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عبداهلل الدرعان 
د.ياسني الفارسي

حمد املجمد

شكر وزيرة الشؤون على ثقتها.. ودعا اجلميع إلى التكاتف والعمل املشترك

الزايد أميناً للصندوق والسنافي ممثالً لدى االحتاد

الدرعان: »تعاونية الفردوس« ستشهد نهضة جديدة 
في األنشطة واملهرجانات التسويقية

الفارسي التقى بعض مسؤولي »اخلدمة املدنية«: 
حسم ملف بدالت العاملني بـ »اإلعالم«

املجمد رئيسًا لتعاونية »الدسمة« و»بنيد القار« بالتزكية 
واحلميدة نائباً و الدرعاوي أميناً للسر

أكد رئيس مجل���س إدارة 
جمعية الف���ردوس التعاونية 
املعني عب���د اهلل الدرعان على 
العمل وفق أجن���دة واضحة 
املعالم تتضمن خطة تسويقية 
ممي���زة وأنش���طة اجتماعية 
هادفة تسهم في رفد اجلمعية 
مبقومات الريادة، وحتس���ني 
املركز املال���ي وتطوير العمل 

اإلداري والنهوض به. 
وشكر الدرعان في تصريح 
وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل ذكرى الرشيدي على 
ثقتها. مؤك���دا اننا »نعتبرها 
وسام شرف يستوجب العمل 
اجل���اد واملس���ؤول وحتقيق 
أفضل النتائ���ج بالتعاون مع 
أعضاء مجل���س اإلدارة الذين 
يحمل���ون رؤية تس���ويقية 
ذات أفق مس���تقبلي«.وبني أن 
اإلدارة اجلديدة لن تسمح على 
اإلطالق بالتقصير أو اإلخالل 
بالواجب���ات، مش���يرا إلى أن 

كش���ف رئي���س نقابة 
العاملني في وزارة االعالم 
د.ياسني الفارسي أن اجتماعا 
عقد األسبوع املاضي مع 
مسؤولني في ديوان اخلدمة 
املدنية بحضور مدير ادارة 
الشؤون االدارية في الوزارة 
جاس���م الكن���دري، وذلك 
حلسم ملف بدل »النوبة« 
وبدل »طعام« للعاملني في 
مختلف قطاع���ات وزارة 

االعالم.
الفارسي في   وأوضح 
تصريح أنه مت االتفاق خالل 
االجتماع على صرف هذه 
البدالت ملس���تحقيها من 
ادارات األمن  العاملني في 
والسالمة والعالقات العامة 
ومطبعة احلكومة والنقليات 
واالدارات الهندسية والفنية 
في مختلف القطاعات ذات 
طابع »نوبات«، مؤكدا أنه مت 
مناقشة أيضا بدل الطعام 
ومت االتف���اق على صرفها 

أس���فرت االنتخاب���ات 
التكميلية جلمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية عن 
فوز يوسف الزايد باملركز 
األول بحصوله على 734 
صوتا، في حني حل ثانيا 
مهدي جعفر مقيم ب� 722 
صوتا، وج���اء في املركز 
الثالث عب���د اهلل خليفة 

الدرعاوي ب� 720 صوتا.
وكان���ت االنتخاب���ات 
ش���هدت تنافس قائمتي 
التع���اون والتوافق على 
الش���اغرة، ولم  املقاع���د 
يح�الف احل����ظ ك�ال م�ن 
أحمد سالم الشيخ مساعد 
الذي حص���د 717 صوتا، 
اللطي���ف  وخال���د عب���د 
أحمد 715 صوتا، ومهدي 
محمود سيد املوسوي 707 

أصوات.
وبعد ص���دور النتائج 
مت تشكيل مجلس اإلدارة 
اجلديد بالتزكية، حيث متت 
تزكية حمد إبراهيم املجمد 
رئيسا ملجلس اإلدارة، وعبد 
اهلل ثام���ر احلميدة نائبا 
الزايد  للرئيس، ويوسف 
أمينا للصندوق، وعبد اهلل 
الدرعاوي أمينا للسر، وفهد 
عبد اهلل الس���نافي ممثال 

للجمعية لدى االحتاد.
وبهذه املناس���بة قال 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
القار حمد  الدسمة وبنيد 

اإلصالحات ستش���مل جميع 
اجلوانب اإلدارية والتسويقية 
واإلنشائية واخلدمية، حيث 
سيشهد املساهمون خالل األيام 
املقبلة تغييرات جذرية، داعيا 
إياهم إلى الوقوف إلى جانب 
مجلس اإلدارة املعني، ودعمه 
بكل الوسائل جلعل اجلمعية 
من اجلمعيات املنافس���ة على 
مستوى املنطقة والكويت كلها. 
وأوضح الدرعان أنه س���يتم 
إطالق مهرجانات تس���ويقية 
متنوعة بحسب املواسم جلميع 
املس���اهمني واملستهلكني، إلى 
جانب مهرجانات متخصصة 
بني احلني واآلخر بخصومات 
مميزة، وذلك بعد االتفاق مع 
كبرى الشركات على تقدمي السلع 
االساسية واالستهالكية بأسعار 
مناسبة.واشار إلى أن استعادة 
الثقة أم���ر بالغ األهمية، وهو 
محوري في العالقة بني مجلس 
اإلدارة واملساهمني والشركات، 

على الفئة األولى وهي 90 
دينارا شهريا وذلك على 
الراحة  اعتبار أن ساعات 
فيها أكثر من ساعات العمل، 
على ان يت���م صرف بدل 
طعام للفئة الثانية لالدارات 
التي فيها  املواقع  لبعض 
أكثر من  العمل  س���اعات 
ساعات الراحة وهي أماكن 
محددة حسب قرار ديوان 
املدني���ة.  ولفت  اخلدمة 
الفارسي الى أنه بالنسبة 
لالداريني كان هناك تباين 
في وجهات النظر في ديوان 
اخلدمة املدنية حول صرف 
هذين البدل���ني لهم، لذلك 
مت االتف���اق على أن يكون 
هناك رد رسمي من ديوان 
اخلدمة املدنية حول صرف 
الب���دل لالداريني في  هذا 
مختلف قطاعات الوزارة، 
مع اس���تمرار صرف بدل 
العمل االضافي لهم حلني 
فص���ل الديوان ف���ي هذا 

املجمد، إن مجلس اإلدارة 
س���يقوم بوض���ع خطة 
تسويقية وإدارية لتطوير 
املرك���ز املال���ي للجمعية 
وجعلها م���ن اجلمعيات 
املنافس���ة على الصدارة 
من حيث اخلدمات املقدمة 
للمساهمني ورواد اجلمعية، 
إضافة إلى النتائج املالية 
احملققة واألرباح املوزعة.

وبني أن أعضاء مجلس 
اإلدارة متفقون جميعا على 
ضرورة النهوض بالعمل 
التعاوني، وجعل جمعية 
الدسمة وبنيد القار محط 
اهتم���ام اجلمي���ع ومثاال 
يحتذى، وهذا ما سنعمل 
عليه خ���الل األيام املقبلة 
العمل املشترك  من خالل 
واجلهد املتواصل للحفاظ 
على املكتسبات التي حققتها 

املجالس السابقة.
بصم���ات  ووض���ع   
واضح���ة تنعكس إيجابا 

على املستقبل التعاوني.
أم���ني  ب���دوره، ق���ال 
الزايد  الصندوق يوسف 
الذي فاز باملركز األول في 
االنتخابات التكميلية، إن 
أمر  الكرام  ثقة املساهمني 
نعتز به وهو وسام شرف 

على صدورنا.
انه سيتم  إلى   مشيرا 
العمل خالل األيام املقبلة 
وف���ق خط���ط واضح���ة 

واعدا بتعزيز الثقة وتنميتها 
والعم���ل على توفير الس���لع 
كاملة ف���ي جمعية الفردوس، 
وسداد املس���تحقات أوال بأول 
وفق خطة مالية س���تعزز من 
هذا التوجه والهدف.وذكر أن 
املشروعات اإلنشائية ستعمل 
على تعزيز املركز املالي للجمعية 
من خالل االس���تثمارات التي 
ستحققها، واخلدمات الكبرى 
التي س���تقدمها للقاطنني في 
املنطقة، حيث سيعمل مجلس 
اإلدارة للحصول على تراخيص 
للعديد من املشروعات احليوية 
التي تعتبر إضافة نوعية في 
عمل اجلمعية خ���الل الفترة 
املقبل���ة. واختتم الدرعان بأن 
العمل املشترك بروح الفريق 
الواحد هو الوحيد القادر على 
حتقيق األهداف، مؤكدا سعيه 
إلى التوافق والتنسيق مع جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
محمد راتب  ٭

امللف«.
 وطالب الفارسي القطاع 
االداري واملال���ي بالعمل 
على ص���رف هذه البدالت 
ملس���تحقيها بأقرب وقت 
ممكن بعد أن حدد ديوان 
اخلدمة املدنية أحقية هذا 
البدل لبعض االدارات، مثمنا 
اهتمام القياديني في وزارة 
االعالم ملتابعتهم هذا امللف 
م���ع اجلهات املختصة في 
الدولة والعمل على ايجاد 
احللول املنصفة والداعمة 
للعاملني في وزارة االعالم 
وهو األمر الذي س���تكون 
له انعكاسات ايجابية في 
العاملني في مختلف  أداء 
قطاعات ال���وزارة، معربا 
عن شكره للوكيل املساعد 
للقط���اع االداري واملالي 
خالد السبيعي الهتمامه 
ومتابعت���ه لهذا املوضوع 
والعمل على اجنازه بأقرب 

وقت ممكن.

لتحقيق طفرة على جميع 
املستويات.

وأش���ار إلى أنه سيتم 
إطالق مجموعة متنوعة 
من املهرجانات التسويقية 
والعروض على مدار العام 
الت���ي تش���مل األصناف 
األساسية واالستهالكية، 
إضاف���ة إل���ى األنش���طة 
املتنوعة واخلدمات املختلفة 
للمناطق التابعة جلمعية 

الدسمة وبنيد القار.
 وأوض���ح أن مجلس 
ب���روح  اإلدارة س���يعمل 
الفريق الواحد للوصول إلى 
األهداف املنشودة وحتقيق 

أفضل النتائج.
من ج�هته قال امني السر 
إن�ه  ال�درعاوي  ع�بد اهلل 
س����يتم إط�الق ب�رنامج 
ل�ألنش���طة  مخص����ص 
الهادفة، وط�رح خص�ومات 
امل�هرجانات  هائلة ف����ي 
التسويقية، وتوفير افضل 
اخلدمات للمساهمني الكرام، 
وتعزي���ز التواصل معهم 
وإطالعهم على اإلجنازات 
واملشروعات وأعمال مجلس 

اإلدارة اوال بأول.
 م�ع احلرص على تنشيط 
اجلوان���ب االس���تثمارية 
وتقدمي مشروعات بناءة 

لتحسني النتائج املالية.

محمد راتب  ٭

تفتيش على محال بيع اللحوم

تسجيل بعض املخالفات

خالل جولة تفتيشية على سوق اللحوم بالشويخ وشارع اجلملة

فريق العاصمة يحرر محاضر ضبط لباعة حلوم 
ويجول على محالت القرقيعان واحللويات

قام فريق م���ن محافظة 
العاصمة بتحرير عدة محاضر 
ضب���ط وحتويل إلى النيابة 
العامة بحق بعض باعة اللحوم 
الذين رفضوا بيعها للزبائن 
بالكيلوغرام وأجبروهم على 
شرائها ذبيحة كاملة، وذلك 
خالل حملة تفتيش���ية على 
االس���واق املركزية ومحالت 
بيع اللحوم بالشويخ وشارع 
اجلملة لرصد رفع أسعار املواد 
الغذائية واللحوم وذلك قبل 
حلول شهر رمضان املبارك.

كما ج���ال الفري���ق على 
محالت القرقيعان واحللويات 
اخلاصة باألطفال بهدف التأكد 
من سالمة املواد الغذائية قبل 
عرضه���ا وبيعها للمواطنني 
واملقيم���ني، وذل���ك في إطار 
خط���ة تفتيش���ية محكم���ة 
ع���ن طريق مفتش���ي وزارة 
التجارة ملنع أي رفع مصطنع 
لألسعار واس���تغالل الشهر 
الفضيل والتأكيد على اتخاذ 
اإلج���راءات القانونية حيال 
أي مخالفة لقرارات التجارة. 
وقد ضم الفريق كال من مدير 
التجارية علي  الرقابة  إدارة 
الهاجري، ومراقب العاصمة 
فيصل األنصاري، واملفتشني 
فواز املطيري وعلي السبيعي 
العنج���ري وأحمد  وزي���اد 
اجلويدان ويوسف الرشيدي 
الطبطبائي وفيصل  وفه���د 

األدغم ومحمد اجلفيرة.
 ٭محمد راتب 
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إطالق مجموعة 
متنوعة من 
املهرجانات 
التسويقية 

والعروض على 
مدار العام تشمل 

األصناف األساسية 
واالستهالكية


