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ناصر املسيلم

)انور الكندري(محمد ناصر اجلالل محمد ناصر اجلالل خالل املؤمتر الصحافي  

د.معصومة املبارك خالل جولتها في مهرجان السلع الرمضانية بجمعية مشرف التعاونية  )قاسم باشا(

الجالل: تعاونية هدية تطلق مهرجان السلع الرمضانية 
على 200 سلعة بخصومات بين 25 و %50

المسيلم: تخفيضات تصل لـ %70 
تشمل 350 صنفًا في تعاونية العارضية

محمد راتب
أعلن عض���و مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة املش���تريات في 
جمعية العارضي���ة التعاونية، 
ناص���ر املس���يلم، أن اجلمعية 
أطلق���ت مهرجانها التس���ويقي 
للسلع الرمضانية، والذي يأتي 
في سياق العمل الدؤوب والسعي 
احلثيث من قبل مجلس اإلدارة 
في االلتزام بالثوابت التعاونية 
والعمل على الوصول إلى أهدافها 
الس���امية، وعلى رأسها حتقيق 
األمن الغذائي للمواطنني، وتوفير 
السلع بأسعار تنافسية،  أجود 
السيما مع ما شهدته البالد خالل 
الس���نوات األخيرة من تفش���ي 
ظاهرة ارتفاع األسعار على املواد 
الغذائية واالستهالكية، مما أرهق 
كاهل املواط���ن واملقيم على حد 
س���واء، وح���ث الغيورين على 
إيجاد متنفس يوازي هذا الغالء، 
وذلك من خ���الل عمل العروض 
التس���ويقية املدروسة واملميزة 

في اجلمعيات التعاونية.
وق���ال املس���يلم: ان جمعية 

املهرجان  الدعم إلجن���اح ه���ذا 
األول م���ن نوعه، ع���الوة على 
دعم اجلمعية للسلع املشمولة 
بالعروض، وتقدميها للمستهلك 

الكرمي دون أي هامش ربح.
ولفت املسيلم إلى أن املهرجان 
الرمضاني الذي أطلقته جمعية 
العارضية، يض���م تخفيضات 
كبيرة بنسبة تتراوح بني %25 
و100% )واحد + واحد مجانا(، 
وتطول أكثر من 350 من السلع 
الرمضانية االس���تهالكية منها 
والغذائية، والتي حتتاجها ربة 
األسرة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن 
يدخل الفرحة والسرور على قلوب 
املستهلكني، ليزيدهم بهجة مع 
دخول غرة شهر رمضان املبارك، 
وقال: إننا لن نألو جهدا بإذن اهلل 
في إرضاء أهالي املنطقة الكرام 
والذين نلنا ثقتهم الغالية، فكان 
حقا علينا أن نقدم لهم كل ما هو 
جديد ونبذل كل اجلهد من اجل 
إسعادهم والعمل على راحتهم 

وتوفير كل احتياجاتهم.
من جانب آخر، اعتبر املسيلم 

العارضية هي مدرسة العروض 
واملهرجان الرمضاني الذي تقيمه 
يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن 
رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء 
يعملون على قدم وساق إلرضاء 
الكرام  طموح���ات املس���اهمني 
وعموم املستهلكني، موضحا في 
هذا الس���ياق، أن هذا املهرجان 
وأس���عاره التنافسية لن يكون 
حكرا على السوق املركزي، وإمنا 
سيشمل جميع أسواق اجلمعية 
العارضية،  في أرجاء منطق���ة 
وذل���ك بهدف تخفي���ف الزحام 
الذي لوحظ في األسواق املركزية 
لبعض اجلمعيات خالل إطالق 
التسويقية، إضافة  مهرجاناتها 
إلى توفير أجواء مريحة للتسوق، 
وتخفيف عناء الذهاب إلى السوق 
املركزي على املساهمني والسيما 

كبار السن منهم.

ديمومة بال انقطاع

وعل���ى صعيد آخر، كش���ف 
املسيلم، أن اخلطة احملكمة في 
إطالق هذا املهرجان الرمضاني، 

تقتضي اس���تمرارية ودميومة 
املهرجان طيلة ش���هر رمضان 
املبارك، مع االلتزام بتوفير السلع 
التي تكفي حتى نهاية الش���هر 
الفضيل، ولي���س مقيدا بعبارة 
»حتى نفاد الكمية« والتي ال يؤمن 
بها مجلس اإلدارة، نظرا ملا أثبتته 
التجربة من تبعات غير حميدة 
في الكثير من األحيان، مش���يرا 
إلى أن هناك م���ا يزيد على 160 
من الش���ركات املوردة في شتى 
التخصصات، ساهمت في تقدمي 

أن اخلدمات التي تقدمها اجلمعية 
للمستهلك من خالل هذه العروض 
واملهرجانات التسويقية الضخمة، 
هي مبثابة توزي���ع أرباح على 
املتسوقني منها، ولكن بصورة 
غير مباش���رة، مؤك���دا أن لدى 
مجل���س إدارة اجلمعية العديد 
من اخلطط واملفاجآت واألنشطة 
االجتماعية املميزة خالل الشهر 
الدعم  إلى  الفضيل، باإلضاف���ة 
الالمح���دود ل���دور العبادة من 
مس���اجد ودور حتفيظ القرآن، 
حيث سيتم توفير كل متطلبات 
اإلخوة املصلني في مساجد املنطقة 
م���ن عصائر ومياه معبأة وذلك 
خالل صالتي التراويح والقيام 
واللتني تتسمان باألجواء اإلميانية 
العط���رة، متوجه���ا ف���ي ختام 
تصريحه بالشكر للثقة الغالية 
من قبل املس���اهمني، وداعيا أن 
يبارك اهلل لألمة اإلسالمية عموما 
والشعب الكويتي خصوصا قرب 
حلول شهر رمضان املبارك، أعاده 
اهلل على املسلمني جميعا باليمن 

واخلير والبركة.

رئيس مجلس اإلدارة أكد عودة دورة كرة القدم الرمضانية بعد توقف دام 5 سنوات

تطلق مهرجانًا رمضانيًا ضخمًا في جميع أسواقها وفروعها طيلة الشهر الفضيل وليس »حتى نفاد الكمية«

إدخـــال اإلضافـــات علــــى السـوق المركـزي وإعـادة تنظيمـه 
ألفـًا  36 إلـى  دينـار  آالف   5 مـن  اليوميـة  المبيعـات  رفـع  علـى  يسـاعد 

المهرجانـات التسـويقية هـي المتنفـس الوحيـد مـن ظاهـرة الغـالء الفاحش 
المهرجـان إلنجـاح  الدعـم  قدمـت  شـركة  و160  األسـعار  فـي  المبـرر  وغيـر 

محمد راتب
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية 
هدية التعاونية محمد ناصر اجلالل 
افتتاح مهرجان السلع الرمضانية 
حتى نفاذ الكمية بعرض 200 سلعة 
غذائية واستهالكية بنسبة خصم 
تتراوح ب����ني 25 و 50%، موضحا 
ان اخلصومات املطروحة مدعومة 
من قبل الشركات املوردة بالتعاون 
مع اجلمعية، مش����يرا الى اهمية 
الع����روض اخلاصة واملتميزة في 
توفير احتياجات املستهلك بأسعار 

تنافسية.
وقال اجلالل في مؤمتر صحافي 
ان اجلمعية قام����ت باعادة دورة 
كرة القدم الرمضانية بعد توقفها 
ملدة 5 سنوات وفي الوقت نفسه 
مت التجهيز القامة مسابقة حتفيظ 
القرآن الكرمي جلميع الفئات العمرية 
مع تقدمي اجلوائز العينية واملادية 

للفائزين باملراكز االولى.
وكش����ف عن قي����ام اجلمعية 
بتحقي����ق اعلى نس����بة مبيعات 
الى  منذ س����نوات ويرج����ع ذلك 
التطوي����ر والتحديث الذي ادخل 
على الس����وق املركزي اضافة الى 
انشاء املصاعد وتخصيص مواقف 
لذوي االحتياج����ات اخلاصة كما 
مت اعادة تنظيم الس����وق لتوفير 
الراحة للمستهلكني وكبار السن 
بصفة خاصة مما يساعد على رفع 
املبيعات اليومية من 5 آالف دينار 
الى 36 الف دينار، مما يؤكد مدى 
ثقة املساهمني ورواد السوق في 

مصداقية اسعارنا.

تخفيض اسعار الخضار والفاكهة

واعلن عن اس���تحداث خدمة 
تخفيض اسعار اخلضار والفاكهة 

العودة الى املدارس عبر توفير 
جميع اللوازم واالدوات املدرسية 
بأق���ل االس���عار وبأعلى جودة 
مبش���اركة اكثر من 50 ش���ركة 
متخصصة في توريد القرطاسية 
امل���اركات العاملية،  من مختلف 
مؤكدا حرص اجلمعية على تواجد 
جميع االس���عار خالل املهرجان 
للبيع بأسعار مخفضة خصوصا 
في ظل تنافس الش���ركات الذي 
سيكون في صالح املستهلك من 
حيث السعر واجلودة حيث يصل 

التخفيض الى %35.

المشاريع المستقبلية

وحول املشاريع املستقبلية، 
قال اجل���الل ان مجلس االدارة 
حريص على تطوير مبيعات 

من خالل اقامة املهرجان التسويقي 
كل يوم اربعاء مع توفير اجلودة 
والسعر املناسب،مؤكدا ان هذه 
اخلدمة كانت مفقودة في السابق 
ولم يتمتع بها املس���اهمون او 

سكان هدية.
ولف���ت الى قي���ام اجلمعية 
بتوفي���ر كوبون���ات لفئة ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة من ابناء 
املنطقة بقيمة 25 دينارا كهدية 

رمضانية لكل معاق.
وفي الوقت نفسه مت توفير 4 
مواقف مخصصة للمعاقني بالقرب 
من باب السوق املركزي للتخفيف 

من معاناتهم.
وكشف اجلالل عن االستعدادات 
التي تق���وم بها اجلمعية القامة 
مهرجان القرطاس���ية مبناسبة 

اجلمعية العادة توزيع االرباح 
على املساهمني بعد ان حرموا 
منها ملدة 3 سنوات بسبب قرار 
الشؤون بشأن حتويل االرباح 
الى مخصص االنشاءات للصرف 

على املباني اجلديدة.
اما بالنسبة لالنشاءات التي 
قامت بها اجلمعية، فهي تتعلق 
ببناء فرع في قطعة 4 اضافة 
الى تطوير ف���رع في قطعة 3 
وانشاء فرع آخر في مستشفى 

العدان.
واكد ان اسعار السلع الغذائية 
واالستهالكية تشهد انخفاضا 
محلوظا بس���بب تواجد جلنة 
مراقبة االسعار وقيامها بوضع 
سعر البيع للتاجر وللمستهلك 
ايض���ا بعد اضافة هامش ربح 

اجلمعية املقرر من قبل وزارة 
التجارة وهو %10.

الى اهمية  واش���ار اجلالل 
قيام اجلمعي���ة بعمل مقارنة 
اس���عار مع االسواق املجاورة 
لها لتخفيض سعر اي سلعة 
مرتفعة عن مثيلتها في االسواق 

االخرى.
وطالب اجلالل مس���ؤولي 
وزارة الصح���ة بتمديد خدمة 
املستوصف ليعمل على مدار 
اليوم حلاجة السكان الى اخلدمة 
الصحية ملدة 24 ساعة، مشيرا 
الوزارة  انه قام مبخاطبة  الى 
من���ذ فترة ول���م يوجد اي رد 

حتى اآلن.
واش���ار الى قيام اجلمعية 
بدع���م جمي���ع املؤسس���ات 
احلكومية املتواجدة في منطقة 
عمل اجلمعي���ة بتوفير جميع 
احتياجاتها العينية وغيرها من 
االجهزة املهمة التي تعمل على 

تيسير عمل هذه املؤسسات.
ودعا وزارة الش���ؤون الى 
ضرورة اعادة النظر واملطالبة 
بتعدي���ل امل���ادة 17 من قانون 
التعاون التي تنص على اجراء 
االنتخابات بعد انتهاء املجلس 
من اعتماد ميزانية اجلمعية ل� 
4 اشهر مما ساهم في التأثير 
على ميزانية املجلس اجلديد 
ال���ذي س���يتم انتخابه، حيث 
الذي  الق���دمي  يق���وم املجلس 
انتهت ميزانيته بالتعدي على 
مخصص املعونة االجتماعية 
للسنة املالية اجلديدة مع انها 
الذي  من حق املجلس اجلديد 
سيحاسب على ميزانيته امام 

املساهمني والوزارة.

تخفيـض أسـعار الخضـار والفواكه عبـر مهرجان 
تسـويقي كل أربعاء مع توفير الجودة والسعر المناسب

نطالب بتعديل المادة 17 من قانون التعاون وعدم 
السماح للمجلس القديم بالتعديل على ميزانية الجديد

توفيـر 4 مواقــف وكوبونــات لـذوي 
االحتياجـات الخاصـة مـن أبنـاء المنطقـة 
بقيمـة 25 دينارًا كهديـة رمضانية لكل معاق

معصومة: ال أرى أي دور لـ »التجارة« في تخفيض 
األسعار و»المواشي« أوقعت نفسها بين »حانة ومانة«

أسواق التمور تشهد حركة عرض نشطة 
ورواجًا موسميًا قبيل شهر رمضان

محمد راتب
هنأت النائبة د.معصومة املبارك مساهمي جمعية 
مش����رف التعاونية وروادها بقدوم ش����هر رمضان 
املبارك الذي حتتفي به اجلمعية بش����كل مميز من 
خالل حربها على االس����عار قبيل بدء الشهر الكرمي 
وتنظيم مهرجانها السنوي لتخفيض االسعار على 

الكثير من السلع.
وأشارت خالل افتتاحها مساء امس االول ملهرجان 
الس����لع الرمضانية بجمعية مشرف التعاونية الى 
ان تخفيض االسعار بنس����بة تصل الى 50% ميثل 
جهدا مميزا ملجلس ادارة اجلمعية لصالح املساهمني 
واملستهلكني بوجه عام وهو ما يجذب سكان منطقة 
مشرف واملناطق احمليطة الى الشراء من اجلمعية 
واالفادة من تلك التخفيضات املميزة على ما يقارب 
ال� 700 سلعة وتوفير احتياجاتهم حتت سقف واحد 
بدال من التوجه الى اكثر من جمعية للحصول على 

حاجاتهم بأسعار مناسبة.
وأشارت د.املبارك الى روح الشباب املتمثلة في 
اعضاء مجلس ادارة اجلمعية والتي كان لها اكبر االثر 
في جذب املس����تهلكني عن طريق تسويق املنتجات 

واملعروضات بشكل الفت.
وفي ردها على سؤال عما اذا كان لوزارة التجارة 
دور في خفض االس����عار، قال����ت املبارك: ال أرى ان 
لوزارة التجارة دورا في تخفيض االسعار الذي قامت 

به اجلمعية، ألن هذا اجلهد يعود الى اعضاء مجلس 
االدارة والشركات التي تعاونت معهم لدعم املهرجان، 
وال مجال هنا للمجامالت، فالتخفيض حتى لو كان 

بسيطا سيستفيد منه اجلميع بدون شك.
وطالبت د.املب����ارك وزارة التجارة بالقيام بدور 
اكبر في مجال محاربة ارتفاع االسعار، خاصة بعد 
احلديث عن أزمة حلوم قادمة في الكويت، الفتة الى 
ان شركة املواشي لالسف الشديد أوقعت نفسها بني 
حانة ومانة، وبالتالي نتمنى ان تقوم وزارة التجارة 
بدور فاعل حملاربة ارتفاع االس����عار ليس فقط في 
اجلمعيات، بل في االس����واق االخرى والتي تش����هد 
املزيد من التجاوزات والتي تصل الى حد بيع السلع 

منتهية الصالحية.
وحول دعمها جلمعية مشرف قالت املبارك انها 
تدعم جميع ابناء الدائرة االولى ألنها بالفعل دائرة 

مميزة، بل وقدوة جلميع الدوائر االنتخابية.
وعما اذا كانت جلسات مجلس االمة في دور االنعقاد 
املقبل ستشهد مناقشة قضية ارتفاع االسعار مجددا، 
أكدت املبارك ان دور االنعقاد الفائت ش����هد جلسة 
خاصة ملناقشة ارتفاع االسعار وحملت توصيات الى 
وزير التجارة بضرورة العمل على خفض االسعار 
والس����يطرة عليها، الفتة الى امكانية وجود جولة 
اخرى للمجلس ملراجعة هذه التوصيات والوقوف 

على مدى التزام وزارة التجارة بها.

خالل افتتاحها مهرجان السلع الرمضانية بجمعية مشرف

منتهى الفضلي )كونا(: تش���هد أسواق 
ومحال التمور املنتشرة في أسواق الكويت 
خالل هذه االيام التي تسبق شهر رمضان 
املبارك حركة عرض نشطة نتيجة االقبال 

املتزايد من جانب املستهلكني.
وقال عبداملجيد املال وهو احد جتار التمور 
في منطقة الشويخ ان شهر رمضان املبارك 
يعد أحد املواسم املهمة لرواج التمور وزيادة 
نسبة املبيعات، مشيرا الى ان الطلب يكثر 
على كل اصنافها بش���كل عام اال ان صنفي 
»االخالص« و»السكري« يتصدران املرتبة 
االولى بالنسبة للمستهلكني من املواطنني.

واضاف املال ان سعر التمر من االصناف 
اجليدة ارتفع من دينار ونصف الدينار الى 
دينارين عن العام املاضي ألن شهر رمضان 
جاء مبك���را، ما يعني انه ليس كل اصناف 
التمر قد نضجت على اش���جار النخيل في 

الوطن العربي.
وذكر ان االصناف اجليدة واملطلوبة من 
التمر في منطقة اخلليج واجلزيرة العربية هي 
متور »االخالص والزبدة والغرض واخلصاب 
واخلينزي واحللوة والروثان ونبوت سيف 
والصقعبي واملكتومي واملسكاني وجالجل 
واحلق���ي وال���ذاوي والس���كري والبرحي 
واخلضري وخيني وقنطار أسود وقنطار 

أبيض وشقرا ورزيزي والصفري«.
واضاف ان صنف »عجوة املدينة« اغلى 
انواع التمور على االطالق، اذ يصل س���عر 
الكيلوغرام الواحد منه الى ثمانية دنانير 
واحيانا الى 10 دنانير »وذلك بسبب قيمتها 

الغذائية والدينية وكمياتها القليلة«.
واش���ار الى ان صن���ف »العنبرة« الذي 
يفضله الكثير من الزبائن يتراوح س���عره 
بني 4.5 و5.5 دنانير للكيلوغرام بينما يزداد 
الطلب على متر »االخ���الص« ألنه متوافر 
باألسواق دائما وسعره معقول ما بني 2.5 

و3.5 دنانير.
وذكر ان صنف »املبروم« الذي يأتي من 
املدينة املنورة يعد من انواع التمور الغالية 
نسبيا حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد 
منه بني 3.5 و5 دنانير، بينما يبلغ س���عر 

»البرحي« دينارا ونصف الدينار.
من جانبه، قال مدير ادارة االرشاد الزراعي 
في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية غامن الس���ند ل� »كونا« ان موسم 
كبس التمر بدأ منذ ش���هر يوليو املاضي، 
مش���يرا الى ان درجة نضوج ثمار النخيل 
تعتمد على درجة حرارة اجلو، فكلما ارتفعت 
احلرارة ساعد ذلك على نضوج البلح وكبر 

حجمه.
وبني السند ان أفضل انواع النخيل التي 
تتم زراعتها في الكويت واملناطق القريبة 
وتكبس منها التم���ور احمللية هي اصناف 
»البرحي وابرمي واشكر وسعمران وحالوي 
وفرسي ولوزي«، مضيفا ان اقبال املواطنني 
يزيد على صنفي »البرحي« و»االخالص«.

وافاد بأن ثمرة النخيل متر بسبع مراحل 
هي »الطلع وغريض والبلح والزهو والبسر 
والرطب والتمر«، حيث ان التمر هو الطور 
األخير ملرحلة نضج ثمرة النخيل حيث يغسل 

ثم يتم نشره في اماكن جافة وتخزينه.


