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كتاب يبني التوقيع على زيادة %15

بعض الجمعيات تدعم السلع 
حتى 70% بكميات مفتوحة

أكد رئيس اللجنة محمد اجلبري ان اللجنة تشجع 
املهرجانات التسويقية وهي تعود لسياسة مجلس 
ادارة كل جمعية والقوة املالية ملجلس االدارة، فبعض 
اجلمعيات تدعم السلع حلدود 70% وتكون الكميات 
مفتوحة، وبني اجلبري ان كالم رئيس اللجنة السابق 
رياض العدس����اني عن انه لم يوافق على زيادة أكثر 
م����ن 6%، كالم غير دقيق، وهناك مس����تند بتوقيعه 

على زيادة %15.

أما محمد العنزي مدير التموين في وزارة التجارة 
وبني ان قانون التجاري يحدد أال تزيد مدة املهرجان 
عن ثالثة ش����هور ومتدد ثالثة شهور أي ال تزيد عن 
6 ش����هور، وان املهرجانات تقام بعد موافقة التجارة 
والوزارة لم تسجل أي مخالفة ولم تتلق أي شكوى 
بهذا الشأن. كما نشدد على مراعاة الكمية املوجودة 
في املهرجانات وصدرت تعليمات عن االحتاد تلغي 

عبارة »حتى نفاد الكمية«.

لجنة متابعة األسعار في اتحاد الجمعيات االستهالكية كشفت عن أعمالها خالل األشهر الستة األولى من تعيينها

الجبري: توحيد أسعار 4013 صنفًا وسحب المواد المخالفة من 19 تعاونية

تتجاوز الزيادة فيها ال� %10.
واكد ان اجتماعا عقد مع رئيس 
االحتاد ووزارة الشؤون وشددنا 
على اننا لن نقبل املساس بعمل 
أعضاء اللجنة وأي شخص لديه 
أي مالحظة فأبواب االحتاد ووزارة 
الشؤون مفتوحة فليقدمها وفق 

األصول.
وع���ن الفروقات ف���ي بعض 
األصناف التعاونية وبعض أصناف 
اجلمعيات التعاونية أوضح مدير 
التس���ويق في االحت���اد عبداهلل 
اجلميل ان بع���ض اجلمعيات ال 
تضع هامشا للربح بينما االحتاد 

يضع الهامش.
الس���لع  ان  وأك���د اجلمي���ل 
التعاوني���ة وجدت خللق توازن 
في السوق، وهي تبحث عن أفضل 
األسعار وأجود األنواع وان كانت 
السلع التعاونية ليست األرخص 
في كل ش���يء، لكنها في املراتب 
األولى في كل األصناف من حيث 

البيع بأقل األسعار.
وكشف اجلميل عن ان االحتاد 
كان سباقا في تخفيض األسعار 
خالل ش���هر رمضان حيث بادر 
لتخفي���ض 100 صن���ف ما بني 6 

و%26.
وعن ارتفاع س���عر البهارات 
أكد ان البه���ارات من املواد غير 
اخلاضع���ة لتصني���ف االحتاد 
وبالتال���ي اللجنة ال متلك القيام 

بأي دور جتاهها.

19 جمعية وجميعها رفعت السلع 
باستثناء جمعية واحدة هي نفس 
التي تش���كك في عمل  اجلمعية 

اللجنة.
ونفى اجلبري موافقة اللجنة 
على أي زي���ادة مصطنعة وأكد 
ان ق���رار االحتاد مل���زم جلميع 
التعاوني���ات وجميع اجلمعيات 

تتعاون مع االحتاد.
أما عضو جلنة األسعار ورئيس 
جمعية صباح السالم عبدالرحمن 
العتيبي فأوضح انه قبل تشكيل 
اللجنة احلالية ارتفعت األسعار 
لبعض األصن���اف 300% أما بعد 
تشكيل اللجنة فقد ثبتت األسعار، 
والسلع التي ارتفعت أسعارها لم 

أقل سعر، وذلك بعد اجراء مقارنة 
أسعار من قبل املفتشني واعتماد 

اقل سعر.
وأوضح ان لدى اللجنة ايضا 
15 س���ي دي تبني األس���عار أيام 
اللجنة السابقة وقبل 2/15 تاريخ 
تأسيس اللجنة واثناء عمل اللجنة 

احلالية.
وكش���ف اجلبري عن وجود 
جمعية واحدة منعت املفتش���ني 
من الدخول الى أسواقها وهي نفس 
اجلمعية التي يشكك رئيسها في 
عمل جلنة األسعار واجلهد الكبير 
الذي قامت به مع العلم ان اللجنة 
تتحرك وفق آلية محددة وضمن 
مسار صحيح وقد متت مخالفة 

لن تقبل اي مساومة ولن حتابي 
أحدا ولم تصدر التعاميم بشكل 
عش���وائي وكل التعاميم صدرت 
بدقة من قبل ادارة األسعار وعندما 
يقوم االحتاد بإصدار اي تعميم 

يكون واضحا ودون اي خطأ.
وأكد اجلبري ان ادارة األسعار 
في االحتاد زادت عدد املفتش���ني 
ليصبح لديها 9 مفتشني، باالضافة 
الى 21 موظفا في اإلدارة يعملون 
على فترتني صباحية ومسائية، 

اضافة الى اعضاء اللجنة.
وبني انه بس���بب غياب جلنة 
األس���عار أصبحت هناك زيادات 
غير مستحقة وبعد تشكيل اللجنة 
عملنا على تثبيت األسعار وفق 

بشرى شعبان
كش���ف رئيس جلنة متابعة 
األس���عار في احت���اد اجلمعيات 
االس���تهالكية محمد اجلبري عن 
ان اللجنة ومنذ إعادة تش���كيلها 
في 2010/2/15 عقدت أكثر من 12 
اجتماعا، وقامت بتوحيد اسعار 
4013 صنف���ا داخ���ل اجلمعيات 

التعاونية.
وبني خالل مؤمت���ر صحافي 
عقدت���ه اللجنة بحض���ور كامل 
أعضائها وهم 8 رؤساء جمعيات 
الى  تعاونية منتخبة، باالضافة 
مدير عام االحتاد بدر الردعان ومدير 
إدارة التسويق في االحتاد عبداهلل 
اجلميل ورئيس قسم األسعار في 
االحتاد محمد اخلالدي ومدير إدارة 
التموين في وزارة التجارة محمد 
العنزي ورئيس قسم التراخيص 
في وزارة الشؤون جمال سليمان 
ان مجم���وع األصناف التكميلية 
املعتمدة هي 469 صنفا، واألصناف 
املثبتة أسعارها هي 2013 صنفا، اما 
األصناف التي مت تخفيض أسعارها 
عن طريق الشركات فإجماليها 46 
صنفا، باالضافة الى األصناف التي 
تغيرت أوزانها في التعاميم وهي 

53 صنفا.
وتاب���ع: كم���ا مت اعتماد 1368 
التي  اما األصناف  صنفا جديدا، 
قامت اللجنة برفع أسعارها فهي 
55 صنفا، باالضافة الى إصدار 9 

تعاميم عامة.
وأضاف اجلب���ري ان االحتاد 
قام بتخفيض أسعار جميع السلع 
املذك���ورة وقام���ت اللجنة بدفع 
الشركات الى تخفيض أسعار 85 

صنفا.
وأك���د رئيس جلن���ة متابعة 
األسعار ان جميع زيادات الشركات 
لم تتجاوز ال���� 10%، موضحا ان 
بعض التصريحات التي صدرت 
تسيء للجنة وأدائها ونحن نرد 
عليها باألرقام والدالئل، واللجنة 
حريص���ة عل���ى دعوة وس���ائل 
اإلعالم لتوضيح احلقائق باألدلة 
واألرقام، وذلك من باب حرصها 
على مصلحة املس���تهلك من قبل 
اعضاء رؤس���اء اجلمعيات ال� 8 
املنتخبني، مشددا على ان اللجنة 

المشاركون في المؤتمر
محمد اجلبري � رئيس جلنة االس��عار باالحتاد ورئيس 

جمعية خيطان.
جم��ال س��ليمان � رئي��س قس��م التراخي��ص بوزارة 

الشؤون.
محمد العنزي � مدير ادارة التموين بوزارة التجارة.

بدر الردعان � مدير عام االحتاد.
عبداهلل الرشيدي � رئيس جمعية العمرية والرابية.

انور بورحمة � رئيس جميعة السالم والصديق.
عبدالرحمن العتيبي � رئيس جمعية صباح السالم.

عبداهلل اجلميل � مدير ادارة التسويق باالحتاد.
محمد اخلالدي � رئيس قسم االسعار باالحتاد.

محمد اجلبري متوسطا املشاركني في اجتماع جلنة متابعة األسعار

إنتاجية اللجنة من بداية تفعيلها حتى 2010/8/15
عدد األصنافالبيان

469مجموع األصناف التكميلية املعتمدة

2013مجموع األصناف املثبت أسعارها

46مجموع األصناف التي مت تخفيض أسعارها عن طريق الشركات

53مجموع األصناف في التعاميم التي تغيرت شدودها وأوزانها

1368مجموع األصناف اجلديدة املعتمدة

55مجموع األصناف التي قامت اللجنة برفع أسعارها

9تعاميم عامة

4013إجمالي عدد األصناف

صنف 85مجموع األصناف التي قام االحتاد بتخفيض أسعارها )اللجنة التي جعلت الشركات تخفض(

مالحظة: عدد األصناف التي قام االحتاد بتخفيضها تقريبي ويوجد أصناف اكثر بكثير من هذا العدد.

)أنور الكندري(

العناز: إلغاء »ال حكم عليه« للمرشح 
للتعاونيات يضر بمصالح المساهمين

الكندري: الكويت تطبق توجيهات 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين

متنى وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري 
التوفيق والنجاح للدكتور حنان حمدان وذلك مبناس���بة تقلدها 
منصب مديرة مكتب املفوضية الس���امية لألمم املتحدة لش���ؤون 
الالجئني في الكويت ومرحبا بها خالل استقباله لها، واكد في هذه 
املناسبة أهمية التواصل والتعاون بني الوزارة واملفوضية والعمل 
معا على ترس���يخ مبادئ األمم املتحدة في هذا املجال، مشيرا الى 
ان الكوي���ت من الدول الرائدة في تطبيق توصيات وقرارات األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

يتسبب في هدم العمل التعاوني

محمد راتب
انتق���د عضو مجلس ادارة 
تعاونية النزهة ورئيس اللجنة 
الفنية بدر العناز الغاء وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
شرط »ال حكم عليه« للمرشح 
لعضوية مجلس االدارة، مشيرا 
الى ان هذا الشرط كان معموال 
به حتى ع���ام 2008 للراغبني 
في الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة، حي���ث كان يطلب من 
املرشح إحضار شهادة حسن 
سير وسلوك )ال حكم عليه( 
منذ تأسيس اجلمعية ووفقا 

للنظام االساسي باملادة الثامنة.
وأضاف: انه في عام 2009 تقدمت بكتاب الى وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل طلبنا فيه اضافة ش���رط الزام املرشح كشرط 
أساس���ي لقبول الترشيح كما كان معموال به، حيث ان مبدأ األمان 
وحسن السلوك هو املبدأ االساسي الذي يجب أن يكون عليه اعضاء 
مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية لقيامهم بتحمل مس���ؤولية 
ادارة اجلمعيات التعاونية مبا حتويه من أموال املساهمني والتي 

تقدر مباليني الدنانير.
وأش���ار العناز الى ان املادة 8 من النظام االساس���ي حددت في 
املرشح لعضوية مجلس االدارة ان يكون كويتيا، وأال يكون عضوا 
في جمعية تعاونية اخرى تزاول نفس الغرض، وان يكون حسن 
السيرة والسلوك لم يسبق احلكم عليه في جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف، اال إذا كان قد رد اليه اعتباره. وأضاف قائال: ان تغاضي 
»الشؤون« عن هذا الشرط االخير يضر مبصالح املساهمني. وتساءل 
هل هذا االلغاء يعود ملصالح شخصية أم لهدم اجلمعية التعاونية؟ 
وذكر العناز انه ف���ي عام 2008 كان هناك مبلغ 177 ألف دينار مت 
إدراجه ضم���ن االرباح وفي عام 2009 تبقى من���ه مبلغ 129 ألف 
دينار قامت وزارة الشؤون بتحويله الى االحتياطي القانوني دون 
إنذار سابق للجمعية. وتأكد ان »الشؤون« بذلك تريد خصخصة 
اجلمعيات وتش���ويه صورة التعاونيات أمام املس���اهمني ألن هذا 
املبلغ الذي مت حتويله لالحتياطي كان سيستفيد منه املساهمون 
م���ن خالل بند املعونة االجتماعية في ص���ورة خدمات لهم ودعم 
وزارات الدولة واملشاريع الوطنية. وناشد العناز وزير الشؤون 
د.محمد العفاس���ي اعتبار بند »ال حكم عليه« ش���رطا من شروط 
الترشح ملجلس االدارة حفاظا على أموال املساهمني ولضمان عدم 
تعرض املرشح جلناية أو جنحة مخلة بالشرف حفاظا على أموال 

املساهمني باجلمعية.

بدر العناز

عبداهلل املويزري

المويزري: االنتهاء من 98% من السوق المركزي في عبداهلل المبارك
أعرب عن أمله في بدء العمل الرسمي خالل األيام المقبلة

أكد أمني الس����ر ورئيس اللجنة اإلنش����ائية في جمعية 
عبداهلل املبارك التعاونية عب����داهلل املويزري االنتهاء من 
جميع األعمال الفتتاح الس����وق املركزي رقم 2 في املنطقة 
حيث مت االنتهاء من نحو 98% من جميع األعمال بالسوق، 
موضحا انه مت االتفاق والتعاقد مع شركة مجموعة النسيم 

لتجهيز وتأسيس الس����وق من أرفف وثالجات وديكورات 
بأحدث طراز لتوفير متعة التس����وق لرواد السوق. واشار 
املويزري الى ان السوق اجلديد مت بناؤه على أحدث طراز 
ومواده من أفخر املواد س����واء من الرخ����ام او األحجار او 
الديكورات وهو مفخ����رة للعمل التعاوني ويتميز بحجمه 

الكبير الذي يحتوي على ممرات كبيرة وواس����عة لتعمل 
على تسهيل عملية الشراء. وتابع: انه مت االنتهاء من جتهيز 
األرفف والثالجات ونحن بصدد عمل اللمسات األخيرة وهي 
اجراءات فنية للكاش����يرات والكاميرات ونأمل في ان نبدأ 

العمل الرسمي خالل األيام القليلة املقبلة. 


