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جانب من املؤمتر الصحافي

توقيع عقد صالة أفراح الجمعية

٥٥ مشروعًا حققت نجاحًا كبيرًا

أعلن م.مؤيد السريع عن توقيع عقد تنفيذ صالة أفراح جمعية 
مشرف التعاونية مع الشركة املعتمدة من وزارة الشؤون، وسيتم 
اإلجناز خالل األشهر املقبلة، حيث مدة العقد هي ١٠ أشهر يتم بعدها 
تأثيث الصالة الستقبال املناســـبات، وكذلك االنتهاء من التصاميم 
اخلاصة باحلضانة، وجار العمل على إصدار تراخيص البناء، وجار 
التنســـيق مع وزارة الشـــؤون ألخذ املوافقات اخلاصة لطرح هذا 
املشروع على املســـتثمرين املختصني في املجال حتى يكون البناء 
والتشـــغيل على نفس املستثمر، كما مت البدء بتنفيذ أعمال توسعة 
وديكورات وتأثيث لفرع اجلمعية ق٢، وسيتم االنتهاء منه خالل ٣ 
أشهر، ويفتح بعدها الستقبال املساهمني واألهالي، الفتا الى ان إدارة 

اجلمعية وفرت فرع قطعة ١ ليكون بديال للخدمة في ٢٤ ساعة.
وفيما يخص ممشـــى مشرف قال: يعتبر ممشى مشرف من أكبر 
وأرقى املواقع التي ميارس فيها رياضة املشي، وعليه إقبال كبير من 
األهالي سواء من أبناء املنطقة او من خارجها، لذا أولى مجلس اإلدارة 
اهتماما خاصا وكبيرا به، وقد قامت اجلمعية بتنفيذ أعمال صيانة 
ألعمدة اإلنارة وتسوية األرضيات وترميمها إضافة الى مرشات املياه 
على طول املمشى والتي ستبدأ أعمال الصيانة فيها قريبا وكذلك مشارب 
املياه وأعمال النظافة اســـتعدادا ملوسم الصيف، كما انها خصصت 
يوم الثالثاء من كل أســـبوع لتوزيع العصائر واملاء والبروشورات 
التوعوية ملرتادي املمشى الستقبال املقترحات والشكاوى من الرواد 

والتواصل معهم لكل ما يفيد املنطقة واملساهمني.
وأعلن عن البـــدء بتجميل وإصالح مبانـــي اجلمعية وإعالنات 
املســـتثمرين وإزالة األصباغ التي شـــوهت منظر اجلمعية والعمل 
على جتميل املنطقة من حيث تركيب مظالت مواقف انتظار الباصات 

بشكل حضاري وزراعة الدواوير وجتميلها.
وأشار الى إغالق مبنى مواقف اجلمعية لألدوار العليا وذلك بناء 
على تقرير من مكتب االستشاري الهندسي الذي كلفه مجلس اإلدارة 
عن طريق وزارة الشـــؤون لفحص املبنى وتقدمي تقرير إنشائي 
مفصل عن ســـالمة املبنى الحظ مجلـــس اإلدارة وجود اهتزازات 
أثارت قلقا باملجلس، ما اســـتدعى مخاطبة الـــوزارة لتأهيل هذا 
املكتب االستشاري وبعد ان قام بعمليات الفحص امليداني أثبتت 
التقارير الهندسية ان األدوار العليا تشكل خطرا على املساهمني في 
حال استخدامها، الفتا الى انه مت رفع قضية على املقاول واملشرف 
على املشروع وعلى مدير املشـــروع ومت استدعاء كلية الهندسة 
«جامعة الكويت» لتقـــدمي فحص ميداني باعتبارها جهة محايدة 
ورفع تقاريرهـــا الى إدارة اخلبراء ومـــن املتوقع انها فحوصات 
جامعة الكويت، وستتم إعادة تأهيل املبنى مبجرد احلصول على 

إذن من إدارة اخلبراء لعملية اإلصالحات.

فيما يخص االنشطة االجتماعية، قال م.السريع: تزامنت مسيرة 
التقدم والنمو القياســــي في اعمــــال اجلمعية في العام ٢٠١٠ مع زخم 
كبير في انشــــطتها االجتماعية بجميع أبعادها متثل بحضور كثيف 
في مختلف املجاالت الدينية والصحية والتربوية والثقافية والبيئية 
والرياضية في املنطقة واحلرص على توثيق صالت اجلمعية مع جميع 
اهالي املنطقة مبختلف شرائحهم العمرية واهتماماتهم املتنوعة، لهذه 
الغايــــة ايضا حرص مجلس االدارة على تفعيل دور العالقات العامة 

للنهوض للبقاء على تواصل فعلي مع اهالي املنطقة.
واضاف: سجل العام املاضي اكثر من ٥٥ نشاطا ومشروعا ومشاركة 
ورعاية حققت في معظمها جناحات نوعية واكدت احلضور اليومي 
الهتمامات املنطقة واهلها في اجندة اجلمعية وكرست الثقة بني املساهمني 
واالهالي وجمعيتهم، كما عززت القناعة أهمية الدور الكبير الذي تقوم 
به اجلمعية لتنمية منطقتها احمللية احلاضنة لها واهمية ثقة املجتمع 
احمللي في تطور العمل التعاوني مبا يحقق في النهاية مكانة رفيعة 

لكل من اجلمعية واملنطقة واملساهمني واالهالي على حد سواء.
واستعرض عددا من تلك االنشطة ومنها حفل تكرمي حفظة القرآن 
الكرمي، حيث مت تكرمي ١٤٠ طالبا من حفظة القرآن الكرمي ومت منحهم 
هدايا عينية تقديرا جلهودهم ورحلة العمرة التي شارك بها هذا العام 
٣٠٠ معتمر ومعتمرة من املساهمني مما لم يسبق لهم املشاركة برحلة 
العمرة ســــابقا، وتعد اول مرة تطبق فيها شروط الوزارة بهذه الدقة 
واملسابقة الثقافية الرمضانية والهدية الرمضانية باالضافة الى توزيع 
الهدية الرمضانية السنوية ورحلة الشاليهات حيث نظمت اجلمعية 
٤ رحالت للمنتزه واجلون وحرص مجلس االدارة على توفير ســــبل 
الراحة وتقدمي افضل اخلدمات الهالي املنطقة، وشملت الرحالت العديد 
من االنشطة واملسابقات الترفيهية والرياضية، ورحلة احلداق، ونظمت 
اجلمعية رحلة الى جزيرة عوهة شارك بها املساهمون من عشاق احلداق 
ومتتعوا باالجواء الترفيهية واالجتماعية وتكرمي الطلبة واملتفوقني. 
واعلن انه جار حاليا االعداد لالسبوع الثقافي للجمعية واملزمعة اقامته 
على مســــرح عبدالعزيز حسني في الفترة من ١٣ الى ١٧ اجلاري حيث 
سيشمل عددا من االنشطة التي يتخللها عقد املسابقات وتوزيع الهدايا 
واجلوائز على الفائزين، وتشمل ندوة توعوية للدكتور احمد اجلسار 
بعنوان «مشرف جميلة.. وتبقى جميلة» في ١٣ اجلاري، وندوة تعليم 
وتقومي الطفل للدكتور مالك الرشدان بعنوان «صعوبات التعلم» في 
١٤ اجلاري، وندوة ثقافية للدكتور موسى اجلويسر بعنوان «حياتنا.. 
نــــزاع ام حوار» في ١٥ اجلاري، واخيرا ندوة ثقافية لهيام اجلاســــم 
بعنوان «تناقضات في نفوس االبناء» في ١٦ اجلاري وتكون اخلامتة 

مع حفل تكرمي موظفي اجلمعية املتميزين في ١٧ اجلاري.

م.مؤيد السريع

السريع: ٢٢٫٠٣١ مليون دينار قيمة مبيعات تعاونية مشرف في السنة الماضية
محمد راتب

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد السريع، ان اجلمعية 
حققت قفزة نوعية في معدالت املبيعات واألرباح، الفتا الى انه على مستوى املبيعات مت 
حتقيق مبيعات للسنة املالية املنتهية بلغت ٢٢٫٠٣١٫٢٥٧ مليون دينار وبزيادة مقدارها 
١٫١٧٣٫٦٠٨ مليون دينار، بنســــبة زيادة ٦٪. وقال السريع في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده أمس األول، كما حققت اجلمعية أرباحا قدرها ٢٫٥٢١٫٨٢١ مليون دينار، وبزيادة 
قدرها ٩٥٧٫٠٣٧ ألف دينار عن العام السابق، وبنسبة زيادة ٦١٪ وتعتبر أعلى أرباح 
محققة في تاريخ اجلمعية، وتأتي نسبة الزيادة من زيادة أرباح التشغيل واإليرادات 
وتخفيض املصروفات، معلنا عن توزيع عائد على مشتريات املساهمني بنسبة ١٠٪ 

كأعلى عائد مسموح به وفق قرارات وزارة الشؤون. 
وأكد ان هناك بالفعل زيادة في األسعار وال ينكرها أحد، الفتا الى ان اجلمعية تقوم 
حاليا بعمل حتليل للبيانات واألرقام ملعرفة نسب الزيادة وهل هي زيادة مفتعلة ام 
ال، مؤكدا حرص اجلمعية على توفير السلع البديلة من أكثر من مصدر خللق األسعار 
التنافسية خدمة للمستهلك، مرحبا بأي خطوة يقوم بها احتاد اجلمعيات التعاونية 
لتخفيض األسعار. وأشار الى ان بعض التجار شرعوا في تصدير كميات كبيرة من 
البيض للعراق وقطر األمر الذي سيسفر عنه ارتفاع في األسعار لقلة املعروض، الفتا 

الى ان اجلمعيات التعاونية ترعى الشركات الوطنية رعاية خاصة وانه من باب أولى 
الوقوف مع أبناء البلد وليس تصدير املنتجات للخارج لتحقيق مكاسب سريعة خاصة 
انهــــا حتصل على الدعم احلكومي، داعيا التجار الى التحلي بالروح الوطنية العالية 
ومراعاة األسعار وأن يكونوا لبنة صاحلة كما كان أسالفهم. وأكد السريع على أهمية 
أن يكون السوق الكويتي مفتوحا خاصة في ظل توقيع الكويت على اتفاقية التجارة 
العاملية، داعيا الى ضرورة تفعيل قانون كسر االحتكار خللق روح املنافسة وتوفير 

السلع للمستهلك بأسعار تنافسية والقضاء على هذا الغالء املفتعل في األسعار. 
وحول انشــــاء هيئة عامة للتعاون قال، نحن نرحــــب بأي تطور ونعني ونعاون 
خاصة اننا كجمعيات تعاونية نعاني من ان مصادر ايراداتنا يحددها القانون وهي أن 
تكون من خالل وديعة فقط، وغير مسموح لنا باالستثمار اال من خالل الوديعة، الفتا 
الى انه اذا كانت الهيئة ستدعم املشاريع التطويرية للعمل التعاوني من خالل تسهيل 
االجراءات وتنويع مصادر االستثمارات فنحن نرحب بها. وقال، كما كان لألداء املميز 
األثر الكبير في النجاح الذي حققته اجلمعية لهذا العام الفتا الى انه على املســــتوى 
التسويقي، وحتت شعار مكافحة الغالء، التزمت اجلمعية التزاما كامال ودقيقا بتعاميم 
جلنة األســــعار املنبثقة عن احتاد اجلمعيــــات التعاونية، وقامت بتنفيذ أكثر من ٢٣ 
مهرجانا تسويقيا شجعت من خالله املوردين على تقدمي أسعار منافسة للمساهمني 

باإلضافة إلى االبتكار في العروض التسويقية ومن تلك املهرجانات التسويقية.
وأشــــار الى ان اجلمعيــــة قامت بتنظيم عدد من املهرجانــــات للخضار والفواكه، 
باإلضافة إلى املهرجان األســــبوعي مبوعده يوم االثنني من كل أســــبوع وأيضا آخر 

يومني من نهاية كل شهر.
ولفت الى ان ما ساعد على هذا النجاح هو تنظيم عدد من املهرجانات منها مهرجان 
املنتجات الوطنية الذي شاركت فيه الكثير من الشركات الوطنية مبنتجاتها وبأسعار 
مخفضة، ومهرجان املنتجات السعودية وشاركت فيه الكثير من الشركات واملصانع 
التابعة لها واستمر ملدة ١٥ يوما، ومهرجان العطور الذي مت خالله خصم جتاوز ٢٠٪ 
للمســــاهمني واملعروف عن هذا املهرجان بالذات انه يعد أفضل املهرجانات في مجال 
العطور والتجميل على مستوى الكويت، ومهرجان السلع الرمضانية وخصصت له 
ميزانية خاصة لدعم املنتجات من اجلمعية، ومهرجان لوازم البر ومتت إقامته قبيل 
موسم البر تسهيال ملرتادي البر في احلصول على لوازم البر بأسعار تنافسية وغيرها 
من املهرجانات، ومهرجان الصيف الذي شهد تخفيضات كبيرة على األسعار وصلت الى 
٧٠٪ على بعض األصناف وخصومات أخرى كبيرة على ٣٥ صنفا، واستمر املهرجان 
لفترة زادت عن ٣ أشهر، ومتيز هذا املهرجان بسحب على سيارتني فاخرتني (جاكوار 

وتاهو) وأجهزة إلكترونية ورقمية حديثة من شركة محمد عبدالرحمن البحر.

دعا إلى ضرورة كسر االحتكار خاصة في ظل توقيع الكويت اتفاقية التجارة الحرة


