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درع تذكارية للدويهيس
محمد راتب

أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة د.محم����د حس����ن 
الدويهيس أن االحتاد وبالتنسيق 
م����ع اإلدارة التس����ويقية لديه 
وف����ي إطار مس����ؤولياته جتاه 
املس����تهلكن، ودوره احلي����وي 
الكويت  والفاعل في مش����اركة 
واملواطن����ن بهجتهم وفرحتهم 
مبناسبة األعياد الوطنية، فإنه 
املقبلة  سيطلق خالل األش����هر 
مهرجانات ضخمة ستطال السلع 
التي حتمل مارك����ة »التعاون« 
وبتخفيضات هائلة من شأنها 
توفير أجود األصناف الغذائية 
واالستهالكية بأرخص األسعار 
الس����نة بأكملها،  وعلى م����دار 
وتخفيف العبء على املستهلكن 
في جميع أرجاء الكويت، واحلد 
من ظاهرة ارتفاع األسعار التي 

املقبل، مضيفا أن بداية شهر مايو 
ستش���هد أيضا انطالقة جديدة 
ملهرجانات تسويقية على سلع 
التعاون، عالوة على نية االحتاد 
إطالق مهرجان تسويقي ضخم 
قبل بداية ش���هر رمضان املبارك 
ليستمر حتى نهاية 2011، لتكون 
جمي���ع األصناف االس���تهالكية 
والغذائية في متناول املستهلك 
على مدار هذا العام الذي يش���هد 
فرحة غير مس���بوقة مبرور 50 
عاما على استقالل الكويت و20 
الغزو  عاما على حتريره���ا من 
العراقي الغاشم و5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مسند 

اإلمارة.
وف���ي رده على س���ؤال عن 
اإلجراءات التي س���يتم اتخاذها 
من قبل احتاد اجلمعيات التعاونية 
في حال وجود سعر أقل من السعر 

أرهقت كاهل املواطنن واملقيمن 
على حد سواء.

جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به الدويهيس على هامش 
افتت����اح مهرج����ان »التعاون« 
الذي قامت به جمعية اخلالدية 
التعاونية مساء اخلميس املاضي، 
وذلك بحضور مدير عام االحتاد 
بدر حمود الردعان، ومدير اإلدارة 
التسويقية في االحتاد عبداهلل 
اجلميل، ورئيس وأعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية، وعدد من موظفي 

الهيئة اإلدارية.
وأوضح الدويهيس أن االحتاد 
قام مؤخرا مبخاطبة اجلمعيات 
التعاونية التي أطلقت مهرجانات 
خالل هذه الفت���رة، وطلب منها 
تخفيض أسعار سلعه ملدة ثالثة 
أش���هر تبدأ من أول شهر فبراير 
اجلاري وحتى نهاية شهر أبريل 

املعمم من قب���ل االحتاد وجلنة 
مراقبة األسعار، أجاب الدويهيس 
بأن وجود السلعة بسعر أقل من 
التعميم الصادر بشأنها سيدعو 
االحتاد إلى إلزام الشركة املوردة 
بالسعر األقل وذلك بعد أن تعهدت 
األخيرة لالحتاد بأال تبيع سلعتها 
في مكان آخر بسعر أقل، مضيفا 
التجارة  أن االحتاد يزود وزارة 
أوال بأول بأسعار السلع التي مت 
تثبيته���ا أو تخفيضها، وهو ما 
ميكن للمس���تهلكن متابعته من 
خالل برنامج »مس���اء اخلير يا 
كوي���ت«، وقال: إن من املمكن أن 
نقوم الحقا بنش���ر هذه األسعار 
في وسائل إعالمية أخرى ولكن 
من خالل تقسيم هذه السلع إلى 
مجموعات نظرا ألن عددها جتاوز 

حتى اآلن نحو 8200 سلعة.

13 ألف بطاقة

من جانب آخر، أكد الدويهيس أن 
جمعية النسيم اقتربت من توزيع 
املواد التموينية املجانية على كامل 
املستحقن في منطقة عمل اجلمعية، 
وذلك رغم العدد الكبير للبطاقات 
التموينية والذي يصل إلى 13 ألف 
بطاقة ما يجعلها اجلمعية األكبر في 
هذا الشأن، الفتا إلى أن عدد أفراد 
األسرة في بعض البطاقات يصل 
إلى 25 فردا مما يتطلب وقتا كبيرا 
من موظفي فرع التموين في جتهيز 
أغراضه وتسجيلها على احلاسب. 
وأكد الدويهيس أن املواد التموينية 
ستكون متوافرة على مدار الشهر 
دون انقطاع، وهو ما يعطي طمأنة 
للمواطنن بأنه ل����ن يكون هناك 
شح أو فرق بن أول الشهر وآخر 
يوم فيه، مش����يرا إلى أن جمعية 
النسيم زادت في أعداد املوظفن في 
أفرع التموين لديها، كما أنها مددت 
ساعات الدوام ووفرت سيارات أكثر 

لنقل املواد التموينية.
أما مدير عام االحتاد بدر حمود 
الردعان، فقد أك����د أن االحتاد لن 
يتوانى في الوفاء بتعهداته جتاه 
املستهلكن، وذلك من خالل إطالق 
املزيد من املهرجانات التسويقية 
وتشجيع بقية اجلمعيات على عمل 
تخفيضات مس����تمرة على السلع 
وجعلها في متناول يد املستهلك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس 

إدارة جمعية اخلالدية التعاونية، 
عادل احلليلة أن هذا املهرجان جاء 
من أجل لفت أنظار املس���تهلكن 
أكثر إلى س���لع التع���اون وإلى 
العالية جدا وأسعارها  جودتها 
املخفضة مقارنة بنظيراتها، مشيرا 
إلى أن التخفيضات تشمل نحو 
190 سلعة من أصناف االحتاد، 
وستس���تمر ملدة ثالثة شهور، 
وذلك بنسبة خصم قدرها %20 
وقال: إن انعكاس هذا املهرجان 
على املس���تهلك سيكون إيجابيا 
بصورة كبيرة، السيما أنه يبحث 
عن السعر واجلودة، مشيرا إلى 
أن احتاد اجلمعيات حريص على 
أن تكون سلعه ال تقل في جودتها 
على مستوى »اخلمس جنوم«، 

وهو أمر يشكر عليه.
وف����ي رده على س����ؤال فيما 
إن كان ل����دى اجلمعية نية خالل 
الفت����رة القريبة املقبلة في إطالق 
مهرجانات تسويقية بالتزامن مع 
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية، 
أجاب احلليلة بالقول: إن اجلمعية 
أفصحت في اجتماع مجلس إدارتها 
مع رئيس احتاد اجلمعيات د.محمد 
حس����ن الدويهيس، واملدير العام 
لالحتاد بدر حمود الردعان، ومدير 
اإلدارة التس����ويقية ف����ي االحتاد 
عبداهلل اجلميل عن رغبتها في أن 
تكون هناك مهرجانات يتم إطالقها 
على مدار العام، وتتس����م بطابع 
التخفيض����ات الكبيرة حتت إطار 
سلع معينة أو دولة مصدرة، على 
شاكلة مهرجانات السلع السعودية 

واملصرية.

المكرمة األميرية

وأك���د احلليل���ة أن اجلمعية 
وتالفيا حلدوث أي استغالل من 
قبل التج���ار للمكرمة األميرية، 
فإنه���ا حريصة على التنس���يق 
والتعاون م���ع احتاد اجلمعيات 
ووزارتي التجارة والشؤون في هذا 
الصدد مع التزامها بقرارات جلنة 
األس���عار وتعاميم االحتاد فيما 
يخص األسعار، ورأى أن توزيع 
املواد التموينية سيكون مبنزلة 
أمر اعتيادي من غير أن تش���هد 
فروع التموين الزحام الكبير الذي 
شهدته مع بداية مرحلة التوزيع 

أول فبراير اجلاري.

الدويهيس: تخفيضات هائلة لسلع »التعاون«
أولها بدأ مع فبراير حتى آخر أبريل وآخرها سينطلق قبل رمضان حتى نهاية 2011

عادل احلليلة يتحدث إلى الزميل محمد راتب


