
االثنين 3 مايو 2010   19تعاونيات
أكد المضي في »تخفيض األسعار ومحاربة جشع التجار«

الدويهيس افتتح المهرجان التسويقي لتعاونية النسيم:
التخفيضات تشمل 500 صنف من المواد االستهالكية والغذائية بنسبة تصل إلى %70

من شـــارك في العروض خالل هذا املهرجان نحو 30 شــــــركة، 
مثل شـــركة علي عبدالوهاب، وشـــركة البحر، والزاحم وأوالد 
حامد العيسى وشركة اليســـرة للمواد الغذائية وغيرها العديد 

من الشركات.
ولفــــت الدويهيس إلى أن سياسة جمعية الـــنسيم التعاونية 
في عــــمل املـــهرجانات التســـــويقية املتميزة على مدار العام، 
حظيت برضا واستحســـان أهالي املنــــطقة من املــــســـاهمني 
واملقيـــمني، بل إن هناك مؤشرات على تسوق السلع من اجلمعية 
مـــن قبل أهــــالي املناطق األخرى احمليطة مبنطقة النســـــــيم، 
مؤكدا أن املهرجانات التسويقية التي تقوم بها اجلمعية ملتزمة 
بها سواء من حيث املدة أو من حيث األصناف، وليس حتى نفاد 

الكمية.
وقال: سنوفر جميع الكميات حتى نهاية املهرجان، وبالتالي، 
فإننا نتلمـــس رضا أهالي املنطقة لدى رؤية جميع احتياجاتهم 
متوافرة بهذه األســـعار املخفضة وذلـــك تخفيفا عنهم، وليكون 
ذلك عونـــا لهم على أعباء احلياة، وهذا مـــا يجعلنا في مجلس 
إدارة جمعية النســـيم التعاونية حريصني على أن يكون لدينا 
مهرجانات تخفيض أسعار بصورة دائمة، مشيرا إلى أن اجلمعية 
ملتزمة أيضا بإقامة مهرجان اخلضار والفواكه يوم الثالثاء من 

كل أسبوع.

محمد راتب
أكد رئيس مجلس اإلدارة في جمعية النسيم التعاونية د.حسني 
الدويهيس، أن مجلس إدارة اجلمعية ماض في سياسته التسويقية 
الهادفة إلى تخفيف العبء عن املواطنني واملقيمني على حد سواء، 
وذلك من خالل املهرجانات التسويقية التي تقيمها اجلمعية على 
مدار العام، والتي تتضمن عروضا مميزة وأسعارا مخفضة على 
الكثير من األصناف والسلع االستهالكية والغذائية واحتياجات 

العائلة اليومية.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده د.الدويهيس على هامش 
افتتاح املهرجان التســـويقي لشـــهر مايو 2010 والذي يأتي في 
سياق خطة اجلمعية الهادفة إلى كبح جماح األسعار، ومحاربة 
اجلشع من قبل بعض التجار، وهو ما أصبح ظاهرة أثقلت كاهل 
املواطنني واملقيمني في الكويت، الفتا إلى أن اجلمعية حرصت من 
خالل جميع مهرجاناتها على تقدمي الســـلع ذات اجلودة العالية 
وذلك في إطار سعيها نحو التميز والتفوق على مستوى جمعيات 

الكويت.
وفي حديثه عن التخفيضات املشمولة في هذا املهرجان، أوضح 
د.الدويهيس أن التخفيضات تستهدف نحو 500 صنف من املواد 
االســـتهالكية والغذائية، مشـــيرا إلى أن نسبة التخفيض تصل 
إلى 70% مشـــيرا إلى املهرجان الذي سيكون في جميع األسواق 

خالل هذا املهرجان، إضافة إلـــى دعم اجلمعية، وهو ما انعكس 
باإليجاب على الســـلع وجعل أسعارها رخيصة وفي متناول يد 
املســـتهلك، مؤكدا أن عدد الشركات جتاوز 100 شركة، وكان أهم 

والفروع التابعة جلمعية النســـيم التعاونية، وسيستمر حتى 
نهاية شهر مايو.

وقال د.الدويهيس: إن العديد من الشركات تقدمت بعروضها 

أصناف متنوعة وتخفيضات تصل الى %70
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