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 محمد راتب
  أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية 
عبدالرحمــــن العتيبي عن حتقيق اجلمعيــــة مبيعات بقيمة ٢٠ مليون 
دينار، واعدا املســــاهمني بتوزيع أعلى نسبة أرباح في تاريخ اجلمعية، 
مشيرا إلى النتائج األولية للتقريرين املالي واإلداري مليزانية ٢٠١٠ التي 
شهدت ارتفاعا في إيرادات اجلمعية مع تخفيض املصروفات وزيادة في 

معدل املساهمني ليصل إلى ١٧ ألف مساهم.
  وقــــال العتيبي ان اجلمعية حصلت على الترخيص اخلاص بوضع 
شاشة إعالنية على واجهة الســــوق رقم ٣ معتبرا أنها السابقة األولى 
على مســــتوى اجلمعيات التعاونية، متمنيا جناح الفكرة لتطبيقها في 
األســــواق التعاونية خصوصا أنها أول جتربة مســــتحدثة، كما كشف 
عن إنشــــاء مالعب رياضية في قطعة ٤ حيث خاطبت اجلمعية الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لتوفير قطعة األرض لتتولى اجلمعية القيام 
بعملية اإلنشــــاء، مشــــيرا إلى أهمية هذه املالعب في اســــتغالل أوقات 
الشباب مبا يعود عليهم وعلى املجتمع بالفائدة، خصوصا ان النوادي 
الرياضية الكبرى مقتصرة على عدد معني من الرياضيني وال يســــمح 

للعامة بدخولها.
  ورأى العتيبــــي ان هناك نوعني من الغالء األول «من صنع التاجر» 
لزيادة نســــبة أرباحه من خالل استغالل الفرص على املستوى احمللي 
لرفع األسعار دون مبرر مثل زيادة األسعار مبناسبة زيادة الرواتب أو 
املنح، هنا يأتي دور وزارة التجارة وهي املسؤولة عن تطبيق القانون 

ومعاقبة التاجر االنتهازي «صياد الفرص» الستغالل املستهلك.

  لجنة األسعار

  وأكد ان جلنة مراقبة األسعار باالحتاد ترد طلبات التجار التي تسعى 
لرفع األسعار دون ثبوتات مستندية للتأكيد على ان زيادة السعر جاءت 
من بلد املنشــــأ وإليضاح مبررات رفع السعر، مضيفا ان الكوارث التي 
تشــــهدها الدول املصدرة للمواد الغذائية كانت من أكبر األســــباب في 
خفض حجم اإلنتاج الزراعي مثل الفيضانات في شرق آسيا والثلوج في 
أوروبا، إضافة إلى شح األمطار في بعض الدول واندالع احلرائق بسبب 
ارتفاع معدل احلرارة، موضحا دور هذه الكوارث وانعكاســــها السلبي 
على تقليص حجم الصادرات ما ســــاعد على رفع األسعار بسبب زيادة 

الطلب عليها وقلة املعروض.
  وأشار إلى ان الكويت من الدول التي تعتمد في غذائها على االستيراد 
فهــــي أول من تتأثر برفع األســــعار الناجتة عن هــــذه الكوارث من بلد 

املنشأ.
  وأكد العتيبي ان القطاع التعاوني وجلنة مراقبة ومتابعة األســــعار 

قبل اجلمعية مقارنة بأسعار سوق الشبرة 
واألسواق املجاورة وفي حالة وجود السعر 
املرتفع يتم خفض ســــعره من قبل املورد 

لينتفع املستهلك بفروق األسعار.
  وقال ان مهرجان اخلضار الذي يقام يوم 
االثنني من كل أســــبوع يشهد تخفيضات 
كبيرة جدا فقد مت بيع صندوق اخليار بـ ٣٠ 
فلسا والكيلو منه بـ ٥ فلوس كذلك مت بيع 
صندوق الطماطم املتوسط احلجم بـ ٣٠٠ 
فلس وهذا يرجع إلى كبر حجم مشتريات 
اجلمعية وهي تعادل مشتريات ٣ جمعيات 
و١٧ فرعا لســــد احتياجات ١٧ ألف مساهم 
و٧٥ ألف نسمة حسب تعداد سكان املنطقة. 
واستغرب العتيبي من الطلبات التي تقدم 
من قبل التاجر لرفع األسعار «مع انه يسعى 
من خالل املهرجانات التسويقية التي تقام 
على مدار العام لتخفيض األسعار؟»، ما يؤكد 
ان السعر املدون األصلي غير حقيقي الن 

التاجر ال ميكن ان يبيع بخسارة أبدا.
  ودعا العتيبي وزارة التجارة إلى ضرورة 
تفعيل القانون بشــــأن إلزام التاجر بالسعر املخفض الذي يباع به في 
املهرجانات والعروض اخلاصة ملدة ٦ أشهر، مشيرا إلى األسلوب املتبع 
من قبل التجار للهروب من هذا القانون بتقصير مدة تخفيض األسعار 

إلى ٤ أشهر بدال من ٦ أشهر.
  وأشار إلى أهمية اخلطة التســــويقية في زيادة معدل املبيعات من 
خالل إقامة املهرجانات املوسمية والشهرية، إضافة الى العروض اخلاصة 
اليومية حيث تصل نســــبة اخلصم أحيانا إلى ٧٠٪ والى ١٠٠٪، مؤكدا 
أهمية االحتفاظ بتاريخ صالحية املادة الغذائية وهي ال تقل عن ســــنة 
كاملــــة، موضحا ان تعليمات بلدية الكويت تؤكد على اجلمعيات برفع 

املواد الغذائية من على األرفف قبل انتهاء تاريخ الصالحية بشهرين.
  وفي الوقت نفســــه، حترص اجلمعية على عدم دخول أي سلعة من 
املواد الغذائية إذا كانت صالحيتها اقل من ٦ أشــــهر، علما بأن مثل هذه 

السلع سريعة احلركة وال تستمر أكثر من شهرين.
  وأشار إلى أهمية اجلهود التي تقوم بها جلنة املشتريات في اجلمعية 
بعملية تســــعير كل من لوازم العائلة واملواد الغذائية ذات األوزان مثل 
البهارات واحلبــــوب واالجبان، وفي حالة اكتشــــاف ان هناك غالء في 
األسعار املطروحة عن األسواق التعاونية األخرى يتم منعها من السوق 

في االحتاد «مع التاجر واملســــتهلك في وقت 
واحد، ألننا في السفينة نفسها وعلينا العمل 
ملصلحة اجلميع وهذا ما حضنا عليه رسولنا 

ژ «ال ضرر وال ضرار».
  وعن التهديد الصادر من بعض التجار مبنع 
توريد ســــلعهم للجمعيات قال العتيبي «مت 
الرد على تهديد هــــؤالء التجار بقيام االحتاد 
باالستيراد املباشر واجلماعي لتوفير احتياجات 
اجلمعيات من هذه السلع، خصوصا ان هؤالء 
التجار امتنعوا عن إحضار األوراق الثبوتية 
التي تؤكد ان هناك زيادة في األسعار من بلد 
املنشأ مثل فاتورة الشراء واملستندات البنكية 

والشحن وغيرها».
  وشدد العتيبي على ان جلنة مراقبة األسعار 
«ضد من يقوم برفع األسعار دون مبرر حلماية 
املستهلك من الغالء» والدليل على ذلك ما يشهده 
ســــوق التجزئة من تثبيت وضبط لألسعار 
بفضل جلنة مراقبة األســــعار ونشاط وزارة 
التجارة وتعاون اجلمعيات في تنفيذ تعاميم 
احتاد اجلمعيات في عملية حتديد سعر البيع 

للمستهلك وااللتزام بعدم الشراء املباشر من التاجر إال من خالل اللجنة 
ملنع أي زيادة في السعر غير مبررة.

  واســــتطرد ان لكل جمعيــــة ظروفها املرتبطة بأهالــــي املنطقة لهذا 
حرصنا على توفير السلع سريعة احلركة التي يرغب فيها املستهلكون 
واملساهمون، أما السلع البطيئة احلركة وليس عليها طلب فيتم االستغناء 

عنها ملنح مساحتها للسلع األخرى املطلوبة.
  وأعلن العتيبي عن إقامة املهرجان التسويقي الكبير في ٢٥ فبراير 
بتخفيض أســــعار يصل إلى ٥٠٪، وأكثر، معتبرا املهرجان «األكبر من 
نوعه جلوائز السحب على ٣٦ سيارة»، كما سيتم وضع سيارة في كل 
ســــوق مركزي، إضافة إلى الهدايا العينية والفورية التي يتم ســــحبها 

على كوبونات الشراء.

  مهرجانات تسويقية

  وأوضح العتيبي أهمية املهرجانات التســــويقية في تنشيط حركة 
املبيعات بنسبة ٦ ماليني دينار على مدار ٣ سنوات ومثل هذا الرقم لم 

تشهده اجلمعية منذ نشأتها.
  أما بالنســــبة ألســــعار اخلضار والفواكه فيتم حتديدها يوميا من 

ومقاطعة التاجر الذي يبيع بســــعرين مع اللجوء الى توفير األصناف 
البديلة للسلع املرتفعة األسعار.

  واســــتطرد العتيبي بأن اجلمعية متلك قسما كامال ملراقبة األسعار 
في األسواق املركزية وجميع الفروع ملقارنتها بأسعار األسواق املوازية 
واألسواق التعاونية األخرى. وبني أهمية املشاريع اإلنشائية التي تشهدها 
اجلمعية في تقدمي أفضل اخلدمات التسويقية للمساهمني وأهالي املنطقة، 
ومن املشاريع التي مت استحداثها أخيرا: االنتهاء من بناء وتشغيل سوق 
رقم ٢ على مســــاحة ١١٥٠ مترا مربعا وجار إنشاء فرع ١٧ على مساحة 
٨٠٠ متر مربع مكون من سرداب وارضي ومقرر االنتهاء منه في مارس 
املقبل. وفي الوقت نفسه، مت تسلم فرع ١٦ من قبل وزارة اإلسكان على 
مســــاحة ٤٠٠ متر مربع ويضم ٥ محال ســــيتم طرحها للمناقصة عند 

حتديد النشاط من قبل البلدية والشؤون.
  وتابع العتيبي ان وزارة الشؤون وافقت على حتديد وحتديث األفرع 
القدمية وسيتم البدء فيها قريبا، وحاليا جار تخليص املعامالت اخلاصة 
ببنــــاء فرع على مســــاحة ٦٠٠ متر مربع بجوار املستشــــفى األميركي 
ليضم سوقا مركزيا وعددا من احملال لتوفير اخلدمات املتنوعة لسكان 

املنطقة.

  تطوير الممشى

  وفي الوقت نفسه ستقوم اجلمعية بتطوير املمشى القدمي في قطعة 
٤ إضافة الى إنشاء ممشى جديد بالتعاون مع وزارة األشغال كذلك قامت 
اجلمعية بعمل مظالت ملواقف السيارات جلميع املراكز الصحية، وجار اآلن 
مخاطبة األشغال لتغيير أرضية مواقف سوق ٢ ولعمل مظالت ملواقف 
السيارات. وعن اخلدمات واألنشطة االجتماعية التي تقدم للمساهمني 
وملناطق عمل اجلمعية قال العتيبي: ان مجلس اإلدارة حرص على تطوير 
املنطقة وحتديث املؤسسات احلكومية املتواجدة في الضاحية من خالل 
تقدمي الدعم املادي والعيني لدعم املسيرة التربوية واالستجابة لطلبات 

املدارس وكذلك املساجد واملراكز الصحية وغيرها.
  وفي الوقت نفسه، اشتملت اخلدمات االجتماعية على تسيير رحلة 
عمرة لـ ٢٠٠ معتمر وملدة ٤ أيام كما مت توفير شــــاليهات للمساهمني لـ 
١٥٠ أسرة مت اختيارهم بالقرعة، إضافة إلى إقامة دورة كرة قدم وحلقات 
لتحفيظ القرآن الكرمي وتكرمي الطلبة املتفوقني وإقامة الدورات التدريبية 

والثقافية والرياضية ألبناء املساهمني، 
  وأعلــــن العتيبي عن قيام اجلمعية بإعــــداد دورات تدريبية لطلبة 
املدارس الثانوية داخل املدارس على أيدي متخصصني لتعلم «القراءة 
الســــريعة» ـ أســــباب النجاح وغيرها من املواد التي تفيد الطالب في 

حياته العملية والعلمية. 

 العتيبي: تعاونية صباح السالم توزع أعلى أرباح في تاريخها وتحقق ٢٠ مليون دينار مبيعات في ٢٠١٠
 نناشد «التجارة» ومؤسسات الدولة قاطبة التعاون معنا في تقويض غالء األسعار

 عبدالرحمن العتيبي

 الدويهيس لـ «األنباء»: لن ندرس أي طلب لزيادة األسعار 
إال بعد مرور ٣ أشهر على صرف المكرمة األميرية

 نعمل علـى اسـتيراد الدجـاج مـن تركيـا والبرازيل بأسـعار 
أقـل مـن سـعر الســوق بديناريـن للكرتونـة ١٠ كغــم

 لجنة األسعار ثبتت ووحدت وخفضت نحو ٨٠٠٠ سلعة.. ونركز في عملنا اآلن على االستيراد المباشر للسلع التعاونية

 بشرى شعبان
  كشف رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية د.حسني الدويهيس عن قيام االحتاد بتسديد ٦٥٠ ألف دينار من املديونية التي كانت على االحتاد منذ التحرير والباقي سيتم تسديده على اقساط ٥٠ ألفا في 

كل شهر.  واشار في حواره مع «األنباء» الى ان االحتاد ركز في عمله منذ ان كلف بإدارة االحتاد عام ٢٠٠٩ على اجلانب التدريبي والتشجيع على اقامة املهرجانات التسويقية التعاونية الى جانب االستيراد املباشر 
للسلع التعاونية وحاليا يعمل االحتاد على استيراد الدجاج من تركيا والبرازيل بأسعار اقل من سعر السوق بدينارين للكرتونة ١٠ كيلوغرامات. اعلن الدويهيس عن خطة االحتاد ملشاركة التعاونيني في االحتفاالت 

الوطنية وايضا استمرار االتصاالت والتنسيق وتبادل اخلبرات مع االحتادات العربية والدولية واخلليجية. واشار الى استمرار جلنة االسعار في اعمالها وانها منذ اعادة تشكيلها قامت بتثبيت وتوحيد وتخفيض ما 
يقارب الثمانية آالف سلعة، مؤكدا ان جلنة االسعار لن تقوم بدراسة اي طلب لزيادة االسعار املرفوعة من الشركات اال بعد مرور ما ال يقل عن ثالثة شهور بعد صرف املكرمة االميرية. وفيما يلي نص احلوار:

ــبوع اصدر   بداية مطلع االس
ــة قرارا  ــؤون باإلناب وزير الش
بتجديد العمل ملدة سنتني.. ماذا 

تقول بهذه املناسبة؟
  اوال اتوجه بالشــــكر للثقة 
الكبيرة ونطلــــب من اهللا ان 
يساعدنا على حمل املسؤولية 
امانــــة  التعاونــــي  والعمــــل 
ومسؤولية وان شاء اهللا نكون 

على قدر املسؤولية.
ــل املرحلة  ــم عم ــف تقي   كي

السابقة؟
  اوال عندما تسلمت مسؤولية 
االحتاد كان مير في ازمة السيما 
فيما يتعلق باملديونية باإلضافة 
الى اخلسائر واحلمد اهللا في عام 
٢٠٠٩ مت حتقيق االرباح بحدود 
الـ٥٠٠ الف دينار وبالنســــبة 
لعــــام ٢٠١٠ رمبا اكثر من هذا 
املبلغ ولكن حتى االن لم تنته 
املوازنة، كما نظمنا العديد من 
التعاونية  املهرجانات للسلع 
في اغلب اجلمعيات الســــيما 
خالل شــــهر رمضــــان املبارك 

ومهرجانات آخر متنوعة.
ــب التدريبي  ــاذا عن اجلان   م

الذي أوليتموه اهتماما خاصا؟
  صحيح كان للتدريب اهتمام 
خاص اميانا منا بأهمية التدريب 
التعاوني  العمــــل  في تطوير 
وكان يشتمل على العديد من 
البرامج التدريبية موزعة على 
١٠ دورات تدريبية خصص منها 
٥ لرؤســــاء واعضاء مجالس 

اكثر من عام ٢٠٠٨؟
  ال اتصور ذلــــك االمر فيه 
مبالغة فــــي الكويت ال يوجد 
مؤشر لألســــعار ليتم حتديد 
ارتفاع االسعار من عدمه ووزارة 
التجارة لديها دراسات اكثر من 
غيرها وبالتأكيد سيكون لها 

رد.
قدم  ــار  التج ــاد  احت   رئيس 
اقتراحا بان يتم حتويل البضائع 

املجانية الى دعم السلع؟
التعــــاون هدفنا    نحن في 
ومحور عملنا هو املســــتهلك 
مــــع فكــــرة حتويل  ونحــــن 
املجاني الى تخفيض الســــلع 
وهو ما نعمل به في اجلمعيات 
الى دعم اجلمعيات  باإلضافة 
املادي للســــلع، باالضافة الى 
التخفيض وهناك  مهرجانات 
اكثر من عنصــــر وايضا دعم 

الشركات بشكل تلقائي.
  ماذا عن عمل جلنة االسعار؟

  جلنة االسعار مستمرة في 
عملها وهي اتخذت قرارا بعدم 
دراســــة اي طلب لزيادة سعر 
اي ســــلعة االبعد مرور ثالثة 
شهور على االقل على صرف 
املكرمة االميرية، ونتمنى على 
التجار املوردين التعاون وعدم 
استغالل هذه املكرمة السامية 

لرفع اسعار السلع.
ــاك مطالبة بتفعيل قانون    هن
ــؤون بشأن االلتزام  وزارة الش
ــديد ملدة ال تزيد على ٤٦  بالتس

االدارات اجلمعيات التعاونية 
و٥ دورات للعاملني باألجهزة 
التنفيذية وذلك اميانا بأهمية 
التدريــــب التعاوني الذي يعد 
واحد من اكبر الوسائل فاعلية 
في رفع كفاءة العاملني وحتسني 
مستوى ادائهم مبا يؤدي الى 
زيادة االنتاجية في اجلمعية 
التــــي يعملون بها وحتســــني 
مستوى اخلدمات التي تقدمها 

للمستهلكني.
  ماذا بشأن املديونية؟

  لقد بدأنا بتسديد املديونية 
منذ ايام التحرير لقد سددنا ٦٥٠ 
ألفا والباقي سنقوم بتسديده 
على دفعات ٥٠ ألف دينار كل 
شهر وكان هناك مستحقات على 

شركات وافراد مت حتصيلها.
ــراءات اخرى مت  ــل من اج   ه

اتخاذها؟
  لقد مت اتخاذ قــــرار بإلغاء 
الشركات الوسيطة ومت اعتماد 
الشراء املباشر من املصانع من 
داخل وخارج الكويت واحلمد 
اهللا مبيعات االحتاد جتاوزت الـ 
٤ ماليني دينار ونصف مليون 
واالن نحــــن بصدد اســــتراد 
الدجاج بسعر مفاجئ للمستهلك 
وبسعر اقل من سعر اقل شركة 
بدينارين كحد ادنى للكرتون 

العشرة كيلو.
ــروع الشراء    اين اصبح مش
اجلماعي وهل ستعودون للعمل 

به؟

املعرضة لالرتفاع ونحافظ على 
سعرها من اي ارتفاع، وايضا 
هناك توجه إلنشــــاء مصانع 
املواد  للحبوب وغيرهــــا من 
االساسية وميكن التعاون مع 

اجلمعيات. 
ــل مت تفعيل القرار اخلاص    ه
بدعم السلع من نسب احملافظات 

واملشروعات الوطنية؟
  لقــــد مت حتويــــل الـــــ ٧٪ 
العائدة للمحافظات الى وزارة 

  الشــــراء اجلماعي يتطلب 
االعداد والدراســــة الن الشراء 
اجلماعــــي يتطلــــب الشــــراء 
لآلخرين وكل جمعية حتتاج 
الى كمية تختلف عن االخرى 
ومن املمكن ان نعود لهذا الشراء 
في حال وجود سلعة مطلوبة 
وحسب احتياجات كل جمعية 
ونأخذ بعــــني االعتبار ارتفاع 
االســــعار على مستوى العالم 

والشحن والنقل.

التجارة لدعم السلع والـ٨٪من 
املشــــروعات الوطنيــــة لدعم 
االســــعار و١٠٪ للمشروعات 
الوطنيــــة، باإلضافة الى ٣٠٪ 
التي حتصل من ايجارات ألمالك 
الدولة ســــتعود الى صندوق 
دعم العائلة الذي تشرف عليه 
وزارة التجارة باإلضافة مليزانية 

الدولة.
ــرد على االخبار التي    مباذا ت
تتردد عن ارتفاع االسعار بنسبة 

ــروع بناء  ــح مش ــن اصب   اي
املخازن؟

بنــــاء مخازن    نحن بصدد 
بعــــد ارتفاع اســــعار املخازن 
العمومية مبــــا يتجاوز الـ ٩٠ 
الف دينار ســــنويا لذا عندما 
نبني املخازن اخلاصة باالحتاد 
نوفر هذا املبلغ ويكون لدينا 
مخزون يكفــــي لفترة طويلة 
ونســــتطيع حتقيــــق االمــــن 
الغذائي ويحقق التخزين للسلع 

يوما للموردين.
  نحن مع هــــذا وقد اصدرنا 
تعاميم نحــــث بها اجلمعيات 
الســــرعة  التعاونيــــة علــــى 
ونأمل ان يكون هناك تعاون 
بني اجلمعيات واملوردين واال 

يطغى قطاع على آخر.
  ماذا عن التحضير لالحتفاالت 

الوطنية؟
  ان قطاع التعاون سيشارك 
فــــي كل االحتفاالت ملناســــبة 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ ســــنة على التحرير على 
اعلى املســــتويات وبالتعاون 
مع كافة اجلمعيات في كرنڤال 
االحتفال وستساهم كل جمعية 
بخمســــة االف دينار وسيتم 
تزيينهــــا بإضــــاءات خاصة 
وسيتم توزيع االعالم وصور 
صاحب السمو األمير وغيرها 
من الترتيبات االخرى املتعلقة 

بهذه املناسبة.
ــع املنتج  ــف تتعاملون م   كي

الوطني؟
  نحن نفضل املنتج الوطني 
ونشجعه واحلمد هللا احلكومة 
تدعم املواد االساســــية ونحن 
مســــتعدون لتقــــدمي افضــــل 

اخلدمات للمنتج الوطني.
  هل من كلمة أخيرة؟

  اننا نقوم بإجراء دراسة عن 
الزيوت والصابون لنصنعهم 
في الكويت وان تكون بأسعار 

مناسبة وذات جودة عالية. 

 الدويهيس لـ «األنباء»: لن ندرس أي طلب لزيادة األسعار 

 خطة لمشاركة التعاونيين في االحتفاالت الوطنية.. ومستمرون 
في االتصاالت والتنسيق وتبادل الخبرات مع االتحادات األخرى

 اتحاد الجمعيات التعاونية يؤكد جودة الدجاج المجمد الذي ينوي استيراده
  أكد احتاد اجلمعيات التعاونية أمس جودة الدجاج املجمد 
الذي ينوي اســـتيراده، مشـــيرا إلى انه حريص على تطبيق 
مبدأ اجلودة والســـعر معا في كل الســـلع التي حتمل عالمته 

التجارية.
  وقال رئيس االحتاد حسني الدويهيس لـ «كونا» ان ما تردد 
في اآلونة األخيرة عن طرح االحتاد دجاجا مجمدا من فرنسا 
وتركيا بأسعار منخفضة بالتعاون مع شركة محلية على حساب 

اجلودة «هو أمر عار عن الصحة متاما وبعيد عن الواقع».
  وعزز الدويهيس كالمه بـــان االحتاد لم يتعامل مطلقا مع 
أي شركة محلية في توفير سلعة الدجاج املجمد حتت عالمة 
التعاون وال ينوي ذلك مســـتقبال وإمنا يقوم باســـتيراد تلك 
السلعة مباشرة دون اللجوء إلى شركات وسيطة وذلك تطبيقا 
للقرار الوزاري رقم ٤٠/٢٠٠٨. وأضاف ان الدجاج الذي يوفره 
االحتاد حتت عالمة التعاون يســـتورده من مصدرين احدهما 
برازيلي واآلخر تركي وهما دولتان لهما مكانة وسمعة عاملية 
ومتميزة في توفير هذه السلعة. وأكد الدويهيس حرص االحتاد 
على توفر اجلودة املطلوبة في الدجاج املجمد الذي يستورده 

ويقدمه للمســـتهلك بأسعار تنافســـية مقارنة مع بدائلها في 
الســـوق، موضحا ان السعر سيكون ثابتا حتى عندما يرتفع 
ســـعر هذه السلعة دون ان يؤثر ذلك في اجلودة. وذكر ان ما 
يفعله االحتاد في توفير سلعة الدجاج املجمد هو ذاته ما يفعله 
في توفير كل الســـلع التي يوفرها في اجلمعيات حتت عالمة 
التعاون كالبهارات والقهوة الســـيما من ناحية جودة املنتج 

وأسعاره التنافسية.
  على صعيد آخـــر وفيما يتعلق باملكرمة األميرية اخلاصة 
باملواد التموينية قال الدويهيس ان االحتاد بصدد التنســـيق 
مع اجلمعيات التعاونية واجلهات الرسمية املعنية لالستعداد 
الالزم لتنفيذ هذه املكرمة وكيفية تنظيم عمل الفروع التموينية 

طوال فترة توزيع املواد الغذائية التي تشملها املكرمة.
  وأضاف ان االحتـــاد وجه الدعوة لعقد اجتماع لرؤســـاء 
مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية مبقر االحتاد مساء األحد 
حيث سيشارك فيه وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والوكيل 
املساعد لشـــؤون التعاون وممثل وزارة التجارة ومدير عام 

شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية. 

 رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية كشف عن قيام االتحاد بتسديد ٦٥٠ ألف دينار من المديونية المستحقة عليه


