
08
اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

مساعد الكوس لـ «األنباء»: تطوير فرع اخلضار
في جمعية اجلابرية.. وإيقاف التوصيل لقلة املوظفني

محمد راتب

أكد املدير املعني في جمعية اجلابرية التعاونية مساعد الكوس في لقاء خاص مع «األنباء» أنه وبعد ٣ أسابيع من قرار تعيينه، 
انطلق العمل الدؤوب واملتواصل لتطوير اجلمعية، والبدء بتشخيص كامل الوضع فيها، ووضع أجندة لتحقيق أفضل ما يرنو 
إليه املستهلكون واملساهمون في اجلمعية التي يستفيد منها قرابة ٨٠ ألفا من القاطنني في املنطقة، مشيرا إلى أن مالمح 
جتويد العمل واألداء بدأت تلوح وتظهر وحتظى باستحسان رواد السوق املركزي خصوصا بالنسبة ألصناف الفواكه واخلضار.

وبني الكوس أن جمعية اجلابرية بعراقتها والكم الهائل من القاطنني في منطقتها يجعل من تطويرها وتصحيح مسارها 
حتديا وهدفا مرسوما منذ اللحظة األولى لتســلم قرار تعيينه، مشيدا بتوجيهات وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
للشــؤون االقتصادية مرمي العقيل والتي تتطلع مع وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب والوكيل املساعد سالم الرشيدي إلى 
متابعة املسار التعــــاوني في عدد من اجلمعيات التعاونية مما يحقق األفضل ألهالي املناطق ومساهمي تلك التعاونيات 

وعموم املستهلكني.
«األنباء» التقت املدير املعني في جمعية اجلابرية التعاونية مساعد الكوس، وفيما يلي التفاصيل:

أما نحن فال نقوم بالتســوق 
اإللكترونــي ألنه ال تتوافر لدينا 

القوة البشرية حاليا.

برأيك وخبرتــك التعاونية هل 
املستقبل للتسوق االلكتروني؟

٭ الزبــون يحتاج إلى التســوق 
املباشر ليستطيع رؤية كل شيء 
من السلع، فهو يشاهد آالف السلع 
أمامه ويختار مــا يريده، إضافة 
إلى متابعة تاريخ اإلنتاج وغيرها 
مــن التفاصيل التــي ال تدرك إال 

بالتسوق املباشر.

كيف تقيــم جتربة التطوع في 
اجلمعيات التعاونية؟

٭ التطوع ســمة بــارزة في أهل 
الكويــت منذ القــدمي وتأصل في 
ســنة الغــزو، حيــث كان هناك 
متطوعون، وأنا شخصيا كلفت من 
احتاد اجلمعيات أول شهر ١٢ في 
سنة ٩٠ بإدارة جمعية الصباحية 
واألحمدي مع مجموعة من اإلخوة 
بتكليــف مــن األخ عبداللطيــف 
اخلــرازة، وكنا نــرى املتطوعني 

في كل مكان بالكويت.
املتطوع إن لم يتدرب فال يالم، 
هو بحاجة إلى تدريب ألسبوع على 
األقل في طريقة التعامل مع الناس 
والتقيد واحترام العادات الكويتية 
املستمدة من الدين احلنيف، إضافة 
إلــى طريقة تســلم االحتياجات 

إلكترونيا واحترام اآلخرين.

احتاد اجلمعيــات أعلن إيقاف 
خدمات التوصيل؟

٭ صحيح لوجود نقاط تفتيش، 
والــذي يريــد احلركــة يحتــاج 
للحصــول علــى تصريــح عدم 
تعرض، نحن نعتمد حاليا على 
موظفينا وإن جاء متطوعون فأهال 

وسهال.

هل ترى أن اجلانب التسويقي 
حاليا متعطل؟

٭ ال توجد مهرجانات حاليا، وال 
نســتطيع تنزيل سعر أي منتج 
بحســب التعليمات ولكننا قمنا 
بتوفير األصنــاف وتطوير فرع 
اخلضار مبا يتالءم مع احتياجات 

املستهلكني وطلباتهم.

أداء اجلمعيات  كيــف تقيــم 
التعاونية في الوقت الراهن؟

٭ أداء مميز لبعض اجلمعيات 
التعاونية وبعضها لم أطلع عليه، 
ولكــن ما أســتطيع قوله ان لكل 

جمعية ظروفها اخلاصة.

هل هناك دالئل على وضع مالي 
قوي في جمعية اجلابرية؟

٭ نأمل ذلك، ولكن احلديث عن هذا 
الشأن سابق ألوانه، وال نستطيع 
احلديث عن توزيع األرباح إال بعد 

انتهاء امليزانية.

الدولــة للشــؤون االقتصاديــة 
التــي تقــوم بدور كبيــر في هذا 
الشأن، وهي حاضرة مع الوكيل 
والوكيل املساعد في كل التفاصيل، 
ومــا تقوم بــه وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والشؤون االقتصادية 
عمل جبار يحســب لهــا في هذه 
الظروف االستثنائية التي تعيشها 

البالد والعالم كله.

املنطقة  كيف وفرمت احتياجات 
من اسطوانات الغاز؟

٭ تقوم الناقالت بتوصيل الغاز 
يوميــا إلى الفــرع املتواجد وراء 
السوق املركزي والذي يبعد ١٠٠ 
متر فقط، ونفتح من الصباح إلى 
العصر وفي الليل أيضا، ولدينا 
٣ سيـــارات تقـــوم بالتوصيل، 
فكل من يرغب يتم التوصيل له 

بالدور أو يحضر للحصول عليها 
مباشرة.

املعني في جمعية  املدير  كشف 
جليب الشيوخ علي حسن قبل يومني 
عن سوق سوداء للغاز، هل ملستم 

ذلك في منطقة اجلابرية؟
٭ ال يوجد لدينا ســوق ســوداء 
في اجلابرية واألســعار معتمدة 
ومتابعة ولن نسمح ألحد بتجاوز 
القانــون أو التعدي على حقوق 

املستهلكني.

كيف تواصلكم مع الشركات في 
ظل الظروف؟

٭ لدينــا جهــاز تنفيــذي أقــوم 
مبتابعتــه، إضافــة إلــى قيامنا 
بالتخزيــن فــي ٣ أماكــن وننفذ 
تعليمات احلكومة، وال أعتقد أن 

شركة متنع شيئا من منتجاتها، 
والدولة تسمح للشركات بإيصال 
البضائع واألمور بخير ومطمئنة 
وال داعــي ألي حالة من الهلع أو 

اخلوف.

هل بإمكاننــا القول إن جمعية 
اجلابرية جنحت وجتاوزت العقبات؟

٭ نأمل ذلك، ونحن نوفر كل شيء 
للمستهلكني، وأعطينا تعليمات 
بدخــول البضائع وعدم التأخير 

ألي سبب كان.

كيف تديرون اجلمعية بعدد قليل 
من املوظفني؟

٭ لدينا باع طويل في اإلدارة، سواء 
في جمعية الفحيحيل أو الشامية 
ملدة ٢٢ ســنة واحتاد اجلمعيات 
أيضــا او جمعية العديلية، األمر 

يحتاج إلــى خبرة وطريقة عمل 
وإدارة ناجحة ومتابعة مستمرة 
وإعطاء التعليمات وااللتزام بها 

من قبل املوظفني.

إلى أي مدى ترى أن القائمني على 
اجلمعيات تواءموا مع مســتجدات 
الظروف الراهنة الصحية وانخرطوا 

بالتسوق االلكتروني؟
٭ التســوق اإللكتروني برنامج 
مميــز واجلمعيات تقــوم بذلك، 
إال إذا لم يكن لديها قدرة بشرية 
للتوصيل، وال لــوم على أي من 
اجلمعيات ألن العمالة قليلة جدا 

في هذا احلال.
كل من يستطع احلجز يحضر 
مباشــرة بحســب املوعد، ولكن 
إذا لم يســتطع يقوم بالتســوق 

االلكتروني.

٨٠ ألف نسمة في اجلابرية يحتاجون إلى سوق مركزي ضخم.. و«الشؤون» تبذل جهوداً جبارة في الظروف الراهنة

مساعد الكوس

قسم اخلضار في السوق املركزي بعد سد جميع النواقص موظفو اجلمعية خالل تزويد االصناف

املدير املعني لتعاونية اجلابرية مساعد الكوس والزميل محمد راتب خالل جولة في السوق املركزي

بداية تســلمتم اجلمعية منذ ٣ 
أســابيع بقرار من وزيرة الشؤون 
االجتماعيــة والعمل كمدير معني، 
ما الذي قدمتموه خالل هذه الفترة 

القليلة؟
٭ جمعيــة اجلابريــة جمعيــة 
عريقة وتقــوم بخدمة عدد كبير 
من القاطنني فيهــا يصل إلى ٨٠ 
ألفا، ولذلك رأينا حاجة ماسة إلى 
تطوير فرع اخلضار، حيث قمنا 
بتوفير جميع األصناف الناقصة 
وتعاونــا مع الشــركات املوردة 
للجمعيــات التعاونيــة وكلفنــا 
مســؤول فــرع اخلضــار بتقدمي 
أســماء الشــركات التــي تتعامل 
مــع اجلمعيات األخــرى الزميلة 
التي جرى اعتمادها، إضافة إلى 
تعاملنا مع سوق وافر والشركات 
املتخصصة مبا يتالءم ويتوافق مع 
قرارات وزارة الشؤون االجتماعية.

هــل كان الفــرع يعانــي من 
النواقص؟

٭ عملنــا يقوم علــى توفير كل 
األصنــاف فــي جميــع األوقات، 
فالفاكهة متوافرة بجميع األنواع، 
إضافة إلى جميع املنتجات احمللية 
املزروعــة، ونســعى  الكويتيــة 
للتطويــر نحــو األفضــل مبــا 
يتناسب مع تطلعات واحتياجات 

املستهلكني.

لــو أردنا احلديــث عن خدمة 
التوصيل واحلظر الكلي؟

٭ هذا واقع البد منه، ولكننا في 
جمعيــة اجلابريــة التعاونية ال 
نقوم بخدمة التوصيل في الوقت 
احلالي بسبب نقص عدد املوظفني 
واملتطوعني، ونفتح أبواب السوق 
املركزي بحسب املواعيد، واألولوية 
لكبار السن واملعاقني، فالكورونا 
أخــذت تنتشــر فــي اجلمعيات 
التعاونية بني املوظفني، ونسأل 

اهللا الشفاء للجميع.

املتســوقني  التزام  كيف ترى 
بالتعليمات واالشتراطات الصحية 

والتوجيهات؟
٭ جميــع مــن يحضــرون إلينا 
ملتزمــون ويلبســون الكمامات 
والقفازات وبدورنا نقوم بكل ما 
يجب علينا القيام به من التعقيم 
واملتابعــة ونضــع كراســي في 
اخلــارج مع التأكد من مســافات 
التباعد ملن ينتظرون الدخول إلى 

السوق للتسوق.

حتدثت عن سوق مركزي واحد 
في اجلابرية هل يستطيع تلبية كل 

االحتياجات؟
٭ جميع األســواق والفروع في 
اجلابرية مغلقة باستثناء السوق 
املركــزي بنــاء علــى التعليمات 
الواردة إلينا من اجلهات املعنية، 
والقاضية بافتتاح سوق مركزي 

واحد في كل منطقــة، كان لدينا 
سوق رئيسي آخر في ق ٧ ولكننا 

قمنا بإغالقه.

ما السبب وراء اإلغالق؟
٭ الســبب حقيقــة عــدم قــدرة 
املوظفــني على احلضور بســبب 
تواجدهــم في أماكــن محجورة، 
فأي موظف أو عامل يريد الدخول 
إلــى املنطقة يحتاج إلى تصريح 
وعدم تعرض وهــذا أمر نتابعه 
مع اجلهات املعنية لتسهيل حركة 

الوصول ملوظفينا.

جهود كبيرة لوزارة الشــؤون 
االجتماعية للشؤون االقتصادية في 

هذه الظروف كيف تقيمونها؟
الشــؤون  وزيــرة  نشــكر  ٭ 
االجتماعيــة والعمــل ووزيــرة 

األولوية في التسوق لكبار السن واملعاقني.. واجلميع ملتزمون باإلجراءات االحترازية والتعقيم
وسوف نساهم في تطوير وحتسني اخلدمات وتوفير االحتياجات األساسية في الظروف الراهنة

تعليمات بالتنزيل الفوري للبضائع وعدم التأخر ألي سبب من األسباب

نقوم بالتخزين في ٣ أماكن والدولة تسمح للشركات بإيصال البضائع واألمور بخير ومطمئنة

الغاز متوافر وال سوق سوداء في اجلابرية و٣ سيارات تقوم بالتوصيل

املستقبل لن يكون للتسوق اإللكتروني فاملتسوقون يحتاجون للتعرف على السلع مباشرة

توسعة السوق أمر ضروري.. وندعو ألسواق 
جديدة تتجاوز مساحتها ٤ آالف م٢

لــــــدى ســؤالنا المديــر المعين مســاعد الكوس عن 
الرسائل التي يوجههــــا لمن سيأتون بعده لتسلم الجمعية 
وللتعاونيين وأهل المنطقـــــة، قال: نتمنى من القادمين 
بعدنا توسيع الســــوق المركــــزي ألنه ال يلبي االحتياجات 
بسبب كثــــــرة عـــــدد السكان فالمنطقة تحتاج لسوق 
كبير ولتوسعــــة تتجاوز ١٠٠٠م٢ لتلبيـــة احتياجـــات 

المنطقة.
ولدي رســالة أيضــا للقائمين على العمــل التعاوني 
ومن يريدون إنشــاء أي سوق تعاوني أدعوهم للجلوس 
مع التعاونيين القدماء واالســتماع آلرائهم فنحن نحتاج 
لمســاحات بين ٤ و٥ آالف م٢ وســرداب ومول مع تقليل 

عدد األعمدة لتنظيم العمل ومتعة التسوق.
ورســالتي األخيرة ألبناء منطقة الجابرية: ما قّصرتم 
وســنقوم بالواجب ومن حســن ألحسن وهذه جمعيتكم 

وجميع أهل الكويت معكم.
وال ننسى ان نشكر وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية على اهتمامها ومتابعتها 

المستمرة للقطاع التعاوني.


