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الكندري: توفير السلع الرمضانية بالكمية والسعر المناسبين 
الدويهيس: تثبيت س�عر 300 س�لعة في »التعاونيات« ودراس�ة تقييم لحس�اب المتاجرة ف�ي المهرجانات

في اجتماع تنسيقي بين »الشؤون« و»اتحاد التعاونيات«

الغانم: مهرجان »تعاونية العدان والقصور الرمضاني« 
يستقبل آالف المتسوقين لشراء أجود األصناف 

محمد راتب
أكد نائب املدير العام ورئيس قسم املشتريات 
في جمعية العدان والقصور التعاونية، سعد الغامن 
أن ما شهدته اجلمعية من إقبال منقطع النظير من 
املساهمني واملستهلكني بلغ اآلالف خالل املهرجان 
التسويقي الرمضاني الضخم الذي أطلقته قبل أيام، 
يدل على جناحه املبهر، والذي ما كان ليحدث لوال 
السياسة التسويقية احملكمة التي اتبعها املدير املعني 
والهيئة اإلدارية في اجلمعية، الفتا إلى أن األسعار 
احملروقة التي طالت أكثر من 950 صنفا من السلع 
االستهالكية والغذائية الرمضانية، هي األولى من 
نوعها في تاريخ منطقة عمل اجلمعية، وهو األمر 
الذي القى استحسانا كبيرا وثناء واضحا من قبل 
أهالي املنطقة، والذين رأوا في هذا املهرجان متنفسا 
يقيهم من لهيب األسعار وظاهرة الغالء الفاحش 
التي انتشرت خالل فترة السنوات الثالث األخيرة. 
وأوضح الغامن خالل مؤمتر صحافي عقده في مبنى 
إدارة اجلمعية بحضور مدير العالقات العامة بالل 
صالح أن املهرجان التسويقي الرمضاني الذي بدأ 
يوليو وسيستمر حتى نفاد الكمية، حقق مبيعات 
قياسية وصلت في اليوم األول إلى 87 ألف دينار، 
وإلى 72 ألف دينار في اليوم الثاني، مرجعا ذلك إلى 
تهافت أبناء املنطقة واملناطق املجاورة إلى التسوق 
من اجلمعية بسوقيها املركزيني رقمي 1 و2، بعدما 
رأوا اخلصومات التي تصل إلى 80% على بعض 
األصناف الرمضانية، والت���ي كانت مدعومة من 
قبل اجلمعية بنسبة 7%، إضافة إلى دعم الشركات 
املوردة، واعدا املساهمني وأبناء املنطقة مبهرجان 
تسويقي كبير آخر سيتم إطالقه قبيل غرة رمضان 
املبارك بأيام قليلة، وكذلك إطالق مهرجان القرطاسية 
قبيل بدء الفترة الدراس���ية مبشاركة أكثر من 25 
ش���ركة، حيث سيتم بيع جميع األدوات واللوازم 
املدرسية فيه بسعر التكلفة، وهناك استعدادات 
كبيرة ملهرجان القرقيعان، عالوة على نية املدير 
املع���ني في أن تكون هناك مهرجانات تس���ويقية 
كبيرة مع نهاية كل ش���هر، وذلك بهدف تنشيط 
حرك���ة املبيعات، وإنعاش وض���ع اجلمعية التي 
مازالت في مرحلة الفص���ل عن زميلتها »القرين 
ومبارك الكبير، واستعادة ثقة املساهمني الكرام 
بجمعيتهم، مما سينعكس بإذن اهلل تعالى على ما 

ينتظرونه من توزيع األرباح التي مازالت متوقفة 
منذ أكثر من سنتني.

وأكد الغامن أن املهرج���ان حقق جميع أهدافه 
املرجوة، كما أن أغلب املس���اهمني اس���تفادوا من 
الس���لع التي تضمنها برنامج اخلصومات، وكان 
يوم االفتتاح متزامنا مع مهرجان اخلضار والفواكه 
الذي يقام عادة كل يوم ثالثاء، حيث مت بيع أغلب 
أصناف اخلضار والفواكه ب� 55 فلسا، مشددا على 
أن ما ش���هدته اجلمعية من ازدحام غير مسبوق، 
كان بسبب جناح املهرجان واألسعار غير املعقولة 
التي وضعت، وقال: من أجل ذلك استدعينا رجال 
األمن لتنظيم طوابير املستهلكني الذين توافدوا من 
جميع املناطق، واحليلولة دون وقوع مشاكل أو 
حوادث بينهم، كما أن اجلمعية من جهتها، ساهمت 
في تنظيم آلية الشراء والتسوق، من خالل جلنة 
كونترول تتكون من 6 موظفني في س���وق 1 و6 
موظفني آخرين في س���وق 2، وذلك ملنع أصحاب 
الدكاكني من شراء األصناف املدعومة، وحرصا منا 

على املساهمني.
وقال الغامن: ما زلنا في مرحلة تقسيم جمعية 
القرين )سابقا(، بني جمعيتي العدان والقصور، 
والقرين ومب���ارك الكبير، ومن ثم فإننا وبقيادة 
املدير املعني بدر العوضي، سنس���عى إلى تطبيق 
ما لدينا من أفكار وأنش���طة اجتماعية، وأضاف: 
سنقوم إن شاء اهلل مع دخول شهر رمضان املبارك 
بتوزيع الهدية الرمضاني���ة، وتوفير احتياجات 
املصلني الكرام في املس���اجد الكبرى باملنطقة من 
العصائر واملياه، خالل صالتي التراويح والقيام، 
ومن ثم، س���يتم تفعيل ما مت جتميده من دورات 
وأنشطة، كما أننا وفرنا التذاكر املخفضة لألماكن 
الترفيهية في الكويت مثل املسيلة ومدينة الدوحة 
الترفيهي���ة، في حني أن اس���تكمال عملية الفصل 
املالي بني اجلمعيتني س���يكون نقطة ارتكازنا في 
عملية توزيع األرباح على املساهمني الكرام الذين 
يبلغ عددهم بعد عملية الفصل نحو 9000 مساهم، 
الفتا إلى أن إدارة اجلمعية قامت بعمل دراس���ات 
لتطوير وتنظيم آلية املهرجات التس���ويقية في 
الفت���رة املقبلة، وذلك من أج���ل تخفيف الزحام، 
وإيالء املساهمني األولوية في االستفادة من شراء 

األصناف املدعومة.

سعد الغامن خالل املؤمتر الصحافي

أصناف متنوعة بأسعار متميزة

محمد الكندري خالل جولة في املعرض

حسني القالف

وكيل »الشؤون« افتتح معرض الغذاء الرمضاني

بشرى شعبان
أوضح وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أن الوزارة حريصة على 
دعم وتعزيز جميع اجلهود املبذولة للحد من ارتفاع االسعار، ولذلك اذنت 
بعودة جلنة حتديد االسعار باحتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
ومنحه����ا الصالحيات القانونية التي تس����اعد القائمني على امرها على 
ممارسة مهامهم وفق الطموحات املستهدفة. وقال في تصريح صحافي 
عقب افتتاحه معرض الغذاء الرمضاني الذي يقام حاليا بتنظيم من قبل 
شركة معرض الكويت الدولي في ارض املعارض ومبشاركة 85 شركة 
محلية وخليجية وعربية، ان املعرض يلبي احتياجات املواطنني كافة من 
السلع اخلاصة في شهر رمضان املبارك، حيث ان الشركات العارضة في 
املعرض حريصة على تقدمي كل ما هو أفضل للمستهلك، مثمنا الدور الذي 
تقوم به شركة معرض الكويت الدولي بإقامتها معارض حيوية تعكس 
احتياجات وتطلعات املجتمع وتواكب مناسباته الدينية واالجتماعية. 
وفي االطار ذاته قال نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار: اعتادت الشركة على 
ترتيب واقامة معرض الغذاء الرمضاني الذي يجمع شركات ومؤسسات 
جتارية متخصصة حتت سقف واحد تستعرض كل ما يحتاجه املواطن 
واملقيم في شهر رمضان من سلع رئيسية واخرى اعتاد املواطنون على 

استهالكها بكثرة خالل الشهر الفضيل.
وتابع »نتطلع الن نكون جمعنا كوكبة من الشركات احمللية والدولية 

التي جاءت لتقدمي احدث املنتجات وأكثرها استهالكا في هذا الشهر«.

بشرى شعبان
أعلن وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري تسهيل عمل اجلمعيات 
التعاونية واجناز اجراءات جتديد 
االقامات لعمالتها في وقت سريع، 
حيث س����يتم حتديد موقع خاص 
التعاونية  ملعامالت اجلمعي����ات 
اخلاصة بالعمالة. وقال في تصريح 
صحافي عقب االجتماع التنسيقي 
الذي عقده مع رؤساء اجلمعيات 
التعاونية ورئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االس����تهالكية د.حسني 
الدويهي����س في مقر االحتاد أمس 
االول ان االجتماع بهدف مناقشة 
خطة عمل استقبال شهر رمضان 
املبارك وتوفير السلع الرمضانية 
املناس����بني  الوقت والس����عر  في 
للمستهلك. وأش����ار الكندري الى 
انه فيما يتعلق بالسلع الرمضانية، 
فقد مت االتفاق على ضرورة توفير 
الس����لع الرمضاني����ة بالكمي����ات 
املناسبة وبشكل يلبي احتياجات 
املس����تهلكني، الس����يما في فروع 
التي ال  اخلضار وباألخص املواد 
تتعرض للتل����ف. وأضاف انه مت 
الطلب من اجلمعيات االلتزام ببيع 
السلع خالل املهرجانات التسويقية 
مبا يقارب سعر التكلفة، وان تكون 
املهرجانات تس����ويقية تعاونية 

وليس لغرض جتاري مع ضرورة 
احلفاظ عل����ى املبدأ التعاوني في 
حماية املستهلك. وتابع: كما أكدنا 
ضرورة معاملة جميع املستهلكني 
معاملة واحدة وعدم التمييز بني 
املساهم واملستهلك غير املساهم، 
وش����ددنا على ض����رورة االلتزام 
بالقوانني، الس����يما توفير السلع 
املعروضة في املهرجان التسويقي 
حتى نهاية املهرجان وعدم اعتماد 

كلمة حتى »نفاد الكمية«!
أما بشأن نظام ميكنة خدمات 
قطاع العمل في وزارة الش����ؤون، 
الكن����دري أوضحن����ا  فأوض����ح 
البرنامج يعمل  ان  للتعاوني����ني 
على تسهيل اجناز املعامالت واننا 
خالل السنتني املاضيتني استوفت 
تقريبا معظم اجلمعيات حتديث 
بياناتها وقامت بتسجيل عمالتها 
في النظام اجلديد وهذا سهل عملية 
جتديد االقامات كاش����فا عن قيام 
الوزارة بتحديد موقع خاص الجناز 
التعاونية  معامالت اجلمعي����ات 

بشكل مستقل.
ومن جهته رأى رئيس االحتاد 
د.حس����ني الدويهيس ان اختالف 
األسعار بني جمعية وأخرى السيما 
في املهرجانات يعود لعدم وجود 
وضوح في السياسة التسويقية، 

اضافة لذلك مت تكليف فريق عمل 
من وزارة الشؤون واالحتاد إلجراء 
دراسة تقيمية حلساب املتاجرة في 
املهرجانات. وأشار د.الدويهيس الى 
ان وزارة التجارة قامت مبخاطبة 
وزارة الشؤون التي بدورها خاطبت 
االحتاد للتعميم على اجلمعيات 
بضرورة االلتزام بالقوانني وتوفير 
السلع املعلنة للمهرجان طيلة فترة 
املهرجان احملددة وعدم ادراج كلمة 
»حتى نفاد الكمية« ألنها مخالفة 
للقوانني. وكشف د.الدويهيس عن 
قيام جلنة متابعة األسعار خالل 
هذا األس����بوع بتثبيت سعر 300 
س����لعة وتوحيدها في اجلمعيات 

التعاونية.
وأكد د.الدويهيس ان الوضع 
جيد والس����لع متوافرة بأس����عار 
مناس����بة جدا مقارن����ة مبا كانت 
عليه قبل فترة وال يوجد اي مبرر 

للتهافت على الشراء.
وعن السلع التعاونية أوضح 
د.الدويهيس ان هناك أكثر من 100 
صنف تعاوني من س����لع االحتاد 
أسعارها موحدة، وتخفيض السعر 
ال����ى 26% ومت����ت اضافة  وصل 
أصناف جديدة مثل األجبان وتونة 
ومعكرونة والقيمر ودبس الرمان 

ومفارش الطعام والبقول.

بمشاركة 85 شركة محلية وخليجية وعربية

)محمد ماهر(محمد الكندري مفتتحا معرض الغذاء الرمضاني

)محمد ماهر(محمد الكندري متوسطا د.حسني الدويهيس وأحمد ذياب خالل االجتماع

تخفيض أسعار أكثر 
من 200 سلعة في مهرجان 

الدعية الرمضاني

محمد راتب
االدارة  أعلن رئيس مجلس 
التعاونية  الدعي����ة  بجمعي����ة 
حسني القالف ان ادارة اجلمعية 
ستقوم بدعم معظم السلع مع 
اقامة عروض خاصة لتخفيض 
اس����عار منتجات عدة شركات 
غذائية واس����تهالكية متنوعة 
لصالح املس����تهلك واملساهمني 
من أهالي املنطقة. جاء ذلك بعد 
عدة اجتماعات موسعة قامت بها 
جلنة املشتريات مع العديد من 
الشركات للحصول على أفضل 
األسعار اميانا منها بضرورة عمل 
عروض تخفيض لألسعار على 
مدار العام، ومتاشيا مع سياسة 
احت����اد اجلمعي����ات التعاونية 
االستهالكية ومساهمة في محاربة 
الغالء احلالي في أسعار بعض 
السلع، وقال القالف: ان الغرض 
من اقامة مثل هذه العروض ما 
هو اال تخفيف األعباء عن كاهل 
املواطنني واملقيمني بصورة عامة، 
العديد  حيث يضم املهرج����ان 
من الس����لع التي جرى تخفيف 
أسعارها بعد دراسة وافية من 
قبل االدارة، الس����يما العروض 
اليومية على اخلضار والفاكهة 
داخل السوق املركزي طوال شهر 

رمضان الكرمي.
وأض����اف الق����الف: ان هذه 
العروض سترى النور اعتبارا من 
2 أغسطس وحتى نفاد الكمية، 
وستشمل أكثر من 200 سلعة.

كما ان املهرجانات التسويقية 
لن تكون األولى من نوعها، وأشار 
الى ان هذه األس����عار املخفضة 
ستس����اعد على احلصول على 
منتج����ات مختلف����ة بأس����عار 
مناس����بة جدا مما يس����اهم في 
خفض التكاليف، خصوصا في 
ظل قدوم شهر رمضان الفضيل 
أعاده اهلل على األمة اإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات.


