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أشاد بالرئيس السابق محمد ناصر الجبري وبجهوده في محاربة األسعار وحماية المستهلكين

العتيبي: تعاونية خيطان تستعد لالرتقاء بالمنطقة 
وخدمات المساهمين بعد مجلس اإلدارة الجديد

على هامش حفل تكريم الفائقين في جمعية هدية التعاونية

نعيمة األحمد: تكريم المتفوقين
يؤسس لبناء مستقبل واعد ألمة متقدمة

محمد راتب
أقامت جمعي����ة هدية التعاوني����ة حفال لتكرمي 
املتفوقني واملتفوقات من أبناء املنطقة، وذلك برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان، الشيخ أحمد الفهد، وحضرت 
بالنيابة عنه الشيخة نعيمة األحمد، وبحضور وكيلة 
وزارة التربية والتعليم د.متاضر السديراوي، ورئيس 
احت����اد اجلمعيات التعاوني����ة د.محمد الدويهيس، 
ورئيس وأعضاء جمعي����ة هدية التعاونية، إضافة 
إلى حشد كبير من أولياء أمور الطلبة الفائقني من 

أبناء املنطقة.
وفي تصريح صحافي أدلت به على هامش احلفل، 
قالت ممثلة راعي احلفل الشيخة نعيمة األحمد، ان 
هذا التكرمي ي����دل على ان أوالدنا في متيز والبد ان 
يحافظوا على هذا التمي����ز ونتمنى ان نرى جميع 
ابناء الكويت من املتميزين واملتفوقني، الفتة إلى أن 
اجلمعيات التعاونية تقوم مشكورة بدعم املتفوقني، 
ونتمن����ى منها ان تواصل دعمها جلميع األنش����طة 
االجتماعي����ة األخرى مبا فيها األنش����طة الرياضية 
مما س����يعود على جميع املناطق وس����كانها بكل ما 
هو مفيد، وقالت: ان تكرمي املتفوقني يؤسس لبناء 

مستقبل واعد ألمة متقدمة.
من جانبه، قال رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية، 
د.محم����د الدويهيس: ان تكرمي املتفوقني يعتبر من 
ضمن األنشطة واخلدمات االجتماعية التي تقوم بها 
جمعية هدية التعاونية في جميع املجاالت التربوية 
والصحية والتعليم وغيرها، وقال: اننا نشجع هذا 

اجلانب بقوة، وذلك من أجل تقوية أواصر الترابط بني 
اجلمعيات التعاونية ومساهمي املناطق، وهو ما يعتبر 

من األهداف السامية إلنشاء احلركة التعاونية.

الذراع اليمنى

من جانبه، ق����ال رئيس مجل����س إدارة جمعية 
هدية التعاونية، محمد اجلالل: ان احلركة التعاونية 
الكويتية لها دور كبير في دعم املسيرة التربوية، وفي 
حتفيز الطلبة املتفوقني وتشجيعهم على االستمرار 
في التفوق، معربا عن شكره وتقديره ألولياء األمور 
الذين س����اعدوا أبناءهم على نيل النجاح وحتقيق 

التميز واإلبداع.
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه اجلمعيات للمدارس 
من مخصص املعونة االجتماعية سنويا يتجاوز 3 
ماليني دينار تقريبا، معتبرا اجلمعيات التعاونية 
ال����ذراع اليمن للدولة، إضافة إلى تقدمي األنش����طة 
واخلدم����ات االجتماعي����ة للمس����اهمني وللمنطقة 
وجلمي����ع املراكز احلكومية املتواج����دة في مناطق 

عمل اجلمعيات.
ولفت إلى دور اجلمعية في دعم املسيرة التعاونية 
من خالل تقدمي الصيانة وتوفير املستلزمات الدراسية 
وإنشاء املظالت إضافة إلى تقدمي الدعم املالي والعيني 
للمساجد واملستوصفات واملراكز الصحية ألجل توفير 
اخلدمات الراقية واملتميزة للمساهمني وأهالي املنطقة. 
كما دعا أولياء األمور إلى بذل املزيد من اجلهد إليجاد 
جي����ل متحصن بالعلم والثقافة واألخالق ألنهم هم 

رجال املستقبل وعماد الدولة.

الج�الل: دع�م المتميزي�ن دراس�يًا يخلق 
واألخ�الق والثقاف�ة  بالعل�م  ن�اً  محصَّ جي�اًل 

محمد ناصر اجلالل يكرم رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.محمد حسني الدويهيس

ومكرما د. متاضر السديراوي

جانب من احلضور

واجباتنا االساسية جتاه أهلنا 
وأبناء منطقتنا حيث س���يكون 
من أولوياتنا االهتمام باملرافق 
العامة للمنطقة وتقدمي كل ما من 
شأنه حتسني خدماتها كالعناية 
باملساجد واحلدائق واملدارس، 
اضافة الى التركي���ز على بناء 
االنسان احملب لوطنه وتنشئته 
تنشئة س���ليمة من خالل دعم 
وتكرمي الفائزين واملشاركني في 
مس���ابقات حفظ القرآن الكرمي، 
وكذلك تكرمي املتفوقني دراسيا 
ليكونوا قدوة الخوانهم والقرانهم 
من أبناء املنطقة، فبالعلم تنهض 

االمم وتبني حضاراتها.
وفي ختام تصريحه، أش���اد 
العتيبي باجلهود واالجنازات التي 
قام بها خلفه السابق، محمد ناصر 
اجلبري في خدمة املستهلكني على 
مستوى الكويت وذلك من خالل 
عمله واجنازاته الواضحة عند 
تسلمه رئاسة جلنة االسعار في 

احتاد اجلمعيات التعاونية.

مساهمو العدان 
والقصور علقوا التقرير 

المالي للجمعية
محمد راتب

علم���ت »األنب���اء« من 
مصادر مطلعة ان مساهمي 
جمعي���ة العدان والقصور 
التعاوني���ة علقوا التقرير 
املالي وذلك خالل اجلمعية 
العمومية التي انعقدت مساء 
االثنني املاضي وحدت خالل 
االجتماع مشادات كالمية بني 
املدير املعني بدر العوضي 
واعضاء اجلمعية العمومية، 
وذلك بسبب عدم رضاهم 
عن الوض���ع الذي تدار به 
اجلمعية خالل فترة عمل 
املدي���ر املع���ني، وكان اهم 
مالحظاته���م على التقرير 
التي مت  هو نسبة االرباح 
تغييرها من قبله من 7% الى 
3% اضافة الى انهاء خدمات 
الكويتيني  بعض املوظفني 
النظامي���ني واس���تبدالهم 
مبوظفني من غير محددي 
اجلنسية، كما انه قام بانهاء 
خدمات كل من املدير العام 
العالقات  للجمعية ومدير 
العامة واالع���الم، ومدير 

الفروع املستثمرة.

الى أي ش���كوى أو مالحظة وفي 
أي وق���ت، واع���دا بالعمل على 
العيوب واالخطاء  حلها وتالفي 

ان وجدت.
وع���ن دور جمعي���ة خيطان 
التعاوني���ة في اح���داث نهضة 
شاملة في املنطقة، قال العتيبي: 
انه مهما عملت اجلمعية وقدمت 
البن���اء املنطقة فان ذلك يعد من 

يكون ذلك فقط خالل املهرجانات 
التي تقيمها اجلمعية، وامنا على 
مدار العام وفي مختلف املواسم 
سواء مهرجان القرطاسية واللوازم 
املدرسية، او مهرجانات لوازم البر، 
واحتياجات العائلة، عالوة على 
مهرجانات اخلضار والفواكه التي 
تقام بصورة أسبوعية، وبأسعار 

أكثر تنافسية.
الى أهمية  العتيبي  وأش���ار 
التواصل املستمر بني املساهمني 
ورواد اجلمعي���ة ومجلس ادارة 
اجلمعية من خالل تقدمي االقتراحات 
واآلراء التي من شأنها خدمة العمل 
التعاون���ي والنهوض باخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية لتصل الى 
أرقى املستويات، حيث مت وضع 
صندوق الستقبال االقتراحات في 
كل فرع وفي الس���وق املركزي، 
موضحا ان أي عملية تطوير البد 
ان تتضافر لها جميع اجلهود وان 
تتكاتف االيادي لتحقيقها، مؤكدا 
استعداد مجلس االدارة لالستماع 

محمد راتب
ادارة  وعد رئيس مجل���س 
جمعية خيطان التعاونية خالد 
أهالي املنطقة  العتيبي  ضاوي 
بالعمل مع أعضاء مجلس االدارة 
بروح الفري���ق الواحد لالرتقاء 
مبس���توى اجلمعية ومواصلة 
مس���يرة نهضته���ا على جميع 
الصعد االجتماعية والتسويقية، 
اضافة الى زيادة نسبة االرباح 
وعائد املشتريات على املساهمني 
الكرام، الفتا ال���ى أن اجلمعية 
ستطلق خالل العام اجلديد مزيدا 
من املهرجانات التسويقية التي 
ستكون لها بصمة واضحة على 
صعيد محاربة الغالء املصطنع، 
واحلد منه من خالل التعاون مع 
جلنة االسعار في احتاد اجلمعيات 

التعاونية.
وأكد العتيبي على أهمية تأمني 
احتياجات املساهمني واملستهلكني 
وفقا الح���دث املعايير املتعلقة 
باجلودة وبأفضل االسعار وأال 

خالد ضاوي العتيبي

)قاسم باشا(محمد ناصر اجلالل مكرما الشيخة نعيمة االحمد

املستشار راشد احلماد والوزير د.فاضل صفر خالل قص شريط االفتتاح

على هامش افتتاح فرع لوازم العائلة في تعاونية النزهة بحضور المستشار الحماد

صفر: إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة
تحت التحضير.. وال نية لخصخصة الجمعيات

محمد راتب
أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الشؤون االجتماعية والعمل باإلنابة، د.فاضل صفر 
أن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وغيرها من الهيئات 
األخ����رى يحتاج الى موافقات األجه����زة املعنية في الدولة 
وأهمها إدارة الفتوى والتش����ريع، مشيرا الى ان هذا األمر 
حتت التحضير من قبل تلك اجلهات في الوقت احلالي الى 
ان يصدر القانون، وقال: إننا ملتزمون مبا نص عليه قانون 

العمل اجلديد في القطاع األهلي.
جاء ذلك خالل تصريح صحافي أدلى به صفر على هامش 
افتتاح فرع لوازم العائلة التابع جلمعية النزهة التعاونية في 
قطعة رقم »1« مبنطقة النزهة، برعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راش����د احلماد، وبحضور عضو املجلس البلدي 

محمد املفرج، ورئيس وأعضاء مجلس ادارة اجلمعية.
وحول امكانية خصخصة قطاع التعاون، أكد صفر ان 
احلكومة ارتأت أن طريقة االنتخاب من قبل أهالي املناطق 
ملجالس إدارات اجلمعيات التعاونية، هي الطريقة األفضل، 
مشيرا الى ان املساهمني هم أدرى مبا ينفع مناطقهم من خالل 
اجلمعيات التعاونية فضال عن ان هذه الطريقة هي انسب 
طريقة في الوقت الراهن مع الرقابة من قبل اجلهات املعنية 

حتى ال تنحرف وال حتيد عن الطريق املرسوم لها.

وذكر صف����ر ان البلدية واملجلس البل����دي أقرا املوقع 
املخصص لهذا الفرع ومت انشاؤه عن طريق وزارة األشغال 
العامة مثمنا جهود كافة اجلهات املعنية لتحقيق هذا االجناز 
ألهالي املنطقة، وقال: ان الكويت من الرواد االوائل في العمل 
التعاوني الذي انفردنا ومتيزنا به مشيرا الى ان احلكومة 
تدعم وتش����جع هذا العمل وهناك قط����اع كامل في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل يعنى بقطاع التعاون ويراقبه 
ويتابعه، وسنستمر في هذا الدعم إلمياننا بالعمل التعاوني 

ومشاركة املواطنني في مثل هذا النوع من العمل.
 وردا على سؤال حول ش����كوى التعاونيني من روتني 
البلدية، ق����ال الوزير صف����ر: ان أي موقع يتم تخصيصه 
للجمعيات التعاونية مير عبر قنوات تخصيص أي منشأة 
اخرى في الدولة من حيث احلصول على املوافقات املختلفة 
لتجنب حدوث ازدواجية في اخلدمات مع باقي أمالك الدولة 
األخرى سواء ما يتعلق باملواصالت أو األشغال أو البلدية أو 
الكهرباء واملاء او أي خدمات أخرى مشيرا الى ان مثل هذه 
االجراءات تستغرق وقتا لضمان عدم تعارض تخصيص 

موقع مع أي خدمات أخرى.
من جانبه، أدلى الوزير املستشار راشد احلماد بتصريح 
للصحافيني أعرب فيه عن سعادته للمشاركة في افتتاح فرع 
لوازم العائلة مبنطقة النزهة مش����يرا الى ان اجلمعية لها 
نشاط واضح في املنطقة مبا تقدمه من خدمات للمساهمني 

من خالل مجلس االدارة مطالبا اجلمعية باالس����تمرار على 
هذا النهج.

 ومن جانبه ش����كر عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
رئيس وأعضاء جمعية النزهة التعاونية على جهودهم في 
افتتاح هذا الفرع الذي يتيح للمساهمني شراء احتياجاتهم 
بسهولة ويسر متمنيا من اجلمعية االستمرار في حتقيق 
مثل هذه االجنازات مؤكدا االس����تعداد في املجلس البلدي 

لدعم مثل هذه املشاريع.
 ومن جانبه قال رئيس مجل����س ادارة جمعية النزهة 
التعاونية رياض العدس����اني ان الفرع اجلديد يتكون من 
مصبغة ومسمكة وحالق رجالي ولوازم العائلة، الفتا إلى 
أن جمعية النزهة تتوسع في الفروع بداية من فرع قطعة 
»1« الذي يش����تمل على مصبغة ومس����مكة وحالق ولوازم 
العائلة على مساحة 400 متر مربع وفرع قطعة »3« الذي 
سيشتمل على فرع ستار بوكس وسوق مركزي فضال عن 
نية اجلمعية انشاء فرع جديد على مساحة 600 متر مربع 

في قطعة »2« بهدف زيادة املبيعات.
 وذكر ان تكلفة الفرع اجلديد بلغت 190 ألف دينار معزيا 
زيادة التكاليف الى ارتفاع أسعار احلديد في 2008 من خالل 
عرض فني بالتنسيق مع وزارة الشؤون ومعزيا التأخير 
الى الروتني احلكومي مطالبا احلكومة بتسهيل االجراءات 

في وزارات اخلدمات.

 )سعود سالم(جولة بني أقسام فرع لوازم العائلة

أكد أنه لوال وجود لجنة األسعار لكانت أثمان السلع في صورة جنونية

الدويهيس: دجاج أوروبي إسالمي »تعاوني«
في الكويت بأرقى المواصفات وأقل األسعار

والتواص���ل م���ع القائمني على 
التعاوني���ات، وقال: لقد وجهنا 
االخ���وة التعاونيني الى ابالغنا 
ف���ي حال وجود س���عر أقل من 
السعر الذي وضعه االحتاد وذلك 
لتخفيضه مرة أخرى وتثبيته 
عند السعر االقل، الفتا الى أن ذلك 
أسفر عن احلد من زيادة االسعار، 
وقد رفضنا آالف الطلبات املقدمة 
من الشركات برفع أسعار سلعها، 
الننا ملتزمون بضوابط معينة 
وف���ي كل االحول وم���ع وجود 
املبررات لرفع السعر، ال نسمح 
بأكث���ر من 10%، وأض���اف: اننا 
نحاول توحيد االسعار بني جميع 
التعاونيات دون أن يكون هناك 

تفاوت بني جمعية وأخرى.
ولفت الى أن جميع ش���رائح 
املجتمع باتت تثني على جهود 
االحتاد في دعم س���لع التعاون 
وزيادة أصنافها وأسعارها املميزة 

وجودتها املرتفعة.

الكثير  وتثبيت االس���عار على 
من السلع وتخفيضها على سلع 
أخرى، امنا هي زيادة ضئيلة ولو 
لم تكن اللجنة موجودة لكانت 
االسعار جنونية، وقال: لقد قمنا 
برد احدى الشركات التي قامت 
برفع أسعار سلعها الى اللجنة، 
وكانت النتيجة أن خفضت أسعار 
س���لعها بنسبة 50% تقريبا من 
قيمتها، وه���ذا دليل على أهمية 
وج���ود ترابط ب���ني اجلمعيات 
التعاونية في هذا اجلانب جتنبا 
الرتفاع االسعار. وقال: ان النظام 
االساسي لالحتاد ينص على أن 
جميع قراراته ملزمة للجمعيات 
فيما يخص تخفيض االسعار أو 
تثبيتها عند سعر معني، وذلك 
من أجل حماية املستهلك، وينص 
أيضا على مخالفة اجلمعيات التي 
ال تلتزم بقرارات االحتاد، اال أن 
هذا االمر ال يت���م اللجوء اليه، 
وامنا يكتفي بالتوجيه املستمر 

نحو 8000 سلعة، مشيرا الى أن 
االجتماع القادم للجنة س���يقرر 
رئيس���ا جديدا لها بع���د انتهاء 
السابق  مدة عضوية رئيس���ها 
محمد ناصر اجلبري، الفتا الى 
أن ما يثار من وجود ارتفاع في 
االسعار رغم ما تقوم به اللجنة 
من جهود لكب���ح جماح الغالء 

رواج كبير في دول العالم وبقية 
دول اخللي���ج مع مراعاة ذبحها 
وفقا للشريعة االسالمية السمحة، 
ومراعاة أفضل معايير اجلودة 
والس���عر املميز الذي س���يكون 
مفاجأة كبيرة سيطلقها االحتاد 
قريب���ا جلميع املس���تهلكني في 
الكويت. وقال: ان هناك أصنافا 
الدجاج، حيث متت  كثيرة بعد 
اعادة املعكرونة والقيمر في سلع 
التعاون وكذلك السمك بأنواعه 
واحلبوب بأرخص أنواعه، مشيرا 
الى أن االحتاد ال يعتمد أي سلعة 
اال بعد اخلضوع ملختبرات ادارة 
الصحة في البلدية وذلك تالفيا 
لوجود أي شيء ينافي الصحة 

واالستهالك اآلدمي.

لجنة االسعار

من جانب آخر، لفت الدويهيس 
الى أن عدد السلع التي مت تثبيتها 
من خالل جلنة االسعار يصل الى 

محمد راتب
كشف رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاوني���ة، د.محم���د حس���ني 
الدويهيس، أن االحتاد يدفع خالل 
الفترة القريبة املقبلة في اجتاه 
زيادة االصناف في سلع التعاون، 
وحتقي���ق أعلى معايير اجلودة 
فيها، وتوفيرها بأسعار تنافسية، 
الفتا الى أن االحتاد س���يحضر 
خالل شهر فبراير املقبل مؤمترا 
في دبي بوجود أكثر الش���ركات 
العاملية املصنعة للمواد الغذائية 
واالس���تهالكية، وذل���ك النتقاء 
أفضل االصناف واملاركات املميزة 
واس���تيرادها بصورة مباشرة 
وبأقل االسعار لتكون في متناول 
أيدي املستهلكني. وقال الدويهيس 
في تصريح أدلى به للصحافيني 
مساء أول من أمس: ان االحتاد في 
املراحل النهائية الستيراد أفضل 
أصناف الدجاج عامليا، واملجهزة 
في االحتاد االوروبي والتي لها 

د.محمد الدويهيس


