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تعاونية الرقعي واألندلس تفتتح 
مهرجان السلع الرمضانية اليوم

تعاونية مشرف: بدء توزيع الهدية 
الرمضانية على المساهمين

محمد راتب
أعلن رئي���س مجلس إدارة 
الرقع���ي واألندلس  جمعي���ة 
التعاوني���ة حمي���د العن���زي 
ع���ن افتتاح مهرجان الس���لع 
اليوم في س���وق  الرمضانية 
الضاحي���ة املرك���زي اجلديد، 
مبشرا املساهمني وسكان املنطقة 
بأن هناك العديد من املفاجآت 
انتظارهم أهمها  الس���ارة في 
حرق أسعار السلع الرمضانية 
األساسية إضافة إلى خصومات 
إلى  وتخفيضات أخرى تصل 
40% على بقي���ة املعروضات، 

حيث تدعم اجلمعية تلك السلع بالتعاون مع الشركات املوردة.
وقال في تصريح صحافي انه مع دميومة السلع وليس نفادها، 

ولذلك فإن التخفيضات مستمرة طوال أيام رمضان.
واشار الى أن هناك هدية رمضانية لكل مساهم عبارة عن سلة 
حتتوي على السلع الرمضانية األساسية. وأكد أن اجلمعية بصدد 
التجهيز الحتفال القرقيع���ان وإقامة معرض للمالبس اخلاصة 

بهذه املناسبة.
أما عن مهرجان اخلضار والفواكه فقال العنزي انه مستمر يوم 
الثالثاء من كل أسبوع إضافة إلى مهرجان يوم اجلمعة الذي يتمتع 
بخصم 50% للكيل���و ومهرجان الكيلو ويتمثل في بيع الكرتون 
بس���عر الكيلو، الفتا إلى أن هناك خضراوات تباع بسعر أقل من 

تكلفة الصندوق املوضوعة به.

كشف نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية 
علي الشايجي عن وجود خطط 
تنظيمية كبيرة بجانب املشاريع 
احلديث���ة للجمعية وفروعها 
والتي س���يكون لها دور فعال 
في تنش���يط حركة املبيعات 
الى  وإقبال املستهلكني، الفتا 
التعاونية  ان جمعية مشرف 
أطلقت برنامجا حافال باألنشطة 
االجتماعية والترفيهية والعلمية 
املتنوعة الى جانب املهرجانات 
التس���ويقية املميزة، وش���دد 
الشايجي على أهمية تطوير 

اخلدم���ات لتواكب التطور والواقع احلالي الذي نعيش���ه ويهدف 
بالدرجة االولى خلدمة املنطقة واملساهمني.

وكشف الش���ايجي عن بدء اجلمعية بتقدمي الهدية الرمضانية 
للمساهمني والتي تش���مل معظم السلع االساسية لشهر رمضان 
املبارك والتي نأمل ان حتظى برضا املساهمني، الفتا الى ان اجلمعية 
قامت بتجهيز فريق عمل خلدمة املساهمني واستقبالهم في مسرح 
ثانوية صالح ش���هاب للبنني ابتداء من اليوم ولغاية 30 اجلاري، 

وسيكون تسليم الهدية ببطاقة العائلة فقط.
وقال: ان جمعية مشرف ستقوم اليوم بافتتاح مهرجان رمضاني 
ضخم بأسعار تنافسية وبعضها بأسعار التكلفة وبعضها مدعومة 
من اجلمعية، خاصة الس���لع الغذائية واالستهالكية اخلاصة بهذا 

الشهر الفضيل.

حميد العنزي علي الشايجي 

في السوقين 3 و4 وبأسعار زهيدة

النويعم: تعاونية القرين ومبارك الكبير تطلق أكبر مهرجانين تسويقيين غدًا
افتت�اح ف�رع ث�انٍ للتموين وإع�الن طرح محالت لالس�تثمار خ�الل أي�ام وافتتاح الس�وق المرك�زي وتأثيثه خالل األش�هر الثالث�ة المقبلة

مبيعات الجمعية 46 ألف دينار 
يوميًا ووضعها المالي يبشر بالخير 

ش��دد املدير املعني فهاد النويعم على أن وضع اجلمعية 
املالي جيد جدا، رغم املرحلة االنتقالية التي متر بها، وقال: منذ 
بداية شهر يونيو بدأنا بإدخال اإليرادات واملبيعات حلساب 
جمعيتنا القرين ومبارك الكبير، فمبيعات اجلمعية تقدر ب� 46 
ألف دينار يوميا، وخالل هذين الشهرين أجرينا دراسة عن 
وضع اجلمعية وعن املوردين واإليجارات واملبيعات ورواتب 
املوظفني، وهلل احلمد، فإن مبيعات اجلمعية ومداخيلها تبشر 
باخلير، حيث إن املبيعات وصلت خالل شهرين إلى 3 ماليني 
و600 أل��ف دينار، علما أننا دفعنا للموردين حوالي نصف 
مليون من مستحقاتهم، وكذلك ألمالك الدولة مستحقاتها من 
1 أبريل 2010 حتى 31 مارس 2011 بنحو نصف مليون دينار 
أيضا، ولدينا س��يولة في البنوك تقدر حاليا بنحو مليونني 
و460 ألف دينار، مش��يدا باجلهود اجلبارة من قبل اللجنة 
املكلفة بفصل اجلمعية القدمية »القرين« نظرا ألنها من أكبر 
اجلمعيات على مستوى الكويت، وقال: نتوقع في شهر 8 أن 
يت��م االنتهاء من حتديد املركز املالي لكلتا اجلمعيتني العدان 
والقص��ور، والقرين ومبارك الكبير، ومن ثم فإننا نبش��ر 
اإلخوة املس��اهمني الكرام بوجود أرباح بإذن اهلل تعالى، إال 
أنه لن يتم حتديد نس��بة توزيع األرباح إال بعد االنتهاء من 

عملية فصل املخصصات للجمعيتني.

10% ال���ى 5% في األيام العادية، 
أما في ي���وم العرض )الثالثاء( 
فان البيع يكون بسعر التكلفة 
دون أي هام���ش ربح، مؤكدا أن 
جمعي���ة القرين ومبارك الكبير 
التزام���ا كامال بقرارات  ملتزمة 
جلنة مراقبة األسعار في احتاد 
اجلمعيات التعاونية، وذلك بهدف 
مواجهة أي ارتف���اع غير مبرر 
لالسعار، خصوصا فيما يتعلق 
بالسلع االساسية االستهالكية 
والغذائية التي حتتاجها األسرة 

بصفة دائمة.

فرع تموين ثان

وع���ن اخلطط املس���تقبلية 
أنه  النويعم  للجمعي���ة، ذك���ر 
خالل أيام سيتم افتتاح فرع ثان 
للتموين في منطقة مبارك الكبير 
قطعة 7 وذلك اضافة الى الفرع 
احلالي املوجود في سوق رقم 3 
مبنطقة القرين، وهو ما سيصب 
في خدمة املساهمني، مشيرا الى 
أنه سيتم أيضا خالل أيام اعالن 
طرح مناقصات الستثمار احملالت 
التابعة للسوق املركزي رقم 5 
مبنطقة مب���ارك الكبير من قبل 
أصحاب االختصاص، بعد أن مت 
أخذ موافقة وزارة الشؤون عليها، 
حيث تتمثل هذه االستثمارات في 
10 أنشطة منها مصبغة ومطعم 
وملحم���ة ومس���مكة ونظارات 
ومصور ومخبز وحلويات، اضافة 
الى الصيدلية التي ستدار بصورة 
مباشرة من قبل اجلمعية. وقال: 
انه جار تنفيذ املخططات الالزمة 
مع ادارة االنش���اءات في وزارة 
الشؤون لتجهيز وتأثيث السوق 
املركزي رقم 5، وذلك بالتعاون 
املكاتب االستشارية،  مع احدى 
متوقعا افتتاحه خالل األش���هر 

الثالثة املقبلة.
وأشار النويعم، الى أن السوق 
رقم 3 في منطقة القرين، يعتبر 
الس���وق املركزي الوحيد الذي 
يعم���ل في الوق���ت احلالي، كما 
أن هناك 24 ف���رع بقالة، تخدم 
مبجملها منطقتي القرين ومبارك 
الكبير، في حني أنه خالل األشهر 
املقبلة سيتم عمل دراسة للسوق 
املركزي رقم 4 على صعيد توزيع 
األنشطة االستثمارية وجتهيزه. 
وقال: لقد قمنا خالل فترة الصيف 
بتقدمي تذاكر األماكن الترفيهية 
والسياحية للمساهمني بأسعار 
مخفضة جدا، كما أننا نفكر في 
تسيير رحلة الى العمرة، وذلك 
بعد االنتهاء م���ن حتديد املركز 
املالي للجمعية ومن ثم تخصيص 

بند املعونة االجتماعية.

التي تذيل بعب���ارة »حتى نفاد 
البقاالت  الكمية«، بعكس جتار 
الذين يزاحمون املستهلكني، مما 
يحدث ربكة وازدحاما شديدين، 
عالوة عل���ى املخالفات التي قد 
ترصدها وزارة التجارة، من خالل 
وجود بضاعة في املخازن رغم 
ادعاء البعض أن الكمية نفدت، 
وهو ما تعتبره الوزارة حتايال، 
مضيف���ا بالقول: م���ن أجل ذلك 
ارتأينا أن تكون األسعار معقولة 
ومقبولة جلميع املستهلكني من 
مواطنني ومقيمني، ولكننا فكرنا 
من جان���ب آخر في تقدمي هدية 
رمضانية للمساهمني كما تقوم 
اجلمعيات األخرى، فترجمنا ذلك 
من خالل عم���ل تخفيض كبير 
مخصص للمساهمني ألصناف 
رمضانية معين���ة، حيث يقدر 
الفرق الذي يستفيد منه املساهم 

ب� 47 دينارا.
وأوضح النويعم أن اجلمعية 
ستس���تمر في اقام���ة مهرجان 
اخلضار والفواكه يوم الثالثاء من 
كل أسبوع، مشيرا الى أنها تقوم 
في هذا الصدد بعمل مقارنة أسعار 
اخلضار والفواكه مع األس���واق 
التعاونية  املوازية واجلمعيات 
الزميلة، وذل���ك لتقدمي أصناف 
اخلضار والفواكه بأقل األسعار، 
وقال: من جانبنا خفضنا هامش 
الرب���ح اخل���اص باجلمعية من 

منذ أمس األحد بتوزيع كوبونات 
التخفيضات على املساهمني الذين 
يقدر عددهم ب� 8000 مس���اهم، 
لالستفادة من هذا املهرجان املميز، 
الذي يعتبر خطوة س���باقة في 

تاريخ اجلمعية الفتية.
من جهة أخرى، أكد النويعم 
الذي كان يش���غل منصب نائب 
رئيس مجلس االدارة املعني في 
جمعي���ة الصليبخات والدوحة 
التعاونية س���ابقا، أن اجلمعية 
ستطلق غدا في السوق املركزي 
رقم 3 مهرجانا تسويقيا رمضانيا 
ضخما يشمل عموم املستهلكني من 
املواطنني واملقيمني، وسيتضمن 
أيضا تخفيض���ات كبيرة على 
1000 سلعة غذائية واستهالكية 
مدعومة من قبل اجلمعية اضافة 
الى تضم���ني البضائع املجانية 
في املهرجان، ودعم الش���ركات 
امل���وردة والت���ي تعاون���ت مع 
اجلمعية بص���ورة كبيرة جدا، 
مما س���يخفف من وط���أة غالء 
بعض ه���ذه األصناف ويجعلها 
في متناول اليد بأسعار مقبولة 
ومريحة بالنسبة للجميع، وقال: 
اننا لم نقم بتخفيض األس���عار 
في هذا املهرجان بصورة كبيرة 
ج���دا، وذلك ملا يترتب على ذلك 
من خسارة على اجلمعية، حيث 
أثبتت التجارب أن املواطن واملقيم 
ال يستفيدان من هذه املهرجانات 

محمد راتب
شدد املدير املعني في جمعية 
القرين ومبارك الكبير التعاونية، 
فه���اد محمد النويع���م، على أن 
اجلمعي���ة اجلدي���دة والفتية، 
تعمل على قدم وساق، وتتطلع 
من خالل اس���تراتيجية حكيمة 
ومدروسة الى أن تكون سباقة 
على مستوى تعاونيات الكويت 
في ترجمة األهداف التي أسست 
من أجلها احلركة التعاونية، وعلى 
رأسها توفير السلع االستهالكية 
والغذائية والكماليات بجودة عالية 
وأسعار تنافسية، وخدمة املنطقة 
السكنية ومرافقها، وتفعيل املزيد 
من األنشطة االجتماعية والثقافية 
والترفيهية املتنوعة، عالوة على 
دورها املنشود في احلد من تفشي 
ظاهرة الغالء الفاحش، وتخفيف 
املعاناة ع���ن املس���تهلكني من 
املواطنني واملقيمني على حد سواء، 
مشيرا الى أن منصبه كمدير معني 
بعد فصل جمعية القرين � سابقا 
� الى جمعيتي العدان والقصور، 
والقرين ومب���ارك الكبير بقرار 
وزاري ص���در بتاريخ 15 مارس 
املاضي، امنا هو منصب تكليف 
ال تشريف، ومعربا عن أمله في 
أن يكون على قدر املس���ؤولية 
واألمان���ة التي أوكلت اليه، وأن 
يترك بصمات واضحة في تطوير 
اجلمعية والعمل على نهضتها 
وابراز جوهر احلركة التعاونية 

في املنطقة.
وكش���ف النويعم في مؤمتر 
صحاف���ي عقده مببن���ى االدارة 
للحديث عن االستعدادات ملوسم 
شهر رمضان املبارك ومهرجاناته 
التسويقية وأنشطته االجتماعية، 
أن اجلمعية ستطلق غدا الثالثاء، 
مهرجانا رمضانيا فريدا مخصصا 
للمساهمني في السوق املركزي 
رقم 4، ه���و األول من نوعه في 
تاريخ املنطقة، والذي سيتضمن 
تخفيض���ات هائلة جدا على 30 
س���لعة غذائي���ة واس���تهالكية 
حتتاجها األسرة في شهر رمضان 
املبارك، حيث ستباع تلك السلع 
بأس���عار زهيدة وبأقل من ثمن 
التكلفة بكثير، وعلى سبيل املثال، 
فان زجاجة الشراب املركز التي 
يقدر س���عرها الع���ادي ب� 690 
فلسا، ستباع ب� 145 فلسا فقط، 
بل يستطيع املساهم أن يحصل 
عل���ى كرتونة كامل���ة حتتوي 
عل���ى 12 زجاجة منه���ا، كما أن 
 كيس األرز الفاخ���ر الذي يباع 
ب���� 12 دين���ارا س���يتم تقدميه 
للمساهم ب� 7 دنانير فقط، الفتا 
ف���ي هذا الصدد الى أنه مت البدء 

تعاونية القرين ومبارك الكبير تطلق أكبر مهرجان تسويقي غدا

فهاد النويعم خالل املؤمتر الصحافي فهاد النويعم


