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متابعة الفتتاح الفرع 16

 جولة في أرجاء املهرجانعبدالرحمن العتيبي مفتتحا مهرجان القرطاسية

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يتفقدون األقسام املختلفة

العتيبي: تعاونية صباح السالم افتتحت مهرجان القرطاسية  بخصومات %15
103 آالف دينار إيراد أول يوم لألس�واق المركزية مع أسعار تنافسيةمن ينادي بخصخص�ة الجمعيات يريد القضاء على الحركة التعاونية

عادل العتيبي
قام رئيس مجلس إدارة جمعية 
ضاحية صباح السالم التعاونية 
عبدالرحمن العتيبي برفقته أعضاء 
مجلس اإلدارة بافتتاح الفرع رقم 16 
الكائن بالقطعة رقم 4 بجوار السوق 
املركزي رقم 3 كما أقامت اجلمعية 
مهرجان القرطاس����ية لعام 2009 
بالفرع نفسه مبشاركة أكثر من 30 
شركة من الشركات املتخصصة في 
هذا املجال مع توفير هذه البضائع 
بأعلى نسبة خصم تصل إلي %15 
عل����ى احلقائب املدرس����ية و%10 
على األدوات املدرسية ويأتي هذا 
املهرجان تابعا لسلسلة املهرجانات 
التي أقامته����ا اجلمعية في اآلونة 
األخيرة من منطلق إتباع سياسة 
منهجية متكاملة خلدمة املساهمني. 
وحت����دث العتيبي خ����ال مؤمتر 
صحافي عق����ب افتتاح الفرع عن 
بعض االجنازات واألعمال اخلدمية 
التي قامت بها اجلمعية خال شهر 
رمضان املبارك، مستها احلديث 
مبهرجان تخفيض أسعار السلع 

الس����لع فضا عن انها لن تخدم 
املس����تهلك بأي شكل من األشكال 
وس����تعود بالضرر عل����ى تقليل 
العمالة واملوظفني املوجودين داخل 
اجلمعيات ولكن إذا كان هناك من 
يستطيع الوقوف ملواجهة التاجر 
ويصدر األوامر والقرارات الصارمة 
فذلك أفضل ح����ل ملواجهة ارتفاع 
األسعار ولكن إذا كانت اجلمعيات 
منشأة خاصة فبالتالي الناجت يكون 
للتاجر وليس للمستهلك  مشيرا 
إل����ى وجود العديد من األس����واق 
التي ميكنها  التجارية اخلاص����ة 
القيام بدور مواز دون خصخصة 

اجلمعيات التعاونية.
وتابع العتيب����ي قائا: »نحن 
نرى دائما إن اجلمعيات التعاونية 
ه����ي مراكز حيوية في كل منطقة 
ونحن ندعم اس����تمرار مثل هذه 
اجلمعيات من خال التصدي ألى 
زيادة مصطنعة في األسعار ولن 
يتوقف هذا الدع����م خصوصا ان 
بعض التجار يس����عى دائما لرفع 

أسعار السلع املهمة لألسرة«.

الرمضانية الذي بدأ مع بداية الشهر 
الك����رمي من خال توفير الس����لع 
االستهاكية الضرورية للمساهمني 
مما القى إقباال منقطع النظير من 
أهال����ي الضاحي����ة لتوفيره أكثر 
من 240 س����لعة استهاكية تقوم 

ليصل اإليراد في أول يوم لألسواق 
املركزية الى 103 آالف دينار تقريبا  
واضاف العتيبي ان اجلمعية دعمت 
هذا املهرجان مببلغ كبير لتخفيض 
املهرجان  السلع، وكان هدف هذا 
الس����ابقة  وغيره من املهرجانات 

»نريد للجمعي����ات التعاونية ان 
تقوم بدوره����ا االجتماعي الكامل 
ال����ذي تزاول����ه اآلن وتطوير هذا 
الدور خلدمة املجتمع الكويتي دون 
التعرض لها بنظام اخلصخصة 
أو غيره«. وشدد على معارضته 

بتوريدها للجمعية 44 شركة من 
كبرى الشركات املوردة للبضائع 
للجمعية ما أدى إلى رفع نس����بة 
املبيعات للجمعي����ة محققا أعلى 
اإليرادات متت في تاريخ جمعية 
ضاحية صباح السالم التعاونية 

للجمعية هو توفير الس����لع ذات 
اجلودة بأقل األسعار تخفيفا من 
أعباء احلياة على املواطن واملقيم 
في ظل ظروف ارتفاع األس����عار 
املتزاي����د على الرغ����م من اننا في 
فترة ركود اقتصادي عاملي. وزاد 

القطاع  الش����ديدة خلصخص����ة 
التعاوني ألنها وبحسب قوله فكرة 
غير مجدية ألن كل تاجر سيقوم 
بتحديد الس����عر ال����ذي يحقق له 
أعلي نسبة ربح ألنه سيصبح هو 
الوكيل املعتمد الذي يقوم بعرض 
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

العالناتـــــــكـملالإيجـار

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


