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الدويهيس: تخفيض أسعار 55 سلعة تعاونية في المهرجانات التسويقية للجمعيات
رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية أكد وضع آلية لمراقبة األسعار بالتعاون مع »الشؤون« و»التجارة«

د.حسني الدويهيس

بشرى شعبان
كش���ف رئي���س اتح���اد 
الت�عاوني���ة  الجم�ع�ي���ات 
د.حس���ين  االس���تهالكية 
الدويهي���س ان���ه بالتعاون 
الرق�ابة في وزارة  إدارة  مع 
الش���ؤون، وادارة حماي���ة 
وزارة  ف���ي  المس���ته�ل�ك 
الش�����ؤون، وإدارة حم�اية 
ال�مستهلك في وزارة الت�ج�ارة 
تم اعت��ماد آلي�ة خ�اص�ة عب�ر 
لجن���ة م�ت�ابعة األس�����عار 
لمراقبة الق�يام ب�رفع س��عر 
اي س���لعة خ�الل ال��مرحلة 
المق�بل���ة ف���ي الجمعي���ات 

التعاونية.
تصري���ح ف���ي   وق���ال 
ل� »األنباء« ان لجنة متابعة 
األس���عار في االتحاد عملت 
بتوجيهات وزير الشؤون في 
االجتم���اع االخير الذي عقد 
التأكيد على  معهم حيث تم 
جمي���ع الجمعيات بضرورة 
االلت���زام بالتعمي���م ال���ذي 
اصدرته بشأن عدم رفع سعر 
المرحلتين  اي سلعة خالل 

الحالية والمقبلة.
وأض���اف ان فرق الرقابة 
قامت برص���د عدة جمعيات 
رفعت اس���عار بعض السلع 
تعود لعدد من الشركات وتم 
تحرير مخالفات للجمعيات 
سيتم رفع مذكرة بأسمائها 
خالل األس���بوع الحالي الى 
وزارة الشؤون التخاذ االجراء 
الالزم بشأنها، مشيرا الى انه 
سيتم خالل هذا االسبوع رفع 
مذكرة بأسماء الشركات التي 
رفعت اسعار السلع الى وزارة 

التجارة التخاذ الالزم.
واشار د.الدويهيس الى ان 
التعاونية  اتحاد الجمعيات 
ومن منطلق مسؤوليته تجاه 
المستهلكين عمد الى تخفيض 
السلع  اسعار 55 سلعة من 
التعاوني���ة للجمعيات التي 
تق���وم بتنظي���م مهرجانات 
للسلع التعاونية خالل هذه 

الفترة.
الدوي�هي���س  وتمن���ى 
ادارة  من جمي���ع مجال���س 
التعاونيات االلتزام بالتعاميم 
الصادرة عن لجنة االسعار 
بشأن تثبي�ت اسعار السلع 
الس���ماح ألي ش�ركة  وعدم 
باس�تغالل الم�كرمة األمي�رية 
وال�ع�م���د الى رفع اس���عار 

السلع.

العيار: تعاون غير مسبوق بين
مبرة »خير الكويت« ومول 360

دينارًا   616545 بلغ�ت  األرباح 
بفض�ل دعم ومس�اندة المس�اهمين

أعرب عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة االجتماعية بجمعية 
مدينة سعد العبداهلل التعاونية وليد الصايغ عن خالص تهاني 
مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبداهلل التعاونية للقيادة 
السياسية والشعب الكويتي بمناسبة احتفال الكويت بمرور 50 
عاما على االس���تقالل و20 عاما على التحرير ومرور 5 سنوات 
على تولي صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

الحكم بالبالد.
وأضاف الصايغ في تصريح صحافي ان الكويت تس���تعد 
حاليا للدخول في أيام تاريخية ذات طابع خاص وقد من اهلل 

على الكويت هذا العام بتزامن هذه المناسبات معا.
وأكد الصاي���غ ان مجلس إدارة الجمعي���ة أدرك أهمية تلك 
المناسبات وما تمثله من قيمة وجدانية للشعب الكويتي، لذا 
فقد عمل مجلس إدارة الجمعية على االستعداد لهذه المناسبات 
منذ فترة طويلة حتى يكون للجمعية المكانة المميزة كمؤسسة 

من مؤسسات الدولة.
وأش���ار الصايغ الى ان الجمعية كانت من أولى الجمعيات 
التي استجابت لدعوة اتحاد الجمعيات التعاونية في المشاركة 
في أنشطة لجنة دعم المناسبات الوطنية التابعة لالتحاد وقد 
عملت تل���ك اللجنة على وضع التصورات والخطط التنفيذية 
لدور الحركة التعاونية في هذه االحتفاالت وقد جاء هذا االهتمام 
نتيجة لتوجه مجلس اإلدارة الذي تبناه منذ توليه مهمة إدارة 
الجمعية في ان تكون الخدمات االجتماعية في طليعة أولويات 
خطط العمل، وذلك من منطلق تفعيل دور التعاونيات االجتماعي 
وعدم تقليصه لحس���اب الجانب االقتصادي وقد عمل مجلس 
اإلدارة على تس���خير الجانب االقتص���ادي للجمعية لالرتقاء 

بنوعية وجودة الخدمات االجتماعية.
وأوض���ح الصايغ ان مجلس اإلدارة ق���د نجح وبجدارة في 
السنوات الماضية في االرتقاء بالوضع المالي للجمعية وعبر 
بها بأمان كامل من مرحلة التأسيس الى مرحلة النضج، بحيث 
أصبحت منافسا قويا لكبرى الجمعيات المجاورة، مشيرا الى 
ان الجمعي���ة قد حققت بالعام المال���ي الماضي )2010( صافي 

أرباح بلغ 616545 دينارا.
واشار الى ان هذا النجاح ما كان ليتحقق على أرض الواقع 
لوال دعم ومساندة مساهمي الجمعية لمجلس اإلدارة، وبمناسبة 
االستعداد لالحتفاالت قامت الجمعية بالعمل على محورين هما 
تزيين مباني ومنشآت الجمعية حتى تستعد للعرس الوطني 
الذي ستشهده البالد خالل الشهر الجاري وتوزيع مستلزمات 
االحتفاالت على مساهمي الجمعية التي ستشمل »األعالم والكابات 

وتي شيرتات وغيرها«.
ودعا الصايغ مساهمي الجمعية التوجه الى إدارة الجمعية 
ابتداء من اليوم االحد مصطحبين معهم بطاقة العائلة لتسلم 
مس���تلزمات االحتفاالت مجانا وان الجمعية قد انتهت تقريبا 
من تجهيز فرع التموين بقطعة 5 الذي س���يتم تشغيله فعليا 
في أقرب وقت، وذلك لسهولة حصول المساهمين على المواد 

التموينية واالستفادة من المكرمة األميرية.

أشاد األمني العام ملبرة »خير 
الكويت« ناصر العيار بالتعاون 
ب���ني جمعيات النفع العام من 
جهة ومؤسسات القطاع اخلاص 
من جهة أخرى خلدمة االيتام 
وذوي االحتياج���ات اخلاصة 
وغيرهم، وق���ال في تصريح 
صحافي ان مبرة خير الكويت 
املبادرة في هذا  امتلكت زمام 
الشأن، مضيفا: مت االتفاق بني 
املب���رة وادارة مول 360 على 
فتح املول نهاية كل أسبوع أمام 
التمتع مبرافقه  االيتام بهدف 
املختلفة م���ن ألعاب ومطاعم 

وسينما وغير ذلك وحتى يتسنى لهؤالء االيتام قضاء يوم كامل 
خارج دور الرعاية.

وتابع: اننا ومن خالل هذه املبادرة التي باش���رنا في تنفيذها 
بالفع���ل اعتبارا من بداية فبراير اجل���اري بالتزامن مع احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية والتي تعتبر االولى من نوعها سواء في 
الكويت أو على صعيد الوطن العربي امنا نستهدف إشعار هؤالء 
االيتام بأنهم جزء من نسيج هذا املجتمع الذي يعيشون فيه حتى 
اذا ما اندمجوا وانخرطوا مستقبال في مجاالت العمل ال يشعرون 

بأي غربة مع كل فئات املجتمع.
وناشد العيار كل املؤسسات العامة واخلاصة القادرة على التعاون 
مع مبرة »خير الكويت« وغيرها من اجلمعيات واملؤسسات واملبرات 
اخليرية املبادرة بعرض استعدادها للتعاون والتنسيق ملباشرة 
التنفي���ذ، وقال: ان االيتام في الكويت امنا يحظون برعاية أميرية 
سامية قل أن توجد في أي دولة اخرى على هذا النحو الرفيع الذي 
يدلل عليه التبرع الس���خي من لدن صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد بإعادة بناء وترميم وتأهي���ل دار الطفولة والذي 
تش���رفت املبرة باختيارها من قبل س���موه لكي تقوم بتنفيذ هذا 
العمل الذي يجري اآلن العمل فيه على قدم وساق متهيدا الفتتاحه 

برعاية سامية في شهر سبتمبر من العام احلالي.
واختتم بالقول: انني على ثقة تامة بأن الكثيرين س���يقتدون 
بصاحب السمو األمير ألننا في مجتمع ُجبل وهلل احلمد على عمل 
اخلير في الداخل واخل���ارج حتى بات هذا العمل صناعة كويتية 

خالصة نتاجها لوجه اهلل عز وجل.

»تعاونية سعد العبداهلل«
توزع هدايا لمساهميها 

الصايغ: افتتاح 
ف�رع ال�تم�وي�ن 
ف��ي  للمساهمة 
المكرم�ة  توزي�ع 
ق�ريب�ًا األميري�ة 

ناصر العيار

وليد الصايغ

السلع التعاونية ال� 55 التي ستخفض في المهرجانات التسويقية للجمعيات
السعر بعد التخفيضالسعر قبل التخفيضالشدالمنشأالصنفم

للمستهلكللجمعيةللمستهلكللجمعية
53.4550.7603.0000.660 × )4 × 400غم(مصرملوخية مجمدة التعاون1
55.0901.1204.6351.020 × )4 × 400غم(مصربامية زيرو مجمدة التعاون2
53.2700.7202.9100.640 × )4 × 400غم(مصرخضار مشكل مجمدة التعاون3
54.6351.0204.3650.960 × )4 × 400غم(مصربازيال سادة التعاون4
53.5450.7803.0900.680 × )4 × 400غم(مصرسبانخ مجمدة التعاون5
83.7100.5102.7250.375 × )3 × 340غم(السعوديةكاتشب بارد التعاون6
122.9450.2702.4000.220 × )2 ×473ملل(السعوديةخل أبيض طبيعي التعاون7
610.2551.8808.9451.640 × )2 × 500ملل(لبنانزيت زيتون فاخر التعاون8
614.4002.64012.7602.340 × )2 × 750ملل(لبنانزيت زيتون فاخر التعاون9
811.3451.56010.0351.380 × )3 × 250ملل(لبنانزيت زيتون فاخر التعاون10
68.1801.5006.9801.280 × )2 × 980ملل(لبنانورق عنب باملاء التعاون11
86.9800.9606.3250.870 × )3 × 237ملل(اإلماراتمايونيز قليل الدسم التعاون12
65.1300.9404.6350.850 × )2 × 473ملل(اإلماراتمايونيز قليل الدسم التعاون13
66.2001.1405.6201.030 × )2 × 946ملل(اإلماراتمايونيز قليل الدسم التعاون14
62.1800.4001.8550.340 × )4 × 400غم(الكويتفول حبة كبيرة علب التعاون15
62.7250.5002.2900.420 × )4 × 400غم(الكويتفول حبة صغيرة علب التعاون16
62.7250.5002.2900.420 × )4 × 400غم(الكويتحمص حب علب التعاون17
63.9250.7203.3800.620 × )4 × 400غم(الكويتحمص بالطحينة علب التعاون18
65.3450.9804.4750.820 × )4 × 400غم(الكويتخضار مشكل علب التعاون19
63.4900.6403.0550.560 × )4 × 400غم(الكويتفاصوليا حمراء علب التعاون20
106.0000.6605.3600590 × )2 × 1كغم(اإلماراتهريس التعاون21
106.0000.6605.3600.590 × )2 × 1كغم(اإلماراتجريش التعاون22
1012.4551.37011.1801.230 × )2 × 1كغم(الهندعدس أحمر مجروش التعاون23
1010.9101.2009.8151.080 × )2 × 1كغم(األرجنتنيفاصوليا بيضاء حب التعاون24
1011.0901.2209.7301.070 × )2 × 250كغم(الهندفلفل أسود حب التعاون25
56.9101.5206.1801.360 × )4 × 150كغم(الهندفلفل أسود حب التعاون26
106.7300.7405.9100.650 × )2 × 250غم(عمانلومي ناعم التعاون27
54.1800.9203.8150.840 × )4 × 150غم(عمانلومي ناعم التعاون28
103.0000.3302.5450.280 × )2 × 250غم(الهندكزبرة ناعمة التعاون29
51.9100.4201.7250.380 × )4 × 150غم(الهندكزبرة ناعمة التعاون30
104.7250.5204.0900.450 × )2 × 250غم(الهنددارسني ناعم التعاون31
53.09006802.8150.620 × )4 × 150غم(الهنددارسني ناعم التعاون32
104.73005204.0900.450 × )2 × 250غم(الهندبهارات مشكلة التعاون33
53.0000.6602.7250.600 × )4 × 150غم(الهندبهارات مشكلة التعاون34
96.4750.7905.8100.710 × )2 × 1 ليتر(الكويتصابون سائل أصفر التعاون35
85.4600.7504.9100.675 × )3 × 600ملل(الكويتصابون سائل أصفر التعاون36
64.3750.8003.9250.720 × )4 × 500ملل(الكويتصابون سائل أصفر التعاون37
63.9400.7203.4900.640 × )4 × 400ملل(الكويتصابون سائل أصفر التعاون38
129.1650.8408.1800.750 × )2 × 500ملل(األردنصابون سائل لأليدي فراولة التعاون39
129.1650.8408.1800.750 × )2 × 500ملل(األردنصابون سائل لأليدي ورد التعاون40
129.1650.8408.1800.750 × )2 × 500ملل(األردنصابون سائل لأليدي تفاح التعاون41
129.1650.8408.1800.750 × )2 × 500ملل(األردنصابون سائل لأليدي كرز التعاون42
129.1650.8408.1800.750 × )2 × 500ملل(األردنصابون سائل لأليدي ياسمني التعاون43
43.2150.8852.8900.795 × )3 × 4 رول(الكويتورق تواليت التعاون44
44.5801.2604.1451.140 × )3 × 2 رول(الكويتورق مطبخ التعاون45
67.2001.3206.4351.180 × )4 × 37.5 قدم(الكويترقائق أملنيوم التعاون46
1210.1450.9309.2700.850 × )2 × 75غم(الكويترقائق أملنيوم التعاون47
65.4451.0005.0200.920 × )4 × 100 قدم(الكويتبالستيك شفاف للتغليف التعاون48
128.0700.7407.4200.680 × )2 × 150 قدم(الكويتبالستيك شفاف للتغليف التعاون49
1210.5800.9709.4900.870 × )2 × 200 قدم(الكويتبالستيك شفاف للتغليف التعاون50
67.7451.4205.7801.060 × )2 × 125 متر(الكويتورق تنشيف أم بوكس التعاون51
35.8602.1504.8601.780 × )2 × 250 متر(الكويتورق تنشيف أم بوكس التعاون52
109.3651.0307.9100.870 × )2 × 25 كيس(الكويتأكياس قمامة التعاون53
107.2300.7956.0000.660 × )3 × 20 كيس(الكويتأكياس قمامة التعاون54
1211.4551.05010.3650.950 × )2 × 50 متر(الكويتمفارش سفرة التعاون55

وبناء على ذلك يرجى مراعاة ما يلي:
أوال: تطلب احتياجاتكم من هذه األصناف من االحتاد حيث انها متوافرة حاليا مبخازنه.

ثانيا: االلتزام بسعر البيع للمستهلك كما هو موضح أعاله علما بأنه يتضمن هامش االضافة املقرر للجمعية.
ثالثا: ستسري األسعار املخفضة أعاله اعتبارا من 2011/2/1 حتى 2011/5/1.

رابعا: سيقوم االحتاد بتسوية الفروق معكم عن األسعار السابق الشراء بها واألسعار املخفضة املذكورة أعاله بالنسبة للمخزون السلعي لديكم من هذه األصناف.


