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الخالدي لـ »األنباء«: الهارون يصدر 8 قرارات 
إلغالق محالت جزارة في مختلف مناطق الكويت

تعاونية مشرف كرمت عضو المجلس البلدي

الهدية إلزالة المعوقات أمام العمل التعاوني

البغيلي: تعاونية العمرية والرابية تطبق الجرد السنوي
أكد رئي���س مجل���س إدارة جمعية العمرية 
والرابية التعاونية، خالد البغيلي، أن املجلس 
الذي مت تشكيله مجددا عقب االنتخابات األخيرة 
ميثل نسيجا متكامال للعمل بروح الفريق الواحد، 
من أجل االرتقاء مبستوى اجلمعية إلى مصاف 
اجلمعيات املتقدمة على مستوى دولة الكويت، 
وترجمة طموحات أهالي املنطقة في تفعيل املزيد 
من األنشطة وحتسني اخلدمات والوصول إلى 
أعلى نسبة من املبيعات واألرباح، وذلك من خالل 
التوصل إلى رؤية واضحة واحلرص بشدة على 
تنفيذ اخلطط املرسومة مسبقا من قبل مجلس 

اإلدارة السابق.
وقال البغيلي في تصريح صحافي أدلى به: لقد 
قمنا مع إخواننا في مجلس اإلدارة مبناقشة الدور 

املنوط بنا واملسؤوليات امللقاة على عاتقنا، حيث إن للمساهمني 
وأبناء املنطقة حق كبير علينا فنحن لم نصل إلى شرف متثيلنا 
إلدارة أموالهم إال من خالل ثقتهم الكبيرة الالمحدودة بنا والتي 
يلمس���ها اجلميع، ونسأل اهلل تعالى أن نكون عند حسن ظنهم، 
مؤكدا أن ثمة أمورا البد على أي مجلس إدارة االلتزام بها كي يحالفه 
النجاح والتوفيق في تنفيذ خططه، وأهمها الترابط واالنسجام 
فيما بني مجل���س اإلدارة وبني اللجان املنبثقة عنه، وحرص كل 
جلنة على القيام بدورها، واحليلولة دون تداخل االختصاصات، 
والعمل على تكاتف اجلميع وتكمل���ة األدوار وكأنهم في بوتقة 
واحدة ينشدون أهدافا واضحة، وأضاف: إن من أهم النقاط املؤثرة 

أيضا ضرورة الوقوف على نقاط القوة والسعي 
لترسيخها وتدعيمها وكذلك ضبط نقاط الضعف 
والعمل على تقوميها وإصالحها. وبني البغيلي أن 
مجلس اإلدارة يقوم في الوقت الراهن بعمليات 
جرد نصف س���نوية للفروع التابعة للجمعية، 
موضحا أنه وبعد مضي س���تة أشهر من بداية 
العام املالي للجمعية، فإن مجلس اإلدارة يسعى 
للوقوف على بعض النقاط سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية، لكي يستطيع مجلس اإلدارة أن يقيم 
أداء الفروع والتعرف على املبيعات واإليرادات 
واملش���تريات وبعض األمور احملاسبية مقارنة 
باألعوام املالية املنقضية والتعرف على أوجه 
االختالف بينها، وقال: إن مثل هذه العمليات تسهم 
أيضا في كشف وتوضيح بعض األمور الهامة 
ملجلس اإلدارة ومنها: - التأكد من تطبيق القرارات الصادرة من 
قبل وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل وجلنة مراقبة األسعار 

في احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية.
� التأكد من التزام مس���ؤولي الف���روع بالتعليمات الصادرة 
بشأن السير وفقا للمعايير الصحيحة التي يراها ويحددها لهم 

مجلس اإلدارة.
� التأكد من وجود التفاعل احلادث بني مسؤولي الفروع واملساهمني 

الكرام ورواد الفروع.
� التأكد م���ن تأثر مبيعات وإيرادات الف���روع بقوى العرض 

والطلب.

أش���اد رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد 
السريع بجهود وأعمال املجلس البلدي وما يقدمه من خدمات لدعم 
العمل التعاوني والتعاون املستمر في سبيل تذليل العقبات التي 
تواجهه وتقدمي الدعم الفني واملهني خلدمة املجتمع بشكل عام. 
جاء ذلك مبناس���بة زيارة عضو املجلس البلدي م.محمد الهدية 
الى جمعية مشرف واستقباله من مجلس االدارة بحضور صالح 
العقيل ومرزوق الرشدان وعلي الشايجي. ووجه السريع الشكر 
والثن���اء ملا يقدمه عضو املجلس البلدي م.محمد الهدية من دور 
كبير خلدمة املجتمع معربا عن تقديره ملساهمته الالمحدودة في 
دعم العمل التعاوني وأثنى على اجلهود الطيبة التي يقوم بها.

من جهته دعا عض���و املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
حول���ي م.محمد الهدي���ة الى ازالة جميع املعوق���ات التي تواجه 
العمل التعاوني وتسهيل االجراءات التي تهدف الى خدمة املنطقة 
واملواطنني واعرب الهدية عن تقديره ألعمال وأنشطة ومشاريع 
جمعية مشرف التعاونية وما تقدمه من أعمال ومشاريع سباقة 

وهادفة.

120 ألف زائر للبوابة اإللكترونية 
لتكنولوجيا المعلومات خالل أكتوبر

أسامة أبوالسعود
ص���رح اجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا املعلوم���ات بأنه طبقا 
للمؤشرات اإلحصائية العاملية فإن البوابة اإللكترونية الرسمية 
للدولة أصبحت حتظى باهتمام عدد كبير من الزائرين، حيث زار 
البوابة خالل ش���هر أكتوبر 2010 أكثر م���ن 120 ألف زائر بزيادة 
قدرها 88% عن عدد الزائرين على الفترة نفس���ها من عام 2009، 
وهذه مؤش���رات إيجابية تدل على سهولة الوصول واالستخدام 
للبوابة للحصول على خدمات إلكترونية او معلوماتية س���واء 
كان هذا الوصول مباشرة عن طريق عنوان البوابة اإللكترونية 
www.e.gov.kw او عن طريق محركات البحث او من خالل مواقع 

أخرى وضعت رابطا يربطها بالبوابة.
وأوضح اجلهاز ف���ي تصريح صحافي امس ان هذه الزيارات 
جاءت من 99 بلدا تصفحوا خاللها أكثر من 395 ألف صفحة من 
صفح���ات البوابة بزيادة قدرها 64% مقارنة بعدد الصفحات عن 
الفترة نفسها من عام 2009، وان نسبة الزائرين من الكويت بلغت 
85% من ه���ذه الزيارات وباقي الزيارات من الدول اآلتية: اململكة 
العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والواليات املتحدة 

واململكة املتحدة ودول أخرى.

»الصحافيين« ترفض 
منع وليدبورباع من الكتابة

ابدى امني السر العام جلمعية الصحافيني الكويتية استنكاره 
لقي���ام بعض موظفي ادارة الفتوى والتش���ريع مبحاولة جمع 
توقيعات على عريضة تطالب مبنع املستش���ار باملكتب الفني 
لالدارة وليد بورباع الكاتب الصحافي في جريدة الوطن وعضو 
جمعية الصحافي���ني الكويتية من الكتابة وإب���داء ال���رأي في 

الصح��ف.
ويعتبر أمني س���ر جمعية الصحافيني هذا التصرف خطوة 
خطيرة جدا ال ميكن السكوت عنها ويجب على االخ رئيس الفتوى 
والتشريع ان يتخذ االجراءات الالزمة ملعرفة الدوافع ومن الذي 

يحرك هؤالء املوظفني من داخل الهيئة او خارجها.

جار إغالق المحالت وتحويلها إلى النيابة التجارية

عاطف رمضان
كشف الوكيل املساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناع���ة عبدالعزيز اخلالدي ل� »األنب���اء« عن 8 قرارات وزارية 
أصدرها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أمس بإغالق العديد 
م���ن محالت اجلزارة في مناطق متفرقة م���ن الكويت وذلك لقيامها 
بعمليات تنطوي على غش جتاري، مشيرا إلى انه جاري إغالق هذه 
احملالت وسيتم إحالتها إلى النيابة التجارية. وأرجع اخلالدي صدور 
هذه القرارات حرصا من الوزير الهارون على حماية املستهلكني من 
بعض ضعاف النفوس الذي���ن يتعمدون الغش وذلك تفعيال لنص 
املادة الرابع���ة من قانون قمع الغش في املعام���الت التجارية التي 
أجازت للوزير في حالة الضرورة واالستعجال عند قيام دالئل على 
وجود حالة أو أكثر من حاالت الغش التجاري قام بها صاحب مهنة 
أو حرفة أو جتارة خدمة أو أي نش���اط آخر أن يأمر الوزير بإصدار 

قرار مسبب بإغالق احملل إداريا بطريق التنفيذ املباشر.

الهمالن: »البترول الوطنية« تتجاهل ترقيات الموظفين
استنكر نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال 
شركة البترول الوطنية محمد الهمالن قيام ادارة 
شركة البترول الوطنية الكويتية بتجاهل اللوائح 
والقوان���ني واالتفاقيات املبرمة بني النقابة وادارة 
الشركة، حيث تقوم وبشكل غير منطقي بتعطيل 
مصالح العمال مما يعيد الكرة الى املواجهة والتصعيد 
وذلك بتهربها وتنصلها من كل االتفاقيات وخلق 
مشاكل في مثل هذه االوقات والتي قد تكون الغراض 
اخرى واستغالال للفراغ االداري لعدم وجود رئيس 
مجلس ادارة للشركة ونحن نحمل مسؤولية هذه 

املباشرة لوزير النفط.
واوضح الهمالن ان ادارة الشركة تتعمد جتاهل 

االتفاقيات واللوائح والنظم املعمول بها لسنوات 
طويلة واخلاصة منها بترقيات املوظفني وانها تتلكأ 
بأعذار واهية ال تستند الى اي مسوغات قانونية 
او لوائحية بل تعتمد على املزاجية واحملس���وبية 
والواس���طة في اعطاء املوظفني ابسط حقوقهم � 
وان هذه التصرفات املتعمدة باتت مكشوفة لدى 
الكثير من املوظفني وذلك للضغط عليهم ليلجأوا 
الى اعضاء مجلس االمة وهذا يفتح باب املساومات 
بني القياديني والنواب لتحقيق مصالح ومآرب اخرى 
عن طريق االبتزاز السياس���ي الرخيص بالضغط 
عليهم حملاولة التجديد لتلك القيادات التي ال ترغب 

محمد الهمالنالقيادة السياسية في التجديد لها.

م.مؤيد السريع يقدم درعا تذكارية للهدية

خالد البغيلي

عبدالعزيز اخلالدي أحمد الهارون


