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طالبوا بتسهيل مهامها خالل الفترة المقبلة وعدم عرقلتها

تعاونيون لـ »األنباء«: عودة لجنة األسعار خطوة إيجابية لتوحيد األسعار في جميع التعاونيات

عاطف رمضان ـ عادل العتيبي
أكد تعاونيون ل� »األنباء« ان عودة جلنة األس��عار باحتاد اجلمعيات التعاونية الى عملها من جديد خطوة ايجابية لتوحيد 

األسعار في جميع التعاونيات في مختلف مناطق الكويت.
واشاروا الى ان اجلهات املعنية البد ان تتخذ خطوات جديدة وصارمة جتاه مشكلة ارتفاع أسعار السلع واملنتجات الغذائية 

التي ارتفعت منذ عام 2007 ولم تعد لوضعها الطبيعي »مرة ثانية« بالرغم من انخفاض أسعار النفط خالل الفترة احلالية.
كما أشار البعض الى ان جلنة األسعار عادت من جديد باسم »جلنة متابعة األسعار« وستمارس عملها بشكل فعلي خالل 

األيام القليلة املقبلة.
من جانب آخر، أعرب البعض عن اس��تيائهم من ارتفاع اسعار السلع واملنتجات الغذائية في الكويت مقارنة بدول اخلليج، 

مشيرين الى ان اجلهات املعنية ينقصها سرعة اتخاذ القرار خالل األزمات.
وذكر البعض ان تخفيض أو رفع األسعار أمر خارج عن إرادة التعاونيات واملسؤول األول واألخير عن ذلك هو الشركات. 

وفيما يلي التفاصيل:

أك���د رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية 
ومقرر جلنة متابعة األسعار باحتاد اجلمعيات التعاونية 
رياض العدساني ان عودة جلنة متابعة األسعار باالحتاد 
للقيام بدورها من جديد أمر مهم لتوحيد أسعار السلع 
واملنتجات بني اجلمعيات التعاونية في مختلف محافظات 

الكويت.
وأضاف العدساني ان التعاونيني كانوا قد أرسلوا 
كتابا لوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل بتاريخ 22 
مارس 2009 بش���أن »جلنة األس���عار«، مشيرا الى ان 
الوزارة لم ترد على »االحتاد« بالش���كل الرسمي وانه 
يفترض على التعاونيني و»االحتاد« عمل مقارنة بناء 
على القرار الوزاري رقم 41 لس���نة 2008 بشأن مراقبة 
األس���عار على ان يتم اجراء مقارنة للسلع واخلدمات 

بصفة دورية ومستمرة.
واستطرد العدساني قائال: لقد ارسلنا كتابا للشؤون 
ولكنها لم ترد على فحوى الكتاب وقامت بالتدقيق على 
اس���م اللجنة على ان تكون جلنة متابعة األسعار بدال 

من »جلنة األسعار«.
وزاد قائال: اذا كان اس���م اللجن���ة أو عملها مخالفا 
للقوانني فلماذا استمرت هذه اللجنة تزاول عملها منذ 

عام 1979.
ولفت الى ان األس���عار منذ بداية ارتفاعها في عام 
2007 لم تتخذ أي خط���وات ايجابية ملعاجلتها جذريا 

من قبل اجله���ات املعنية، موضح���ا ان ما مت تطبيقه 
فقط هو قيام وزارة التجارة والصناعة بتوزيع الهدية 

الرمضانية خالل العام املاضي.
وزاد قائال: لم نر سرعة اتخاذ قرار من قبل اجلهات 
املعنية خالل األزمات، وأصبحت الكويت الدولة اخلليجية 
التي حتوي منتجات غذائية »أعلى سعرا« بالرغم من 
ان جميع الدول اخلليجية متر بنفس الظروف التي متر 
بها الدول املصدرة للطاقة والدول املس���تهلكة للسلع 

الغذائية.
وأوضح ان الكويت غير منتجة وال ميكن ان تعتمد 
على االكتف���اء الذاتي وانها تتأثر بالعوامل اخلارجية، 
مطالبا اجله���ات املعنية بتفعيل الق���رارات والقوانني 

املتعلقة باألسعار.
وأشار الى انه يفترض تسهيل مهام عمل جلنة متابعة 

األسعار خالل الفترة املقبلة وعدم عرقلتها.
وقال ان اجلهات املعنية تهتم بنش���ر التصريحات 
التي ترضي املستهلكني للترويج عن تخفيض األسعار 
ولكن في احلقيقة جند ان هذه التصريحات الهدف منها 

هو »نيل رضا التجار«.
وأش���ار العدس���اني الى ان ما تقوم به اجلمعيات 
التعاونية من تقدمي عروض ومهرجانات رمضانية ما 
هو إال دعم من قبل تلك التعاونيات مس���تدال على ذلك 
بأن جميع التعاونيات تقدم هذه العروض خالل فترة 

قصي���رة حتى نفاد الكمية وانه لو كان هذا األمر دعما 
من قبل الشركات لم يتم انقضاء هذه املهرجانات حتى 

»نفاد الكمية«.
وبني ان وزارة التجارة والصناعة كانت تبرر ارتفاع 
األسعار العام املاضي بسبب ارتفاع اسعار النفط وصرف 
العمالت مقابل الدينار، مش���يرا الى ان هذين السببني 
»تالشيا« حاليا واألسعار التزال مرتفعة ولم تعد لوضعها 
الطبيعي الذي كانت عليه »قبل ارتفاع اسعار النفط« 

او قبل ارتفاع اسعار السلع.
وأنهى حديثه قائال: األسعار منذ عام 2007 مرتفعة 
ولم تعد ملا كانت عليه في الس���ابق مما يؤكد ان هناك 

تصريحات صحافية الهدف منها تضليل املستهلك.

اتخاذ القرار

وفي اإلطار ذاته أف���اد رئيس مجلس ادارة جمعية 
اخلالدية التعاونية خالد البصيري بان التعاونيني كانوا 
يطالبون بعودة جلنة األس���عار للقيام بدورها وللحد 
من ارتفاع اس���عار الس���لع واملنتجات الغذائية بطرق 
مصطنعة، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستقوم بتوحيد 

األسعار في جميع التعاونيات.
وأشار الى ان هذه اللجنة ينقصها حاليا »الصالحيات 

التخاذ القرار«.
وبني ان جلنة متابعة األسعار ستمارس عملها خالل 

الفترة القريبة املقبلة.
وأوضح البصي���ري انه يفت���رض ان يكون هناك 
تنس���يق فيما بني وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
واحتاد اجلمعيات التعاونية حتى يتم إصدار قرار من 
»الشؤون« إلعادة هذه اللجنة للقيام بعملها في أقرب 

وقت ممكن.
واس���تطرد قائال: هن���اك موافقة مبدئي���ة من قبل 
»الش���ؤون« بعودة جلنة متابعة األس���عار مرة ثانية 

للقيام بدورها.
وذكر ان هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها بعد، مشيدا 
بعودة جلنة األسعار للقيام بدورها خاصة خالل الفترة 

احلالية ومع دخول شهر رمضان املبارك.
وكشف البصيري عن ان تعاونية اخلالدية بصدد 
اقامة مهرجانها الرمضاني الذي يتميز بتخفيض اسعار 

السلع االساسية.
م���ن جهة اخرى اكد البصيري ان التعاونيات ليس 
بيدها تخفيض او رفع االسعار وان الشركات هي اجلهة 

املعنية بهذا االمر.
واعرب البصيري عن دهش���ته من استمرار ارتفاع 
اسعار السلع بنفس مس���توياتها السابقة بالرغم من 

انخفاض أسعار النفط حاليا.
من جانب آخر كشف رئيس مجلس ادارة جمعية 
القرين التعاونية راش���د احلضيري عن ان آلية عمل 

جلنة مراقبة ومتابعة االس���عار لم تتضح حتى اآلن 
وبدأ اول اجتماع للجن���ة قبل ايام ومت وضع مطالب 
اعضاء اللجنة ع���ن آلية عملها لكي تتم مقابلة وزير 
الشؤون او وكيل الوزارة وامتنى ان يكون هذا الشيء 
بأسرع وقت ممكن ملعرفة قانونية اللجنة رغم انه من 
املفترض ان تكون مفوضة مبحاربة االسعار املصطنعة 
وحماية املستهلك ومن املؤسف اختالف اسعار املنتجات 
ب���ني جمعية واخرى وهذا ما يجع���ل مجالس ادارات 
اجلمعيات التعاونية في احراج مع املس���تهلكني وما 
نتمناه هو اصدار قرار من وزير الشؤون لتفعيل دور 
جلنة مراقبة ومتابعة االس���عار واال يكون دور هذه 

اللجنة استشاريا فقط.
واضاف ان هناك محاوالت من اعضاء اللجنة ملقابلة 
وكيل وزارة الشؤون االسبوع املقبل ملعرفة آلية عمل 

اللجنة.

محاربة ارتفاع األسعار

اما رئيس مجلس ادارة جمعية العديلية وليد بوقمبر 
فأكد ان اللجنة اجتمع���ت ومت وضع مطالبات اعضاء 
اللجنة، ونأمل خيرا في هذه اللجنة التي من خالل اعضائها 
نحارب ارتفاع االسعار املبالغ فيه واختالفها من جمعية 
ألخرى وحماية املستهلكني واضعني مصلحة املستهلك 

بعني االعتبار وذلك من خالل تكاتف االعضاء.

ارتفاع أسـعار السلع الغذائية كان مرهونًا منذ 2007 بارتفاع أسـعار النفط.. فلماذا لم تنخفض األسعار مع تالشي األسباب؟!

وليد بوقمبر راشد احلضيري خالد البصيري رياض العدساني

في مزاد حضره أكثر من ألف شخص بين بائع ومشتر ومتفرج

بيع فحل من ساللة طيبة بـ 1200 دينار وآخر بـ 800 من حالل العبداهلل

محمد الدشيش
حتت رعاية الش����يخ ناصر العبداهلل وبحضور اكثر من ألف شخص ما بني 
بائع ومشتر ومتفرج أقام مرزوق الوطري مزادا في منطقة كبد حيث مت عرض 

اكثر من نوع من األغنام.
وقال الش����يخ ناصر العبداهلل: أملك مجموعة م����ن اخلرفان واألغنام وهذه 
الهواية ورثتها عن والدي املرحوم الش����يخ عبداهلل الصباح وقد اش����ترت في 
الفت����رة األخيرة أغناما وخرفانا من عدة مزادات داخل البالد تتراوح قيمتها بني 

50 و55 ألف دينار.
وتابع: أدعو احلكومة لالهتمام بأصحاب الثروة احليوانية وتوزيع القسائم 
مبس����احات أكبر ودعم األعالف حيث تصل اس����عارها أحيانا الى 5 دنانير مما 

يسبب خسارة ملالكي الثروة احليوانية. 
وفي الساعة 9 من صباح امس افتتح املزاد بعرض بعض األغنام وبدأ املزاد 
ب� 100 دينار ووصل الى 400 دينار وعندما عرضت اغنام الشيخ ناصر العبداهلل 
بيع فحل معروف أبوه وأمه من ساللة طيبة ب� 1200 دينار اشتراه صالح الوطري، 

وبيع فحل آخر للشيخ ناصر أيضا اشتراه حمدان الديحاني ب� 800 دينار.
ويأتي السعر املرتفع للفحل الطيب باعتباره من سالسة طيبة معروفة األب 
واألم ولديه رقبة طويلة متس����اوي األذنني وعمره بني 3 و4 س����نوات صاحب 

ذراع نحيفة.
وفي ختام املزاد أعلن مرزوق الوطري ان رمضان س����يتضمن اكثر من مزاد 

جانب من مربي الثروة احليوانيةالى جانب مهرجان يحوي جوائز قيمة للبائع واملشتري واملتفرج.

بدء املزاد على حالل الشيخ ناصر العبداهلل متابعة من احلضور للمزاد

ملفي الديحاني يتابع مزاد اخلراف

خروف من ساللة طيبة بيع ب� 400 دينار )سعود سالم(خرفان من ساللة طيبة بانتظار بدء املزادالشيخ ناصر العبداهلل متحدثا للزميل محمد الدشيش


