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العتيبي: 55% خصومات على 250 سلعة استهالكية 
في تعاونية صباح السالم خالل مهرجان مايو

محمد راتب
أك���د رئي���س مجل���س إدارة 
جمعية صباح السالم التعاونية، 
عبدالرحمن العتيبي، ان اجلمعية 
أخذت على عاتقها استكمال مسيرة 
العروض التسويقية ومهرجانات 
حتطيم األسعار التي تقام بصورة 
شهرية وموسمية في جميع أسواق 
اجلمعية على مدار السنة، وذلك 
إميانا من مجلس اإلدارة بأهمية 
تخفيف العبء عن املس���تهلكني 
م���ن املس���اهمني واملقيمني، من 
خالل مواجهة االرتفاع اجلنوني 
والفاحش في األسعار، وتوفير 
أجود الس���لع التي تتسم بطابع 
االستهالك اليومي، وذلك بأرخص 
األسعار على مستوى اجلمعيات 

وأسواق اجلملة األخرى.
وشدد العتيبي خالل افتتاح 
املهرجان التسويقي لشهر مايو، 
على ان وجود مؤشرات قوية على 
استحسان املستهلكني من أهالي 
ضاحية صباح الس���الم للوضع 
احلالي للجمعية، ما هو إال نتيجة 
طبيعية ومتوقعة للجهود املبذولة 
من قبل مجل���س اإلدارة احلالي 
في االرتفاع مبستوى اجلمعية، 
وفتح صفحة جديدة في تاريخها 
على صعيد حتقيق أعلى نسب 
من املبيعات واألرباح والشفافية 
واجلودة في اخلدم���ة وتطوير 
املنطقة، وتوفير اخلدمات لألهالي، 
وتعزيز األنش���طة االجتماعية 

بصورة واضحة للعيان.
العتيب���ي خالل جولة  وقال 
التي يش���ملها  تفقدية للس���لع 
املهرجان: ان قيام مجلس اإلدارة 
بعدة مهرجانات وبصورة مستمرة 
على مدار السنة، ليس غريبا، ألننا 
نحاكي هموم وطموحات أهالي 
املنطقة، في حتقيق الهدف السامي 
من إنشاء احلركة التعاونية، وهو 
توفير الس���لع بأسعار مخفضة 
وبجودة مرتفع���ة، الفتا الى ان 
هذا املهرجان يتضمن تخفيضا 
وخصومات هائلة على 250 سلعة 

املجاورة، وذلك بعد ان ذاع صيت 
التخفيضات الكبيرة على السلع 
واألصناف وكذلك على اخلضار 
والفواكه بصورة واقعية ملموسة، 
وق���ال: »نحن نناف���س لألفضل 
والرقي مبستوى اجلمعية، وتقرير 
األرباح واملبيعات هو الذي يثبت 

ذلك«.
وكشف انه متت زيادة وديعة 
اجلمعية ال���ى 3.5 ماليني دينار 
خالل الع���ام املنصرم 2009 بعد 
ان كان���ت 2.750 مليون دينار، 
وق���ال: »ان املس���اهمني اطلعوا 
عل���ى التقريرين اإلداري واملالي 
للجمعية، وهذا ما القى استحسانا 
كبيرا يضاف الى رصيد مجلس 
اإلدارة في حتقيق النجاح ورضا 
املساهمني والذي يزيد يوما بعد 
يوم، ودليل ذلك ان املبيعات زادت 
خالل الربع األول من 2010، وذلك 
على الرغم من إغالق السوق رقم 
2 بسبب أعمال الترميم«، متوقعا 
ان تصل املبيعات الى 20 مليون 
دينار مع افتتاح السوق اجلديد، 
وتوسعة السوق املركزي رقم 3 
وإضافة محالت جديدة إليه، وهو 

أمر بات قاب قوسني أو أدنى.

ما يستدعي توفير أكبر قدر ممكن 
من الكميات التي يحتاجونها، في 
حني ان العروض األخرى متاحة 
للمساهمني واملقيمني، وأشار الى 
ان مهرجان اخلضار والفواكه الذي 
يقام كل يوم اثنني ويشهد إقباال 
شديدا من املتسوقني يعتبر األقوى 
على مستوى املنطقة، الفتا الى 
ان مهرجان هذا األسبوع سيكون 
يوم غد االثنني والثالثاء ايضا، 
وسيكون س���عر كرتون اخليار 

بسعر 5 فلوس فقط.
وعل���ى صعي���د املش���اريع 
اإلنشائية، زف العتيبي البشرى 
الى أهال���ي املنطقة بقرب انتهاء 
أعم���ال إعادة ترميم الس���وق 2 
وقال: »س���يكون االفتتاح خالل 
ش���هر يوليو املقبل، حرصا منا 
على اس���تكماله قبل مطلع شهر 
رمضان املبارك، كما سيتم تسلم 
األرض اخلاصة بإنشاء فرع رقم 
17 في قطعة 2 املس���يلة، وفرع 
قطعة 2 في صباح السالم، خالل 
8 شهور ليكون جاهزا قبل نهاية 

السنة احلالية 2010.
العتيبي أيضا عن  وكش���ف 
قيام اجلمعية بإنش���اء مظالت 

للمستوصف الشمالي واملستوصف 
اجلنوبي الذي مت افتتاحه مؤخرا 
من قبل وزير الصحة، حيث مت 
االنتهاء بشكل كامل من إنشاء هذه 
املظالت للمساهمني، حرصا من 
مجلس اإلدارة على دفع حر الصيف 
عن املساهمني، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه، انه مت حجز الشاليهات 
للمساهمني اعتبارا من 1 أغسطس 
وحتى 7 أغسطس بأسعار مخفضة 
جدا تصل الى 60%، مقارنة ب� %40 
وهي نسبة التخفيض التي كانت 
في السنة املاضية، في حني انها 
ستكون مجانية بالكامل لإلخوة 

املعاقني.
وأشار الى ان مبيعات اجلمعية 
خالل الس���نة املاضية زادت الى 
18.5 مليون دينار بزيادة 2 مليون 
دينار مقارنة بأرباح العام 2008، 
كما زادت األرباح بنسبة %8.25 
أرباح حتققها  وهي أعلى نسبة 
اجلمعية منذ تاريخ تأسيسها قبل 
26 سنة، مرجعا ذلك الى سياسة 
اإلدارة احلالي وتركيزه  مجلس 
التس���ويقية  املهرجانات  عل���ى 
وتنشيط حركة البيع واستقطاب 
املستهلكني الراغبني من املناطق 

اس���تهالكية غذائي���ة ومتوينية 
بنسبة تصل الى اكثر من %55، 
في حني ان املفاجأة هي تخصيص 
املساهمني بتخفيضات هائلة على 
بعض األنواع املميزة من الدجاج 
البرازيلي والفرنسي اضافة الى 
الهندي، وذلك  البس���متي  األرز 
بنسبة تصل الى اكثر من %70، 
وتش���مل هذه األصناف: دجاج 
سابكو بسعر 3.600 فلس )7.120 
فلسا قبل العرض( ودجاج حالل 
زينة بسعر 3.750 فلسا )7.335 
فلسا قبل العرض(، ودجاج أفيبال 
بسعر 3.900 فلس، )8.250 فلسا 
قبل العرض(، وأرز مالينخ بسمتي 
بسعر 1.980 فلسا )6.380 فلسا 
قبل العرض( وأرز الطيب اكس ال 
بسعر 990 فلسا، )3.370 فلسا قبل 
العرض( ومجموعة من كرتون 
تايد ب���وزن 120 غراما وعدد 72 
حبة بسعر 3.990 فلسا، )8.640 

فلسا قبل العرض(.
وأكد العتيبي ان هذه األسعار 
تعتبر األرخص على مس���توى 
الكويت، مرجعا تخصيص هذا 
املهرجان للمس���اهمني فقط الى 
كثافتهم الكبيرة في املنطقة، وهو 

إنشاء مظالت المستوصفين الجنوبي والشمالي وحجز شاليهات بخصومات %60

عبدالرحمن العتيبي خالل جولة مع بعض املشاركني داخل تعاونية صباح السالم

مركز تقويم الطفل ناقش »صعوبات التعلم«
عقد مركز تقومي وتعليم الطفل CCET واجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم KALD اجتماعا متهيدا إلطالق 
احلملة الوطنية اإلعالمية لصعوبات التعلم حتت شعار 
»عطني حقي«. وذلك بحضور مجموعة من املختصني 
واملهتمني مبجال صعوبات التعلم ناقشوا هذه القضية 

وموقعها من قانون األشخاص ذوي اإلعاقة الذي صدر 
عن املجلس األعلى لشؤون املعاقني في مارس املاضي. 
 CCET ان كال من KALD وقالت آمال الساير رئيس����ة
وKALD يعمالن معا في س����بيل خدمة الطالب ذوي 

صعوبات التعلم في جميع مدارس الكويت.


