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الهارون: حريصون على تأمين حاجة 
المستفيدين من البطاقة التموينية

تعاونية صباح السالم كّرمت مسؤولي 
إدارة شؤون القرآن الكريم

وفد تعاونية مشرف زار مستشفى مبارك الكبير

»التجارة«: على المستهلكين اإلبالغ
 عن أي زيادة يالحظونها في األسعار

عاطف رمضان و»كونا«:
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان 
الكويت لديها القدرة على احملافظة على استقرار 
األسعار. وقال الهارون في تصريح صحافي قبيل 
مغادرته إلى األردن للمشاركة في امللتقى العربي 
للغذاء الذي سيعقد اليوم وملدة يومني في منطقة 
البحر امليت ان الوزارة حريصة على تأمني حاجة 
جميع املستفيدين من البطاقة التموينية السيما 

بعد املنحة األميرية السامية.
وأضاف ان العالم يش���هد شحا في الغذاء بعد 
ما شهدته بعض الدول املصدرة للغذاء من ظروف 
طبيعية اثرت س���لبا في إنتاجها الغذاء ما ينبئ 
بزيادة أسعار املواد الغذائية، مشيرا الى ان هذه 
الظروف تعطي هذا امللتقى أهمية خاصة للتباحث 
في قضايا تأم���ني الغذاء للدول العربية مبا فيها 

الكويت.
وأوض���ح الهارون ان امللتق���ى يضم عددا من 

وزراء التج���ارة والصناع���ة واالقتصاد العرب 
ونخبة من املختصني في الش���أن الغذائي لبحث 
أهم الوس���ائل التي من خاللها ميكن جتاوز هذه 

األزمة املتوقعة.
من جه���ة أخرى بني الهارون انه بحث صباح 
أمس في مكتبه مع وزي���رة التنمية االقتصادية 
والتجارة في مقاطعة انتاريو بكندا ساندرا بوباتيلو 
سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني 
البلدين. وأفاد بأن ه���ذا اللقاء جاء امتدادا للقاء 
سابق عقد في كندا في نوفمبر 2009 بهدف تباحث 
سبل تعزيز التبادل التجاري مبا ينمي العالقات 

الثنائية املميزة بني البلدين.
وذكر الهارون ان كندا م���ن الدول الصناعية 
الكبرى التي تعد شريكا اس���تراتيجيا مهما في 
عالم االقتصاد مبينا ان هناك الكثير من الفرص 
االستثمارية التي لم تستغل بعد من قبل املستثمرين 

الكويتيني في كندا.

محمد راتب
استقبل مراقب حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
في إدارة ش���ؤون القرآن الكرمي، ناصر الكندري 
ف���ي مكتبه رئيس مجل���س إدارة جمعية صباح 
السالم التعاونية عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام 
اجلمعية عبداهلل العطروزي بحضور رئيس قسم 
البرامج واألنشطة عبد اللطيف الكندري، وذلك 
بهدف تعزيز أواصر التعاون بني اجلمعية وإدارة 
شؤون القرآن الكرمي، وتفعيل كل األدوات والسبل 
املتاحة من خ���الل اجلمعية. بدوره، ثمن رئيس 
مجلس إدارة جمعية صباح الس���الم التعاونية، 
عبدالرحمن ش���جاع العتيبي جهود إدارة القرآن 
الكرمي في تبني حفظة القرآن الكرمي وتذليل كل 
السبل ملس���اعدتهم وتشجيعهم على حفظ كتاب 
اهلل والعناية به، مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة 
لنجاح اإلدارة خالل السنوات اخلمس األخيرة. في 
عملها من خالل حلقات التحفيظ ومراكز القارئ 
الصغير. وقال العتيبي: إن اجلمعية مس���تعدة 
لتقدمي املزيد حللقات حتفيظ القرآن الكرمي، وذلك 
إميانا منها بأهمية هذه األنشطة ودورها الفاعل 
في خلق جيل مؤمن س���يكون اللبنة الهامة في 

بناء هذا املجتمع.
من جانبه، أشاد الكندري باجلهود التي يبذلها 

مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية، 
في دعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي في املنطقة، 
وحتفيز الناشئة على حفظ كتاب اهلل والعمل 
بأحكامه وتعلم حالله وحرامه، والتحلي بأخالقه، 
وقال: إن هناك انطباعا مميزا عن إدارة اجلمعية 
وبصماتها الواضحة ودورها في إحياء املنطقة، 
داعيا س����ائر اجلمعيات التعاونية إلى حذو ما 
تقوم به جمعية صباح السالم في الدعم املتميز 
لألنش����طة الدينية ومسابقات وحلقات حتفيظ 
القرآن الكرمي، مما يعمل على تقوية الوازع الديني 
لدى أبناء وبن����ات املنطقة، وتزيد من عالقتهم 

بخالقهم ومحبتهم لكتابه العزيز.
وأضاف الكندري أن هناك مبش����رات كثيرة 
بعد اإلقبال الذي تش����هده حلقات التحفيظ من 
كال اجلنسني، ومبتابعة حثيثة من قبل األهالي، 
مش����يرا إلى أن عدد حفاظ القرآن الكرمي خالل 
السنوات اخلمس املاضية ال يقل عن 800 حافظ 
وحافظة، وقال: سيكون هناك حفل في السادس 
عشر من شهر فبراير لتخريج نحو 180 حافظ 
وحافظة استكملوا حفظ كتاب اهلل خالل السنة 
املاضية 2010. وف����ي نهاية اللقاء، قام العتيبي 
بتقدمي الدروع التذكارية إلدارة ش����ؤون القرآن 

الكرمي.

والنزالء واالستمرار في جتهيز نادي األطفال الذي 
كانت فكرته وتأسيسه نابعة من جمعية مشرف 
التعاونية منذ سنوات ومازالت اجلمعية تتكفل 
بكل مستلزماتها الى جانب تقدمي الهدايا اخلاصة 
لهم لرس���م البسمة والفرحة على وجوه األطفال 

متمنني لهم الشفاء العاجل.

أكد أمني سر تعاونية مشرف 
ورئيس جلنة العمل االجتماعي 
عم���ر القناعي حرص جمعية 
مشرف التعاونية بشكل مستمر 
على التواصل مع أبناء املنطقة 
وتلبية االحتياجات وتطلعات 
واقتراحاته���م  املس���اهمني 

البناءة.
وق���ال: س���اهمت جمعية 
مش���رف في العديد من أعمال 
التنمي���ة والتطوير للمنطقة 
وأصبحت لها بصمة واضحة 
ومس���يرتها حافل���ة بالعطاء 
واإلجنازات في تطوير اخلدمات 

بجميع مجاالتها وأنواعها وحققت اجنازات ملموسة 
في شتى املجاالت.

وأضاف: من ضمن أنش���طتنا االجتماعية مت 
تشكيل وفد من مجلس اإلدارة انطالقا من االلتزام 
مبسؤوليته االجتماعية لزيارة عدد من املستشفيات 
ومنها مستشفى مبارك الكبير وذلك لزيارة األطفال 

 دعت وزارة التجارة والصناعة عموم املستهلكني 
إلى اإلبالغ عن أي زيادة يالحظونها في األسعار أو 
أي غش جتاري يتعرضون له عبر مراكز الرقابة 

التجارية املنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
وذكر بيان صادر عن الوزارة انها ترحب بأي 
شكوى من املستهلكني عن طريق أرقام الهواتف 
التالية: محافظة العاصمة 22523063 � محافظة 
حولي 25341947 � محافظة األحمدي 23916290 � 
محافظة اجلهراء 24874370 � محافظة الفروانية 
24728301 � محافظ���ة مب���ارك الكبير 23840012 

و23830050 � وفاكس لكل احملافظات هو 22400568. 
وأكدت الوزارة انها س���تتخذ أقصى العقوبة في 
حق جميع من يثبت عليه ارتكاب مخالفة جتارية 
يخالف القوانني والنظ���م التجارية املعمول بها 
خصوصا ما يتعلق منها برفع األس���عار بشكل 

مصطنع والغش التجاري.
وقالت انها تعمل بش���كل مستمر على ضبط 
األس���واق بهدف ضمان استفادة املواطنني بشكل 
كامل من املنحة األميرية الس���امية عبر مراقبتها 

الدائمة لألسواق احمللية.

الكويت قادرة على المحافظة على استقرار األسعار

الكندري: الجمعية لم تقّصر في خدمة كتاب اهلل ودعم حلقات التحفيظ

جانب من التكرمي

محمد الكندري ود.حسني الدويهيس وحمد املعضادي ومحمد العنزي خالل االجتماع

د. مطر املطيري خالل املؤمتر

جانب من الزيارة ويبدو القناعي أثناء تقدمي الهدايا لألطفال

الكندري: رقابة مشددة على األسعار الفترة المقبلة 
ونرفض استغالل المكرمة األميرية بأي ارتفاع غير مبرر

المطيري:   مبيعات »تعاونية الصليبخات«  بلغت
 17 مليون دينار واألرباح نحو مليون و700 ألف دينار

التموين ستبدأ من الساعة  أفرع 
6 صباحا إلى 8 مساء في العشرة 
األي����ام األولى بعدها سيس����تمر 
العمل من 6 صباحا إلى 6 مس����اء 
وان ساعات العمل قابلة للزيادة 

حسب سير العمل.
وأعل����ن العن����زي ان احلليب 
الس����ائل غير مش����مول باملكرمة 
الوزارة  األميرية ولكن س����تقوم 
بتوفيره ليباع للمواطنني بأسعار 
منخفضة في فرع التموين بعيدا عن 
املكرمة كما قامت الوزارة بتوفير 
أكثر من 10 أنواع من حليب األطفال 
و6 أنواع من جنب الكاسات وغيرها 
إضافة إلى 14 نوعا من الدواجن. 
وأوصى العنزي بضرورة االلتزام 
بدفاتر تسليم املواد التموينية في 
األفرع حلفظ حق املواطن وحلماية 
املوظف، مش����يرا الى تواجد أحد 

مفتشي التجارة في الفرع.
الس����لع  ان  العن����زي  ورأى 
التموينية، تتعرض لهدر وتالعب 
يقدر بنسبة 20% أما اآلن وبعد أن 
أصبحت باملجان ضمن املتوقع أن 

تكون نسبة الهدر مضاعفة.
وقال إن اجلمعيات لها احلرية 
الدوام، مؤكدا  في حتديد ساعات 
ان مندوب التجارة لن يتدخل في 
العمل وان مهمته عن أفرع التموين 
رقابية ولن يتدخل إال إذا طلب منه 
ذلك موضحا أن الهدف من تواجد 
التجارة هو حماية حقوق املواطنني 
وملنع إهدار املواد التموينية للحفاظ 
على املال الع����ام، مؤكدا ان هناك 
ضرورة لتوفير اكثر من ناقل للمواد 
التموينية لتالش����ي أي عجز قد 

يحدث في حصص املواطن.
اللقاء جدد رئيس  وفي ختام 
االحتاد د.حسني الدويهيس ثقته 
التعاونية على  بقدرة اجلمعيات 
النجاح في إجن����از عملية توزيع 
املواد التموينية بكل هدوء ودون 
مشاكل، مؤكدا أن االحتاد ووزارة 
الش����ؤون والتجارة واجلمعيات 
التعاوني����ة في قارب واحد وعلى 
اجلميع تسهيل املهمة السعاد الناس 

باملكرمة االميرية.
وشدد الدويهيس على أهمية دور 
جلنة االسعار في املرحلة املقبلة 
في منع الغالء وتثبيت االس����عار 
وتسعير املواد الغذائية اجلديدة. 
وابلغ اجلمعيات عدم التردد باللجوء 
الى االحتاد والشؤون والتجارة في 
حال مواجهة اي مشكلة للعمل على 

حلها في اسرع وقت.

وجود وسيط بني املورد الرئيسي 
واجلمعية، مما يحول دون التحكم 
في املنتج وزيادة السعر، كما أن 
ش����ركة الوافر وف����رت لنا أدوات 
املناولة داخل السوق مجانا، مما 
وفر علينا تكاليف نقل البضائع إلى 
السيارات، ونحن نتحدى بأسعارنا 
املوجودة في قسم اخلضار والفاكهة 
أي جمعية أو بسطة، الفتا إلى أن 
بعض اجلمعي����ات بدأت تفكر في 
املسلك نفسه الذي نقوم بها، وقد 
عممنا جتربتنا وأرسلنا دراسة بهذا 

اخلصوص الحتاد اجلمعيات.
تجهيزات المكرمة

وعل����ى صعيد توزي����ع املواد 
التموينية املجانية في إطار املكرمة 
األميرية، ذكر املطيري أن اجلمعية 
تعاني من شح في كميات الزيت 
والدجاج، ومت إبالغ وزارة التجارة 
بهذا األمر، مناش����دا إياها التحرك 
اجلاد لسد النقص وتوفير جميع 
إلى ان  الكميات املطلوب����ة، الفتا 
اجلمعية استفادت من آلية صرف 
الت����ي أعدتها قبل  التموين  مواد 
سنتني، حيث زادت أفرع التموين 
إلى 3، وقامت بتوسعة املساحات، 
وجتهيز األفرع على أحدث الوسائل 
والتقنيات، وإنشاء مخازن تبريد، 
بحيث ميكن استيعاب أي كمية تأتي 
من وزارة التجارة، والتي طالبها 
بالضغط على الشركات من أجل 

الوفاء بالكميات املناسبة.
وأضاف ان اجلمعية زادت في 
عدد ساعات الدوام بالنسبة لفروع 
التموين لتصبح من الساعة الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مس����اء دون 
توقف، بل وجهزت أماكن النتظار 
املساهمني املستفيدين من البطاقات 
التموينية في االستراحات مع تأمني 

الضيافة.

أجل املصلحة العامة واملستهلكني، 
متسائال: هل يعقل أن يقدم االحتاد 
للجمعية التعاونية سلعة رخيصة 

بجودة عالية وال يتم قبولها؟
وفي رده على سؤال عن آلية 
شراء اجلمعية للخضار والفواكه 
بطريقة مباشرة، ذكر املطيري ان 
التعاونية  جمعية الصليبخ����ات 
تعتبر الوحيدة التي تقوم بهذا األمر، 
حيث تشتري اخلضار والفاكهة من 
املورد األساسي بصورة مباشرة 
دون أن يك����ون هناك وس����طاء، 
حيث كانت تقوم بشراء املنتجات 
الكويتية من شبرة الشويخ سابقا 
وتتسوق حاليا من سوق الفرضة 
في الصليبية، الفتا إلى أنه مت فتح 
حس����اب خاص للجمعية بعد أن 
متت مخاطبة شركة الوافر الشركة 
املنظمة لسوق الفرضة ودفع تأمني 

من أجل الشراء املباشر.
وق����ال: إن ه����ذه الطريقة في 
الشراء تصب في صالح املستهلكني 
واجلمعية معا، حيث تتميز بعدم 

أجل افتتاح السوق في موعد أقصاه 
2011/6/26، السيما أن هذا السوق 
ليس مشروعا جتاريا خاصا، وإمنا 
يعتبر معلما للمنطقة، وأداة فاعلة 
لتطوير اخلدمات وتقدميها لألهالي. 
وعن املهرجانات التس���ويقية في 
اجلمعية، أكد املطيري أنها ستكون 
مميزة وسيتم إطالقها بصورة أفضل 
من العام الس���ابق، حيث ستكون 
هناك 3 مهرجانات ضخمة، باإلضافة 
إلى مهرجان اخلضار والفاكهة الذي 
يقام بش���كل أسبوعي، مثمنا دور 
رئيس احت���اد اجلمعيات د.محمد 
الدويهيس، وعلى مدير  حس���ني 
االحتاد بدر الردعان، اللذين كانت 
لهما إسهامات واضحة في تطوير 
سلع التعاون وإعادتها إلى املستهلك 
دون وسيط، وذلك من خالل القيام 
بالش���راء اجلماعي واملباشر من 
بلد املنشأ، مرجعا اتهامات إحدى 
اجلمعيات التعاونية لالحتاد بزيادة 
أسعار س���لع التعاون إلى مسألة 
صراع شخصي واضح، وليس من 

على مستوى هذا احلدث في عملية 
توصيل احلصص التموينية لكل 

مواطن بكل سهولة.
املكرمة  ان  العن����زي  واعل����ن 
االميرية »التموينية« س����تحقق 
قفزة نوعية في مبيعات وأرباح 
اجلمعيات بقيمة 5 ماليني دينار 
تقريبا خالل العام مقابل النسبة 
التي حتصل عليها اجلمعيات من 
التموينية  امل����واد  قيمة مبيعات 
أي بنس����بة ال� 6.5% كهامش ربح 
وستقوم الشركة املتخصصة في 
التموينية بدفع  املواد  اس����تيراد 
هامش ربح اجلمعيات املتفق عليها 

»الشركة الكويتية للتموين«.
وأشار إلى ضرورة تقيد مسؤولي 
فروع التموين في اجلمعيات بعدة 
خطوات لصرف املواد التموينية 
وهي: توقيع املتسلم على تسلم 
حصته التموينية في دفتر تسليم 
املواد التموينية املتواجد بالفرع، 
ان يتم الصرف بالبطاقة االصلية 
او البطاقة االمنية بالنسبة لغير 
محددي اجلنسية ألي فرد مسجل 
في البطاقة عمره ال يتعدى 21 سنة 
وال يجوز الصرف مبوجب ورقة 
اصدار البطاقة التموينية واضاف 
في حالة تسلم املواطن جزءا من أي 
مادة متوينية فال يجوز له تسلم 

باقي الكمية مرة أخرى.
ولف����ت العن����زي ال����ى انه مت 
االتفاق م����ع وزارة الداخلية على 
منع املتسولني خارج فرع التموين 
بقصد أخذ امل����واد التموينية من 
املواطنني من خالل االبالغ عنهم.

وذكر العنزي ان ساعات عمل 

جميعهم سيحصلون على جميع 
احلصص التموينية كاملة اما في 
حال عدم رغبة املواطن في احلصول 
على اي مادة غذائية فهذا يرجع له، 
مشيرا الى ان جميع افرع التموين 
ستعمل ايام العطل الرسمية وطوال 
النه����ار. واعلن ح����رص وزارتي 
الش����ؤون والتجارة على تثبيت 
االسعار والعمل على منع الشركات 
من رفع اسعار اي سلعة، مؤكدا ثقة 
اجلهات احلكومية في جلنة مراقبة 
ومتابعة االسعار في االحتاد في منع 
املبرر. واكد  ارتفاع االسعار غير 
املعضادي ان اجلمعيات املخالفة 
لتعاميم جلنة مراقبة االس����عار 
في االحتاد سيتم مخالفتها طبقا 
للقانون مطالبا اجلمعيات التي جتد 
سعرا ارخص من اسعار التعاميم 
الصادر عن االحتاد باالبالغ عنها 

لتعميم السعر املخفض.
وقال انه متاب����ع جيد جلميع 
التقاري����ر والتعامي����م الصادرة 
عن احت����اد اجلمعيات، مؤكدا انه 
القوانني  لن يتأخر عن تطبي����ق 
ملعاقب����ة اجلمعيات املخالفة التي 
تقوم برفع االسعار غير املبرر وان 
لم تستجب فسيكون حل مجلس 
االدارة هو احلل حلماية اجلمعيات 
ذات املصداقية وحلماية املستهلك 

من الغالء.
وفي اإلط����ار ذاته ق����ال مدير 
إدارة التموين في وزارة التجارة 
والصناعة محمد العنزي ان املكرمة 
األميرية حدث تاريخي ولن ينساه 
أي مواطن ألنها فاقت كل التوقعات 
واملفاجآت، له����ذا علينا أن نكون 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
معتبرا ان ذلك ليس بغريب على 
امير الكويت وباني نهضتها صاحب 

السمو.
قائال ان توزيع املكرمة االميرية 
التموينية يحتاج الى جهد كبير 
ورغم ذل����ك انا متأك����د من قدرة 
التعاوني����ات وجناحها في تقدمي 
املكرمة االميرية للمواطن بأحسن 
وجه رغم االزدحام املتوقع حصوله، 

السيما في االيام االولى.
وبني املعضادي احلرص على 
عقد هذا االجتماع بحضور ممثل 
وزارة التجارة ورؤساء اجلمعيات 
التعاونية واالحتاد ووزارة الشؤون 
الننا جميعا نكمل بعضنا البعض 
فاملطلوب منا جميعا التعاون لتقدمي 

املكرمة بأفضل وجه للمواطن.
وتوق����ع املعض����ادي حصول 
ازدح����ام في االي����ام االولى االمر 
الذي يحتم علينا التعاون حلسن 
التنظيم وايصال املكرمة للجميع 
دون معاناة، وامل احلرص ان يتم 
تسليم السلع دفعة واحدة للمواطن 

لكي ال يعود اكثر من مرة.
ومتنى املعضادي على موظفي 
وزارة التجارة التواجد باستمرار 
في مراك����ز التموين واالش����راف 
املباشر على التوزيع، كاشفا عن 
ادارات  اعطاء تعليم����ات جلميع 
قطاع التعاون بتزويد اجلمعيات 
باعداد العمالة الالزمة اذا ما استدعى 
االمر ذلك. ومتنى على اجلمعيات 
التعاونية زيادة اعداد عمالة النقل 

لكي ال يحدث اي ارباك.
وطمأن املعضادي املواطنني بان 

في أرباح الس����نة اجلديدة، الفتا 
إلى أن سياس����ة مجل����س اإلدارة 
منذ 2005 تعتبر من السياس����ات 
الناجحة سواء في أعمالها اإلنشائية 
أو إستراتيجيها التسويقية، وكذلك 
على صعيد اخلدمات واملساهمات 
االجتماعي����ة وتطوي����ر املنطقة، 
داعيا اجلمعي����ات األخرى إلى أن 
حتذو ح����ذو جمعية الصليبخات 
التعاونية، وأن ترس����م خطة ل� 5 
سنوات بحيث يرتبط كل بند فيها 
بتاريخ وه����دف وتكلفة، وتكون 
ش����املة جلميع القطاعات وليس 
للمبيعات فقط، وقال: إنه املفترض 
مبجالس اإلدارة أال تلغي ما خطط 
له املجلس السابق إذا كان سيؤدي 
النجاح والذي أعتبره نتاجا  إلى 

للفكر الصحيح والنزاهة.
وأشار املطيري إلى أن اجلمعية 
بدأت في جتهيز الس���وق املركزي 
اجلديد، متمنيا على جميع وزارات 
الدولة التع���اون مع اجلمعية في 
معامالتها وإجراءاتها احلكومية من 

بشرى شعبان
طالب وكيل وزارة الش����ؤون 
محم����د الكندري م����ن اجلمعيات 
التعاوني����ة واحتاداتهم ضرورة 
التش����دد في الرقابة على االسعار 
والعمل على تثبيتها خالل الفترة 
املقبل����ة ف����ي جمي����ع اجلمعيات 

التعاونية وملحقاتها.
وقال، خ����الل مش����اركته في 
االجتماع الذي عقده احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة لرؤس����اء اجلمعيات 
بحضور الوكيل املس����اعد لقطاع 
التعاون في وزارة الشؤون حمد 
املعضادي ومدير ادارة التموين في 
وزارة التموين في وزارة التجارة 
محمد العنزي: املهم بالنسبة لنا 
كجهة اشرافية على عمل التعاونيات 
ان يتم اعتماد تنظيم توزيع املكرمة 
االميرية للحص����ة التموينية في 
جميع مراكز التوزيع واال يحصل 
تكدس للمواد الغذائية او ازدحام 
اقبال  ش����ديد، متوقعا حص����ول 
شديد على تسلم املكرمة االميرية 
التمويني����ة خالل االي����ام االولى 
للتوزيع. واضاف الكندري: ومن 
املهم بالنسبة لنا اال يتم استغالل 
املكرمات االميرية من قبل ضعاف 
النفوس، ويشار الى ارتفاع غير 
مبرر لالسعار، متمنيا على االحتاد 
وجلنة تثبيت االسعار واجلمعيات 
التعاونية التشدد في الرقابة لضبط 
الس����وق وعدم السماح بالتالعب 

باالسعار. 
وتوجه الكندري بالشكر لصاحب 
الس����مو االمير على املكرمة التي 
تكرم بها قائال: هذا ليس بغريب 
وال جديد على سموه، مشددا على 
ان مسؤولية اجلمعيات تنظيم عمل 
االفرع التموينية طوال فترة توزيع 
املواد التموينية التي تشتمل عليها 

املكرمة االميرية.
واضاف الكندري: مطلوب من 
اجلمعيات زيادة الطاقة االستيعابية 
وزي����ادة عدد العامل����ني في افرع 
التموين ألن الفترة املقبلة ستشاهد 
ازدحاما شديدا حلرص املواطنني 
على احلصول على حصصهم من 
التموينية املجانية. وشدد  املواد 
على ضرورة حصول اجلمعيات 
على الكمي����ة الكافية م����ن املواد 
التموينية ألن أي نقص سيضع 

اجلمعية في وضع حرج.
الوكيل املساعد  بدوره توجه 
لقطاع التعاون في وزارة الشؤون 
حمد املعضادي بالشكر لصاحب 

محمد راتب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية، د.مطر  الصليبخ���ات 
املطيري، ان اجلمعية حققت مبيعات 
قياسية خالل العام املنصرم 2010 
مبقدار 17028449 دينارا، مقارنة 
مببيعات العام 2009 والتي بلغت 
حينئذ 15321276 دينارا، في حني 
أنها بلغت نهاية العام 2005 والذي 
تس���لم فيه مجلس اإلدارة مهامه 
8941980 دينارا، أي بنسبة تطور في 
حركة املبيعات بلغت 90%، الفتا إلى 
أن أرباح العام 2010 بلغت 1666662 
دينارا، مقارنة ب� 1458339 في 2009، 
وبنسبة زيادة قدرها 81% عن أرباح 
الع���ام 2005 والتي بلغت حينئذ 
919070 دينارا.وشدد املطيري خالل 
مؤمتر صحافي عقده املطيري في 
مبنى إدارة اجلمعية بحضور أمني 
السر وليد العريفي، وممثل اجلمعية 
لدى االحتاد عبدالرحمن الظفيري، 
وخالد املهدي أمني الصندوق، واملدير 
العام باإلنابة سليمان هذال على 
رفض أي طلب يقدم من قبل التجار 
أو الشركات من أجل رفع سلعهم 
خ���الل املكرمة حت���ى وإن كانت 
مبررة، وقال: إن اجلمعية لن تقبل 
في ظل املكرمة األميرية أي زيادة 
سعر ألي س���لعة حتى وإن كانت 
مبررة، وسنضطر لرفضها منعا 
الس���تغالل بعض التجار ضعاف 
النف���وس للمكرمة األميرية، الفتا 
إلى أن اجلمعية ملتزمة بتعاميم 
االحتاد وقرارات جلنة األس���عار، 
ونحن نحت���رم منظومة االحتاد 
سواء بالرفض أو القبول في زيادة 

األسعار.
خطة خمسية

وتوق����ع املطيري ان تكس����ر 
اجلمعية حاج����ز املليوني دينار 
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