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)أنور الكندري(

أبدت الناش����طة السياس����ية 
واملستش����ار االداري مدي����ر عام 
مركز الغامن لالستشارات االدارية 
شيخة الغامن امتعاضها الشديد 
من االرتفاع الرهيب واملتواصل 
في اسعار بعض السلع، مؤكدة 
ان شبح الغالء قد يلتهم اصحاب 
التهاما دون  الدخول احمل����دودة 
رحم����ة او هوادة، مش����ددة على 
وجوب وقف هذه التجاوزات التي 
بالفعل تفشت وانتشرت كانتشار 

النار في الهشيم.
واك����دت الناش����طة الغامن ان 
الرئيسي  ارتفاع االسعار سببه 

احتاد اجلمعيات التعاونية، ألنه املسؤول االول عن 
هذا االرتفاع، موضحة ان االحتاد هو من يشجع التجار 
وي����روج لهم بضائعهم، مؤكدة ان حرية التجارة ال 
تعني مطلقا ان يتالعب كل تاجر باسعار سلعته كما 
يشاء، فال توجد في العالم كله حرية مطلقة، الفتة 
الى ان التاجر عندما يعلم ان هناك اقباال وزيادة في 
الطلب على سلعة ما فإنه يرفع سعر هذه السلعة، 
لذا فإنه من املتوجب على احتاد اجلمعيات في هذه 
احلالة ان يكون هو حائ����ط الصد القوي للمواطن 
البس����يط ذي الدخل احملدود، مبينة ان عليه رفض 
مثل هذه الس����لع اال اذا قدم التاج����ر اوراقا ثبوتية 
تؤكد غالء هذه الس����لعة من بلد املنشأ نفسه وعلى 
االحتاد بعده����ا ان يتأكد ايضا ع����ن طريق امللحق 
التجاري بالس����فارة منتجة هذه السلعة ألنه ليس 
مسؤوال عن تسويق هذه السلعة بل ان مسؤوليته 
االولى تتمثل في انقاد املس����تهلك من جشع التجار 

وليس العكس.
واضافت انه يتوجب على احتاد اجلمعيات ايضا 
ان يعمل على ايجاد الس����لع البديلة لهذه املنتجات 
التي صعدت صعودا رهيبا دون احتكارها ملصلحة 
تاج����ر واحد فقط، وعليه ان يعلن عن املطلوب من 
السلع في الصحف لضمان الشفافية وحتى يخلق 
نوعا من املنافس����ة الشريفة والعادلة التي بال شك 
ستصب في النهاية في مصلحة املستهلك الذي بكل 
تأكيد ستكون له العديد من اخليارات اجليدة، الفتة 
الى انه في حال لم يتمكن التجار من توريد سلعة 
معينة فإن احتاد اجلمعيات يستطيع استيراد هذه 
البضائع التي من املؤكد انه لن يضيف عليها العديد 
من الرسوم التي يضعها التجار كل حسب هواه عندما 
يستوردونها، داعية احتاد اجلمعيات الى تشجيع 
التجار الذين يقدمون انواعا مختلفة من العروض 
اخلاصة بسلعهم وذلك عن طريق اعطائهم اولويات 

افضل من غيرهم في التسويق والبيع.
كما دعت الغامن احتاد اجلمعيات التعاونية الى 
وج����وب التدقيق في تاريخ صالحية الس����لع التي 
يقدمها التجار حتى يحافظ على ارواح املستهلكني 
ايضا لالس����تفادة منها مبعنى ان����ه اذا كان تاريخ 
الصالحية ملنتج ما ينتهي بعد 6 اشهر لتصل نسبة 
اخلصم على هذه السلع الى 60%، اما السلع سريعة 
التلف التي تنتهي صالحيتها خالل اس����بوع او اقل 
فإنه يتوجب ان تصل نسبة اخلصم الى 75% وذلك 
عن آخر يوم النتهاء صالحية هذا املنتج، مش����ددة 
على وج����وب التقيد بالتعامل بط����رق متنوعة مع 
تواريخ االنتاج القريبة اي عمر السلع وآلية ترويجها 
ليكون تاريخ الصالحية مؤشرا مهما للمحافظة على 
سعر البضاعة او املنتج او فرض اخلصومات عليها 

في حال نق����ص عمر املنتج عند 
اقتراب تاريخ االنتهاء باالتفاق 
مع التجار، مؤك����دة على اهمية 
وضع هذه املنتج����ات في ارفف 
معين����ة وزوايا خاصة ملثل هذه 
احلاالت وعدم خلطها بالبضائع 
االخرى حتى ال يلتبس االمر على 
املتسوق، مرتأية ان االحتاد هو من 
يتعامل تعامال مباشرا مع التجار 
لذا فعليه ان يكون حريصا اكثر 
واكثر على مصلحة املس����تهلك، 
مؤكدة ان التاجر اذا ش����عر بان 
هن����اك متابعة جيدة ودقيقة من 
قبل احتاد اجلمعيات واذا ما شعر 
بان بضاعته من املمكن ان ترفض عندها س����يراجع 

نفسه الف مرة قبل ان يرفع السعر.
وارتأت الغامن ان املس����تهلك احيانا يضطر الى 
شراء الس����لع باهظة الثمن والسبب يكمن في عدم 
وجود بدائل غيرها او ان تكون الشركة املوزعة قد 
استولت على اغلب ارفف اجلمعيات حارمة غيرها 
من الشركات من عرض سلعها، موضحة انه مبثل 
هذه الطريقة فإن احتاد اجلمعيات يساعد على تفعيل 
سياس����ة االحتكار دون قصد، لذا فإنه من املفترض 
على احتاد اجلمعيات ان يفرض رسوما معقولة على 
هذه االرفف على حسب اهمية موقعها، مشددة على 
وجوب ان تعرف كل جمعي����ة كيفية القيام مبهمة 
التس����ويق واحملافظة على الس����لع خاصة سريعة 
التلف، داعية الى وجوب حتلي املس����تهلك بثقافة 
مقاطعة السلع حتى ال يتمادى التاجر في رفع االسعار 

بطريقة غير مبررة.
واوضح����ت ان مقرر جلنة االس����عار في احتاد 
اجلمعيات التعاونية ورئيس جمعية النزهة رياض 
العدساني اخذ املوضوع بحساس����ية بالغة عندما 
رفض اته����ام وزارة التجارة الحتاد اجلمعيات بانه 
املتسبب في ارتفاع االسعار على الرغم من ان االحتاد 
واجلمعيات ليسا ملكا الشخاص والدفاع عنهما غير 
مطلوب مبثل هذا الشكل، خاصة اذا كان االمر يتعلق 

مبصلحة املستهلك.
ولفتت الغامن الى ان االعتراف باخلطأ افضل من 
التمادي فيه عمال باملثل الش����ائع االعتراف باحلق 
فضيلة، مشيدة باالعتذار اجلريء الذي قام به رئيس 
شركة تويوتا بأميركا الذي اعتذر وكرر اعتذاره عن 
االخطاء التي كانت موجودة في عدد من السيارات 
التي قامت تويوتا بتصنيعها، موضحة انه كان يبكي 
ندما جراء هذه االخطاء التي وقعت فيها الش����ركة، 
مثمنة اعترافه وش����جاعته امام العالم اجمع حيث 
قامت الشركة بسحب ماليني السيارات من االسواق 
لتصحيح هذا اخلط����أ، مؤكدة ان االعتراف باخلطأ 
افضل بكثير م����ن التمادي فيه، اذ ان هذا الرجل لم 
يكابر او تأخذه العزة باالثم ولم يبحث عن مبررات 
واهية لتبرير هذا اخلطأ الفني، معتبرة ان هذا مؤشر 
جيد وسيحقق ارباحا طائلة ليس لتويوتا وحدها بل 
للمنتج الياباني كله بسبب هذه املصداقية، مؤكدة 
ان الكل يعلم مدى تفوق اليابان اداريا فهي الرائدة 

والسباقة اداريا وصناعيا دائما.
وتابعت الناش����طة الغامن انه قلما جتد مسؤوال 
يعترف باخلطأ، حيث ان هذا يعد من النوادر، فاملسؤول 
في الغالب � كما هو مشاهد � يعتبر نفسه معصوما 
من اخلطأ او الزلل، ودائما يبحث عن اس����باب هنا 

وهناك لتبرير خطئه.

رد رئيس مجلس ادارة االحتاد الكويتي ألصحاب 
مكاتب العمالة املنزلية فاضل أشكناني على تقرير 
وزارة اخلارجية األميركية حول االتهامات املوجهة 
الى الكويت حكومة وش����عبا بشأن االجتار بالبشر 
وحقوق العمالة املنزلية بقوله: يجب ان يعرف اجلميع 
ان الكوي����ت من الدول الرائدة في اس����تقدام العمالة 
املنزلي����ة وان العمالة املنزلية تأتي الى الكويت منذ 
السبعينيات وتعد الكويت أولى دول اخلليج التي 
استقبلت العمالة للعمل لديها في املنازل وذلك على 
م����دى أكثر من اربعني عاما وخ����الل تلك الفترة فإن 
الكويت حكومة ومؤسسات مجتمع مدني واحتادات 
وشعبا لم تقصر في تعاملها مع تلك العمالة وترعى 

حقوقها وتعاملها على انها احد افراد اسرتها.
وأكد أش����كناني انه على الرغم من وجود بعض 

احل����االت الفردية لعمالة منزلية متض����ررة في الكويت لكنه ليس من 
املنط����ق ان يتم بن����اء تقرير كامل عن الكويت عل����ى تلك احلاالت وان 
نتجاهل جميع االيجابيات األخرى، فتقرير وزارة اخلارجية االميركية 
جاء بطريقة مجحفة وتضمن العديد من املغالطات بشكل اصبح معه 
تقرير وزارة اخلارجية االميركية السنوي يردد نفس العبارات وأصبح 
تقريرا تقليديا م����ن عام آلخر وال يأتي بجديد رغ����م اجلهود الكبيرة 

املبذولة من الدولة لرعاية وحماية تلك العمالة.
وعن املغالطات التي جاءت بالتقرير أشار أشكناني الى ان ما مت ذكره 
عن العمل القس����ري او اعمال السخرة ليس بالصحيح، حيث ال يحدث 
مثل تلك األمور في مجال العمالة املنزلية، وأشار الى وجود عقد ثالثي 
بني العمالة املنزلية والكفيل ومكتب االستقدام، وان ذلك العقد مبا فيه 
من بنود يتضمن حقوق جميع األطراف، كما ان العقد معد ومعتمد من 
وزارة الداخلية باالضافة الى اعتماده باحملاكم الكويتية عند وجود اي 
خالف بني اطراف العقد وان����ه من ضمن بنود هذا العقد الزام املواطن 
بدفع راتب ش����هري محدد ويجب ان يتم توثيق قيام الكفيل بدفع هذا 
الراتب ش����هريا بطرق متعددة منها توقيع العامل على دفتر الرواتب 
واالحتفاظ برواتبه معه����ا او حتويل املبلغ الى اخلارج بحوالة بنكية 
مسجلة لبلد العامل او ان يتم فتح حساب للعامل بأحد البنوك وايداع 
الراتب فيه واختيار اي من هذه الطريقة يرجع الى رغبة العامل الذي 

يستجيب لها املواطن في كل األحوال.
إذن فالعمل القس����ري او بالسخرة دون اجر كما ذكر بالتقرير ليس 
له وجود بالكويت وان وجدت بعض احلاالت فهي استثنائية وقليلة، 

وليس كما ورد بالتقرير الصادر عن وزارة اخلارجية األميركية.
وبخصوص كون الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر، قال نستغرب 
ملاذا يصر تقرير اخلارجية على اتهامنا في هذا الشأن سنويا، رغم ان 
ذلك ليس صحيحا أبدا، حيث ان الدخول الى الكويت ليس بهذه السهولة 
ويتطلب إجراءات وتدابير معينة من أهمها احلصول على التأش����يرة 
باإلضافة الى صحيفة احلالة اجلنائية وغيرها من املستندات التي مت 
إقرارها من قب����ل احلكومة الكويتية لدخول الوافدين وهذه اإلجراءات 

ال شك انها متنع دخول اي احد الى الكويت بطريقة 
غير ش����رعية، ولكن اذا كان تقرير وزارة اخلارجية 
األميركية يقصد م����ن يذهب الى الكويت كترانزيت 
ويقوم باالنتظار فقط في مطار الكويت الدولي بصاالت 
الترانزيت ملدة س����اعات او اكثر فهذا ال يعتبر داخل 

الكويت.
وأكد على نقطة اخرى انه اذا كان هناك تالعب في 
عبور العمالة بطريقة الترانزيت عن طريق الكويت فإن 
ذلك يقع على عاتق الدول املصدرة للعمالة من خالل 
التالعب بتذاكر السفر لترحيلهم الى دول اخرى متنع 

قوانني بالدها إرسال العمالة اليها بشكل مباشر.
وأوضح اش����كناني ان تقري����ر وزارة اخلارجية 
األميركية فيه جتن على الكويت وأهلها ويصر على 
وضع الكويت في القائمة السوداء بالنسبة حلقوق 
العمالة املنزلية فتارة يتهمون مكاتب االستقدام وتارة يتهمون احلكومة 
الكويتية مع العلم ان احلكومة الكويتية لم تدخر جهدا وقامت بتقدمي 
العديد من املساعدات للكثير من تلك العمالة مع العلم انها عمالة غير 
متضررة، ومتت إعادتها الى بالدها على نفقة احلكومة الكويتية وهذا 
يحس����ب للحكومة الكويتية ألنه ال يحدث في دول اخرى مع العلم ان 
تلك العمالة لو كانت في تلك الدول التي تصوب اتهاماتها الى الكويت 
لتمت محاس����بتها مادامت ال توجد لديها اي مطالبات وانها لم تتضرر 

من شيء.
ولكن اخلاسر الوحيد هنا هو املواطن الكويتي الذي يدفع تكاليف 
اس����تقدام تلك العمالة ثم ترفض العمل وتطلب الس����فر دون أس����باب 
واقعية وملجرد شعورها بالغربة والشوق الى بالدها رغم وجود عقد 
ينص على ان تعمل لدى كفيلها لفترة عامني. وأشار اشكناني الى انه 
وبشهادة مس����ؤولني في وزارة اخلارجية االميركية قاموا في السابق 
بزي����ارة االحتاد الكويتي ألصحاب مكات����ب العمالة املنزلية وأكدوا ان 
االج����راءات والتدابير التي اتخذها االحتاد م����ع احلكومة الكويتية في 
ذلك الوقت ذات نتائج كبيرة في مجال حقوق اإلنس����ان وساعدت في 
رفع اسم الكويت من املرتبة الثالثة الى املرتبة الثانية، على حد قولهم، 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر إلغاء حتصيل اي رواتب مقدمة من 
العمالة ومت القضاء على ذلك األمر متاما بينما هناك دول أخرى التزال 
حتى اآلن تقوم بتحصيل رواتب مقدمة بقيمة 6 أشهر وتصل الى عام 
في بعض األحيان مقابل إصدار تأشيرة للعمالة املنزلية، وذلك مبوافقة 
حكومات بل����دان تلك العمالة مقابل فقط حصول العمالة املنزلية على 
وظيفة في تلك الدولة، مع العلم ان الكويت من خالل الدراس����ات التي 
قدمها االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب العمالة املنزلية كانت س����باقة 
في هذا الش����أن، حيث مت تطبيق إلغاء الرواتب املقدمة في الكويت قبل 
ان يتم تطبيقه في دول العمالة أنفس����هم، اضافة الى ذلك فإنه مازالت 
بع����ض الدول املصدرة للعمالة تس����مح قوانينها بتحصيل رواتب من 
العمالة، ولكننا داخل الكويت ال نقوم بذلك وال نس����مح بذلك من أجل 

احلفاظ على سمعة الكويت في مجال حقوق العمالة الوافدة.

محمد راتب
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية 
عبدالهادي احلويلة بسرعة التحرك لعدم اقرار مشروع 
القانون التعاوني اجلدي����د الذي أحيل الى مجلس 
األمة من قبل اللجنة الصحية، مشيرا الى ان قانون 
التع����اون احلالي صدر في ع����ام 1979 وبحاجة الى 
التعديل ولكن يجب ان يتم ذلك بالتعاون مع العاملني 

من ذوي اخلبرة في العمل التعاوني.
واضاف خالل مؤمتر صحافي عقده مبقر اجلمعية 
امس ان الهدف الذي يجب ان نلتف حوله هو النهوض 
باحلرك����ة التعاونية التي احتلت مكانة متميزة في 
الكويت بني دول اجلوار والدول العربية، مستغربا ان 
يستقر في وجدان مقدمي مقترح قانون التعاون اقرار 
ان يكون لكل مساهم احلق في انتخاب عضو واحد 

بدال من ثالثة وتخفيض عدد األعضاء الى خمسة بدال من تسعة.
وبني ان قانون التعاون اجلديد ال يخدم احلركة التعاونية ومت اعداده 
من قبل اشخاص ال عالقة لهم بالعمل التعاوني بسرعة فائقة، مشيرا 
الى ان ه����ذا القانون مجحف في ح����ق التعاونيني وبداية خلصخصة 

اجلمعيات التعاونية في البالد.
وكشف احلويلة ان القانون بالفعل بحاجة الى تعديل لكننا كنا نأمل 
ان يتم تعديله على يد املختصني في العمل التعاوني الذي يعتبر على 
درجة كبيرة من التميز وقدم الكثير ويعد صرحا من صروح هذا البلد. 
واضاف ان العمل الشعبي في اي بلد هو رافد مساعد للعمل احلكومي، 
مشيرا الى ان هذا العمل يجب ان يكون متميزا في العمل التعاوني الذي 

يهم املجتمع الكويتي وجميع املقيمني، مستغربا ان 
يتم تقدمي مقترح لقانون التعاون اجلديد من دون 

استشارة التعاونيني.
وأعرب عن امله في ان يتم تأجيل مناقشة القانون 
في مجلس األمة حلني تقدمي التعاونيني تعديالتهم على 
هذا القانون الذي يشتمل على تعديالت على درجة 

كبيرة من السلبية في مجال العمل التعاوني.
وأبدى اس����تغرابه من مناقش����ة قانون التعاون 
اجلديد في اللجنة الصحية في مجلس األمة فضال 
عن ان رئيس����ة اللجنة النائبة د.روال دش����تي التي 
كانت رئيس����ة اجلمعية االقتصادية وكان يفترض 
ان تقوم بتفعيل هذا القانون بأمور اقتصادية لكن 
ما حدث ان اغلب امل����واد التي مت تعديلها هي مواد 
تتعلق باالنتخابات في اجلمعيات ولم تتطرق الى 
األم����ور االقتصادية. وذكر ان الفرصة الزال����ت مواتية لتعديل قانون 
التعاون بدال من القانون املقدم حاليا والذي من ش����أنه تدمير احلركة 
التعاونية ككل، مشيرا الى ان عدد املساهمني في اجلمعيات التعاونية 
بلغ اكثر من نصف مليون مس����اهم ومع ذلك لم تستش����ر في قانون 
التعاون. واس����تنكر تعديل قانون التعاون بعيدا عن التعاونيني ومن 
دون استشارتهم واالستفادة من خبراتهم، مؤكدا ان اول اجتماع للجنة 
تعديل قانون التعاون سيشهد اعادة النظر في املواد التي مت تعديلها 
وال تتناس����ب مع العمل التعاوني. وتساءل: كيف مر هذا القانون على 
مسؤولي وزارة الشؤون الذين يعتبر أغلبهم من العاملني في احلركة 

التعاونية ومن ذوي اخلبرة والكفاءة في مجال العمل التعاوني.

شيخة الغانم: جنون األسعار قد يلتهم 
الجميع خاصة محدودي الدخل

أشكناني: شهادات من مسؤولي الخارجية األميركية 
بتحقيق الكويت مرتبة متقدمة في حقوق اإلنسان

الحويلة: تعديل قانون التعاون سينهي رحلة الحياة التعاونية

اعتبرت أن اتحاد الجمعيات المتسبب الرئيسي فيه

اتحاد مكاتب العمالة المنزلية: تقرير الخارجية األميركية حول االتجار بالبشر يحوي الكثير من المغالطات

استغرب استبعاد المختصين من إبداء آرائهم

شيخة الغامن

فاضل أشكناني 

عبدالهادي احلويلة

 افتتاح مهرجان حماية املستهلكرشيد الطبطبائي وعلي األنبعي خالل جولة في جمعية الروضة وحولي

أسعار تنافسية 

الطبطبائي: التعاونيات رافد مساند لضبط األسعار
األنبعي: 10 ماليين مبيعات تعاونية الروضة في 3 أشهر

»تعاونية مشرف« افتتحت مهرجان السلع الوطنية
محمد راتب

افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف 
التعاونية م.أحمد املرشود أول من أمس بحضور 
مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف 
مهرجان السلع الوطنية، وقال: يعد املهرجان 
من ضمن املهرجانات التسويقية التي تهدف 
الى تقدمي خدمة متعددة اجلوانب للمس����اهم 
وللمستهلك وللشركات بشكل عام، كما يهدف 
الى دعم السلع الوطنية وحتسني جودتها واتباع 

الطرق العلمية املدروسة للترويج عنها.
وتابع: ان التطوير الشامل السيما في مجال 
التسويق واملشاريع واخلدمات واالنشطة هو 
هدفنا االول والذي من اجله يس����عى مجلس 
االدارة البراز املكانة الرائدة جلمعية مشرف 
التعاونية ومن هنا نحرص على تنفيذ االجراءات 
التنظيمية وتطبيق اخلطط التطويرية وتنفيذ 

املشاريع احلديثة واالشراف على تنفيذها بكل 
ش����فافية خلدمة املنطقة وابنائها وتطلعات 

املساهمني.
واوضح ان الصناعات واملنتجات الوطنية 
مبثابة العمود الفقري القتصاد الدول والبديل 
اآلمن الذي ال ينضب لدعم االقتصاد الوطني 
وكلنا امل وتطلع الن نرى الصناعة الوطنية 
الكويتية بأنواعها في تقدم مزدهر، فالكويت 
متتلك كل مقومات الصناعة واالمكانيات البشرية 
والعقول االقتصادية التي ميكن ان تضاهي ان لم 
نقل تنافس صناعات الكثير من الدول املجاورة 
التي سبقتنا في هذا املجال، وبدوره قال مدير 
عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف انه 
ملن دواعي س����روري واعتزازي ان اشارككم 
اليوم في افتتاح مهرجان الصناعات الوطنية 
الذي تنظمه جمعية مشرف وضاحية مبارك 

العبداهلل خلدمة اهالي املنطقة الكرام، وتابع: 
والشك ان هذه املناسبة تعد فرصة للتأكيد على 
اهمية دعم وتنمية القطاع الصناعة باعتباره 
احد املسارات الواعدة التي تساهم في تنويع 
مصادر الدخل القومي وزيادة نسبة مساهمته 
في الناجت احمللي وكذلك اتاحة الفرصة للعمالة 
الوطنية للمش����اركة في دف����ع عجلة التنمية 

االقتصادية الشاملة للدولة.
واستطرد: لقد سعت الهيئة العامة للصناعة 
منذ انش����ائها الى ممارس����ة دورها في تنمية 
النشاط الصناعي واالشراف عليه وتشجيع 
الصناعات احمللية وتطويرها وحمايتها وهي في 
سبيل ذلك تعمل على اكثر من محور للمساهمة 
في بناء قاعدة صناعي����ة متطور قادرة على 
رفع قدرتها التنافسية على املستويني احمللي 

والعاملي.

محمد راتب
أك���د وكي���ل وزارة التجارة 
الطبطبائي  والصناعة رش���يد 
ان مهرجانات حماية املستهلك 
وس���يلة فاعلة لضبط األسعار 
الس���لع واخلدم���ات  وتوفي���ر 
التسويقية بالكميات واألسعار 
التنافسية، مثمنا سماح وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
للجمعي���ات التعاوني���ة بإقامة 
املهرجان���ات التس���ويقية على 
مدار العام ولي���س مرتني فقط 
كالسابق وهو ما يتيح الفرصة 
للجمعي���ات بتق���دمي العروض 
بأسعار مخفضة وحتقيق عوائد 

مجزية للمساهمني.
وخالل افتتاحه مهرجان اليوم 
العاملي حلماية املس���تهلك الذي 
تنظمه جمعية الروضة وحولي 
التعاونية خالل الفترة من 15 حتى 
31 اجلاري بالتعاون مع شركة 
الزاحم وملهوترا قال الطبطبائي 
الروضة وحولي  ان تعاوني���ة 
ليس���ت غريبة عليه ألنه كثيرا 
ما يتسوق منها، الفتا الى متيزها 
في أسلوب العرض وتوفير السلع 
األساسية ومثمنا توسعة الدور 
األول وزيادة املساحة املخصصة 
للعط���ور والتجمي���ل وفروع 
الش���ركات العاملية، مشيرا الى 
توفير اجلمعية للخدمات املختلفة 
من خالل الفروع املستثمرة وهو 
ما يحقق متعة التسوق ألهالي 

املنطقة واملساهمني.
الطبطبائي اجلمعيات  ودعا 
الى ع���دم اخلروج ع���ن مبادئ 
احلركة التعاونية وتوفير السلع 
واخلدمات األساسية في جميع 
مناطق الكويت وأال يكون حتقيق 
الربح هو الهدف األساسي، إضافة 
الى سعي التعاونيات الستقطاب 

اقامة املهرجان.
واض���اف ان اجلمعية تنظم 
مهرجانات شهرية ملساعدة أرباب 
األسر على ش���راء مستلزماتهم 
الى  بأسعار تنافس���ية، مشيرا 
توفير املهرجان احلالي لعدد 250 
سلعة تتراوح نسبة التخفيض 
فيها بني 20 و50% اضافة الى سلع 
اخرى تصل نسبة التخفيض فيها 
الى 100% من خالل »اشتري منتج 

واحصل على اآلخر مجانا«.
وقال األنبعي: نحن نقيم بعض 
املهرجانات اخلاصة للمساهمني 
بأسعار مخفضة عن سعر التكلفة 
لعدد من السلع الرئيسية التي 
تصرف م���ع البطاقة التموينية 
وهو املهرج���ان الذي يتم دعمه 
من خالل بند املعونة االجتماعية 
باجلمعية حتت عنوان »س���لة 

العائلة«.
وح���ول التخفيض���ات قال: 
األنبعي لغة األرقام لغة صادقة ال 
مجال فيها للتقديرات الشخصية 
وبالتالي فإن اجلمعية التي تبيع 
أكثر تكون أسعارها األفضل، الفتا 
الى ان تعاونية الروضة وحولي 
هي األعلى في نسبة املبيعات على 
مستوى الكويت، مؤكدا ان نسبة 
املبيعات باجلمعية خالل األشهر 
ال� 3 املاضية وصلت الى 10 ماليني 
دينار وه���ي تزيد على مبيعات 
جمعيات أخرى ملدة عام كامل، 
ما يدل على ان املستهلك الذكي 
يعرف كيف يقارن بني األسعار 

ويختار السلع اجليدة.
التعاونيات  وحول قان���ون 
اجلدي���د أك���د األنبع���ي رفض 
التعاونيني لذلك املقترح وحتذير 
اعضاء مجلس األمة من االشتراك 
في إفساد العمل التعاوني الذي 

يصل عمره الى 50 عاما.

بأسعار تنافسية من خالل الشراء 
اجلماعي.

الى قرار  الطبطبائي  وأشار 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الذي ينظم عمل احتاد اجلمعيات 
التعاونية والذي يتيح له حال 
اكتشافه رفعا مصطنعا لألسعار 
ان يخاطب الشؤون مباشرة والتي 
بدورها تنسق مع وزارة التجارة 
والصناعة لضبط السوق في إطار 

التكامل بني الوزارتني.
وم���ن جانبه أش���ار رئيس 
مجل���س ادارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية علي األنبعي 
الس���بق  ال���ى ان اجلمعية لها 
في تبني رعاي���ة اليوم العاملي 
حلماية املستهلك، الفتا الى انه 
من دون دعم الشركات ورعاية 
لهذا املهرجان ملا جنحت اجلمعية 
في حتقيق الهدف املنش���ود من 

عليه ان يوفر السلع األساسية 
بأسعار مناس���بة وإذا ثبت ان 
التاجر يحاول رفع األسعار بشكل 
مصطنع ففي تلك احلالة تتدخل 
ادارة الرقاب���ة التجارية بوزارة 

التجارة.
واض���اف انن���ا نعتب���ر ان 
اجلمعيات رافد مهم جدا ومساند 
في قضية ضبط األس���عار كما 
انها اكبر منفذ بيع في البالد إذ 
متثل ما نسبته 80% اضافة الى 
زيادة عدد الرواد واملس���تهلكني 
نتيجة اختالف اسعار البيع داخل 
اجلمعيات التعاونية عن االسواق 

املوازية.
الس���ماح  الطبطبائي  وثمن 
الحت���اد اجلمعي���ات التعاونية 
باالستيراد املباشر دون وسيط 
ما يوفر له ميزة تنافسية كفلها 
له القانون حتى يتمكن من البيع 

شركات عاملية لالستثمار فيها 
مما يوفر اجلهد لسكان املناطق 
املختلفة خاصة اذا كانت الشركات 
موج���ودة في م���كان واحد مما 
يوفر السلع الضرورية بأسعار 
تنافس���ية تختلف عن اس���عار 

االسواق املوازية.
وأوض���ح الطبطبائ���ي ان 
معدل زيارات األهالي للجمعية 
بش���كل متك���رر ميزة تس���جل 
العاملية داخل  لفروع الشركات 

اجلمعية.
وحول االتهامات املتبادلة خالل 
الفترة االخيرة بني التعاونيات 
ووزارة التجارة بشأن املسؤولية 
ارتفاع األس���عار أش���ار  ع���ن 
الطبطبائي الى ان الرقابة على 
األسعار هي أمر تختص به وزارة 
ان قانون االجتار  التجارة، كما 
صريح، حيث يشير الى ان التاجر 

خالل افتتاح مهرجان حماية المستهلك بتعاونية الروضة وحولي


