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الكندري يطلع على بعض السلع املعروضةمحمد الكندري يفتتح املهرجان بحضور د.حسني الدويهيس ومحمد العجمي وأعضاء مجلس االدارة

دعم للمنتج الكويتي في السلع املعروضة

الكندري: مهرجان تعاونية مشرف يحطم أسعار أكثر من 200 سلعة

محمد راتب
أكد وكيل وزارة الشؤون د.محمد الكندري، أن املهرجانات 
التسويقية التي تطلقها اجلمعيات التعاونية ليست إال 
حتقيقا للهدف الذي أنشئت من أجله احلركة التعاونية، 
وهو خدمة املس���تهلكني وتخفيض األس���عار وتشجيع 

املنتجات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الكندري على هامش افتتاح 
مهرجان س���لع التعاون واملنتجات الوطنية في جمعية 
مشرف التعاونية، وذلك بحضور رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية، د.حسني الدويهيس، ومدير اإلدارة التسويقية 
في االحتاد عبداهلل اجلميل، ومدير إدارة املنشآت التعاونية 
محم���د العجمي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 

مشرف التعاونية وموظفي الهيئة اإلدارية.
وقال الكندري إن هذا املهرجان التسويقي املميز سيمكن 
املستهلكني من ش���راء السلعة بنصف السعر األساسي 
تقريبا، وتوفير مجموعة مميزة من سلع احتاد اجلمعيات 
التعاونية، واملنتجات احمللية، وهو يدل على جهد مميز 
وتخطيط محكم من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 
وبالتالي، فإن القائمني على اجلمعية يستحقون الشكر، 
متمنيا لهم املضي قدما في مثل هذه املهرجانات، وداعيا 
بقية اجلمعيات التعاونية إل���ى أن حتذو حذو جمعية 
مشرف في دعم منتجات املصانع الوطنية وسلع التعاون 

التي أثبتت جودتها العالية وسعرها املناسب.

من جهته، أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية، د. 
حسني الدويهيس، ان االحتاد ماض في سياسته الرامية 
إلى كس���ر حدة الغالء وتخفيف العبء عن املستهلكني، 
وذلك من خالل إطالق مثل هذه املهرجانات التس���ويقية 
وتش���جيع اجلمعيات التعاونية على القيام بها، مشيرا 
إلى أن هذا املهرجان هو احلادي عشر في إطار املهرجانات 
التسويقية ملنتجات وسلع التعاون، والتي حظيت بإقبال 
الفت واستحسان كبير من قبل املستهلكني، نظرا ملا تتمتع 
به هذه الس���لع من اجلودة املرتفعة والس���عر املنافس 

واملميز.
واعتب���ر الدويهيس جمعية مش���رف من اجلمعيات 
الرائدة، نظرا ملا قامت به من مشاريع كبيرة ولها الكثير 
من اخلدمات الكبيرة واملميزة املعروفة على مس���توى 
الدول���ة، الفتا إلى أن احتاد اجلمعيات يش���ارك في هذا 
املهرجان بأكثر من 200 س���لعة وبنسبة تخفيض تصل 
إلى 50%، في حني أن اجلمعية قامت بدعم السلع الوطنية، 
وبالتالي، أصبح املهرجان متكامال كونه يضم مجموعة 
كبيرة ومميزة من سلع التعاون مع املنتجات الوطنية، 
وقال: إن هذا جهد مبذول يشكرون عليه، السيما في ظل 
ما تش���هده البالد من ارتفاع في األس���عار، حيث وفروا 

للمستهلكني سلعا مخفضة في مواجهة هذا الغالء.
وقال: إن هناك جمعيات أخرى مثل جمعية مش���رف 
تسعى إلى خدمة املستهلكني واملواطنني واملقيمني للحصول 

على أسعار مناسبة، وهذا من أهم األهداف التي تنشدها 
احلركة التعاونية، وهو توفير أفضل الس���لع بأسعار 
تنافسية وبالقرب من سكن املواطنني، متوجها بالشكر 
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية 

على هذا التنظيم واجلهود املبذولة. 
من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية مش���رف 
مؤيد السريع أن مهرجان السلع الوطنية يعد من ضمن 
املهرجانات التسويقية التي تهدف إلى تقدمي خدمة متعددة 
اجلوانب للمساهم واملستهلك والشركات بشكل عام كما انها 
تهدف إلى دعم السلع الوطنية وحتسني جودتها واتباع 
الطرق العلمية املدروسة مشيرا الى أن التطوير الشامل 
السيما في مجال التسويق واملشاريع واخلدمات واألنشطة 
هو الهدف االول والذي من اجله يس���عى مجلس االدارة 
البراز املكانة الرائدة جلمعية مشرف التعاونية مشددا 
على ح���رص اجلمعية على تنفيذ اإلجراءات التنظيمية 
وتطبيق اخلطط التطويرية وتنفيذ املشاريع احلديثة 
واالشراف على تنفيذها بكل شفافية خلدمة ابناء املنطقة 
وتطلعات املساهمني قائال »الصناعات واملنتجات الوطنية 
مبثابة العمود الفقري القتصاد الدول والبديل اآلمن الذي 
ال ينضب لدعم االقتصاد الفتا إلى أن الكويت متتلك كل 
مقومات الصناعة واإلمكانات البشرية والعقول االقتصادية 
التي ميكن أن تضاهي إن لم تنافس صناعات الكثير من 

الدول املجاورة.

بدأ 9 الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر ونسبة الخصم تصل إلى %50

حسن: تعاونية الصليبية تعتمد نظام الباركود

التنيب: افتتاح مول كيفان التجاري منتصف أبريل
عادل العتيبي

أعلن نائب رئي����س مجلس إدارة جمعية كيفان 
التعاوني����ة منصور التنيب أن اجلمعية تس����تعد 
ملهرجانها التس����ويقي والذي س����يبدأ في 15 مارس 
املقبل، حيث تشتمل التخفيضات على أكثر من 400 
سلعة استهالكية مختلفة ومنها األساسية وغيرها 
حتى نفاد الكمية، وذلك من خالل التعاون مع بعض 

الشركات باإلضافة إلى دعم اجلمعية لهذه السلع.
وأضاف أن مجلس اإلدارة يحارب الغالء املصطنع 
وال يتم رفع س����عر أي منتج إال بعد موافقة احتاد 

اجلمعيات التعاونية من قبل جلنة األسعار خاصة 
بعدما ش����هدته الس����احة احمللية من رفع لألسعار 
لبعض املنتجات دون مبرر وهذا ما دعا إليه مجلس 
إدارة اجلمعية للحد من ه����ذه الظاهرة ومحاربتها 
وعمل مهرجانات تسويقية لدعم املواد االستهالكية 
ألهالي منطقة كيفان. وأشار التنيب الى أن مجلس 
اإلدارة يستعد في منتصف شهر ابريل الفتتاح مجمع 
كيفان التجاري والذي يضم 6 مطاعم عاملية ومحالت 
جتارية مختصة باملاركات العاملية باإلضافة إلى كل 

ما يختص بشؤون الطفل واألسرة.

كشف املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية 
علي حسن عن اعتماد خطة العمل لتطوير العديد 
من البرامج التي ستساعد على االرتقاء بالعمل في 
اجلمعية ورفع مس����توى األداء للعاملني، من خالل 
اس����تخدام النظام اآللي وااللكتروني ومن أهم هذه 
البرامج ادخال نظام البارك����ود في إحكام عمليات 

البيع والضبط املبرمج للبيانات.
وقال حس����ن ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن 
البيانات املالية وتتطلب هذه املسؤولية تطبيق نظام 
رقابة داخلية تتعلق بإعداد البيانات املالية وعرضها 
بشكل عادل بحيث تكون خالية من أي بيانات مادية 
تخالف الواقع سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ 
لذل����ك ادخلت اجلمعية نظام الباركود ألول مرة في 
عمليات البيع والصرف والتس����لم لتجنب أي خطأ 

في عملية البيع للمس����تهلك، وكذلك مراقبة الدورة 
املستندية املتعلقة بتوريد السلع لالسواق املركزية 
والفروع وس����هولة اكتشاف الس����لع غير املعتمدة 
واملوقوفة والتي يتم إدخالها باالسواق ووضع آلية 
ملراقب����ة عملية اعادة التعام����ل أو اعتماد االصناف 
اجلديدة للشركات وباستخدام هذا النظام مت انشاء 
قاعدة بيانات رقابية ميكن االستناد اليها في إنشاء 
التقارير الذكية التي توضح حركة السلع في االسواق 
املركزية وباقي الفروع وبالتالي سيتم القضاء على 
الكثير من السلبيات باستخدام هذا النظام الذي يحافظ 
على البيانات من الضياع والتالعب، وآضاف حسن 
انه مت تشغيل هذا النظام كمرحلة أولى في السوق 
املركزي، وفي املرحلة الثانية سيتم تشغيل السوق 

علي حسناملركزي رقم 2 والفروع التابعة للجمعية.

منصور التنيب

الحساوي: المهرجان يدعم السلع المحلية 
محمد راتب

اعلن عضو مجلس إدارة جمعية مش���رف 
التعاونية ورئيس جلنة املشتريات والتسويق 
شمالن احلساوي عن قيام اجلمعية بتخفيض 
أكثر من 200 صنف وبنسبة خصم تصل إلى 
50% إلى جانب الس���لع املخفضة األساس���ية 
ذات اجلودة العالية واملطلوبة وذلك من واقع 
دعمها من قبل اجلمعية وتوفيرها للمساهمني 
وللمنطق���ة ابتداء من ي���وم األربعاء 3/9 من 
خالل افتتاح مهرجان السلع الوطنية ويستمر 
حتى نهاية الشهر ومبشاركة 30 شركة للمواد 
الغذائية واالس���تهالكية. وقال احلساوي: ان 
الهدف من هذا املهرجان هو إبراز السلع احمللية 
وإعطائها حقها من التسويق والعرض بالشكل 

الذي يليق باملنتج الوطني مع السعي الى تسليط الضوء على 
مميزات هذه البضائع ومواصفاتها من حيث اجلودة والس���عر 
وان جلوء اجلمعية لتقدمي الدعم للشركات املساهمة والراعية 
من حيث العرض واألرفف املتميزة في واجهة السوق املركزي 
س���اهم في دفع الشركات إلى خفض أس���عار السلع من خالل 
العروض اخلاصة واملهرجانات التسويقية املستمرة. في الوقت 
نفسه ستقوم اجلمعية أيضا بتنظيم مهرجانات تسويقية تلي 

مهرجان الصناعات الوطنية، مشيدا بدور وزارة 
الشؤون واحتاد اجلمعيات التعاونية وتفعيلهما 
للقرارات ودعم اجلمعيات وحل جميع املعوقات 
التي تواجههم للنهوض بالعمل التعاوني بشكل 
عام الذي أصبح رمزا خليجيا وعربيا يحتذى 
في احملافل الدولية وقال احلساوي ان معظم 
الشركات حاليا تلجأ إلى تخفيض أسعارها من 
خالل العروض اخلاصة واملشاركة باملهرجانات 
جلذب الزبون وخاصة بعد ازدياد الش���ركات 
املنافسة، مؤكدا على أهمية دور اجلمعية لتقدمي 
خدمة متميزة مع توفير اجلودة والسعر ألهالي 
املنطقة واملساهمني واملستهلكني بشكل عام، 
مشيرا الى ارتفاع مؤشرات نتائج السنة املالية 
احلالية للجمعية باملقارنة مع ميزانية العام 
الفائت من نفس املدة كما ارتفعت االيرادات وخفضت املصروفات 
في الوقت نفسه وأعرب احلساوي عن تطلعات مجلس اإلدارة 
لتطوير كل خدمات اجلمعية والتحدي���ث الدائم واجناز كل ما 
يرضي أهال���ي املنطقة ورواد اجلمعي���ة واحلرص على تقدمي 
املهرجانات التسويقية بأسعار فعلية مدعومة ومخفضة وتطوير 
أداء اجلمعية وخدماتها لترسخ املكانة الرائدة جلمعية مشرف 

على صعيد القطاع التعاوني.

شمالن احلساوي


