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األنصاري: 10.241 ماليين دينار مبيعات »تعاونية الصباحية«

الرفاعي يدعو األنبعي للقاء مع مساهمي »تعاونية الروضة«
لبيان القضايا المختلف عليها والوصول إلى توافق بشأنها

عادل العتيبي
دعا المحامي هاشم الرفاعي 
رئيس مجلس ادارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي 
األنبعي وأعضاء مجلس اإلدارة 
لحضور لقاء مع مس���اهمي 
الجمعية الي���وم االثنين في 
الس���اعة الثامنة مس���اء في 
مقر قائم���ة الروضة بجانب 
الساحة األمامية لحديقة جمال 
عبدالناصر، لطرح الموضوع 
بكل شفافية ومصداقية وفقا 
للثابت بالمستندات أمام جميع 
المساهمين، وصوال الى وجه 
الحق، ودرءا للمهاترات وإقصاء 
لحالة الفوضى واللبس التي 
عمت أهالي المنطقة ومساهمي 
الجمعي���ة وإحقاق���ا للح�ق 
الديموقراطية  وإعماال لمبدأ 
ومناقش�ة األمور بموضوعية 
وحيادية دون مناصرة فئة 
على أخرى وإليضاح الحقائق 
بكل مصداقي���ة وبيان دوره 
الطبيعي والموكل إليه في هذا 
الخصوص بصفته مساهما، 
ومنعا لتفاقم األحداث وقضاء 

المثار وكش���فا  اللغط  على 
للحقائق أمام الجميع وتبرئة 
للساحات والذمم من بعض 

الشوائب العالقة بها.
وقال الرفاعي: قمت بإرسال 
كتاب به��ذا ال�شأن الى علي 
األنب�ع���ي بجمعية الروضة 
ولي�كن مبدؤنا الحوار اله�ادف 
المن�طقة  والبن���اء لخدم���ة 
بصفة خاصة والكويت بصفة 

عامة.

نفى ما يتردد عن أن الجمعية أهدرت عشرات اآلالف من الدنانير على إعالنات بالمنطقة

زياد العازمي

علي حسن

عادل األنصاري

إعفاءات دون سند قانوني، في 
حني أنه مت منح بعض الفروع 
ملحق عق���د بتخفيض القيمة 
اإليجارية حي���ث ان اجلمعية 
تستثمر عدد 117 فرعا واملفترض 
أن تكون إيرادات تلك الفروع 
شهريا 47270 دينارا إال أن عدم 
متابعة تلك املبالغ مع الفروع 
املتأخرة عن دف���ع اإليجارات 
وعددها 28 فرعا تسبب بخسارة 
قيمتها 49610 دنانير، كما أن 
الفروع التي مت إعفاؤها من دفع 
اإليج���ارات وعددها 20 فرعا، 
تسببت في خسارة للجمعية 
تقدر ب� 31550 دينارا، كما بلغت 
الفروع الت���ي عمل لها ملحق 
عق���ود 7 بخس���ارة للجمعية 

22050 دينارا. 
وذكر ان إدارته اتخذت الكثير 
من االج���راءات لعالج قضية 
الفروع املستثمرة ومنها توجيه 
املتأخرة  الفروع  إنذار جلميع 
القيمة االستثمارية  عن سداد 
وكذلك الفروع التي مت إعفاؤها 
من قبل، وكذلك ألصحاب مالحق 
العقود غير املوثقة من وزارة 

الشؤون.

بعد ان كان���ت اجلمعية محققة 
خسارة مببلغ 144855 دينارا في 
6/30، متوقعا بلوغ صافي االرباح 
في 2010/12/31 ما يقارب نصف 
مليون دين���ار، الفتا إلى أنه مت 
االس���تغناء عن العمالة الزائدة، 
وذلك بعد تعي���ني اكثر من 120 
موظفا زيادة عن حاجة اجلمعية 
ما أدى إلى تضخم في بند الرواتب 
الش���هرية حيث وصلت إلى 117 
ألفا شهريا وتركزت هذه الزيادة 
في أقس���ام اإلدارة وعلى ذلك مت 
انه���اء خدمات العمال���ة الزائدة 
البصمة وإحالل  وتطبيق نظام 
بعض الوظائف: العمال، البائعني، 
والكاش���يرية مبوظف���ني جدد 
الوظيفي  وبرواتب وفقا للكادر 
حيث وصلت بعض رواتب العمال 
إلى 220 دينارا، علما بأن الراتب 
املقرر في الكادر لوظيفة العامل 
يبلغ 85 دينارا. وأضاف األنصاري 
انه بذل جهودا كبيرة لتحصيل 
إيجارات بعض الفروع املستثمرة 
التي لم يتم حتصيلها في الفترات 
السابقة، نظرا لعدم متابعتها من 
السابقني في اإلدارة، كما أنه مت في 
السابق منح بعض الفروع األخرى 

بخبرات استش����ارية السيما 
التعاونية هي  الجمعيات  ان 
تنموية شاملة ومهمتها متابعة 

وتنفيذ ورقي الخدمات.
واكد حس����ن ب����أن تنمية 
البنية  المناط����ق وتطوي����ر 
التحتية بمختل����ف مرافقها 
تعد واجب����ًا، وان تكون هذه 
الحملة من خالل هذا المؤتمر 
حملة مؤس�ساتية، وتتحول 
الى منهج ومؤسسة يشارك بها 
الجميع اف�رادا وم�ؤس��س�ات 
في مختل�ف الم�جاالت باع�تبار 
ذلك نقلة نوعية في التعاون 
الحكوم����ة والمواطنين  بين 
جميعا، ويض�ع اسسا جديدة 
لدع����م المواطني����ن بش����كل 
العامة  الخدمات  مباشر لكل 

بالمناطق.
كم����ا تق����دم علي حس����ن 
بالش����كر والتقدير للقائمين 
على تنظي����م المؤتمر نظير 
جهودهم المتميزة في خدمة 

ورفعة الكويت.

العام�لي����ن  اداء  بمس����توى 
بالجمعية، ش����اركت جمعية 
التعاوني����ة في  الصليبي����ة 
المؤتم����ر بعضوي����ة كل من 
المعين علي حس����ن  المدير 
وعبداله����ادي الخباز رئيس 

قسم الشؤون االدارية.
واكد علي حسن على دور 
الجمعية التعاونية في تنمية 
مناطق عملها واالس����تعانة 

المعين  المدي����ر  ص����رح 
لجم�عي����ة الصل�يبي����ة علي 
حسن بأن مشاركة ج�معي�ة 
الت�عاوني����ة  الصل�ي�بي����ة 
بالمؤتم����ر الخ����اص بتنمية 
المناطق تنطلق من الواجب 
الوط�ني ويؤكد دور الجمع�يات 
التعاونية في دعم المش�اريع 

الوطنية.
في بادرة االولى من نوعها 
المهندس����ين  اقامت جمعية 
الكويتي����ة ومجموعة 20/50 
مؤتم����ر تنمي����ة المناط����ق، 
برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالس������كان الش�����يخ اح�مد 
ال�فهد، الذي عقد مس����اء يوم 

االثنين 2 نوفمبر الجاري.
وتجس����يدا لرؤي�ة االدارة 
ف����ي جمعي����ة الصليبي����ة 
التعاونية في رفع مس����توى 
الخدمة للمساهمين واالهالي 
بمنطقة الصليبية واالرتقاء 

السابقة فضال عن زيادة السيولة 
لدى اجلمعية أكثر من 30% حيث 
ارتفعت من 48% الى 62% باإلضافة 
الى انخفاض بند الرواتب حيث 
وصل الى 72 ألف دينار شهريا 
بعد ان كان بند الرواتب في الستة 
اشهر األولى من السنة وصل الى 
117 ألفا شهريا أي بانخفاض وقدره 

45 ألف دينار.
وذك���ر األنص���اري ان أرباح 
اجلمعية وصلت خالل ثالثة اشهر، 
منذ تسلمنا اجلمعية اول يوليو 
املاضي الكثر من 300 ألف دينار 

املجانية للفترة من 2010/7/1 حتى 
2010/9/30 مبلغا وقدره 36274 
دينارا مقارنة مع نفس الفترة من 
العام السابق أي بزيادة وقدرها 

.%300
كما كش���ف األنص���اري عن 
انخفاض مصروف���ات الصيانة 
مببلغ 24 ألف دينار عن السنة 
الس���ابقة بنس���بة قدرها %56 
التعبئة  وانخفاض مصاري���ف 
والتغليف بنسبة 65% عن السنة 
املاضية وزي���ادة إيرادات فروع 
االستثمار بنسبة 52% عن السنة 

محمد راتب
نفى رئيس جمعية الصباحية 
التعاونية، املعنينّ من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، عادل 
األنصاري جمل���ة وتفصيال ما 
يتردد عن ان اجلمعية أهدرت 60 
ألف دينار في اعالنات باملنطقة، 
مشيرا الى ان اجلمعية لم تدفع 
أي مبال���غ مقابل هذه اإلعالنات 
التي حتملتها إحدى الش���ركات 
كنوع من الدعم للجمعية ودون 

أي مقابل.
وأعلن األنصاري خالل مؤمتر 
صحافي عقده في مبنى مجلس 
إدارة اجلمعي���ة بحضور املدير 
العام زياد العازمي، أن اجلمعية 
حققت زيادة في مبيعاتها مببلغ 
610 آالف دينار، حيث بلغت 10 
ماليني و241 ألف دينار مقارنة مع 
السنة املالية السابقة التي بلغت 
فيها املبيعات 9 ماليني و196 ألف 
دينار، الفتا إلى أن إجمالي ايرادات 
اجلمعية بلغ 1017931 دينارا بزيادة 
عن السنة السابقة مبلغ 264311 
دينارا في ظل انخفاض املصروفات 
العام���ة واألعباء األخرى مببلغ 
البضاعة  5531 دينارا وزي���ادة 

حسن: مشاركة »الصليبية« في »تنمية المناطق« 
تؤكد دور التعاونيات في دعم المشاريع الوطنية

شكر القائمين على تنظيم المؤتمر

علي األنبعي

صورة زنكوغرافية من دعوة الرفاعي لألنبعي

هاشم الرفاعي


