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خالد العجمي

أحد فروع التموين وانتظار املساهمني طابور االنتظار وصل إلى خارج الفرع

مواعيد الدوام

شباك الكاشير

املواد التموينية متوافرة من بداية الشهر

انسيابية في فرع التموين

صالة أفراح النسيم

رغم استعدادات »التعاونيات« ووعود »التجارة« بتوفير الكميات على مدار الشهر

محمد راتب
رغم جميع االس����تعدادات التي استكملتها 
بعض اجلمعيات التعاونية، فرض الزحام الشديد 
والتدافع نفسه في طوابير االنتظار أمام فروع 
اجلملة والتموين، وذلك بعد أن هرع الناس مع 
ساعات الدوام األولى إلى تلك الفروع للحصول 
على مس����تحقاتهم من امل����واد التموينية التي 
ستصرف لهم مجانا ملدة سنة كاملة في إطار 

املكرمة األميرية األخيرة.
واشتكى بعض مساهمي اجلمعيات التعاونية 
ل� »األنباء« من عدم وجود استعدادات ملثل هذه 
الظروف، في مقابل قيام جمعيات أخرى بإعداد 
خطط لتنظيم آلية صرف هذه املواد املجانية. 
التعاونية، تالفت حصول  فبعض اجلمعيات 
هذا الزحام من خالل تقسيم املستحقني للمنحة 
تبعا لقطعتهم السكنية، ومن ثم فإن يوم أمس 
الثالثاء كان مخصصا ألهالي قطعة 1 في إحدى 
املناطق، وسيكون اليوم مخصصا ألهالي قطعة 
2، وهك����ذا دواليك، ثم تع����اد الكرة ثانية، في 

مسعى لتخفيف الزحام اخلانق.
وما يلفت النظر فعال، هو أن مديري فروع 
التموين أكدوا لنا وجود كميات كافية لتوزيع 
املواد على جميع املستحقني على مدار الشهر 
بأكمله، حيث إن وزارة التجارة أعطتهم الوعود 
الكفيلة بالضغط على الش����ركات املوردة لسد 
احتياجات الف����روع التموينية بالكامل، إال أن 
هؤالء املس����تحقني الذين هرعوا إلى أخذ املواد 
املجانية، ذكروا أن املواد لن تكون متوافرة على 
مدار الشهر، وأن ما وعدت به وزارة التجارة ليس 
إال »كالما ال صحة له«، فالذي يظفر مبستحقاته 
أول أيام الشهر، قد ال يحصل على جميع األصناف 
التي أخذها فيما لو جاء في األسبوع الثالث أو 

األخير من الشهر.
وميكن تفس����ير هذه الثقاف����ة لدى بعض 
املواطنني مبا حدث لهم فعال في اآلونة األخيرة 
حيث حدث شح كبير في كميات الدجاج، مما 
تس����بب في حالة عدم توازن بني أول الش����هر 
ومنتصفه وآخره، وهذا ما دعاهم إلى التزاحم 
في أول أيام صرف املنحة دون أن يشغلهم عناء 

االنتظار في الطوابير أو حتى في السيارات.
عبداهلل الطويل، مدير فرع التموين واجلملة 
في جمعية عبداهلل املبارك التعاونية، أكد أن 
قيام بعض األهالي بإرس����ال اخلدم والسائقني 
للحصول على امل����واد التموينية أربك العمل 
كثيرا، فاخل����ادم الهندي أو البنغالي يأتي إلى 
الكاشير ويطلب احلليب وال يدري أي نوع أو 
كمية، ويطل����ب الدجاج دون أن يعرف الكمية 
أو الصن����ف، ثم يتصل بصاحب البيت وقد ال 
يرد عليه مما يزيد في مدة وقوفه أمام الكاشير 

ويؤخر الذين خلفه في الطابور.
وذكر الطويل أن اجلمعية ستنصب خيمتني 

لتنظيم انتظار املساهمني حيث إن بعضهم يرفض 
اخلروج إلى الفناء اخلارجي جتنبا للبرد.

أما أبو عبدالرحمن، والذي التقيناه في فرع 
التموين بجمعية العارضية التعاونية، فقد ذكر 
أن اجلمعية نظمت آلية صرف املواد املجانية، 
وجعل����ت هناك فرعني ألخذ املواد، وأفادنا بأن 
املواد س����تكون متوافرة على مدار الشهر، إال 
أن أهالي املنطقة س����ارعوا إلى احلصول على 

مستحقاتهم ظنا منهم أن الكميات ستنفد.
أما أم عبداهلل، فالتقيناها في فرع التموين 
بجمعية مش����رف التعاونية، لتشتكي الزحام 
الشديد دون مراعاة أهمية عدم انتظار النساء 
طويال، وقالت: إننا طالبنا مسؤول الفرع بأن 
يخفف علينا عناء االنتظار طويال، السيما أن 
الكثي����رات منا متقدمات في الس����ن، لكن هذه 
املطالبة لم جتد س����بيال لألخ����ذ في االعتبار، 
الفتة إل����ى أن اجلمعيات األخرى كانت مميزة 

في تنظيمها واستعداداتها لهذا األمر.
أم����ا أم صالح، التي كانت أيضا في جمعية 
مشرف، فقد استغربت من وجود فرع متوين 
واحد في منطقة كبيرة مثل مشرف، الفتة إلى 
أن بعض اجلمعيات مثل الفيحاء وغيرها قاموا 
بتنظيم توافد املس����تحقني للمواد التموينية 
وقسموهم تبعا ملناطق سكنهم وقطعها، فلماذا 
ال نكون مثلهم ونتخل����ص من عناء االنتظار 

طويال؟
وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت في 
تنفيذ اجلزء الثاني من املنحة األميرية السامية 
اخلاصة بصرف املواد التموينية جلميع املسجلني 
في كش����وف البطاقة التموينية ملدة 14 شهرا 
من بداية فبراير اجلاري حتى نهاية ابريل من 

العام املقبل.
وتبلغ التكلفة املتوقعة لتنفيذ املنحة األميرية 
حوالي 230 مليون دينار رصدتها الوزارة لتغطية 
احتياجات هذه املنحة التي جاءت بهدف تلبية 
حاجة املواطنني من املواد األساس����ية لضمان 
استفادتهم الكاملة من اجلزء األول من املنحة 
األميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن حتى 

مواليد 1 فبراير.
وعملت وزارة التجارة والصناعة في األيام 
القليلة املاضية على إمتام استعداداتها لتنفيذ 
هذه املنحة عب����ر إكمال النواق����ص من املواد 
التموينية في مختلف فروعها املنتش����رة في 
مناطق الكوي����ت البالغ عددها 69 فرعا والتي 

تعمل على فترتني صباحية ومسائية.
وقامت ال����وزارة بتعطيل العمل في جميع 
ف����روع التموين يومي ام����س وأول من امس 
ضمن إجراءاتها االس����تعدادية لتنفيذ املنحة 
األميري����ة بغرض تلم����س النواقص من املواد 
والكوادر العاملة ف����ي فروعها لضمان تقدمي 

املنحة ملستحقيها دون اي عقبات.

في إطار االحتفاالت الوطنية

الدويهيس: صاالت أفراح »النسيم« مجانًا خالل فبراير

محمد راتب
اعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
ورئيس جمعية النسيم التعاونية د.محمد 
حسني الدويهيس عن موافقة مجلس االدارة 
على فتح حجز صاالت افراح النسيم مجانا 
خالل شهر فبراير 2011 ألهالي املنطقة وذلك 
في إطار مشاركته في االحتفاالت الوطنية التي 
متر بها البالد، وبالذكرى اخلمسني لالستقالل، 
وبالذكرى العشرين لتحرير الكويت، وبذكرى 
مرور خمس س���نوات عل���ى تولي صاحب 
السمو األمير مسند االمارة. وقدم الدويهيس 

ش���كره لصاحب السمو االمير على املكرمة 
السخية ألبنائه املواطنني واملستفيدين من 
البطاق���ة التموينية معلنا ان مجلس إدارة 
اجلمعية قرر اتخاذ عدد من االجراءات التي 
تهدف الى تطوي���ر العمل في جميع فروع 
التموين اخلمس���ة التابعة للجمعية ومنها 
زيادة ساعات الدوام لتصبح من الساعة 7 
صباحا حتى 11 ليال، وبصورة متواصلة في 
جميع مناطق عمل اجلمعية وهي النسيم، 
العيون، القصر ق3، تيماء، النعيم، اضافة 
الى وضع شاش���ات رقمي���ة لتنظيم الدور 

وترتيبه في جميع الفروع، وكذلك فصل مكان 
االستفس���ار وطلب التموين بشباك خاص 
عن مكان التسلم عالوة على توفير موظف 
مشرف واثنني مسؤولني عن تسيير االمور 
وسبعة عمال في كل فرع متوين. هذا وأنهى 
الدويهيس تصريحه برفع اسمى آيات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي 
الكرمي بهذه املناسبة الوطنية داعيا املولى 
عز وجل ان يعيدها على الش���عب الكويتي 

والكويت تنعم بالتطور والرفعة.

أكد أن  الجمعية استعدت لالحتفال باألعياد الوطنية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات

العجمي: وفد معتمري تعاونية العارضية عاد للبالد
بعد رحلة تميزت بأرقى الخدمات واألنشطة

املركزيني 1 و2 في هذه املناسبة 
البهجة  التي تتس���م بطاب���ع 
والسرور. وقال: إن جميع ابناء 
الوطن ينتظ���رون هذه االيام 
الغامرة  للتعبير عن فرحتهم 
التي س���تعيشها الكويت بهذه 
املناسبة الغالية التي تصادف 
مرور 50 عاما على االست���قالل  
و20 عاما عل���ى حتريرها من 
الغاش������م  العراقي  االحتالل 
و5 سنوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحم���د مقاليد احلكم.
وقال العجمي: ان هذه املناسبة 
العزيزة على اجلميع تستدعي 
منا أن نقدم ملسة وفاء وعرفانا 
باجلميل لهذا الوطن الغالي، وأن 
نعبر عن مدى احلب واملشاعر 
التي نكنها له ولقيادته احلكيمة، 
متوجها بأسمى آيات التهاني إلى 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي عهده 
وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
الكويت وقيادتها  وإلى شعب 
السياس���ية وحكومتها بهذه 
املناسبة، وقال: نسأل اهلل أن 
يحفظ الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه.

وحس���ن التنظيم، كما شكروا 
للجمعي���ة على م���ا تبذله من 
ف���ي اطار مس���اهمتها  جهود 

االجتماعية.
م���ن جه���ة أخ���رى، ذكر 
العجمي أن اجلمعية ستشارك 
في احتفاالت االعياد الوطنية 
الذهبي الس���تقالل  واليوبيل 
الكوي���ت، موضحا ان مجلس 
االدارة س���اهم م���ع احت���اد 
اجلمعيات ف���ي التجهيز لهذه 
االحتفاالت، ومت دفع 5000 دينار 
لهذا الغرض، حيث سيتم تزيني 
املنطقة وشوارعها والسوقني 

مميزة، الفتا إلى أن هذه الرحلة 
أرقى اخلدمات  متيزت بتقدمي 
وحفلت بالعديد من االنشطة 
املتميزة، حيث حظي املعتمرون 
خالل هذه االجواء اإلمي��انية 
التي عاشوها في رحاب مك���ة 
ب���دروس إميانية  املك���رم���ة 
ومس���ابقات ثقافية ودينية، 
تخللها توزيع اجلوائز القيمة 

على املشاركني.
وأضاف العجمي أن العمرة 
تكلل���ت بالنجاح م���ن جميع 
النواح���ي، حي���ث مت حج���ز 
أفض���ل الفن���ادق املطلة على 
املس���جد احل���رام، ومت تقدمي 
خدمات التوصيل للمعتمرين، 
واستقبالهم من املطار، وتأمني 
الوجبات الغذائية الثالث بنظام 
املفت���وح، من أجل  البوفي���ه 
احلرص على راحتهم، موضحا 
ان تكلفة الرحلة كانت رمزية 
على جميع املشاركني، في حني 
أنه���ا قدمت بص���ورة مجانية 
بالكامل ابناء اس���رة الشهداء، 
مؤكدا ان الرحلة من أولها إلى 
آخرها القت استحسانا كبيرا 
من قبل املشاركني، حيث أبدوا 
إعجابه���م باخلدم���ات الراقية 

محمد راتب
الس���ر ورئيس  أعلن أمني 
اللجنة االجتماعية في جمعية 
التعاونية، خالد  العارضي���ة 
إدارة  العجم���ي، أن مجل���س 
اجلمعية أولى األنشطة عناية 
خاصة، وذل���ك إميانا منه بأن 
املساهمني وأبناء املنطقة يجب 
أن يكونوا على رأس أولويات 
اهتمام  اجلمعية التي تستمد 
انش���طتها م���ن مع���ني العمل 
التعاوني الذي تفخر به الكويت، 
والذي أثب���ت دوره الفاعل في 
توثي���ق الصلة ب���ني مكونات 
املجتمع، مما سينعكس إيجابا 

على مصلحة اجلميع.
وأشار العجمي إلى أن وفد 
رحل���ة العمرة الت���ي نظمتها 
اجلمعية ملساهميها الكرام، عاد 
من الديار املقدس���ة قبل أيام، 
وذلك بعد أن أدى 200 مساهم من 
أهالي املنطقة مناسك العمرة في 
مكة املكرمة في رحلة استمرت 
4 أيام واش���تملت على تقدمي 
أرقى اخلدمات والتس���هيالت 
الت���ي م���ن ش���أنها أن يؤدي 
املعتمر عبادته بطمأنينة وفي 
ظل اجواء روحانية واميانية 

)محمد ماهر ـ قاسم باشا(

الزحام.. فرض نفسه في فروع التموين


