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 الطاثوب والضيوف يعاينون على بعض السلع فهد الطاثوب يفتتح املهرجان التسويقي لتعاونية اجلهراء

 الطاثوب: نسعى لكسب ثقة المساهم في تعاونية الجهراء 
وزيادة المبيعات في ظل السياسة التسويقية الجديدة

محمد راتب
ق���ال نائب رئيس مجل���س إدارة جمعية اجلهراء 
التعاونية فهد عايد الطاثوب انه استمرارا لسلسلة 
املهرجانات التسويقية لعام 2010 فإن اجلمعية نظمت 
املهرجان التسويقي الثالث بسوقي اجلهراء املركزي 
والواحة املركزي بسياسة شرائية جديدة باالشتراك مع 
شركة محمد عبدالرحمن البحر وعماد للتجارة، وهذه 
السياسة الشرائية كان لها أكبر األثر في جذب الزبون 
للجمعية من خالل اإلقبال الكبير من املستهلكني على 
املهرجانات التسويقية التي تنظمها جمعية اجلهراء على 
أغلب السلع االستهالكية التي تهم املساهم واملستهلك 

بأسعار تنافسية في متناول اجلميع.
وأضاف في تصريح للصحافيني بعد افتتاح املهرجان 
أن هدف اجلمعية من إقامة هذا املهرجان التسويقي 
الثالث هو كسب ثقة املساهم في جمعيته وتسليط 
الضوء على السلع التي تهم املستهلك إلعطاء صورة 
قريبة عن نوعية وجودة هذه السلع ليختار األفضل من 
بينها، ومت تقدمي دعم كبير من الشركات املشاركة في 

املهرجان لصالح املستهلك وأسعارنا أقل من األسواق 
املنافسة واحلكم متروك للسادة املساهمني.

ودعا الطاثوب مساهمن اجلمعية إلى اغتنام الفرصة 
واإلقبال على هذا املهرجان الذي مت وضع خصم على 
أكثر من 200 سلعة ضرورية وتراوحت نسبة اخلصم 
من 50% حت���ى وصلت في بعض الس���لع الى %70 
واختيار الس���لع التي تناسبهم بأسعارها املخفضة، 
حيث العروض املوجودة باملهرجان الذي توافرت له 

كل عناصر النجاح.
وقال الطاثوب انه نتيجة لهذا اجلهد حتقق الهدف 
املنش���ود وزادت مبيعات اجلمعية بفضل التخطيط 
السليم والسياسة التس���ويقية اجلديدة في تنظيم 
املهرجانات التس���ويقية، مؤك���دا: لقد اعتمد مجلس 
اإلدارة في سياسته الشرائية على تخفيض األسعار 
واجلودة معا )سياس���ة كسب الزبون( من أن العمل 
ال ينتهي مبجرد بيع الس���لع أو تس���ويق اخلدمات 
واحلصول على إيراد فوري وحتقيق أرباح حلظية، 
بل على العكس فإننا قد نحصل على إيرادات كبيرة 

وأرباح عالية إذا تعاملنا بأسلوب مختلف مع زبائننا 
وعمالئنا، وذلك عبر تقدمي خدمات ومزايا متيزنا عن 
غيرنا من املنافس���ني مع التركيز على تقدمي اخلدمة 
املناس���بة في الوقت املناس���ب بطريقة مناسبة من 
خالل تهيئة )الكوادر( بص���ورة جيدة للقيام بذلك 

الدور املهم.
وأكد الطاثوب أن سياس���ة اجلمعية تعتمد حاليا 
على أن متنح العمالء خدمات رائعة بأسلوب متميز مع 
التأكيد على أهمية اللياقة مع العمالء وحسن التصرف 
في املواقف املختلفة إلشعار العمالء بأهميتهم األمر 
الذي سيؤدي إلى كسب والئهم وتقديرهم ملا تقدمه 
اجلمعية من جودة في اخلدمة وبالتالي س���يكونون 
وس���يلة مجانية للدعاية واإلعالن عن اجلمعية بني 

أهلهم وأصدقائهم.
وشدد الطاثوب: لقد وضعنا في اعتبارنا أن االحتفاظ 
بالعمالء احلاليني أسهل من الفوز بعمالء جدد، مشيرا 
ال���ى أن مجلس االدارة س���يعقد اجلمعية العمومية 

العادية يوم األحد املقبل.

افتتح المهرجان التسويقي الثالث بخصم يصل إلى 70% على أكثر من 200 سلعة

فهد الغيص

د.حسني الدويهيس

جولة في املهرجان

)أنور الكندري( علي األنبعي وجان بول يفتتحان مهرجان السلع الفرنسية 

االطالع على السلع واملعروضات

د.راشد العميري د.محمد العفاسي

العفاسي يفّوض العميري والغيص العتماد 
تقارير اللجان الفرعية في المجلس األعلى للمعاقين

إنشاء إدارة مستقلة للعمل التطوعي 
في قطاع الرعاية االجتماعية

الدويهيس يعقد مؤتمرًا 
صحافيًا حول قضايا 
المستهلكين األحد

يعقد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهيس مؤمترا صحافيا األحد 
املقبل يتناول فيه اهم القضايا 
التي تهم املس���تهلكني باالضافة 
الى عرض اهم اجنازات االحتاد 

ومشروعاته املستقبلية.

بشرى شعبان
علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة 
ان قطاع الرعاية االجتماعية أعد دراسة 
تفصيلية إلنش���اء إدارة مستقلة لتنظيم 

العمل التطوعي في القطاع.
وبينت املص���ادر ان الدراس���ة توضح 
مه���ام اللجان واألف���راد التطوعية والعمل 

املطلوب منها داخل دور الرعاية االجتماعية، 
مشيرة الى ان الهدف من إنشاء هذه االدارة 
تنظيم العمل التطوعي واشراك مؤسسات 
املجتمع املدن���ي بالعمل داخل دور الرعاية 
وفق رؤي���ة تطورية. واضافت املصادر ان 
الهيكل التنظيمي لإلدارة مت رفعه للمسؤولني 

بالوزارة التخاذ االجراء الالزم بشأنه.

بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
قرارا وزاري���ا يقضي بتفويض رئيس جلنة تعليم وتأهيل 
وتشغيل املعاقني فهد الغيص باعتماد القرارات اخلاصة وتشكيل 
اللجان والفرق الفرعية املنبثقة عن اللجنة التعليمية الرئيسية. 
كما اصدر قرارا آخر يفوض مبوجبه د.راشد العميري رئيس 
الهيئة الطبية العليا ورئيس اللجنة الطبية الرئيسية باعتماد 
القرارات اخلاصة بتشكيل اللجان والفرق الفرعية املنبثقة عن 
اللجنة الطبية الرئيسية. واصدر العفاسي ايضا قرارات وزارية 
تقضي باعادة تشكيل اللجنة التخصصية للطب التطوري 
برئاسة د.فاطمة العوضي وقرارا بتشكيل اللجنة التخصصية 
للجهاز احلركي للكبار واللجنة التخصصية للجهاز احلركي 
للصغار برئاسة د.عبداهلل عيادة استشاري الطب الطبيعي، 

وحدد العفاسي املهام واألعمال املنوطة باللجان.

عايض أبوخوصة

أبوخوصة يحّذر من تعديل الدستور
حذر الناشط السياسي عايض أبوخوصة من مغبة املضي قدما 
في اجراءات تعديل الدستور والسيما في هذه الظروف معتبرا ذلك 

مقدمة لتعليق العمل به.
واضاف ابوخوصة ان هناك أطرافا تسعى لنسف الدستور متهيدا 
لنه���ب املال العام على اعتبار ان الدس���تور أصبح حجر عثرة أمام 

تلك األطراف.
وقال ان املتابع للمواد التي يراد تنقيحها س���يرى ان في مجملها 
تس���عى لتقليم مخالب األدوات الرقابية ألعضاء مجلس األمة الذين 
انتخبهم الشعب الكويتي، متسائال أليس الدستور يدعو الى املزيد 

من احلريات في حال اجراء أي تعديل عليه؟
وطال���ب أبوخوصة نواب مجلس األم���ة بالتصدي لهذه الهجمة 
الشرسة على الدستور مشيرا الى ان الشعب الكويتي لن يرحم نوابه 

الذين سيتقاعسون عن دورهم في حماية وثيقة 1962م.

»تعاونية الروضة وحولي« 
أطلقت مهرجان السلع الفرنسية

محمد راتب
أعلن املستشار االقتصادي 
والتجاري الفرنسي املعتمد لدى 
الكويت جان بول بولي ان حجم 
الصادرات الفرنسية للكويت بلغ 
600 مليون يورو العام املاضي، 
الفتا الى انها في تزايد مستمر 
وتشهد منو ملحوظا يتراوح بني 
6 و7% سنويا، اال انه يطمح الى 
املزيد من التبادل التجاري لتكون 
الفرنسية  الس���لع واملنتجات 
ف���ي متن���اول الي���د ومتوافرة 

للجميع.
وق���ال بولي ل���دى افتتاحه 
املهرجان التس���ويقي للس���لع 
الروضة  الفرنسية في جمعية 
وحولي التعاونية، ان املهرجان 
احلالي أفضل وأكثر تطورا من 
مهرجان السلع الفرنسية األول 
أقامت���ه اجلمعية، مثمنا  الذي 
العالقات الكويتية - الفرنسية، 
والصداقة الوطيدة التي تربط 
بني الشعبني، وان كلتا احلكومتني 
تعمالن عل���ى زي���ادة التبادل 
التجاري فيما بينهما، الفتا الى 
انه ال يجد عروضا تس���ويقية 
للمنتجات الفرنسية في أي مكان 
بالكويت كما وجدها في جمعية 

الروضة وحولي التعاونية.
وقال: انه زار بعض األسواق 
اال ان���ه لم يج���د فيها منتجات 

فرنسية كاملعروضة في الروضة 
مش���يرا الى انه���ا أكثر األماكن 
الفرنس���ية،  لعرض املنتجات 
معربا ع���ن أمله ف���ي أن يرى 
املنتجات الفرنس���ية في جميع 
منافذ البيع في السوق الكويتي 

ولها زبائنها.
م���ن جانبه، توج���ه رئيس 
مجل���س إدارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية علي األنبعي، 
بالشكر اجلزيل لسعادة السفير 
الفرنس���ي وحرمه على زيارة 
اجلمعي���ة للم���رة الثانية على 
التوالي، مشيرا إلى أن الشركات 
الفرنسية تغطي جزءا كبيرا من 

أقسام اجلمعية، وقال: نتوجه 
بالشكر للشركات املشاركة في 
املهرجان والتي يصل عددها إلى 
نحو 30 ش���ركة، حيث تقدمت 
بخصومات تصل إلى 50% على 
150 صنفا من املنتجات الفرنسية 

املعروفة.
ومن جهة أخرى، لفت األنبعي 
إلى أن مبيعات اجلمعية زادت 
بأكثر م���ن 6% وقال: نطمح في 
نهاية السنة ألن تزيد النسبة إلى 
أكثر من 10% في املبيعات، مضيفا 
أن هناك مهرجانا سيتزامن مع 
املهرجان الفرنسي وهو مهرجان 

العطور في 26 أبريل اجلاري.

الخصومات تصل إلى 50% وتشمل 150 صنفًا

»العدل« تدعو 76 مواطنًا لتسّلم مبالغ تعويضات الغزو خالل المدة من 1999 - 2004
دعت وزارة العدل املواطنني الذين لم يتسلموا املبالغ املالية اخلاصة بتعويضات الغزو العراقي وذلك خالل املدة 
من 1999ـ  2004 وضرورة مراجعة ادارة التنفيذ بقصر العدل قسم احلسابات الشخصية غرفة رقم 115 خالل فترة 
الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا حتى الواحدة ظهرا يوميا وطوال ايام االسبوع مصطحبني معهم املستندات الثبوتية 
اخلاصة بهم والتي تتيح لهم استالم كل مستحقاتهم، وحذرت الوزارة اصحاب هذه املستحقات من التخلف عن تسلم 
هذه املستحقات وفي هذه احلالة سـتضطر الى اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة نحو التصرف بهذه املبالغ، وفيما 

يلي املدعوون ملراجعة ادارة التنفيذ اصحاب هذه املبالغ املستحقة:

 ٭رفعة مذكر فالح العجمي
 ٭عبداهلل فهيد محمد حزام 

العجمي
 ٭فيصل فهي���د محمد حزام 

العجمي
 ٭عبدالرحم���ن فهيد محمد 

حزام العجمي
 ٭حم���اد فهيد محم���د حزام 

العجمي
 ٭ط���الل فهيد محم���د حزام 

العجمي
 ٭فوزية فهي���د محمد حزام 

العجمي
 ٭لطيفة فهي���د محمد حزام 

العجمي
 ٭مه���ا فهي���د محم���د حزام 

العجمي
 ٭رفع���ة فهيد محم���د حزام 

العجمي
 ٭سعدون خلف مساعد

عثم���ان  احم���د   ٭محم���د 
احلميدي

 ٭موضي عبداهلل عبداللطيف 
خميس

 ٭صاحلة محسن زيد
ابراهي���م   ٭آمن���ة عثم���ان 

اخلراز
 ٭فاطم���ة عاي���ض فال���ح 

القحطاني
حس���ن  محم���د   ٭س���الم 

الشمري
 ٭فاطم���ة محم���د حس���ن 

الشمري
احم���د   ٭عفيف���ة ش���هاب 

بوفتني
 ٭جنيبة شري جمعان

 ٭ج���وزة طلمس مش���عان 
املطيري

 ٭خالد حزام نايف العجمي
 ٭فهاد مبارك خالد الدويلة

 ٭حس���ناء حم���د غدي���رات 
الرشيدي

 ٭داليا خالد مبارك الدويلة
 ٭بدور خالد مبارك الدويلة

 ٭سليمان علي سليمان
 ٭حمد علي سليمان
 ٭فواز علي سليمان

 ٭طارق علي سليمان
 ٭طرفة علي سليمان

 ٭طليعة عبداجلبار سعيد
 ٭ليل���ة عبدالعزي���ز قطب 

الدويني
 ٭قماش���ة عب���داهلل هايف 

احلربي
 ٭فهد عبداهلل هايف احلربي
 ٭فيص���ل عب���داهلل هايف 

حم���د  جاس���م   ٭صف���اء 
الصميط

 ٭عبدالعزيز خالد عبداللطيف 
العبدالرزاق

 ٭سليمان خالد عبداللطيف 
العبدالرزاق

 ٭سبيكة خالد العبدالرزاق
 ٭بدرية خالد العبدالرزاق
 ٭وداد خالد العبدالرزاق

 ٭مش���اعل مط���ر حس���ني 
العنزي

 ٭ورثة عتقة بشير الصقر
 ٭يعقوب يوسف الدوسري
 ٭ياسني يوسف الدوسري
 ٭مرمي يوسف الدوسري

نورة عبدالرحمن صالح القوسي  ٭

احلربي
 ٭عطية احمد الياس

 ٭عف���اف محس���ن عبي���د 
الرشيدي

 ٭ناصر ابراهيم احلمود
 ٭فؤاد عبدالرحمن املراغي

 ٭مزي���د صام���ل مس���يرح 
اخلالدي

 ٭خضير عباس عزيز
 ٭احمد متعب املطيري

 ٭محمد فهيد جديع العجمي
 ٭لطيفة سليمان الصليلي

 ٭فاطمة عبداهلل موسى
 ٭بدر جاسم الصميط

 ٭حمد جاسم الصميط
 ٭شعاع جاسم الصميط

 ٭ش���ركة املس���فار للنق���ل 
البري

 ٭شركة املنابر االلكترونية
 ٭شركة نسمة للڤيديو
 ٭محمود محمد الغامن

 ٭حجي جاسر خالد اجلاسر 
الراجحي

الش���مع للتجارة   ٭ش���ركة 
العاملية احملدودة

الكويتي���ة   ٭الش���ركة 
للفيبرجالس

 ٭ع���ادل عب���داهلل س���عود 
عبدالعزيز االحمد

 ٭ابراهيم عبدالكرمي الشيخ 
ابراهيم

 ٭فالح سليمان السالم


