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شايع الشايع

)سعود سالم(د.حسني الدويهيس مفتتحا مهرجان خفض األسعار

..ويتفقد أقسام تعاونية النسيم

جولة في املهرجان

د.حسني الدويهيس متحدثا

»تعاونية الروضة وحولي«: تنظيم رحلة
لشاليهات الخيران من 4 حتى 6 مارس

محمد راتب
أكد عضو مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية ورئيس اللجنة االجتماعية شايع الشايع 
ان برام���ج اجلمعية لهذا العام حافلة باالنش���طة 
االجتماعية للمساهمني، ومن هذه االنشطة تنظيم 

رحلتني لشاليهات اخليران.
وأوضح ان اختيار املشاركني في هذه الرحالت 

سيكون عن طريق القرعة وبحضور املساهمني.
وأضاف الش���ايع انه مت س���حب القرعة على 
الرحلة الثانية لش���اليهات اخليران مساء اول من 

امس الى جانب السحب على 90 شاليها في منتزه 
اخليران.

وبني ان هذه الش���اليهات تتكون من اس���تديو 
وشاليهات ديلوكس وشاليهات نظام ڤلل، وستكون 
املدة ثالثة ايام تبدأ م���ن 4 حتى 6 مارس املقبل، 
وس���يتخلل الرحلة أنش���طة ترفيهية ومسابقات 
وتوزيع هدايا وتقدمي برامج منوعة ووجبات غذائية 
خفيفة، كما س���يتواجد فريق من العالقات العامة 
مع الرحلة لتذليل أي عقبة تواجه املش���اركني في 

الرحلة.

الدويهيس في افتتاح مهرجان خفض األسعار لشهر فبراير:
تعاونية النسيم توزع 10% أرباحًا على المساهمين

في سابقة هي األولى من نوعها

محمد راتب
كش����ف رئيس مجلس ادارة 
التعاونية،  النس����يم  جمعي����ة 
د.حس����ني الدويهي����س أن هذه 
السنة ستكون متميزة بالنسبة 
للمساهمني على صعيد توزيع 
األرباح عن السنة املالية املاضية، 
الفتا الى أن مجلس االدارة سيقوم 
انعق����اد اجلمعية  بعد نهاي����ة 
العمومية في شهر مارس املقبل 
بتوزيع أرباح بنسبة 10% على 
املساهمني، وذلك في سابقة هي 
األولى من نوعها في تاريخ جمعية 
النسيم، موضحا أن املبيعات تزيد 
لدى اجلمعية سنويا مبا ال يقل 
عن 4 ماليني دينار سنويا، كما 
أنها زادت املبيعات خالل السنة 
املالية 2009 � 2010 الى 10 ماليني 

دينار.
وأضاف: »املساهمون بانتظار 
مفاجآت كبيرة على مس����توى 
األنش����طة املميزة التي سنقوم 
بها خالل الفترة املقبلة، مبا فيها 
األنشطة االجتماعية، والثقافية، 
والترفيهية واملسابقات الدينية 
ومسابقات حفظ القرآن الكرمي، 

وتكرمي الطلبة واملتفوقني«.
وق����ال د.الدويهي����س خالل 
تصريح صحاف����ي عقده عقب 
افتتاحه ملهرجان املواد الغذائية 
واالستهالكية في جمعية النسيم 
التعاونية، وذلك بحضور أعضاء 
مجلس االدارة والهيئة االدارية 
في اجلمعية ان ه����ذا املهرجان 
يأت����ي ف����ي س����ياق مهرجانات 
التي تقوم  تخفيض األس����عار 
بها جمعية النس����يم التعاونية 
بصورة ش����هرية، والهدف منها 
تخفيف العبء عن ذوي الدخول 
احملدودة واملستهلكني«، موضحا 
أن نسبة التخفيض ال تقل عن 
25% وتص����ل الى أكثر من %70 
في بع����ض األصناف، مؤكدا أن 
اجلمعية وفرت جميع األصناف 
بكميات تكفي من يوم أمس وحتى 
املقبل، وستكون  تاريخ مارس 
متواف����رة في أس����واق جمعية 
النسيم وفروعها بالكامل، عالوة 
على استمرار مهرجان اخلضار 
والفواك����ه األس����بوعي كل يوم 

ثالثاء.
وب����ني أن املهرجان يش����مل 
جميع امل����واد الغذائية الغذائية 
الش����اي  واالس����تهالكية م����ن 
واملعلب����ات واألرز والدج����اج 
واألجبان والزيتون والطرشي 
والبسكويت بأصنافه، وبعض 
الزي����وت والتم����ور واخلضار 
والفواك����ه وم����واد التنظي����ف 
واخلضار املجمدة واألس����ماك 
الكثير م����ن األصناف  وغيرها 

املتنوعة.
وفي رده على سؤال ان كان 
هذا املهرج����ان قد أتى بالتزامن 
م����ع مهرج����ان فبراي����ر، أجاب 
د.الدويهيس بالقول: »ان مجلس 
االدارة احلالي عود أهالي املنطقة 
القيام بعمل مهرجان ش����هري، 
وستستمر على ذلك طيلة السنة 
اميانا منها بأهمية تخفيف العبء 
عن املس����تهلكني وتوفير أفضل 
األسعار لهم خالل جميع فترات 

السنة«، الفتا الى أن دعم املهرجان 
مت من قبل الشركات بالتعاون مع 
اجلهاز االداري للجمعية، وتبعا 
ملصلحة املستهلك. كما توقع أن 
تعمل هذه املهرجانات على احداث 
قفزة نوعية في نسبة املشتريات، 
مشيرا الى أن احتاد اجلمعيات له 
مهرجان خاص بتخفيض األسعار 
على املواد الغذائية واالستهالكية 
والتي حتمل عالمة التعاون، مما 
سيساهم بشكل كبير في زيادة 
املبيعات وتوفير اهم االحتياجات 

التي يطلبها املس����تهلك بشكل 
دائم.

وعن املشاريع االنشائية التي 
تعتزم اجلمعية القيام بها خالل 
الفترة املقبلة، بني د.الدويهيس أن 
اجلمعية ستنتهي خالل الشهور 
املقبلة من استكمال  اخلمس����ة 
بناء السوق املركزي في منطقة 
النعيم، وذلك مبساحة تزيد على 
1600م2 بعد أن مت توزيع احملالت 
والتي رست على املستثمرين، 
كم����ا أن اجلمعي����ة وضع����ت 

الذي  القصر  اهتمامها بسوق 
مت بناؤه خالل تولي مجلس 
االدارة احلالي مبساحة قدرها 
2500م2 ومواقف للس����يارات 
مبساحة 2100م2، الفتا الى أنه 
سيكون وفق منوذج مختلف 
عن األسواق األخرى من خالل 
الداخل����ي ونوعية  التصميم 
اخلدمات اجلديدة واملتميزة، 
نظ����را ألنه س����يخدم منطقة 
كبي����رة تعتبر محل التنافس 

مع الزميلة جمعية اجلهراء.

السوق مستقر وال مبرر الرتفاع األسعار 
ونفكر باالستيراد من بلد المنشأ

في رده على س���ؤال عما اذا ان كان ثمة تعاون بني 
»النسيم« وبعض اجلمعيات القريبة منها على صعيد 
محاربة جشع التجار وارتفاع األسعار، كشف د.حسني 
الدويهيس أن القرار الذي صدر اول من أمس بعودة جلنة 
مراقبة األسعار يلزم اجلمعيات التعاونية بعدم قبول 
أي ارتفاع في األسعار على جميع السلع بال استثناء 
دون موافقة اللجنة املنبثقة عن االحتاد، الفتا الى أن 
االحتاد قام بدراسة السوق العاملي وذلك بالتعاون مع 
وزراة التجارة، وقد تبني أن السوق مستقر وال يوجد 

ما يبرر ارتفاع السلع اطالقا.
كما بني أن االحتاد يفكر بجدية في استيراد البضائع 
واملواد مباشرة من بلد املنشأ، ولكن هذه اخلطوة يجب 
أن تكون مدروسة بشكل أفضل، وذلك من حيث اختيار 
الكميات تالفيا لصعوبة تسويقها في املستقبل، ونظرا 
ألن املواد األساسية تعدت في أصنافها أعدادا كبيرة، 
األمر الذي يجعل االقدام على هذه اخلطوة صعبا اذا لم 
تدرس من جميع جوانبها، وبني أن هناك خبراء ويتم 
التعاون مع بيوت االستشارات العاملية حول هذا األمر، 

للحصول على أي بيانات وتنبؤات مستقبلية.


