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»تعاونية السالم« ُتطلق مهرجانها الرمضاني 
على أكثر من 200 سلعة

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية السالم 
التعاونية زامل الزامل انطالق 
املهرجان الرمضاني في سوق 
الســالم املركزي بتخفيضات 
هائلة تصل إلى ٧5%، تشــمل 
أكثر من ٢٠٠ سلعة بالتعاون مع 
كبرى الشركات املتخصصة في 
توريد أجود أنواع السلع التي 
يكون عليها إقبال من املستهلكني 
وأهالي املنطقة، مشيرا إلى أنه 
مت توفير جميع الكميات للسلع 
املخفضة حتى نهاية املهرجان 

بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٧.
وأوضح الزامل في تصريح 

صحافي أن املهرجان يأتي من 
املهرجانــات  ضمــن سلســلة 
املرســومة مــن قبــل مجلس 
اإلدارة طــوال العــام ملكافحة 
غالء األسعار، مبينا أن السلع 
املشمولة سريعة الدوران، حيث 
مت اختيارها بعناية فائقة ليكون 
للمهرجان مصداقية في عملية 

التخفيض على السلع.
وأشــاد الزامل بدور جلنة 
املشتريات على ما يقوم به في 
تنظيم املهرجانات التسويقية 
األســبوعية  والعــروض 
الشــركات  والتفــاوض مــع 
بخصــوص التخفيضات على 

زامل الزامل السلع واألصناف.

الظفيري: خصومات تصل
إلى 50% في »تعاونية النسيم«

محمد راتب

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية النســيم 
التعاونيــة يعقوب يوســف الظفيري مهرجان 
رمضان املبارك في جمعية النســيم التعاونية 
والذي يستمر حتى 3١ اجلاري في أسواق اجلمعية 

اخلمسة مبشاركة كبرى الشركات املوردة.
حضر االفتتاح أمني السر خالد خليف العنزي 
ورئيس جلنة املشتريات ناصر صباح الشمري 
ورئيس اللجنة االجتماعية إبراهيم فالح العويهان 
ومدير عام اجلمعية فالح الرجعان ونائب املدير 

العام فاضل شطي الذايدي. 
وأكد رئيس مجلس اإلدارة يعقوب الظفيري 
في تصريح صحافي أن املهرجان يشمل جميع 
السلع الضرورية االستهالكية للبيت الكويتي 
وخاصة خالل أيام شــهر رمضان الفضيل ومت 
التعاون مع كبرى الشركات املتخصصة في املواد 
الغذائيــة وخاصة الرمضانيــة منها للحصول 
علــى أعلــى اخلصومات كإهداء بســيط يقدمه 
مجلس اإلدارة جلموع املساهمني وأهالي محافظة 
اجلهراء حيث جتاوزت بعض السلع في اخلصم 

أكثر من %5٠.

يعقوب الظفيري وأعضاء مجلس االدارة يفتتحون املهرجان

جولة في السوق 

افتتح مهرجان السلع الرمضانية في »تعاونية مشرف« نيابة عن الوزير الروضان

الرشيدي: »التجارة« رخصت 70 منفذًا للبيع تضم
نحو 6266 صنفاً.. وجميع املنتجات حتت مجهر مراقبينا

محمد راتب

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
الرقابــة فــي وزارة التجارة 
والصناعــة التجاريــة عيــد 
إدارة حمايــة  ان  الرشــيدي 
ضمــن  قامــت  املســتهلك 
اســتعداداتها الستقبال شهر 
رمضان املبارك بترخيص أكثر 
من ٧٠ منفذا للبيع بالتنسيق 
مع الشركات والتجار، ووصل 
عدد الســلع فيهــا إلى 6٢66 
سلعة، مشيرا إلى أن العروض 
التــي تطلقها  والتخفيضات 
اجلمعيــات التعاونيــة تأتي 
في إطار تخفيف األعباء عن 
املستهلكني وتخفيض األسعار 

في الوقت ذاته.
جاء ذلــك خالل حضوره 
بالنيابــة عن وزيــر التجارة 
والصناعــة افتتاح املهرجان 
الرمضانــي التســويقي فــي 
جمعيــة مشــرف التعاونية 
بحضــور رئيــس مجلــس 
القديري  اإلدارة عبدالرحمن 
ورئيس جلنة املشتريات علي 
فهد الفهد، وبحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة عيسى القالف 
وناصر معرفي ووائل املسعود 

وعبداحملسن الصراف.
وشــدد الرشيدي على ان 
الوزارة تقــوم بواجبها على 
اكمل وجه في دعم املستهلكني 
والرقابة التامة على الســلع 
ومنــع رفــع ســعر أي منها، 
مضيفــا انه علــى الرغم من 
ترخيــص ٧٠ منفــذا للبيــع 
لــم نغفــل اجلانــب الرقابي 
من قبل املفتشــني في وزارة 
التجــارة وخصوصا مراقبة 
املــواد ونوعيتهــا والتالعب 
مــن  والتأكــد  بالتواريــخ 
للمواصفــات  مطابقتهــا 
الكويتيــة، وتوافرهــا فــي 

املهرجانات واألسواق.
وشــدد الرشــيدي علــى 
ضرورة تعاون املستهلك مع 

الوزارة في جهودها الرقابية 
فــي حــال وجود شــكوى او 
استفســار والتواصــل على 
اخلط الساخن ١35 وطوارئ 
التجارة التي تكون على أهبة 
االســتعداد خلدمة املستهلك 
خالل العطل والعطل الرسمية 
والدوام الرســمي وعلى مدار 
٢4 ساعة، مشيرا إلى ان لدى 
الــوزارة ٢١ مركــزا منتشــرا 
في مختلــف مناطق الكويت 
وهي تعمل بدوامني صباحي 

ومسائي.
وبســؤال »األنباء« حول 
الرسالة التي يوجهها الوكيل 
بخصــوص  للمســتهلكني 
الســلع واألنــواع واحلاالت 
التــي باإلمــكان االستفســار 
او الشــكوى بخصوصهــا، 
رد الرشــيدي بأننــا مراكزنا 
والطــوارئ تســتقبل جميع 
الشكاوى اخلاصة باختالف 
الســعر او الغــش التجاري 
وغيرها من الشكاوى املتعلقة 
بالسلع واملنتجات باإلضافة 
إلى أي مــادة غذائية أو غير 
غذائية في اللحوم أو غيرها.
وبخصــوص اإلجــراءات 
التي قامت بها الوزارة لضبط 
األســعار أفاد بأننــا ومنذ ١5 
مارس املاضي مت التركيز على 
١٩٧ سلعة أساسية في شهر 
رمضان املبارك ومراقبتها من 
حيث اجلودة واألسعار، ويقوم 

مفتشونا برصدها دائما لكونه 
االســتهالك عليها اكثر، وهي 
حتت املجهر ونراقبها بشكل 
مكثف إلى جانب جميع السلع.
وبــدوره، قــال رئيــس 
مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية عبدالرحمن القديري 
إن مهرجان السلع الرمضانية 
في مشــرف انطلــق األربعاء 
ويســتمر حتــى ١٠ املقبــل، 
ويشــتمل علــى ٧5٠ صنفــا 
وخصومات تصــل إلى %5٠ 
مبشاركة أكثر من ٧٠ شركة، 
إلــى خصومــات  باإلضافــة 
مدعومــة مــن قبــل جمعية 

مشرف.
جمعيــة  ان  وتابــع 
مشــرف تطلق 5 مهرجانات 
الفتــرة  خــالل  تســويقية 
احلالية باإلضافة إلى السلة 
الرمضانية التي تتم مبوافقة 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل وبتخصيــص مالي 
مــن قبلها وليــس كما تفعل 
بعــض اجلمعيات التعاونية 
األخــرى، وهــي تتضمن 4٠ 
صنفا وقيمتها 5١ دينارا يتم 
بيعهــا بدينــار واحــد فقط، 
وهــي متثل أكثــر من نصف 
احتياجات املساهمني في شهر 

رمضان املبارك.
وأشار إلى ان هناك أيضا 
مهرجان خاص باملســاهمني 
يشتمل على 3٠ سلعة تخص 
الكــرمي، والكميــات  الشــهر 
متوافرة للجميع ومســتمرة 
وتغطــي املســاهمني ١٧ ألف 
مساهم و6 آالف بطاقة عائلة، 
مبينا انه مت ربط نظام البطاقة 
العائليــة بالبطاقــة املدنيــة 
فبإمكان أي فرد اســتخدامه 

واألسماء الواضحة.
املهرجــان  ان  وبــني 
التسويقي الرمضاني متنوع 
ويشتمل على أصناف أساسية 
واستهالكية ورمضانية ومياه 
وخضار وفواكه وحتى أصناف 

الريجيم والدايت.
البرنامــج  وبخصــوص 
االجتماعــي قــال إن لدينــا 
برنامجا ولكنه ليس كالسنوات 
السابقة، وذلك بسبب قرارات 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل التي منعــت الكثير 
من األنشــطة، ولذلــك نقوم 
باحلصــول على عروض من 
الشركات والشاليهات، ولكن 
هناك فرقا في اخلصومات عن 

السنوات السابقة.
ومــن جهته، قــال رئيس 
جلنة املشتريات في جمعية 
مشــرف التعاونية علي فهد 
الفهــد: لقد اســتقبلنا شــهر 
رمضــان املبــارك بإطــالق 5 
مهرجانــات تشــمل مهرجان 
الرمضانيــة لعموم  الســلع 
املستهلكني ومهرجانا خاصا 
بالسلة الرمضانية التي تباع 
بدينار واحد فقط ومهرجانا 
ألصنــاف املســاهمني حيــث 
اخترنا األصناف األساســية 
بخصــم ٧٠%، وهنــاك ايضا 
مهرجان لوازم العائلة يصل 
إلــى أكثــر مــن 3٠٠ صنــف 
بخصومــات تبلغ 6٠% وهو 
بالتوازي مع مهرجان السلع 
الرمضانيــة حيــث يســتمر 
وهنــاك  املقبــل،   ١٠ حتــى 
مهرجــان العطور والتجميل 
٢٢ اجلاري ويشتمل على أكثر 
من 8٠٠ صنف خاص بالعطور 

والتجميل.
وتابع بأن هنــاك تعاونا 
دائما مع الشركات على مدار 
العــام وفــي شــهر رمضــان 
املبــارك، هنــاك تخفيضــات 
استثنائية ونسب خصومات 
كبيــرة على املنتجــات دعما 
للمتسوقني في جمعية مشرف 
التعاونية، داعيا املســاهمني 
إلى االستفادة  واملســتهلكني 
من اخلصومــات والعروض 
التي تقدمها جمعية مشــرف 

على مدار العام.

)شانافاس قاسم( .. وحديث حول بعض املنتجات  

جولة بني املعروضات

عيد الرشيدي وعبدالرحمن القديري وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية يفتتحون املهرجان

التركيز على 197 
سلعة رمضانية 
األكثر طلبًا من 

املستهلكني منذ 
15 مارس املاضي 

واالستمرار 
في رصدها

القديري: 
املهرجان مستمر 

حتى 10 يونيو 
ويشتمل على 750 

صنفًا بخصومات 
تصل إلى %50 

مبشاركة
70 شركة

املهرجان الرمضاني في تعاونية القيروان ينطلق األحد
محمد راتب

 
أكــد رئيس مجلس ادارة 
جمعيــة القيــروان م.ناصر 
ان  املطيــري  شــليويح 
اجلمعية قدمت خالل الفترة 
األخيرة الكثير من االجنازات 
واألنشطة التي جتعلها املميزة 
على مستوى جمعيات الكويت 
من هذه الناحية، الفتا الى أن 
البرامج الصيفية التي أطلقها 
مجلــس االدارة هذه الســنة 
التراثية  القريــة  مصاحبــة 
القت استحســانا كبيرا من 
قبل أهالي املنطقة واملساهمني 
وأبنائهم، السيما املشاركني 

منهم في هذه األنشطة.
وقال املطيري: ال شك ان 
اجلمعية تستعد استعدادات 
كاملة مبناســبة قدوم شهر 
رمضان شــهر اخليرات من 
خــالل االعــالن عــن إطالق 
مهرجان الســلع الرمضانية 
والذي ســيكون مختلفا عن 
الســنوات املاضية من حيث 
الكمية والسعر، كما ال ننسي 

االنشطة االجتماعية التي تقام 
في الشهر الكرمي ومنها دوري 
كرة القدم والقرقيعان ألبناء 
املنطقة واملســابقة الثقافية 
الثانية التي تطلقها اجلمعية 
والتــي القــت استحســان 
املشاركني من أبناء املنطقة.

واســتطرد املطيــري في 
عــرض البرامج واألنشــطة 
الصيفية لعــام ٢٠١٧، فقال: 
قمنا مبهرجانات تســويقية 
خالل األشهر األخيرة، وقمنا 
من خاللها بتخفيض األسعار 

والســلع  املنتجــات  علــى 
األساســية واالســتهالكية، 
وهانحن نستعد ملهرجانات 
التســويقية عــدة للجمعية 
وأهمهــا املهرجان رمضاني، 
واخلصومات تصل الى ٧٠% 
وتشــمل نحــو 5٠٠ ســلعة 
ومنتج حتتاجها ربة األسرة، 
مشــيرا إلى أن هذا املهرجان 
يبدأ ٢١ مايو ويســتمر حتى 
يوم ٢٧ وســتكون الكميات 
متوافرة حتى نهاية املهرجان.
وأضــاف املطيــري: لقد 
التعديــالت  قمنــا ببعــض 
والتوســيعات شــملت ركن 
األواني املنزلية، والعروض 
وقمنا بعرض أجود األصناف 
واملنتجات من تلك األواني في 
جناح خاص داخل السوق.

نشاط في كل أسبوع
وقال املطيري ان أنشطة 
اجلمعيــة لــم تتوقــف ولم 
تهــدأ حركتها، وقــد متيزنا 
فــي جمعية القيروان، حيث 
كان لدينا كل أسبوع نشاط 

سواء كان ترفيهيا أو عبارة 
عن ندوات أو برامج لألطفال 
أو مشاركة مع املدارس، مشيرا 
الــى إســهامات اجلمعية في 
مرافق املنطقة لنا فيها بصمة 

واضحة.
ان  املطيــري  وأوضــح 
اجلمعية نظمت حفل الفائقني 
أبنــاء املســاهمني  وتكــرمي 
وتكــرمي املديرين واملديرين 
واملعلمــني  املســاعدين 
املتميزين، كما قامت بتقدمي 
الســياحية  املرافــق  تذاكــر 
والترفيهية بأرخص االسعار 

للمساهمني. 
وأكد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة القيــروان م.ناصر 
شليويح املطيري ان اجلمعية 
تعمــل علــى جتهيز الســلة 
الرمضانية التي ستوزع على 
أســر املنطقة، والتي شملت 
األصناف التي حتتاجها األسر 
في شــهر رمضــان املبارك، 
مؤكدا ان هــذه اخلطة القت 
استحسانا وإشادة من أهالي 

املنطقة.

ناصر املطيري يستعرض السلة الرمضانية 

الحرفان أعلن عن توزيع السلة الرمضانية بسعر 100 فلس لـ 2700 مساهم

تخفيض أسعار 248 سلعة رمضانية في تعاونية الفنطاس
محمد راتب

جلنــة  رئيــس  أعلــن 
فــي جمعيــة  املشــتريات 
التعاونية سعود  الفنطاس 
احلرفــان انطــالق مهرجان 
فــي  الرمضانيــة  الســلع 
اعتبــارا  املركــزي  الســوق 
من بعد غدا األحد، بنســبة 
خصم تصل إلــى ٧٠% على 
٢48 صنفا وسلعة أساسية 
واســتهالكية ورمضانيــة، 
املهرجــان  ان  إلــى  مشــيرا 

يكتســب أهمية كبرى قبيل 
حلول شهر رمضان املبارك 
وميهــد الطريــق للحصول 
على املنتجات والسلع بأقل 
األســعار. وبنّي في تصريح 
له انه مت التواصل مع كبرى 
الشــركات املــوردة للســلع 
وجرى اختيار أكثر املنتجات 
طلبــا مــن قبل املســاهمني 
عــــموما  واملستهـــــلكني 
لتنظيــم املهرجان بالشــكل 
األفضل وتوفيــر األصناف 
للعموم، موضحا ان جمعية 

الفنطاس التعاونية حرصت 
على توفير أجود األصناف 
وتوفيرها في السوق املركزي 
لضمــان تقــدمي اخلدمــات 
الراقيــة على الــدوام. وفي 
إطار آخر، ذكر احلرفان انه 
بدأ توزيع السلة الرمضانية 
على املساهمني بسعر رمزي 
للغايــة ١٠٠ فلــس فقط مع 
العلــم أن الســعر احلقيقي 
هو ١8 دينــارا، وذلك ابتداء 
من ١4 اجلاري وهي متوافرة 
حتــى نهاية شــهر رمضان 

املبارك، وقد شملت األعمار 
فوق ٢١ ســنة، وسيستفيد 
منها ٢٧٠٠ مساهم. واختتم 
بأننا مســتمرون في تنظيم 
التســويقية  املهرجانــات 
والعروض ودعمها وحتقيق 
تطلعات مســاهمينا ورواد 
جمعيتنا وتطوير املركز املالي 
وحتســينه، مبينا ان األيام 
املقبلة حتمل معها العديد من 
الفعاليات واألنشطة املتنوعة 
التي ستنال استحسان ورضا 

اجلميع.
سعود احلرفان 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلــة
سلطان أسد سلطان الگرام

لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

ناصـــر نعـمـــة سلطـــان
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

املطيري: 
اخلصومات تصل 
إلى 70% وتشمل 

نحو 500 سلعة


