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»الشؤون« تسقط عضوية 4 أعضاء

في تعاونية الشامية والشويخ
بشرى شعبان

شددت وزارة الشؤون على تطبيق قانون 
التعاون اجلديد والقرارات الوزارية التابعة له 
على كافة اجلمعيات التعاونية من خالل الرقابة 
اإلدارية واملالية، حيث وجه الوكيل املس���اعد 
لقطاع التعاون د.مطر املطيري كتابا جلمعية 
الشامية والشويخ التعاونية يؤكد فيها إسقاط 

عضوية 4 أعضاء من مجلس اإلدارة بناء على 
القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013.

وأوضحت ال���وزارة ف���ي كتابها جلمعية 
الشامية والشويخ التعاونية أن مجلس اإلدارة 
عليه استدعاء العضو االحتياطي األول والثاني 
احلائزين على أعلى األصوات في آخر االنتخابات 
وذلك الكتمال النصاب القانوني ملجلس اإلدارة 

وكذلك اللجان في اجلمعية.

ما كان يح���دث من حتالفات 
الغرف املغلقة  واتفاقات في 
للوصول إل���ى مجلس إدارة 

اجلمعية.
وأضاف أنه بغض النظر 
عمن س���يصل إل���ى مجلس 
اإلدارة فإنه سيعمل بإخالص 
إلثبات نفسه لضيق خيارات 

الناخب. 
وح���ض الع���وض أهالي 
منطقة النزهة على املشاركة 
بالتصوي���ت مؤكدا ان هناك 
عالقة طردية ما بني نس���بة 
املشاركة ومن سيصل ملجلس 
االدارة.  وب���ني أنه يحمل في 
جعبت���ه الكثير م���ن األفكار 
التي ستطور جمعية املنطقة 

وافرعها وخدماتها.

العوض: أفكار كثيرة لتطوير تعاونية النزهة
أكد مرشح جمعية النزهة 
ان  التعاونية هيثم العوض 
نتائ���ج انتخاب���ات الصوت 
الواح���د س���تكون إيجابية، 
حيث ان مخرجات هذا النظام 
ستمثل جميع أطياف املنطقة 
مما ينعكس بشكل إيجابي على 

العمل التعاوني ككل.
وقال الع���وض إن العمل 
التعاون���ي سيش���هد تطورا 
سيلمسه املستهلك في القريب 
العاجل مبينا انه بالس���ابق 
كانت مجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية حك���را على كتل 
وشرائح معينة في كل منطقه 

على حسب قاطنيها.
وب���ني أن الصوت الواحد 
هيثم العوض سيجعل املنافسة شريفة عكس 

الدرعان: 19.4 ألف دينار مبيعات اليوم األول 
من مهرجان تعاونية الفردوس التسويقي

محمد راتب

أعل����ن الرئي����س املعني جلمعي����ة الفردوس 
التعاونية عبداهلل الدرعان أن املهرجان التسويقي 
الذي مت إطالقه اخلميس املاضي حقق في يومه 
األول مبيعات وصلت إلى 19.4 ألف دينار، حيث 
مت خالله طرح 200 صنف من األصناف األساسية 

واالستهالكية بتخفيضات وصلت إلى %50.
وكان الدرعان قام بإطالق املهرجان بحضور 
أمني السر ياسر اإلبراهيم ومدير عام اجلمعية 
عبداهلل املطيري وعدد من موظفي اإلدارة التنفيذية 
إلى جانب مدير املبيعات في شركة أفيكو الكويت 
معتز ياسني، إلى جانب جمع من املساهمني وابناء 
املنطقة الذين حضروا لالستفادة من التخفيضات 
املقدمة واالطالع على السلع املطروحة. وبني أن 
التخفيضات التي مت طرحها في املهرجان وفرتها 

ش����ركة أفيكو الكويت التي تعد شريكا اساسيا 
من شركاء النجاح في العمل التعاوني باعتبارها 
شركة محلية لها سمعة طيبة وسلع منتشرة في 
االسواق وقادرة على املنافسة بقوة وجدارة، وقد 
لبت نداء جمعية الفردوس بالوقوف إلى جانب 
املس����تهلكني ودعم الفكر التعاوني. وتابع باننا 
مستمرون في إطالق املهرجانات التسويقية على 
مدار العام وطرح السلع بأسعار مخفضة ودعم 
املنتجات احمللية وذلك في إطار السياسة العامة 
التي ننتهجها لتسويق السلع بالطرق احلديثة 
ما يسهم في تقوية املركز املالي، ورفده مبقومات 

الريادة على مختلف املستويات.
وفي ختام حفل االفتتاح قام مدير املبيعات في 
شركة أفيكو الكويت معتز ياسني بتكرمي املدير 
املعني عبداهلل الدرعان بتقدمي درع تذكارية تقديرا 

للجهود التي يبذلها في دعم املنتج احمللي.

عبداهلل الدرعان يفتتح املهرجان

طرح 200 صنف بتخفيضات %50

من العروض املقدمة واألسعار 
املطروحة.

وفيما يتعلق بافتتاح السوق 
املركزي بني عبد الرضا أن مجلس 
اإلدارة يصب كل اهتماماته في 
الوقت احلالي على افتتاح السوق 
املركزي بحلت����ه اجلديدة بعد 
القيام بأعمال الترميم ووضع 
الديكورات املناسبة والعصرية 
وإمتام الصب����غ ليكون بأبهى 
مظهر ومبا يتناسب مع عراقة 

منطقة الشعب وأهميتها.
الس����وق املركزي  أن  وزاد 
اجلديد سيكون نقطة انطالقة 
خلدمات جديدة وتوفير ملختلف 
أنواع السلع، إلى جانب اجتذابه 
للمستهلكني من مختلف املناطق 
ملا سيحققه من متعة التسوق 
واألريحية ف����ي التجول نظرا 
للمساحات الواسعة التي يحتوي 
عليها وطرق التسويق احلديثة 

التي سيتم العمل وفقها.
وأشار إلى انه سيتم ضم فرع 
إلى السوق  اخلضار والفواكه 
املركزي بعد أن كان مس����تقال 
وذلك تطبيقا لرغبة الكثير من 
أبناء املنطقة واملساهمني الكرام 
وهذا املطلب محق لكونه ميكن 
اجلميع م����ن احلصول على ما 
يريدون حتت سقف واحد من 
دون احلاجة إلى التوجه ملكان 

آخر.
وبخصوص مستوى األسعار 

ضم فرع اخلضار والفواكه للسوق اجلديد

عبد الرضا: إطالق أضخم مهرجان تسويقي 
لتعاونية الشعب مايو املقبل

في جمعية الشعب التعاونية، 
أكد أن أسعارنا معقولة ومقبولة 
وهناك إقبال كبير من املستهلكني 
الش����راء خ����ارج أوقات  على 
املهرجانات التس����ويقية وهذا 
مؤشر إلى أننا نقدم املنتجات 

والسلع بأسعار جيدة.
وأفاد بأن جمعية الش����عب 
التعاونية استطاعت أن حتقق 
زيادة في املبيعات واإليرادات 
اإلجمالية إضافة إلى تسديدها 
للمستحقات املتأخرة لعدد من 
اجلهات احلكومية كمستحقات 
الكهرباء  الدولة ووزارة  أمالك 

واملاء ووزارة املواصالت.

محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  الش����عب  جمعي����ة 
م.عب����داهلل عب����د الرضا علي 
أن االستعدادات تتم على قدم 
وساق الفتتاح السوق املركزي 
إلى  بحلته اجلدي����دة، إضافة 
إطالق أضخم مهرجان تسويقي 
لتحطيم األس����عار في السوق 
املركزي يش����مل جميع السلع 
الغذائي����ة واالس����تهالكية في 

السوق املركزي.
ودعا في تصريح صحافي 
رواد جمعية الشعب إلى ترقب 
موعد إطالق املهرجان التسويقي 
الضخم في ش����هر مايو املقبل 
والذي سيتم اإلعالن عن حتديد 
موعده قريبا، مبينا ان املهرجان 
سيستمر ملدة أس����بوع كامل، 
التوص����ل مع كبرى  حيث مت 
الش����ركات إلى تقدمي س����لعها 
بأسعار مخفضة للغاية وبكميات 

وافرة طيلة األيام السبعة.
وقال إن جلنة املش����تريات 
جنحت في عملي����ة التفاوض 
الش����ركات وحصلت على  مع 
الكشف  عروض مذهلة سيتم 
عنها في حينها، والتي ستكون 
مفاجأة جلمي����ع رواد جمعية 
الش����عب ومس����اهميها الكرام 
الذين ندعوهم إلى عدم تفويت 
عبداهلل عبدالرضا عليالفرصة واحلضور لالستفادة 

بخصومات تصل إلى 60% ويستمر حتى 29 اجلاري حتت رعاية وزيرة الشؤون

الشايع: تخفيضات على أكثر من 260 صنفًا مبهرجان 
املنتجات اخلليجية في تعاونية الروضة وحولي

والتموين، حيث س���يكون 
هذا السوق رديفا ألسواقنا 
املوجودة في حولي والتي 
تتمتع باجلاذبية واستقطاب 
إذ تعتبر حولي  اجلمي���ع، 
خزانا بشريا يسهم في تعزيز 

املالءة املالية للجمعية.
وفيما يتعلق باخلدمات 
وإط���الق  التس���ويقية 
أفاد  املتنوعة  املهرجان���ات 
أبناء اجلمعية  الشايع بأن 
وجمي���ع روادها ش���هدوا 
خالل الفترة السابقة إطالق 
4 مهرجانات على مستوى 
التنظيم والتنوع،  عال من 
إضافة إلى مهرجان خصومات 
اخلضار األسبوعي ومهرجان 
الصيف وغيره من املهرجانات 
التي تخدم املساهمني، ونحن 
مستمرون في هذه السياسة 
الناجحة في إطار من التميز 
والتنوع في السلع لتلبية 
إلى  االحتياج���ات إضاف���ة 
العروض اخلاصة بالسلع 

االستهالكية.
وبسؤاله عن أبرز اخلدمات 
االجتماعية التي مت القيام بها 
خالل األيام السابقة، قال قد 

بدأنا مشوارنا بإصدار كتيب 
البرنامج اخلريفي للفترة من 
شهر أبريل حتى نهاية يوليو 
يتضمن العديد من االنشطة 
بالتفصيل، حي���ث يعتبر 
الكتيب دليال ألبناء املنطقة 
للوصول إلى اخلدمات التي 
يريدون والتي متكنهم من 
التسلية واملتعة وحتقق لهم 

الفائدة.
وأش���ار إلى أنن���ا قدمنا 
برنامجا نس���ائيا يتضمن 
إقامة دروس وحلقات حتفيظ 
الق���رآن الكرمي ودورات في 
الطبخ إلى جانب تخصيص 
لقاء دوري ملساهمات املنطقة 
وتقدمي وجبة إفطار في أحد 
املطاع���م الراقية، وهذا كله 
ينعكس على حسن التواصل 
ويحق���ق ما نصبو إليه من 
االنفتاح على جميع املساهمني 
من دون النظر إلى السن أو 

اجلنس.
وتابع الشايع ان مجلس 
اإلدارة وض���ع خطة مميزة 
إلطالق رحالت بحرية ملناطق 
مختلف���ة إل���ى جانب فكرة 
سيتم تطبيقها خالل األيام 
املقبلة وهي إطالق س���وق 
الطفل والتي تقوم على توفير 
قس���م خاص يق���وم خالله 
الطفل ببيع ألعابه املستعملة 
باإلضافة إلى االعمال اليدوية 
وهذه الفكرة خطوة إيجابية 
في بناء الشخصية وتعويد 
األبناء عل���ى االنفتاح على 

اآلخرين والتواصل معهم.
وزاد ان األنظار تتطلع 
إع���ادة تطوير  إل���ى  أيضا 
ممشى الروضة من خالل دعم 
األنشطة الرياضية وتوفير 
كل احتياجات���ه، باإلضافة 
أكادمييات تدريب كرة  إلى 
القدم ومركز الرواد للتدريب 
القيادي وغيرها من املراكز 
واألكادميي���ات التي تعتبر 
ش���ريان التغيي���ر القيادي 
والتفكي���ر احليات���ي على 
مستوى املنطقة والتي يعدها 
مجلس اإلدارة شريان احلياة 
النابض لألنشطة االجتماعية 

الهادفة. 
واختتم بتقدمي الش���كر 
لوزيرة الشؤون هند الصبيح 
وألعضاء مجلس اإلدارة على 
اجلهود التي بذلوها إلجناح 
املهرجان الذي بدا احلضور 
فيه الفتا منذ اللحظات األولى 
إلطالق���ه، واعدا مس���اهمي 
الروضة وحولي باملزيد من 
اإلجنازات واملفاجآت خالل 

األيام املقبلة.

الباطنية  املس���نني وعيادة 
الت���ي س���تكون أول عيادة 
تخصصية بأمراض الباطنية 
العاصمة  عل���ى مس���توى 
الصحية، مبينا أننا سنقوم 
أيضا بالتبرع بجهاز عالج 
االسنان املنزلي لكبار السن 
التي  وذلك ضمن اخلدمات 
تس���عى اجلمعية لتقدميها 

ملختلف الشرائح.
وتابع اننا وضعنا ضمن 
مخططاتنا اإلنشائية إعادة 
بناء مكتبة القرطاسية لتكون 
من سرداب وميزانني ودور 
أول لتقدم خدماتها جلميع 
أبناء املنطقة ولتكون قادرة 
على اس���تقبال املهرجانات 
التي  اخلاصة بالقرطاسية 
يتم العمل عل���ى ان تكون 
الطموح كما  في مس���توى 
هو معتاد وتوفير أصناف 

متنوعة ومنتجات عاملية.
واستطرد: انه سيتم أيضا 
إنشاء سوق حولي في شارع 
شرحبيل مبساحة 1500 متر 
مرب���ع منها 1000 متر مربع 
إلنشاء سوق مركزي مميز 
و500 مت���ر مرب���ع للجملة 

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة 
الروض���ة وحولي  جمعية 
التعاونية شايع الشايع إن 
إطالق مهرج���ان املنتجات 
اخلليجية في السوق املركزي 
يأتي استكماال لدور اجلمعيات 
التعاونية في إطار تشجيع 
املنتج اخلليجي ودعمه ملا له 
من أثر اقتصادي واجتماعي 
كبي���ر على مس���توى دول 
املنطقة، باإلضافة إلى حتقيق 
األهداف التي وضعناها في 
تق���دمي الس���لع والبضائع 
بأسعار تنافسية وتعاونية 
للمساهمني الكرام على مدار 

العام.
وب���ني خ���الل حضوره 
إطالق مهرج���ان املنتجات 
الذي يقام حتت  اخلليجية 
رعاي���ة وزيرة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل هند 
الصبيح وبحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة أن املهرجان 
أكثر من 260  يحتوي على 
منتجا وس���لعة على اعلى 
درجات اجلودة بتخفيضات 

تصل إلى %60.
أنه بإمكان  إلى  وأش���ار 
أبناء املنطقة ورواد  جميع 
الروض���ة وحولي  جمعية 
االس���تفادة م���ن املعرض 
الضخم ملدة أسبوع، حيث 
سيستمر حتى 29 اجلاري، 
أننا حرصنا على  موضحا 
تنوع السلع وتوفير األجود 
منها، وتعريف املستهلكني 
على أفضل املنتجات املتوافرة 
ف���ي دول اخللي���ج والتي 
بإمكانها املنافسة وبقوة في 

األسواق العاملية.
وردا على س���ؤال حول 
اإلدارة خالل  جديد مجلس 
األي���ام املقبلة ف���ي املجال 
اإلنش���ائي، ذكر الشايع أن 
الروض���ة وحولي  جمعية 
القادرة  تزخر باإلمكانيات 
على القيام بالكثير من األعمال 
اإلنشائية وهي حريصة على 
التميز في مختلف املجاالت، 
ولذلك فهي س���تقوم خالل 
األشهر املقبلة بتسليم مركز 
الروضة الصحي الذي يعتبر 
أول مركز على مستوى البالد 
تق���وم إح���دى اجلمعيات 

التعاونية بإنشائه.
وأضاف أن املركز الصحي 
الذي يقع على مس���احة 4 
آالف متر مربع يضم جميع 
العي���ادات والتخصص���ات 
الطبي���ة كعي���ادة رعاي���ة 

 شايع الشايع يفتتح املهرجان

جولة بني املنتجات املعروضة في املهرجان     )حمدي شوقي(

مركز الروضة الصحي 
يحوي أول عيادة 
تخصصية بأمراض 
الباطنية وسنتبرع 

بجهاز عالج
األسنان املنزلي 

لكبار السن

أصدرنا كتيب 
البرنامج اخلريفي 

وقدمنا برنامجًا 
نسائيًا وسننظم 

رحالت بحرية 
ونطلق سوق الطفل

الوضع القائم 
يحول بيننا وبني 

االستفادة من 
مشروع مظالت 

تعمل على توليد 
الكهرباء بالطاقة 

الشمسية

مشروع مظالت 
السيارات بتقنية 

الطاقة الشمسية 
قيد التعطيل 
بسبب الوضع 

احلالي ملواقف 
جمعية حطني

سيل من الشكاوى يصلنا بسبب االزدحامات وإعراض الكثيرين عن الشراء من جمعيتهم

األنصاري: استغالل »مراكز خدمة املواطن« ملواقف جمعية 
حطني مشكلة خانقة حتتاج ملوقف تاريخي من وزير الداخلية

الذي����ن لهم حقوق  حطني 
دستورية في العيش الكرمي 
وع����دم املس����اس براحتهم 
وحتميله����م أعباء مبقدور 
احلكومة تخليصهم منها من 
إلى  اإلدارة  خالل نقل هذه 
مكانها الطبيعي وعدم تركها 
الذي  املركزي  أمام سوقهم 
يعتبر من أرقى األسواق على 

مستوى البالد.
وذكر أن إعراض األهالي 
عن التوجه للجمعية يتسبب 
بش����كل طبيعي في ضعف 
املبيعات وبالتالي ينعكس 
ذلك على مستوى اخلدمات 
املقدمة وهذا يش����كل عامل 
خطورة على املدى البعيد، 
م����ع العل����م أن اجلمعي����ة 
محافظة حتى اللحظة على 
مركزها املالي املتميز وتقدم 
كل خدماتها على مدار الساعة 
م����ن دون أي تقصير إال أن 
األم����ر لن يك����ون على هذا 
املنوال إذا استمر تواجد هذه 
األعداد املخيفة من السيارات 
الذين يقومون  واملراجعني 
بوضع سياراتهم في مواقف 
السيارات اخلاصة باجلمعية 
ما مينع أيا من رواد اجلمعية 
إمكانية وضع سيارته  من 

في أي مكان شاغر.
وأش����ار الى أن الوضع 
اكتظاظ املمشى  القائم من 
بسيارات املوظفني واملراجعني 
إلدارة مراكز خدمة املواطن 
أصبح يح����ول بيننا وبني 
االستفادة من مشروع مظالت 
الكهرباء  تعمل على توليد 
بالطاقة الشمسية، ما يعني 
أن هذا الوضع يعتبر أحد 
عراقيل تنمية املناطق التي 
تسعى اجلمعيات التعاونية 
إلى أن تكون ذات دور مهم 

فيها.
وتابع: »إننا منذ البداية 
وقفنا ض����د تواجد اإلدارة 
الس����وق املركزي إال  قرب 
أنن����ا اليوم في موقف أكثر 
ق����وة وال يحت����اج إال إلى 
موقف إنساني وخدمي من 
قبل وزي����ر الداخلية الذي 
نع����ول عل����ى حكمته في 
اتخاذ القرار الصحيح بنقل 
اإلدارة والتخفيف من معاناة 
األهالي الذين طفح الكيل بهم 
إدارة جمعيتهم  ومبجلس 
والذي يتلقى يوميا س����يال 
من الش����كاوى واملناشدات 
بضرورة مخاطبة اجلهات 

الرسمية للتصرف«.
أمام قرار  واختتم بأننا 
مصيري يتعل����ق مبنطقة 
بأسرها فليس من املعقول 
بالض����رر  نتس����بب  أن 
ملنطقة لنرفعه عن أخرى، 
فاملواطنون سواسية ومبا 
املبنى جاه����ز فالضرر  أن 
س����يرتفع ع����ن اجلمي����ع 
وس����تعود الفرحة لوجوه 
أبناء حطني والطلبة ورواد 
اجلمعي����ة الذين انخفضت 
أعدادهم بشكل مخيف خالل 

الفترات األخيرة.

متأل شوارع املنطقة والتي 
حولت منطق����ة حطني من 
النموذجية إلى منطقة غير 
مرغوب ف����ي الدخول إليها 
وخصوصا خ����الل أوقات 
الدوام الرسمي حيث يعاني 
أولياء االمور من الوصول 
ألبنائه����م واصطحابهم في 

املواعيد احملددة.
إلى  وأش����ار األنصاري 
»أننا عقدنا أكثر من اجتماع 
وناشدنا جميع الوزراء وها 
نحن اليوم نقولها هلل أوال ثم 
للوطن أنقذوا جمعية حطني 
التعاونية واملنطقة بأكملها 
التي تتهددها  من األخطار 
إدارة مراكز  بسبب تواجد 
املواطن فيها إضافة  خدمة 
إلى أن من مهام هذه اإلدارة 
خدمة املواطن ال إيقاع الضرر 
به، وهذا يدفعنا من جديد 
إلى مناشدة وزير الداخلية 
التدخل ش����خصيا إلصدار 
قرار بنقل اإلدارة إلى مركزها 

الطبيعي في صبحان«.
وأوض����ح أن املركز في 
منطقة صبحان جاهز وال 
ينتظ����ر إال موافقة الوزير 
املختص على ذلك، وهذا ما 
ينشده جميع أبناء منطقة 

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية حط����ني التعاونية 
فيصل األنصاري إن جميع 
النداءات التي وجهت لوزارة 
الداخلية بش����أن نقل إدارة 
املواطن من  مراكز خدم����ة 
منطقتنا إلى منطقة صبحان 
ذهب����ت أدراج الرياح، ولم 
الوزارة ملطالب  تس����تجب 
أبناء املنطقة احملقة في رفع 
الض����رر عنهم وتخليصهم 
م����ن الكارثة الت����ي وقعت 
عليهم بسبب تواجد »خدمة 
املواطن« بجانب جمعيتهم 
التعاوني����ة وتس����ببها في 
االزدحام����ات اخلانقة على 

مدار الساعة.
وقال في مؤمتر صحافي 
عقده به����ذا اخلصوص: إن 
الفترات  ف����ي  األمور بدأت 
األخيرة تتجاوز كل املعقول 
وتتسبب في خسائر جلمعية 
حطني بسبب االزدحام الشديد 
الذي يسببه وجود مراكز 
خدمة املواطن واس����تغالل 
املوظفني واملراجعني ملواقف 
سيارات اجلمعية من دون 
احلصول على أي موافقة أو 
الشعور باملسؤولية جتاه 
املس����تهلكني الذين هجروا 
جمعيته����م واجتهوا نحو 
أماكن أخرى للحصول على 
متعة التسوق وعدم الشعور 
باالزدحام املروري في جميع 

األوقات.
اإلدارة  وبني أن مجلس 
العديد من الشكاوى  تلقى 
من املدارس بخصوص تأخر 
الطلبة في الوصول في الوقت 
احملدد بسبب مئات السيارات 
للموظفني واملراجعني التي 

مواقف الطاقة الشمسيةفيصل األنصاري


