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عر�ص خا�ص  جداً  جداً  جداً

ولفرتة حمدودة

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - ش7 - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873
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- عملــيـــات اجلــهــاز اله�شــمـي

- عملــيـــات البــــــوا�شــــــــيــــــر

- عملــيـــات الـغــدة الــدرقـيـــة

- عملــيـــات الـغــدة النكــافــيـة

الدگتور / حسني عفيف
ا�شت�شاري جراحة عامة 

العنوان: الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - تليفون: 24991990 - فاك�ص: 24991994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

- ت�شخي�ص وعالج اأمرا�ص العيون ال�شائعة

- اإجراء عمليات املاء االأبي�ص باأحدث االأجهزة.

 - عالج حاالت اعتالل ال�شبكية ال�شكري الب�شيطة واملتو�شطة.

- اإجراء عمليات ت�شحيح النظر.

الدگتور / عبدالله أسد الگندري
ا�شت�شاري طب وجراحة العيون 

الشبو: إعادة جلنة األسعار لكنف احتاد التعاونيات أولوية
محمد راتب

كش���ف رئي���س احت���اد 
التعاوني���ة  اجلمعي���ات 
االس���تهالكية د.سعد الشبو 
انه س���يتم العمل على إعادة 
جلنة األسعار إلى كنف االحتاد، 
والوقوف على جميع الزيادات 
غير املبررة في أسعار بعض 
األصن���اف والس���لع واتخاذ 
قرار تعاوني بش���أنها، وذلك 
د.سعد الشبوانطالق���ا من مبدأ الش���فافية 

وتخفيف األعب���اء املالية عن 
املستهلكني.

وأض����اف عق����ب تش����كيل 
مجلس إدارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية برئاسته ان املرحلة 
املقبلة ستشهد تغييرا جذريا 
نحو التطوير واإلجناز وتنفيذ 
اخلطط التنموية التي تتوافق 
مع الرؤية السامية في حتقيق 
األمن الغذائي، وتوفير األرقى 
واألجود من السلع في اجلمعيات 
التعاونية، إلى جانب محاربة 

الغ����الء، وتوحيد األس����عار، 
واملساهمة في املشاريع الوطنية 
التعاونية وتطبيق النظام اآللي 

في كل اجلمعيات التعاونية.
وزاد بأن امل����كان الطبيعي 
للجنة األسعار هو االحتاد، الذي 
تقع على عاتق أبنائه مسؤولية 
إدارتها كونهم املختصون في 
هذا املجال، ويالمسون مطالب 
واحتياجات املس����تهلكني على 
أرض الواقع، مشيرا إلى انه فور 
استعادة االحتاد للجنة ستتم 

إعادة النظر في الزيادات غير 
املبررة، مبينا اننا لم نصل إلى 
هذا املكان إال بدعم أبناء الوطن 
الذين سنكون صوتهم املسموع. 
وتابع د.الشبو ان احلضور غير 
املس����بوق في انتخابات احتاد 
التعاونية والذي  اجلمعي����ات 
جت����اوز 90% يدل على حرص 
العمل  التعاونيني على إحياء 
العملية  التعاون����ي، وس����ير 
االنتخابية بكل هدوء وأريحية 
وشفافية، خصوصا خالل القيام 

بالتصويت والفرز ما انعكس 
إيجابا على جميع احلاضرين 
إدارة  ش����اكرا  واملش����اركني، 
االنتخابات وشؤون العضوية 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عل����ى إدارتهم الراقية 
النتخابات االحتاد، وشفافيتهم 

في عملية الفرز االنتخابي.
وفيما يتعلق باستعدادات 
االحتاد لشهر رمضان املبارك، 
أوض���ح اننا س���نكمل اخلطة 
املوضوعة من قبل املدير املعني 

الحتاد اجلمعيات السابق علي 
حس���ن، وذلك بس���بب ضيق 
الوقت، إلى جانب حرصنا على 
تنفيذ اخلطط واملشاريع التي من 
شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي 
على املستهلكني، داعيا اجلمعيات 
املهرجانات  التعاونية لتنظيم 
العروض،  التسويقية وإطالق 
ومنافسة األس���واق املوازية، 
لتحقي���ق الفائدة للمس���تهلك 

واملساهم بشكل مباشر.
وزاد بأن أبواب مجلس إدارة 

أمام اجلميع  االحتاد مفتوحة 
دون استثناء، مع احلرص على 
االستماع اجليد لكل االقتراحات 
واألفكار الت����ي تطرح من قبل 
التعاونيني، متمنيا من جميع 
مجالس اإلدارات التعاونية في 
حال واجهتها أي مش����كالت أو 
عراقيل عدم التصعيد واللجوء 
الحتاد اجلمعي����ات التعاونية 
التخاذ اإلجراءات الالزمة التي 
من ش����أنها تصحيح املس����ار 

وتالفي العواقب.


