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أشارت خالل افتتاح سوق »سيتي سنتر« بمقر الجمعية إلى أنه يلبي جميع متطلبات المساهمين ورواد السوق

الصبيح: جتربة االستثمار في »تعاونية الدسمة« ال تخلّ مبفهوم العمل التعاوني
بشرى شعبان 

الشــؤون  وزيــر  أكــدت 
االجتماعيــة ووزيــر الدولــة 
للشــؤون االقتصاديــة هنــد 
الصبيــح أن وزارة الشــؤون 
التزمت بقانون التعاون ولم تخل 
باملفهوم التعاوني عندما طبقت 
جتربة االســتثمار في جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية، 
كما أن الوزارة لم تخل بحقوق 
املساهمني وراقبت األسعار التي 
تعتبر منخفضة في سوق ستي 
ســنتر اجلديد مقارنة بأسواق 
موازية وأسواق تعاونية أخرى. 
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلت بــه الصبيح على هامش 
افتتاحهــا الســوق املركــزي 
الرئيســي جلمعيــة الدســمة 
التعاونية »سوق سيتي سنتر 
اجلديد« بحضور الوكيل املساعد 
لقطاع التعاون في وزارة الشؤون 
شيخة العدواني والوكيل املساعد 
للتنمية االجتماعية حسن كاظم 
واملستشــار التعاونــي طعمة 
الشمري وحشد من املسؤولني 
عن شــركة »سيتي سنتر« في 
مقدمتهم رئيــس مجلس إدارة 
سيتي سنتر عادل يعقوب الغامن، 
والرئيــس التنفيذي للشــركة 

جاســم يعقوب الغــامن ونائب 
رئيس مجلــس اإلدارة مرزوق 
عادل الغامن، ومسؤولي الشركة 

وجمهور من أهالي املنطقة. 
وأعربت الصبيح عن سعادتها 
الفتتاح السوق املركزي اجلديد 
في حلته اجلديدة والديكورات 
املميزة، مشيرة إلى أن املستثمر 
وعد بافتتاح السوق قبل حلول 
شــهر رمضان وها هــو اليوم 
ينفــذ الوعد ونفتتح الســوق 
الذي يشتمل على جميع أنواع 
السلع احمللية والعاملية وجميع 

للمساهمني بعد جدولة الديون، 
متمنيــة االســتفادة مــن هذه 
التجربة في قطاع التعاونيات 
بوزارة الشؤون واالستفادة منها 
في تعزيز الشراكة مع القطاع 

اخلاص.
وردا على سؤال حول حجم 
مديونية جمعية الدسمة ذكرت 
الصبيــح أنها كانت في البداية 
6 ماليني دينــار لكنها ارتفعت 
إلى 9 ماليني بعد صدور أحكام 
قضائية ضد اجلمعية ألزمتها 
بســداد مبالغ إضافية وصلت 

املدرج ضمن أولويات الكويت 
في خطة التنمية.

حجــم  أن  الغــامن  وبــني 
استثمارات سيتي سنتر بجمعية 
الدسمة كبير جدا، موضحا انه 
مت حتديــث اجلمعيــة بجميع 
فروعها بالكامل من خالل شركات 
متخصصة وعلى أحدث طراز من 
التجهيزات والديكورات، لتوفير 
وحتقيق متعة التسوق لعمالئنا 
الكرام وليس هذا وحســب بل 
خدمــة العمالء أيضا من خالل 
عمالة على كفاءة من التدريب 
واملهارة والتخصــص في هذا 

املجال.
وأردف أن كل ذلك ما كان ليتم 
لوال الدعم املعنوي والتعاون من 
وزارة الشؤون االجتماعية وعلى 
رأسها الوزيرة، من خالل توفير 
املناخ املناســب إلنهــاء جميع 
اإلجراءات بسهولة ويسر لنجاح 
التجربة ونحن نشكرها على كل 
ما تقدمت به من دعم وكذلك كل 

اإلدارات املعنية.
وتابــع الغامن أن شــركتنا 
حرصت على ان تضم اجلمعية 
بعــد عمليــة التطوير عدد من 
الكافتيريات واملطاعم العاملية 
واحملليــة، كاشــفا عــن اتباع 
الشركة تقسيم السوق إلى عدة 

متطلبــات املســاهمني ورواد 
السوق.

وأكدت ان جتربة االستثمار 
في جمعية الدسمة تعزز الشراكة 
بــني القطاعني العــام واخلاص 
متاشيا مع رؤية الكويت بجعلها 
مركزا جتاريا وماليا عامليا في 
ظل بيئة جاذبة لالستثمار يكون 
القطاع اخلــاص قائدا للتنمية 
فيها، وأشــادت بحسن تنظيم 
السوق اجلديد، مشيرة إلى انه 
وبعد ســداد مديونية اجلمعية 
ســوف يتــم توزيــع أربــاح 

إلى 3 ماليني دينار، كاشفة في 
هذا الصدد عن أنه مت ســداد ما 
يقارب ٤ ماليني حتى اآلن وجار 
العمل على جدولة باقي املبالغ 
بالتنسيق مع اجلهات املستفيدة، 
ومنها بيت التمويل وأمالك الدولة 
مع عدم اإلخالل بأي خدمات تقدم 

للمساهمني.
بدوره، قــال مدير التطوير 
اإلقليمي للشــركة ناصر عادل 
الغامن إن »افتتاح السوق يعد 
حدثا فريدا من نوعه وألول مرة 
في الكويت من خالل استثمار 
شركة سيتى ســنتر جلمعية 
الدسمة وبنيد القار كأحدث نقلة 
نوعية«، مضيفا ان اســتثمار 
الدســمة يعد تتويجا  جمعية 
جلهــود كبيرة بذلــت لتطوير 
مقــر اجلمعيــة، والتنــوع في 
املنتجــات واخلدمــات املقدمة 
واالرتقــاء بهــا وتوفير جميع 
احتياجات األســرة مع مراعاة 
أفضل األسعار والعروض قدر 
املستطاع والتوسع لتوفير كل 
ما هو جديد لراحة سكان املنطقة 
واملناطق املجاورة وكل عمالء 

شركة سيتي سنتر.
وأكــد أن افتتــاح اجلمعية 
الشــراكة  مبنزلــة تأكيد على 
بني القطاعني اخلــاص والعام 

أقسام متتالية لتسهيل عملية 
التسوق على عمالئنا.

وتوجيــه بالشــكر لوزيرة 
الشــؤون وجميع من شــارك، 
ووســائل اإلعــالم املختلفــة 
لتجاوبهم مع الشــركة، واعدا 
اجلميــع ان تصبــح جمعيــة 
الدسمة بعد استثمارها منوذجا 

يحتذى به.
الوكيــل  وأشــادت  هــذا، 
املساعد لقطاع التعاون شيخة 
العدوانــي بالقفــزة النوعيــة 
كاشــفة  الدســمة،  جلمعيــة 
فــي تصريح صحافــي عن أن 
املراقبني املاليني واإلداريني في 
التعاونية يعملون  اجلمعيات 
وفــق الضوابــط والقــرارات 
الوزارية املنظمة للعمل وأنهم 
يعتمــدون صــرف الشــيكات 
للشركات املوردة وفق ضوابط 
وشروط محددة وبعد اعتمادها 
من مجلس إدارة اجلمعية خالل 
مــدة ال تتعــدى الـــ ٤5 يومــا 
الدورة املســتندية شرط عدم 
وجود مخالفات على املوردين، 
مؤكدة عدم وجود أي تأخير إال 
فــي صرف الشــيكات للجميع 
الشركات املوردة امللتزمة وغير 
املخالفــة والتأخيــر إذا حصل 

نتيجة وجود مخالفات.

إقبال كبير من األهالي على االستفادة من عروض السوق
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مديونية اجلمعية 
وصلت إلى 9 ماليني 
مت سداد ما يقارب 
4 ماليني منها وجار 
العمل على جدولة 

الباقي

ناصر الغامن: افتتاح 
اجلمعية مبنزلة 

تأكيد على الشراكة 
بني القطاعني 
اخلاص والعام

نقابة »إيكويت« ملنح األولوية للكويتيني

كاظم: سحب 28 صالة متعددة األغراض

بدء حظر العمل في األماكن املكشوفة 
وقت الظهيرة مطلع يونيو

دعا أمني سر نقابة العاملني بشركة ايكويت 
محمد عبداهلل الكنــدري احلكومة والبرملان 
إلى التصدي بقوة القانون لسياســة بعض 
شركات القطاع النفطي اخلاص بتعيني الوافدين 
وتفضيلهم على العنصر الوطني األكثر خبرة 
ومهارة وحرصا علــى مقدرات الوطن حيث 
يتعدى األمر إلى حرمان املوظف الكويتي من 
ابسط حقوقه الوظيفية في الترقي واحلصول 

على الدرجات الوظيفية األعلى.
وقال الكنــدري انه وفي ظــل التوجهات 
احلالية للدولة وتركيزها على إشراك القطاع 
اخلــاص فــي إدارة وتنفيذ املشــاريع املهمة 
واحلساســة جنــد سياســة التوظيف بتلك 
الشركات على العكس متاما من توجهات الدولة 
وحرصها على توفير فرص عمل ألبناء الكويت 
وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية والعملية.

بشرى شعبان 

أكــد الوكيــل املســاعد لقطــاع التنميــة 
االجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم 
أهمية االســتمرار بالتدريب من رأس الهرم 
الوظيفــي في القطاع لكل املوظفني من أجل 
تطويــر العمــل واألداء في مجــاالت خدمة 
أبنــاء املجتمع. وقال فــي تصريح صحافي 
على هامش افتتاح املعرض الدائم في إدارة 
تنمية املجتمع بحضور الوكيل املساعد لقطاع 
التعاون شيخة العدواني وموظفي اإلدارة من 
جميع املراكز، إن املعرض شكل إضافة إلدارة 
تنمية املجتمع وهو مفتوح لضيوف الدولة 
وضيوف الوزارة باألخص وكل معروضاته 
من األشغال اليدوية احلرفية، حيث ان إعادة 

التدوير تشكل عمال فنيا متميزا. 
وعن بيع املنتجات، بني أن هناك إمكانية 
للبيع من أعمال املتدربات واملتدربني لصاحلهم، 
وليس من املنتجات التي تنفذ للوزارة، وذلك 

عبر الطلب من املنفذ، وهذا املعرض هو مواد 
للوزارة والقانون ال يسمح في بيعها.

وعن الصاالت التي تدار من قبل الوزارة، 
أوضح كاظم أنه مت سحب ٢8 صالة متعددة 
األغراض، وهي تدار اآلن من قبل الوزارة، ١٠ 
من اجلمعيــات التعاونية و١٢ من أفراد و6 
من متبرعني، وقريبا سيتم سحب 3 صاالت 

جديدة خالل األيام املقبلة.
بدورهــا، قالــت الوكيل املســاعد لقطاع 
التعاون شــيخة العدوانــي إن إدارة تنمية 
املجتمــع مــن اإلدارات التــي تشــكل عالمة 
فارقة بني إدارات الوزارة، وهي متس قضايا 
املجتمع، وتوســعها في املناطــق يخدم كل 
الفئــات االجتماعية ومراكــز التنمية منارة 
في جميع املناطــق، وأمتنى أن يكون هناك 
تركيــز علــى التدريب وان يعــاد العمل في 
تنظيم املعارض الســنوية في اإلدارة. وفي 
اخلتام مت تكرمي املوظفني املتميزين من كل 

مراكز التنمية واإلدارة املركزية.

كريم طارق

أعلــن املدير العام للهيئــة العامة للقوى 
العاملــة بالوكالة عبــداهلل املطوطح عن أنه 
تنفيذا ألحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠١٠ بشأن 
العمل بالقطاع األهلــي والتزاما باالتفاقيات 
الدولية، فقد أصدرت الهيئة قرارا يحظر على 
صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن عمل 
مكشوفة من الساعة احلادية عشرة ظهرا إلى 

الساعة الرابعة عصرا في الفترة املمتدة من 
أول يونيو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وأشار املطوطح إلى أن العمل بالقرار يخص 
أماكن العمل املكشوفة التي يكون فيها العمل 
شاقا، وحتت ظروف مناخية قاسية يصعب 
مبوجبها أداء العمل خــالل هذه الفترة، كما 
حث املطوطــح أصحاب العمل على ضرورة 
االلتــزام بأحكام هذا القرار تفاديا لتعرضهم 

للمساءلة القانونية.

حسن كاظم وشيخة العدواني خالل جولة في املعرض

الفهد أشار إلى وجود 5 مهرجانات متنوعة وخصومات 50% في »السلع الرمضانية«

»تعاونية مشرف« تفتتح مهرجان العطور والتجميل
محمد راتب

دشــنت جمعيــة مشــرف 
التعاونيــة بحضور اإلعالمية 
جنالء الكندري مهرجان العطور 
والتجميــل بخصومــات ٢٠% 
مبركــز العطور والتجميل في 
السوق املركزي الذي ضم عددا 
كبيرا مــن ماركات الشــركات 
العامليــة املعتمــدة واألصلية، 
برفقــة كوكبــة مــن خبــراء 
التجميل، لتقدمي االستشارات 
املجانية خالل فترة املهرجان.

وقال عضــو مجلس إدارة 
جمعيــة مشــرف التعاونيــة 
ورئيــس جلنــة املشــتريات 
الفهــد، ان  والتســويق علــي 
العروض اخلاصة واخلصومات 
خــالل  اخلدمــات  ونوعيــة 
املهرجانات التســويقية تقدم 
للمتسوقني بكل مصداقية، سعيا 
للوصول الى املكانة العالية التي 
تشهدها جمعية مشرف، وفي 
سلم أولوياتها خلق بيئة تسوق 
مميزة تلبــي احتياجات أفراد 
العائلة، وتتماشى مع أذواقهم 
وفق احدث ما في عالم التسوق.
وأضــاف: يســعى مجلس 
اإلدارة إلــى تطويــر اخلدمات 
واملهرجانــات  واألنشــطة 
واالرتقاء بها لتحوز التميز في 

كل أعمالهــا، وكانت اجلمعية 
وال تزال سباقة نحو املشاريع 
الرائدة واخلدمات املميزة، وما 
زلنا جنتهد للوصول الى ادارة 
تسعى نحو االفضل، وتسمو 
نحو النجاح، وجتسد أهدافها 
التعاونية في التقدم والتطوير 

في كل اخلدمات.
وأشــار إلــى أن مهرجــان 
العطور والتجميل يقدم عروضا 
ترويجية مميــزة، ومجموعة 
واســعة من املــاركات العاملية 
املتنوعة بنسبة خصم كبيرة.

وقال الفهد: تعتبر تعاونية 
مشرف من احدث مراكز التسوق، 
ويتوافر فيهــا كل ما حتتاجه 
األســرة، وهي دائما قريبة من 
روادهــا الذين يحرصون على 
التميز بالتســوق واالستمتاع 
بالشراء من مهرجانات تسويقية 

متعددة.
أشــارت  جانبهــا  ومــن 
الكنــدري  اإلعالميــة جنــالء 
إلــى متيــز جمعيــة مشــرف 
باملصداقية في كل املهرجانات 
وبرؤية واضحــة جتعلها في 

مقدمة اجلمعيــات التعاونية، 
وهــي تســير علــى خطــوات 
مزدهرة وواعدة في األنشــطة 
واملهرجانات واخلدمات، ومنها 
مهرجان العطور والتجميل الذي 
فاجأنا بالتميز والتنوع ألفضل 
املاركات واحدثها ويقدم املركز 
خبيرات جتميل لالستشــارة 
املجانيــة وعــروض مميــزة 
للمتسوقني وأصناف وماركات 

تعرض للمرة األولى.
وقالــت الكنــدري: الحظت 
وجــود أهــم األصنــاف التــي 
حتتاجها املرأة وتشكيلة حديثة 
متنوعة من العطور والتجميل 
مبشاركة كبرى الشركات وفعال 
جمعية مشرف ما زالت تنفرد 
التسويقية على  مبهرجاناتها 
مــدار الســنة وبــكل خدماتها 
وأنشطتها وتعمل على التميز 
واجلودة لالســتمرار بصدارة 
اجلمعيات وهذا بفضل وجود 
مجلس إدارة مبدع وناجح في 
كل املجــاالت والعمــل كفريق 
واحد هدفهم النجاح والتطوير 
ومن اجلميــل ان نري جمعية 
تعاونية بهذا التميز الى جانب 
توفير كافة متطلبات املساهمني 
التسويقية واخلدماتية ونحن 
مقبلــون علــى شــهر رمضان 

الكرمي.

اإلعالمية جنالء الكندري ومسؤولة املركز أثناء افتتاح مهرجان العطور والتجميل

الكندري: نسير على 
خطوات مزدهرة 

وواعدة في األنشطة 
واملهرجانات 

واخلدمات

الرويح أشار إلى أنه يسهم في دعم جهود الشباب وتنمية قدراتهم وإيصال منتجاتهم للمستهلكين

انطالق معرض املشروعات املنزلية في »تعاونية العديلية«

محمد راتب

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة العديلية التعاونية 
أن  الرويــح،  محمــد  عمــر 
املعرض األول للمشــروعات 
املنزليــة والصغيــرة الــذي 
نظمته اجلمعية يعتبر باكورة 
فكرة اإلدارة بدعم املشــاريع 
الصغيــرة واملنزليــة ودعم 

جهود الشباب وتنمية قدراتهم 
وإيصال منتجاتهم للمستهلك.
الرويــح، علــى  وأشــار 
هامش املعرض الذي افتتحه 
يوم أمــس األول في الصالة 
املتعــددة األغــراض مببنــى 
اخلدمــات التابــع للجمعية، 
إلى أن املعرض مستمر حتى 
مساء اليوم األربعاء، كما أن 
هناك ترتيبات بتوفير أماكن 

في السوق املركزي خصصت 
لعــرض منتجات املشــاريع 
املميزة املشاركة في املعرض.
وأشــار إلى أنه مت إصدار 
التوجيهات لإلدارات املشرفة 
على املعــرض بتذليل جميع 
أمــام املشــاركني  العقبــات 
الســتقبال  واالســتعداد 
زوار املعــرض بحلة جديدة 
تختلف عما مت التعارف عليه 

باملعارض املقامة متوجها إلى 
جميع املشــاركني بالتمنيات 
لهم بالتوفيق. واختتم حديثه 
بأن اجلمعيــة بصدد تنظيم 
معرض رمضاني للحلويات 
طوال شــهر رمضان املبارك 
في الصالة نفســها لتســهيل 
الشــراء للمســاهمني  عملية 
بشكل خاص وسكان املنطقة 

بشكل عام.
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