميزة حتقق العدالة وهذا مطروح على اللجنة 
االجتماعية، وكذلك دعم اجلهات الرسمية مثل املركز 
الصحي للمنطقة إلى جانب توفير احتياجات املساجد، 
واملخف���ر واملختارية، والعمل ج���ار للتجهيز لتكرمي 
املتفوقني، وكذلك من األف���كار املطروحة إقامة دوري 
كرة قدم لش���باب املنطقة، ومسابقة ثقافية مبناسبة 
ش���هر رمضان املبارك، ونفكر أيضا في نقل الراغبني 

بحضور صالة القيام في مسجد الدولة الكبير.
وبخصوص األنشطة الصيفية فهي تشمل توفير 
التذاكر لألماكن الترفيهية والسياحية، ودعم الدورات 
التثقيفية مثل الكمبيوتر واللغة اإلجنليزية بالتعاون 

مع بعض املعاهد.

تجاوزات المجالس السابقة

إالم تع��زو س��بب التجاوزات ف��ي مجال��س اإلدارة 
السابقة؟

السبب في التجاوزات السابقة كان اخللل فيها، فقد 
اتخذ البعض من اجلمعية ومن منصبه سبيال للتنفع 

الشخصي على حساب املساهمني.
ونقول ألهالي املنطقة لقد كان لديكم في االنتخابات 
األخيرة وعي وكنتم على قدر املسؤولية فقد اختاروا 
تكملة طريق اإلصالح التي بدأت العام املاضي، وجتردوا 
من املجامل���ة واألمور القبلية واختاروا من غلب على 
ظنهم انه األصلح إلدارة اجلمعية وإكمال مسيرة اإلصالح 

القائمة اإلسالمية.. توّجه إصالحي بعيدًا عن القبلية والطائفية والحزبية
يقول رئيس مجل���س إدارة جمعية علي صباح الس���الم محمد نافل 
العازمي: تشكلت القائمة اإلسالمية برغبة من أهالي املنطقة في التغيير 
بعد الوضع املزري الذي شهدته اجلمعية، وتوجه القائمة إصالحي بعيدا 
عن القبلية والطائفية واحلزبية، وكانت الفكرة من قبل أئمة املس���اجد، 
حيث شكلوا جلنة الختيار قائمة إسالمية تخوض االنتخابات وتكون لها 
أهداف محددة تصب كلها في خدمة املنطقة واملساهمني ويكون االختيار 
على أساس الكفاءة واألمانة وليس على أساس القبيلة والطائفة، فكانت 
بالفعل قائمة تعمل للمصلحة العامة، وهلل احلمد، أثبتت القائمة جدارتها 
رغم قلة عددها في املجلس السابق والدليل على ذلك جتديد أهالي املنطقة 

الثقة فيها السنة املاضية وباكتساح كبير.
أما عن أهم ما في األجندة فهو احملافظة على أموال املساهمني، ولدينا 
رؤية واضحة تتكون من 3 أمور: 1 � احملافظة على أموال املس���اهمني، 2 � 

العمل على خدمة أهال املنطقة من خالل توفير الس���لع بأسعار مناسبة، 
وحتقيق عائد على أرباح املساهمني، 3 � تقدمي خدمات اجتماعية وترفيهية 

ترتقي باملنطقة من الناحيتني الثقافية واالجتماعية.
وردا على س���ؤال حول ملاذا استحس���ن أهالي املنطقة اختيار القائمة 
اإلسالمية، قال ان استحسان املساهمني للقائمة اإلسالمية جاء من اتخاذنا 
لسياس���ة الباب املفتوح من خالل تواجدنا في املجلس ووضعنا رسائل 
قصيرة للتواصل مع املس���اهمني، كما فتحنا قسما في منتدى أم الهيمان 
على اإلنترنت خاصا بالرد على شكاوى أهل املنطقة، والرئيس هو الذي 
يتولى الرد شخصيا، ونحن نأخذ باقتراحات املساهمني إذا كانت صائبة 

وفي محلها، ولدينا الشجاعة في التراجع عن أي قرار إذا ثبت خطؤه.
وسياس���تنا أن الرأي يؤخذ جماعيا وليس فردي���ا، أما في املجالس 

السابقة فكان الرئيس يتفرد بالقرار وينحي بقية األعضاء.

رئيس مجلس إدارة 
جمعية علي صباح 
السالم التعاونية 
محمد نافل العازمي


