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الذايدي: إطالق خدمات اجتماعية مميزة في تعاونية سعد العبد اهلل
محمد راتب

أك���د رئيس جلن���ة اخلدمة 
جمعي���ة  ف���ي  االجتماعي���ة 
التعاونية أحمد  سعدالعبداهلل 
الذايدي أن اجلمعية قامت بتسيير 
رحل���ة عمرة ش���ارك فيها 250 

مساهما متيزت باالجواء االميانية 
إلى  الدينية، اضافة  واخلواطر 
الكويت  املشاركة في احتفالية 
بتكرمي صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد وتسميته 
بالقائد اإلنساني، وتوفير اجهزة 
فحص الس���كري للمس���اهمني 

وبوثات طبية في املساجد وإقامة 
بال���دم. واضاف  حملة للتبرع 
انه مت دعم االنش���طة العلمية 
والثقافية املعتمدة من قبل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
عبر الدروس الدينية التثقيفية 
للش���باب ولألئم���ة واملؤذنني، 

باالضافة إلى تكرمي املشاركني في 
الدورة العلمية لالئمة واملؤذنني 
في مدينة سعدالعبداهلل. وقال ان 
اجلمعية دعمت احتياجات جميع 
املدارس وقامت بعمل برتوكول 
تعاوني تدريبي مع أحد املعاهد 
املعتمدة من قبل الهيئة العامة 

للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
التدريبية  بال���دورات  تختص 
والتعليمية م���ع توزيع هدايا 
عل���ى الطلبة املس���تجدين في 
املرحلة االبتدائية وتكرمي الطلبة 
املتفوقني. وذكر الذايدي أنه مت 
توفير أجهزة فحص الس���كري 

للمساهمني بأسعار رمزية، وإقامة 
حملة تبرع بالدم ألعضاء مجلس 
اإلدارة واملوظف���ني واملواطنني، 
ورعاية ندوة التلوث البيئي، الفتا 
إلى أنه مت توفير مواقف خاصة 
وتوصيل املواد التموينية لهم، 
وخصم 30% من قيمة االحتياجات 

اخلاصة لبعض احلاالت. واضاف 
أننا حرصنا أيضا على احلصول 
على تخفيضات للتذاكر الترفيهية 
بدع���م من اجلمعي���ة، وتوفير 
شاليهات سليل بأسعار مخفضة 
للمساهمني، وتنظيم دورات كرة 

القدم.

اجلالل: مهرجان تسويقي
نهاية سبتمبر بتعاونية هدية

محمد راتب

أك���د رئيس مجلس إدارة جمعي���ة هدية التعاونية 
مشعل اجلالل بدء التسجيل في احتفال تكرمي املتفوقني، 
والتحضير إلطالق مهرجان تسويقي ضخم على أكثر 
من 200 سلعة اساسية 
واستهالكية في السوق 
املركزي نهاية الش���هر 
اجلاري بنسبة خصومات 

تصل إلى %40.
وقال ف���ي تصريح 
صحافي إن حفل تكرمي 
املتفوق���ني سيش���مل 
مختلف املراحل الدراسية 
الذك���ور واإلناث  م���ن 
وسيكون على مستوى 
الطموح، حيث سيجري 
خالله توزيع الشهادات 
التقديرية حلض األبناء 

على االستمرار في مسيرة التفوق والتعلم.
وفيما يتعلق باملهرجانات التسويقية املقبلة بني أنه 
يتم االس���تعداد حاليا إلطالق مهرجان تسويقي نهاية 
الشهر اجلاري ملدة 3 أيام يشتمل على تشكيلة متنوعة 
من السلع تتجاوز ال� 200 تتزامن مع تخفيضات كبرى 
على اخلضار والفواكه وذلك لالس���تفادة من العروض 
املقدمة وتوفير السلع بأسعار رخيصة في وقت واحد. 
واضاف اجلالل أننا سنقوم ايضا بإطالق مهرجان البر 
ولوازم الرحالت منتصف الش���هر املقبل بتخفيضات 
مميزة على العديد من مستلزمات البر والرحالت وذلك 
مبشاركة كبرى الشركات التي ستقدم منتجاتها بأسعار 
مميزة ومنافسة بهدف حتقيق األهداف التعاونية وإدخال 
البهجة والسرور إلى قلوب اجلميع. وأوضح أن مهرجان 
القرطاسية الذي مت إطالقه قبل أيام مستمر في توفير 
املستلزمات املدرسية بأصناف مختلفة ذات جودة عالية 
تتناسب في أسعارها مع مختلف الشرائح املجتمعية، 
مبينا أنه بإمكان جميع الراغبني في شراء احتياجاتهم 
التوجه مباشرة للحصول عليها حتى نهاية الشهر اجلاري 
باسعار مميزة وصلت إلى سعر التكلفة. ورأى اجلالل 
أن جمعية هدية التعاونية بدأت خالل الفترة األخيرة 
االجتاه نحو األفضل في اخلدمات املقدمة للمس���اهمني 
واملهرجانات التس���ويقية التي يت���م إطالقها وهذا كله 
يعود إلى التنسيق املتبادل واالجتماع على هدف واحد 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وتغليب املصلحة العليا 

على املصالح الضيقة. 
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