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محمد راتب
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
جمعية خيطان التعاونية، خالد 
ض���اوي العتيبي، أن اجلمعية 
أع���دت آلي���ة جدي���دة لتوزيع 
الغذائية على  التموينية  املواد 
املس���تفيدين م���ن البطاق���ات 
التمويني���ة في منطقة خيطان 
بص���ورة حضاري���ة منتظمة، 
وذلك في ضوء املكرمة األميرية 
السامية، والتي ستستمر ملدة 
سنة كاملة، الفتا إلى أن أعضاء 
مجلس اإلدارة ال يألون جهدا في 
البحث عن أفضل السبل إلراحة 

املس���اهمني، وذلك من خالل خلق انسيابية في 
طريقة التوزيع من فروع التموين، وتس���هيل 
عملية احلصول على مستحقاتهم دون حدوث 

زحامات خانقة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي: إن اجلمعية 
بدأت في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتنسيق مع 
وزارة التجارة لتوفير جميع الس���لع ولضمان 
س���هولة التوزيع وتغطية أكبر عدد ممكن من 
املس���تفيدين، وعلى رأس اإلج���راءات التي مت 
اتخاذها، متديد ساعات العمل والدوام في فروع 
التموين لتصبح من الس���اعة الثامنة صباحا 
حت���ى الثامنة مس���اء دون أي توقف، الفتا إلى 
أن اجلمعي���ة زادت أيضا عدد املوظفني في هذه 
الفروع لضمان راحة املس���تفيدين في منطقة 
خيط���ان من البطاقات التمويني���ة والتي يقدر 

عددها ب� 3500 بطاقة.
من جهة أخ���رى، أعلن العتيبي أن اجلمعية 
استكملت في الفترة األخيرة إجراءات التخلص 

من العمالة الهام���ش���ية لديها، 
ومتكنت م���ن توفي���ر مب���لغ 
وق�������دره 15 أل���ف دينار من 
بن���د الرواتب س���تتم إضافتها 
إل���ى املي������زانية، الفتا إلى أن 
اجلمعي���ة تتجه إل���ى حتقيق 
مبيع���ات قياس���ية وأرب����اح 
ممي���زة س���يتم توزيعها على 
املساهمني بإذن اهلل تعالى، وقال: 
إننا ماضون في خدمة املنطقة 
ومرافقها وأهاليها وذلك من خالل 
إبراز جوه���ر العمل التعاوني 
وإطالق املزي���د من املهرجانات 
التي تس���هم في  التس���ويقية 
تخفيف ح���دة الغالء عن املس���تهلكني، إضافة 
إلى دعم البرامج الثقافية والدورات التدريبية 
واألنشطة الدينية والترفيهية، وتوفير احتياجات 
املدارس واملس���اجد واملراكز الصحية والدوائر 
احلكومية ف���ي املنطقة لتقدم لألهالي أفضل ما 

لديها من خدمات.
العتيبي  وف����ي خ���تام تصريح���ه، توجه 
بأسمى آيات الش���كر إلى صاحب السمو األمير 
على كرمه مع أبنائه املواطنني وشعوره بهم في 
إطار هذه املكرمة الس���امية التي تتسم باحملبة 
والود، وجتس���د معاني األبوة وتواصل احلاكم 
مع احملك���وم وقال: إن هذا لي���س بغريب على 
س���موه، ونرجو له دوام الصحة والعافية، كما 
توجه العتيبي بالتهنئة إلى معالي وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل، د.محمد العفاسي على عودته 
إلى أرض الوط���ن من رحلة العالج في اخلارج 
والتي تكللت بالنج���اح بفضل اهلل، متمنيا له 

دوام الصحة والعافية.

العبيان: تعاونية سلوى أطلقت مهرجان البنشر بأسعار تنافسية
بالتعاون مع »غلف إكسبريس« ـ البابطين

محمد راتب
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
جمعي���ة س���لوى التعاونية، 
العبي���ان، أن مجلس  احم���د 
إدارة اجلمعي���ة يبذل ما ميلك 
من إمكان���ات من أجل تخفيف 
حدة الغالء وارتفاع األسعار عن 
املستهلكني، وذلك من خالل إقامة 
املزيد من املهرجانات التسويقية 
املمي���زة، معتبرا أن ذلك ينبع 
من حرص اجلمعية على الوفاء 
بالتزاماتها جتاه أهالي املنطقة 
واملس���اهمني واملقيمني بتقدمي 
أفض���ل اخلدم���ات واملنتجات 

بأسعار تنافسية.
وقال العبيان خالل تصريح 
صحاف���ي أدلى به على هامش 
التس���ويقي  افتتاح املهرجان 
لفرع البنشر في جمعية سلوى 
التعاوني���ة بحض���ور أعضاء 
مجل���س اإلدارة، وبالتع���اون 
مع ش���ركة »غلف إكسبريس« 
إحدى شركات مجموعة البابطني 
والراعي الرس���مي للمهرجان: 
إن املهرجان يأتي ضمن خطة 
التي  التس���ويقية  اجلمعي���ة 
تهدف إلى تخفيف العبء عن 
املستهلكني، كما نعد املساهمني 

باملزي���د من ه���ذه املهرجانات 
على كافة السلع االستهالكية 
إلى أن هذا  والغذائية، مشيرا 
املهرجان سيستمر حتى نهاية 
أهالي  الش���هر اجلاري، داعيا 

املنطقة إلى زيارة فرع البنشر 
واالس���تفادة من التخفيضات 
التي تش���مل زيوت محركات 
الس���يارات وكذلك اإلط��ارات 

والبطاريات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس 
في شركة غلف إكسبريس، أحمد 
البابطني  رمضان، أن ش���ركة 
تتميز بخبراتها العريقة، وبأنها 
منفتحة عل���ى إقامة مثل هذه 

التسويقية، وذلك  املهرجانات 
في إطار خطة الشركة الهادفة 
إلى توفير املنتجات االستهالكية 
اخلاصة بالس���يارات بأسعار 
تنافسية، وذلك في ظل ارتفاع 

املواد  الذي ش���هدته  األسعار 
األولية على مستوى العالم.

وق���ال: إن ش���ركة غل���ف 
إكسبريس هي إحدى شركات 
مجموع���ة البابط���ني والت���ي 

تتعامل مع ع���دة منتجات في 
مجال احتياج الس���يارات مثل 
الزيوت واإلطارات والبطاريات 
ومنتجات العناية بالسيارة كما 
أنه���ا الوكي���ل املعتمد لزيوت 

توتال بالكويت وإطارات دنلوب 
وإطارات ماكس وإطارات فيدرال، 
الفتا إلى أن الشركة موجودة 
في سوق الكويت منذ 60 عاما 

وتتمتع مبكانة جيدة.

أحمد العبيان واحمد رمضان واعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية أثناء افتتاح مهرجان البنشر

تتضمن زيادة األجهزة والمحاسبين ومواصلة الدوام حتى الـ 8 لياًل

العجمي: تعاونية الرقة تفّعل خطة ذكية
ٍ لصرف تموين المنحة األميرية بشكل راق

بّين استحداث آلية سحب األرقام لتخفيف الزحام في فروع التموين

الدجيني: »تعاونية العارضية« أعدت خطتها 
لتوزيع المواد على المستحقين بصورة حضارية 

محمد راتب
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة في جمعية العارضية 
التعاونية، محمد مطلق الدجيني، أن اجلمعية استكملت 
استعداداتها وتأهبت لصرف املواد التموينية املجانية 
على املس����تحقني لها، وذلك من خالل آلية مدروسة 
تكفل انسيابية العمل وتضمن عدم حدوث زحامات 

بني صفوف املستفيدين الكرام.
وق����ال الدجيني في تصريح صحافي أدلى به، ان 
مجلس اإلدارة عقد اجتماعا خاصا بهذا الشأن، أسفر 
عن اخلروج بخطة محكمة لتمكني املساهمني الكرام 
من احلصول على مستحقاتهم من املواد التموينية 
املجانية بصورة حضارية، تالفيا حلدوث أي ازدحامات 
أو مش����اكل من ش����أنها أن تعيق طريقة التوزيع أو 
تتس����بب في تأخيرها، موضح����ا أن أهم معالم هذه 

اخلط����ة الذكية التي اتخذها مجلس اإلدارة تتمثل في اس����تخدام جهاز 
لسحب األرقام، مثلما هو متبع في املراكز الصحية، وهي آلية تنظيمية 
جديدة تعتبر سابقة في تاريخ العمل التعاوني، حيث ستسهم بصورة 
فاعل����ة في منع حدوث الزحام ومش����اكل االصطفاف في الطوابير، كما 
أنها ستحول دون حدوث أي مشاكل بني أصحاب البطاقات التموينية 

وموظفي الفروع.
وأضاف الدجيني أن اخلطة تتضمن أيضا زيادة في عدد س����اعات 
الدوام في أف����رع التموين التابعة ملنطقة عمل اجلمعية، لتفتح أبوابها 
للمس����تفيدين الكرام بص����ورة متواصلة من الس����اعة الثامنة صباحا 
وحتى الس����اعة الثامنة مساء، في حني مت زيادة اثنني من املوظفني في 
كل فرع متوين وستتم إضافة آخرين إن استدعت احلاجة ذلك تبعا ملا 

تقتضيه املصلحة.
رسائل نصية

من جان����ب آخر، لفت الدجين����ي إلى أن اجلمعية س����تقوم في هذا 
اإلطار بالتواصل مع املساهمني الكرام واملستفيدين من املواد التموينية 

املشمولة مبنحة صاحب السمو، وذلك من خالل الرسائل 
النصية القصيرة، والتي ستتضمن إرشادات لتوجيه 
املستحقني سواء بالنسبة لساعات دوام العمل أو مع 
حدوث تغييرات في اآللية املتبعة أو اس����تحداث فرع 

جديد لتوزيع املواد التموينية.
وعلى صعيد متصل، طالب الدجيني وزارة التجارة 
بتوفير جميع السلع التموينية املستحقة للمواطنني 
والتنسيق مع اجلمعيات التعاونية بالصورة املثلى 
للحيلولة دون حدوث نقصان فيها على مدار الشهر 
نظرا ألن ذلك سيسهم في انتفاء العدالة بني املواطنني، 
وقال الدجيني: إننا نناشد وزارة التجارة توفير أهم 
سلعتني تعانيان من نقص حاد وهما الزيت والدجاج، 
الفتا إلى أن مجلس اإلدارة يسعى جاهدا إلى االرتقاء 
والنهوض باجلمعية والعمل على تنش����يط املبيعات 
وحتقي����ق املزيد من األرباح، وذلك من خ����الل العمل اجلاد على جميع 

الصعد اإلنشائية واالجتماعية واملهرجانات التسويقية.
آيات التهاني

وتوجه الدجيني بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل الكويت 
والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور 5 سنوات على تولي سموه 
مسند االمارة، مثمنا املكرمة األميرية التي زادت من مشاعر البهجة لدى 
املواطن الكويتي والذي يعيش هذه األيام فرحة ال توصف مبناس����بة 
االعياد الوطنية عيدي الوطني والتحرير ومرور 50 عاما على استقالل 
الكويت احلبيبة. وأوضح الدجيني قائال: ليست بغريبة على صاحب 
السمو األمير الذي طالت أياديه اخليرة جميع أبناء الكويت، مبا يؤكد 
العالق����ة الوثيقة واملتميزة التي تربط قي����ادة هذا البلد املعطاء بأبناء 
شعبه. كما توجه الدجيني بأسمى آيات التهنئة بعودة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي إلى أرض الوطن ساملا، بعد رحلة 

العالج، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية 
فهاد نه���ار العجم���ي أن اجلمعية اس���تكملت 
استعداداتها بخصوص صرف املواد التموينية 
املجانية املشمولة باملنحة األميرية للمستحقني 
لها من املساهمني الكرام، وذلك من خالل خطة 
إس���تراتيجية تضمن صرف امل���واد التموينية 
بصورة حضارية راقية بعيدا عن الزحام املتوقع 
السيما خالل األيام األولى من الشهر، الفتا إلى أن 
تفعيل هذه اخلطة من شأنه أن يخلق انسيابية 
كبيرة في العمل، وميكن املستفيدين من منحة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، من 
احلصول على مس���تحقاتهم دون أي مشاكل أو 

حدوث ازدحامات خانقة.

الربط اآللي

وأشار العجمي إلى أن مجلس اإلدارة ومنذ اإلعالن عن توزيع 
املواد التموينية مجانا، قد أولى هذا الشأن اهتماما كبيرا، وذلك 
لتيسير عملية صرف املواد التموينية للمستحقني لها، من خالل 
التنسيق مع املسؤولني في وزارة التجارة، الفتا إلى أن أهم بنود 
اخلطة اجلدي���دة يتمثل في متديد فترة عمل فرع التموين الذي 
يخدم منطقة الرقة ليقدم خدماته ألصحاب البطاقات التموينية 
من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء ودون توقف، إضافة 
إلى زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر التي مت ربطها مع النظام اآللي 
في وزارة التج���ارة إلى 3 أجهزة، وكذلك زي���ادة عدد املوظفني 

والبائعني »الكاشيرية« في الفرع.

شفافية حقيقية

وأضاف العجمي أن مجلس اإلدارة ومن خالل اجتماعه الذي عقده 

خصوصا لهذا الشأن كان حريصا على صرف هذه 
املواد على مدار فترة املنحة األميرية وهي 12 شهرا، 
بالطريقة املثلى وبأعلى درجات الشفافية، حيث 
مت تزويد فرع التموين في جمعية الرقة التعاونية 
مبراقبني ومحاسبني إضافيني من اجلمعية، في 
حني مت عقد اجتماع مع شركة النقليات لضمان 
توفير املواد التموينية واالس���تجابة للطلبيات 
املقدمة من الفرع بأقصى س���رعة ممكنة، عالوة 
على أن اجلمعية وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة 
التج���ارة ال تدخر جهدا في ضمان صرف املنحة 

االميرية بكل يسر وسهولة.

فرحة الوطن

وفي ختام تصريحه، توجه العجمي باس���مه 
وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة بالتهنئة لصاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه والى أبناء الشعب 
الكويتي وذلك مبناس���بة االحتفال باألعياد الوطنية ومرور 50 
عاما على اس���تقالل الكويت، و20 عاما على حتريرها من الغزو 
العراقي الغاشم، و5 سنوات على تولي سمو األمير ملقاليد احلكم 

في البالد.
وأعرب عن خالص شكره العميق على املكرمة األميرية وتوزيع 
املواد التموينية باملجان على املواطنني ملدة س���نة كاملة، وذلك 
رغبة من س���موه في تخفيف العبء عن كاهل املواطنني، بل إنه 
عزز فرحة أبنائه املواطنني مبناس���بة األعياد الوطنية وحرص 
عل���ى إمتام هذه الفرحة والبهجة. وقال العجمي: إن هذه املكرمة 
تعكس حرص صاحب السمو األمير على تلمس هموم املواطنني 
ومس���اعدتهم على مواجهة األعباء املعيشية، ونسأل املولى عز 
وجل ان يحفظه ذخرا للوطن واملواطنني وميده مبوفور الصحة 

والعافية والعمر املديد.

فهاد العجمي

خالد العتيبي

محمد الدجيني

أعلن توفير 15 ألف دينار في »الرواتب« بعد التخلص من العمالة الهامشية

العتيبي: »تعاونية خيطان« استكملت ترتيباتها 
لتنظيم صرف المنحة األميرية

دعا »التجارة« واتحاد الجمعيات إلى اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحق »هواة الغالء«

السلطان: »تعاونية الزهراء« تعتزم إطالق مهرجانات
تسويقية »ذكية« بأسعار تنافسية قريبًا

األسعار إضافة جميع السلع في 
إطار عملها دون االقتصار على 
السلع الغذائية أو االستهالكية، 
حيث إن بعض الس���لع التي ال 
تنضوي حت���ت هذا التصنيف 
بات���ت تش���كل مخرجا لبعض 
التجار فيرفعون أسعارها بعيدا 

عن أعني الرقابة.
سلع بديلة

ودعا الس���لطان املستهلكني 
إلى إعادة النظر في بعض السلع 
التي يتوافر لها بدائل ذات جودة، 
وأن يعمدوا إلى ش���راء السلع 
البديلة في حال قام تاجر السلعة 
املرغوبة برفع سعرها واستغالل 
إقبال الناس عليها، مشيرا إلى أن 
هناك بعض السلع التي تتصف 
بجودة عالية وتباع بأس���عار 
تنافسية مما يصب في صالح 
أمام  الطريق  املستهلك ويقطع 

التاجر في رفع أسعار سلعه.
واختتم السلطان تصريحه، 
التهاني  آيات  بتوجيه أس���مى 
ملقام صاحب السمو أمير البالد 
مبناسبة الذكرى ال 50 الستقالل 
الكويت وال 20 للتحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
سموه مس���ند االمارة، متمنيا 
لس���موه موفور الصحة ودوام 

العافية.

الشركات املوردة في موقف حرج 
أمام املستهلك، السيما أنها رفعت 
أسعار س���لعها متذرعة بوجود 
ارتفاع في بلد املنش���أ وهو ما 
ثبت عكسه في كثير من احلاالت، 
مثمنا كذلك دور جلنة األسعار 
التي ساهمت في تخفيف لهيب 
الغالء الذي اجتاح البالد خالل 
السنوات القليلة املاضية، وذلك 
من خالل تثبيت أسعار أكثر من 
8000 سلعة استهالكية وغذائية، 
بل قامت أيضا بتخفيض أسعار 
املئات من األصناف الضرورية 
لألسرة. وقال: إن التجار تذرعوا 
بأن االرتفاع س���ببه غالء املواد 
األولية في بلد املنشأ، مما جعل 
هذا األمر »شماعة« يتذرعون بها 
بني احلني واآلخر لرفع أس���عار 
سلعهم، وهذا ما يعتبر خديعة 

كبرى بحق املستهلك.
صمام أمان

التزام  وشدد السلطان على 
اجلمعية بجميع تعاميم االحتاد 
التي تصدر عن جلنة األس���عار 
لديه، معتبرا أن هذه اللجنة تشكل 
في هذا اليوم صمام أمان بالنسبة 
للمستهلكني، وتتخذ إجراءات بناء 
على صالحياتها في هذا الشأن، 
وهو ما ال يروق للكثير من التجار 
والشركات املوردة، مناشدا جلنة 

مرجعا ذلك إلى تكاتف وتعاون 
جميع األعضاء في مجلس اإلدارة 
وكذلك اإلدارة التنفيذية وعملهم 
بروح الفريق الواحد من أجل الرقي 
مبستوى جمعيتهم والوصول بها 
املتميزة  إلى مصاف اجلمعيات 
على مستوى الكويت رغم حداثة 

سنها.
اتحاد الجمعيات

من جهة ثانية، أكد السلطان 
أن احتاد اجلمعيات أثبت خالل 
الفترة األخيرة وقوفه إلى جانب 
املستهلكني وذلك من خالل قيامه 
بعمليات االستيراد املباشر من بلد 
املنشأ للكثير من السلع األساسية 
واالس���تهالكية، وه���و ما جعل 

وذكر رئيس جلنة املشتريات 
أن إطالق املزيد من املهرجانات 
التس���ويقية اخلاص���ة ببعض 
الش���ركات يعتبر دليال واضحا 
على أن األس���عار املوجودة في 
السوق وهمية ومصطنعة وغير 
حقيقي���ة، ألن »التاجر ال يبيع 
بخس���ارة« ما يستدعي متابعة 
جادة من قبل املعنيني في وزارة 
التجارة لهذه الشركات التي تأبى 
تخفيض أس���عار سلعها إال في 

املهرجانات التسويقية.
وزف السلطان البشرى ألهالي 
منطقة الزهراء، بأن مجلس اإلدارة 
ينوي إطالق مهرجانات تسويقية 
مدروسة على املدى القريب ستضم 
الس���لع  الكثير من  أركانها  بني 
الضرورية لألسرة مما سيسهم 
بشكل فاعل في تخفيف العبء عن 
املستهلك وتعتبر خطوة حقيقية 
في الوق���وف إلى جانبه في ظل 
الظروف املعيشية التي يعانيها، 
الفتا إلى أن دعم هذه املهرجانات 
سيكون من خالل تقليل هامش 
الربح اخلاص باجلمعية، إضافة 
إلى دعم كبرى الشركات املوردة 

لسلعها.
إن جمعية الزهراء باتت محل 
أنظ���ار أهالي املناطق املجاورة، 
نظرا ملا تشهده من تنظيم فائق 
في أدائها وسهولة التسوق منها، 

محمد راتب
ادارة  ش���دد عضو مجلس 
التعاونية  الزه���راء  جمعي���ة 
ورئيس جلنة املشتريات مساعد 
الس���لطان، على رفض مجلس 
اإلدارة ألي طلب يقدم من قبل 
التجار والشركات املوردة لرفع 
سعر أي سلعة، مناشدا اجلهات 
املعنية في الدولة وعلى رأسها 
وزارة التجارة واحتاد اجلمعيات 
التعاونية اتخاذ إجراءات حازمة 
لكبح جماح الغالء، ومحاسبة 
كل من تسول له نفسه التالعب 
بأرزاق املستهلكني ورفع أسعار 
السلع بش���كل مصطنع وغير 

مبرر.
وقال السلطان في تصريح 
صحاف���ي: إن املؤش���رات على 
وجود نوايا مبيتة لدى التجار 
في رفع أسعار السلع بدأت تطفو 
على الس���طح، السيما في ظل 
مكرمة صاحب الس���مو األمير 
األخيرة، والتي استغلها بعض 
التجار ولألسف الشديد الذكاء 
جشعهم وطمعهم مبا في جيوب 
املواطنني، مطالبا وزارة التجارة 
بالتصدي لكل هذه البوادر منذ 
بدايتها وقبل انتش���ارها، وأال 
تتركها تستفحل فيكون املستهلك 
هو الضحية أوال وأخيرا ملطامع 

هواة الغالء.

مساعد السلطان
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