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السليمي: استثناء مخابز التنور التابعة للجمعيات 
التعاونية من رفع دعم الديزل

التيار التقدمي: رفع الدعم سينعكس على أسعار العديد من السلع واخلدمات

كريم طارق 

اكد الوكيل املساعد للشؤون القانونية وشؤون التعاون في 
الشؤون االجتماعية باالنابة د.زكي السليمي استثناء مخابز 

التنور باجلمعيات التعاونية من قرار رفع الدعم عن املشتقات 
البترولية »الديزل والكيروسني« وعدم سريان القرار عليها 
وفقا لالجراءات املتخذة من قبل وزير التجارة والصناعة.  
جاء ذلك علی هامش االجتماع التشاوري علی خلفية رفع 

الدعم عن بعض املشتقات البترولية وتداعيات ذلك علی 
السلع واخلدمات التي تقدمها اجلمعيات التعاونية ملساهميها 
ومستهلكيها، بحضور كل من املدير املعني باحتاد اجلمعيات 

التعاونية ومدير إدارة حماية املستهلك وممثل وزارة التجارة، 
واملعنيني بقطاعي التعاون والشؤون القانونية.

أكد التيار التقدمي الكويتي أن قرار زيادة أسعار 
الديزل والكيروسني مقدمة لقرارات مشابهة 

ستطول زيادة أسعار البنزين والكهرباء واملاء، 
وخفض الدعم أو إلغائه عن املواد الغذائية 

األساسية املشمولة في البطاقة التموينية، وغير 
ذلك من أوجه تقليص بنود اإلنفاق االجتماعي، 
وبينها قرار وقف عالوات املوظفني وتأجيل ما 
يسمی »البديل االستراتيجي« املوعود للمزايا 
الوظيفية، هذا غير رفع نسبة االستقطاع من 

الراتب لالشتراك في التأمينات االجتماعية بحجة 
استحداث مكافأة نهاية اخلدمة علی نحو مشوه 

بحيث يتحملها باألساس العامل أو املوظف وليس 
رب العمل، مثلما يفترض.

وقال التيار إن هذه القرارات والسياسات متثل في 
مجموعها جزءا من هجمة أشمل ستشنها احلكومة 

وحلفها الطبقي املسيطر علی مستوى معيشة 
الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل 
وعلی حقوقها املكتسبة وذلك بهدف حتميلها 

العبء األكبر من العجز املنتظر للميزانية العامة 
للدولة جراء انخفاض أسعار النفط.

 وفي هذا السياق فإننا نحذر من أن هذه الهجمة 
ستستهدف خصخصة اجلمعيات التعاونية 

وحتويلها إلی شركات جتارية إلحكام سيطرة 
رأس املال اخلاص علی جتارة التجزئة، باإلضافة 

إلی التوجه لفرض ما يسمی ضريبة القيمة 
املضافة علی املستهلكني، وهذا ما سيزيد من 
معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية 

الدخول أكثر فأكثر.
ودعا الی التصدي لهذه الهجمة علی مستوى 

املعيشة وكذلك الضغط علی احلكومة من أجل 

إجبارها علی اتخاذ إجراءات سريعة ملراقبة صارمة 
علی أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات 

املجتمع املدني املعنية بحماية املستهلك من رفع 
األسعار والغش التجاري، ومنحها صالحيات 

الرقابة الفعالة والضبط القضائي، وتوسيع قائمة 
السلع املدعومة واملشمولة بالبطاقة التموينية 
بالنسبة للمواطنني أصحاب الدخول املتدنية، 

منوها الی ضرورة اعتماد سلم متحرك للرواتب 
واألجور بربطها بارتفاع تكاليف املعيشة »مؤشر 

أسعار املستهلك« مع تفعيل املادة الرابعة من 
القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات 
املوظفني املدنيني والعسكريني وزيادة املعاشات 

التقاعدية، التي تقضي بأن »يعاد النظر كل سنتني 
علی األكثر في مستوى املرتبات واملعاشات 
التقاعدية علی ضوء زيادة نفقات املعيشة«.

أكدوا أن صناعة اخلبز تأثرت بقرار رفع الدعم عن الكيروسني والديزل دون باقي املنتجات من احللويات والكعك وغيرها

أصحاب املخابز: خسائرنا كبيرة وسنلجأ إلى استخدام أسطوانات الغاز
كريم طارق

آراء  »األنباء« رص���دت 
أصح���اب بع���ض املخابز 
أكدوا  واخلبازي���ن والذين 
على ان تلك الزيادة ستؤدي 
الى إغالق الكثير من املخابز 
وهروب الزبائن منها نتيجة 
ارتفاع أسعارها في ظل ارتفاع 

أسعار الديزل ومشتقاته.
في البداية أشار أبوكرمي 
وهو أحد أصحاب املخابز في 
منطقة حولي إلى ان ارتفاع 
سعر الكيروس���ني إلى 170 
فلسا لليتر الواحد لن تؤثر 
الزبائن بقدر تأثيرها  على 
على أصحاب املخابز، الفتا 
الى ان سعر الرغيف داخل 
املخبز ثابت لم يتغير حيث 
لم يت���م إضافة تلك الزيادة 
على سعره الذي يتراوح ما 
بني 20 و25 فلسا للرغيف 
على الرغم من اخلسارة التي 
يتكبدها املخبز يوميا منذ 
ص���دور القرار، موضحا ان 
نسبة الربح في كيس الدقيق 
الواحدة وبعد أجرة اخلباز 
كان���ت تتراوح ما بني 5 و6 
دنانير، ام���ا اآلن فال توجد 

أي أرباح، فهي بالكاد تغطي 
تكلفة صناعته في ظل هذا 

االرتفاع املفاجئ.
وتابع أبوكرمي: ان صناعة 
اخلبز فقط هي التي تأثرت 

أفران كهربايئة خاصة بها 
دون االعتم���اد على الديزل 
ومش���تقاته، الفت���ا الى ان 
احلل الوحيد لدی أصحاب 
املخابز اآلن هو االعتماد على 

داخل املخبز، ألن الهدف من 
بيع اخلبز ف���ي النهاية هو 
الربح، واذا ارتفعت األسعار 
بشكل كبير لن تقوم الزبائن 

بشرائه.

بتلك الزيادة بينما ظلت باقي 
املنتجات من حلويات وكعك 
وغيرها من الس���لع بنفس 
أس���عارها، مرجعا ذلك الى 
ان حتضيرها يتم بواسطة 

الغاز والتي لم  اسطوانات 
يتم رفع الدعم عنها، مشيرا 
الى ان���ه في حالة غالء تلك 
االس���طوانات سوف يقوم 
بإيق���اف صناع���ة اخلب���ز 

م���ن جانب���ه، أك���د احد 
اخلبازين على ان رفع الدعم 
ع���ن الديزل والكيروس���ني 
سيؤثر بش���كل كبير على 
انت���اج اخلبز ف���ي جميع 
الى  الكويت، مشيرا  مخابز 
ان املخاب���ز س���وف تقوم 
بتقلي���ل انتاجها من اخلبز 
واالعتماد عل���ى املنتجات 
األخری الت���ي ال تعتمد في 
الكيروسني،  صناعتها على 
معرب���ا عن اس�����تيائه من 
الذي  الزيادة واالس���تغالل 
يقوم به اصحاب الش��احنات 
الت���ي تقوم بنق���ل امل���واد 
املس���تخدمة ف���ي صناعة 
اخلبز واملنتجات األخری في 
املخابز مثل الدقيق والسكر 
وغيرها برفع تكلفة نقل تلك 
املواد أيضا، وهو األمر الذي 
يزيد من الع���بء والتكلفة 
على املخبز، خ���اصة م��ع 
عدم تقبل الزبائن بارت�فاع 
األس���عار الى جان���ب ق��لة 
الزبائن داخل املخبز  إقبال 
القرار، هو  منذ صدور هذا 
األمر ال���ذي أدی الى نقص 
في عدد الزبائن منذ صدور 

القرار.

ارتفاع اسعار الديزل والكيروسني قد يجبر اصحاب املخابز علی استخدام اسطوانات الغاز                       )احمد علي( قلة إنتاج اخلبز في أحد املخابز اإليرانية                                                                             )أسامة أبوعطية(

د.زكي السليمي 

وضحوا في مؤمتر صحافي مشترك تداعيات رفع الدعم وأثره على السوق احمللي

املدعج والعمير والصالح: الدعم احلكومي للمصانع الوطنية فقط 
وال رجعة عن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسني

صدور القرار في 15 أكتوبر 
املاضي كان من املفترض على 
التوجه  اصحاب املصان���ع 
التسويق  مباشرة لقس���م 
احمللي لتوفير الدعم الالزم 
لهم، مش���يرا الى انه ليس 
م���ن املعق���ول ان تذه���ب 
الوزارة ملستحقي الدعم الى 

مقراتهم.
وبني العمير ان معاجلة 
الدع���وم كان م���ن ضمنها 
البنزين والكهرباء واملاء ورأت 
اللجنة تأجيل رفع الدعم عن 
تلك املنتجات، موضحا انها 

حتت الدراسة.
وفي نهاية املؤمتر تطرق 
التج���ارة د.املدعج  وزي���ر 
ملوض���وع االس���تجوابات، 
مشيرا الى انها حق دستوري 
ان يك���ون األمر  ش���ريطة 

مستحقا.
وحت���دث وزي���ر النفط 
العمير عن االس���تجوابات 
قائال: اننا نتفاعل ونتعاون 
الت���ي يثيرها  القضايا  مع 
الن���واب في املجلس ونحن 
على اتصال دائم معهم ألخذ 
مالحظتهم بع���ني االعتبار 
متأمال التعاون بني اجلميع 
من أج���ل إضف���اء ثقة في 

األداء.

وعن موضوع احتمالية 
التضخم ف���ي العام املقبل، 
قال الصالح ان بنك الكويت 
املركزي بجانب اجهزة الدولة 
املعني���ة يتابعون موضوع 
التضخ���م والتعامل مع أي 
ارتفاع���ات فيه ع���ن كثب 
وكيفية حتقيق التوازن بني 

التضخم والكساد.
وش���دد الصال���ح على 
استمرار احلكومة في دعم 
االنفاق االستثماري وعلى 
املش���اريع التنموي���ة دون 
مساس، وفي حالة حدوث 
اي عجز فسيتم اللجوء الى 
االحتياطي العام او السوق 

التجاري.

وزير النفط

ق���ال وزير  من جان��به 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
األمة ووزير النف���ط د.علي 
العم���ير إنه ال رج���عة في 
ق���رار خف������ض الدعم عن 
منتجي الديزل والكيروسني، 
مطالب���ا املتض�رري���ن من 
أصحاب الشركات واملصانع 
التسويق  مبراجعة قس���م 
الالزم  الدعم  احمللي لتقدمي 

لهم.
انه ومنذ  العمي���ر  وأكد 

في األسعار.

وزير المالية

من جانبه قال وزير املالية 
ان���س الصالح ان احلكومة 
تداركت ارتفاع األسعار وجار 
دراسة تداعياتها لرفع الضرر 
الهدف  عن املس���تهلك وان 
من القرار هو توجيه الدعم 
ملستحقيه وجتنب الهدر في 

مواد الطاقة.
وأض���اف الصال���ح ان 
الكويت كانت تدعم الديزل 
والكيروس���ني بقيم���ة 280 
ملي���ون دي����ن���ار خ����الل 
امليزانية السابقة، فيما جار 
دراس���ة قيم���ة الوفر الذي 
سيحققه القرار في امليزانية 

املقبلة.
وأف����اد بأن حتدي����د 170 
فلسا لليتر جاء بعد دراسة 
من اللجنة التي كلفها مجلس 
الوزراء والتي بدورها رفعت 
توصياتها مباش����رة، مشددا 
املقبلة  التعدي����الت  ان  على 
على األسعار ستأتي متاشيا 
مع نزول اسعار النفط وأنه 
مع هبوط اس����عار النفط قد 
تدفعنا ملراجعة اسعار الديزل 
والكيروسني بحيث يصبح 170 
فلسا لليتر هو احلد األعلى.

وان الوزارة ستطبق القانون 
على اجلميع.

املواطنني  وناشد املدعج 
أن يتعاونوا مع الوزارة في 
االبالغ عن أي خرق لألسعار، 
عبر االتصال بالرقم الساخن 

135 للوزارة.
اذا كانت  وتساءل قائال: 
الشركات حتصل على الديزل 
الزيادة غير  املدعوم فلماذا 

املبررة؟
وتط���رق املدع���ج ال���ى 
موضوع صهاريج نقل املياة 
داعيا املواطنني التوجه الى 
التي حتت مضلة  احملطات 
الدع���م موضح���ا ان كلفة 
الديزل له���ذه الصهاريج ال 
تتعدی نصف دينار فلماذا 
ه���ذه الزي���ادة ألكثر من 3 

دنانير؟
وعن التراجع عن توحيد 
أسعار السلع في اجلمعيات 
ق���ال املدعج ان  التعاونية 
»التجارة« شكلت جلنة منذ 
فترة واتضح انها قد يكون 
فيها أمور سلبية ومتعارضة 
خاصة بعد صدور الالئحة 
املنافسة  التنفيذية حلماية 
وبالتالي ارتأينا ترك املنافسة 
للجمعيات نفسها لكن برقابة 
حتى ال يكون هناك اختالف 

الدول  الكث����ير من  وهناك 
احمليطة يحس���دوننا على 
رخص األس���عار في بعض 

املنتجات في الكويت.
وب���ني ان ما حدث خالل 
األيام الثالث���ة املاضية أمر 
طبيعي ومن املت��وقع حدوثه 
خاص���ة مع بدء ق���رار رفع 
الديزل ال��ذي ب�������دأ تنف���يذه 
بداية العام احل����الي، مشيرا 
الى ان هذا املوض���وع يأتي 
ضمن سل����سلة من القرارات 
اخلاص���������ة ومراجع���ة 
مختلف الدعوم التي تق�دمها 

الدولة.
ق���رار مجلس  وذكر ان 
الوزراء كان ينص على فقرة 
واضحة، انه خالل ستة اشهر 
من تطبيق القرار س���يقوم 
بتلمس مثل هذه التداعيات 

وارتفاع األسعار.
الوزارة معنية  ان  وقال 
بضبط األسعار وقمع الزيادات 
غير املبررة حسب صالحيات 
قانون رقم 10 لس���نة 1979 
والذي يبيح للوزير مخالفة 
الزيادات املصطنعة،  وقمع 
ق���ام باملخالفة  ومن جنده 
فسوف يحال للنيابة، وقد 
الى اغالق  العقوبات  تصل 
املنشأة او سحب الترخيص 

عاطف رمضان

قال نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر التجارة 
والصناعة د.عبداحملس���ن 
املدعج ان من يتمتع بالدعم 
هم أصحاب املصانع الوطنية 
التي توجه صناعاتها داخل 
الكويت وليس للتصدير وان 
القضاي���ا الصغيرة  بعض 
مت  باملخاب���ز  كاملتعلق���ة 
التعام���ل معها من اول يوم 

في يناير.
وأض���اف املدع���ج ف���ي 
مؤمت���ر صحاف���ي عق����ده 
امس بحضور وزيري النفط 
واملالية لتوضيح تداعيات 
رفع الدعم جزئيا عن بعض 
احملروقات واثره على السوق 
احمللي، ان���ه مت حل قضية 
األسماك وبالنسبة للمزارعني 
املنتج���ني فه���م مدع��وون 
بتق���دمي جمي���ع أوراقه���م 
ملؤسسة البترول الكويتية 
ليحصلوا على دعم الديزل 

ملنشآتهم.
وذكر ان سعر ليتر الديزل 
والكيروسني كان 55 فلسا 
واصبح 170 فلسا منذ بداية 
الشهر اجلاري بعد رفع الدعم 

عنه.
ال���ى ان حصيلة  ولفت 
املخالف���ات بلغ���ت حت���ى 
امس 70 ش���ركة وس���يارة 
ان��ذارات  نقل، ومت توجيه 
لهم بع���د حض���وره�م الى 
الوزارة مته����يدا إلحال�تهم 
ال���ى النيابة، كم���ا اغل��قت 
مطعم���ا   15 »التج���ارة« 
مخ���الفا برف��ع األس���عار 
املبررة وانها ليست  غي���ر 
لها ع��القة بالديزل، موضحا 
ان ارتفاع األسعار غير مبرر 
ولن تتجاوز احلد املتعارف 

عليه.
الوزارة  ان  الى  وأش���ار 
مارس���ت دورها وضبطت 
املخالفني وأصحاب املصانع 
الذي���ن قام������وا برف�������ع 
األس������عار بزي��ادة غ���ير 
األي����ام  مب���ررة خ������الل 
و»التج���ارة«  املاضي���ة، 
تراق���ب األس���واق احمللية، 

جانب من املؤمتر الصحافيد.عبداحملسن املدعج ود. علي العمير وأنس الصالح خالل املؤمتر الصحافي                                        )قاسم باشا(

املدعج:
مت حل قضية 

األسماك.. 
واملزارعون 

املنتجون مدعوون 
لتقدمي أوراقهم 

ملؤسسة البترول 
ليحصلوا على 

الدعم

70 شركة وسيارة 
نقل حصيلة 

املخالفات حتى 
أمس.. وسيحالون 

للنيابة

الصالح: احلكومة 
تداركت ارتفاع 
األسعار وجار 

دراسة تداعياتها 
لرفع الضرر عن 

املستهلك

ندرس قيمة الوفر 
الذي سيحققه قرار 
الدعم في امليزانية 

املقبلة

العمير: تأجيل رفع 
الدعم عن البنزين 

والكهرباء واملاء 
للدراسة


