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محمد القالف

الشيخ أحمد الفهد

أكد في كلمته بمناسبة يوم اإلسكان العربي حرص الدولة على إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة

الفهد: حريصون على توفير بدائل سكنية توافق احتياجات األسرة وتتميز بروح العصر
134 ألف وحدة في مدن جابر األحمد وس�عد العبداهلل وصباح األحمد والخيران والمطالع

نعمل على تس�ريع إنش�اء البنية التحتية للمش�اريع إلنجازها في أوقاتها المحددة

تكلفة المشاريع الجديدة تتعدى 8 مليارات وتمولها »المؤسسة« بالتعاون مع »الخاص«

مظلة »الس�كنية« امتدت لتش�مل الم�رأة الكويتي�ة األرمل�ة أو المطلق�ة والعزباء 

س���كنية مع جتهيز مس���تندات 
طرح مش���روع مدينة اخليران 
وهذه املش���اريع تشمل خمس 

مدن رئيسية وهي:
مدينة جابر األحمد: 

وتش���تمل على 6679 وحدة 
موزعة على 4494 قسيمة سكنية 
مبساحة 400م، 1475 بيت حكومي 

و710 شقق.
مدينة سعد العبداهلل:

وتش���تمل على 3576 وحدة 
تتكون من 1319 قسيمة و2227 

بيتا.
مدينة صباح االحمد:

وتش���تمل على 9574 وحدة 
س���كنية عبارة ع���ن 2201 بيت 
حكومي و7373 قسيمة مبساحة 
600م2 موزع���ة عل���ى خم���س 

ضواٍح.
مدينة اخليران:

وتشتمل على 35530 وحدة 
س���كنية منها 22247 قس���يمة 
مبس���احة 600م و10223 بيت���ا 

و3060 شقة.
مدينة املطالع:

وتشتمل على 25000 وحدة 

سكنية فيها 5000 بيت و17500 
قسيمة و2500 شقة.

مش���روع إس���كان منخفض 
التكاليف:

وتش���تمل على 9696 وحدة 
س���كنية باالضافة ال���ى املباني 
إتاحة  احلكومية اخلدمي���ة مع 
فرص استثمارية للقطاع اخلاص 

باملشروع.
مشروع إسكان شمال غرب 

الصليبخات:
وتش���تمل على 1736 وحدة 
سكنية منها 1030 قسيمة مبساحة 

400م و396 بيتا و310 شقق.
العامة  املراف���ق  هذا بخالف 
التي تنشئها املؤسسة كاملدارس 
واملس���اجد ومراك���ز الضاحية 
واملراك���ز الصحي���ة ومخاف���ر 
الش���رطة إضافة ال���ى املناطق 
التجارية واالستثمارية واحلرفية 
والترفيهية في املدن لتشكل بذلك 
مدنا إسكانية متكاملة اخلدمات 

واملرافق.

مراحل إنجاز متقدمة

وأضاف الفهد: وأشير الى ان 

أيها االخوة
الي���وم وفي مناس���بة  اننا 
االحتفال بيوم االسكان العربي في 
مجلس وزراء االسكان والتعمير 

العرب بجامعة الدول العربية.
نستلهم معا اجلهود املشتركة 
والتع���اون والتواص���ل لتبادل 
اخلب���رات واملعلومات، في ظل 
الى  رغب���ة صادقة للوص���ول 
افضل الس���بل والتقنيات التي 
يشهدها التطور العاملي في مجال 
االس���كان والتعمير وصوال الى 
تطوير وحتدي���ث آليات العمل 
اداء ومنهاجا مبا يحقق املصالح 

املشتركة واملنافع املتبادلة.
ان الكويت ومنذ عدة عقود وهي 
تعمل وبكل اجلهود على توفير 
املسكن املالئم واآلمن للمواطن، 
وفي هذا السبيل جند ان التعاون 
املشترك والدراسات املتخصصة 
العامة  التي تقوم بها املؤسسة 
للرعاية الس���كنية قد أس���همت 
ايجابا في ايج���اد احللول حلل 
القضية االسكانية والتي أضحت 
مع زيادة طلب احلصول عليها، 
متثل هاجسا لدى املواطن، األمر 
الذي نسعى معه الى ايجاد احللول 
الواقعية لها من خالل ايجاد بدائل 
وأمناط للرعاية السكنية تسهم 
معا في توفير العدد الكافي من 
البدائل السكنية ذات املواصفات 
غي���ر التقليدي���ة، وتتوافق مع 
االحتياجات األس���رية، وتتميز 

بالروح العصري���ة والتصاميم 
احلديثة التي حتقق االحتياجات 
األسرية للمواطن ومتثل في ذات 
الوقت نقلة نوعية متطورة في 

مفهوم الرعاية السكنية.
ان النظرة الواقعية لاللتزام 
واملسؤولية التي نحملها بتوفير 
الرعاية السكنية للمواطن تعبر 
عن السياسة املعلنة من الدولة، 
وال تقف عند تنفيذ املش���اريع 
الكبرى لإلسكان لتغطية الطلبات 
املدرجة على قوائم املؤسسة بل 

وتوفيرها لألجيال القادمة.
لذلك كان من الضروري الربط 
بني مساحات األراضي الصاحلة 
للبناء واإلس���كان واالس���تفادة 
القصوى منها باستخدام أحدث 
طرق البن���اء وأفضل التصاميم 
العاملي���ة والت���ي به���ا يتحقق 
التكالي���ف وضمان  انخف���اض 
اجل���ودة واثقني ان حل القضية 
االس���كانية اصبح اليوم يعتمد 
على االجراءات العلمية والعملية 
معا وص���وال الى حتقيق الغاية 
ولن يأت���ي لنا ذلك اال من خالل 

اتباع محاور هي:
� تفعي���ل وتطوي���ر ودع���م 
اخلطط االستراتيجية الستشراف 
الرؤية املس���تقبلية التي تهدف 
الى تفعيل وتنمية آلية االجناز، 
املتغيرات االجتماعية  ومواكبة 
واالقتصادي���ة واملالية املؤثرة، 
خاصة تلك ذات العالقة بالرعاية 

السكنية.
� تطوي���ر أس���س اخلط���ط 
واألهداف املستقبلية كما وردت 
في خطة التنمية وبرنامج عمل 
احلكومة وحتديد سبل اجنازها 
في ضوء البرامج املتكاملة ملهام 
كل قطاع وإدارة باملؤسسة وتأكيد 
االستغالل األمثل للموارد البشرية 

واالمكانات الفنية.
� تسريع خطط اجناز املشاريع 
االسكانية بإشراك القطاع اخلاص 
في حتمل مسؤولياته واملساهمة 
بخبراته الفنية واملالية في هذا 
املجال خاصة تنفيذ مشاريع املدن 
اجلدي���دة متكاملة اخلدمات من 
خالل تأسيس الشركات املساهمة 
العامة الكويتية والتعاقد معها 
بنظام B.O.T )البناء والتشغيل 
ونقل امللكية( وايجاد الضمانات 
واحلوافز املشجعة للقطاع اخلاص 
على االستثمار في مجال االنشاء 

والتعمير.
لقد اش���تملت خطة التنمية 
وبرنام���ج عم���ل احلكومة على 
خطة وبرنامج يهدف إلى توفير 
سكن متميز للمواطن واالستفادة 
املثلى من املواد املتاحة، وفي هذا 
الشأن بأن هناك عددا من املشاريع 
الطموحة للمؤسسة منها إنشاء 
عدة مدن إسكانية تشتمل على 
اكثر من 82.000 وحدة سكنية 
الى جانب مدينة احلرير والتي 
تس���توعب نحو 52.000 وحدة 

ف��ي كلمة تطرقت الى تفاصي��ل جهود الدولة 
في مواجهة املشكلة االس��كانية ووضع احللول 
الناجع��ة لها، أكد نائب رئيس الوزراء للش��ؤون 
االقتصادي��ة ووزي��ر الدول��ة لش��ؤون التنمية 
واالسكان الشيخ أحمد الفهد ان املؤسسة العامة 
للرعاية الس��كنية حريصة عل��ى توفير البدائل 
الس��كنية ذات املواصفات غي��ر التقليدية والتي 
تتوافق مع االحتياجات األس��رية وتتميز بالروح 

العصرية والتصاميم احلديثة.
وحتدث الفهد في كلمته مبناسبة اليوم العربي 
لإلس��كان والذي يوافق 4 أكتوبر من كل عام عن 
املشاريع اإلس��كانية الطموحة للمؤسسة، مؤكدا 

ان هناك 82 ألف وحدة سكنية في املدن السكنية 
اجلديدة اضافة الى نحو 52 ألف وحدة في مدينة 
احلرير. وتطرق الفهد الى موضوع التمويل، مشيرا 
الى ان املؤسس��ة تتولى متويل عدد من املشروعات 
فيم��ا يتولى القطاع اخلاص تنفي��ذ 3 مدن جديدة، 
ثم حتدث ع��ن جهود احلكومة لدعم املرأة الكويتية 
في مجال اإلس��كان، الفتا الى ان مش��كلة االسكان 
امت��دت لتش��مل امل��رأة املطلقة واألرمل��ة ومن لم 
يس��بق لها الزواج ومن متر بظروف أسرية صعبة 
من خالل منحهن الس��كن املالئ��م بحق االنتفاع او 
االيجار وكذلك القروض والتيس��يرات، وفيما يلي 

نص الكلمة:

هذه املشاريع ليست مجرد خطط 
بل وضعت جميعها في مراحل 
التنفيذ ووصلت الى نسب اجناز 
متقدمة كما مت اجناز عدة قطاعات 
مت توزيعها بالفعل على املواطنني 
الرعاية السكنية من  مستحقي 
الدولة وهو ما ميثل احلرص على 
ان تكون هذه الرعاية وفقا ألعلى 
املستويات العاملية من الناحية 
اجلمالية واحملافظة على البيئة 
وال يفوتني ان انوه الى ان تكلفة 
هذه املش���اريع تتعدى الثمانية 
ملي���ارات دينار منه���ا ما تقوم 
املؤسس���ة بتمويله ذاتيا ومنها 
ما سيقوم القطاع اخلاص بتنفيذه 
كمدينت���ي اخلي���ران واملطالع 
ومش���روع املس���اكن منخفضة 

التكاليف.
إن إجناز هذه املشاريع العمالقة 
خالل املدد الزمنية احملددة لها في 
خطة التنمية واملدرجة ببرنامج 
عمل احلكومة حتت���اج منا الى 
املزيد من اجلهد والتعاون  بذل 
بني كافة اجله���ات ذات العالقة 
بالدول���ة، وهو األمر الذي نقوم 
به بالتنسيق والتعاون مع االخوة 
الوزراء القائمني على تلك اجلهات 
وكلنا نعمل على تسريع إنشاء 
البنية التحتية واملرافق اخلدمية 
لهذه املشاريع ومعاجلة وإزالة 
ما قد يظهره التنفيذ او يواجهه 

من عوائق.

تيسير اإلجراءات

وقال الفهد: أيها االخوة، لقد 
قامت خطة التنمية باالس���اس 
على برامج عمل تهدف الى توفير 
مسكن متميز للمواطن وتقليص 
مدد االنتظار من خالل االستفادة 
القصوى من املوارد املتاحة وبأقل 
حج���م انفاق مالي م���ن الدولة 
بدعم وتشجيع استثمار القطاع 
اخلاص في النش���اط االسكاني 
وتضاف���ر اجلهود بني القطاعني 
الع���ام واخل���اص، وتكلل ذلك 
باصدار القانون رقم 50 لس���نة 
2010 وال���ذي يلزم املؤسس���ة 

بتأسيس شركات مساهمة عامة 
لتنفي���ذ املدن االس���كانية بدءا 
من مدينت���ي اخليران واملطالع 
وعلى ان تتنافس شركات القطاع 
اخلاص على 40% من اسهم هذه 
الش���ركات ومبزاد علني، بينما 
يكتتب املواطنون ب� 50% من اسهم 
هذه الش���ركات، ولم يقف االمر 
عند ذلك بل امتد نشاط املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ليحتوي 
حتت مظلته توفير املسكن املالئم 
بحق االنتفاع او االيجار وكذلك 
القروض والتيس���يرات  توفير 
االئتمانية للمرأة الكويتية االرملة 
واملطلقة او من لم يس���بق لهن 
الزواج وذوي الظروف االسرية 
الرعاية  اخلاصة وامتدت سبل 
ال���ى البدء في اج���راء مراجعة 
شاملة للوائح القروض لدى بنك 
التسليف واالدخار لتحقيق مزيد 
من اجلهود وتقليص االجراءات 
واملستندات حول طرق تيسير 
سبل افادة هذه الفئة من النساء 

في خدمات البنك العقارية.
وملزيد من الدعم للمرأة، بدأت 
االجراءات الستصدار قانون انشاء 
محفظة استثمارية مبقدار 250 
ملي���ون دينار ملن���ح مزيد من 
التسهيالت املالية للمرأة او شراء 
عقارات تخصص ملسكن املرأة من 
ذوي الظروف االسرية اخلاصة، 
ايجاد فرص احلصول على  مع 
قرض حسن متتد فترة السداد له 
لعدة سنوات دون فوائد من اجل 
حتسني اوضاعها املعيشية، ولم 
يقف االمر عند ذلك بل امتد لتقوم 
املؤسسة بانشاء قرابة 10.000 
وحدة سكنية منخفضة التكاليف 
تخصص لالسر املقيمة مبساكن 
الصليبية وتيماء مبا فيهم النساء 
واالرامل واملطلقات وسيتم اجناز 
هذا املشروع بنظام ال� »B.O.T« من 
خالل انشاء شركة مساهمة عامة 
القانون  الغرض بناء على  لهذا 

رقم 45 لسنة 2007.
االلتزام باملواعيد

أيها االخوة، ان تنفيذ املشاريع 

االسكانية ولتوفير املسكن املالئم 
لكل مواط����ن يعد م����ن اولويات 
اهتم����ام احلكوم����ة البنائها وهذا 
دعا الى املبادرة بوضع التوجيهات 
احلكومية موضع التنفيذ ليكون 
اجناز اخلطة خالل مواعيدها واملدد 
الزمنية احملددة للمش����اريع فيها 
التزاما على اجلميع وحتقيقا لذلك 
مت تشكيل عدة فرق عمل وبعض 
اللجان املختصة ملتابعة البرنامج 
الزمني للتنفيذ في قطاع االسكان 
والتعمي����ر وايج����اد احللول ألي 
معوقات قد حت����ول دون االجناز 
املأمول، خاص����ة ان حل القضية 
اليوم يعتمد  االس����كانية اصبح 
على االجراءات العلمية والعملية 
معا كما اش����رنا وصوال الى دعم 
وتطوير اسس ومفاهيم الشراكة 
مع القطاع اخلاص في مش����اريع 
الرعاي����ة الس����كنية وتأمني رأس 
املال املستثمر وتشجيعه وايجاد 
احللول الالزمة التي قد تواجه تنفيذ 
اخلطط االسكانية وضمان جناحها 
باملساعي املشتركة ودعم اجلهود 
البشرية العملية والفنية واالدارية 
للعاملني باملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وايجاد احلوافز والدعم 
املادي واالدبي لكل جهد متميز يدعم 

االجناز ويسرع التنفيذ.

 شكرًا للمجتهدين

ايه���ا االخ���وة، ال يس���عني 
في ختام كلمت���ي اال ان اتوجه 
اليكم بالشكر والى كل العاملني 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بقطاعاته���ا املختلفة والعاملني 
بالوزارات والهيئات واملؤسسات 
ذات الصلة والذي���ن بتعاونهم 
الهدف  اجلاد والبناء سيتحقق 

املنشود لنا جميعا.
واسأل العلي القدير ان يهدينا 
خير الطريق لنقوم على حتقيق ما 
نصبو اليه من خدمة املواطنني في 
ظل رعاية رائد نهضتنا حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى 
وسمو ولي عهده االمني حفظهما 

اهلل.

ليلى الشافعي
أوضح مدير عام مبرة طريق االميان محمد القالف ان جلنة الهداية 
للعالج والوقاية من االدمان والتي يش����رف عليها اس����تاذ الشريعة 
بجامعة الكويت د.طارق الطواري بادرت باالجتماع مع جلنة الظواهر 
السلبية في مجلس األمة ملناقشة ظاهرة املخدرات في الكويت واثرها 
على صحة ومتاس����ك وبناء املجتمع وذلك برفقة عدد من املسؤولني 
املعنيني من وزارة االوقاف. وقد جاء في االجتماع مناقشة العديد من 
القضايا التي ترتبط بظاه����رة االدمان وكيفية الوقاية منه واجلهود 
التي تبذلها وزارة االوقاف واللجان املتخصصة والتي من بينها جلنة 
الهداية التابعة للمبرة في تقويض هذه الظاهرة ومحاصرتها والوقوف 
على اسبابها ومالبساتها. كما اوضح القالف ان القائمني على اللجنة 
ينظمون رحالت ترفيهية لبعض املتعافني بهدف حتقيق املناخ النفسي 
ال����ذي يدمجهم باملجتمع ويعيدهم الى س����ابق عهدهم وذلك بزيارات 

للمناطق الترفيهية واملقاهي وبعض املناطق العامة.

مبرة طريق اإليمان تتابع مكافحة المخدرات 

بيت الزكاة يتسلم 28121 دينارًا زكاة 
جمعية سلوى التعاونية

تسلم بيت الزكاة االسبوع املاضي زكاة جمعية 
سلوى التعاونية البالغ قدرها 28.121 دينارا.

وقام وفد من جمعية س����لوى التعاونية بزيارة 
املقر الرئيسي لبيت الزكاة في جنوب السرة لتسليم 

شيك زكاة اجلمعية ملسؤولي البيت.
وقد ضم وفد جمعية س����لوى التعاونية الزائر 
للبيت كال م����ن رئيس مجلس ادارة اجلمعية احمد 
العبيان وعضوي مجل����س ادارة اجلمعية عبداهلل 

املصيليت وفهد احلبيني.
وكان في اس����تقبال وفد اجلمعية لدى وصولهم 
الى مقر بيت الزكاة كل من مدير عام البيت عبدالقادر 
العجيل ومراقب خدمة املتبرعني هيفاء السابج ومنسق 
الفروع االيرادية فيصل الغامن ومسؤول مركز بيت 
الزكاة االيرادي في منطقة سلوى جابر الصويلح.

وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي بيت الزكاة 
مبمثلي جمعية سلوى التعاونية الذين أعربوا عن 

اعتزازهم وتقديرهم للدور البناء الذي يقوم به البيت 
الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في 
املجتمع من خالل عطائه املش����هود، متمنني للبيت 

دوام التوفيق والسداد.
وقد عّبر مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 
عن شكره وتقديره البالغني ملجلس ادارة اجلمعية 
على تعاونه الدائم مع البيت وتبرعه بزكاة اجلمعية 
للبيت مما ساعده على اداء رسالته في خدمة املجتمع 
ورعاية األسر احملتاجة داخل الكويت لتوفير عوامل 
األمن واالستقرار املعيشي لها في مواجهة الظروف 

الصعبة التي تعيشها.
من جهته، أعرب رئيس مجل����س ادارة جمعية 
س����لوى التعاونية احمد العبيان عن شكره لبيت 
الزكاة على عطائه املتواصل ودوره البناء في خدمة 
فريضة الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع مما ساهم 

في تقدم ورقي الكويت.

عبدالقادر العجيل يتسلم شيك زكاة جمعية سلوى التعاونية

محمد العازمي متحدثا في املؤمتر الصحافي

»تعاونية علي صباح السالم« حققت قفزات نوعية منذ فوز القائمة اإلسالمية في االنتخابات

العازمي: الوديعة تسلمناها 400 ألف دينار وأصبحت مليونًا خالل سنة
املعاناة عن املستهلك.

وعن اخلدم���ات االجتماعية أكد 
العازمي أنها حققت خالل هذا العام 
نقلة نوعي���ة بقيادة رئيس اللجنة 
فهد ناصر املعكام، حيث مت توزيع 
كوبونات للمس���اهمني مبناس���بة 
ش���هر رمضان بقيمة 15 دينارا لكل 
مساهم، وهي املرة األولى في تاريخ 
اجلمعية، كما متت إقامة دورة علي 
صباح السالم الرمضانية لكرة القدم، 
وكانت حتت رعاية الشيخ ثامر علي 
صباح الس���الم، مضيفا أنه مت دعم 
املدارس من خالل كوبونات مشتريات 
بقيمة 40 دينارا شهريا لكل مدرسة، 
وسيتم تخصيص مبالغ أخرى حسب 
كل مرحل���ة، وقال: لقد وفرنا تذاكر 
مخفضة األسعار للمراكز الترفيهية، 
وأقمنا دورات تدريبية ودروس تقوية 
ألبناء املساهمني الكرام بالتعاون مع 
جمعية املعلمني حيث تتحمل اجلمعية 
نصف القيم���ة في فصول التقوية، 
مشيرا إلى أن هناك خدمات مميزة 
ستقام قريبا، مثل تكرمي املتفوقني 
م���ن أبناء املنطقة وتس���يير رحلة 
العمرة للمساهمني. وفي حديثه عن 
املهرجانات التسويقية، بني العازمي 
أن اجلمعية أقامت مهرجانات مختلفة 
خالل الفترة املاضية، منها مهرجان 
الصيف لتحطيم األسعار، ومهرجان 
الرمضاني���ة، ومهرج���ان  الس���لع 
القرطاسية واللوازم املدرسية والذي 
متيز بأمرين أحدهما االقتصار على 
الشركات املتخصصة بالقرطاسية 
واس���تجالب املاركات العاملية ذات 
اجلودة العالي���ة، في حني أن فترة 
املهرجان طويلة حيث بدأت منذ يوم 
29 أغسطس وستستمر حتى يوم 
1 نوفمبر، وق���ال: كما قمنا بتنظيم 
مهرجان أسبوعي للخضار والفواكه 
يوم الثالثاء من كل أسبوع، حيث يتم 
بيع جميع األصناف من خالله بأسعار 
مميزة، الفتا إلى أنه مت إعطاء األوامر 
ملدير السوق ببيع الطماطم بسعر 
التكلفة، وذلك تخفيفا على املستهلكني 
من تبعات الغالء الفاحش الذي حلق 
هذا الصنف األساسي، وقال: إنه من 
املتوقع إقام���ة مهرجان لوازم البر، 
وتخفيض أسعار األدوات الصحية 
والكهربائي���ة، وهن���اك مهرجانات 
الغذائية  مصغرة ش���هرية للمواد 

واملنظفات.

من جهة أخرى، بني العازمي أن 
املشتريات كانت الركيزة األساسية 
بالنسبة ملجلس اإلدارة احلالي، حيث 
كانت تعاني من التخبط وعدم وجود 
رؤية واضحة وسياسة محدودة، فقد 
كان يتم اعتماد الش���ركات املوردة 
للجمعي���ة إما عن طري���ق قرارات 
فردية أو بصورة مجامالت ومصالح 
شخصية، كما مت استغالل التزويد 
املباشر للفروع بصورة سيئة ودون 
الرجوع إلى مجلس اإلدارة ما أدى 
لإلضرار باجلمعية، وقال: لقد قمنا 
بوضع آلية العتماد الشركات ترتكز 
على مقارنة األسعار مع اجلمعيات 
األخرى املعروفة مبصداقيتها، كما مت 
اعتماد شهادات صحية معتمدة من 
اجلهات الرسمية، وأوقفنا التزويد 
املباشر باستثناء لألصناف املستهلكة 
يوميا كاأللبان واخلبر، ومتابعة ذلك 

حتى ال يحدث تكدس.
إلى أن املجلس  العازمي  وأشار 
حرص على تخفيض األس���عار من 
خ���الل عدة خطوات اتخذها قس���م 
املشتريات، ومنها استجالب العروض 
اخلاص���ة من الش���ركات، وتوجيه 
جزء من املجاني لدعم بعض السلع 
الرئيسية حيث مت تخفيض أكثر من 
300 س���لعة بعروض خاصة تصل 
نس���بة التخفيض فيها أحيانا إلى 
100% عل���ى بع���ض األصناف، ومت 
االعتماد على الوكاالت ذات اجلودة 
واألسعار املناسبة، كما أن اجلمعية 
تقوم كل شهر ببيع مجموعات من 
السلع االستهالكية بأسعار مخفضة 
وذلك بهدف رفع املبيعات وتخفيف 

شاء اهلل الى أن تصل إلى مليون وربع 
مليون دينار مع نهاية السنة املالية 
وهو إجناز يذكر ملجلس اإلدارة بعد 
فضل اهلل، مشيرا إلى أن املبيعات في 
2009 بلغت 4 ماليني وزادت في 2010 
بنحو 300 ألف في حني زادت األرباح 
مع تس���لم مجلس اإلدارة في 2009 
بنس���بة 4.25% ووصلت إلى %5.5 
حاليا، وقال: لوال مخصصات وزارة 
الشؤون للبضاعة الراكدة والتالفة 

لوصلت األرباح إلى %7.5.
ولفت العازمي إلى أن اجلمعية 
كانت تعاني من جتاوزات على صعيد 
التوظيف، فقد كانت تلك السياسة غير 
مدروسة نظرا ألنها كانت تقوم على 
املجامالت واملصالح الشخصية، كما 
كان هناك تخبط في الهيكل اإلداري 
التنظيمي واستحداث مناصب وهمية 
في حني كانت الترقيات تعطى دون 
وجه حق وتتخذ دون الرجوع إلى 
اللجان املختصة أو مجلس اإلدارة، 
نظرا ألنه كان هناك تفرد في القرار 
من قبل بعض الرؤس���اء ولم يكن 
هناك انضباط من املوظفني، وقال: 
لقد قمنا إزاء ذلك باالس���تغناء عن 
العمالة الهامشية، وفصلنا أكثر من 8 
موظفني لديهم ازدواجية في الوظيفة 
رغم أن بعضه���م أقرباء لنا، فنحن 
نقدم املصلح���ة العامة، وأول قرار 
اتخذناه هو إلغاء الزيادات التي متت 
بصورة فردية وذلك في 2009/5/11 
وبذلك وفرنا أكثر من 96 ألف دينار، 
ووضعنا كادرا وظيفيا حقق العدالة 
بني جميع املوظفني والعاملني وراعى 

مصلحة اجلمعية.

للسيولة في اجلمعية بات ممتازا، 
حيث إن هناك نحو 500 ألف دينار 
تتوافر بصورة يومية، كما أن الشركة 
اتبعت سياسة التعامل مع الشركات 
املوثوقة وأوقفت تعاملها مع الشركات 
الهامشية، والتزمت خطة محكمة في 
شراء البضائع ذات اجلودة والسعر 
املناسب وذلك بكميات مدروسة تالفيا 
لتكدس الرواكد في حني قام مجلس 
اإلدارة بضبط براءات الذمة والتدقيق 
عليها من قبل احملاسبة ما أدى إلى 
الراكدة  سهولة استرجاع البضائع 
والتوالف، ومن ناحية أخرى، أشار 
إلى أنه مت توفير ما يزيد على 250 ألف 
دينار من املصروفات مقارنة بالعام 
2009 متوقع���ا أن يقل بند الرواتب 
هذه الس���نة مبقدار 100 ألف دينار 

مقارنة بالعام املاضي.
وأش���ار العازمي إلى أن مجلس 
اإلدارة قام مبتابعة حتصيل اإليجارات 
من احملال املستثمرة دون تهاون وذلك 
من خالل اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املتخلفني، فبعض اإليجارات 
بلغت مدة تخلفها 3 سنوات، ومن ثم 
مت الضغط عليها من خالل القضاء 
وحتصيل اإليجارات املستحقة بفضل 
اهلل، في حني مت رف���ع قضايا على 
الش���ركات التي له���ا بضائع راكدة 
وبعضها مس���رطنة مثل الزعفران 
وتبني أن حساباتها مكشوفة مشيرا 
إلى أن هذه القضايا في طور احلكم 
النهائي حالي���ا، وقال العازمي: لقد 
تس���لمنا الوديعة 400 ألف دينار، 
وجنحنا في زيادتها حيث وصلت 
اليوم إلى مليون دينار ونطمح إن 

محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
العازمي  السالم محمد  علي صباح 
على أن التركة الثقيلة التي حتملتها 
اجلمعية من مجالس اإلدارة السابقة 
من مخالفات إدارية ومالية وجتاوزات 
جسيمة أضرت مبصالح اجلمعية 
واملساهمني، قوبلت بجهود جبارة من 
خالل مجلس اإلدارة احلالي والذي 
تسلم مهامه مع فوز القائمة اإلسالمية 
في االنتخابات منتصف شهر مايو 
ق���ام مبعاجلة جميع  2009، حيث 
املتعمد والتجاوزات  مواطن اخللل 
السافرة، وعبور القنوات القانونية 
حملاس���بة املتجاوزين في اجلمعية 

وأموال املساهمني.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقده العازمي صباح أمس في مبنى 
إدارة اجلمعية بحضور أمني الصندوق 
ورئيس اللجنة االجتماعية فهد ناصر 
املعكام، وعضو مجلس اإلدارة وممثل 
اجلمعية لدى االحتاد مبارك حمود 
العازم���ي وأمني الس���ر محمد فهد 
املالي للجمعية  الهاجري واملدي���ر 
عمرو صالح ومدير املشتريات عاطف 
حتحوت ومدير السوق املركزي سامي 
عبداللطي���ف. وتطرق العازمي إلى 
النقلة النوعية واحلركة التصحيحية 
الت���ي حققها مجلس اإلدارة احلالي 
في مسار اجلمعية بعد تركة ثقيلة 
من التجاوزات اإلدارية واملالية التي 
حتملها عن مجالس اإلدارة السابقة، 
حيث كانت اجلمعية في حالة عجز 
عن الوفاء بالتزاماتها جتاه الشركات 
التي تقوم بتحصيل مس���تحقاتها 
عن طري���ق بيت التمويل الكويتي، 
مما اضطر األخير إلى مخاطبة تلك 
الشركات بوقف التعامل مع اجلمعية، 
ومن ثم زادت املس���تحقات كما في 
2009/5/13 بنح���و 650 ألف دينار، 
الفتا إلى أن مجلس اإلدارة احلالي 
اصط���دم بهذا الواقع، ولم يثنه عن 
بذل أقصى جهوده للنجاح في تسديد 
هذه املستحقات، وذلك بعدما ثبت 
أن براءات الذمة خالل تولي املجلس 
الس���ابق كانت تعطى بصورة غير 
قانونية، حيث إن بعض الشركات 
كانت تعطى مستحقاتها وبراءة الذمة 
في اليوم الثاني من توريد بضاعتها 

وليس بعد 45 يوما.
وأكد العازمي أن الوضع احلالي 

األرباح بلغت 5.5% ولوال مخصصات »الشؤون« للبضائع التالفة لوصلت 7.5%توفير أكثر من 250 ألفًا في بند المصروفات و100 ألف في الرواتب


