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عبداهلل الرشيدي خالل املؤمتر الصحافي

أعضاء عمومية تعاونية أبوحليفة
يرفضون التقريرين المالي واإلداري

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن أعضاء اجلمعية العمومية 
بجمعية أبوحليفة التعاونية رفضوا باإلجماع 
التقريرين املالي واإلداري ملجلس اإلدارة املعني 
من قبل وزارة الش���ؤون، وذلك بسبب بعض 

التجاوزات املالية واإلدارية.
وأوضح املساهمون ملندوب وزارة الشؤون ان 
سبب اعتراضهم على التقريرين املالي واإلداري 
ان هناك هدرا كبيرا ألموال املس���اهمني، حيث 
مت تعيني الكثير من املواطنني والوافدين وقد 
جتاوزت رواتبهم ال� 220 ألف دينار، علما ان 
الس���وق املركزي لم يفتتح حتى اآلن والذي 
 مت تش���غيله فقط فرع ال تتجاوز مس���احته

ال� 400 متر.
واضاف بعض املساهمني ان هناك تفاوتا في 
أسعار خلوات اإليجار في السوق املركزي، حيث 
ان هناك محالت ب� 50 ألف دينار ومحالت أخرى 

ب� 10 آالف دينار واملساحات متقاربة جدا.

الكتشاف تجاوزات وهدر أموال المساهمين الرشيدي: »تعاونية العمرية والرابية« تطلق مهرجان السلع الرمضانية
محمد راتب

أعل���ن رئيس مجل���س ادارة جمعية 
التعاونية عبداهلل  العمري���ة والرابي���ة 
الرش���يدي عن افتتاح مهرجان الس���لع 
الرمضانية بتخفيض أسعار 200 سلعة 
قامت اجلمعية بدعمها مببلغ 30 ألف دينار 
تقريبا لتباع لرواد السوق بنسبة خصم 
تصل الى 50% وهناك نسب خصم متفاوتة 
على بعض املواد الغذائية واالستهالكية 

تبدأ من 25% فما فوق.
وأك���د في مؤمتر صحاف���ي ان جميع 
رواد س���وق العمرية والرابية التعاونية 
س���يحصلون على اخلصومات والسلع 
املدعومة من قب���ل اجلمعية دون تفرقة 
بني املساهم وغيره، مش���يرا الى أهمية 
تش���ديد الرقابة ملنع البقاالت من الشراء 
واالستفادة من تلك اخلصومات لبيعها 
بس���عر أعلى لزيادة أرباحه، موضحا ان 
عملية التضييق على البقاالت قد تعلمناها 

من أخطاء اجلمعيات السابقة.
وقال ان مهرج���ان اخلضار والفواكه 

س���يقام طوال ش���هر رمضان لتخفيض 
أس���عار األصناف األساسية التي يحتاج 
اليها الصائم يوميا، مؤكدا ان أسعار فرع 
اخلضار ستكون تنافسية مع االحتفاظ 

باجلودة العالية.
الرش���يدي ان املهرج���ان  وأض���اف 
سيستمر حتى نفاد الكمية لهذا حرصت 
جلنة املشتريات على االجتماع مبديري 
األسواق واملخازن لتقدير السحب اليومي 
املتوقع الذي يتم من خالله توفير األصناف 
كافة جلعلها ف���ي متناول يد اجلميع مع 
تش���ديد الرقابة على البقاالت ألن الهدف 
من اقامة املهرجان هو تأمني وصول السلع 
للمساهمني بالسعر املخفض واملناسب، 
وفي الوقت نفسه مت االتفاق مع الشركات 
املوردة للسلع على عمل عروض خاصة 
طوال شهر رمضان خلفض األسعار، معتبرا 
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية للمستهلك 
من عروض ومهرجانات هي مبنزلة توزيع 
أرباح على املشترين ولكن بصورة غير 

مباشرة.
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