
االربعاء  11  نوفمبر  2009   15محليات
حملة »تغيير« انطلقت بدعم من تعاونية بيان

الكندري: الكويت تساند الجهود 
العالمية لمواجهة األخطار البيئية 

حملة »تغيي���ر« زيادة الوعي 
البيئي بني جميع فئات املجتمع 
الكويت���ي وتعريفهم مبفهوم 
الظاهرة وتوجيههم  ومخاطر 
وإرشادهم الى كيفية احلد من 
ظاهرة التغيير املناخي إلنقاذ 

األرض والبيئة.
وجدد رئيس تعاونية بيان 
ياس���ر الكندري حثه للشباب 
الكويتي على املشاركة واالهتمام 
بالقضايا البيئية على املستوى 
العاملي اميانا من���ه بأن هناك 
الكويتي  شيئا ميكن للشباب 
عمله وتقدميه للحد من ظاهرة 
التغيير املناخي، مؤكدا انه يجب 

ان يبدأ اآلن.
وتابع: تتكون حملة »تغيير« 
م���ن مجموع���ة متطوعني من 
الشباب الكويتي الطموح الذي 
يأمل بتعريف املجتمع أهمية 
البيئة وقضاياها، موضحا ان 
احلملة ليس���ت اال تعبيرا من 
الكوي���ت عن اهتمامها بقضية 
التغيي���ر املناخ���ي والتزامها 
العاملية  مبس���اندة اجله���ود 

ملواجهة هذه الظاهرة.

بدعم م���ن جمعي���ة بيان 
التعاونية بدأت حملة التوعية 
 بالتغيي���ر املناخ���ي حت���ت 
عنوان »تغيير«، وأشاد رئيس 
التعاونية ياسر  جمعية بيان 
الكندري بال���دور الكبير الذي 
يبذل���ه الش���باب الكويتي في 
توعية املواطنني واملقيمني من 
املخاطر الضارة بالبيئة للحد 
منها والبحث عن طرق صحيحة 

ملكافحتها.
الكن���دري ان اعضاء  وأكد 
مجلس ادارة التعاونية يبذلون 
ف���ي إعداد  قص���ارى جهدهم 
املشاريع احليوية واحلمالت 
الوطنية للحفاظ على النسيج 
الكويتي األصيل ورفع معنويات 
املتطوع���ني القائمني على مثل 
ه���ذه احلمالت الت���ي لها دور 
كبير في خلق روح النش���اط 
داخل نفوس أعمدة املستقبل 
والتأكد من انهم على قدر عال 
من املسؤولية وكل ما له منفعة 

للكويت وشعبها.
 م���ن جانب���ه، ق���ال اح���د 
القائم���ني عل���ى احلملة احمد 
املقه���وي ان »تغيي���ر« حملة 
وطني���ة توعوي���ة إلرش���اد 
الكويتي  الش���باب  وتوجي���ه 
 ال���ى مفهوم ظاه���رة التغيير 
املناخ���ي وتوضيح اس���بابها 
ومخاطره���ا وط���رق احل���د 
 منها، مؤك���دا انها أداة توجيه 
ألف���راد املجتمع نح���و تغيير 
س���لوكيات املجتم���ع الضارة 
بالبيئة بصيغة رسالة حتذيرية 
للح���د م���ن ظاه���رة التغيير 

املناخي.
وشاركه في الرأي عبدالعزيز 
الكندري اح���د املتطوعني في 
احلمل���ة الذي اك���د ان اهداف 

ياسر الكندري

تعاونية الرميثية تواصل »تحطيم األسعار«
تواص��ل جمعي��ة الرميثي��ة 
التعاوني��ة مهرجاناته��ا الهادفة 
ال��ى تخفي��ض األس��عار على 
املئات من الس��لع االس��تهالكية 
 ف��ي الس��وق املرك��زي حت��ت 
مسمى مهرجان »حتطيم األسعار«. 
وقال رئيس اجلمعية عباس البغلي 
ان املهرجان يعد احلادي عش��ر 
خالل الع��ام وينظم ضمن خطة 
مت اعدادها مسبقا إليجاد حلول 
عملية في مواجهة غالء األسعار 

ومساندة املستهلكني في اختيارهم للصنف املناسب 
بتقدميه بالسعر املناسب.

واض��اف ان اجلمعية تس��عى ال��ى  توفير 
مختلف الس��لع ضمن املهرجان وتهتم بتنوعها 
لتغطي احتياجات املس��تهلكني األساس��ية حيث 

بلغت قائمة السلع ضمن املهرجان 
600 صنف.

واوضح البغل��ي ان اجلمعية 
اتخذت مس��ارا مهما خالل العام 
2009 بتبنيها كبح الغالء املتواصل 
والسعي الى خفض األسعار عن 
طريق خلق املنافسة الفعلية في 
أرفف السوق املركزي وتشجيع 
العروض اخلاصة  املنتجات ذات 
بعرضها ضمن الوسائل اإلعالنية 
وتخصيص أماك��ن لها لتعريف 
املس��تهلك بها. واش��ار البغلي الى ان اجلمعية 
تعد العدة للع��ام اجلديد بتجهيز اخلطط البناءة 
واإليجابية لكل ما يهم املستهلك ويسهم في كسب 
رضائه وذلك بتوفير األجواء املالئمة للشراء وايجاد 

احللول وتوفير املنتجات بأفضل قيمة.

عباس البغلي

العبدالجليل: منذ إلغاء لجنة األسعار والشركات ترفع أسعارها لتصل إلى 80% في بعضها

تعاونية كيفان تنظم مهرجان البر للسنة الرابعة ولمدة شهرين

بشرى شعبان
ص���رح عضو مجل���س ادارة جمعية كيفان 
ورئيس جلنة املشتريات عبداللطيف العبداجلليل 
ان اجلمعي���ة قامت بافتتاح معرض لوازم البر 
وذلك كعادة اجلمعية الس���نوية وذلك مبسرح 
حضان���ة جمعية كيفان قطع���ة 1 خلف مخبز 
كيفان ومبشاركة كبرى الشركات املتخصصة 

في هذا املجال.
واوضح ان جمعية كيفان من اوليات اجلمعيات 
التي خصص����ت معرضا خاصا للوازم البر وقد 
القى تنظيم هذا املعرض استحسان الكثير من 
اهالي املنطقة وبعض املناطق االخرى وذلك حلسن 
التنظيم وتوفير جميع املستلزمات وقد حضر 
حفل االفتتاح مخت����ار املنطقة عبداهلل تيفوني 
وصالح القدي����ري عضو مجلس االدارة وناجي 

حسني املدير العام بالوكالة.
واض����اف: دائما يكون معرض جمعية كيفان 
مميزا من نواح كثيرة اهمها اقامة العرض على 
مساحة كبيرة حيث تكون هناك فرصة جلميع 
الشركات لعرض منتجاتها وكل ما تراه اجلمعية من 

اجهزة ومعدات لرواد البر، كما اوضح العبداجلليل 
ان اجلمعية ال تألو جهدا في توفير لكل ما يحتاج 

اليه املساهمون والزبائن.
وتقدم العبداجلليل بجزيل الشكر واالمتنان 
ملختار كيفان عب����داهلل تيفوني وذلك جلهوده 
املستمرة في خدمة جمعية كيفان خاصة وأهل 

املنطقة عامة.
واضاف العبداجلليل ان اجلمعية تقوم بتنظيم 
زيارات ميدانية الى معارض الشركات املتخصصة 

ثم اجلمعيات.
حيث ان بعض الشركات بعد توفير مكان جيد 
للعرض ومساحة كبيرة تقوم بتزويد املعرض 
باملستلزمات بأسعار خاصة وهذا من متابعتنا 

للتميز في األسعار.
وذكر ان اجلمعية تتميز بأنها تعرض بضائع 
الشركات دون مقابل حتى يستفيد املساهمون 
والزبائن مما تقوم به اجلمعية من جهد للبيع 
بأس���عار مميزة وفي النهاية أتقدم بالشكر الى 
زمالئي اعضاء احلركة التعاونية على حرصهم 
في كل جمعي���ة على عمل املهرجانات املختلفة 

خلدمة املستهلك، وهذا ما يدل على ان املنافسة 
دائما بني اجلمعيات هدفها االول واالخير خدمة 
اهل املنطقة حيث ان اجلمعيات التعاونية تقوم 
بأدوار كبيرة وكثيرة ليس بيع املواد االستهالكية 
بل تقدمي بعض اخلدمات مثل اخلدمات الثقافية 

واالعالمية والدينية ودعم املدارس.
وعن طلب بعض الشركات رفع اسعار السلع 
اوضح العبداجلليل ان االسعار لالسف منذ سنتني 
حني حلت جلنة االسعار في االحتاد وحل مجلس 
ادارة االحتاد وهي في ارتفاع مستمر وتصل الى 
80% لغياب الرقابة، واحلل هو بإعادة االمور الى 
نصابها عبر اج���راء انتخابات لالحتاد واعادة 
العمل في جلنة االسعار، وبني ان جتربة السنتني 
املنصرمتني تركت اثرها الس���لبي على احلركة 

التعاونية لغياب الرقابة على االسعار.
وحذر العبداجلليل من خطورة ما تتعرض له 
احلركة التعاونية من كالم عن خصخصة هذا القطاع 

احليوي واثره السلبي على املستهلكني.
وعن انش����طة اجلمعية اوضح ان اجلمعية 
حترص على تقدمي االنشطة على مدار السنة من 

1 يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام وتشمل 
باالضافة الى املهرجانات التسويقية دورات للطلبة 
ودعم احلدائق وتنظيم االنشطة الترفيهية لالطفال 
والرحالت البحرية ولالماكن الترفيهية الى جانب 

رحلة العمرة.
وعن املهرجان قال انه يستمر ملدة شهرين واذا 
كان املناخ يساعد يجري متديده النهاء موسم البر 
والتخييم واحلمد هلل السنوات االربع املاضية 
اكد هذا املهرجان جناحه في توفير جميع السلع 

اخلاصة باملخيمات باالخص اليومية منها.
وبدوره توجه عضو مجلس االدارة ومسؤول 
جلنة العالقات العامة صالح القديري بالش����كر 
العضاء مجلس االدارة احلاليني والسابقني على 
تنظيم هذا املهرجان السنوي والذي يهدف الى 
توفير السلع اخلاصة بالبر قرب مساكن االسر 
وبأسعار منافسة جلميع االسواق املشابهة، كاشفا 
عن مش����اركة ما يقارب 200 شركة في معرض 

هذا العام.
مبينا ان مجلس االدارة يحرص باستمرار على 
ادخال كل ما هو جديد الى هذا املعرض املتميز.

عبداللطيف العبداجلليل وأعضاء مجلس اإلدارة خالل جولة في أقسام املهرجان أسعار تنافسية وبضائع من مختلف األنواع في مهرجان تعاونية كيفان


