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في ختام ورش العمل اخلاصة بتطوير نظم إدارة األداء باجلهات احلكومية الكويتية

العبداهلل: الورش غطت 57 جهة حكومية إلطالعها
على كيفية وضع معايير قياس أداء سياسات اخلطة

أكد رئي����س جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ محمد 
العبداهلل خالل اختتام ورش 
العمل اخلاصة »بتطوير نظم 
إدارة األداء باجلهات احلكومية 
الكويتية« التي نظمها مكتب 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
للش����ؤون االقتصادية وزير 
الدول����ة للتنمية واإلس����كان 
الشيخ أحمد الفهد أن الهدف 
م����ن هذه ال����ورش هو اطالع 
اجله����ات احلكومية على آلية 
تنفيذ مشروع متابعة األداء 
املؤسسي وفق سياسات اخلطة 

اإلمنائية للدولة.
ولفت العبداهلل إلى أن هذه 
الورش غطت 57 جهة حكومية 
من أجل اطالعه����م على آلية 
عمل املشروع وكيفية وضع 
أداء سياسات  معايير قياس 
اخلطة لتحديد املواعيد الالحقة 
للقاءات معهم من اجل تنفيذ 
او حتديد مؤش����رات القياس 
اخلاصة باجلهات مشيرا إلى 
أنه مت البدء في املشروع منذ 
شهر نوفمبر املاضي وقد مت 
حت����ى اآلن االنتهاء من تنفيذ 
أرب����ع ورش عمل متخصصة 
لتحسني إدارة األداء باجلهات 
احلكومية وذلك في إطار رؤية 
الدولة واألهداف اإلستراتيجية 
للتنمي����ة، وخط����ط التنمية 

متوسطة األجل والسنوية.
وأض����اف أن ورش العمل 
متثل أحد مكونات مش����روع 
استش����اري عاملي لتحس����ني 
الكويت  وتسريع تنافس����ية 
إقليمي����ا وعاملي����ا برعاي����ة 
ال����وزراء  وتوجي����ه مجلس 
الكويتي، ومتابعة مس����تمرة 
الفهد وذلك  من الشيخ أحمد 

اعلن امني الصندوق ورئيس 
اللجن���ة اإلدارية واملالية في 
التعاونية  جمعية مش���رف 
عبدالرحمن القديري عن خطط 
تنظيمية ادارية كبيرة بجانب 
املشاريع احلديثة واالنشطة 
واملهرجان���ات  املتنوع���ة 
التسويقية التي سيكون لها 
دور فعال وحيوي في منطقة 
مش���رف وضاحي���ة مبارك 
العبداهلل.. مؤكدا ان اجلمعيات 
التعاونية اصبحت صروحا 
مهم���ة تعمل عل���ى حتقيق 
اه���داف اجتماعي���ة متعددة 
املجاالت التعليمية والصحية 
والثقافية والدينية والرياضية 
وغيرها من اخلدمات فضال عن 
تقدميها الدعم جلميع املرافق 
احلكومية واخلدماتية على 

كل االصعدة.
وقال: قامت اللجنة اإلدارية 
واملالية بوضع اسس متطورة 
لتنشيط وظائفها وممارسة 
مهامها مبا يكفل االس���تجابة 
السريعة لعملية التحديث التي 

ترضي املساهمني واملستهلكني 
وتكفل في الوقت نفسه فعالية 
العمل اإلداري ليواكب العمل 
املالي بكل القرارات وبالتالي 
النتائج خي���ر دليل  كان���ت 
وبره���ان لع���ام 2010، فق���د 
حققنا منوا فعليا في املردود 
املالي وتطوير االنتاج واالداء 
واخلدمة للوصول الى املنافسة 
بالري���ادة عل���ى املس���توى 

التعاوني 
وقال: لقد حققنا اعلى نسبة 
لالرباح في تاريخ اجلمعية 
وبنسبة توزيع احلد االقصى 
املسموح به من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وهي %10 
الى جان���ب ارتفاع املبيعات 
واالي���رادات وصافي االرباح 
وتخفيض املصروفات وحتقيق 
التسوق ذات  ابرز وس���ائل 
منط جديد وفريد في العمل 
التعاوني وان االجنازات التي 
حتققت خ���الل العام املاضي 
جاءت نتيجة جهود متواصلة 
وتخطيط مجلس اإلدارة الذي 

االداء من  اخترمتوه وحسن 
جهاز اجلمعية التنفيذي.

واضاف القديري: االستمرار 
في النج���اح والتميز يحتاج 
الى جهود مستمرة ومدروسة 
بشكل متواصل والذي يهدف 
اليه مجلس اإلدارة، كما نتطلع 
الى ان يكون تطوير اخلدمات 
بجميع مجاالته���ا وانواعها 
ومن هنا ينبع احلرص على 
التحديث الدائم ودعم التطوير 
املثاليني  وتكرمي املوظف���ني 
واالفرع املتميزة احدى وسائل 
مكاف���أة املجتهدي���ن ويبرز 
سعي املجلس الى اجناز كل 
ما يرضي رواد اجلمعية عبر 
اعادة تصميم وتطوير بعض 
االس��واق واالفرع واالقس�ام 
واحلرص على تقدمي اخلدمات 
بحلة جديدة تهدف الى خلق 
بيئة تعاونية ناجحة تناسب 
الواجهة احلضارية واإلدارية 
مع مراعاة التطورات لتلبية 
اخلدم���ات اجلدي���دة وم���ن 
املنطل���ق كانت االهمية  هذا 

التوس���عة لبعض  لعمليات 
املرافق ومتديد ساعات العمل 
لتقدمي خدمة افضل للمنطقة 
وابنائه���ا ويدعمنا بذلك ثقة 
املساهمني واقتراحاتهم البناءة 
والهادفة لتطوير اداء اجلمعية 

وخدماتها.
واوضح أنه وللمرة األولى 
ستقوم جمعية مشرف بتسيير 
رحلة عمره للموظفني لتكون 
احدى املكاف���أة للعاملني في 
اجلمعي���ة عل���ى مجهودهم 
العمل وان  ف���ي  وتفانيه���م 
الرحلة سيحدد قريبا  موعد 
بعد االنتهاء م���ن اج��راءات 

السفر.
القديري مبستهل  ورّحب 
الس���نوي للجمعية  اللق���اء 
التي  العمومية واالنتخابات 
املوافق  ستكون يوم االثنني 
4/18 وموعد اجراء االنتخابات 
ي���وم الثالث���اء املوافق 4/19 
وسيتم توزيع كتيب التقرير 

االداري واملالي بداية ابريل.
محمد راتب  ٭

ضمن مشروع حتسني وتسريع 
تنافسية الكويت إقليميا وعامليا 
باالستعانة باملكتب االستشاري 
العاملي )مونيتور جروب( الذي 
يدير مشروعا استشاريا مكثفا 
بالكوي����ت بالتعاون مع فرق 
وطنية محلية لتنفيذ مبادرات 

النظم  تنموية مهمة، تطوير 
الوطنية، تطوير  اإلحصائية 
نظام إدارة األداء، وحتس����ني 
الكويت على  وضع وترتيب 

املؤشرات العاملية املهمة.
وعن س����بب انعق����اد هذه 
الورش في ه����ذه الفترة قال 
العبدهلل انه كان مخططا لها 
سابقا في الشهر اخلامس من 
املشروع الذي يقام بالتعاون 
مع استشاري عاملي ويتم جمع 
القياديني في الدولة من اجل 
استطالع رأيهم في مؤشرات 
القياس وآلية حتديدها وفي 
الثالثة االش����هر الالحقة تتم 
اللقاءات بني املستشار واجلهات 
احلكومية لربط هذه املؤشرات 
بش����كل تفصيل����ي اكثر وفي 
االش����هر الثالثة االخيرة يتم 
اطالق هذا املشروع مضيفا انه 
باالنتهاء م����ن املرحلة االولى 
نكون قد تقدمنا على اجلدول 
الزمني املقرر لهذا املش����روع 

بشهر كامل.
العام  ق����ال االمني  بدوره، 
للمجلس االعل����ى للتخطيط 
والتنمية د.عادل الوقيان اننا 
نقترب من نهاية السنة االولى 
الس����نوية  من تنفيذ اخلطة 
االولى للكويت لسنة 2011/2010 
ولذلك البد من ان يكون هناك 
قي����اس الداء عم����ل احلكومة 
وسيندرج في التقرير الفصلي 
الرابع اخلتامي لكامل أعمال 

السنة.
واشار الى ان الورش تتعلق 
مبوضوع التنويع االقتصادي 
في اخلطة التنموية متوسطة 
االجل وهي استكمال لقياس 
مؤشرات االداء وهو ما يعبر 
عن محصلة عم����ل بدأت مع 

ش����ركة مونتور العاملية منذ 
نوفمبر املاضي واختتام هذه 
الورش ميثل انتقاال الى املرحلة 
املقبلة وهي مرحلة التحادث 
املباشر مع كل جهة على حدة 
كي نضع خريطة طريق لوضع 

مؤشرات االداء.
م����ن جانب����ه، اعتبر مدير 
املركزي����ة  االحص����اء  ادارة 
د.عبدهلل سهر ان هذه الورش 
اس����تكمال خلط����ة تنفيذية 
التنموية  لتفعي����ل اخلط����ة 
الترابطية  السياسات  ونسج 
بني املؤسسات احلكومية التي 
تتصل مشاريعها باخلطة منذ 
نوفمبر املاضي. وأكد الشيخ 
أحمد الفهد في بيان صادر عن 
مكتبه على أهمية توافر نظم 
إلدارة األداء باجلهات احلكومية 
الكويتية لتحسني قدرتها على 
تقييم إجناز اخلطة اإلمنائية 
متوس����طة األج����ل من خالل 
مؤش����رات قابلة للقياس، مبا 
يعزز املساءلة والشفافية بتلك 
اجله����ات. كما أكد على أهمية 
أن تتواف����ر البيانات الالزمة 
والتقارير املناسبة حول تقييم 
أداء اخلطة متوس����طة األجل 
باجلهات املختلفة بحلول عام 
2012. هذا ومن املقرر أن تشهد 
القادمة، الشروع في  املرحلة 
تطبيق املرحلة الثانية من نظام 
إدارة األداء باجلهات احلكومية 

ليشمل 57 جهة.
 وأش����ار البي����ان إل����ى ان 
ورش العم����ل تناولت أربعة 
محاور أساسية وهي التنمية 
البش����رية، التميز املؤسسي، 
االزدهار االجتماعي والتنويع 

االقتصادي.
رندى مرعي   ٭

الخ�دمة  ع�ق���د دي����وان 
الم�دني���ة ممث�ال ف���ي إدارة 
التوظف  مراق�ب���ي ش���ؤون 
لقاء دوريا مع بعض الجهات 
الحكومية بعنوان »مالحظات 
التوظ�ف  مراقب���ي ش���ؤون 
الترقية باالخت��يار  ب�ش���أن 
ووس�ائل معالجتها بالجهات 

الحكومية«.
اللقاء عرضا  وقد تضمن 
مفص���ال ألح���كام الترقي���ة 
باالختيار ح��س���بما وردت 
بنظام الخدمة المدنية وقرار 
المدنية رقم  الخدمة  مجلس 
)2006/37( المع���دل بالقرار 
رقم )2008/6( بشأن قواعد 
المرش���حين  المفاضلة بين 
للترقي���ة باالختي���ار، وقد 
تناول ض�وابط االس���تثناء 
المق���رر للوزي���ر ف���ي حال 
الترقي���ة باالخ�تي���ار دون 
المفاضلة  اتب���اع ضواب���ط 
وذل���ك بالنس���بة لش���اغلي 
بعض الوظائف ذات تأه��يل 
أو تدريب معين وذلك بما ال 
يج��اوز ثلث الدرجات، كذلك 
ت��متع الم�ث�ب�ت في الوظي��فة 
اإلش�رافية باألفض�لية دون 
إلي�ه���ا، وضرورة  المنتدب 
حصول الجه���ة على موافقة 
مس���بقة كتابية مم���ن يتم 

ترشيحه للترقية.
وكذلك تناول اللقاء الترقية 
للدرجة )ب(، )أ( وأنها ال تكون 
إال باالختيار، وضرورة حصول 
المرش���ح للترقية باالختيار 

بعض الموظفين خاصة غير 
الحاصلي���ن عل���ى مؤهالت 
أدنى م���ن الجامعي والترقي 
إلى بعض الدرجات وقد يصل 
األمر إلى الحرمان مطلقا من 

الترقية.
والجدي����ر بال�ذكر أن هذا 
ف���ي إطار خطة  اللقاء يأتي 
الدي���وان نحو نش���ر الوعي 
الجه���ات  القانون���ي بي���ن 
الحكومي���ة تفعيال لت�كليف 
مجل���س ال���وزراء الموق���ر 
لدي�وان الخدمة المدنية بعقد 
لق�����اءات دورية مع الجهات 
الحكومية ال�تي لديها مخالفات 
متكررة وسوف يستمر عقد 
اللقاءات بصف���ة دورية في 
كافة الموضوع���ات التي تم 
رصد مخالفات بش���أنها من 
قبل مراقبي شؤون التوظف 
مع نش���ر كافة المبادئ التي 
قررها الديوان في هذا الشأن 
وتعميمه���ا عل���ى الجه���ات 
الحكومية عند كل لقاء دوري 

يتم عقده. 
وتم توجيه الشكر للجهات 
التي حضرت هذا  الحكومية 
اللق���اء والبالغ���ة )17( جهة 
وس���اهمت فيه بع���دد )27( 
ممثال عنها مما يؤكد حرص 
الجهات الحكومية على تطبيق 
القانون بشكل صحيح ويدل 
على رغبة الجميع في إعالء 
القانون وااللت�زام به من اجل 
تحق�ي���ق المص�لحة الع�امة 

ال�تي ينشدها الجميع.

على تقريري كفاءة فعليين 
بمرتبة )ممتاز( في السنتين 

األخيرتين. 
كذلك تناول اللقاء مفهوم 
الذي يمنح  المؤهل األعل���ى 
أفضلية للترش���ح للترقية 
باالختيار وان دبلوم الدراسات 
العليا يع���د مؤهال أعلى من 

اإلجازة الجامعية.
وخ���الل اللق���اء ع���رض 
الحاض���رون ع���ن الجهات 
الحكومية كافة االستفسارات 
اللق���اء  بش���أن موض���وع 
والمعوقات التي تواجههم في 
تطبيق بعض جوانب نظام 
الترقية باالخ��تيار، وكانت 
لهم مداخالت ايج��اب��ية خالل 
عرض الموضوع أسهمت في 
وضع معالج��ات للمخالفات 
التي ت���م رصده����ا بمعرفة 
التوظ�ف  مراق��بي ش����ؤون 
أتاح  الجه�����ات، كذلك  بتلك 
اللق���اء للح��اض��رين تقديم 
رؤى وم�قت��رح���ات ح���ول 
اللق���اء، وبي���ان  موض���وع 
الم�عوقات وآلي��ات ت��ن�ف���يذ 
الترقي���ة باالخت���يار  نظ�ام 
وااليجابيات والسلبي��ات في 
ضوء ما ظه���ر من التطبيق 
ق���رار  العمل���ي لنص���وص 
مجلس الخدم���ة المدنية في 

هذا الشأن.
أثير  وكان م���ن أهم م���ا 
بشأنه النقاش اآلثار السلبية 
ألفضلية المؤهل األعلى وأن 
تلك األفضلي���ة تحول دون 

د.عادل الوقيان

الشيخ محمد العبداهلل متحدثا للصحافيني

..ويدعو 41 مواطنة ملراجعته اليوم
دعا ديوان اخلدمة املدنية 
41 مواطنة ملراجعته اليوم 

اخلميس وذلك الستكمال تقدمي 
املستندات متهيدا لترشيحهن 
للعمل في اجلهات احلكومية.
وفيما يلي أسماء املدعوات:

آمنة احمد عبداهلل اخلضري  ٭
إسراء عادل مزيد العبيد  ٭

عيده فارس سعدون العازمي  ٭
فاطمة عيسى عبدالعزيز حاجي  ٭

مرمي معجب مفلح عيد  ٭
إسراء ابراهيم عبداهلل   ٭

التركي
عذاري محسن عبداهلل   ٭

العجمي
حنان محمد فالح العنزي  ٭

سعاد حمود معدي الرشيدي  ٭
نوال محمد خليف الشمري  ٭
جميلة حمود خالد العدواني  ٭
 ٭ نورة سعد صياح العازمي
رمي علي سويلم الرشيدي  ٭

عبير عبداهلل محمد بوحشي  ٭
 ٭ فاطمة حربي جمعان 

الظفيري
آمنة احمد عيد اجلميلي  ٭

سارة رياض محمد   ٭
الدوسري

دالل بدر مبارك سالم  ٭
فوزية مطلق ملفي املطيري  ٭

مرمي سماح فهد املطيري  ٭
فاطمة عبدالرحيم احمد   ٭

العصفور
حصة حمد محمد اجلريوي  ٭
نوف حمود خالد العدواني  ٭
منيرة معجب فالح العجمي  ٭

شماء عبدالهادي خلف   ٭
السبيعي

مرمي عيد محمد الرشيدي  ٭
سارة فيحان ماجد العتيبي  ٭
هيا عزم عويضه الهاجري  ٭

بشاير جاسم مجبل املطيري  ٭
أمل ضامن عبيد الشمري  ٭
أمثال بدر ناجى الهرشاني  ٭

حترير مناع سليمان   ٭
احلربي

أسماء مضحي مشعل   ٭
الصليلي

زينب فيصل نعمه بوفتني  ٭
غزيل حسن مناع العجمي  ٭

 ٭ سارة عبدالكرمي محمد 
الديولي

مرمي ناصر محمد الشراح  ٭
فاطمة فوزي محمد   ٭

املنصور
بشاير سعود دغيمان باتل  ٭

سارة خالد فهد العتيبي  ٭
شيرين حسني علوش   ٭

احلميدي

الديوان حدد قواعد املفاضلة بني املرشحني للترقية باالختيار

القديري: »تعاونية مشرف« تسعى لتقدمي األفضل دائما

عبدالرحمن القديري

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 
بدر العناز اهتمام املجلس بتطوير أداء اجلمعية 
والسعي املس���تمر لتحقيق طموحات املساهمني 
وأهالي املنطقة وباألنش���طة االجتماعية املتنوعة 
وتنفيذ املش���اريع اإلنشائية اخلاصة ببناء فروع 

خدماتية استكماال لدائرة اخلدمات باجلمعية. 
وقال العناز في مؤمتر صحافي عقده في مبنى 
اإلدارة بحض���ور عض���و مجل���س اإلدارة فيصل 
األنصاري للحديث ع���ن إجنازات اجلمعية خالل 
الفترة األخيرة: إنه متت توسعة املواقف وزيادتها 
الس���تيعاب أعداد السيارات التي تقصد اجلمعية 
وفروعها حتى بلغ عدد املواقف التي مت زيادتها )72( 
موقفا، مشيرا إلى أنه متت مقابلة وزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود، حيث دار احلديث حول نقل 
إدارة مراك���ز خدمة محافظ���ة العاصمة املوجودة 
باليرموك بجوار اجلمعية مبركز الضاحية وذلك 
لصغر املنطقة وحدوث ازدحام بها وهذا يؤثر سلبا 
على عملية التسوق باجلمعية واملبيعات اليومية 
مما يضطر بعض املساهمني واألهالي إلى التوجه 
ملنافذ تسويقية أخرى لعدم وجود مواقف كافية 
حيث يشغلها موظفو إدارة مراكز خدمة محافظة 

العاصمة وجهات حكومية أخرى. 
وأضاف العناز: لقد أبدى وزير الداخلية موافقته 
ألنه يستشعر ذلك لتواجده باملنطقة، وقد وعدنا 
خيرا في حل هذه املشكلة بنقل مقر اإلدارة املذكورة 
إلى مكان آخر، ونحن بدورنا نشكر وزير الداخلية 
على استقباله الطيب لنا واستعداده للتعاون مع 
اجلمعية، ونعتذر ألهالي املنطقة واملساهمني بسبب 
االشغال التي تتم بساحة اجلمعية من أجل تبديل 

األرضيات اخلارجية مبركز الضاحية.
كما أضاف العناز أنه مت توقيع عقد لالستشارات 

الهندس���ية للترخيص واإلش���راف على بناء فرع 
لوازم العائلة على مس���احة 225 متر مربع مقابل 
السوق املركزي، كما يجرى اآلن استخراج تراخيص 
البناء إلنش���اء فرع للجمعي���ة بالقطعة رقم )2( 
لتقدمي خدماته لألهالي، باإلضافة إلى وجود فرعني 
بالقطعتني )3( و)4( لتوفير الس���لع واخلدمات، 
كما مت مخاطبة الش���ؤون للموافقة على توسعة 

فرع قطعة )4(.
وحتدث العناز عن مش���روع جتميل ش���وارع 
املنطقة بالنجيل الصناعي فقال: إن هذا املشروع 
من بني مشاريع اجلمعية يقع في شارع عبدالعزيز 
ب���ن باز ويصل ما بني الدائ���ري الرابع واخلامس 
على امتداد واحد كيلومتر من أجل تزيني وجتميل 
املنطقة في إطار الدور االجتماعي والتنموي الذي 

تقوم به اجلمعية باملنطقة.

التطوير اإلداري

وحول إع���ادة هيكلة تنظيم مكاتب اإلدارة مبا 
يتماش���ى مع تطور العمل باجلمعية قال العناز: 
لقد مت اعتماد هيكل وظيف���ي باجلمعية الغرض 
منه منح صالحيات للمدراء ورؤساء األقسام مبا 
يسمح بإجناز العمل دون تعطيل أو ورتني يعيق 

األداء عن اإلدارة املركزية.
من جانبه، طالب عضو مجلس اإلدارة، فيصل 
األنصاري بتنظيم برامج لتوعية املستهلك بالسلع 
البديلة عن السلع التي يقوم موردوها برفع أسعارها، 
داعيا املستهلكني إلى التعاون مع اجلمعيات التعاونية 
في حال االمتناع عن شراء السلع التي تزيد أسعارها 
على 15%، وذلك للضغط على الشركات وإجبارها 

على خفض أسعار سلعها.
محمد راتب  ٭

جانب من املؤمتر الصحافي

بناء فرع لوازم العائلة وإنشاء فرع في قطعة 2

العناز: تعاونية اليرموك تسعى
لتطوير املنطقة بكل مرافقها

العناز: زيادة سلع التعاون بجودة عالية
وسعر منافس استقطبت املستهلكني

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك 
التعاونية بدر العناز أن قيام االتحاد بزيادة سلع 
ماركة التعاون وإدراج الدجاج مثال، سيعمل بال 
شك على خفض األسعار، خصوصا أنه يقوم 

باالستيراد بصورة مباشرة ويحرص على توفير 
أعلى معايير الجودة في األصناف، وهو ما يعمل 

على استقطاب المستهلك إلى سلعه ويفضلها 
على نظيراتها نظرا لما تتمتع به من الجودة 

العالية والسعر المنافس، مطالبا الجهات المعنية 
بإحكام مراقبتها على جميع السلع خصوصا 

ذات األوزان مثل البهارات والهيل والبن، 
وذلك للحيلولة دون حدوث أي تالعب من قبل 

الشركات.
وقال: إن جمعية اليرموك ستنتهج قريبا عملية 
التعبئة لتلك المواد داخل الجمعية، مما سيصب 

في صالح المساهمين.

أسعار مذهلة مبهرجان اخلضار والفواكه 
بتعاونية خيطان اإلثنني واخلميس 

وأعضاء جلنة مراقبة األسعار، 
والتي تسير في االجتاه الصحيح 

خلدمة املستهلك.
وقال العتيبي: لقد أخذنا على 
عاتقنا في مجلس اإلدارة مسؤولية 
الوقوف إلى جانب املس���تهلكني 
في شتى الظروف، ولن نتوانى 
التسويقي في  إثراء اجلانب  في 
اجلمعية مبا يرضي أذواق أهالي 
املنطقة وميكنهم من شراء أفضل 
السلع بأرخص األثمان، مشيرا في 
هذا الصدد إلى أن إس���تراتيجية 
مجلس اإلدارة تتمثل في التعاون 
مع كبرى الشركات املوردة إلطالق 
مهرجانات تسويقية مميزة على 
م���دار الع���ام، وتوزيعه���ا تبعا 
للمواس���م كمهرجان القرطاسية 

ومهرجان الصيف ولوازم البر.
محمد راتب  ٭

تطبيق قوانني وزارة الشؤون في 
هذا الشأن، والتي تنص على أن 
العامل الذي يتم إنهاء خدماته البد 

وان يتسلم رواتب ثالثة أشهر.
وكشف العتيبي في تصريح 
صحافي أن اجلمعية رفضت الكثير 
من طلبات رفع األسعار التي مت 
تقدميها للجمعية من جانب عدد 
كبير من الشركات املوردة، مشددا 
على التزام مجلس اإلدارة بتعاميم 
التعاونية،  احت���اد اجلمعي���ات 
وبضوابط ولوائح جلنة مراقبة 
األس���عار، والتي اعتبرها صمام 
األمان حلماية املستهلك في الوقت 
احلالي من جشع التجار واستغالل 
أي ظروف لرفع أس���عار سلعهم 
دون أي مبرر، حيث يتم التنسيق 
مع اللجنة بشكل دقيق لتالفي أي 

ثغرة في هذا اجلانب.
من جانب آخر، أشاد العتيبي 
التي يبذلها  باجلهود اجلب���ارة 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حسني الدويهيس، والتي ساهمت 
مبا ال يدع مجاال للشك في إثراء 
العمل التعاوني، وحتسني صورته 
وإعادة ثقة اجلمعيات التعاونية 
باالحتاد، وقال: إن كلمة الش���كر 
للدويهيس واجبة ومس���تحقة، 
السيما أنه ال يكل وال ميل من خدمة 
احلركة التعاونية والوقوف إلى 
جانب املستهلكني وإطالق املزيد 
من املهرجانات التسويقية، وتنفيذ 
املشاريع احليوية، وتأمني حاجة 
البالد من أجود السلع األساسية 
واالستهالكية بأسعار تنافسية 
حتت ماركة التع���اون، متوجها 
بالشكر أيضا إلى وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاس���ي وذلك عل���ى متابعته 
وجه���وده ف���ي خدم���ة احلركة 
التعاونية، كما أشاد بجهود رئيس 

أعل���ن رئيس مجل���س إدارة 
التعاونية خالد  جمعية خيطان 
ضاوي العتيبي أن اجلمعية أطلقت 
اليوم مهرجانها التسويقي لشهر 
مارس، والذي سيس���تمر حتى 
نهاية الش���هر اجلاري ويشتمل 
على تخفيض���ات ضخمة تفوق 
70%، على أسعار الكثير من السلع 
الغذائية األساسية، وذلك بالتعاون 
مع عدد كبير من الشركات املوردة، 
مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة يهدف 
من إقامة تلك املهرجانات إلى حتمل 
مس���ؤولياته والوفاء بالتزاماته 
التي قطعها على نفسه في مواجهة 
غالء األس���عار وتخفيف األعباء 
عن كاهل املس���تهلكني خصوصا 
ذوي الدخ���ل احمل���دود، وتقدمي 
أجود السلع بأسعار في متناول 

يد اجلميع.
العتيب���ي أن جمعية  وأك���د 
خيطان قامت في اآلونة األخيرة 
بتطوي���ر مهرجان���ات اخلضار 
والفواكه التي يتم إطالقها بشكل 
أس���بوعي، وذلك بعد اس���تبدال 
الش���ركات املوردة ملا يصب في 
صالح املس���تهلك، مشيرا إلى أن 
مهرجان اخلضار والفواكه أصبح 
يطلق يوم���ي االثنني واخلميس 
من كل أس���بوع، وبتخفيضات 
مذهلة في األس���عار نتحدى بها 
جميع تعاونيات الكويت، عالوة 
عل���ى مراعاة مس���توى اجلودة 
في األصناف الطازجة التي يتم 

االلتزام بها بشكل دائم.
العتيب���ي أن اجلمعية  وبني 
انتهجت سياسة تسويقية جديدة 
ساهمت بصورة واضحة جدا في 
تنش���يط حركة املبيعات لديها، 
في حني أنها تطبق خالل الوقت 
احلالي سياسة تقليص املصروفات 
خالد ضاوي العتيبيبشكل عام وقال: لقد حرصنا على 


