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الكندري: 10 ماليين دينار تنفقها التعاونيات سنويًا في األنشطة االجتماعية

محمد راتب
أكد وكيل وزارة الش����ؤون محمد الكندري أهمية 
اجلانب االجتماعي الذي متارسه اجلمعيات التعاونية 
في املناطق التابعة لها، مشيرا الى ان القطاع التعاوني 
يصرف سنويا أكثر من 10 ماليني دينار على األنشطة 
االجتماعية في مناطق عمل اجلمعيات، جاء ذلك في 
تصريح له على هامش حفل جمعية العمرية والرابية 
حتت رعاية محافظ الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد 
احلج����ي لتكرمي املتفوقني. وق����ال الكندري ان العمل 
التعاوني أقام باكورة عمله للمشاريع الوطنية بافتتاح 
مستش����فى القلب في عام 2008، وأشار إلى ان هناك 
مشروعات بنفس املس����توى ستقام قريبا، وبسؤاله 
عن رصيد صندوق املش����روعات الوطنية في الوقت 
احلالي، قال الكن����دري: »انه يوجد أكثر من 9 ماليني 
و500 ألف دينار«. وأش����ار الى ان التعاونيات ليست 
لتحقيق األرباح ولكن لتقدمي اخلدمات فضال عن ان 
لها دورا كبيرا في توزيع املواد التموينية نيابة على 
الدولة منذ س����نوات طويلة فضال عن توفير السلع 
للمواطنني واملقيمني في منطقة عمل اجلمعية بالسعر 
املناسب واملكان املناس����ب واجلودة املناسبة. وهنأ 
الكندري املتفوقني معربا عن ش����كره ملجلس اإلدارة 

على العناية بطالب العلم.
من جهته، أكد رئيس تعاونية العمرية والرابية 
عبداهلل مطلق بن قبيل أن مجلس اإلدارة يحرص على 
هذا التكرمي سنويا جلميع املراحل الدراسية للمتفوقني 
من أبناء املساهمني، وأشار الى ان مجلس اإلدارة يحرص 
على تطوير أداء اجلمعي����ة نحو األفضل. معلنا انه 
في حالة فوزه في االنتخابات املقبلة سيحرص على 
استكمال املشاريع التي قطعها مجلس اإلدارة سابقا 

على نفسه وتوفير السلع بأسعار مخفضة للحد من 
موجة الغالء واحلرص عل����ى تطبيق تعاميم جلنة 
مراقبة األس����عار في احتاد اجلمعيات وتفعيل الدور 
الرقابي على الس����لع بالتنسيق مع الشركات بشأن 
عدم رفع األسعار أو اللجوء إلى الغالء املصطنع الذي 
متارسه بعض الش����ركات ووصف بن قبيل مجلس 
إدارة اجلمعية بأنه مجلس متجانس يسخر طاقاته 
لراحة املساهمني وحتقيق تطلعاتهم واستقبال آرائهم 
واقتراحاته����م الكفيلة بدفع مس����يرة اجلمعية نحو 
األفضل، وشكر بن قبيل راعي احلفل محافظ الفروانية 
ووكيل وزارة الشؤون ومختار املنطقة حلضورهم 

حفل التكرمي.
من جانبه، شكر مختار منطقة العمرية والرابية 
سعيد اخلرينج مجلس إدارة اجلمعية على جهوده 
وهنأ املتفوقني، كما شكر أولياء األمور ومديري املدارس 

التعليمية على جهودهم نحو الطالب.
ثم حتدث نائب رئيس اجلمعية يوسف الوطري، 
مؤكدا حرص مجلس اإلدارة على إقامة هذا االحتفال 
كل عام، كما ش����كر مديري مدارس املنطقة وأعضاء 
هيئة التدريس عل����ى جهودهم املخلصة مع الطالب 
حتى وصل����وا الى هذه املرحلة املتميزة من التفوق، 
معرب����ا عن متنياته ألبناء املنطق����ة بالتفوق الدائم. 
وفي نهاي����ة احلفل قام محاف����ظ الفروانية ورئيس 
اجلمعية بتكرمي املتفوقني من أبناء املنطقة، وقد مت 
إهداء دروع تذكاري����ة للفريق احلجي ووكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري ومسؤولني بوزارة الشؤون 
ومبنطقة الفروانية التعليمية ومختار منطقة الرابية 
ومختار منطقة العمرية ورؤس����اء مخافر الش����رطة 
ف����ي املنطقتني وأعضاء هيئ����ة التدريس في منطقة 

خالل حفل »تعاونية العمرية والرابية« لتكريم الطالب المتفوقين تحت رعاية محافظ الفروانية

نسعى إلى تحقيق طموحات أهالي المنطقة واالرتقاء بالعمل التعاونيبن قبيل: أبوابنا مفتوحة الستقبال المساهمين واقتراحاتهم لتطوير الجمعية

الخشاب: توزيع األرباح وتفعيل األنشطة سيكون عنوان المرحلة المقبلة
وعد أمني الصندوق في جمعية 
العمرية والرابية التعاونية مبارك 
اخلشاب، أهالي املنطقة بأن قائمة 
اجلميع، لن تتوانى في تقدمي أفضل 
إلي����ه من اخلدمات  ما يتطلعون 
الثقافية  االجتماعية واألنش����طة 
والدينية والترفيهية، إذا ما وفقها 
إلى  النج����اح والوصول  اهلل في 
مجلس اإلدارة، الفتا إلى أن الفترة 
املقبلة ستشهد االنتهاء من الكثير 
من األعمال اإلنشائية والتفرغ إلى 
خدمة املنطقة وأهاليها، واحلرص 
على حتقيق املعادلة الصعبة وهي 
تفعيل األنشطة وتكثيف اخلدمات 
وحتقيق مس����تويات قياسية من 
األرباح، وهو ما س����يكون عنوان 
املرحلة املقبلة إن ش����اء اهلل، مما 
سينعكس إيجابا على أداء اجلمعية، 
ويرقى بها إلى املستوى الذي يطمح 
إليه األهالي عالوة على توزيع أكبر 
العوائد على مشتريات املساهمني 

الكرام.
وبني اخلش����اب ف����ي تصريح 
صحاف����ي أن مجل����س اإلدارة لم 
يدخر جهدا خالل الفترة املاضية 

ويرضي أذواقهم، إضافة إلى دور 
هذه اخلطوة في تنش����يط حركة 
املبيعات وزيادة نسبة اإليرادات 
ان  واألرباح. وأضاف اخلش����اب 
مجلس اإلدارة بدأ املرحلة الفعلية 
في بناء احملالت والفروع اجلديدة 
املس����تثمرة، وذلك لتشغيلها مبا 
يناسب احتياجات املنطقة، مشيرا 
إلى أن مشروع التوسعة يتضمن 
إنشاء 16 فرعا مستثمرا مبساحة 

في إجن����اح األعمال اإلنش����ائية 
للجمعية، والت����ي طال انتظارها 
أهالي املنطقة، مستنكرا  من قبل 
ما آلت إلي����ه املعامالت احلكومية 
اخلاصة باجلمعيات التعاونية من 
تأخير ووضع العراقيل والعقبات 
ف����ي وجهها م����ن قبل ال����وزارات 

واملؤسسات احلكومية.

ثمار طيبة

وقال اخلشاب: إن ثمار اجلهود 
التي بذلها مجلس اإلدارة في هذا 
الصدد س����تؤتي ثماره����ا الطيبة 
وس����تظهر بإذن اهلل تعالى خالل 
الش����هور القليل����ة املقبلة، حيث 
س����يتحول الس����وق املركزي في 
الرابية إلى س����وق مميز مبساحة 
واس����عة وبحلة عصرية ترضي 
جميع األذواق، الفتا إلى أن اجلمعية 
حرصت على اعتماد أفضل شركات 
املقاوالت واملكاتب االستش����ارية، 
وذلك تفاديا ألي أخطاء أو ثغرات 
تعرضت لها اجلمعيات التعاونية 
في الس����ابق، وكذل����ك ليلبي هذا 
السوق طموحات املساهمني الكرام، 

600 متر مربع، لتصبح املساحة 
اإلجمالية للسوق املركزي بحدود 
1200 مت����ر مربع، في حني أن فرع 
البريد سيتم نقله ليكون في بناء 
مستقل. وأكد اخلشاب أن ارتفاع 
األسعار وخمول بعض مؤسسات 
الدولة في محاربة الغالء وتقاعس 
البع����ض ع����ن التعاون ف����ي هذا 
اخلصوص، يشكل خطرا كبيرا على 
املستهلكني، ومن ثم فإن املطلوب من 
جميع التعاونيني الوقوف بجدية 
في وجه هذه الظاهرة الس����يئة، 
التس����ويقية  وإقامة املهرجانات 
املدروسة، والتي تعود بثمارها أوال 
وأخيرا على املستهلكني، وذلك من 
خالل حتطيم األسعار والتخفيف 
عن كاه����ل املواطن في ظل موجة 
الغالء الفاحش الذي مازالت تعاني 

منه البالد.

ثقة المساهمين

واس����تعرض اخلش����اب أهم 
األنشطة التي قام مجلس اإلدارة 
بتفعيلها خالل أقل من ش����هر من 
صرف بند املعون����ة االجتماعية 

من قبل وزارة الشؤون، حيث مت 
تسيير رحلة العمرة، وتقدمي الهدية 
الرمضانية وتوزيع االحتياجات 
على مساجد املنطقة، وإقامة املوائد 
إلفطار الصائم في عدة مس����اجد 
باملنطقة، إضافة إلى تكرمي املتفوقني 
واملتفوقات من أبناء املس����اهمني 
الهدايا عليهم،  الكرام، وتوزي����ع 
عالوة على إقامة مسابقات لتحفيظ 
القرآن الكرمي وتوزيع الهدايا على 
الفائزين. وف����ي ختام تصريحه، 
بني اخلشاب أن االجناز احلقيقي 
ال يك����ون إال بالتكات����ف وتضافر 
اجلهود، وإشراك املساهمني الكرام 
في عملية التطوير، مش����يرا إلى 
أن باب اجلمعية ومجلس اإلدارة 
أمام االقتراحات  سيبقى مفتوحا 
البناءة والتي تصب أوال وأخيرا في 
خدمة اجلمعية واملنطقة، وقال: إن 
ثقة املساهمني هي احملرك األساسي 
لعجلة النجاح واإلجناز، لذا، فإننا 
نس����أل اهلل تعالى أن نكون عند 
حسن ظنهم، وأن نكون على قدر 
املسؤولية إذا وفقنا اهلل للوصول 

إلى مجلس اإلدارة.

متفوقة تتسلم درعها التكرمييةعبداحلميد احلجي وعبداهلل بن قبيل يكرمان إحدى املتفوقاتعبداهلل بن قبيل مستقبال محمد الكندري

مبارك اخلشاب

محمد الكندري متوسطا مؤيد السريع وحمد املعضادي

سيف املويزري وفواز اجلويعد خالل تسليمهما السيارة ملستوصف منطقة عبداهلل املبارك

العازمي: تعاونية صباح السالم 
تنّظم رحلة عمرة ومهرجان لوازم البر

قريباً لألفراح  صالة  بإنش�اء  المساهمين  نبشر 
محمد راتب

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
علي صباح السالم التعاوني������ة 
محمد العازمي ان مجلس ادارة 
اجلمعية يعتزم ف���ي األي������ام 
القليل����ة القادمة تقدمي مجموعة 
متنوعة م���ن اخلدم���ات، على 
العمرة  رأسه�����ا تنظيم رحلة 
لالخوة املساهمني، واقامة مهرجان 

لوازم البر.
العازمي: حصلنا على  وقال 
م����وافق��������ة وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل بتس���يير 
رحل������ة ع�م�����رة لالخ�����وة 

املساهمني، وسيتم استجالب عروض من شركات 
السياح�����ة والس���ف�����ر واختيار أفضلها للقيام 
بتس���يير الرحلة ف�����ي أق���رب وق�����ت ممك����ن، 
مشي���را الى عزم اجلمعية بتنظيم حفل لتكري������م 
الطلب�����ة املتفوقني من ابناء املساهمني خالل األيام 

القليلة املقبلة بإذن اهلل.
وأكد العازمي على سعي مجلس االدارة احلثيث 

لالرتقاء مبستوى اخلدمات التي 
تقدمها اجلمعية، وحرصه على 
تلبي���ة رغب���ات رواد اجلمعية 
وأبناء املنطقة، وذلك من خ������الل 
تطبيق أحدث األساليب في االدارة 
احلديثة، وارسال وفود بصفة 
دورية من اجلمعية لبحث واختيار 
افضل األفكار واألساليب املطبقة 
في بعض املؤسسات واجلمعيات 
الكبرى وتشكيل جلنة ملناقشة 
أفضل ه���ذه األف���كار وعرضها 
على مجل���س اإلدارة لتطبيقها 

في اجلمعية.
وعل���ى صعيد املش���روعات 
االنشائية بّش�����ر العازم������ي االخ������وة املساهمني 
وأبناء املنطقة بأن اجلمعية بصدد االنتهاء م�����ن 
انشاء صالة األفراح، واجراء تعديل وإعادة ترتي������ب 
وتنظيم ميزانني الس���وق املرك�����زي بشكل مميز 
على أح�����دث الطرز في التصميم، ووع������د ببذل 
املزيد من اجلهد والوقت إلكمال مس���يرة اإلصالح 

بالتعاون مع اخوانه األفاضل أعض���اء املجلس.

أكد عزم الجمعية إقامة حفل لتكريم طلبة المنطقة المتفوقين

»تعاونية عبداهلل المبارك« تبرعت 
بسيارة وسائق لمرضى السكري

السريع بحث مع الكندري طرح مشاريع تخدم منطقة مشرف
اش���اد رئيس مجلس ادارة 
جمعية مشرف التعاونية مؤيد 
السريع بالدور الكبير والدعم 
املتواص���ل ورعايت���ه الدائمة 
جلميع انشطة اجلمعيات من 
الش���ؤون  قبل وكي���ل وزارة 
االجتماعي���ة والعم���ل محمد 
الكندري واملعروف عنه بأبو 
التعاونيني وايضا الدور الرائد 
للوكيل املساعد لشؤون التعاون 
حمد املعضادي في تطوير عمل 
اجلمعيات وحل اي مشاكل او 
معوقات تواجه العمل التعاوني 
من خ���الل التعاون الكامل بني 
القطاع واجلمعيات  مسؤولي 
التعاوني���ة، ج���اء ذلك خالل 
استقبال وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل لرئيس 
واعضاء مجلس ادارة جمعية 
مشرف التعاونية حيث اكد ان 
التعاونية في  دور اجلمعيات 
تنمية املجتمع اصبح من اهم ما 
ميكن ان حتققه هذه اجلمعيات 
للمس���اهمة في تطوير ورقي 
الوضع االجتماع���ي للكويت 
من خالل املس���اهمات العديدة 
الت���ي تقدمها هذه  واخلدمات 

ادارته���ا ومتيزها  ومجل���س 
الدائ���م وحتقيقه���ا العل���ى 
معدالت املشاركات االجتماعية 
الدائمة في كل ما  ومساهمتها 

اجلمعي���ات البن���اء منطقتهم 
واملساهمني.

من جهته اش���اد املعضادي 
بدور جمعة مشرف التعاونية 

من ش���أنه رق���ي املجتمع من 
خالل انشطتها املتعددة وناقش 
رئيس مجلس االدارة مع الوكيل 
والوكيل املساعد مشروع طرح 

حضانة خاصة لالستثمار من 
قبل متخصصني في هذا املجال 
لتعم الفائدة على ابناء املساهمني 
م���ن اهالي املنطق���ة كما متت 
مناقشة مشروع رياضي يهدف 
القدم في  النشاء مالعب لكرة 
املنطقة احمليطة مبمشى الواحة 
وذلك بهدف اس���تغالل طاقات 
الشباب وممارستهم لهواياتهم 
احملبب���ة، كما طالب الس���ريع 
الوكيل الكندري مبخاطبة اجلهة 
املختصة بالوزارة الس���تغالل 
الصالة املخصصة لقسم »من 
كسب يدي« والتابعة للرعاية 
االس���رية للمهرجان السنوي 
للقرطاس���ية مبناس���بة العام 

الدراسي اجلديد. 
وم���ن جانبه وعد الس���يد 
الوكيل بدراسة هذه املقترحات 
والطلبات وحتقيقها للصالح 
الع���ام وفي نهاي���ة اللقاء قدم 
رئيس مجل���س ادارة جمعية 
مشرف درعا تذكارية للوكيل 
تقديرا لدوره ومساهمته الكثيرة 
إلثراء العمل التعاوني، حضر 
اللقاء عبداهلل الشمري رئيس 

قسم االعالم باجلمعية.

الريادي في  انطالقا من دورها 
املساهمات االجتماعية، وبهدف خدمة 
أكبر شريحة من مرضى السكري 
في منطقتها، قامت جمعية عبداهلل 
املب���ارك التعاونية ممثلة برئيس 
مجلس اإلدارة سيف املويزري ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة فواز اجلويعد، 
بإهداء مركبة ملستوصف املنطقة، مع 
توظيف سائق بصورة دائمة، وذلك 
خلدمة أهالي املنطقة ممن يعانون داء 
السكري. وفي هذا الصدد أكد رئيس 
مجلس إدارة جمعية عبداهلل املبارك 
التعاونية، سيف املويزري، ان هذا 
التبرع هو أقل ما تقدمه اجلمعية 
خلدمة املرافق احليوية في املنطقة، 
وهو ما س���يكون له األثر الطيب 
في نفوس املرض���ى، واعدا أهالي 
ضاحية عبداهلل املب���ارك، بتقدمي 
املزيد من اخلدمات ملنطقتهم على 

املدى القريب، ومنها على س���بيل 
املث���ال ال احلصر تخضير املنطقة 
وتشجيرها. وأوضح املويزري انه 
سيبقى على تواصل دائم مع األهالي 
واملساهمني الكرام، وذلك ملعرفة ما 
حتتاجه املنطقة من خدمات، وألخذ 
االقتراحات البن���اءة ووضعها في 
أجن���دة مجل���س اإلدارة لكي تعم 
باخلير عل���ى اجلمي���ع، وليكون 
أهالي املنطقة شركاء مع اجلمعية 
في حتس���ني اخلدمات بالضاحية. 
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة فواز اجلويعد، ان اجلمعية 
بصدد جتهي���ز مواقف مخصصة 
لذوي االحتياجات اخلاصة تعمل 
بنظام البطاقة الذكية، وذلك لتسهيل 
وتذليل جميع العقبات التي تواجههم 
أمام مدخل اجلمعية، السيما خالل 

فترات الزحام.

بهدف استغالل طاقات الشباب

محمد العازمي


