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الجمعيات التعاونية أثرت الجمهور بتجارب رائدة 
وأنشطة مميزة وشجعت على المنتجات الوطنية

على هامش مشاركتها في معرض االستقالل الذي ينظم في إطار االحتفاالت الوطنية

الحداد: فيلم وثائقي يس�تعرض نش�أة جمعية مش�رف وريادتها في جميع المجاالت
المطيري: مركز خدمات المساهمين غيض من فيض اإلنجازات التي قدمها المجلس المعين

محمد راتب
صرح نائب رئيس مجلس 
إدارة تعاونية مش���رف علي 
الشايجي بان تعاونية مشرف 
متيزت بتعدد األنشطة االنشائية 
واالجتماعي���ة واملهرجان���ات 
والع���روض  التس���ويقية 
اخلاص���ة وحققت جناحا في 
كل املج���االت اإلدارية واملالية 
وتطورا ملحوظا خالل السنة 
املالية املنتهية في عام 2010، 
مؤكدا ان عام 2011 سيكون ذا 
طابع أكثر متيزا وقال: حاليا 
اجلمعية بصدد تنظيم مهرجان 
العيد الوطني وعيد التحرير 
يومي 25 و26 فبراير في السوق 
املركزي، وسيكون فيه البيع 
بالتكلفة الى جانب مهرجان هال 
للعطور والتجميل والذي أيضا 
سيكون يومي 25 و26 فبراير 
وسيشمل خصما على جميع 
العطور ومستحضرات التجميل 
جلميع املاركات وبخصم يصل 

الى %20.
وأضاف: س���يتم بناء فرع 
24 س���اعة في نف���س املوقع 
مبواصفات إنشائية موسعة 
ومتط���ورة الس���تقبال أكبر 

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس االدارة 
التعاونية  في جمعية بي���ان 
ف���ؤاد حرب���ي العازم���ي عن 
تأييده الكامل ودعم اجلمعية 
الذي ينادي بادراج  للمقترح 
القطاع التعاوني ضمن خطة 
التنمية وانش���اء هيئة عامة 
للتعاوني���ات تض���م مختلف 
القطاعات التعاونية احليوية 
مطالبا باالسراع في االستجابة 
ملطلب التعاونيني والعمل على 
املوافقة عل���ى املقترح ملا في 
ذلك من فائدة جلية الس���يما 
أن القطاع التعاوني يعتبر ثالث 

قوة اقتصادية للدولة. 
وق���ال نظ���را الهمية دور 
التعاوني���ة في  اجلمعي���ات 
توفي���ر الس���لع واخلدم���ات 
بسعر مناسب وحفظ توازن 
االس���عار في االسواق خاصة 
في ظل املتغيرات االقتصادية 
التي يشهدها العالم من جشع 
وسيطرة بعض التجار وظاهرة 
االحت���كار التي تلحق الضرر 
مبصالح أصحاب الدخل احملدود 
باتت هناك حاجة ماس���ة اآلن 
الى تنظيم عم���ل اجلمعيات 
التعاوني���ة أكثر من ذي قبل، 
النها صم���ام االمان ملنع رفع 
االس���عار والقض���اء على آفة 

االحتكار.
وتابع العازمي مما الشك فيه 
أن احلركة التعاونية الكويتية 
تعتبر جتسيدا للدميوقراطية، 
النها تعتمد على قيام املواطنني 
بتحقيق غاياتهم االقتصادية 
واالجتماعية وق���د أصبحت 
من أهم املعالم االقتصادية في 
الكويت خاصة أنها تستحوذ 
على نس���بة 70% من جتارة 

التجزئة.
وطالب بضرورة انشاء هيئة 
عامة للتعاون لتخفيف االعباء 
عن وزارة الشؤون ولالرتقاء 
مبس���توى العم���ل التعاوني 

عدد من رواده وتقدمي خدمة 
أفضل خالل األش���هر املقبلة، 
وفي الوقت ذاته ستكون أيضا 
هناك مشاريع انشائية أخرى 
جار تنفيذها مث���ل بناء فرع 
املنجرة بجان���ب مركز لوازم 
العائلة لتق���دمي أفضل خدمة 

ألبناء املنطقة.
وأش���ار الش���ايجي الى ان 
اجلمعية س���تقدم ملساهمي�ها 
وأبناء املنطقة املش���اركني في 
مخيم مشرف الربيعي الكثير 
الى  من االنشطة واملسابقات 
جانب احلفل الوطني وتوزيع 

وتطوي���ره مؤك���دا أن وجود 
هيئة عامة للتعاون ستكون 
مبثابة ط���وق النجاة للتاجر 
النه سيتعامل مع جهة منظمة 
ومحددة املعالم والقوانني الفتا 
الى أن الهيئة ستشمل ممثلني 
عن وزارات الشؤون والبلدية 
واملالي���ة وادارة أمالك الدولة 
ادارات  وعدد م���ن مجال���س 
اجلمعي���ات التعاوني���ة على 
أن يتم انشاء قسم خاص في 
التطبيقية لتخريج  املعاه���د 
الكوادر الوطنية املؤهلة علميا 
واملدربة على تنفيذ العمل في 

القطاع التعاوني.
وناشد العازمي املسؤولني 
وعل���ى رأس���هم نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجلس 
االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشي��خ احم��د 
الفهد بادراج القطاع التعاوني 
ضمن خطة التنمية باعتباره 
القطاع االقتص��ادي الثال����ث 
القطاع���ني احلكوم���ي  بع���د 

واخلاص.
داعيا رئيس مجلس االدارة 
الى ضرورة االستجابة ملطالب 
التعاوني���ني وانش���اء الهيئة 
العامة للتعاون الحداث نقلة 
نوعي���ة للتعاونيات خاصة 
ان ادارة التع���اون في وزارة 

مستلزمات االحتفال باالعياد 
الوطنية مجانا، مؤكدا ان منطقة 
مشرف جميلة وستبقى جميلة 
وحاليا تزينت باألنوار واالعالم 
الوطنية  احتف���اال باألعي���اد 
وخاص���ة بعد ان ارتدت ثوب 
الف���رح في جتمي���ل املنطقة 

والشوارع.
ولفت الى ان مخي���م مشرف 
الربيعي سيكون يوم����ي 25 
و26 فبراير ليجمعنا كأسرة 
واحدة في منطق���ة اخليران 
مقاب���ل مدخل املنتزه، وسيت���م 
الوص����ول  توزيع خريط���ة 
للمخيم لكل من يرغ���ب بذلك 
من خ���الل مراجع����ة اإلدارة، 
وقال: يسعى مجلس اإلدارة بكل 
ما لديه من جهد وخبرة وجتربة 
بتنفيذ املش���اريع واخلدمات 
وتيس���ي����ر االعمال بطريق 
صاعد نحو النجاح ومستوى 
أعل���ى لتحقي���ق اآلمال التي 
تكون في نفس كل مساه����م 
وكل فرد من أبناء املنطقة يتطلع 
الى خدمات متكاملة ومتطورة، 
ونحن نشاركهم تلك الطموحات 
باذلني ما نس���تطيع من جهد 

وعمل جاد نحو التطوير.

الشؤون أصبحت غير قادرة 
على تلبية احتياجات اجلمعيات 
التعاونية بس���بب كبر حجم 
العمل الذي ف���اق كل احلدود 
نتيجة لتزايد أعداد اجلمعيات 

وفروعها ومستثمريها.
وأض���اف أن فكرة انش���اء 
الهيئة العامة للتعاون جاء من 
منطلق حاجة التعاونيات الى 
جرعة جديدة من الفكر السليم 
واملبدع لتحقيق النجاح املتميز 

على جميع املستويات.
ورأى أن الهيئ���ة العام���ة 
للتعاون ستكون حالة وسطية 
بني احلكومة والقطاع اخلاص، 
النها تهدف الى الربح بصورة 
واضحة حسب قانون التعاون 
لتتمكن من بناء مراكزها املالية 
وتقوية ايراداتها باستمرار كما 
أنها تهتم باالنشطة االجتماعية 
التي تقدم للمساهمني لتوحيد 
صفوفهم ولتحقيق مبدأ نشر 
الوع���ي التعاوني ب���ني أفراد 
املجتم���ع والذاب���ة الف���وارق 

والضغينة أيضا.
واقترح ض���رورة أن يتجمع 
التعاونيون في لقاء مع رئيس 
اللجنة الصحية في  وأعضاء 
مجلس االمة بعد اعداد مذكرة 
ايضاحي���ة لدمجه�������ا م���ع 
التعاون ليتم عرضها  قانون 
على املجلس في اجللس�����ات 

املقبلة.
الش���ؤون  مطالب���ا وزير 
االجتماعية والعمل بضرورة 
فصل ادارة التع���اون النشاء 
هيئة خاصة للعمل التعاوني 
العمل  على غرار فصل قطاع 
عن الوزارة موضحا أن هيئة 
التع���اون املطالب بانش���ائها 
س���تضم في مجل���س ادارتها 
باالضافة الى الوكالء املساعدين 
في وزارتي التجارة والشؤون 
والبلدية عددا من مجالس ادارات 
اجلمعيات املنتخبة من أصحاب 

اخلبرة والسمعة الطيبة.

علي الشايجي

فؤاد العازمي

الشايجي: مخيم مشرف الربيعي يشهد 
أنشطة ومسابقات متميزة يومي 25 و26 فبراير

العازمي: إنشاء هيئة عامة للتعاون
 نقلة نوعية على جميع األصعدة

البيع بالتكلفة بمهرجان العيد الوطني وعيد التحرير في تعاونية مشرف

»تعاونية بيان« تؤيد المقترح بحفظ توازن األسعار

محمد راتب
في إطار االحتفاالت الوطنية، 
قامت بعض اجلمعيات التعاونية 
باملشاركة في أنشطة معرض 
االستقالل الذي مت تنظيمه في 
أرض املعارض الس����تعراض 
تاريخ القط����اع التعاوني في 
الكويت ولتسليط الضوء على 
التطور الذي أحرزه هذا القطاع 

خالل ستني عاما.
وقد متي����زت معروضات 
اجلمعيات بعرض العديد من 
الوطنية اخلاصة  املنتج����ات 
به����ا، لتعريف اجلمهور بدور 
اجلمعيات في تشجيع ودعم 
الصناعة الوطنية التي تساهم 
في دف����ع عجل����ة االقتصاد، 
وتضمنت املعروضات أنواعا 
مختلفة من املناديل الورقية، 
واألطباق والصواني املصنوعة 
من »ورق القصدير« وس����الل 

الفواكه.
الوقت نفس����ه متيز  وفي 
عرض جمعي����ة الصليبخات 
بتقدمي مناذج إدارية مستحدثة 
لتطوي����ر وإدارة األس����واق 
التعاوني����ة واإلدارية، بينما 
احتوى جناح جمعية مشرف 
التعاوني����ة عل����ى الكثير من 
األنشطة واخلدمات التي تعمل 
على ج����ذب رواد املعرض من 
خالل إقامة املسابقات الثقافية 
لتوزيع اجلوائز القيمة على كل 
املشاركني وزوار اجلناح، إضافة 
إل����ى تقدمي بع����ض املنتجات 
الوطنية املصنوعة من القصدير 

لكل زائر.

مناسبة عزيزة

وفي س����ؤال املدير اإلداري 
جلمعية مشرف التعاونية، علي 
احلداد، عن الهدف من املشاركة 
في هذا املعرض، قال: إننا نهدف 
إلى  من تواجدنا في املعرض 
إظه����ار دور القطاع التعاوني 
الوطنية وفي  في االحتفاالت 
كل املناس����بات العزيزة على 
الوقت  املواطنني، وفي  قلوب 
نفس����ه حرصنا على تعريف 
اجلمهور مبركز اجلمعية املالي 
واإلداري وباخلدمات واألنشطة 
التي تقدمها للمساهمني وألهالي 
منطقة مش����رف، لتكون هدفا 
وقدوة للجمعي����ات األخرى، 
خصوصا أن جمعية مشرف 
الرائدة على  من اجلمعي����ات 
التعاونية  مس����توى احلركة 

الكويتية.
اننا نهدف أيضا  وأضاف: 
إلى إظه����ار مدى تطور العمل 
التعاوني من حيث فن الديكور 
واس����تقطاب املتس����وقني من 
خ����الل اخلدمات الت����ي تقدم 
للمستهلكني، كذلك حرصنا على 
تقدمي فيلم وثائقي الستعراض 
الذي مرت  التطوري  التاريخ 
به اجلمعية منذ نشأتها، مبينا 
حرص اجلمعية على إثراء هذه 
املشاركة بإقامة مسابقة ثقافية 
على الشاشات الكبيرة لتشجيع 
اجلمهور على املشاركة والفوز 
التي تقدم  القيم����ة  باجلوائز 
للفائزي����ن، إضافة إلى الهدايا 

التي تقدم لكل الزوار.
وأش����ار إلى جهود القطاع 
التعاون����ي في املش����اركة في 
احتفالية األعياد الوطنية مع 
املواطنني، وذلك بالتزامن مع 

مرور 50 عاما على اس����تقالل 
الكويت احلبيبة، و20 عاما على 
حتريرها م����ن الغزو العراقي 
الغاشم، و5 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
اجلدي����ر بالذكر أن اجلناح 
اخلاص باجلمعية القى إعجاب 
اجلمهور واستحس����انا كبيرا 
من الزوار الذين حرصوا على 
املشاركة في املسابقة الثقافية 

التي أقامتها اجلمعية.

أحدث الخدمات 

جمعي����ة  جن����اح  وف����ي 
والدوح����ة  الصليبخ����ات 
التعاونية، أكد رئيس مجلس 
اإلدارة د.مط����ر املطي����ري أن 
اجلمعية شاركت في املعرض 
إلبراز خدماتها وتطور العمل 
لديها منذ استالم املجلس املعني 
سنة 2005 وحتى الوقت احلالي، 
وكذلك لتعريف اجلمهور وزوار 
املعرض م����ن التعاونيني بأن 
اجلمعي����ة لديها جتربة رائدة 
وناجحة جدا بشهادة اجلميع، 
وترغب في أن تعمم على كل 
اجلمعيات، حيث إن اإليرادات 
واألرباح واملبيعات مازالت منذ 
سنة 2005 وحتى اآلن تواصل 

ارتفاعها وتقدمها مما يصب في 
صالح املساهمني.

إلى أن من  ولفت املطيري 
بني اخلدم����ات التي قامت بها 
إقامة مركز  اجلمعية مؤخرا، 
خلدمات املساهمني مت تأسيسه 
في صالة األفراح، حيث تتلخص 
رؤيته في تقدمي خدمات مالية 
وإداري����ة بطريق����ة حضارية 
وراقي����ة، ويه����دف إلى إجناز 
معامالت املس����اهمني في مقر 
واحد وبآليات متطورة وكوادر 
مدربة، مضيفا أن املركز يقدم 6 
خدمات للمساهمني منها تسهيل 
إجراءات املساهمة في العضوية 
واجلمعية، وفتح حساب لكل 
مساهم جديد، وإجناز إجراءات 
إدراج مشتريات املساهمني على 
احلاسب اآللي، وإعداد شهادات 
ملن يهمه األمر، وكذلك خدمة 
األرب����اح وعائد املش����تريات، 
حيث يتم جتمعيها وحتويلها 
حلسابات املساهمني، وإعداد 
شيكات مببالغ األرباح، إضافة 
إلى جتهيز البطاقة العائلية، 
حيث يتم اس����تالم الطلب في 
مغلف خ����اص، وبعدها يتم 
املق����رر صرفها  املواد  حتديد 
في مهرجانات ضخمة خاصة 

حلاملي البطاقة العائلية.

وأشار إلى أن املركز يحتوي 
أيضا على ش����عبة اخلدمات 
العامة التي تختص باإلعالن عن 
األنشطة االجتماعية للجمعية 
مث����ل رحلة العم����رة وتتلقى 
الطلبات من الراغبني وإجراء 
القرعة وتوزي����ع الهدايا على 
املعتمرين، إضافة إلى تنظي���م 
البرامج الترفيهية في الفترة 
الصيفية وتوزيع تذاكر املناطق 
الترفيهية بأس����عار مخفضة، 
وتكرمي املتفوقني دراسيا، الفتا 
إلى أن اجلمعية ستقيم حفال 
لتك����رمي املتفوق���ني في ال� 21 
من الشهر اجل����اري، في حني 
سيقام في يوم 22 حفل لتكرمي 

املتفوقات.

بداية ناجحة

النزهة  أما رئيس جمعية 
التعاونية، رياض العدساني، 
فقد أكد أن اجلمعية ش����اركت 
في املعرض بع����دة منتجات 
مث����ل املنادي����ل الورقية على 
اختالف أنواعها، وذلك كنوع 
م����ن املس����اهمة م����ن أجل أن 
يكون للتعاونيات بصمة في 
املش����اركة بهذا املعرض الذي 
انطلق بالتزامن مع احتفاالت 
الكوي����ت بأعياده����ا الوطنية 

العزيزة على قلوب اجلميع، 
وقال: إن الهدف ليس املنافسة، 
وإمنا إظهار ما لدى كل جمعية 

من أشياء تتميز بها.
ودع����ا العدس����اني إلى أن 
تكون املعارض املقبلة خاصة 
بتخفي����ض األس����عار، وبهذه 
الطريقة سيستفيد املستهلك، 
الفتا إلى أن اجلو في املعرض 
مالئم، السيما أن إدارة املعرض 
لم تقصر مع أحد من اجلهات 
املشاركة، وقال: إن هذه بداية 

ناجحة.
من جانبه، أكد أحمد ذياب 
العامة  العالق���ات  من قس����م 
الس����الم  في جمعية عبداهلل 
التعاونية، أن مشاركة اجلمعية 
في املع����رض تأت����ي انطالقا 
من إميانها بأهمية مش����اركة 
التعاوني����ات في هذا املعرض 
الذي يحمل اس����م االستقالل، 
وقال: من خالل هذا املعرض، 
إلى ع����رض منتجات  إضافة 
اجلمعي����ة اخلاصة كمنتجات 
محلي����ة، هن����اك العدي����د من 
املنتجات التي شاركنا فيها مثل 
العطورات والرشوش املخلط، 
القمامة، والقصدير،  وأكياس 
الورقية، وس����لة  واملنادي����ل 

الفواكه املميزة.

محمد الكندري وعلي احلداد مع عدد من التعاونيني في املعرض

علي احلداد يتحدث للزميل محمد راتب

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار
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وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

خصم خاص
مبناسبة
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