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افتتاح المهرجان السادس للسلع في جمعية الصباحية التعاونية

الدويهيس: دجاج »التعاون« قريبًا في األسواق بأقل األسعار

األنص�اري: البيع بس�عر التكلف�ة لس�لع التعاون

من جانبه شكر رئيس اجلمعية 
عادل األنصاري حضور رئيس 
احتاد اجلمعيات مشيدا بدوره 
في تخفيض أسعار سلع االحتاد 
والتي حتمل عالمة التعاون، وقال: 
اننا نبشر املس���اهمني بانه مع 
افتتاح مهرجان سلع التعاون، فان 
البيع سيكون بسعر التكلفة فضال 
عن قيام اجلمعية بعمل مهرجان 
أسبوعي للخضار يومي األحد 
واالثن���ني، باالضافة الى بعض 
املهرجانات في الفترة الس���ابقة 
مثل مهرجان السلع املدعومة مثل 

األرز والزيوت.
وفي نهاية حفل االفتتاح قام 
الدويهيس بتسليم الدرع لرئيس 
مجلس االدارة وتوزيع شهادات 
التقدير على مجلس ادارة اجلمعية 
واجلهاز التنفيذي باجلمعية الذين 
لهم جهود بارزة في ترويج سلع 

التعاون.
ادارة  وقام رئيس مجل���س 
جمعية الصباحية بتقدمي دروع 
لكل م���ن رئيس االحتاد واملدير 
العام بدر حمود الردعان ومدير 
االدارة التسويقية عبداهلل اجلميل 
ورئيس قسم املبيعات د.محمد 
العنزي وأسامة عبدالغني مندوب 

املبيعات باالحتاد.

سيستمر ملدة شهر بهدف حصول 
املواطن واملقيم على سلع بأسعار 
مخفضة وتناسب جميع مستويات 
الدخول، مضيفا بالقول: لقد ملسنا 
زيادة في مبيعات سلع التعاون 
باجلمعية في ظل موجة ارتفاع 

األسعار.

ان ربطة احمل���ارم الورقية التي 
حتمل اسم التعاون ب� 900 فلس 
وهو أقل سعر وجد باجلمعيات 

التعاونية.
وق���ال الدويهي���س: ان عدد 
الس���لع املخفضة جت���اوز 200 
صنف مش���يرا الى ان املهرجان 

اجلهاز التنفي���ذي على اجلهود 
التي يبذلونها لتطوير جمعيتهم 
ضمن منظومة التعاون، وكذلك 
تنظيمهم ملهرجان سلع التعاون 
باجلمعي���ات بتخفيضات تزيد 
عل���ى 50% وما يق���دم من دعم 
من قبل اجلمعية، مش���يرا الى 

محمد راتب
أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهي���س ان االحت���اد مازال 
اتصاله مس���تمرا مع الشركات 
امل���وردة للدج���اج م���ن تركيا 
أقل األس���عار  للحص���ول على 
وبجودة عالية، مش���يرا الى ان 
الدجاج املستورد سيحمل عالمة 
»التعاون« وسيراعى فيه ان تكون 

األسعار مناسبة للمستهلك.
جاء ذلك في تصريح له على 
هامش افتتاحه مهرجان س���لع 
التعاون السادس بحضور مدير 
عام االحتاد بدر حمود الردعان 
ورئيس جمعية الصباحية عادل 
التنفيذي  األنصاري واجله���از 

واإلداري في اجلمعية.
الى ان  الدويهي���س  ولف���ت 
ب���دأت توفر  الش���ركات  بعض 
الدج���اج املجمد  كمي���ات م���ن 
باجلمعيات واألس���واق، وقال: 
ان االحت���اد قام أخي���را بتوفير 
أصناف مثل القيمر باجلمعيات 
التعاونية ولديه توجه لتوفير 
املعكرونة، هذا بخالف اخلضار 
املجم���د، متوجها بالش���كر الى 
مجلس ادارة جمعية الصباحية 
برئاسة عادل األنصاري، وكذلك 

د.حسني الدويهيس يقص شريط افتتاح مهرجان سلع التعاون

عضو تعاونية بيان حّمل »التجارة« مسؤولية غالء األسعار

الكندري ل� »األنباء«: التجاوزات تتراكم وال تحل 
واتحاد التعاونيات الخصم والحكم في آن واحد

ليلى الشافعي
أك��د عضو مجل��س اإلدارة في جمعية بي��ان التعاونية نبيل 
الكندري ان احلركة التعاونية في الكويت ليس��ت إحدى سماتها 
االقتصادي��ة الب��ارزة فحس��ب، بل ه��ي أهم أركانه��ا ومعاملها 
الرئيسية معتبرا اجلمعيات التعاونية أهم مقوم وضابط لألسعار 

وان فاعلية دورها ترتقي لتقدمي خدمات أفضل ملساهميها.
وأوض��ح خالل حواره مع »األنباء« ان قانون التعاون اجلديد 
سيعيد تنشيط الدورة الدموية للجسد التعاوني، مبينا ان القانون 
احلال��ي مضى عليه زمن كبير، وأصبح بحاجة ماس��ة لتطويره 
وحتديثه جتاوبا مع الزيادة املطردة في عدد اجلمعيات التعاونية 

والتطور الذي رافق املفهوم التعاوني، والى نص احلوار:

كيف ترى قانون التعاون اجلديد؟
هناك اختالفات عديدة بشأن إقرار قانون التعاون 
اجلديد لكن من وجهة نظري انه احلل لسوء إدارة بعض 
مجالس اإلدارات املنتخبة وكذلك به مزايا وإيجابيات، 
أهمها القضاء على احملسوبيات والتيارات، وذلك بالتأكيد 
سيرتقي باحلركة التعاونية ويعيد تنشيط دورتها 
الدموية من جديد، الس����يما ان القانون احلالي مضى 
عليه زمن ويجب تعديله نظرا الزدياد عدد اجلمعيات 
التعاونية وزيادة التعداد السكاني، ما يحفزنا على 
التوجه ومناشدة أعضاء مجلس األمة إلقرار القانون 

اجلديد حتى يرى النور بأسرع وقت.
من وجهة نظرك، هل س��يحدث القانون اجلديد نقلة 

نوعية للتعاونيات؟
بالتأكيد، فالقانون اجلديد وقبل كل شيء يحد من 
تدخل القبيلة أو الطائفة أو حتى التيار السياسي في 
عمل اجلمعية ومن مزاياه انه يوفر استقرارا ملجلس 
اإلدارة، وذلك من خالل إج����راء انتخابات كل 3 أو 4 
سنوات، وليس كل سنة كما هو حاصل حاليا والقانون 
اجلديد يرفع سن املرشح الى 30 عاما بدال من 21، وبذلك 
يكون املرشح أكثر نضجا وأوسع خبرة ودراية وكل 
تلك املزايا وغيرها حتسب للقانون اجلديد وهي من 
دون شك ستحد من التجاوزات وقد متنع وقوعها نهائيا 
إذا طبقت مواد القانون بش����كل كامل، وذلك بالتأكيد 

سيحدث نقلة نوعية بالنسبة للتعاونيات.
في قانون التعاون اجلديد يطالب البعض بأن يختار 
الناخب للتعاونيات مرش��حا واحدا وضرورة ان يكون 

املرشح ذا مؤهل.. ما رأيك؟
ان مع هذه املطالبات اوال بالنسبة الختيار الصوت 
الواحد سنحد من تشتت االصوات واحملسوبيات سواء 
الطائفية او القبلية وذلك سيؤمن االستقرار ملجلس 
االدارة ويبعدنا عن التجاوزات التي رمبا ترتكب في 
االنتخابات ملصلحة تيارات معينة، اما اخلبرة ورفع 
السن فهذا بالتأكيد اقتراح جيد ونؤيده جميعا وضرورة 
ان يكون املتقدم للترشيح ذا مؤهل الن ذلك سيساهم 
في تقدمي خدمات اضافية ملصلحة اجلمعية واملساهمني 
الن الش����خص املتعلم واملثقف تكون لديه قدرة اكثر 
من الثقافة والوعي وحسن اخلطاب والتفكير بشكل 

عملي مما يصب في املصلحة العامة.
يت��ردد ان التعاونيات اصبحت بوابة لدخول مجلس 

األمة والبلدي فهل هذا صحيح؟
اعضاء التعاونيات هم اشخاص جل همهم االرتقاء 
باخلدمات الهالي منطقتهم وزيادة ارباح املساهمني 
وتربية سمعة وسيرة حسنة ورمبا تكون التعاونيات 
هي بالفعل بوابة الدخول سواء ملجلس االمة او املجلس 
البلدي فمن خالل العمل في القطاع التعاوني قد يبرز 
الش����خص فيكون عضوا في مجلس ادارة ثم رئيس 
مجلس ادارة، طبعا حسب كفاءته وخبرته، وتصبح 
لديه بصمات وخدمات ومن ثم يتطلع الى االمام وهذا 
امر مش����روع ويعود على ش����عبية املرشح وسيرته 
وكفاءت����ه واذا كان قادرا على حتمل املس����ؤولية فِلَم 
ال مبا ان اله����دف خدمة الكويت وأهلها فالكويت هي 

الكيان الباقي ونحن زائلون.

هل تؤيد تقليص عدد أعضاء مجلس ادارة التعاونيات 
الى خمسة اعضاء؟

ال أؤي����د تقليص عدد اعض����اء التعاونيات الى 
خمسة نهائيا النه عدد قليل جدا واالعضاء لديهم 
مسؤوليات جسيمة واعباء عديدة كذلك لديهم مهام 
كبيرة وجلان متعددة وخمس����ة اعضاء غير كاف 
فمثال اذا كان العدد خمسة فالنصاب ثالثة اعضاء 
يتم من خاللها اتخاذ قرارات مصيرية تهم منطقة 

بأكملها فهذا غير وارد بتاتا.
ماذا عن دور احتاد اجلمعيات؟

انا شخصيا كعضو مجلس ادارة جمعية اطالب 
بإعادة انتخابات الحتاد اجلمعيات التعاونية وبأسرع 
وقت وضرورة التح����رك للتخلص من املخالفات 
املوجودة في االحتاد حاليا خصوصا انها موروثة 
عن االحتادات السابقة والتي مت حل االحتاد بسببها 
واحمل االعضاء ووزارة الشؤون مسؤولية املخالفات 
التي تقع فيها االحتاد واجلمعيات بسبب االهمال 
في مواجهة التجاوزات التي تتراكم وال حتل اال بحل 
اجلمعية، وادعو االعضاء التعاونيني الى التواصل 
والتنسيق حلماية حقوق املستهلكني من االستغالل 
ولتوفير السلع واخلدمات بأسعار تنافسية وبأفضل 
جودة، وانا اعيب على قيام وزارة الشؤون بتعيني 
رؤساء االقس����ام في الوزارة ليصبحوا رؤساء او 
مديري اجلمعيات املنحلة فهل ميكن ان يكون املعني 
هو اخلصم واحلكم في آن واحد، فهذا س����اهم في 
حدوث اضط����راب في العمل التعاوني والضرورة 
تفرض على الوزارة جتريد االحتاد من العمليات 
التجارية ليتفرغ للعمليات االستشارية وملراقبة 
االعمال التي تقوم بها اجلمعيات وللدفاع عن حقوق 
ومصالح التعاونيني، وأنا أجزم وبشكل صريح بان 
الوزير العفاسي انسان اصالحي ويسعى للتطوير 
ويبحث عن حلول ناجعة في وزارته، لكن اخللل 
يكم����ن في مصدر نقل املعلومات التي ال تصل الى 
الوزير كاملة وقد ترى أناسا آخرين يسعون وراء 
احلكومة كاملة ممثلة برئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، فهذا ال يعقل أن يحمل شخص نزيه وراق 
كش����خص س����مو رئيس الوزراء هذه التجاذبات، 
علما انن����ي أؤكد انه رجل اصالح����ي ويعمل بكل 
اخالص، الس����يما ان املسؤوليات التي على عاتقه 
كبيرة جدا، لكن اخللل داخل بعض االدارات التي 

تعمل في الظالم.
ما س��بب غالء االس��عار وأين احلل؟ ومن اجلهة 

املسؤولة عنه؟
الكل مسؤول عن ارتفاع االسعار وبشكل خاص 
وزارة التجارة ألنها متلك حق الضبطية ومخالفة 
املتالعبني باالسعار طبقا للقرارات والقوانني الوزارية، 
ولكن لالسف ألقت »التجارة« اللوم على اجلمعيات 
التعاوني����ة، مع أن اجلمعي����ات التعاونية منحت 
الش����ؤون كل الصالحيات، مع انه من املفترض ان 
يكون االحتاد هو االساس في التواصل مع اجلمعيات 
وفي حماية مصاحلها، خصوصا ان اجلمعيات هي 

االولى بدفع مستحقات الدولة.

نبيل الكندري 


