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أرتفاع السلع آت بالنظر لألوضاع العاملية

عبدالرحمن العتيبي

الوزارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التموينية

»التجارة« تغلق فروع التموين 30 و31 الجاري الستكمال استعدادات توزيع المنحة األميرية

محمد راتب وكونا:
 أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس انها ستغلق 
جميع ف���روع التموين يومي االح���د واالثنني املقبلني 
املوافقني 30 و31 من الشهر اجلاري الستكمال استعدادات 

توزيع املنحة االميرية.
ودعت الوزارة في بيان صحافي جميع املستفيدين من 
اخلدمات التموينية الى مراجعة فروع التموين لتسلم 
احلصص املخصصة لهم لش���هر يناير قبل تاريخ 30 

وهو املوعد احملدد لغلق فروع التموين.
واكدت الوزارة انها تسعى الى تقدمي افضل اخلدمات 

التموينية عبر استكمال استعدادات صرف املنحة االميرية 
ليتس���نى بعد ذلك حصول املستفيدين عليها بسهولة 
ويسر مؤكدة حرصها الكامل على تقدمي املنحة االميرية 

على اكمل وجه.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس اإلدارة في جمعية صباح 
السالم التعاونية، عبدالرحمن العتيبي ان فروع التموين 
لدى اجلمعيات التعاونية ستتوقف عن تقدمي خدماتها 
للمواطنني في اليومني األخيرين من الشهر اجلاري، وذلك 
من اجل اس���تكمال استعدادات توزيع املواد التموينية 
املجانية في إطار مكرمة صاحب السمو األمير االخيرة. 

وقال العتيبي في تصريح ل� »األنباء«: ان جمعية صباح 
الس���الم ستتبنى خطة ذكية من اجل صرف هذه املواد 
على مدى سنة كاملة بصورة مجانية للمواطنني، وذلك 
من خالل آلية تضمن عدم وجود زحام واختناقات في 
صفوف املستفيدين من املنحة، الفتا الى ان ذلك سيكون 
بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع مسؤولي الفروع في 
هذا الشأن، حيث سيكون الدوام من الساعة 8 صباحا 
الى الساعة 8 مساء وان احتاج األمر فسوف يظل الدوام 
الى منتصف الليل، فليس لدينا مشكلة، وسنوفر السلع 
من خالل فروعنا الثالثة وسنفتح فرعا رابعا خالل هذه 

السنة لضمان صرف املنحة من غير اي زحام.
واضاف العتيبي انه س���يكون هناك جرد في جميع 
افرع التموين نهاية الشهر وذلك من خالل فريقني احدهما 
من التج���ارة واآلخر من اجلمعي���ة إلحصاء البضاعة 
املوجودة، حيث سيكون املوجود مبثابة عهدة ومن ثم 

تسلم البضاعة اجلديدة.
اجلمعية س���توفر »كاشير« اضافي في كل فرع، مع 
زيادة عدد املوظفني ان احتاج االمر، وقال ان اجلمعية ال 
تألو جهدا في توصيل املنحة الى املستفيدين بالصورة 

املثلى.

بشرى شعبان
أصدر وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية، 
ووزير الشؤون باإلنابة د.فاضل 
صفر القرار الوزاري رقم )21/ 
أ( لسنة 2011 واخلاص بإشهار 
مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة 
أحمد الصقر، وجاء القرار كما 

يلي:
م����ادة )1(: تش����هر مب����رة 
الزاحم وس����بيكة  عبدالعزيز 
أحمد الصقر ملدة غير محدودة 
وينشر ملخص نظامها األساسي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة )2(: ينشر باجلريدة 
الرس����مية ويعمل بهذا القرار 

اعتبارا من تاريخ صدوره.
وته����دف املبرة إل����ى إقامة 
دار لتحفي����ظ الق����رآن الكرمي 

الش����ؤون  بعد موافقة وزارة 
االجتماعية والعمل واجلهات 
املعني����ة ومس����اعدة األف����راد 
والعائالت احملتاجة من األسر 
املتعففة وتنفيذ مشاريع خيرية 
املثال  مختلف����ة على س����بيل 
»مساعدة طالبية، إعانة املرضى« 
وغيرها من األنشطة املختلفة 
داخل الكويت وتقدمي املساعدة 
للمحتاجني م����ن أفراد العائلة 
وأقاربه����م إن دعت الضرورة 
والقيام بأي أنشطة أخرى من 
أعمال البر والنفع العام طبقا ملا 
يقره مجلس اإلدارة بشرط أال 
يتعارض ذلك مع أغراض املبرة 
الرسمية  والقوانني والقرارات 

املنظمة لها.
املؤسس����ون ه����م: زاح����م 
الزاحم، عبداهلل  عبدالعزي����ز 

عبدالعزي����ز الزاح����م، فيصل 
عبدالعزي����ز زاح����م الزاح����م، 
محمد فهد عبدالعزيز الزاحم، 
بدر ناصر حم����د الفالح، عبد 
اللطي����ف حمد  احلكي����م عبد 
الفالح، دالل عبدالعزيز الزاحم، 
ن����ورة عبدالعزيز الفالح، بزة 
الزاحم، جنس����بة  عبدالعزيز 

عبدالعزيز زاحم الزاحم.
 ويدير شؤون املبرة مجلس 
إدارة مكون من خمسة أعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العمومية ملدة س����نتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة 
املالية للمبرة في األول من يناير 
من كل ع����ام وتنتهي في آخر 
ديسمبر فيما عدا السنة األولي 
فتبدأ من تاريخ شهرها في آخر 

ديسمبر من العام التالي.

إشهار مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة الصقر

»الشؤون«: إنشاء الهيئة المستقلة 
للقوى العاملة في موعده وال نية للتأجيل

أقل من شهر يفصلنا عن الموعد المرتقب

في قرار أصدره الوزير صفر

بشرى شعبان
أقل من شهر يفصل »الشؤون« عن إنشاء الهيئة 
املستقلة للقوى العاملة وفق قانون العمل للقطاع 
اخلاص، وزارة الشؤون وفق ما أكد مصدر مسؤول 
حولت قطاع العمل الى خلية نحل من اللجان التي 
تعمل ليكون اإلعالن عن إنشاء الهيئة وفق املوعد 
احملدد في القانون اي بعد سنة من نشر القانون 

في اجلريدة الرسمية وفق ما اكد ل� »األنباء«.
مصدر مس���ؤول في وزارة الشؤون اكد عقد 
اجتماع داخل قطاع العمل مع القطاع القانوني في 
الوزارة لتفعيل بنود القانون اخلاصة بإنشاء الهيئة: 
واجتماعات اخرى مع قطاع التطوير اإلداري إلجناز 
الهيكل التنظيمي للهيئة والذي يتضمن إنشاء عدة 
قطاعات في الهيئة قطاع شؤون العمالة، القطاع 
اإلداري واملالي والقطاع التنفيذي والذي يشتمل 
على إدارات العمل ذات العالقة املباشرة بقضايا 
العمال وأصحاب العمل ويتطلب ذلك استحداث 

إدارة جديدة لتقدير احتياج كل مؤسسة للعمالة 
س���واء كانت وافدة أو من املواطنني الراغبني في 

العمل في القطاع اخلاص.
وحس���ب املصدر أصبح كل شيء جاهزا لدى 
وزارة الشؤون وهناك اجتماعات متعددة عقدت 
وستعقد مع هيئة الفتوى والتشريع في مجلس 
الوزراء ملناقش���ة كل القرارات التي سيصار الى 
اتخاذها تدريجيا خالل الشهر املقبل متهيدا إلنشاء 

الهيئة في 22 فبراير املقبل.
وأكد املصدر أن اجتماعا عقد أمس بني الفتوى 
والتشريع مع الوكيل املساعد لقطاع العمل منصور 
املنصور بحضور عدد من مسؤولي قطاع العمل 
والقانونيني ملناقشة القرارات وأهمها اعتماد الهيكل 

التنظيمي للهيئة.
وبني أنه ال يوجد توجه لدى »الشؤون« لطلب 
تأجيل إنشاء الهيئة بل سيتم االعالن عن بدء العمل 

فيها وفق التاريخ احملدد في القانون.

البعيجان: االرتفاع العالمي ألسعار السلع سينعكس سلبًا 
على الكويت ويحدث »صدمة غذائية جديدة«

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
لتجار ومصنعي املواد الغذائية 
عبداهلل البعيج���ان امس ان 
االرتفاع العاملي املتوقع السعار 
السلع الغذائية سينعكس على 
الكويت، السيما  االسعار في 
بعد ورود تقارير عن صدمة 
غذائية جديدة هذا العام »رمبا 
تكون اكثر قسوة من تلك التي 

حصلت في 2008«.
البعيج���ان في  واض���اف 
تصريح ل���� »كونا« ان هناك 
الى  تقاري���ر عاملية تش���ير 
نقص مخزون احلبوب الدنى 
مستوياته في الواليات املتحدة 
والى تراجع املخزون العاملي ما 
يؤدي الى ارتفاع اسعار العديد 
السلع »وهذا ما تتوقعه  من 

اجهزة الرصد العاملية«.
وبنينّ ان دوال مثل البرازيل 
اكبر  واالرجنتني وهم���ا من 
منتج���ي احلب���وب بالعالم 
تستعدان لبدء موسم حصاد 
في ظل ظروف مناخية سيئة 
تسود املناطق الزراعية هناك ما 
سيكون له اثر كبير في زيادة 

وأوضح انه في ظل ش���ح 
االراض���ي الصناعية اصبح 
هناك سوق سوداء للقسائم 
الصناعية يضطر الصناعي 
اجلاد امامه���ا الى دفع مبالغ 
كبيرة النشاء مصنعه عليها، 
وهذا ما ينعكس على س���عر 
املنتج محليا، مضيفا ان طرح 
قسائم صناعية جديدة سيرفع 

معدالت االنتاج.
وذكر ان ارتفاع سعر املتر 
التخزين  املربع في قس���ائم 
املبردة م���ن دينار واحد قبل 
الغزو الى اكثر من ستة دنانير 
اثر في سعر السلعة الغذائية 
باالسواق، مش���ددا على دور 
الهيئة العام���ة للصناعة في 
ايجاد بدائل تخزينية للمنتج 
احمللي واستغالل اراض جديدة 

لذلك.
ودعا الى دعم املنتج احمللي 
ال���ذي يتمي���ز بالتنافس���ية 
واجلودة مما يسهم بشكل كبير 
في التخلي عن االستيراد من 
اخلارج لبعض السلع االساسية 
ويساهم في انخفاض اسعارها 

االسعار للعام احلالي.
وذكر البعيجان ان الكويت 
تعتبر دولة مستوردة للغذاء، 
وبالتالي فإن اي زيادة عاملية 
في اسعارها ستنعكس على 
الكوي���ت، موضحا ان املنتج 
احمللي ايضا سيعاني في حال 
ارتفاع االسعار، ألن الشركات 
املنتجة تعتمد على استيراد 
مواد غذائية اولية وثانوية من 
اخلارج في عملية التصنيع.

وقال ان التاجر الكويتي ال 
يستطيع ان يبيع في اجلمعيات 
التعاونية او االسواق املركزية 
سلعة غذائية تأثرت في الزيادة 
العاملي���ة بأقل م���ن تكلفتها 
التي احتس���بت  احلقيقي���ة 

عليه.
وعن احلل���ول التي يجب 
العمل عليها في حال الزيادة 
املتوقعة لالس���عار، اوضح 
البعيجان ان هناك دورا كبيرا 
للدولة حلل القضية من خالل 
مس���اهمتها في خفض تكلفة 
الس���لعة سواء املستوردة او 
املنتجة محلي���ا والدور املهم 

بشكل ملحوظ.
وقال ان اجلمعيات التعاونية 
تستطيع ان حتل املشكلة من 
خ���الل القضاء عل���ى بعض 
املمارسات، ومنها تخصيص ما 
يباع من بضاعة مجانية تفرض 
على كل فاتورة شراء لتخفيض 
سعرها على املستهلك بدال من 
استخدامها لسد عجوزات مالية 

للجمعيات.
واضاف ان تأخير س���داد 
املستحقات املالية للمورد الى 
فترات تتراوح بني 6 و9 اشهر 
جتعله يضطر الى االقتراض من 
البنوك لسداد التزاماته للجهة 
املصدرة بنسبة فوائد تصل 
الى 5%، مبينا ان املس���تهلك 

اولى بهذه النسبة.
ودعا الى تطبيق املادة 34 
م���ن قانون وزارة الش���ؤون 
رق���م 195/2000 ال���ذي يلزم 
اجلمعيات ومراكز التس���وق 
بصرف املستحقات خالل فترة 
ال تتعدى 45 يوما، مضيفا ان 
من شأن ذلك ان يقلل التكلفة 
املالية على جت���ار وموردي 

الغذاء في الكويت.
وتط���رق البعيج���ان الى 
ض���رورة تطبي���ق القرارات 
الوزارية الت���ي ميزت املنتج 
الوطني واعفته من التكاليف 
االضافية التي يتم احتسابها 
عل���ى املنتج���ات الغذائي���ة 
املستوردة والتي نصت عليه 
املادت���ان 40 و41 من القانون 

نفسه.
من جه���ة اخرى، ناش���د 
البعيج���ان البن���وك احمللية 
تقدمي الدع���م للمنتج احمللي 
من خالل اعطاء قروض ذات 
فوائد منخفضة للصناعيني 
الس���يما بعد تخفيض البنك 
املركزي ملعدالت الفائدة بشكل 

كبير.
ودع���ا الى اط���الق حرية 
الغذائي  القطاع  املنافسة في 
باعتبار ان االقتصاد الكويتي 
اقتصاد حر، مش���ددا على ان 
ان  املنتج يجب  حتديد سعر 

يترك لتفاعل آليات السوق.

الذي تلعب���ه وزارة التجارة 
والصناعة في ذلك.

وقال ان من اهم عوامل جلم 
االس���عار هو اضطالع وزارة 
التجارة والصناعة بدور اكبر 
لدع���م مصانع الغذاء احمللية 
لتوس���يع منش���آتها القائمة 
او اقامة منش���آت لش���ركات 
جديدة من خالل توزيع قسائم 
صناعية جدي���دة وتوزيعها 
على املستحقني من اصحاب 

املصانع.

عبداهلل البعيجان

شاكر عوضجاسم البدر

محمد راتب
حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة، املدي���ر الع���ام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، جاس���م البدر، تقيم 
الهيئة حف���ال لتكرمي املوظفني 
املثاليني لديها، في خطوة تهدف 
الى رفع مستوى االداء الوظيفي، 
العاملة في  وتشجيعا للكوادر 
مختلف املجاالت، حيث سيبدأ 
احلفل في متام الساعة 12 ظهرا 
من يوم االربعاء املقبل املوافق 
26 يناير، في قاعة احملاضرات 
مببنى الهيئة الكائن في منطقة 

الرابية.
وفي هذه املناسبة، ذكر البدر 
ان الهيئ���ة وجريا على عادتها، 
ستقيم هذا احلفل تقديرا جلهود 
املوظفني املثاليني لديها، مؤكدا 
ان ادارة الهيئ���ة حترص على 
اتاحة الفرصة جلميع العاملني 
لديها ليبذلوا قصارى جهودهم 
في س���بيل االرتقاء مبستوى 
العمل، وحتفيزهم على املزيد من 
العطاء والتفاني في خدمة الوطن 
الهيئة  ان  واملراجعني. وق���ال: 
قامت بتش���كيل جلنة مختصة 
له���ذا الغرض، وذل���ك الختيار 
املوظف املثالي بالتنس���يق مع 

ادارات وقطاعات الهيئة.
من جهته، ق���ال مدير ادارة 
الهيئة  ف���ي  العامة  العالق���ات 

ش���اكر محمود عوض ان هناك 
آلي���ة معينة يتم في���ه اختيار 
املوظف املثالي بصورة تضمن 
العدالة، مبينا ان هذه اآللية متر 
بعدة مراح���ل وتخضع جلملة 
من املعايير والضوابط، والتي 
من أهمها تط���ور االداء املهني 
ل���دى املوظ���ف، والعمل بروح 
الفريق الواح���د، واإلملام بنظم 
وسياسات الهيئة، واالستخدام 
االمثل للموارد، واالستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات، وتقدير 
مس���توى الفاعلي���ة واالنتاج، 
وتوظيف االفكار واحللول اجليدة 
التي تسهم في تطوير اخلدمات 

املقدمة من قبل الهيئة.
من جانب آخر، أعلن مدير ادارة 
االرشاد الزراعي بالهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.غامن السند ان الهيئة بصدد 
تنظي���م محاضرة بعنوان دور 
محفظة التمويل الزراعي في دعم 
القطاع الزراعي بالكويت، وذلك 
غدا الثالثاء في العاشرة صباحا 
على مس���رح الهيئة في املبنى 
الرئيسي بالرابية وسيحاضر 
فيها عبداهلل الصالح مساعد مدير 
محفظة التمويل الزراعي ببنك 

الكويت الصناعي.
وق���ال الس���ند ان تنظي���م 
النشاط  احملاضرة يأتي ضمن 
الثقافي للموسم الثقافي احلالي 
إلدارة اإلرشاد الزراعي وفي إطار 
التعاون املستمر للهيئة مع كل 
اجلهات املعنية بتنمية القطاع 

الزراعي.

عوض: معايير عدة ستستند إليها اللجنة المختصة بالتنسيق مع القطاعات

البدر: »الزراعة« تكّرم موظفيها المثاليين 
لالرتقاء بالعمل والتحفيز على المزيد من العطاء

أكد أن إنجازات االتحاد في الرقي بالعمل التعاوني وكبح الغالء واضحة للجميع

الّدويهيس: تمديد رئاستي التحاد التعاونيات
 ثقة حكومية أعتز بها وتدفعني لبذل المزيد

محمد راتب
توجه رئيس احتاد اجلمعيات 
الدويهيس  التعاوني����ة د.حس����ن 
إلى  آيات الشكر والتقدير  بأسمى 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
البلدية، ووزير الشؤون  لشؤون 
االجتماعية والعمل باإلنابة، د.فاضل 
صفر على ثقته وثقة احلكومة بأداء 
الدويهيس والتمديد له ملدة سنتني 
لرئاسة احتاد اجلمعيات التعاونية، 
مؤكدا أنه م����اض في تقدمي كل ما 
من شأنه إثراء احلركة التعاونية 
ومواصلة الرقي بها وتبوؤها سمعة 

عالية إقليميا وعربيا وعامليا.
وأكد الدويهي����س أنه لن يألو 
جهدا في متابعة أوضاع اجلمعيات 
التعاونية في جميع املناطق وعلى 
شتى الصعد، ومعاجلة السلبيات 
الت����ي تعتريها، ومواصلة حتقيق 
االهداف التي تتمحور حول خدمة 

املستهلكني وتخفيف األعباء عنهم 
وكسر حدة الغالء املصطنع من قبل 
بعض التجار. وأشار الدويهيس إلى 
أن احتاد اجلمعيات التعاونية قدم 
اجنازات خالل الفترة االخيرة، ملسها 
املواطن واملقيم واجلهات احلكومية 
على صعيد محاربة الغالء، وذلك من 
خالل عمل جلنة األسعار ودورها 
الواضح في تثبيت اسعار الكثير 
السلع االستهالكية والغذائية  من 
والذي وصل عدده����ا حتى اليوم 
الى نحو 8000 س����لعة، الفتا من 
جهة أخرى إلى أن االحتاد أعد من 
االجراءات الصارمة التي من شأنها 
الوقوف في وجه أي محاولة لرفع 
بالتزامن  التجار  االسعار من قبل 
مع املكرمة االميرية السامية، وذلك 
للحد من أي زيادة في االسعار، وقد 
تتزامن مع صرف املكرمة االميرية 
من قبل بع����ض ضعاف النفوس، 

وش����دد الدويهيس على أن خدمة 
وتطوير العمل التعاوني واالرتقاء 
به على شتى الصعد من شأنه خلق 
توازن في قضية األس����عار وكبح 
الغالء، مشددا على حرص  جماح 
االحت����اد في أن تك����ون العروض 
املقدمة ف����ي اجلمعيات التعاونية 
حقيقية، وش����املة الكبر قدر من 
املعروضات من املواد االستهالكية 
وغيرها خصوصا املواد التي تدخل 
ضمن متطلبات االس����رة اليومية 
واالحتياجات الضرورية، وان تكون 
العروض بصورة مس����تمرة  تلك 
وعلى مدار ايام العام وليس فقط في 
بعض املواسم مع التشدد باستقبال 
وتوريد املواد من حيث مطابقتها 
للمواصفات وألعلى معايير اجلودة 
من حي����ث املكونات أو الصالحية 
والنوعية وأكد أهمية وضرورة عدم 
التعاون مع موردي السلع والتأكيد 

على عرض أفض����ل املنتجات من 
حيث اجلودة والس����عر. وقال: إن 
االحتاد وجلنة االسعار سيتعاونان 
مع اجلهات املختص����ة في الدولة 
لقم����ع أي محاولة للغش أو إنزال 
اغذية فاسدة ال تصلح لالستهالك 
اآلدمي من خالل التواصل املستمر 
وكشف أي سلعة قد يكون هناك أي 
تساؤل أو شبهة حولها. وأوضح 
الدويهيس استعداده الدائم الستقبال 
أي مالحظة او شكوى أو رأي مبا 
يخدم مصلحة العمل التعاوني من 
جهة ومبا يحقق مصلحة املستهلكني 
من جهة أخ����رى، مؤكدا أن جناح 
العمل اجلماعي يرتكز على مشاركة 
اجلميع في إبداء الرأي ليصار إلى 
تالفي السلبيات ومعاجلة الشكاوى 
وتطوي����ر اإليجابي����ات ومحاولة 
تعميمها وتنميتها ملا فيه الصالح 

العام.

حيث اوصى في اجتماعه بوقف أي 
زيادة في أسعار السلع، مؤكدا على 
ان هذا اإليقاف سيستمر في املرحلة 
القادمة حتى ال تت����اح أي فرصة 
للتجار لرفع االس����عار واستغالل 
هذا الوق����ت بالتحديد خالل فترة 
استالم املواطنني للمكرمة االميرية. 

د.حسني الدويهيس

مستعدون الستقبال أي مالحظة بما يس�هم في تطوير العمل التعاوني وتنميته

العتيب�ي: »التجارة« أبلغتنا بإيق�اف العمل في الفروع آخر يوم  في الش�هر لجرد الموج�ود وجعله عهدة 


