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عبدالرسول صرخوه

جمعية الزهراء معلم حضاري حديث ووجهة مميزة للتسوق

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال سلمان البدران وعمر احلوطي بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني ومستشار رئيس التحرير الزميل 
)هاني الشمري( يوسف عبدالرحمن ومدير التسويق واإلعالن فريد سلوم  

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق الرئيس 
التنفيذي اجلديد لشركة VIVA سلمان البدران ومدير العالقات 
العامة واالتصال في VIVA عمر احلوطي، حيث تناول اللقاء 
العديد من القضايا املتعلقة بقطاع االتصاالت على املستويني 
احمللي واخلليجي خالل الفت���رة املاضية، فضال عن التقدم 
املس���تمر لش���ركة VIVA وخدماتها اجلديدة واملتنوعة التي 
استطاعت خالل فترة وجيزة ان تنال رضا شريحة كبيرة من 

مستخدمي الهواتف والتكنولوجيا اخلاصة بها محليا.
وحضر اللقاء كل من مدير حترير »األنباء« الزميل محمد 
احلسيني ومستشار رئيس التحرير الزميل يوسف عبدالرحمن 

ومدير التسويق واالعالن الزميل فريد سلوم. 

رئيس التحرير استقبل الرئيس 
»VIVA« التنفيذي الجديد لـ

صرخوه: فرع التموين في تعاونية الزهراء
 يغطي 11 ألف مستفيد في منطقتين

المنيفي: إنشاء هيئة للتعاون  يكسر الروتين الحكومي

من أجل تخفيف السيل املتدفق 
من هؤالء املستفيدين على فرع 
متوين واحد ال تتجاوز مساحته 
70 مترا مربعا. وأضاف صرخوه 
ان هناك مساحة مخصصة إلنشاء 
فرع جديد مبقدار 300 متر مربع، 
املواد  س���يكون كافي لص���رف 
التموينية بصورة سلسة تضمن 
عدم حدوث اي زحامات أو مشاكل، 
الفتا الى انه بسبب ضيق املكان 
في الفرع احلالي، فإن اجلمعية 
التموينية  املواد  تقوم بتخزين 
في مخازنها اخلاصة، وقال: إن 
الكميات متوافرة لتوزيعها على 
كل املستفيدين ولن يكون هناك 
نقص بإذن اهلل، وقد قمنا بإرسال 
الرسائل النصية الى املساهمني 

الكرام بهذا الشأن.

توزيع املواد التموينية في اليوم 
الثاني، رغم الزحام الذي شهده 

فرع التموين في اليوم األول.
وعلى صعيد متصل، ناش���د 
صرخوه اجلهات املعنية في الدولة 
وعلى رأس���ها وزارتا الشؤون 
والبلدي���ة، تس���ريع إج���راءات 
ترخيص ف���رع ث���ان للتموين 
واجلملة ف���ي املنطقة، حيث ان 
الفرع الوحيد في منطقة الزهراء 
يغطي 11049 بطاق���ة متوينية 
موزعة على منطقتي الش���هداء 
والزهراء، مما سبب ازدحاما في 
اليوم األول من توزيع املكرمة، 
وقال: اننا تقدمن���ا بالطلب الى 
الوزارت���ني املعنيت���ني ولك���ن 
اإلج���راءات تأخرت كثيرا، وهو 
ما يستدعي النظر بصورة عاجلة 

مهرجان���ات حتطيم األس���عار 
وتوفير السلع بأرخص األثمان 

وأعلى مستويات اجلودة.
وأفاد صرخوه بأن اجلمعية 
وضعت خطة لتنظيم آلية صرف 
املواد التموينية املجانية املشمولة 
في منحة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وذلك من 
خالل زيادة عدد ساعات الدوام 
لتكون متصلة ملدة 12 ساعة من 
الثامنة صباح���ا وحتى الثامنة 
ليال دون توق���ف، كما انه متت 
زيادة عدد املوظف���ني، وتنظيم 
آلية الدخول واخلروج في فرع 
التموين منعا حلدوث اي إرباك 
بني املستحقني، الفتا الى ان هذه 
االستعدادات س���اهمت بصورة 
كبيرة في حتقيق انسيابية في 

محمد راتب
أكد مدير عام جمعية الزهراء 
التجاري  التعاونية واملستشار 
عبدالرسول صرخوه، ان جمعية 
الزهراء باتت تشكل معلما حضاريا 
حديثا مميزا قد يكون األول من 
نوعه على مستوى الكويت، وذلك 
من خالل آلية التنظيم وانسيابية 
التسوق، ونظافة جميع املساحات 
الداخلي���ة واخلارجية، ووجود 
عدد كبير من مواقف السيارات، 
عالوة على الزي املوحد والالفت 
للعمالة، مم���ا ميثل على جميع 
الشراء  هذه الصعد جاذبية في 
من اجلمعي���ة. ولفت صرخوه 
في تصريح صحافي ل� »األنباء« 
الى ان اجلمعية تواصل تفوقها 
التسويقية  النواحي  في جميع 
والتنظيمية واإلنشائية عالوة 
على دورها الواضح في املساهمات 
االجتماعية، كما انها تتطلع الى 
تبوؤ الصدارة في حتقيق املبيعات 
القياسية واألرباح املميزة، وذلك 
من خالل استراتيجيتها التسويقية 
التي تنضوي حتت مظلة إطالق 

محمد راتب
طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية عبدالعزيز 
املنيفي بضرورة إنش����اء هيئة عامة للتع����اون نظرا لتزايد اجلمعيات 
التعاونية ووصول عددها الى 56 تعاونية في مختلف احملافظات عدا ما 
يتبعها من فروع خدماتية أخرى، مؤكدا على أهمية دور القطاع التعاوني 
في توفير السلع واخلدمات واملس����اهمة في تنفيذ املشاريع التنموية 
للدولة واألنشطة االجتماعية مبناطق عمل اجلمعيات. وعلل املنيفي في 
تصريح صحافي أهمية ذلك بأن لكل تعاونية مطالبها املتعددة التي تتعلق 
بإنش����اء فروع أو تراخيص وغيرها وال يتم ذلك سوى مخاطبة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل التي تقوم بدورها بنقل طلبات اجلمعيات 
الى اجلهات املختصة في وزارة األشغال أو البلدية وغيرها مما يستغرق 
وقتا طويال في الوقت الذي يكون أهالي املناطق في حاجة ماس����ة الى 
خدمة بعينها. وقال املنيفي: إن لدى وزارة الشؤون العديد من اإلدارات 

األخرى التي تشرف عليها ولها ايضا مسؤولياتها، الفتا الى ان إنشاء 
هيئة للتعاونيات أسوة بهيئة الرياضة واإلسكان وغيرها من الهيئات 
احلكومية سيعمل على احلد من بيروقراطية العمل التعاوني والروتني 
احلكومي واإلسراع في تنفيذ املشاريع التي تنوي اجلمعيات تنفيذها 
خلدمة أهالي املناطق واملساهمني. وأضاف ان لدى اجلمعيات العديد من 
األنشطة واخلدمات االجتماعية التي تقدمها اجلمعيات التعاونية وتتجاوز 
حدود املنطقة ومن بينها انشاء مشاريع وطنية وأقربها مشروع إنشاء 
مستشفى القلب للتعاونيات والذي جتاوزت تكلفته 15 مليون دينار ومت 
متويله من مخصصات بند املعونة االجتماعية، حيث يخصص 20% من 
صافي األرباح سنويا لألنشطة االجتماعية ويتم تنفيذها على صعيد 
املنطقة طيلة العام. وأشاد املنيفي بالدور الذي تؤديه إدارة التعاون في 
وزارة الشؤون، مشيرا الى ان األعباء امللقاة على عاتقها كبيرة بسبب 

ازدياد عدد اجلمعيات وتعدد مطالبها.

أكد أن الجمعية تشكل معلمًا حضاريًا مميزًا هو األول من نوعه على مستوى الكويت

تعاونية سلوى نصبت خيمة وصرفت »التموين«
 لـ 21 ألف مواطن في اليوم األول

محمد راتب
التوالي  الثاني على  لليوم 
من بدء مرحل���ة صرف املواد 
التمويني���ة املجاني���ة عل���ى 
املواطنني، شهدت فروع التموين 
واجلملة في معظم اجلمعيات 
التعاونية اقباال كبيرا وتزاحما 
عل���ى طوابي���ر االنتظار، لكن 
الالفت يوم امس هو ان بعض 
املستحقني للمنحة، تواجدوا 
امام ابواب االفرع منذ الساعة 
السادس���ة صباحا ومرد ذلك 
كله الى تخوفه���م الذي مازال 
يسيطر عليهم من نفاد الكميات 
املخصصة من قبل وزارة التجارة. 
بعض اجلمعيات كانت في وضع 
حرج، لم تستطع امامه اال ان 
تفعل املزيد من ادوات التنظيم 
لصرف املنحة وبعض املواطنني 
طالبوا بانشاء اماكن لالنتظار 
بدال من الوقوف الطويل على 
الطابور، في املقابل قامت بعض 
اجلمعيات باستعداداتها وجهزت 
اماكن وكراس���ي واستراحات 
لالنتظار. »األنباء« جالت على 
فروع التموين واجلملة في عدة 
جمعيات تعاوني���ة، وراقبت 
الثاني من  اليوم  االوضاع في 
بدء توزي���ع املكرمة االميرية، 
وتقصت التطورات التي قامت 
بها تلك اجلمعيات لتنظيم آلية 
التوزيع واحليلولة دون حدوث 
اي مشاكل، كما رصدت بعض 
االحصائيات حملصلة البطاقات 
التي اس���تفادت اول من امس 
من املنحة، ففي جمعية سلوى 
التعاوني���ة بلغ عدد البطاقات 
التموينية التي مت صرف املواد 
لها نح���و 600 بطاقة وتغطي 
حوالي 21 الف مواطن من اهالي 
منطقة س���لوى، وفي جمعية 
التعاونية بلغ عدد  الفنطاس 
التي استفادت نحو  البطاقات 
230 بطاقة، وفي جمعية صباح 
الس���الم التعاونية اكد رئيس 
مجل���س االدارة عبدالرحم���ن 
العتيبي انه بلغ عدد البطاقات 
التموينية التي صرف لها في 
االفرع االربعة للتموين 1200 

بطاقة في يوم واحد.
بدأت اجلولة م���ن منطقة 
سلوى، والتي شهدت في االمس 
ازدحاما من قبل املساهمني، اال ان 
مجلس ادارة اجلمعية سارعت 

اتخ���اذ خط���وات عملية  الى 
لتنظي���م اصطفاف اجلماهير، 
وقام صباح امس بوضع يافطة 
كبيرة تعبر عن شكر االهالي 
واجلمعية لصاحب السمو االمير 

على املكرمة االميرية.
اكد رئيس  في هذا الصدد، 
مجل���س االدارة احمد العبيان 
ان اجلمعي���ة ب���دأت التجهيز 
لتوزيع هذه املكرمة منذ قرار 
االع���الن عنها، الفت���ا الى ان 
مجل���س االدارة ح���رص على 
راحة املواطن���ني، ومن ثم قام 
بنصب خيمة كبيرة الستراحة 
املنتظرين بدال من الوقوف في 
الطوابير، كما وفرت املخزون 
املناسب الستيعاب كميات كافية 
من املواد التموينية وزاد عدد 
العمال تالفي���ا لعودة الزحام 
املواطنني وانتظارهم  وتكدس 
ملدة طويلة. واضاف العبيان انه 
رغم االعداد الكبيرة التي توافدت 
صباح اول من امس اال ان تسلم 
املكرمة مت في غاية الس���هولة 
واليس���ر، كما مت توفير املياه 

والعصائر للمواطنني، متوجها 
بالشكر الى صاحب السمو االمير 
والى وزارة التجارة على تعاونها 
م���ع اجلمعية من خالل توفير 
موظف موجود في الفرع، في 
حني وفرت له اجلمعية مكتبا 
للرد على استفسارات املواطنني 

بشأن املكرمة االميرية.
اما جمعية مشرف التعاونية 
فقد اكد رئيس مجلس ادارتها 
م.مؤيد السريع ان فرع التموين 
الوحيد في مشرف يغطي منطقة 
الى  العب���داهلل اضافة  مبارك 
منطقة مشرف، وقال: لقد طلبنا 
انش���اء فرع جديد في منطقة 
العب���داهلل لتخفيف  مب���ارك 
الزحام، حي���ث ان هناك اكثر 
م���ن 4400 بطاقة متوينية في 
املنطقتني، الفتا الى ان تأخير 
االجراءات امنا هو بسبب البلدية 
الشأن  التي تلقت خطابا بهذا 
من وزارة الش���ؤون اال انها لم 

ترد حتى اليوم.
واضاف السريع ان اجلمعية 
وفرت املكان املخصص النشاء 

هذا الفرع اجلديد، وكذلك املخطط 
واملس����احة التخزينية الكافية 
اضافة الى مس����احة الستقبال 
املواطنني، مشيرا الى ان اجلمعية 
بصدد وضع آلية تنظيم تتوافق 
م����ع تدف����ق املس����اهمني الخذ 
مستحقاتهم وارضائهم، وذلك من 
خالل اضافة عمال وتخصيص 
مكان للسواقني وآخر للنساء، 
مشيرا الى انه من غير املمكن ان 
تعطى االولوية لبعض السيدات 
على حساب املنتظرين اآلخرين، 
سواء كانوا من املواطنني او من 
السائقني واخلدم، ألن ذلك لن 
يكون عدال. وفي جمعية جابر 
العل����ي التعاونية، ش����هد فرع 
التموين في الس����وق املركزي 
ازدحاما ش����ديدا منذ س����اعات 
الدوام االولى، ومت وضع كراسي 
لالنتظار خارج الفرع، في حني 
كان هناك موظ����ف خاص من 
التجارة لتنظيم عملية  وزارة 
التموينية على  امل����واد  صرف 
املواطنني واحليلولة دون حدوث 
اي مشاكل، كما كانت شاشات 
االرقام سببا في حتقيق انسيابية 
اما في  في صرف املستحقات. 
جمعية الفنط����اس التعاونية، 
فق����د اف����اد ام����ني الصن����دوق 
ورئيس جلنة املشتريات حمد 
ب����أن اجلمعية قامت  العجمي 
الالزمة  بعمل كل االستعدادات 
املكرمة  التموين لصرف  بفرع 
االميرية بس����هولة تامة، الفتا 
الى ان����ه متت اضاف����ة اجهزة 
بيع في ف����رع التموين وزيادة 
عدد املوظفني بالفرع، ومتديد 
ساعات العمل من 8 صباحا الى 
8 مساء لتقدمي اخلدمة بأسرع 

وقت للمواطنني.

1200 بطاقة في تعاونية صباح السالم في يوم واحد

حمد العجميعبدالرحمن العتيبيأحمد العبيان

ٍ من الزحـام على فروع التموين.. وانسـيابية أكبر في توزيع المنحة يوم ثان

ٍ جمعية مشرف ناشدت البلدية اإلسراع في ترخيص إنشاء فرع تموين ثان

لجنة تفتيش وتدقيق في »الظهر«
بشرى شعبان

كشف مصدر مس��ؤول في وزارة الشؤون عن قيام قطاع التعاون 
بتشكيل جلنة خاصة للتفتيش والتدقيق في جمعية الظهر، مبينا ان تشكيل 
اللجنة أتى نتيجة مالحظات إدارية ومالية وردت في تقرير إدارة الرقابة 
التعاوني��ة. وأكد املصدر ان اللجنة س��تقوم مبراجعة التقرير والتدقيق 
في مستندات اجلمعية، موضحا انه في 13 اجلاري ستنهي عملها وترفع 
تقريرا تفصيليا حول املالحظات الواردة الى الوكيل املساعد لقطاع التعاون 

حمد املعضادي التخاذ اإلجراء الالزم بشأنها.

جهود من العاملني في جمعية الفنطاس لتنظيم آلية الصرف

لوحة شكر لصاحب السمو األمير أمام مبنى فرع التموين بجمعية سلوى

الرئيس التنفيذي اجلديد ل� »VIVA« سلمان البدران 

نناشـد البلدية و»الشؤون« السـرعة في إنجاز معاملة فرع التموين 
الثاني على مسـاحة 300م2 لصرف المواد التموينية بصورة سلسـة


