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شدد على ضرورة اعتماد الجمعيات على الشراء الجماعي لمواجهة تهديدات الشركات الموردة 

النمران: 15 مليونًا مبيعات »تعاونية الفروانية«
 خالل 2010 بصافي أرباح 700 ألف دينار

الشايجي: »تعاونية مشرف« واجهة حضارية
الستقبال الوفود المشاركة في األعياد الوطنية

العوضي: تخفيض نسبة األرباح
 في تعاونية العدان له مبرراته

 محمد راتب
ارجع المدير المعين لجمعية العدان والقصور 
التعاونية، بدر العوضي تخفيض نس���بة االرباح 
التي تقرر توزيعها من 7% الى 3.26% لعدة اسباب 
منها: احتجاز لجنة فصل جمعية القرين سابقا الى 
جمعيتين لمبلغ قدره 800 ألف دينار، ووجود صافي 
خسائر رأس���مالية بمبلغ 103 آالف دينار نتيجة 
استبعاد بعض االصول المفقودة، وزيادة مخصص 
زكاة المال عن العام السابق بمقدار 77500 دينار 
ناتج���ة عن زيادة المركز المالي للجمعية، اضافة 
الى زيادة ايجارات امالك الدولة من 709 آالف دينار 

لعام 2008 الى مليون و585 الف دينار مما اثر على 
صافي الربح القابل للتوزيع.

ونفى العوضي في بيان صحافي ردا على ما 
ادلى به مساهمون في جمعية العدان التعاونية 
عن حدوث مشادات كالمية بينه وبينهم، وإنما 
حدثت مشادة بس���يطة بين بعض المساهمين 
انفسهم، وتمت تهدئتهم على الفور، كما اكد ان 
ما تم نقله عنهم م���ن ان الجمعية قامت بإنهاء 
خدمات بعض الموظفين، له اسباب منها ارتفاع 
رواتب بعض الموظفين وعدم الحاجة الى البعض 

اآلخر.

اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
تعاونية مشرف علي الشايجي 
ان االمنيات والطموحات ترسم 
نفسها على صفحات عام 2011 
الناس، سواء  في عيون عامة 
م���ن الناحي���ة االجتماعية او 
االقتصادية او السياسية لهذا 
المعط���اء، ونحن ايضا  البلد 
نطمح الى ان تكون هذه السنة 
تحمل شعار االنجازات والخدمات 
واالنشطة المتنوعة التي كلها 
تصب في خدمة المنطقة وابنائها 
بشكل خاص، معلنا عن قيام 
مجلس االدارة باالعداد والتجهيز 

لطرح باقة متميزة من البرامج واالنشطة الثقافية 
والرياضية والترفيهية واالرشادية خالل برنامج 
مسيرة االحتفاالت الم��واكبة لالعياد الوطني��ة 
وم��ن ه��ذه البرامج ما يحمل ش���عار »الكويت 
كانت وس���تبقى درة الخليج« واالجمل بأهلها 
وهذه الفكرة رسمناها في منطقة مشرف لتكون 

درة المناطق.
كما ستبدأ »تعاونية مشرف« في سلسلة مراحل 
لتط��وير الخ��دمات واالنش�ط��ة والمه��رجان��ات 
بما يتناسب مع شهادة الجودة )اآليزو( العالمية، 
الفتا الى ان ما قدمته الجمعية من اعمال ونتائج 
لعام 2010 تنفرد به على مس���توى الجمعيات 
من حيث المهرجانات والعروض وكم الخدمات 
واالنش���طة المتنوعة التي استمرت على مدار 

السنة.

وقال: مع انطالق احتفاالت 
الوطني���ة واالحتفال  الكويت 
بالعيد الوطني ال� 50 ومرور 20 
عاما على تحرير الكويت تساهم 
وتشارك تعاونية مشرف بهذا 
االحتفال الوطني بكل طاقاتها 
وبدأن���ا في تزيين الش���وارع 
وال���دوارات ومداخل ومخارج 
المنطق���ة الى جانب الس���وق 
المرك���زي واالف���رع االخرى، 
الجمعية مزيدا من  وس���تقدم 
الخدمات والراحة للمتسوقين 
لالرتقاء بالتسوق الى مستويات 
عالمية لتحظى بواجهة حضارية 
عصرية مشرفة ليس فقط البناء المنطقة والمناطق 
المجاورة بل الستقبال الوفود المشاركة باالعياد 
الوطنية لكويتنا الحبيبة وايضا ستكون انشطة 
مخيم مشرف الربيعي هذه السنة غير من خالل 
برنامج الحفل المتنوع والذي سيكون بمناسبة 

العيد الوطني وعيد التحرير.
وستوفر الجمعية كل مستلزمات االحتفال من 
اعالم وتشيرتات وكابات ومطبوعات تحمل اسم 
وشعار المناسبة وغيرها لمساهميها الى جانب 
مشاركة الفرق الشعبية التي ستقدم المسابقات 
واالنش���طة والهدايا القيمة اثناء الحفل وايضا 
ستوفر الجمعية خدمات مجانية متعددة طوال 
المهرجان، كما ستقوم الجمعية بتوزيع االعالم 
مجانا في مدخل السوق المركزي اثناء االعياد 

الوطنية.

تزيين الشوارع ومباني الخدمات واألسواق لتصبح مشرف درة الكويت وأجمل مناطقها

ردًا على بعض المساهمين في الجمعية

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في اإلدارة 
العامة لإلطفاء بأن النقابة قامت بتكرمي رجال مركز 
اطفاء مشرف مبقر عملهم وذلك لنشاطهم امللحوظ 
وتفانيهم الدائم في عملهم وشجاعتهم املستمرة في 
مواجهة احلرائق وجمي���ع الواجبات املوكلة إليهم 
فكان من واجبنا الذهاب إليهم وتكرميهم حتى يكون 
حافزا لهم وجلميع رجال اإلطفاء من أجل بذل املزيد 
من اجله���د واإلخالص في العمل من أجل النهوض 
برجل اإلطفاء الذي يضحي بحياته من أجل وطنه، 
ويذكر ان مركز إطفاء مشرف من أكثر مراكز اإلطفاء 
على مستوى الكويت في سرعة الوصول الى مواقع 
البالغات والتعامل معها مبنتهى االحترافية وكان 

في مقدمة املكرمني مدير إطفاء محافظة حولي فهد 
الصقر ورئيس مركز مش���رف خالد ذياب وكذلك 
ضابط املركز الرائد علي العبدالرزاق والنقيب عباس 
شمسان واملالزمون األوائل محمد قاسم القالف وداود 
سالم اسماعيل ومحمد طارق ماحسني ووكيل ضابط 
احمد سيد حس���ني وخليل ابراهيم حيدر والرقباء 
فهد عبدالرحيم سالم واحمد امني عابدين ومحمود 
عيدان ومحمد العبدالهادي ويوسف عيسى وعلي 
عباس الصالح والعريف علي صادق واحمد الداود 
واحمد راجح ومحمد الس���عيدي ويحيى مذكوري 
ومحمد عبدالعزيز وحس���ني علي حميد ويعقوب 

الصفار ومحمد الصراف وعادل شمسان.

 محمد راتب
إدارة  اعلن رئيس مجلس 
جمعي���ة الفروانية التعاونية 
بدر النمران نتائج السنة املالية 
املنتهية في عام 2010 محققة 
اعلى نسبة مبيعات بقيمة 15 
مليون دين���ار كما بلغ مجمل 
االرب���اح قيمة ملي���ون و700 
الف دينار ام���ا االيرادات فقد 
بلغ���ت قيمتها مليونني و800 

الف دينار.
النم���ران في مؤمتر  وقال 
صحافي ان اجلمعية استطاعت 
بفضل جه���ود مجلس اإلدارة 
العالية في  النتائ���ج  حتقيق 
املبيعات رغم املنافسة الشديدة 
التي تواجهها من قبل املراكز 
املتواجدة  الكب���رى  التجارية 
في املنطقة وم���ن اجلمعيات 

املجاورة.

ناقوس الخطر

وتوقع ان هناك غالء قادما 
وتزايدا في االس���عار بش���كل 
غير طبيع���ي مدلال على ذلك 
بقيام الشركات املوردة بعملية 
التهديد ألول مرة للجمعيات 
بعدم توريد اي سلعة ترفض 
اجلمعية او جلنة االسعار رفع 
اسعارها. مع ان هذه الشركات 
لم تخفض سعر البيع رسميا 
في االوراق الثبوتية عند انتهاء 
ازمة الغالء الس���ابقة واكتفت 
بخفض االسعار شفهيا ومن 
التسويقية  خالل املهرجانات 

والعروض اخلاصة.
النم���ران احتاد  وطال���ب 
اجلمعي���ات بوقف���ة صارمة 
ملواجهة الغالء الذي تطالب به 
الشركات من خالل االستيراد 
اجلماع���ي واملباش���ر لس���د 
احتياجات وطلبات اجلمعيات 
وإلجب���ار التجار على خفض 
األسعار وعدم التالعب بها، كما 
نطالب وزارة التجارة بضرورة 
التعرف على األسعار من بلد 

أصدر رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  الع���ام للهيئة  المدير 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
السمكية م.جاسم البدر قرارا 
بتعديل بعض مواد قرار الهيئة 
السابق رقم 1336 الصادر في 
شهر سبتمبر 2010 بشأن رفع 
الحظ���ر عن اس���تيراد األبقار 
الحية من كل من مملكة هولندا 
ألمانيا االتحادية  وجمهورية 
وجمهوري���ة فرنس���ا، وذلك 
على ضوء ما حددته المنظمة 
العالمي���ة للصحة الحيوانية 
)OIE( من اشتراطات استيراد 
األبق���ار الحية من الدول التي 
ظه���رت به���ا ح���االت إصابة 
بمرض جنون البقر وصنفت 
ضمن الدول المس���يطرة على 
هذا المرض ومن بينها الدول 

المذكورة.
الجديد  الق���رار  ويقض���ي 

املنشأ للتأكد من أصل السعر 
ومحاسبة اي شركة تتالعب 
الس���تغالل املس���تهلك بصفة 

عامة.
وأكد النمران التزام اجلمعية 
بتطبيق جميع التعاميم التي 
تصدر من قبل جلنة األسعار 
في احتاد اجلمعيات مشيرا الى 
اهمية منع اجلمعيات من الشراء 
املباش���ر من التجار مؤكدا ان 
جميع السلع التي تباع باالوزان 
والسلع التي تباع في فرع لوازم 
العائلة بعي���دة كل البعد عن 
عملية تسعير جلنة االسعار، 
بذلك تقع مسؤولية التسعير 
على جلنة املشتريات في كل 

جمعية.
وتساءل النمران عن كيفية 
ح���ل املعادلة الصعب���ة التي 
تش���هدها اجلمعي���ات بصفة 
التجارية في  عامة واالسواق 

بتعديل المادة األولى من القرار 
السابق والتي نصت على ان: 
»يرف���ع الحظر عن اس���تيراد 
األبقار الحية من مواليد 2009 
وما فوق فقط من دول االتحاد 
األوروبي التالية )مملكة هولندا، 
وجمهورية ألمانيا، وجمهورية 
فرنسا(« لتصبح على النحو 

التالي: 
»يرفع الحظر عن استيراد 
األبقار الحالبة من دول االتحاد 
األوروبي التالية )مملكة هولندا، 
جمهوري���ة ألمانيا االتحادية، 
وجمهورية فرنسا( وعلى أال 
يزيد عمر األبقار عند وصولها 

عن 36 شهرا«.
المادة  كما يقضي بتعديل 
الرابعة، والتي نصت على أن: 
»يتعهد المس���تورد بااللتزام 
بعدم التخلص م���ن أي بقرة 
مستوردة إال بالذبح عن طريق 

سوق التجزئة للمواد الغذائية 
حي���ث يطالب اغل���ب التجار 
برفع السعر وفي ذات الوقت 
يسعون لتخفيض االسعار من 
التسويقية  خالل املهرجانات 
والعروض اخلاصة التي تصل 
نسبة اخلصم فيها احيانا الى 

المسلخ الحكومي المحدد من 
الكويت«، لتصبح  قبل بلدية 

على النحو التالي:
1 � في حالة مخالفة إرسالية 
األبقار عند وصولها لما ورد 
ببنود القرار رقم 1336 لسنة 
2010 وتعديالت���ه عند فحص 

50%. مع االص���رار واملطالبة 
املستمرة برفع السعر بحجة 
احلفاظ على مستوى االسعار 

العاملية.
ووع���د س���كان املنطق���ة 
واملس���اهمني بتوفير مختلف 
التي  اخلدم���ات الضروري���ة 
يحتاج���ون اليها عند االنتهاء 
من تراخيص احملالت املستثمرة 

من قبل البلدية.
الى  النمران رسالة  ووجه 
اعضاء مجلس االمة داعيا اياهم 
الى ضرورة االسراع في اصدار 
قانون التع���اون اجلديد الذي 
طال انتظاره منذ 20 عاما الن 
القانون احلالي ال يتماشى مع 
الهائل الذي ش���هدته  التطور 

احلركة التعاونية الكويتية.
وتساءل عن مصير املبالغ 
التي تخصم من ارباح اجلمعيات 
والتي تقدر بنسبة 45% لدعم 

المستندات والشهادات الخاصة 
بها والشروط المنصوص عليها 
بإذن االس���تيراد الممنوح له 
من قبل الهيئة يلتزم صاحب 
اإلرسالية بعد إشعاره رسميا 
من الهيئة بإعادة األبقار الحية 
الى الجه���ة التي وصلت منها 
المصدر( وعلى نفقته  )البلد 

الخاصة.
2 � ف���ي حالة ع���دم القيام 
بإع���ادة تصدير اإلرس���الية 
يسمح بالتخلص منها بالذبح 
عن ط��ريق المسلخ الحكومي 
المحدد من قبل بلدية الكويت 
المتفق  حس���ب اإلج���راءات 

عليها.
3 � يت���م تطبي���ق ما جاء 
بالبندين 1 و2 المذكورين أعاله 
تحت إشراف الهيئة دون الحق 
لصاحب اإلرسالية في مطالبة 
الهيئة بأي تعويض مادي، وفي 

الس���لع الضرورية املرتفعة 
االس���عار خصوص���ا ان قرار 
اخلصم قد ص���در واعتمد من 
قبل مجلس الوزراء، لكنه لم 
يطبق حتى اآلن رغم خصم هذه 
االموال من حساب اجلمعيات 

سنويا.
واض���اف ان عملي���ة فض 
االشتباك بني بعض الوزارات 
املعني���ة »ادارة امالك الدولة � 
التج���ارة« اصبح امرا  وزارة 
ضروري���ا اآلن خصوصا اننا 
ارتفاع حتمي  مقبلون عل���ى 
لالسعار وفي الوقت نفسه يجب 
علينا عدم االستهانة باملبالغ 
التي تخصم لصالح دعم السلع 
املرتفعة واحملولة من كل من: 
مخصص املعونة االجتماعية 
وهي نسبة ال� 7% التي كانت 
تخص���م لصال���ح احملافظات 
ونسبة 8% التي قرر خصمها 
من مخصص املشاريع الوطنية 
اضافة الى نسبة ال� 30% التي 
تخصم م���ن ايجارات احملالت 
املس���تثمرة داخل االس���واق 

التعاونية.
وذكر ان االموال املخصصة 
لدعم السلع املرتفعة االسعار 
لم توج���ه ال���ى اآلن لصالح 
املستهلك رغم تصريح بعض 
املسؤولني بأن وزارة التجارة 
س���تقوم بتوفير 40 س���لعة 
جديدة وضرورية للمواطنني 
من خ���الل البطاقة التموينية 
لبيعها بأس���عار مخفضة بعد 
التي خصمت  دعمها باالموال 
من ارباح اجلمعيات والتي سبق 
ذكرها.. ولكن حتى اآلن لم نر 
اي حترك او استعداد من قبل 
وزارة التجارة، كما انها لم تقم 
بتبليغ اجلمعيات لالستعداد 
الس���تقبال امل���واد التموينية 
اقرارها فهي  اجلديدة »املزمع 
في حاجة الى مساحة اكبر مما 
عليه اآلن فروع التموين فهل 

اخذ ذلك في االعتبار«.

حالة عدم االلتزام تتخذ بشأنه 
المتبعة  القانونية  اإلجراءات 

في هذا الشأن«.
ون���ص القرار ف���ي مادته 
الثالثة على أنه في حالة ذبح 
اي بقرة من اإلرسالية ألي سبب 
وبعد فحصها مخبريا وثبت 
إيجابيتها لمرض جنون البقر 
يتم إعدامها فورا ودون إعطاء 
ف���ي مطالبة  الحق لصاحبها 
الهيئ���ة ب���أي تعويض مادي 
ويتم التعامل مع بقية األبقار 
في اإلرسالية حسب تعليمات 
المنظم���ة العالمي���ة للصحة 
الحيوانية )OIE( بهذا الشأن.

الرابعة  الم���ادة  ونص���ت 
الق��رار  على ان يعتب��ر ه��ذا 
ج��زءا ال يتجزأ من قرار الهيئة 
السابق ف��ي ه��ذا الش��أن رقم 
1336 لس���نة 2010 الصادر في 
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نطال�ب النواب باإلس�راع في إقرار قانون التع�اون  الجديد ليتماش�ى مع التطورات

»التجارة« مطالبة بإبالغ الجمعيات بالمواد التموينية الجديدة لتوفير المس�احات لها

بدر النمران

جانب من تكرمي رجال إطفاء مركز مشرف

م.جاسم البدر

مشاريع مستقبلية ودراسة تسويقية
حتدث رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية 
التعاونية عن املشاريع االنشائية للجمعية، قائال 
انه متت املوافقة على توسعة فرع السوق رقم 
1 الكائن بالقطعة 71 مبساحة اجمالية 150 مترا 
مربعا لتصبح املساحة االجمالية 350 مترا مربعا، 
كذلك متت املوافقة على توس��عة فرع السوق 
رقم 5 بالقطعة رقم 80 مبس��احة اجمالية 75 
مترا مربعا لتصبح املساحة االجمالية 375 مترا 
مربعا، وفي الوقت نفس��ه سيتم توسعة فرع 
رقم 3 الكائن بقطعة 79 مبساحة اجمالية 200 
متر مربع، لتصبح املساحة الكلية للفرع 600 

متر مربع.
واضاف ان مجلس االدارة حرص على تطوير 
وحتديث االجهزة في السوق املركزي واالفرع 
مع اجراء التعديالت الالزمة التي تتناس��ب مع 

متطلبات اهالي املنطقة.
واوضح اهمية الدراس��ة التس��ويقية التي 
تطبقها اجلمعية الختيار افضل وأجود السلع 

الغذائية واالستهالكية لبيعها بأسعار تنافسية 
وملواجهة غالء االسعار من خالل اقامة املهرجانات 
التسويقية العامة واخلاصة مثل مهرجان العودة 
ال��ى املدارس لتوفير املس��تلزمات الدراس��ية 
بأس��عار مخفضة اضافة الى مهرجان الس��لع 
الرمضاني��ة ومهرجان اخلضار والفواكه الذي 

يقام كل خميس.
واشار النمران الى اهمية مخصص املعونة 
االجتماعية للصرف على االنشطة واخلدمات 
التي تقدم للمساهمني واهالي املنطقة من خالل 
تقدمي الدعم املادي والعيني جلمعيات النفع العام 
املتواجدة في منطقة عمل اجلمعية، اضافة الى 
دعم املدارس واملساجد وتوفير االجهزة الالزمة 
لدعم املنطقة التعليمية واقامة حفل تكرمي الطلبة 
املتفوقني واملس��اهمة في دروس تقوية الطلبة 
للدور الثاني وتقدمي الدعم املادي والعيني ملدارس 
التربية اخلاصة وتس��يير رحل��ة عمرة ودعم 

االنشطة الرياضية ودعم املركز الصحي.

علي الشايجي

نقابة اإلطفاء كرمت رجال مركز مشرف

»الزراعة«: تعديل ضوابط استيراد األبقار  من هولندا وألمانيا وفرنسا
االلتزام بتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في التعامل مع الحيوانات المريضة 
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