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منصور بن رشاش مهنئا القائمة بالفوز

أحد أجنحة »تعاونية« الدسمة وبنيد القار

د.مشاري الرويح مكرما حمد جمال بوناشي

»الشؤون« اعتمدت بن رشاش رئيسًا لتعاونية الصباحية

الجعفر: تعاونية الدسمة وبنيد القار 
تعمل على الحد من غالء المواد االستهالكية

محمد راتب
أكد منصور عبيد بن رشاش املطيري انه مت اعتماده 
من قبل وزارة الشؤون االجتماعية رئيسا ملجلس ادارة 
جمعية الصباحية التعاونية، متوجها بالتهاني والتبريكات 
ألعضاء قائمة االصالح والتغيير مبناس���بة فوزها في 
انتخابات جمعية الصباحية وحصولها على ثقة أهالي 

منطقة الصباحية.
وأش���ار املطيري الى ان القائمة عاهدت بن رش���اش 
بالوقوف معه في العمل على االصالح والتطوير وبذل 
كل اجلهد من اجل تقدمي افضل اخلدمات ألهالي املنطقة 
والعمل على رفع مستوى أداء اجلمعية، وان تكون عند 
حسن ظن االهالي بها، مؤكدا ان جميع االعضاء يتعهدون 
بالعمل ب���كل جهد لالصالح والنه���وض باجلمعية الى 
مصاف اجلمعيات الرائدة في الكويت وذلك مبا يرضي 
اهلل عز وجل وضمن القانون، وأنا مع اجلميع، وان شاء 

اهلل اجلميع معي.
ودعا املطيري جميع اهالي املنطقة الى مد يد العون 
واملساعدة على تطوير العمل والوقوف مع مجلس االدارة 
في العمل على تطوير اجلمعية التي هي جمعيتهم اوال 
واخيرا، وقال: نحن على استعداد الستقبال أي اقتراحات 

أو أفكار أو آراء تساهم في رقي وتطوير اجلمعية.

أكد استعداده الستقبال أي اقتراحات لتطوير العمل بالجمعية

أكد أن ارتفاع األسعار أخطر من األزمة االقتصادية

الرويح: تعاونية القادسية حريصة على تخفيض 
أسعار المواد الغذائية والسلع االستهالكية

تعاونية العارضية تطلق المهرجان التسويقي 
الثالث بخصومات هائلة وتخصص ركناً للطفل 

محمد راتب
ادارة  اكد رئيس مجل����س 
التعاونية  العارضية  جمعية 
عادل ملفي املطيري ان مجلس 
االدارة م����اض في سياس����ته 
الرامية الى كس����ر حدة الغالء 
الفاح����ش وتخفي���ف االعباء 
عن املس����تهلكني، وذل����ك من 
خالل اقامة املزيد من املهرجانات 
التسويقية املميزة على مدار 
العام، والت����ي تعتبر العصب 
الرئيس����ي للحركة التعاونية 
التي يتنف����س منها  والرئ����ة 
املس����تهلك ف����ي ظ����ل موجة 
التي شهدتها  ارتفاع االسعار 

البالد خالل الس����نوات الثالث 
االخيرة.

وق���ال املطيري في تصريح 
صحافي ادلى به مبناسبة اطالق 
املهرجان التسويقي الثالث في 
اجلمعي���ة: ان اجلمعي���ة ومن 
خالل هذه العروض التسويقية 
الضخمة، تقف وجها لوجه في 
محاربة ظاهرة ارتفاع االسعار 
حيث ان ه���ذه املهرجانات من 
شأنها ان ترسخ مبدأ التنافسية 
في سوق التجزئة، وتوفر افضل 
الفرص امام املس���تهلك النتقاء 
اجود السلع وارخصها ثمنا في 
الوقت نفسه، مش���يدا في هذا 
الصدد بالدور احلازم الذي تلعبه 
جلنة مراقبة االسعار في احتاد 
التعاونية ورفضها  اجلمعيات 
رفع اي سلعة من قبل التاجر دون 
الرجوع اليها وتوفير مستندات 
حقيقية تبرر هذه الزيادة وقال: 
اللجنة تش���كل صمام  ان هذه 
التعاونية،  أمان في اجلمعيات 
ومناش���دا وزارة التجارة بعدم 
التحي���ز لص���ف التاج���ر ضد 
املستهلك والوقوف في وجه كل 
من تسول له نفسه التالعب على 
املس���تهلكني واال سيكون لذلك 
عواقب وخيمة وتبعات سيئة 

في اوساط املجتمع.
وذكر رئيس مجلس االدارة 
ان هذا املهرجان يأتي في سياق 
املهرجانات التسويقية الدورية 
التي تقيمها اجلمعية بش���كل 
شهري وعلى مدار العام والتي 
اصبحت تستقطب املتسوقني 
من املناطق احمليطة بالعارضية، 
حيث يبدأ في الثاني والعشرين 
من كل ش���هر ويس���تمر حتى 
نهايته، ويتضمن تخفيضات 
ضخمة على اسعار جميع السلع 
االساسية والغذائية التي ترضي 
اذواق املستهلكني، بنسبة تفوق 
70% حت���ى ان بعض الس���لع 
اصبحت تباع في اجلمعية بسعر 
التكلفة، مؤكدا ان هذه السياسة 
الت���ي ينتهجها  التس���ويقية 
مجلس االدارة القت استحسانا 
الفتا من قبل املتس���ويقني من 
العارضي���ة، وقال ان  جمعية 
املستهلكني يبحثون دائما عن 
السلعة املميزة والسعر املنافس، 
وهي املسؤولية التي اخذناها 
على عاتقنا بعدما اوالنا اهالي 
املنطقة الك���رام ثقتهم الغالية 
ووضعوا في اعناقنا تلك االمانة 

الكبيرة.
واوضح املطي���ري ان هذا 
املهرجان الضخم واضافة الى 

التخفيضات الهائلة التي يشملها 
فانه يتضمن كذلك عرضا مميزا 
للمستهلك وذلك من خالل نظام 
)1+1=1( والتي تعتبر فرصة 
لشراء قطعتني من السلع بسعر 
قطعة واحدة، حيث ان العديد 
الكبيرة املوردة  من الشركات 
للجمعية ساهمت بدعمها لهذا 
الى  املهرجان، وذلك باالضافة 
دع���م اجلمعية للس���لع التي 
يشملها املهرجان، وهو ما ادى 
الى بيع السلعة بأقل من تكلفتها 
في بع���ض االحيان، مؤكدا ان 
اجلمعية اس���تحدثت في هذا 
املهرجان ركنا خاصا لالطفال، 
ليشمل كل السلع التي تخص 
الطفل من احلافظات والرضاعة 
واأللب���ان واملنتجات الغذائية 
اخلاصة باالعم���ار الصغيرة، 
فضال ع���ن االنواع املميزة من 
البس���كويت والشامبو، وقال: 
ال يوجد ف���ي قاموس جمعية 
العارضية امر مس���تحيل فقد 
عرفنا م���ا اراده املس���اهمون 
ووفرناه لهم، فقد حققنا املعادلة 
الصعبة في هذه االيام، وذلك 
من خالل توفير السلع للمساهم 
بارخص االثم���ان، وفي نفس 
الوقت ضمان حتقيق االرباح 

في نهاية العام.
واضاف املطيري ان اجلمعية 
والول مرة في تاريخها، اقامت 
مهرجانا خاصا بلوازم العائلة 
ويش���مل جميع الس���لع التي 
حتتاجها االس���رة من األواني 
املنزلي���ة ومع���دات التنظيف 
واالجهزة الكهربائية الفتا الى ان 
مهرجان اخلضار والفواكه يقام 
بشكل اسبوعي كل يوم اربعاء، 
ويشمل تخفيضات كبيرة على 
اجود انواع اخلضار والفواكه، 
ويستقطب الكثير من املشترين، 
ملا يشكل بالنسبة لهم فرصة 
مناسبة لش���راء احتياجاتهم 
االسبوعية من االصناف املتنوعة 

باسعار خيالية.

صرح رئيس مجلس ادارة جمعية القادسية 
التعاونية د.مشاري الرويح بأن اجلمعية حترص 
دائما على حتقيق أهدافها للنهوض باملس���توى 
االجتماعي واالقتصادي ألعضائها على نحو يسهم 
في حتقيق طموح وآمال املس���اهمني وترسيخ 
املفهوم االجتماعي، وقال ان اجلمعية قامت بتكرمي 
ابن منطقة القادسية الشاعر الصغير حمد جمال 
بوناشي ووالده في حفل مبسط جمع بني ذوي 
الشاعر الصغير ولفيف من أعضاء مجلس االدارة 
لنبوغ���ه في القاء قصيدة ش���عرية أمام القادة 
العرب في أوبريت القمة اخلليجية استحوذت 
على تقدي���ر واعجاب كل القيادات ورموز البلد 
وق���ال الرويح ان اجلمعي���ة حرصت على عدم 
تفويت هذه املناسبة لتكرميه لتكون حافزا له 
وعامال مساعدا ملواصلة تفوقه في فنون الشعر، 
ويعكس مدى اهتمام مجل���س االدارة مبنطقة 
القادس���ية وأبنائها، باالضافة الى تكرمي رواد 
ديوانية الرعيل األول لتحقيق سياستها جتاه 
أعضائها فتم اهداء ب���وم كويتي للرعيل األول 
في جو تس���وده األلفة واألخ���وة في هذا اللقاء 
غير املس���بوق، وذكر الرويح ان الفكرة جاءت 
للتواصل االجتماعي بني اجلمعية ورواد الديوانية 
والوقوف على متطلباته���م واحتياجاتهم، كما 
توجه احلضور بديوانية الرعيل األول بالشكر 
وعظيم االمتنان الى أعضاء مجلس االدارة على 

املبادرة الطيبة مثمنني دور اجلمعية لس���عيها 
الدائم الرضاء املساهمني واستجابة لرغباتهم، كما 
تطرق الرويح الى أسعار السلع واظهر استياءه 
الشديد عن عدم حضور احلكومة في االجتماع 
الذي عقدته جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
البرملانية ملناقشة موجة غالء األسعار لزيادات 
األسعار غير املبررة وعلل الرويح بغياب الرقابة 
احلكومية وعدم وضع احللول املناسبة ملعاجلة 
ارتفاع األس���عار على الصعيد احمللي كما عاود 
الرويح مناشدة احلكومة وحثها على عدم التخلف 
عن حضور اجتم���اع اللجنة املالية لرفع وطأة 

غالء األسعار عن املواطن.
وتابع الرويح: اننا نعمل جاهدين على تخفيض 
أسعار املواد الغذائية والسلع االستهالكية من خالل 
تنظيم املهرجانات التسويقية الدائمة واملوسمية 
صلخدمة املستهلك في املقام األول وتنشيط حركة 
املبيعات وقال ان حرك����ة مبيعات اجلمعية في 
تزايد مستمر وذكر أن مهرجان املنتجات االيرانية 
مازال يحقق جناحا متميزا نظرا لالقبال الكبير 
الذي يشهده املعرض وتابع الرويح تصريحاته 
قائال ان صيف 2010 س����يكون حافال باألنشطة 
املتنوعة ألهالي منطقة القادسية ويخدم شريحة 
كبي����رة من الفئات العمرية ووعد الرويح مبزيد 
من املفاج����آت املرتقبة التي يأمل مجلس االدارة 

حتقيقها وبلوغها في القريب العاجل.

كّرم بوناشي ورواد ديوانية الرعيل األول

المطيري: حققنا المعادلة الصعبة للمساهم في التسوق بأرخص األسعار

عادل ملفي املطيري

محمد راتب
شدد امني السر ورئيس جلنة املشتريات 
في جمعية الدسمة وبنيد القار هاني اجلعفر 
على ضرورة تضافر اجلهود والعمل بشكل 
منهجي ومؤسس���ي للحد م���ن االرتفاع 
الفاحش وغير املبرر في اس���عار السلع 
االستهالكية الذي تسبب في الضيق الشديد 

على املواطنني واملقيمني على حد سواء.
وبني اجلعفر ان كل النداءات التي وجهت 
واالصوات التي تعالت مطالبة بوقف تيار 
االرتفاع الذي اجتاح االخضر واليابس لم 
جتد نفعا ولم تلق اال اذانا تس���تمع فقط 
دون ان حترك ساكنا، بل راحت اجلهات 

املعنية بهذا املوضوع تتقاذف املسؤوليات 
وتخلي جانبها حتى صار املوضوع ككرة 
النار التي يتحاشاها اجلميع، واملتضرر 
االول واالخير هو املستهلك الذي يحتار في 
تأمني قوت يومه واالكتفاء الذاتي في ظل 

عدم ايجاد البدائل وزيادة الرواتب.
واوضح اجلعفر انه وبحكم االمانة التي 
ألقيت على عاتقه من قبل مساهمي الدسمة 
وبنيد القار وبصفته امينا للسر ورئيس 
للجنة املشتريات في التعاونية فإن مجلس 
االدارة اعطى توجيهات حكيمة ونفذ سياسة 
سعرية يلمسها جميع رواد تعاونية الدسمة 
وبنيد الق���ار تتمثل في احلد النوعي من 

ارتفاع االس���عار عبر تنظيم املهرجانات 
التسويقية والتي تشهد تخفيضا حقيقيا 
لالسعار يصل الى 70% احيانا، وقد يصل 

الى سعر الكلفة احيانا اخرى.
واختتم اجلعفر بأنه رغم اجلهود التي 
تبذلها جلنة احلد من ارتفاع االسعار في 
احتاد اجلمعي���ات التعاونية الى ان ازمة 
االرتفاع غير املبرر هي اخطر بكثير من 
االزمة االقتصادي���ة العاملية واثرها اكثر 
ضررا على اجلميع، اذ انها لم ترحم احدا، 
محمال املسؤولية الكاملة لضعف الرقابة 
من وزارة التجارة واجلشع الكبير واملبالغ 

هاني اجلعفرمن قبل التجار.


