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عبداهلل املوعد

الموعد: المجلس المنتخب حقق 
أعلى نسبة ربح لجمعية الشرق

ليلى الشافعي
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية عبداهلل املوعد 
بان أرباح اجلمعية لهذا العام توجت بتوزيع أعلى نسبة أرباح وهي 

10% من عائد املشتريات.
وقال في تصريح لـــــ »األنباء« ان هذا االجناز من النجاحات التي 
تهم املســــاهمني واملنطقة، حيث ان الـ 10% هي النســــبة األعلى التي 
حددتها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بعد ان كانت 15% ثم حددت 
بـ 10%. وأشــــار املوعد الى انه قبل تولي مجلس اإلدارة اجلديد العام 
املاضي لم توزع اجلمعية أي أرباح، ولكن بعد تولي املجلس املنتخب 
اجلديد في 2010/12/31 حتى اآلن وبعد وضع اخلطة اجلديدة لتحسني 
اجنــــازات املجلس، مت حتقيق الكثير من اإلجنازات منها تكرمي طالب 
وطالبات املنطقة، وتكرمي أســــر شهداء املنطقة، وأيضا دعم العاملني 
وتقدمي كوبونات للمساهمني في اجلمعية واملشاركة في مهرجان هال 

فبراير وغيرها من األنشطة.

يستمر حتى نهاية فبراير واستعدادات لتسيير رحلة عمرة للمساهمين

البغيلي: انطالق مهرجان البر والعروض الخاصة 
في تعاونية العمرية والرابية 22 الجاري

الشركات املوردة او التاجر اال من 
خالل تعاميم احتاد اجلمعيات 

التعاونية.
ولفت النظر الى اهمية قيام 
اجلمعية بتوفير السلع واملواد 
الســـليمة والصاحلة  الغذائية 
لالستخدام اآلدمي، مؤكدا حرص 
مجلس االدارة على منع دخول اي 
مادة غذائية السواق او مخازن 
اجلمعيـــة اال بترخيص صحي 
البلدية وترخيص  صادر عـــن 
جتاري صادر عن وزارة التجارة 
لضمـــان ســـالمة وامـــن املواد 

الغذائية.
واعلن البغيلي عن تســـيير 
رحلة عمرة للمســـاهمني خالل 
االســـابيع املقبلـــة اي بعد اخذ 
الرســـمية من قبل  املوافقـــات 
اجلهات املعنيـــة، كما اعلن عن 
تسيير رحلة ترفيهية الى املدينة 
الترفيهية داعيا جميع املساهمني 
للمشاركة يوم اخلميس املقبل 22 
ديسمبر اجلاري وعلى الراغبني 
في املشـــاركة التوجه لتســـلم 
بطاقات الدعوة مبوجب البطاقة 

املدنية االصلية.

ألف دينار عن العام املاضي، مبينا 
ان جملة مبيعات اجلمعية لعام 
2009ـ2010 بلغت 8 ماليني و100 

ألف دينار.
واشار الى اهمية املهرجانات 
التسويقية واملوسمية في تنشيط 
املبيعات وفي زيادة ارباح اجلمعية 
واملساهمني وفي تخفيف االعباء 
املالية عن كاهل املستهلك بصفة 

عامة للشراء باسعار مخفضة.
واكد البغيلي رفضه التام لرفع 
اسعار اي مادة غذائية عن طريق 

ادارة  اعلن رئيس مجلـــس 
جمعية العمرية والرابية التعاونية 
خالد البغيلي عن انطالق مهرجان 
البـــر والعروض  مســـتلزمات 
اخلاصة لالغذية ملدة 3 أشـــهر 
متواصلة يبدأ في 22 ديســـمبر 
اجلاري حتى نهاية فبراير 2011 
للبيع باسعار مخفضة ملختلف 
املعروضات التـــي يحتاج اليها 

املواطن في املخيمات.
وقال البغيلـــي في تصريح 
صحافـــي ان املهرجان ســـيقام 
في ســـوقي العمريـــة والرابية 
املركزييني فقط وفي الوقت نفسه 
مت االتفاق مع كبرى الشـــركات 
املوردة للمواد الغذائية الضرورية 
للمستهلك لعمل عروض خاصة 
الكثر مـــن 150 ســـلعة لبيعها 
باسعار مخفضة وبنسب متفاوتة 
وهناك 50 سلعة قامت الشركات 
بالتعاون مـــع اجلمعية بدعمها 
لتخفيض اسعارها بنسبة تصل 

الى %50.
ويتوقع البغيلي حصد زيادة 
في مبيعات اجلمعية للسنة املالية 
املنتهية 2010 في 2011 بقيمة 500 

خالد البغيلي

بحضور وزيرة التنمية البريطانية ونورية السداني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

افتتاح أول مكتب لتنمية المناطق في تعاونية كيفان

لتنمي�ة  الكويتي�ة  التجرب�ة  وارس�ي: 
المناطق فري�دة من نوعها وتس�تحق الدعم
للتنمية  الس�داني: هن�اك 10 مكات�ب 
س�يتم افتتاحه�ا تباع�ًا في مناط�ق مختلفة

جمعية كيفان التعاونيـــة باحتضان هذا 
الصرح التنموي الكبير، اال وهو افتتاح اول 
مكتب حلملة تنمية املناطق في اجلمعية، 
مضيفا: لقد تشـــرفت بأن اكون عضوا في 

فريق التنمية.
واشـــار الى ان مجلس االدارة في طور 
جتميل منطقة كيفان واالرتقاء بها من خالل 
مشـــروع كيفان لتجميل دواوين وحدائق 
املنطقة، اضافة الى تطوير وجتميل الشوارع 
واالرصفة في املنطقة، مبديا ارتياحه لقيام 
احد ابناء منطقة كيفان وهو محمد الصقر 
مببادرة طيبة وهي قيامه بالتبرع الستقدام 
فريق عمـــل من ايطاليـــا، لتحديد البنية 

االساسية ملشروع التنمية في املنطقة.
من جانبه، قال رئيس جلنة املشتريات 
وممثل اجلمعية لدى االحتاد عبداللطيف 
العبداجلليـــل: نفتخر اليـــوم جميعا بهذا 
االجناز الكبير وهو افتتاح مكتب التنمية 
في جمعية كيفان بحضور الوزيرة والسفير 
البريطاني، معربا عن سعادته بتألق جمعية 
كيفان وبروزها اوال من بني جميع التعاونيات 
االخرى لتكون اول جمعية تعاونية تفتتح 
مكتبا حلملة تنمية املناطق، مبديا في الوقت 
ذاته فخره الشـــديد بجمعية كيفان التي 
تشرفت بافتتاح سمو رئيس الوزراء لها، 
فهذا االمر في حد ذاتـــه هو مدعاة للفخر 

واالعتزاز. 
اما عضو مجلـــس االدارة ثنيان املذن 
فشدد على ضرورة تعاون اجلميع من رئيس 
واعضاء مجلس ادارة اجلمعية واهالي منطقة 
كيفان إلظهار املشروع بالشكل املطلوب، ما 
يعكس الصورة احلضارية املميزة للمناطق 
الكويتية اجلميلة، معربا عن فخره وسعادته 
بافتتـــاح اول مكتـــب للتنمية في جمعية 

كيفان.

بالكويت.
واضافت ان حضور الوزيرة البريطانية 
يحيي ايضا الدور الكبير الذي لعبه حزب 
احملافظـــني اثناء وجود رئيســـة الوزراء 
السابقة مارغريت تاتشر في  البريطانية 
حتريـــر الكويت حيث كانت تاتشـــر اول 

األصوات التي علت من اجل احلق.
وثمنت السداني تعاون جميع وزارات 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني في هذه 
املهمـــة الوطنية النبيلـــة التي تقوم على 
أكتاف شـــباب وشـــابات الكويت مضيفة 
أن احلملة تشرفت اليوم بحضور رئيس 
حزب احملافظني البريطانيني والوزيرة بال 
وزارة في حكومة اململكة املتحدة حيث قامت 
بافتتـــاح أول مكتب حلملة تنمية املناطق 
بصورة رســـمية في منطقة كيفان، الفتة 
الى أن هناك 10 مكاتب في مناطق مختلفة 

سيتم افتتاحها تباعا.
من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب 
انه من البوادر الطيبـــة واملتميزة وألول 
مرة في تاريخ اجلمعيات التعاونية قامت 

وفوز املرأة الكويتيـــة بعضوية البرملان 
ومشاركتها كوزيرة في احلكومة.

الكويتية  التعاونية  التجربـــة  وحول 
قالت وارسي انها ســـعيدة جدا باالطالع 
على جتربة الكويت التعاونية الرائدة في 
منطقة الشرق االوسط، معربة عن سعادتها 
البالغة بالتطور الذي تشهده حركة التسوق 
في الكويت وتوافر جميـــع املنتجات في 
الســـوق الكويتي قائلة »ان شاء اهلل من 

جناح الى جناح«.
كما ثمنت وارســـي اهتمام املسؤولني 
في الكويت باملستهلك الكويتي الفتة الى 
املزايا املختلفة التي تعود على املساهمني 
من ارباح في نهاية العام وعلى املستهلكني 
بشكل عام ســـواء من ناحية التخفيضات 
والعروض املستمرة او من ناحية اجلودة 

واالهتمام بتوفير املنتجات املختلفة.
اما رئيس حملة تنمية املناطق الناشطة 
نورية السداني فاعتبرت ان افتتاح مكتب 
لتنمية املناطق امنا يجسد تعاون املجتمع 
املدني مع احلكومة من اجل تنمية املناطق 
وهـــو عالمة فارقـــة في تاريـــخ التنمية 

محمد راتب
اكـــدت وزيـــر التنمية فـــي احلكومة 
البريطانيـــة، ورئيس حـــزب احملافظني 
البريطانيني البارونة سعيدة وارسي انها 
تزور الكويت بناء علـــى دعوة من نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشـــؤون التنمية 
االقتصادية ووزير االسكان الشيخ احمد 
الفهد لالطـــالع على خطـــة التنمية التي 
بدأتها الكويت، خاصة فيما يتعلق بالرؤية 
املستقبلية للكويت خالل االعوام القادمة 
بالتنمية  الالزمة للنهوض  واالستثمارات 
في الكويت وبحث مدى امكانية مشـــاركة 
اجنلترا فيها بشـــكل فاعـــل، الفتة الى ان 
احلكومة البريطانية اجلديدة مهتمة كثيرا 

بخطة التنمية الكويتية.
وخالل احتفال اقامتـــه جمعية كيفان 
التعاونية الفتتاح اول مكتب لتنمية املناطق 
بالكويت بحضور رئيس حملة تنمية املناطق 
الناشطة نورية السداني والسفير البريطاني 
لدى الكويت فرانـــك بيكر، ونائب رئيس 
جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب 
واعضاء مجلـــس االدارة وجمع كبير من 
املواطنني، اعتبرت وارسي وهي اول وزيرة 
مسلمة في بريطانيا ان جتربة حملة تنمية 
املناطق فريدة من نوعها وهي تستحق الدعم 
وحتظى باالعجاب، مشيدة بالدور الفاعل 
لرئيس احلملة الناشـــطة نورية السداني 

ومدى قدرتها على خدمة وطنها.
وشددت وارســـي على عمق العالقات 
التاريخية التي جتمع بريطانيا والكويت 
وتطورها في السنوات املاضية على جميع 
االصعدة خاصة السياسية واالقتصادية الفتة 
الى سعي اجنلترا والكويت الى العمل على 
زيادة عمق تلك العالقات بشكل مستمر الفتة 
الى اعجابها بالتجربة الدميوقراطية الكويتية 

)كرم ذياب(منصور التنيب خالل املؤمتر الصحافيالبارونة سعيدة وارسي ونورية السداني تفتتحان مكتب التنمية في تعاونية كيفان


