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افتتاح مهرجان جمعية سلوى التسويقي

القانون اجلديد 
سيؤذي احلركة 

التعاونية إذا لم يؤخذ 
بآراء املتخصصني من 

أصحاب امليدان

تعاونية الفيحاء تكّرم إدارييها السابقني

أعل����ن عضو مجل����س اإلدارة ورئيس جلنة 
املشتريات واالس����تثمار علي أحمد الشايجي ان 
مجلس اإلدارة لديه تطلع����ات جديدة وحيوية 
نحو متيز جمعية مشرف بأنشطتها وخدماتها 
واعطاء أفكار جديدة للمهرجانات ذات منط جديد 
في مختلف األنشطة التسويقية وتزويد اجلمعية 
بكل ما هو جديد في األس����واق العاملية. واش����ار 
الى تاريخ اجلمعي����ات التعاونية وجناحها في 
كل امليادين وعلى مجل����س األمة اال يتهاون مع 
أي قرار أو اقتراح يصدر يتعلق بتعديل قانون 
التعاوني����ات وان كان فليكن لألفضل ولصالح 
املواطن بالدرجة األولى وللعمل التعاوني على 
وجه اخلصوص. وتطرق الشايجي الى افتتاح 
فرع األواني املنزلية الفاخرة بالسوق املركزي- 
امليزانني بصورة رسمية وبشكل جديد وعصري، 

مشيرا الى انطالق سلسلة من املهرجانات املتميزة 
والتي منها مهرجان املنتجات األوروبية واألميركية 
مبشاركة 50 شركة عاملية وبنسبة خصم تصل الى 
70% الى جانب مهرجان لوازم العائلة ليستقبل 

زواره بأصناف حديثة ونسبة خصم %60.
وأك����د دور مجل����س ادارة تعاونية مش����رف 
وجهودها املتواصلة باألنشطة ملا يخدم بالدرجة 
األولى املساهمني وأبناء املنطقة. وقال: ستشهد 
جمعية مش����رف تطويرا لألفرع ومنها فرع 24 
ساعة ليقدم خدمة مميزة ألبناء املنطقة ومزيدا 
من التطوير لألفرع األخرى. واكد احلرص على 
تنوع األنشطة واملهرجانات واستحداث اخلدمات 
في املرحلة املقبل����ة والتي نأمل في اجنازها في 
ظل دعم وثقة أهال����ي املنطقة الذين نفتخر بهم 

ويدفعوننا الى مواصلة العطاء والنجاح.

احلساوي والشايجي والقناعي واملدير العام اثناء افتتاح فرع األواني الفاخرة

درع تكرميية من إدارة جمعية الفيحاء

الشايجي: مهرجانات »مشرف« تتميز بخصوماتها

»الندمارك« تستعد الفتتاح مطعم »زافران«
مارك« على استقطاب وتقدمي 
أفضل املفاهيم اجلديدة باملطاعم 
للسوق. وقد أبدى العمالء في 
الكويت تقدي����را كبيرا جلودة 
الطعام واخلدمات التي نقدمها 
سيما مع االفتتاح االخير ملطعم 
»كارلوتشيوز« ولذلك ارتأينا أن 
نقوم بتوسيع وجودنا بتقدمي 
املأكوالت  جتربة جديدة ملذاق 
الهندية في الكويت عبر افتتاح 

مطعم »زافران«.
واختتم نافيد قائال: »يسرنا 
أيض����ا حضور الش����يف أتول 
كوتش����هار ومش����اركته حفل 
التدشني الذي سيقام اخلميس 
7 يوليو املقبل، وقد جعلت منه 
خبرته الواس����عة في حتضير 
الهندية على مختلف  االطعمة 
أصنافها محط اعجاب الكثير من 

محبي املأكوالت الهندية«.
ويق����دم مطع����م »زافران« 
قائم����ة غنية حتف����ل بأصناف 
اللذيذة  الهندي����ة  من االطباق 
مبا فيه����ا »زعفراني زجناي«، 
و»كالي ميرتش«، و»كا مورغ«، 

و»روغ����ان جوش«، الى جانب 
وجبات عشاء متنوعة. ويعبر 
املذاق املمي����ز لالطعمة الغنية 
باالعشاب والتوابل عن املهارات 

التي يتميز بها الشيف.

أعلنت »الندمارك«، مجموعة 
التجزئ����ة والضيافة  جت����ارة 
االقليمية الرائدة، عن استعداداتها 
لتدشني فرع جديد يضاف الى 
سلسلة مطاعم »زافران«، املطعم 
الذي يقدم  العص����ري  الهندي 
نكهات مميزة الش����هر االطباق 
الهندية. ويعد »زافران«، الذي 
سيتم تصميمه من قبل »فود 
مارك«، الرائدة في قطاع االطعمة 
واملشروبات والتابعة ملجموعة 
»الندمارك«، أحد املطاعم الهندية 
املرموق����ة التي تق����دم أصنافا 
متنوعة مقابل أسعار منافسة.
وتتميز االطباق التي يقوم 
أتول كوتش����هار، الشيف الذي 
يحظى بش����هرة عاملية واسعة 
في فنون الطعام واحلائز على 
تصني����ف »جنمة ميش����لني«، 
باعداده����ا مب����ذاق مميز تظهر 
حرفيته العالية في اس����تخدام 

مختلف أنواع التوابل.
املناسبة، قال نافيد  وبهذه 
دولتشاهي رئيس »فودمارك«: 
»ينص����ب اهتمامن����ا في »فود 

تخفيضات تتراوح بني 50 و80% على أجود األصناف االستهالكية والغذائية الشهيرة

احلبيني: مهرجان تسويقي ضخم في جمعية سلوى التعاونية 
مشمواًل باخلضار والفواكه

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
سلوى التعاونية، فهد احلبيني، ان 
اجلمعية أطلقت مهرجانا تسويقيا 
ضخما اعتب���ارا من يوم االثنني 
املاضي، والذي يأتي في س���ياق 
العمل الدؤوب والسعي احلثيث 
من قبل مجلس اإلدارة في الوفاء 
بالتزاماته جتاه املساهمني الكرام، 
وتخفيف العبء عن املس���تهلك 
وتوفير أجود الس���لع بأرخص 
األثمان، في ظل ما تشهده البالد 
من تفشي ظاهرة الغالء الفاحش 
والتي مازالت تلقي بظاللها على 
جميع املواد االستهالكية والغذائية 
والكماليات منذ 3 سنوات، مؤكدا 
ان مجلس اإلدارة ماض في تفعيل 
سياسته التس���ويقية الناجحة، 
وذلك من خالل إطالق املزيد من 
مهرجانات حتطيم األسعار على 
مواسم متعددة خالل العام، وهو ما 
سيعزز تقدمها وسعيها نحو التميز 
والتفوق على مستوى اجلمعيات 

التعاونية في الكويت.
وأوضح احلبيني في تصريح 
صحاف���ي على هام���ش افتتاح 
املهرج���ان التس���ويقي الضخم 
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة، 
ان املهرج���ان يش���مل نحو 450 
صنف���ا من أجود أنواع الس���لع 
الغذائية واالستهالكية الشهيرة 
واملرغوبة والتي تشهد إقباال كبيرا 
من املستهلكني، وذلك بالتعاون 
مع كبرى الشركات املوردة، الفتا 
إلى أن التخفيض���ات تصل إلى 
ما نسبته 50% وهو ما سيجعل 
ه���ذه األصناف ف���ي متناول يد 
املس���تهلك كونها تباع بأسعار 

تنافسية جدا.
وأضاف احلبيني ان اجلمعية 
حرص����ت على تزوي����د املهرجان 
بكميات ضخمة تفاعال مع حاجة 
األسرة ولكي توائم أعداد املساهمني 
واملستهلكني في املنطقة، مشيرا 
إلى أن ه����ذا املهرج����ان يتضمن 
أيضا تخفيضات كبيرة جدا على 

الكرام، وسيشمل جميع األصناف 
الغذائية واالستهالكية السيما ما 
حتتاجه األسرة خالل شهر الصيام، 
الفتا إلى أن اجلمعية لن تألو جهدا 
في عمل كل ما من شأنه تخفيف 
إننا  العبء عن املساهمني، وقال: 
على عهدنا مع مساهمينا الكرام، 
ونعد بإطالق املزيد من املهرجانات 
التسويقية لنكون عند حسن ظنهم 

بإذن اهلل تعالى.
وفي رده على سؤال عن قانون 
التعاون اجلديد، شدد احلبيني على 
أهمية التري����ث من قبل احلكومة 
وأعضاء مجلس األمة في إقرار هذا 
القانون، وإعطائه املزيد من الوقت 
لسد ما يتضمنه من ثغرات ومثالب 
قد تسيء إلى احلركة التعاونية، 
مشيرا إلى أن من الضروري جدا 
التعاونيني والذين  ب����رأي  األخذ 
هم أصح����اب االختصاص وأهل 
امليدان في هذه التجربة التعاونية 

الثرية.
وقال احلبيني: نحن مع التغيير 
إلى األفضل ومبا يؤدي فعليا إلى 
التعاوني، وهو ما  العمل  تطوير 
سيصب في مصلحة الكويت أوال 
وأخيرا، إال أننا نرفض االستعجال 
والهرولة احلكومية في هذا االجتاه، 
ألن ذلك س����يثير الشبهات حول 
أجندة وأهداف من ش����أنها إيذاء 
ال����ذي حقق  التعاوني  الص����رح 
جناح����ات وإجنازات عل����ى مدار 

األعوام ال� 50 املاضية.
محمد راتب  ٭

البنشر وزيوت  إلطالق مهرجان 
الس����يارات  احمل����ركات وإطارات 
والبطاريات، وذلك في يوم األربعاء 
املوافق 15 يونيو املقبل، وذلك في 
ظل ما تش����هده هذه األصناف من 

ارتفاع عاملي في أسعارها.
وعن استعدادات مجلس اإلدارة 
لشهر رمضان املبارك فيما يتعلق 
باجلانب التسويقي، كشف احلبيني 
أن املجلس يعمل على إطالق مهرجان 
رمضاني ضخم وغير مس����بوق، 
حيث س����يكون اجلزء األكبر من 
هذا املهرجان مخصصا للمساهمني 

جميع أصناف اخلضار والفواكه 
التي تباع باألوزان، وذلك بنسبة 
تتراوح بني 75 و80% في حني أن 
هذه األصناف الت����ي تباع معبأة 
ف����ي األكياس والكرات����ني تطولها 

تخفيضات بنحو %50.
وذك����ر احلبيبن����ي ان مجلس 
اإلدارة سيطلق مهرجانا تسويقيا 
على السلع اإللكترونية وشاشات 
التلفزيونية، اعتبارا  إل سي دي 
من يوم غ����د اخلميس املوافق 26 
مايو، في صالة املهرجانات بالسوق 
القدمي، مضيفا أن هناك استعدادات 

احلبيني وأعضاء مجلس اإلدارة في أحد أقسام السوق

فهد احلبيني

املعراج: ثقة أهالي الدسمة وبنيد القار تدعونا لبذل املزيد
أعلن أمني الصندوق في جمعية 
التعاونية،  القار  الدسمة وبنيد 
أحمد املعراج ترشحه لالنتخابات 
التكميلية ملجلس اإلدارة ضمن 
قائمة »املستقلة« التي تخوض 
الدس���مة«  انتخابات »تعاونية 
حتت شعار: »بكم نفوز وبحسن 
ظنكم نبقى«، وذلك س���عيا منه 
إلى إكمال الوفاء بالتزاماته أمام 
أهالي املنطقة واملساهمني الكرام 
وجتنيد نفسه على توفير أفضل 
التسويقية واألنشطة  اخلدمات 
إليها  الت���ي يتطلع  االجتماعية 

املساهمون الكرام.
واس���تعرض املعراج بعض 
اإلجنازات التي مت حتقيقها خالل 
توليه رئاسة مجلس اإلدارة ملدة 
سنة، والتي القت استحسانا كبيرا 
من قبل األهالي وموظفي اجلمعية 
وأعضاء الهيئة اإلدارية، وهو ما 

القار بصورة مبدئية وتطوير 
جذري لهذا السوق.

ووعد املع����راج أهالي املنطقة 
ببذل جميع اجلهود التي من شأنها 
ترجمة طموح����ات أهالي املنطقة 
على جميع الصعد، والعمل بروح 
الفريق الواحد مع أعضاء مجلس 
اإلدارة، الفتا إل����ى أن النجاح في 
العمل التعاوني ال يكون إال نتيجة 
التواصل والتفاعل بني اجلمعية 
وأبن����اء املنطق����ة ومس����اهميها، 
وقال: ان اقتراحات أهالي املنطقة 
ومالحظاتهم التي كانوا يتقدمون 
بها لنا ساعدتنا في اللحاق بركب 
املتفوقة،  التعاوني����ة  اجلمعيات 
بل والتميز عليها إلى أن أصبحت 
جمعية الدسمة وبنيد القار محط 
أنظ����ار املناطق األخرى واجلهات 

املعنية في الدولة.
محمد راتب  ٭

الداخلية والهيئة  ومنه����ا وزارة 
العامة للشباب والرياضة ووزارة 
التربية والهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة، ووزارة األشغال وهو ما 
س����اهم في حتركات ملموسة من 
قبل هذه اجلهات لتطوير الكثير 

من مرافق املنطقة.
وأض���اف املع���راج ان عهد 
مجلس اإلدارة في 2009 و2010 
تكلل بالكثير من اإلجنازات مثل 
إنشاء مظالت سيارات للمدارس 
وأخرى الستراحة الطلبة، كما مت 
تسيير رحلة العمرة إلى الديار 
املقدس���ة في قافلة ضمت نحو 
720 من املساهمني الكرام، وذلك 
في ظل زيادة نس���بة املبيعات 
وحتقيق املزيد من األرباح بفضل 
الناجحة  التسويقية  السياسة 
التي انتهجه���ا مجلس اإلدارة، 
السيما بعد تطوير سوق بنيد 

ساهم في إجناح العمل وإرضاء 
اجلميع ودفع املوظفني إلى بذل 
كل م���ا يس���تطيعونه من أجل 
إبراز جمعيتهم كمعلم تسويقي 
حضاري ينافس األسواق املركزية 

املتقدمة في الكويت.
وفي هذا الصدد، ذكر املعراج أن 
اجلمعية قامت خالل فترة رئاسته 
بتكثيف أنشطتها االجتماعية حيث 
أقامت العديد م����ن محافل تكرمي 
الفائقني والفائقات من أبناء املنطقة، 
مما ش����جع الطلبة على االجتهاد 
وبذل املزيد من أجل خدمة الوطن 
ونهضته، كما أن اجلمعية حرصت 
خالل توليه فترة الرئاس����ة على 
تفعيل األنشطة الرياضية وتنظيم 
ماراثونات املشي وإقامة دورات كرة 
القدم، ومخاطبة اجلهات املعنية 
دون كلل أو مل����ل وذلك من أجل 
تخدمي املنطقة بأفضل اخلدمات، 

أحمد املعراج

بجهود املخلصني من األعضاء 
السابقني واحلاليني وبتكاتفهم 
أجمع����ني فلوال ه����ذا التكاتف 
ولوال ه����ذا التجانس والوئام 
ملا حققت جمعيتنا هذه املكانة 

وهذه املرتبة.
وقد قامت اجلمعية بتكرمي 
السابق  رئيس مجلس اإلدارة 
فيصل القليش وعضو مجلس 
اإلدارة الس����ابق خالد العمران 
ورئيس جلنة العالقات العامة، 
وتقدم مجل����س اإلدارة احلالي 
بالشكر لألعضاء السابقني على 
اإلجنازات الت����ي حققوها وما 

حققوه من مكاسب للجمعية.
وف����ي النهاية تق����دم نواف 
الدويس����ان بالش����كر اجلزيل 
الس����ابقني  لالخ����وة األعضاء 
وشكر اجلميع على حضورهم 

ومشاركتهم بهذا التكرمي.
محمد راتب  ٭

تقديرا من رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة جلهودهم وللدور 
الذي قام����وا به، أقامت جمعية 
الفيح����اء التعاونية وكعادتها 
السنوية حفال لتكرمي األعضاء 
الس����ابقني والذين انتهت فترة 
عضويته����م باجلمعي����ة العام 
املاضي بحضور أعضاء مجالس 
الس����ابقني للجمعي����ة  اإلدارة 
واس����تهل احلفل بكلمة للمدير 
الزكري أشاد فيها  العام عادل 
السابقني وما قدموا  باألعضاء 
من خدمات جليل����ة للجمعية 

واملنطقة.
ألق����ى رئي����س مجلس  ثم 
اإلدارة نواف الدويس����ان كلمة 
احلفل رحب فيه����ا باحلضور 
وبدأت كلمته بعبارات الش����كر 
والعرفان والثناء على االخوة 
الس����ابقني ملا قدموه  األعضاء 
الفيحاء،  للجمعية وملنطقتهم 
وكان لهم الدور الفاعل في بناء 
وتشييد اجلمعية بسواعدهم 
وعقولهم وإخالصهم في القول 
والعمل حتى أصبحت جمعية 
الفيحاء التعاونية من اجلمعيات 
املرموقة في الكويت من حيث 
األداء والعم����ل والنتائج، فهذا 
..وهدية من جمعية الفيحاء تقديرا للجهودكان بفضل اهلل أوال وآخرا ثم 

»املستقلة« تخوض انتخابات »تعاونية الدسمة« حتت شعار »بكم نفوز وبحسن ظّنكم نبقى«

مستشفى »طيبة« يستضيف الكاوي أستاذ جراحة العظام
أفادت مديرة العالقات العامة 
وبرنامج األطباء الزائرين لدى 
مستشفى »طيبة« والعيادات 
التابعة له فرعي  التخصصية 
الفنط���اس والفرواني���ة ليال 
قطيش بأن مستشفى »طيبة« 
يرحب باس���تضافة د.س���امح 
العظام  الكاوي أستاذ جراحة 
بجامع���ة »واريك« ببريطانيا، 
وزميل كلية اجلراحني ببريطانيا، 
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة 
برنامج األطب���اء الزائرين في 
مستشفى »طيبة« الستضافة 
أكبر اجلراحني من مختلف أنحاء 
العالم وفي جميع التخصصات 
ومختلف املجاالت وذلك لتلبية 
متطلبات املجتمع الكويتي، ومن 
أبرز تخصصات د.الكاوي جراحة 
املفاص���ل الصناعية للحوض 
والركب���ة والكام���ل، وتعتبر 

العظام في  استشاري جراحة 
جامع���ة »واري���ك« ببريطانيا 
فقد مت اختياره مؤخرا كأستاذ 
مش���ارك جلراح���ة العظام في 
اجلامعة نفسها وأخيرا كمراجع 
ف���ي الصحيف���ة العلمية ألهم 
األبح���اث املتعلق���ة بجراحات 

الركبة.
وذك���رت قطي���ش ان هذه 
الزيارة هي بتنسيق واشراف 
خبير جراحة العظام البريطاني 
د.فوزي عيس���ى استش���اري 
جراحة العظام باجنلترا سابقا 
وقد قضى د.فوزي عيسى 20 
عاما ببريطانيا وهو متخصص 
في جراحات املفاصل واملناظير 
والط���ب الرياض���ي ويعم���ل 
كاستشاري ورئيس قسم العظام 
في مستشفى »طيبة« بصورة 

مستمرة.

وجراحات الغضاريف واعوجاج 
صابون���ة الركب���ة وآالم القدم 

والكاحل للرياضيني.
وصرحت قطيش بأن د.سامح 
ال���كاوي وباإلضافة الى عمله 

الزيارة بشرى للرياضيني فهو 
ميتلك خبرة واسعة في الطب 
الرياض���ي واصاب���ات املالعب 
وباألخص جراح���ات املناظير 
إلعادة بن���اء الرباط الصليبي 

د.فوزي عيسىد.سامح الكاوي ليال قطيش


