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جولة في املهرجان التسويقي الثالث د.حسني الدويهيس مفتتحا الفرع رقم 5

الدويهيس: توزيع 10% أرباحًا على المساهمين في تعاونية النسيم 12 أبريل المقبل

تخفيضه بأكثر من 100% وبعض 
األصن���اف مت تخفيضه بأكثر 

من %300.
وأش���ار د.الدويهي���س إلى 
ان املهرجان سيس���تمر حتى 
22 أبريل، وبعض الش���ركات 
اس���تمرت ف���ي تعاونه���ا مع 
اجلمعية منذ املهرجان السابق 
مثل شركة البحر وشركة أوالد 

إذا كانت املهرجانات الس���ابقة 
القت استحسان أهالي املنطقة 
واملساهمني، أجاب د.الدويهيس 
بأنه »وهلل احلمد فإننا صادقون 
مع أهالي املنطقة في مهرجاناتنا 
سواء من حيث املدة أو األصناف، 
الكمية،  وليس حت���ى نف���اد 
وسنوفر جميع الكميات حتى 
نهاية املهرجان، في حني هناك 

وهذا ما يجعلن���ا في مجلس 
إدارة جمعية النسيم التعاونية 
حريصني على أن يكون لدينا 
مهرجانات تخفيض أس���عار 
إلى أن  بصورة دائمة، مشيرا 
اجلمعية ملتزمة بإقامة مهرجان 
اخلضار والفواكه يوم الثالثاء 

من كل أسبوع.
وقال إن هناك أصنافا خاصة 

حامد العيسى والعاللي، عالوة 
عل���ى األصن���اف املذكورة في 
دليل السلع املخفضة اخلاص 
املهرجان  أن  باملهرجان، كم���ا 
يحتوي عل���ى أصناف احتاد 
اجلمعيات إلى جانب مهرجان 
اخلض���ار والفواك���ه والتمور 

وغيرها.
وفي رده على س���ؤال عما 

سلع مازال التخفيض مستمرا 
عليه���ا بعد انته���اء املهرجان 
الس���ابق 15 مارس، وبالتالي، 
فإننا نتلمس رضا أهالي املنطقة 
عبر توفير جميع احتياجاتهم 
بأس���عار مخفضة ليكون ذلك 
عونا لهم عل���ى أعباء احلياة، 
مل���ا يالقونه وملا يث���ار من أن 
األس���عار ترتفع في اخلارج، 

النسيم تكون عليها  بجمعية 
تخفيضات بصورة دائمة وبشكل 
كبير، مؤكدا أن مجلس اإلدارة 
يبذل قصارى جهده في سبيل 
التخفيف عن كاهل املساهمني 
وسكان منطقة النسيم والقصر 
من تبعات ظاهرة ارتفاع األسعار 
على السلع االستهالكية، عبر 
عم���ل املزيد م���ن املهرجانات 

محمد راتب
أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
في جمعية النسيم التعاونية 
د. حسني الدويهيس أن توزيع 
األرباح على املساهمني سيكون 
ي�����وم اجلمعية  في نف�����س 
العمومي���ة 12 أبري���ل املقبل، 
وإيداعها مباشرة في حساب��ات 
املس���اهمني، وذلك بعد اعتماد 
التقريري��ن اإلداري واملال��ي، 
ومن ليس لديه حساب فسنوزع 
عليه األرباح ف���ي مقر انعقاد 
اجلمعية العمومية على صورة 
شيكات، مشيرا إلى أنه سيتم 
توزيع 10% أرباحا على املساهمني 
وهو احلد األعلى، وذلك بعد أن 
حققت اجلمعية أرباحا صافية 
جت���اوزت 1800000 دينار، في 
حني بلغ���ت املبيعات نحو 27 

مليون دينار.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقده د.الدويهيس على هامش 
افتتاح الفرع رقم 5 في منطقة 
العيون قطع���ة 3، واملهرجان 
التس���ويقي الثالث على املواد 
والسلع االستهالكية والغذائية، 
حيث تشمل التخفيضات نحو 
150 صنفا بنسب تتراوح بني 25 
و75% وهناك بعض األصناف 
اخلاصة باجلمعية مثل سفرة 
النسيم والروالت وغيرها مت 

التسويقية الناجحة وبصورة 
مستمرة على مدار العام«. ثم 
انتق���ل د. الدويهيس للحديث 
عن املشاريع اجلاري تنفيذها 
فب���ني أن العمل في الس���وق 
املركزي مبنطقة القصر مستمر 
حسب االتفاق والعقد الذي مت 
مع املكتب املش���رف واللجنة 
اإلنش���ائية، الفت���ا إلى أن من 
املشاريع اإلنشائية التي سترى 
النور قريبا، مشروع نقل مبنى 
اإلدارة من اجلمعية إلى مبنى 
خاص خلف مواقف اجلمعية، 
وضم املكان القدمي إلى السوق 
ذلك لتقدمي خدمات أكبر وأفضل 
للمساهمني، وحاليا متت املوافقة 
إلى 400  عليه مبساحة تصل 
م2 وأتوقع أن نبعث إلى مكتب 
استش���اري عن طريق اللجنة 
ف���ي وزارة الش���ؤون لتحديد 
تكلفة املشروع. وأوضح أنه مت 
جتديد األفرع في منطقة النعيم، 
واليوم )أمس( مت االنتهاء منها، 
وتبقى املرحلة الثانية في منطقة 
النسيم وأفرعها، مشيرا إلى أنه 
بافتتاح الفرع اجلديد اخلامس 
في قطعة 3 في منطقة العيون 
يكون مجلس اإلدارة أمت افتتاح 
جميع األفرع في املنطقة بعد 
افتت���اح الفرع 2 ف���ي الفترة 

األخيرة.

افتتح الفرع رقم 5 في منطقة العيون قطعة 3 والمهرجان التسويقي الثالث على المواد والسلع االستهالكية والغذائية

التخفيض�ات تش�مل 150 صنفًا بنس�ب تتراوح بي�ن 25 و75% وبعضه�ا تم تخفيضه بأكث�ر م�ن 100% والبعض اآلخر بأكث�ر من %300
نقل مبنى اإلدارة من الجمعية إلى مبنى خاص خلف مواقف الجمعية وضم المكان القديم إلى الس�وق من المش�اريع التى س�ترى النور قريبًا

محمد اجلبري

بشرى شعبان
كش���ف رئيس اللجنة املش���كلة من رؤساء 
اجلمعيات التعاونية للنظر في مشروع قانون 
التعاون اجلديد محمد اجلبري عن تشكيل جلنة 
مصغ���رة منبثقة عن اللجنة األساس���ية من 8 
أعضاء ملقابلة اللجن���ة الصحية واالجتماعية 
في مجلس األمة لشرح وجهة نظر التعاونيني 

في القانون.
وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة 
في مقر احتاد اجلمعيات االستهالكية بحضور 

رئيس االحتاد د.حس���ني الدويهيس ان اللجنة 
املصغرة ستقدم الى اللجنة الصحية املقترحات 
التي توصل اليه التعاونيون بشأن القانون اجلديد 
وهي مؤلفة من رؤساء اجلمعيات: رئيس جمعية 
النزهة رياض العدساني، رئيس جمعية الزهراء 
عبداهلل اجلميل، رئيس جمعية خيطان محمد 
اجلبري، رئيس جمعية كيفان سعد اخلراز، من 
جمعية الرقة عبدالهادي احلويلة، من جمعية 
حطني عبدالعزيز السمحان، من اجلابرية يوسف 

دشتي، من جابر العلي فيصل الداهوم.

وأعلن انه بعد انتهاء اللجنة املشكلة من 16 
رئيس جمعية تعاونية من دراسة هذا القانون 
ووضع اللمس���ات االخيرة عليه سيتم االعالن 
عن التعديالت املقترحة فور االنتهاء من توقيع 
جميع رؤساء اجلمعيات عليها، وحتى اآلن مت 

احلصول على موافقة 27 جمعية.
واالعالن عن مقترحات التعاونيني سيتم من 
خالل مؤمتر صحافي يعق���د في االحتاد خالل 

األيام القليلة املقبلة.
وأضاف اجلبري الهدف من تشكيل اللجنة 

املصغرة من رؤساء اجلمعيات تقريب وجهات 
النظر بني اللجنة.

ومن جانبه اكد مقرر جلنة النظر في مقترحات 
تعديل قانون التعاون هادي اخلرفشي ان اللجنة 
مس���تمرة في التش���اور مع التعاونيني بشأن 
التعديالت اجلديدة على قانون التعاون بهدف 
الوص���ول الى صيغة توافقية على القانون من 
قب���ل جميع التعاونيني او عل���ى األقل من قبل 

األغلبية.
وأكد ان اللجنة تعمل بشكل مستمر وتواصل 

اللي���ل بالنهار بهدف حص���ر جميع التعديالت 
ورفعها الى اللجنة الصحية مبجلس األمة من 
خالل اللجنة التي مت تشكيلها في اجتماع اللجنة 
الرئيسية مساء امس في مقر احتاد اجلمعيات 

التعاونية.
وأض���اف ان النجاح ال���ذي حققته احلركة 
التعاونية على مدى العقود املاضية ال ميكن ان 
نفرط فيه نحن التعاونيني، مشيرا الى اننا نبحث 
عن تعديالت من قانون التعاون جتعلنا نرتقي 

باحلركة ونحافظ على تطورها وريادتها.

الجبري: تشكيل لجنة مصغرة من 8 رؤساء جمعيات لعرض مقترحات التعاونيين على اللجنة الصحية
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