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حصرنا جميع العقود 
املبرمة عبر الوسيط 

وسنعالج وضع كل 
جمعية على حدة جتنبًا 

إلحراج قضائي

إطالق مهرجانات 
اخلضار في يوم واحد 
وحتديد احلصول على 
الفواكه املستوردة من 

شركات غير محتكرة

آلية مشتركة بني »الشؤون« و»التجارة« واحتاد اجلمعيات لكسر االحتكار وخفض األسعار

املطيري: إلزام اجلمعيات التعاونية بشراء اخلضار احمللي 
من دون وسيط والتطبيق خالل 60 يوماً

وبني أن تطبيق املش���روع 
سينعكس إيجابا على املستهلك 
ورواد السوق الذين سيجدون 
أس���عارا منخفض���ة ومريحة، 
مشيرا إلى أن ما شجعنا على 
التحرك قيام النظام التعاوني 
على أس���س جتب���ر اجلمعية 
التعاوني���ة على وضع هامش 
رب���ح معني ميكنها من ش���راء 
السلعة بسعر مناسب من غير 
هوامش إضافية ترفع س���عر 
املنتج مثل التخزين والوساطة 
والعمول���ة، إل���ى جانب الدعم 
املباشر من قبل وزارة التجارة 
الذي سيجعل من التنفيذ أكثر 

سهولة وديناميكية.
وش���دد د.املطيري على أن 
هناك قرارا بإلغاء دور الوسيط 
قبل سنوات، ولكنه لم يطبق 
بعد، وهذا املش���روع الذي هو 
باكورة أعمالي في الشؤون لو 
طبقته 30 جمعية تعاونية، فإن 
باقي اجلمعيات ستحذو حذوها، 
وستكون املطالبة من املساهمني 
واملستهلكني، ألنهم سيالحظون 
الفرق في اجلمعيات التي تورد 
بشكل مباشر، موضحا أننا نريد 
تطبيق وتفعيل قوانني املنتج 
الوطني وعرضه بالشكل السليم، 
آمال من التعاونيني املساهمة في 
دعم املشروع وااللتزام به لعموم 

الفائدة على اجلميع.

دور مساند

م���ن جهته، ش���دد الوكيل 
املساعد لشؤون حماية املستهلك 
ف���ي وزارة التجارة والصناعة 
العنزي على ضرورة  عبداهلل 
تع���اون جمي���ع اجلمعي���ات 
التعاونية مع القرار، موضحا أننا 
سنقوم بالدور املساند لوزارة 
الشؤون في تطبيق هذا القانون 
من الناحية العملية عن طريق 

الرقابة وضبط املخالفني.
وتابع بأن هناك جلنة لدعم 
املنت���ج الوطن���ي مبباركة من 
الوزير، وذل���ك باعتبار املنتج 
جزءا من اقتصاد الدولة، وجار 
التعاون مع الشؤون واالحتاد 
ليكون املنتج بارزا للمستهلك، 
مشيرا إلى أنه مت تنظيم عملية 
مشتركة للدعم املباشر وطرح 
املنتجات احمللية في األسواق 

وتعريف املستهلكني عليها.
وبني أن هناك جهازا ملتابعة 
األسعار، وستكون هناك عملية 
ربط مع االحت���اد في ظل دعم 
احلكومة لرفع املنتج وحتسني 
وجوده في األسواق، موضحا 
أننا على ثقة من أن قرار إلغاء 
دور الوسطاء في شراء املنتجات 
الزراعية سيساعد على ترويج 
املنتج الزراعي احمللي بش���كل 

أكثر فاعلية.
النظام  ب���أن  العنزي  وزاد 
التعاون���ي يل���زم اجلمعيات 
بوضع هامش ربح معني على 
عملياته���ا، ولك���ن ال نريد أن 
تكون هناك زي���ادة مصطنعة 
للمنتج���ات الزراعية الوطنية 
بسبب الوسطاء الذين يضعون 

أسعارا مضاعفة على منتجات 
هي باألساس وجدت لكي تكون 
رخيصة وف���ي متناول جميع 

أنواع املستهلكني.
وب���ني أن الوكيل املس���اعد 
لقطاع التعاون توج عمله فور 
توليه ملنصبه مبشروع رائع، 
داعيا احتاد اجلمعيات التعاونية 
إلى االستفادة من قاعدة البيانات 
التجارة  التي توفره���ا وزارة 
والصناعة، وتتضمن أس���عار 
السلع االس���تهالكية ومقارنة 
األس���عار املوجودة في موقع 
الوزارة مع األسعار التي تصل 
إلى اجلمعيات، مؤكدا استعداد 
ال���وزارة للتع���اون مع جميع 
اجله���ات املعنية من اجل منح 
املنتج الوطني األولوية في منافذ 

البيع املختلفة.

المنتجات الزراعية

من جانبه، أكد رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
عبدالعزيز السمحان أنه سيتم 
التركيز خالل املش���روع على 
املنتجات الزراعية عبر خطوات 
متسارعة تشمل تنفيذ القرارات 
الصادرة كالقرارات رقم 54 و195 
و196 الت���ي تدعم هذه الفكرة، 
والتي تعاني من ضعف التفعيل 
من قبل اجلهة املروجة والتي 
هي اجلمعية التعاونية، مشيرا 
إلى أن���ه ومن خ���الل اآلليات 
واالجتماعات التي متت فإن تلك 
القرارات سترى النور وستكون 
لها نتائج ممي���زة على جميع 

الصعد.
وش���دد عل���ى أن االحت���اد 
حريص على تسويق املنتجات 
الزراعية احمللية في اجلمعيات 
التعاونية بأرخص األثمان وذلك 
بالتعاون م���ع وزارة التجارة 
الش���ؤون  والصناعة ووزارة 
االجتماعية والعمل، مبينا أن 
جميع اجلمعيات ستكون ملزمة 
بتعليمات الوزارتني من حيث 
الش���راء والعرض في  طريقة 

األسواق املركزية التابعة لها.
وأض���اف أن دور احت���اد 
اجلمعيات في ترويج املنتج 
الوطن���ي مهم جدا  الزراعي 
ومفصل���ي وس���تكون هناك 
متابعة مباشرة لسير األعمال 
وااللتزام بالقرارات، باعتبار 
التعاونية هي  أن اجلمعيات 
أكثر مناف���ذ البيع رواجا في 
البالد وبالتالي فهي أهم وسيلة 

لترويج املنتجات الوطنية.
وتابع السمحان بأننا أمام حتد 
كبير في وضع معايير للمنتج 
الوطني ودعمه مبختلف الطرق 
والوسائل، إلى جانب التنبه إلى 
مس���ألة في غاية األهمية وهي 
الوصول إلى توصيف مناسب 
للمنتج الكويتي وهل س���يتم 
شمول ما ينتج في اخلارج من 
قبل أف���راد كويتيني، موضحا 
أنه سيتم وضع قواعد واضحة 
وشاملة للمرحلة املقبلة تسهم 
بشكل مباشر في تخفيض أسعار 

مجموعة من املنتجات.

وص���ول املنتج���ات الوطنية 
من اخلضراوات والفواكه إلى 

املستهلك بأرخص األسعار.

العقود المبرمة

وفيم���ا يتعل���ق بالعقود 
املبرمة بني اجلمعيات التعاونية 
وم���وردي اخلض���ار والفواكه 
أوضح أنه جرى حصر جميع 
املبرمة عبر الوسيط،  العقود 
واحترازا من الوقوع في إحراج 
قضائي مع املوردين بعقود فإننا 
سنعالج وضع كل جمعية على 
حدة، مشيرا إلى أن أي مشروع 
س���تكون بدايته صعبة، ولكن 
عندما يكون هن���اك مخالفات 
وعقوب���ات فس���تكون األمور 
أسهل، إلى جانب أن القرار لن 
يلزم اجلمعي���ة بعدم التعامل 
مع الشركات ولكنه سيمنعها 
م���ن التعامل م���ع تاجر واحد 
فقط وس���يقضي على ظاهرة 
االحت���كار، مبينا أن وجود 59 
مندوبا للتعاونيات سيش���عل 
املنافسة ومهما ارتفعت االسعار 
فإنها لن تصل إلى ما نحن عليه 

اليوم.

محمد راتب

كش���ف الوكي���ل املس���اعد 
لقط���اع التع���اون ف���ي وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.مطر املطيري عن أن الوزارة 
س���تصدر قرارا بالتعاون مع 
وزارة التجارة واحتاد اجلمعيات 
بإل���زام  التعاوني���ة يقض���ي 
التعاونية بالشراء  اجلمعيات 
املباش���ر للخضار احمللي من 
سوق الفرضة أو األندلس من 
دون وسيط، وذلك دعما آللية 
الترويج املقترحة من وزارتي 

الشؤون والتجارة.
وتوقع خالل مؤمتر صحافي 
نظمه احتاد اجلمعيات التعاونية 
االس���تهالكية بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك بوزارة التجارة 
عبداهلل العنزي ورئيس االحتاد 
عبدالعزيز السمحان وأمني السر 
غريب اجلس���ار ورئيس جلنة 
األسعار نبيل املفرح واملدير العام 
بدر حمود الردعان، توقع البدء 
في إجراءات اخلطة املش���تركة 
لوضع حد لألس���عار اخليالية 
القيمة  والقيم املضاعف���ة عن 
الشرائية احلالية خالل 60 يوما، 
وذلك في ظل جاهزية القرارات 

ووضوح اآللية املتبعة.

تفاصيل الخطة

وزاد ب���أن اخلطة تتضمن 
إل���زام اجلمعيات بالش���راء 
املباشر للمنتجات احمللية من 
سوق اخلضار في الفرضة أو 
األندلس عبر مندوبهم اخلاص، 
إلى جان���ب حتديد احلصول 
على الفواكه املس���توردة من 
الشركات غير احملتكرة فقط 
م���ا مينح اجلمعي���ات القدرة 
على اختيار الس���عر املناسب 
إلى  العالية، مشيرا  واجلودة 
أن اخلطة تشمل أيضا توحيد 
مهرجان���ات اخلضار في يوم 
واحد، والضغ���ط لالنضباط 
بالقرارات الصادرة من خالل 
سلسلة من العقوبات املتدرجة 
ث���م املخالفة  تبدأ من اإلنذار 

وصوال إلى اجلزاء.
وتابع د.املطيري بأن انطالقة 
الفكرة كانت من وزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
التج���ارة وذلك بهدف إيصال 
الوطنية والزراعية  املنتجات 
احمللية ليد املس���تهلك ورواد 
اجلمعيات بأرخص األسعار، 
وعليه متت دراسة املوضوع 
املزارعني  بالتعاون مع احتاد 
وإدارة سوق اخلضار والفواكه 
في الصليبية وجرت مقارنة 
ما بني الفرضة وسوق احتاد 
املزارع���ني من جه���ة وما بني 
اجلمعيات التعاونية من جهة 
الف���ارق كبيرا  ف���كان  أخرى 
وتبني أن الوسيط هو املشكلة 
الرئيس���ة الرتفاع األس���عار، 
مؤك���دا أن الوزارة تضع على 
املنتج  رأس أولوياته���ا دعم 
الزراع���ي احمللي، وتبس���يط 

مطر املطيري وعبد العزيز السمحان وعبداهلل العنزي وغريب اجلسار ونبيل املفرح وبدر الردعان خالل املؤمتر 

خالل االجتماع التنسيقي مع وفد حوار أبوظبي

الدوسري: الكويت حريصة على استمرار احلوار بني الدول املصدرة واملستقبلة للعمالة الوافدة

للمعايير التي س���تعتمد في 
توصيف املهن، مشيرا الى انه 
هناك اكثر من اجتماع سوف 
يعقد خالل العام احلالي على 

مستوى وزراء العمل في شهر 
نوفمبر واجتماع الوكالء في 
ش���هر مايو لالس���تمرار في 
االستش���ارات الفنية لتحديد 

الدولتني بشكل خاص  يخدم 
ودول مجلس التعاون بشكل 
ع���ام وان يخ���رج االجتماع 
باالتف���اق على الي���ة خاصة 

بشرى شعبان

أك���د املدير الع���ام للهيئة 
العام���ة للقوى العاملة جمال 
الدوسري حرص الكويت على 
استمرار حوار ابوظبي اخلاص 
بني الدول املصدرة واملستقبلة 

للعمالة الوافدة.
افتتاح���ه  وق���ال خ���الل 
لالجتماع الذي عقد امس بني 
مركز اعتماد مستويات املهارة 
املهنية ووفد من دولة االمارات 
العربي���ة برعايته وحضوره 
ان حوار أبوظب���ي ارادت له 
الكويت االس���تمرار وأرادت 
ان تكون هناك شراكة فعلية 
وتنفيذ مرحلة جتريبية مع 
دولة االمارات، ونأمل من هذا 
االجتم���اع ان يتوصل الى ما 

)قاسم باشا( جمال الدوسري ود. حمود املضف ود. عمر النعيمي خالل االجتماع  

الصبيح: »الشؤون« حريصة على دعم 
الفئات الشبابية التطوعية

بشرى شعبان

أعربت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح عن ثقتها بالدور املؤثر والفاعل 
للمجموعات الشبابية التطوعية في الكويت، 
والتي تساهم بشكل كبير في العمل االجتماعي 
وترسيخ مفهوم حب الوطن والعمل املثمر 
البناء جلميع فئات املجتمع من دون متييز 
ونشر ثقافة إنكار الذات. وأشادت مبا تقدمه 
من أنشطة كبيرة ومشاركات مع العديد من 
اجله����ات ذات الصلة بالعمل االجتماعي من 
معاقني وفئات خاصة وتنظيمهم للدورات 

والندوات املفيدة للمجتمع.
وأكدت الصبيح دعم الوزارة الدائم لعمل 
هذه التجمعات التطوعية الشبابية ورعايتها 
ومد يد التعاون واملساندة لهم وفتح املجال 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل كوزارة 
تعنى بالدرجة األولى بفئ����ات متعددة في 

املجتمع.
جاء ذلك خالل استقبالها لرئيس مجلس 

إدارة مجموعة لوياك التطوعية فارعة السقاف 
والتي قدمت للوزيرة الشكر والتقدير على 
الدعم واملس����اندة من قبلها وقبل الوزارة، 
مؤكدة عل����ى أن دور لوياك في املجتمع هو 
نشر ثقافة العمل التطوعي للشباب والذي 
يرغب بجدية كبي����رة في االنخراط في هذا 

العمل اإلنساني املؤثر.
كما طرحت على الوزيرة خالل اللقاء فكرة 
تسهيل التحاق الوافدين واملقيمني في الكويت 
ببرامج لوياك وذلك بهدف استقطاب الشباب 
من جميع اجلنس����يات ملمارسة هذا العمل 
التطوعي، والذي سيعكس صورة حقيقية 
للش����باب الكويتي عند الوافدين واملقيمني 
وحبه والذي جبل عليه منذ س����نني للعمل 

التطوعي. 
وقد أعربت الوزيرة عن موافقتها للفكرة 
وتعميمها لتع����م الفائدة على املجتمع وفي 
نهاي����ة اللقاء قدمت فارعة الس����قاف هدية 
تذكارية من إنت����اج مجموعة لوياك تقدير 

وشكرا للوزيرة.

هند الصبيح تتسلم درعا تذكارية من فارعة السقاف 

استقبلت رئيس مجلس إدارة مجموعة لوياك التطوعية

حل مبرة الزاحم وحتويل أموالها إلى األوقاف 

تخصيص رقم لتلقي شكاوى ومالحظات هيئة العمل

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا في حل مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة 
احم��د الصقر، ويتضمن القرار أن تؤول أموال املبرة إلى وزارة الش��ؤون بعد تصفيتها 

متهيدا لتحويلها إلى وزارة األوقاف.

بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن اعتماد 
تخصيص خط هاتفي خلص لتلقي املالحظات 
والشكاوى واالقتراحات في كل ما يتعلق في 

الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت في تصريح صحافي أن الرقم 69009600 
سيس��تقبل مالحظات وشكاوى واقتراحات 

أصحاب األعمال والعمال واملوظفني عبر رسائل 
ال� sms أو تطبيق خدمة الواتساب على مدار 
الساعة وهذا ال يعني اإلخالل في الطرق العادية 
من تقدمي التظلمات وأن الهدف من هذه اخلدمة 

االرتقاء في العمل والقضاء على املشاكل.
وأشارت إلى تعميم هذا للتطبيق على القطاعات 
األخرى في الوزارة بعد تقييم املرحلة التجريبية 

وظهور النتائج.

الطلبات املقدمة الستخدام 
الصالة تكون مخولة مبنح 
املوافقة او الرفض لنشاط 
الصالة. وأضاف كما سيكون 
هناك تكرمي سنوي ألفضل 

الصاالت وأكثرها نشاطا.
وأوض���ح املطيري ان 
مذك���رة الضوابط رفعت 
الى الوزيرة لالطالع واتخاذ 
اإلجراء الالزم. وأكد حرص 
وزارة الشؤون على ان تقوم 
هذه الصاالت بالهدف التي 
أنش���ئت من اجله خلدمة 
املناطق، وأن تكون  أهالي 
مكانا لألنشطة االجتماعية 

والتنموية.

املطيري لـ »األنباء«: ضوابط جديدة
 لعمل الصاالت متعددة األغراض

بشرى شعبان

كش���ف وكي���ل وزارة 
عبداحملس���ن  الش���ؤون 
الوزارة أعدت  املطيري ان 
مذكرة خاص���ة بضوابط 
جدي���دة إلدارة ص���االت 

األفراح.
وقال في تصريح خاص 
ل� »األنب���اء« ان الضوابط 
جديدة كليا ومختلفة عن 
الس���ابق وأجرينا تغييرا 
التي  العمل  جذريا آللي���ة 
كان معموال بها، مشيرا الى 
ابرز الضوابط تشكيل  ان 
عبداحملسن املطيريجلن���ة خاص���ة لدراس���ة 

املهارات واالختبارات للمهن.
وأشار الى ان مركز اعتماد 
مستويات املهارات في الكويت 
لديه تصور حول آلية االختبارات 
وفريق أبوظبي ولدينا توجه 
الستمرار عمل حوار ابوظبي 
ملا له م���ن خصوصية خاصة 
في استقدام العمالة والعالقة 
بني الدول املصدرة واملستوردة 

لهذه العمالة.
ومتنى ان يتوصل االجتماع 
الى توصيات عملية تخدم هذا 

املشروع الكبير.
الوكيل  ب���دوره، توج���ه 
املساعد لش���ؤون السياسات 
واالس���تراتيجيات في وزارة 
العم���ل ف���ي دول���ة االمارات 
د.عم���ر النعيم���ي بالش���كر 
للكوي���ت الحتضانه���ا حوار 

أبوظبي، مؤك���دا على تقدير 
االمارات ملب���ادرة الكويت في 
هذا االحتضان، مشيرا الى ان 
االجتماع هو ملناقشة آليات بدء 
العمل في املشروع التجريبي 
العتم���اد املعايي���ر املهنية، 
واضاف ان هذا املشروع يساعد 
العمالة على اكتساب اخلبرات 
التي متنح مبوجبها شهادات 
تس���تفيد منها العمالة في أي 

دولة كانت.
وبني ان املشروع التجريبي 
هو البداية في تطبيق اختبارات 
جتريبية مع عدة دول مصدرة 
الهند،  الفلبني،  للعمالة ه���ي 
باكستان، والدول املستقبلة 
الكوي���ت واالمارات  للعمالة 
وخالل االجتماع سيتم االتفاق 
على التفاصيل من اعداد املهن 

الزمنية  ونوعيتها والفت���رة 
التجريبية.

اما مدي���ر مرك���ز اعتماد 
املعايير د.حمود املضف فأوضح 
ان املشروع التجريبي هو احد 
املشاريع التي تطرق لها حوار 
ابوظبي واالجتماع هو لالتفاق 
على معايير موحدة ومشتركة 
بني الدولت���ني، باالضافة الى 
حتديد املهن التي سينطلق بها 
املشروع، وان شاء اهلل، تصدر 

توصيات بهذه األمور.
اما د.فوزي الدوخي فأوضح 
ان االمارات لديها تصور للبدء 
في 7 مهن جميعها تتمحور في 
البناء والتشييد والكويت لديها 
تصور، ومن خ���الل النقاش 
في االجتماعات سيكون هناك 

توحيد للمهن واملعايير.

الوكيل املساعد لقطاع التعاون لـ »األنباء«: 
تسكني الشواغر أولوية

بشرى شعبان

كشف الوكيل املساعد لقطاع التعاون د.مطر املطيري ان اول 
خطوة له في القطاع ستكون تسكني شواغر القطاع وفق ما 

مت في جلنة شؤون املوظفني استنادا الى معايير ديوان اخلدة 
املدنية.

وقال في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الوزارة تعمل وفق 
خطة عمل سريعة التنفيذ لالنتهاء من جميع انتخابات 

مجالس ادارات اجلمعيات قبل بداية شهر رمضان املبارك مبا 
فيه املعينة من قبل الوزارة بغض النظر عن الفترة الزمنية 

في قرار التعني.
وتوجه املطيري بالشكر الى القيادة السياسية على ثقتها 

الغالية في تعينه وكيال مساعدا متمنيا ان يكون على قدر 
هذه الثقة في خدمة الكويت.

واشار الى ان قطاع التعاون ليس في جديد عليه وان 
بفضل اهلل لديه اخلبرة في مجال العمل التعاوني وانه لديه 

خطة عمل متكاملة للقطاع وان اشاء اهلل فيها كل الفائدة 
للمساهمني واملواطنني واملقيمني وان هناك الكثير من االفكار 
التطويرية للقطاع التعاوني ومساعدة اجلمعيات عبر تسهيل 

االجراءات والسرعة في اجناز معامالتهم في القطاع وعدم 
االنتظار الطويل.

وأكد املطيري ان الوزارة حتترم االحكام القضائية كافة وهي 
رفعت دعوى تفسير احلكم اخلاص في جمعية القادسية وان 

الوزارة احترمت احلكم القضائي وأوقفت االنتخابات ولكن 
لالسف اجلمعية لم تلتزم وعقدت جمعية عمومية دون اي 

حضور للجهة الرقابية واالشرافية الوزارة وبان الوزارة 
حاليا بانتظار النظر في دعوى تفسير احلكم.

وعن اذا كان لديه تصور العادة النظر في قانون التعاون 
اوضح املطيري ان القانون اقر في مجلس االمة وصدر 
مبرسوم وقد شاركت جميع االطراف املعنية في نقاشه 

ومت االتفاق عليه في كافة اللجان واجلميع كان موافق عليه 
وهو لصالح املساهمني 99% ويحافظ على اموالهم ويعطي 
صالحيات جلهة الرقابية وان الذي يرفضوه اليوم وافقوا 

عليه باالمس.


