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)أسامة البطراوي( نورية السداني تتوسط م.ناجي العبدالهادي وم.طالل القحطاني وم.حمود الزعبي  

القليش: 11.248 مليون دينار مبيعات تعاونية الفيحاء
 واألرباح بلغت 1.171 مليون دينار العام الماضي

رئيس مجلس اإلدارة أكد أن تحديد نسبة 10% أرباح المساهمين هي الحد األعلى حسب قرار »الشؤون«

السداني: »الطبقة الوسطى« األول من نوعه ويناقش الخطة التنموية
قالت املشرف العام على مؤمتر 
الطبقة الوسطى نوريه السداني: ان 
هذا املؤمتر هو األول من نوعه الذي 
يعقد في تاريخ الكويت ملناقشة 
خط����ة احلكومة من قبل قطاعات 
مختلفة من الش����عب وهذا يصب 
البل����د، ويلتقي مع  في مصلحة 
لقاء اخلميس املاضي الذي عقده 
سمو رئيس الوزراء وحضره حامل 
ملف التنمية نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لإلس����كان ووزير الدولة للتنمية 
الش����يخ أحمد الفهد، مضيفة أن 
أكثر  اإلعداد للمؤمتر اس����تغرق 

من 1000 ساعة عمل.

مؤتمر تاريخي

وأضافت مشرف عام املؤمتر 
قائلة: بلغ����ة التاريخ هذا املؤمتر 
غير ع����ادي بل ه����و تاريخي، إذ 
ان����ه ألول مرة في تاريخ الكويت 
تشارك قطاعات مختلفة من الشعب 
الكويت����ي في االط����اع عن قرب 
وإبداء الرأي في املسار التنفيذي 
للخطة التنموية للباد التي قدمتها 
احلكومة وأقره����ا مجلس األمة، 
واليوم يأتي دور الشعب الكويتي 
الكرمي ليجلس على مقاعد الرأي 
واخلبرة والتخصص ليدعم ويوجه 
ويوصي ويبدي الرأي في مسار 
التنفيذ، حتى على القائمني على 
التنفيذ تواصا ودعما لاجتماع 
الذي عقده س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يوم 
اخلميس املاضي بحضور حامل 
ملف التنمية الشيخ أحمد الفهد، 
ويش����رفنا أننا استطعنا إيصال 
هذه اخلطة إل����ى أكبر عدد ممكن 
من الكويتيني عبر حتويل الورق 
الكثيف إلى CD صغير متاقني مع 
التقدم التكنولوجي الذي نرجو أن 
يلتقي معه القائمون على تنفيذ 

اخلطة.
وأشارت الس����داني إلى اجلهد 
الكبير والعمل املتواصل على مدى 
الشهرين املاضيني والذي استغرق 
عمل مكتب املش����رف العام على 
املؤمتر نحو »ألف س����اعة عمل« 
كم كنا نتمنى لو أن حلقة الفرحة 
اكتملت، لك����ن قدرنا في الكويت 
أن حلقات الفرح أقصر بكثير من 
حلقات احل����زن، وهذا ما يجعلنا 

ورفض من قبل الكثيرين وذلك 
بس���بب عدم فهمهم أو إطاعهم 
عليها. وأكد رئيس »املهندسني« 
أن املجتمع الكويتي بحاجة ماسة 
إلى تفعي���ل دور املجتمع املدني 
واألهلي واحلكومي، كما نأمل أن 
يكون ألعضاء مجلس األمة دور 
فعال لتفعيل أجهزة الرقابة لبناء 

مستقبل أفضل.

الثواب والعقاب

وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ 
الثواب والعقاب كما يجب أن يصبح 
القياديون على مستوى املسؤولية 
وأن القياديني الذين كانوا يشتكون 
من التدخل السياسي بات لهم هذا 
الغطاء مؤمنا بعد لقائهم س���مو 
رئي���س الوزراء ي���وم اخلميس 
املاضي الذي أكد على ذلك خال 
اللقاء معهم. وأضاف: نحن ال نريد 
أن نحجب الرأي اآلخر والشعب 
الكويتي في النهاية سيزن األمور 
ونأمل أن تك���ون املرحلة املقبلة 
مرحلة تعاون ومتفائلون خيرا 
باملستقبل. أما منسق عام املؤمتر 
م.حمود الزعبي فأكد أن اجلهود 
الت���ي بذلت اس���تعدادا للمؤمتر 
تتجاوز الوصف فقد عقدت 6 ورش 
تخصصية وستكون هناك ورشة 
عمل رئيسية غدا االثنني عن مدينة 
احلرير، موضحا أن برنامج عمل 
املؤمتر سيفتتح من قبل املشرف 
السداني،  العام األستاذة نورية 
وقدم فيه م.ناج���ي العبدالهادي 
ورقة عن أهمية الطبقة الوسطى، 
وم.طال القحطاني بعنوان شركاء 
ف���ي الرفاه، فيما يق���دم د.محمد 
العن���زي ورقة بعن���وان »معالم 
خطة التنمية«، وس���تعد ورشة 
عمل رئيسية عن مدينة احلرير 
يترأسها م.بدر السلمان ويديرها 
د.نبهان النبهان ويش���ارك فيها 
اليوحة،  العياد، حسني  د.محمد 
هيثم الشايع، وفي الفترة املسائية 
سيعرض مديرو ورش العمل التي 
أقيم���ت خاص���ة توصيات هذه 
الورش وهم: م.عبداهلل العتيبي 
عن املهنيني، ود.خالد الطراح عن 
املدني  االقتصادي���ني، واملجتمع 
د.عل���ي الط���راح، م.ناجي العبد 
الهادي عن الشباب، واإلعام علي 

الطراح.

أكدت أنه تاريخي وحان دور الشعب للجلوس على مقاعد الرأي والخبرة وتقديم التوصيات

ال نوهن وال نتراجع وال نتوقف 
وهذه صفات أبناء الشعوب القوية 
املخلصني ألوطانهم ولنظامهم وإلى 
اللقاء مع سفينة العهد التنموي 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد وعضيده سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.
والنشالة هي سفينة مخصصة 
للمياه الضحل����ة، وهي نوع من 
أنواع السفن الشراعية التي جتلب 
الصخور من رأس عشيرج للبناء 
القاف  الكويت، وقد صنعها  في 
الكويتي صالح حسن الغريب وهو 

من مواليد الكويت عام 1916.
أما النائب م.ناجي العبدالهادي 
العضو املؤس����س ف����ي مجموعة 
نورية السداني للطبقة الوسطى، 
فقال: ان التعاون بني الس����لطتني 
يأتي في صالح الدولة والشعب، 
ونحن في خال شهرين من الهدوء 
مت إصدار أربع����ة قوانني، ونحن 
مستمرون في إصدار القوانني وأرى 
ان التعاون بني السلطتني موجود 
وقائم والنقاط اخلافية بني املجلس 
واحلكومة لن تعرقل خطة التنمية 
وخال الفترة املقبلة سيتم إصدار 
قانون الشركات املساهمة في املدن 
اإلسكانية وأعتقد أن ذلك خير دليل 

على التعاون.
وأش����ار العبداله����ادي إلى أن 
الص����ورة اإلعامية غير واضحة 
فيما يخص خطة التنمية ونحن 
كمجموعة نورية السداني حاولنا 
التركيز على إيضاح اخلطة للطبقة 
الوسطى، وما نؤكد عليه هو أن 

اخلطة ليس����ت مجرد أوراق إمنا 
مشاريع سيتم إقرارها.

تنفيذ الخطة

واضاف أن اجتماع سمو رئيس 
مجلس الوزراء األخير بحضور 
الدولة، وفي مقدمتهم  مسؤولي 
املشرف على امللف الشيخ أحمد 
الفهد خط���وة صحيح���ة نحو 
الغرض من  تنفيذ اخلطة وكان 
هذا االجتماع هو إيصال رسالة 
إلى القياديني بأن اخلطة ليست 
مجرد شكل األمر الذي يزيد من 

ثقة القياديني في حكومتهم.
وأوضح: أن سمو الرئيس أكد 
أن احلكومة ستسير نحو تنفيذ 
اخلطة ولن تقف، ومن يتقاعس 
فستتم إقالته قبل استقالته وهذه 
الرسائل كنا نتمنى سماعها منذ 
زمن، مشيرا الى أن املؤمتر ثاثي 
األبعاد وس���يوافقه عمل إعامي 
كبير خال املرحلة املقبلة خاصة 
ان سفينة التنمية ستنطلق ومت 
متهيد الطري���ق لها حتت رعاية 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 

صباح األحمد.
وردا على س���ؤال حول عجز 
احلكومة ع���ن تنفيذ اخلطة قال 
أعترف ب���ان هن���اك تأخيرا في 
تنفيذ بعض املش���اريع بسبب 
البيروقراطي���ة ونحن نؤكد أن 
املرحلة املقبلة ستكون أفضل من 
املرحلة السابقة واحلكومة ستعالج 
الكثير من األمور ولدينا الكفاءات 
القادرة على تنفيذ اخلطة ولكن 

القضية قضية تنظيم بالدرجة 
األول���ى، ان تنفيذ ه���ذه اخلطة 
التنموي���ة للحكومة يحتاج إلى 
آخر املستجدات في التكنولوجيا 
احلديثة لربطها بعملية التنفيذ 
التقني للمشاريع التي تعتبر نقلة 
نوعية للوطن، موضحا أن قيمة 
هذا املؤمتر الذي تشهده الكويت 
ألول مرة من خال اجتماع قطاعات 
شعبية من املجتمع الكويتي على 
طاولة مس���تديرة متثل الطبقة 
الوسطى وهي القاعدة العريضة 
من الشعب، واملهنيني من أطباء 
ومهندسني، معلمني، عمال ومهن 
أخرى مختلفة، واملجتمع املدني 
من جمعيات ومؤسسات، نقابات 

ومواطنني.
ومن جهته قال رئيس جمعية 
القحطاني ان  املهندسني م.طال 
املجتم���ع الكويت���ي تعرض إلى 
الكثي���ر من التغي���رات فبعد أن 
كان مجتمع���ا منتجا أصبح اآلن 
مجتمعا اس���تهاكيا من الدرجة 
الدعم  إلى أهمية  األولى، مشيرا 
اجلماع���ي ف���ي تطوي���ر الدولة 
على مس���توى اجلهات املختلفة 
»احلكومية، األهلية، ومؤسسات 

املجتمع املدني«.
وأضاف ان عدم االلتفات إلى 
الطبقة الوسطى من قبل اجلهات 
املسؤولة قد ساعد على جعل هذه 
الطبقة تتحرك باألوامر والدعوة 
ملمارسة أدوارها، مؤكدا أن اخلطة 
التنموية في الدولة التي طرحتها 
احلكومة كانت مح���ل اعتراض 

العبداله�ادي: الخ�اف بي�ن الحكوم�ة والمجلس ل�ن يعرقل خطة 
التنمية وقريباً س�يتم إصدار قانون الشركات المساهمة في المدن اإلسكانية

افتتاح المؤتمر التربوي ال� 39 ل� »المعلمين« اليوم

»إعادة الهيكلة« يطالب العاملين في القطاع الخاص
بتحديث بياناتهم قبل نهاية مارس الجاري

اتحاد البترول لتعديل وضع حملة الثانوية العامة

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
تنطلق صباح اليوم أنشطة املؤمتر التربوي التاسع 
والثاثني الذي تقيمه جمعية املعلمني في الفترة من 
اليوم وحتى 23 اجلاري حتت شعار »االعداد األمثل 

ملعلم املستقبل«.
وتستهل أنشطة املؤمتر التي ستقام جميعها في 
فندق املوڤمبيك باملنطقة احلرة بحفل االفتتاح الذي 
سيقام في الساعة 9.30 صباحا ثم تتوالى بعد ذلك 
وخال فترات صباحية ومس����ائية على امتداد أيام 
املؤمتر اجللسات وورش العمل الى ان تختتم بجلسة 

التوصيات واحلفل اخلتامي للمؤمتر.
فيما ستشتمل جلسات اليوم في فترته الصباحية 
على محاض����رة حتت عنوان »بيئة إع����داد املعلم« 
وسيحاضر فيها د.عبداهلل الشيخ عميد كلية الدراسات 

العليا بجامعة الكويت سابقا، يعقبها محاضرة حتت 
عنوان »التعليم املرح« وسيحاضر فيها املعلم عبداهلل 
الوهيب، وخال الفترة املسائية التي ستبدأ الساعة 
اخلامسة ستقام محاضرة حتت عنوان »برامج إعداد 
املعلم« يحاضر فيها د.غازي الرشيدي االستاذ بجامعة 
الكويت، ومحاضرة حتت عنوان »برامج إعداد معلم 
التربية اخلاصة« يحاض����ر فيها االخصائية علياء 
العيسائي من سلطنة عمان، وخبيرة االشارة جناة 
مختار، واملوجهة الفنية دالل احلشاش، كما ستقام 
محاضرة حتت عنوان »برام����ج التدريب التربوي 
والتنمية املهنية« سيحاضر فيها مستشارة العاقات 
الدولية سوسن العلي واملدربة الفنية نورة العدواني، 
ومدير ادارة الشؤون التربوية في جمعية املقاصد 

اللبنانية د.كمال الدالل.

أسامة دياب
ناش����د مدير ادارة شؤون صرف 
املزايا املالية في برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
صالح الدويلة جميع املواطنني العاملني 
في مؤسسات وشركات ومصانع القطاع 
اخلاص ضرورة مراجعة برنامج اعادة 
الهيكلة لتحديث بياناتهم االجتماعية 
والعملية. ج����اء ذلك في تصريح له 
مبناس����بة قرب انتهاء السنة املالية.  
وقال: ان ادارة ش����ؤون صرف املزايا 

املالية أعدت كل استعداداتها الستقبال االخوة املواطنني 
لتحديث بياناتهم س����واء في تغيير جهة العمل، أو 
الط����اق أو جتديد اذن العم����ل والرخص التجارية 

النواقص من االوراق  أو اس����تكمال 
الثبوتية، وكذلك تسليم شهادات بداية 
القيد في اجلهات التعليمية للدارسني، 
مشيرا الى ضرورة االسراع في اجناز 
ه����ذه املعامات وحتدي����ث البيانات 
قبل نهاية السنة املالية. واضاف: ان 
العاملني بالقطاع  البرنامج يستقبل 
اخلاص من الذين لم يتقدموا ببياناتهم 
للحصول على بدالت العمالة الوطنية 
ان يتقدموا بطلباتهم قبل نهاية السنة 
املالية ألخذ حقوقهم، وذلك قبل نهاية 
مارس اجلاري. وفي نهاية تصريحه الصحافي أعرب 
الدويلة عن امله في تعاون االخوة العاملني في القطاع 

اخلاص للتقدم للبرنامج واجناز معاماتهم.

ق���ال رئيس احت���اد عمال البت���رول وصناعة 
البتروكيماويات جاسم الناصر ان الدراسات التي 
تعدها مؤسسة البترول الكويتية اخلاصة بتعديل 
اوض���اع العاملني يجب ان تكون ش���املة جلميع 
الوصوفات الوظيفية للعاملني مبختلف القطاعات 

النفطية. 
وبني ان هذه الفئة من العاملني حملة الثانوية 
العامة امن���ا يؤدون ذات االعم���ال التي يقوم بها 
زماؤهم العاملني من حملة الدبلوم واجلامعيني في 
االوصاف الوظيفية املستحدثة والذين مت تقييمهم 
مؤخرا، فضا عن ان اعمالهم املشهود لها بالكفاءة 

وخبراتهم الوظيفية تؤكد احقيتهم بالتقييم اسوة 
بزمائهم. 

وطالب الناصر مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
بس���رعة البت في تقييم العاملني حملة الثانوية 
العامة على الس���واء كونهم موظفني يؤدون املهام 
املشتركة املت���شابهة اس����وة مبا مت عم����له من 
تقيي���م لزمائهم في العمل الصحاب الش���هادات 
االعلى كون اصحاب الثانوية العامة هم موظفون 
يعتبرون من قدامى املوظفني في ظل سياسة القطاع 
النفطي بالتعيني التي ال تقبل حاليا توظيف اصحاب 

الثانوية العامة.

يقام تحت رعاية ولي العهد

صالح الدويلة

محمد راتب
قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الفيحاء التعاونية فيصل القليش 
ان األزمة االقتصادية التي عصفت 
بالعالم خال الفترة املاضية ألقت 
بظالها عل���ى جميع القطاعات، 
البيع والش���راء  وعلى عمليات 
بشكل كبير، إال أنه »على الرغم 
من األوضاع الصعبة التي مرت 
بها الباد، فقد استطعنا جتاوز 
هذه األزمة بأقل اخلسائر، حيث 
بلغت مبيع���ات اجلمعية خال 
العام املاضي مبلغا قدره 11248809 
دنانير، فيم���ا بلغ صافي الربح 
1171674 دين���ارا بانخفاض قدره 
49385 دينارا باملقارنة مع العام 

.2008
حديث رئي���س مجلس إدارة 
جمعية الفيحاء التعاونية فيصل 
القليش جاء خال مؤمتر صحافي 
عقده بحضور أمني الس���ر خالد 
احلوش���ان ومدير عام اجلمعية 
عادل الزك���ري، موضحا فيه أنه 
وبناء على كتاب وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل املؤرخ في 
2010/3/15 مت���ت املوافق���ة على 
التصديق على امليزانية العمومية 
التعاونية ومت  الفيحاء  جلمعية 
حتديد نس���بة 10% عوائد أرباح 
املساهمني وهي أعلى نسبة لعائد 
أرباح مش���تريات املساهمني. ثم 
انتقل القليش للحديث عن أبرز 
الت���ي حققها مجلس  االجنازات 
اإلدارة خال العام املنصرم فذكر 
أن���ه مت تنفيذ مش���روع تظليل 
الس���يارات للجمعية،  مواق���ف 
ومركز عبدالرحمن املغني الصحي، 
ومواقف بيت التمويل الكويتي، 
الكهربائي في  املول���د  وحتديث 
التيار  انقطاع  اجلمعية ملواجهة 
ومنع حدوث أي طارئ، وتبديل 
الكهربائي في الس���وق  الس���لم 
املركزي، وإنشاء دورة مياه عامة، 
وفتح مدخل جانبي للسوق املركزي 
بغرض التوسعة، كما مت نقل وبناء 
الكهربائية، وتركيب  احمل���والت 
أجهزة كاشفات السرقة في السوق 
املركزي. وعن األنشطة التجارية 
التي مت استحداثها داخل السوق 
املركزي قال رئيس مجلس اإلدارة: 
اس���تطعنا وبحمد اهلل وتوفيقه 
النسائية،  توسعة فرع املابس 
وافتتاح محل لبيع الزهور ومحل 
لبيع البوظة العربية واآليس كرمي. 
وكان للمهرجانات التسويقية التي 

نظمتها جمعية الفيحاء التعاونية 
نصيب األسد في املؤمتر الصحافي، 
حيث بني القليش أن املهرجانات 
التس���ويقية تعتب���ر الرئة التي 
تتنفس منها جميع التعاونيات، 
وه���ي العص���ب الرئيس���ي في 
التعاوني، وق���ال: »ال  اجلس���د 
يخفى على أح���د أن املهرجانات 
التي نظمناها القت استحس���ان 
األهالي واملساهمني في املنطقة، 
فقد أقمنا ع���دة مهرجانات منها 
مهرجان الفيحاء التسويقي الذي 
امتد من 10 فبراير وحتى 30 أبريل، 
ومهرجان فرع اجلملة للمساهمني 
الكرام، حيث وفرنا 54 صنفا من 

الغذائية واالستهاكية  الس���لع 
بنس���بة خصم وصلت إلى أكثر 
من 50%، ومت التوزيع عن طريق 
بطاقة األسرة للمساهمني فقط«.  
واستطرد: »كما نظمنا مهرجان 
السلع الرمضانية، ومهرجانا آخر 
مع شركة عبدالرحمن البحر امتد 
لفترة 8 أس���ابيع تنوعت خاله 
اجلوائز ومت السحب على سيارتي 
ميركوري وجراند ماركيز، وأجهزة 
كهربائية وإلكترونية مع تخفيض 
أسعار السلع بصورة كبيرة، سواء 
من جانب اجلمعية التي خفضت 
هامش الربح خدمة للمساهمني أو 
من قبل شركة البحر التي قامت 

مشكورة بتخفيض أسعار السلع 
بنسبة 30%« وقال القليش: لقد 
متيزنا بالعروض واملهرجانات 
التس���ويقية، وخصصنا يومي 
األح���د واألربع���اء ملهرج���ان 
تخفيضات اخلض���ار والفواكه 
إلى تنظي���م مهرجانات  إضافة 
عديدة ومتنوعة كمهرجان الصيف 
والقرطاسية في رمضان ولوازم 
البر واحلدائق املنزلية..ثم حتدث 
القليش خال املؤمتر الصحافي 
عن املشاريع املستقبلية لتعاونية 
الفيح���اء، فذكر أنه »جار العمل 
على إنشاء السوق املركزي اجلديد 
وتوسعته ليصل إلى مساحة 2443 
مترا مربعا، كما سنقوم بافتتاح 
مطعم ماكدونالدز واستحداث فرع 
حلويات البجيت«. وعن املنافسة 
الواقعة بني اجلمعيات واألسواق 
املوازي���ة، أوضح رئيس مجلس 
املنافسة على أشدها،  أن  اإلدارة 
ولكننا في تعاونية الفيحاء متيزنا 
بتخفيض األسعار للمساهمني، 
ول���م نن���س الوافدي���ن، وهناك 
أس���عار مخفضة ال مثيل لها في 
الكويت، ونحن  كل تعاوني���ات 
ملتزمون في أي مهرجان بوضع 
االعان والعمل مبا جاء فيه من 
فترة تخفي���ض األرباح وتوفير 
الس���لع، كما نس���عى ألن يكون 
أكثر البضائع والدعم املجاني من 

الشركات لصالح املستهلكني.
وعن اتفاقية اجلات والسوق 
املفتوح���ة، أع���رب القليش عن 
تأيي���ده املطلق له���ا باعتبارها 
تكس���ر االحتكار وتكبح جماح 
االرتفاع، ولكنن���ا ال نتوقع أن 
تطبق، ألنها تتعارض مع مصالح 
التج���ار واملتنفذي���ن والوكاء 

احلصريني.
إدارة  واختتم رئيس مجلس 
جمعية الفيحاء التعاونية فيصل 
القلي���ش بقول���ه: إن طموحات 
مجلس اإلدارة لن تقف عند حد، 
ولديه الكثير من اآلمال واخلطط 
املس���تقبلية التي يحاول بشتى 
الطرق والوس���ائل إخراجها إلى 
حيز التنفيذ، حيث وضع نصب 
عينيه حمل األمانة الذي يتطلب 
العمل اجلاد بص���دق وإخاص 
للوصول إلى بر األمان وحتقيق 
كل األهداف واخلطط املنش���ودة 
التي يأمل مساهمو اجلمعية الذين 
يبلغ عددهم 6500 مساهم رؤيتها 

في جمعية الفيحاء التعاونية.

فيصل القليش خالل املؤمتر الصحافي

.. أتوقع المزيد من ارتفاع األسعار 
ردا على سؤال حول ظاهرة ارتفاع األسعار كشف القليش عن أن تعاونية 
الفيحاء حتارب هذه الظاهرة من خالل فرع اجلملة واملهرجانات التسويقية 
في السوق املركزي، وقال: إن هناك كتبا تأتينا لرفع األسعار، ولكن اجلمعيات 
غي��ر متعاونة في هذا الصدد حيث إنها توافق على رفع األس��عار وهذا ما 
يحرجنا، ومن هنا، البد من وقفة جماعية وجادة، فالتاجر ال يعترف باالحتاد 
وال باللجنة، ووزارة التجارة هي املعنية بإصدار القوانني التي حتد من الغالء 
وهي املس��ؤولة عن ارتفاع األسعار، والشؤون تتهرب، واملفترض أن يقوم 
االحتاد بالدور واملس��ؤولية التي يضطلع بها لكبح جماح الغالء.وأوضح أن 
بعض الشركات جلأت لرفع األسعار في ظل تعنت االحتاد في البت في ذلك، 
مع وجود زيادة فعلية في بلد املنش��أ فاستغل التاجر غياب جلنة األسعار، 
وراح يزي��د فيها بصورة غير منطقية، بينما ألقت وزارة التجارة الكرة في 
ملعب اجلمعيات، متوقعا مزيدا من االرتفاع في االسعار خالل العام احلالي 
واملقبل.وعن التعديالت املطروحة على قانون التعاون رفض رئيس مجلس 
إدارة جمعي��ة الفيحاء التعاونية فيصل القليش التعديالت جملة وتفصيال، 
وقال على سبيل املثال: فيما يتعلق بالصوت الواحد فاملفترض ان يبقى على 
9 أعضاء، ألنه بالكاد يكفي لتس��يير األعمال، حتى ان اللوائح فيها تعسف، 
كما أن إعطاء صالحية حل مجلس اإلدارة لوزير الشؤون يعتبر ديكتاتورية 
مطلقة. أكد فيصل القليش خالل املؤمتر الصحافي أن هناك مس��اعي جادة 
في األفق خلصخصة التعاونيات، وهناك من يكتبون ضد التعاونيات لشل 
حركتها، واملش��روع التعاوني ناجح وهناك دول تس��عى إلى تقليده. الفتا 
إلى أن ارتفاع األسعار س��يكون احدى أهم عواقب اخلصخصة، واملساهم 

سيكون الضحية.


