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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء اإىل عموم امل�ستهلكني باأنها 

ب�سدد ا�ستكمال اإجراءات رفع قراءة عدادات الكهرباء 

واملاء وتوزيع الفواتري على جميع فئات اال�ستهالك 

)ال�سكن اخلا�ص - اال�ستثماري - زراعي - �سناعي - 

جتاري( باملحافظات ال�ست وذلك على النحو التايل :  

الفرتة من - اإىل -املناطقاملحافظة

حمافظة 

العا�صمة

پ النزهة - اخلالدية - العديلية - الريموك 

- الرو�صة - قرطبة.

پ قرطبة - ال�صامية - �صويخ ال�صكني - 

ال�صعب - ال�صعب البحري - بنيد القار - 

�صرق - قبلة - املرقاب - الكويت - د�صمان

من 2010/3/7 اإىل 

2010/3/31

من 2010/4/1 اإىل 

2010/4/21

حمافظة 

اجلهراء

پ ال�صليبية - تيماء

پ تيماء - الدوحة - الن�صيم - العيون - 

غرناطة - قريوان - النعيم.

پ النعيم - ال�صليبيخات - الق�صر - اجلهراء 

- الواحة - �صعد العبداهلل

من 2010/4/5 اإىل 

2010/4/29

من 2010/5/1 اإىل 

2010/5/31

من 2010/6/1 اإىل 

2010/7/3

حمافظة 

حويل

پ م�صرف - الرميثية - غرب م�صرف - بيان 

- حويل - �صلوى - ال�صاملية - البدع .

من 2010/4/10 

اإىل 2010/7/9

تلفون : 99580460 - 66470209

فاك�س : 22420113

مكيفة وغري مكيفة
40 راكب  و  60 راكب

للإيجار با�صات

الدويهيس: مقّر اتحاد »التعاونيات« لن ُيباع والديون ُتدفع باألقساط
ومسح ميداني لألسعار في األسواق المحلية ومقارنتها بالخليجية

بشرى شعبان
اوض����ح رئيس احت����اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني الدويهيس 
انه اجتمع مع رؤساء 32 جمعية تعاونية 
من اص����ل 54 في مقر االحتاد بحضور 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية في 
وزارة الشؤون جمال الدوسري  وملدة 
اربع ساعات متت خاللها مناقشة مشروع 

تعديل قانون التعاون.
ودعا خالل مؤمت����ر صحافي عقده 
امس رؤساء اجلمعيات التعاونية الى 
اجتماع آخر في مق����ر االحتاد االربعاء 
املقبل الخذ آرائهم واالطالع على رؤاهم 
بش����أن مش����روع تعديل القانون الذي 
اللجنة الصحية واالجتماعية  طرحته 

في مجلس االمة.
واكد د.الدويهيس قيام اعضاء اللجنة 
الصحية باعادة النظر في التعديالت التي 
مت طرحها وهي على استعداد لتعديل 
بعض بنودها مرة اخرى، مشددا على 
انه يعتبر االجتماع تنسيقيا وهو مع 
التعاونيني ومصلحة احلركة التعاونية، 
ومع املطالبة بضرورة اعادة النظر فيما 
طرح من تعديالت على قانون التعاون 
التعاوني  العم����ل  ليتوافق م����ع واقع 

ولسهولة تطبيقه.
واشار الى ان البنود املراد تعديلها 
في القان����ون معدودة ولن تس����تغرق 
وقتا طويال، مش����ددا عل����ى اهمية اخذ 
رأي التعاوني����ني املختصني في العمل 
التعاوني لالستفادة من خبرتهم، مؤكدا 
ان وزارة الش����ؤون واحتاد اجلمعيات 
متفقان على ان بع����ض بنود القانون 

بحاجة الى التعديل.
وقال د.الدويهيس ان اللجنة الصحية 

يرجع الى جهود وزير الشؤون الذي سعى 
لتقسيط املديونية التي تراكمت عليه 
وبسبب االهمال في تسديد االقساط لعدة 
سنوات، مما دفع وزارة التجارة ووزارة 
املالية الى رفع القضايا باسترداد حقوقهم 
املالية امام القضاء. وفي الوقت ذاته مت 
اخذ موافقة وزير املالية على تقس����يط 
املبلغ املتبقي من مديونية القرض الذي 
كان يبلغ 20 مليون دوالر أي 6 ماليني 
دينار، وقد قام االحتاد بسداد مليونني 
و759 الف دينار والباقي س����يتم دفعه 
باالقساط، معلنا عن استعداد االحتاد 

دفع 600 ألف دينار كدفعة اولى.
أما بالنسبة ملستحقات  واستطرد: 
وزارة التجارة من اصل الدين البالغ 6 
ماليني و250 ألف دينار بعد قيام االحتاد 
بس����داد مبلغ 3 ماليني و110 االف دينار 
اصبح الدين املتبقي على االحتاد وواجب 
دفعه هو 3 ماليني و76 ألف دينار وسيتم 
تسديد الدين على دفعات بقيمة 50 ألف 

دينار شهريا.

فكر جماعي

ونفى د.الدويهي����س االتهام املوجه 
اليه بأن����ه يقوم بإدارة االحتاد منفردا، 
قائال: ان االحتاد يدار بالفكر اجلماعي، 
فهناك جلنة استشارية مكونة من رؤساء 
12 جمعي����ة منتخبة ألخذ رأيهم في كل 
كبي����رة وصغيرة، كم����ا ان اجتماعات 
االحتاد يحضره����ا اغلبية التعاونيني، 
الفكر اجلماعي  مؤكدا اميانه بأهمي����ة 
ومببدأ دميوقراطية االدارة واالنتخابات، 
وف����ي الوقت ذاته يحرص االحتاد على 
دراسة آراء القانونيني وتوصياتهم لنقلها 
للشؤون للعمل على حلها واالخذ بها.

وج����ود اكثر من 100 س����لعة تعاونية 
في االس����واق املركزية، كما تتميز هذه 
اقبال  الدوران لشدة  االصناف بسرعة 

املستهلكني عليها.

مبيعات االتحاد

وكشف عن ارتفاع مبيعات االحتاد 
لتصل ألول مرة الى 4 ماليني و500 الف 
دينار، مؤكدا ان هذا الرقم لم تصل اليه 

مبيعات االحتاد منذ 7 سنوات.
وطالب الدويهيس اجلمعيات بتسديد 
مستحقات االحتاد املوجودة لديهم والتي 
تبلغ 3 ماليني و500 ألف دينار للتمكن من 
دفع ديون االحتاد وفي الوقت نفسه أوجه 
الشكر والتقدير لكل جمعية قامت بتسديد 

ما عليها من أموال جتاه االحتاد.

تقليص المصروفات

وأش����ار ال����ى أهمية قي����ام االحتاد 
بتقليص املصروفات من خالل االستغناء 
عن العمالة الهامشية وتخفيض عقود 
الصيان����ة وغيرها وفي الوقت نفس����ه 
حرص االحتاد على رفع االيرادات من 
خالل زي����ادة املبيعات، موضحا أهمية 
س����لع التعاون في محاربة غالء السلع 
بتوفير السلع البديلة لها وفي الوقت 
نفسه قام االحتاد بتوفير مبلغ 14 ألف 
دينار قيمة عمل األرشيف االلكتروني، 
حيث قام بتنفيذه العاملون في االحتاد 
كما مت عمل موق����ع الكتروني لتصفح 

مجلة التعاون الكترونيا.

 بناء مخازن االتحاد على نفقة »الشؤون«

وكشف د.الدويهيس عن قيام وزارة 
الش���ؤون ببناء مخازن االحتاد من 

واالجتماعي����ة تق����وم اآلن بالنظر في 
التعديالت لتعديل بعض بنودها مرة 

اخرى ملصلحة احلركة التعاونية.
ادارة  انتخاب مجلس  اعادة  وحول 
احتاد اجلمعي����ات قال د.الدويهيس ان 
عملية اع����ادة االنتخابات ترجع لوزير 
الش����ؤون ونحن ال نعارض  ذلك حيث 
ان مبدأ التعاونيات سواء في اجلمعيات 
التعاونية او االحتاد هو االنتخاب وليس 

التعيني.

لجنة األسعار

وأكد دور االحتاد في سعيه املستمر 
إلعادة جلنة االسعار للعمل مرة اخرى 
بعد ايقافها ملدة سنتني والفضل يرجع 
لتفهم وزير الشؤون اهمية املهام التي 
تقوم بها اللجنة ف����ي احلد من ارتفاع 
االسعار وعليها مت ابالغ جميع اجلمعيات 
برفض الش����راء من أي تاجر يريد رفع 
االس����عار، اال بعد الرج����وع الى جلنة 
االسعار في االحتاد للتأكد من مبررات 
رفع السعر بأنها حقيقية أم ال من خالل 

االوراق الثبوتية اخلاصة باملورد.
واضاف ان جلنة االسعار بدأت تنفيذ 
املهام التي قامت من اجلها، حيث تلقت 
طلبات من الشركات الكبرى منها التي 
تريد تثبيت االسعار أو تخفيضها، وهناك 
من يريد رفع االسعار، مضيفا ان اللجنة 
تتكون من 8 أعضاء من رؤساء اجلمعيات 
وعضوين من الشؤون وعضو من وزارة 
التجارة وعضوين من االحتاد، اضافة 

الى رئيس االحتاد.
وحول الديون املتراكمة على االحتاد 
وما يقال عن بيع ممتلكاته لسد ديونه، 
قال د.الدويهيس: لن يباع االحتاد، وهذا 

وأضاف: اننا نهدف الى تطوير وتنمية 
احلركة التعاونية بالعمل واالجناز من 
خالل التعاونيني لذا مند أيدينا لننشد 
التعاونيني للمحافظة  التعاون مع كل 

على الكيان التعاوني.
وأعرب عن شكره وتقديره للجمعيات 
التي حرصت على دعم السلع التعاونية 
واالهتمام بتسويقها، داعيا كل تعاوني الى 
ضرورة توخي احلذر من االفتراءات ألننا 
جميعا تعاونيون ونعمل للمحافظة على 

صرح التعاون املميز عند اجلميع.
وأش����ار الى اهمية دور االحتاد في 
توفير العديد من السلع واالصناف التي 
حتمل ماركة التعاون والتي كانت مقطوعة 
عن السوق مثل: االرز، الزيوت، التونة، 
الكاس����ات واجلبنة الشرائح،  اجلبنة 
والتوابل، وبعض البقول، مؤكدا اهمية 
سلع التعاون في محاربة غالء االسعار 
وهي متثل ضرورة للمستهلك، ألسعارها 
املناسبة وجلودتها العالية، مشيرا الى 

ميزانيتها اخلاصة لتخفيف األعباء 
املالية عن االحتاد، اما بالنسبة ملساحة 
املخ���ازن فه���ي 6000م2 بارتفاع 2م 
وسيتم البدء بتنفيذ املشروع مطلع 
ابريل املقبل أي بع���د انتهاء وزارة 
األشغال من املخططات التي اطلعت 

عليها وزارة الشؤون.
وأعلن ان االحت���اد بصدد القيام 
مبسح ميداني لألسعار في األسواق 
احمللية وفي الوقت نفس���ه ستقوم 
وزارة الشؤون بعمل دراسة دقيقة 
عن أسعار املواد الغذائية في الكويت 
ملقارنتها بأسعار الدول املجاورة التي 

تتشابه ظروفها مع الكويت.
وطالب د.الدويهيس وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي بضرورة إنشاء 
معهد للدراسات التعاونية في الكويت 
لتخريج الكوادر الوطنية التعاونية، 
متمنيا حتقيق ه���ذا املطلب حلاجة 
القطاع التعاوني للعمالة املتخصصة 
في العمل التعاوني، معتبرا الدراسة 
والبح���ث العلم���ي طري���ق النجاح 

والتطوير للتعاونيات.
اما بالنسبة للدورات التدريبية التي 
تقدم للتعاونيني فقد نص عليها النظام 
األساسي للحركة التعاونية لتثقيف 

وتدريب العاملني في التعاونيات.
وشدد د.الدويهيس على أهمية الدور 
احلكومي في دعم احلركة التعاونية 
وحمايتها من املنافسني، مؤكدا انه لوال 
الدعم احلكومي ملا استمرت التعاونيات 
ملدة أكثر من 40 عاما ويكفينا فخرا 
قيام احلكومة بإنشاء اجلمعيات على 
نفقته���ا وهذا لم يحدث في أي دولة 

حتى في اجنلترا.

وق���ال: ال وأل���ف ال خلصخصة 
اجلمعيات ألنها ملك خاص للمواطنني 
لذلك يسعى االحتاد دائما الى تطوير 
ودعم أعمال اجلمعيات لتحقيق املزيد 
من اخلدمات التسويقية واالجتماعية 

خلدمة املجتمع الكويتي.
وبنينّ مدى أهمية القطاع التعاوني 
لدى كبار املسؤولني في الدولة والدليل 
على ذلك احتساب التعاونيات ضمن 
خطة التنمية للدولة ومن املنتظر في 
املرحلة املستقبلية تواجد نوعيات 
أخرى مثل التأمني التعاوني واأللبان 
التعاوني���ة والتعاونية الصحية... 

إلخ.
من جهة أخرى أعلن د.الدويهيس 
عن وصول وفد من اململكة العربية 
السعودية مساء اليوم لزيارة كل من 
جمعية الش���امية وجمعية الزهراء 

التعاونية ومستشفى القلب.
وقال ان اله���دف من زيارة الوفد 
السعودي هو نقل التجربة التعاونية 
الكويتي���ة للقي���ام بتنفيذه���ا في 
التي  املتميزة  السعودية إلجنازاتها 
تعود بالنفع على املواطن واملجتمع 
ككل، اما بالنسبة ألعضاء الوفد فهم: 
وكيل وزارة التجارة والصناعة صالح 
بن موس���ى اخلليل � رئيس مجلس 
إدارة اجلمعي���ات باململكة ناصر بن 
ابراهي���م التوين � مدي���ر اجلمعية 
التعاوني���ة االس���تهالكية لعمليات 
اخلفجي عبدالرحمن البلوي � مدير 
اجلمعية التعاونية االستهالكية في 
جامعة امللك س���عود علي بن سالم 
باعشم وعضو مجلس إدارة اجلمعيات 

في اململكة ماجد العتيبي.

دعا الجتماع تنسيقي لرؤساء الجمعيات األربعاء المقبل

سعود العرادة وم. فارس العنزي وعوض الدماك وفهد العازمي وسالم السالمصورة من كتاب طلب اإلعفاء املقدم من احتاد املزارعني

د.حسني الدويهيس

العرادة إلعفاء الحيازات الزراعية من نسب العمالة بالقرار  1104
قدم كتابًا لبرنامج هيكلة القوى العاملة بحضور »الشؤون« العازمي: قرارات »الشؤون« أعطت التجار

والموردين الفرصة لرفع األسعار
محمد راتب

قال عضو مجلس اإلدارة وممثل جمعية جابر العلي 
التعاونية لدى االحتاد فيصل العازمي ان احلركة 
التعاوني���ة تتعرض لالغتيال في وضح النهار من 
قبل وزارة الشؤون بسبب القرارات التي تصدرها 
من حني الى آخر، م���ن حيث حل احتاد اجلمعيات 
وإلغاء عمل جلنة األسعار املوجودة في االحتاد والتي 
كانت حتدد س���عر بيع الس���لع في جميع األسواق 
التعاونية، إضافة الى إعطاء اجلمعيات احلرية في 
توفير احتياجاتهم من السلع من املوردين مباشرة 
دون الرج���وع إلى االحتاد، الفت���ا إلى خطورة هذا 

القرار على اجلمعيات واملستهلكني.
وأضاف العازمي ان قرارات »الشؤون« ساهمت 
في منح التجار واملوردين الفرصة لرفع األسعار أربع 
مرات خالل عام آخرها كانت بداية العام احلالي ومت 

رفع األسعار بنسبة تتراوح بني 18 و%25.
لذلك جند س���لعا تضاعف ثمنها أكثر من مرة، 
وكان ضحيتها املس���تهلك، خصوصا في ظل غياب 
إدارة حماية املستهلك بوزارة التجارة املسؤولة عن 
مراقبة األسعار واألسواق. وأشار إلى ان الوزارة على 
علم تام بأن أرب���اح اجلمعيات تعود بالفائدة على 
املس���اهمني واملجتمع ككل، حيث تقوم كل جمعية 
بالصرف على دعم املؤسسات احلكومية املوجودة في 
دائرة عملها، وتقدمي اخلدمات واألنشطة االجتماعية 
للمس���اهمني، ولألهالي إضافة إلى إقامة املشاريع 
الوطنية، موضحا ان املتاجرة في اجلمعيات ال يحقق 
أرباحا إال في اجلمعيات الكبرى، وهي ال تتعدى 7 
جمعيات، مشيرا الى أهمية القطاع التعاوني في احلد 
من زيادة األسعار، مؤكدا انه لوال وجود اجلمعيات 

ألصبحت األسعار نارا أكثر مما هي عليه اآلن.

بشرى شعبان
أكد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود العرادة ان العمالة 
التي تعمل في املزارع عمالة غير وطنية وهي عمالة وافدة تتقاضى 
أجورا منخفضة، اضافة الى حتم����ل املزارع الكويتي كل متطلبات 
تلك العمالة من سكن وملبس وطعام وطبابة وتذاكر السفر ورسوم 
االقامة والتأمني الصحي وغيرها من األمور األخرى، لذلك تقدم مجلس 
ادارة االحتاد بطلب لألمني العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة بإعفاء احليازات الزراعية من نسبة العمالة 
الوطنية املدرجة في اجلداول بالقرار رقم 1104 بند خامس����ا لسنة 
2008 لعدم إمكانية تطبيق هذه النسبة بسبب ضآلة األجور وكذلك 
إعفاء احليازات الزراعية من ش����رط حتويل راتب العامل الزراعي 
الى البنوك ملا سيس����ببه هذا األمر من إرباك للمزارع وإعاقة العمل 

اإلنتاجي لعدم وجود بنوك في املناطق الزراعية.
جاء ذلك في تصريح للصحافيني أدلى به العرادة بعد اجتماعه 
مع مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في البرنامج م.فارس العنزي 
بحضور نائب رئيس االحتاد عضو الدماك وأمني السر فهد عايض 
العازمي وأمني الصندوق باالحتاد س����الم السالم، ومراقب العمالة 
الوطنية في وزارة الشؤون صالح العنزي ومراقبة تنسيق العمل 
بوزارة الشؤون سميرة مندني ومراقب القوى العاملة في البرنامج 
غدير القديري ورئيس قس����م القوى العاملة ف����ي البرنامج محمد 
املطوطح. وبني العرادة انه مت خالل االجتماع تقدمي كتاب بضرورة 
إعفاء املزارعني من قانون 2008/1104 خاصة ان القطاع الزراعي السيما 
النباتي منه قطاع غير مدر للربح فالعائد املادي متواضع جدا قياسا 
بالقطاعات اإلنتاجي����ة األخرى، خاصة انه خاضع لتحكم الظروف 
اجلوية واملناخية املتقلبة، باالضافة الى املنافسة الشديدة للمنتجات 
املستوردة بحكم ان السوق حر وال توجد حماية للمنتجات الزراعية 
احمللية، اضافة الى ان املصروفات املالية التي يتحملها املزارع الكويتي 
في ظل الظروف الراهنة مرتفعة، السيما ان معظم مستلزمات اإلنتاج 
الزراعي يتم استيرادها من الدول املنتجة لتلك املستلزمات وتخضع 

أسعارها لتقلب أسعار العملة والوضع االقتصادي العاملي.
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