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عروض اخلضار والفاكهة 
اليوم االثنني

عروض مميزة على اخلضار والفواكه في السوق املركزي وسلع إلى 990 فلسًا

العجمي: مهرجان التسوق في »تعاونية العمرية« مستمر 
حتى 2 ديسمبر وحليب األطفال بسعر التكلفة

العمرية  قام����ت جمعي����ة 
التعاونية أمس بإطالق مهرجان 
التس����وق في السوق املركزي 
والذي من املقرر له أن يستمر 
املقبل، حيث  حتى 2 ديسمبر 
اإلدارة  بنينّ رئي����س مجل����س 
محمد خالد العجمي انه جرى 
إطالق تخفيضات على مجموعة 
الس����لع االساسية  كبيرة من 
واالستهالكية وعروض مميزة 
إلى جانب  للخضار والفواكه، 
توفير حليب االطفال بس����عر 

التكلفة.
فقد جرى تخفيض س����عر 
دجاج سيرا 700 غ كرتون إلى 
2.990 دينار، دجاج س����اديا 1 
كغ كرتون إلى 4.990 دنانير، 
ارز كنت����ري 10 كغ إلى 4.990 
دنانير، اريال 3 كغ كرتون 990 
فلسا، تايد 4.5 كغ حبتان إلى 
3.990 دنانير، مياه الروضتني 
330 مل 20 حبة إلى 295 فلسا، 
شاي ليبتون 100 كيس إلى 890 
فلسا، محارم اجلمعية 200 ورقة 
5 حبات إلى 690 فلسا، ارز كتكو 
15 ك����غ إلى 6.990 دنانير، ارز 
س����جا مصري 5 كغ إلى 1.650 
ارز كنتري سيال اكس  دينار، 
ال� 5 كغ إلى 1.990 دينار، زيت 
الفا 1.8 لتر إلى 750 فلسا، ارز 
فوديز مصري 5 كغ إلى 1.495 
دينار، و زيت اوليه 1.8 لتر إلى 

990 فلسا.
ومن الس����لع أيضا ش����اي 
الوزان 100 كيس 3 حبات إلى 
890 فلسا، شاي ريد ليبل 400 
غ حبتان إلى 1.250 دينار، شاي 
اكسبريس الربيع 100 كيس إلى 
795 فلسا، كوبو بوبس شوكز 
إلى 890 فلسا، شاي أحمد 100 
إلى 690 فلس����ا، كورن  كيس 
فليكس 1 كغ إلى 1.595 دينار، 
بيض كويتي 50×60 إلى 895 
فلسا، جني كرافت 500 مل حبتان 
 ABC إل����ى 1.900 دينار، حليب
1 لتر 4 حبات إلى 850 فلس����ا، 
جني كراف����ت 240 غ 4 حبات 
إلى 1.495 دينار، فورس����تيز 
750 غ إل����ى 1.470 دينار، فول 

محمد خالد العجمي

جانب من عروض الشعب التعاونية

محالن متجاوران يبيعان علبة ماء 
واحدة بسعرين مختلفني 

وبفارق 100 فلس

ان تقوم بشراء علبة مياه من أحد املطاعم بسعر 
ثم تشتري علبة مشابهة من املطعم املجاور بسعر 
أغلى يضعنا أمام تساؤالت كثيرة حول رقابة وزارة 

التجارة على هامش األرباح املوضوعة.
في هذه الشكوى قام أحد املستهلكني بشراء علبتي 
ماء من محلني متجاورين ففوجئ بان سعر األولى 
هو 300 فلس والثانية ب� 400 فلس، متس���ائال عن 
االس���باب التي تدفع محلني إلى بيع سلعة واحدة 
بس���عرين مختلفني، مع وجود فرق كبير بينهما، 
وقال أال توجد رقابة من التجارة، وإذا كان األمر في 

علبة مياه فكيف بباقي املنتجات والسلع.
وطالب وزارة التجارة بإج���راء جوالت تفقدية 
ووضع حد ملثل هذه التصرفات وحتديد هامش الربح 
وحترير املخالفات بحق املخالفني للقرارات الوزارية، 
مطالبا ايضا بتوضيحات من الوزارة حول هذا االمر 
وملاذا يتم ترك مثل هذه املخالفات إن كانت مخالفات، 
وبدورها »أنباء املستهلك« ترفع هذه الشكوى إلى 
الوزارة لبيان ما طالب به املشتكي، وتؤكد أن مثل 
هذا التصرف ليس خاصا بهذين احمللني فحسب بل 
هو ف���ي كل احملال التجارية واجلمعيات التعاونية 
وهو مش���كلة ال تزال من غير حل، فقد جتد سلعة 
بسعر 500 فلس وفي مكان مجاور ب� 600 وفي مكان 
آخر ب� 450، فهذا التفاوت حتى هذه اللحظة لم يتم 

إيجاد حل له على اإلطالق.

فاتورتان بسعرين مختلفني لنفس السلعة

شكوى 

األزرق للثقة وتستخدمه البنوك واألصفر جلذب األطفال والبرتقالي خلفض األسعار والزهري ملنتجات النساء

شركات تستخدم األلوان وسيلة جلذب عمالئها وزيادة مبيعاتها

على التجديد.
٭ األبيض: لون النقاء ويدل 
على الصفاء، النظافة، الشباب، 
البراءة، البساطة  الوضوح، 
وه���و عنصر مه���م جدا في 
اإلعالنات، حيث يتم استخدام 
البيضاء إلضفاء  اخللفيات 

البساطة على اإلعالن.
٭ األس���ود: ل���ون الليل له 
هيب���ة، فالن���اس ال ميكنها 
اخلروج في الليل كما تخرج 
ف���ي النهار، ل���ون الفخامة، 
الرس���مية، األناقة، اجلدية 
ويرم���ز للغم���وض، معظم 
اللباس الرس���مي للشركات 
يكون اللون األسود وخاصة 
املديري���ن لفرض هيبة على 
املوظفني. بعض الس���يارات 
لونها أسود جلذب أصحاب 

الدخل املرتفع.
اللون  الزه���ري:  الل���ون  ٭ 
الطاقة  األكثر شبابا ويعطي 
ويدل على النعومة، اجلمال، 
البراءة، النضارة، الرقة ومعظم 
املنتج���ات املوجه���ة لألنثى 

تستخدمه.
٭ الل���ون البني: لون املتانة 
ولون الطبقة العليا، يدل على 
الفردية، ويدل على الرسمية 
واملوثوقي���ة واألمان وميكن 

استخدامه للكبار بالعمر.

ال���دفء  ٭ األصف���ر: ل���ون 
ألنه لون أش���عة الش���مس، 
يدل على الس���عادة، البهجة، 
التفاؤل،  التس���لية،  امل���رح، 
الفضول، تستخدمه  اإلبداع، 
شركات تستهدف زبائنها من 

األطفال.
٭ األزرق: ي���دل على النجاح 
والثقة ألنه لون السماء، أكثر 
ش���يء مرتفع ف���ي الوجود، 
وهو من األلوان الباردة وهو 
اللون األكثر شعبية، األمن، 
البنوك  االس���تقرار، فمعظم 
املالية تستخدمه  والشركات 
إلقناع املس���تهلك باملوثوقية 

باملؤسسة.
الدفء  ل���ون  البرتقالي:  ٭ 
واحليوية ويدل على التفاؤل، 
املرح، الطاقة، اإلبداع، الشباب، 
الراحة، له داللة على تخفيض 
التكاليف لذلك تس���تخدمه 
الش���ركات لتعطي انطباعا 
للمس���تهلك على انخفاض 
أسعارها باملقارنة باملنتجات 

األخرى.
٭ األخض���ر: لون الطبيعة، 
األشجار، العشب، وهو لون 
املنتجات  ي���دل عل���ى  بارد 
الطازج���ة، يدل عل���ى املال، 
الهدوء، الصحة،  والتجديد، 
اخلصوبة، ويحفز املستهلك 

ه���ل األل���وان له���ا عالقة 
بعملي���ات زي���ادة مبيعات 

الشركات؟
م���ا الس���ر وراء اعتم���اد 
العالم���ات التجاري���ة عل���ى 

األلوان؟
مصادر تقول ل� »األنباء« ان 
هناك عوامل منها األلوان تؤثر 
على املستهلك وتدفعه لإلقبال 
أو االمتناع عن شراء السلع، 
وان بع���ض جت���ار التجزئة 
يقوم���ون بتحدي���د األلوان 
املستخدمة ضمن استراتيجية 
مدروسة بعناية، في محاولة 

منهم لترويج منتجاتهم. 
في ح���ني يرى البعض ان 
قدرة اإلقناع على شراء املنتجات 
باأللوان مجرد تخمينات وأدلة 
غير مؤكدة كقراءة بطاقة احلظ 

أو األبراج.
ويستشهد املؤيدون لفكرة 
تأثير األلوان على قرارات شراء 
السلع بنتائج دراسة أظهرت 
أن 90% من القرارات املفاجئة 
للمنتج���ات ق���د تعتمد على 
األلوان فقط )وفقا للمنتج(.

ال���ذي تلعبه  الدور  وعن 
األلوان في العالمات التجارية، 
تظهر نتائج الدراسة أن العالقة 
بني العالمات التجارية واأللوان 
تتوق���ف على م���دى مالئمة 
لون الشيء املستخدم لعالمة 

جتارية معينة.
الى ان  الدراس���ة  وتشير 
عقولن���ا تفض���ل العالمات 
التجارية املعروفة، مما يجعل 
األلوان مهمة جدا عند إنشاء 

هوية العالمة التجارية.
وأس���فرت نتائج الدراسة 
ع���ن دالالت كل لون وكيفية 
استخدام الش���ركات الكبرى 

لأللوان فيما يلي:
٭ األحمر: أشد األلوان حرارة 
ألنه ل���ون الن���ار ويدل على 
اإلثارة، القوة، السرعة، الطعام 
الساخن والطازج، لون الطاقة، 
تستخدمه الشركات لتعبر به 
لزبائنها بأن منتجها هو منتج 

الطاقة واملرح واإلثارة.

مراعاة االختالفات الثقافية واجلغرافية

ألوان مفضلة للجنسني جلذب الزبائن

األلوان املفضلة للطبقات االجتماعية

استخدام األلوان املناسبة في التسويق أمر مهم، حسب 
خصائص السوق املستهدف واملنطقة اجلغرافية، 

فاللون األحمر مهم في أسواق آسيا، والبرتقالي في 
هولندا، واللون األبيض في أفريقيا يدل على املوت، 

بينما في الصني يدل اللون األحمر على احلظ، ويدل 
اللون األصفر على املرض في آسيا.

لذلك يجب أخذ االختالفات الثقافية واجلغرافية بعني 
االعتبار عند استخدام األلوان.

الذكور يفضلون اللون األزرق عن األحمر، ويفضلون 
اللون البرتقالي عن األصفر.

واألطفال الذكور يلبسون الثياب ذات اللون األزرق.
واألنثى تفضل اللون األحمر عن األزرق واللون 

األصفر عن البرتقالي.
األطفال اإلناث يلبسن الثياب ذات اللون الزهري.

مع وجود تأثير للون املوضة أحيانا قد ينتشر أحد 
األلوان كلون املوسم كاللون األحمر أو األصفر أو 
األزرق فتصبح كل األلبسة واألحذية بهذا اللون، 

وأصبحنا في عصر أقل متسكا بالتقاليد فأصبح من 
املمكن أن يرتدي الشاب قميصا لونه زهري.

الطبقة الدنيا في املجتمع يفضلون األلوان الزاهية 
والدافئة واأللوان األساسية نتيجة بساطتهم.

الطبقة العليا يفضلون األلوان املعقدة واملتطورة 
واأللوان الثانوية نتيجة بحثهم عن التميز عن بقية 

أفراد املجتمع.
الطبقة األكثر تعلما كالدراسات العليا يفضلون 

األلوان املعقدة ويكون اختيار اللون املناسب لهم ليس 
بالسهولة.

طبقة اجلامعيني يفضلون تقليد الطبقة األعلى علميا 
منهم ويوجد مفاضلة كبيرة في اختيار اللون املناسب.

طبقة حملة الثانوية يفضلون األلوان األساسية، 
واأللوان الفرعية طبقة التعليم االبتدائي.

الطبقة غير املتعلمة يتأثرون بوسائل اإلعالم بشكل 
كبير ويختارون األلوان التي يتأثرون بها نتيجة 

مشاهدتهم التلفزيون واإلنترنت.

إلى سعر 990 فلسا جلميعها 
بفك كرات اجلنب، طعام اإلفطار 
نسكويك 375 غ، بطاط كتكو 
ناي����س 18 غ 20 حب����ة، ميني 
ساراكيك، بربيكان 330 مل 6 
حبات، عصير الربيع 250 مل، 
كورن فليكس 350 غ، بيبسي 
1.25 لتر 6 حبات، عصير شيرين 
250 مل، نسكافيه كيس 20 غ، 
نسكافيه 20 غ باكيت، كابتشينو 

نستلة 10 ظروف.
كما مت تخفيض سعر اخلضار 
والفواكه حيث بلغ سعر املوز 
بالكيلو 395 فلسا، رمان مصري 
بالكيلو 395 فلسا، برتقال أبو 
صرة أو ڤالنسيا بالكيلو 395 
فلسا، تفاح أحمر بالكيلو 395 
افريقي بالكيلو  فلسا، ليمون 
395 فلسا، عنب ايطالي أبيض 

وأحمر بالكيلو 990 فلسا.

باخللطة املصرية 4 حبات إلى 
850 فلسا.

وجرى تخفيض سعر قطع 
دج����اج عائلي 500 غ إلى 1.110 
دين����ار، برجنلز 156 غ حبتان 
إلى 745 فلسا، همبرجر بهارات 
عربية 120 � 1 كغ إلى 1.770 دينار، 
برجنلز 40 غ 5 حبات إلى 745 
فلسا، برجر حلم ساديا 1 كغ إلى 
990 فلسا، بطاطا ساديا 2.5 كغ 
إلى 690 فلسا، سكر اجلمعية 5 
كغ إلى 990 فلسا، مربى حلواني 
400 غ 3 حبات إلى 990 فلسا، 
طحينة الصيداوي 1 كغ إلى 990 
فلسا، شوكوالتة ليون 216 غ 4 
حبات إلى 450 فلسا، ورق عنب 
جاردينز 900 غ حبتان إلى 990 
فلسا، كيت كات 2 صباع 20 غ 

إلى 1.990 دينار.
ومن التخفيضات كذلك ولكن 

أسعار السمك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك

محلي12زبيدي 
محلي6.5هامور 
مستورد3هامور 
محلي7.5بالول 
مستورد4بالول 
محلي3.5نويبي 
مستورد2.5نويبي 
محلي7نقرور 
مستورد2.5نقرور 
محلي1.250ميد 

محلي6.5سبيطي 
مستورد4سبيطي 
محلي3كنعد 
مستورد2كنعد 

محلي1.250روبيان شحامية 
مستورد1.250روبيان شحامية 
محلي5روبيان جامبو 

محلي4روبيان أم نعيرة 
مستورد3.5روبيان أم نعيرة 

محلي4شعم 
مستورد2.5شعم
محلي1.5صبور
محلي3.5بياح
مستورد1.5بياح 
محلي8شيم 
مستورد3.5شيم

محلي5.5مزيزي
مستورد3.5مزيزي 
محلي2قبقب 
مستورد1قبقب 

محلي3حلوايو 
مستورد2حلوايو 
محلي3سكن 
مستورد2سكن

محلي1.5شعري
مستورد1.5شعري

أسعار اخلضار والفاكهة
السعر )د.ك(الصنف وبلد اإلنتاج

6.000كستناء صيني 7 كيلو
18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
4.000أناناس فلبيني 10 كيلو
3.000افوكادو كينيا 4 كيلو

6.000الكمثرى ارجنتيني 10 كيلو
2.750باذجنان اردني 6 كيلو

1.500باذجنان سعودي 5 كيلو
4.000بامية سعودي 5 كيلو
4.500برتقال افريقي 15 كيلو
3.000بصل باكستاني 13 كيلو

1.250بصل لبناني 4 كيلو
3.750بصل مصري 25 كيلو
1.250بطاطا لبناني 4 كيلو
1.250بطاطا مصري 5 كيلو
1.500بطاطا مصري 7 كيلو
4.000بطاطا مصري 18 كيلو

1.250بطاطا مصري حلو 2 كيلو
1.100بيض كويتي * كبير
1.000بيض كويتي * كبير

0.750بيض كويتي * صغير
7.500تفاح شيلي أحمر 18 كيلو

7.500تفاح شيلي سكري 18 كيلو
7.750تفاح فرنسي 18 كيلو
1.000متر سعودي 1 كيلو
2.500تني تركي 2 كيلو

4.000ثوم صيني 10 كيلو
3.000ثوم صيني 6 كيلو

3.500ثوم صيني فلة 10 كيلو
4.500جزر استرالي 10 كيلو
2.750جزر الصني 10 كيلو

2.250جزر سعودي 10 كيلو
1.000جوافة مصري 1 كيلو

3.500جوز الهند هندي 10 كيلو
2.500خس أردني 10 كيلو
1.750خيار اردني 10 كيلو

1.500خيار سعودي 8 كيلو
1.500ذرة سعودي 4 كيلو
2.500رقي ايراني 10 كيلو
3.000رقي ميني 10 كيلو

3.000رمان مصري 10 كيلو
3.000رمان هندي 4 كيلو
8.500رمان ميني 15 كيلو

2.500زجنبيل صيني 6 كيلو
2.000زهرة أردني 6 كيلو

1.500زهرة سعودي 5 كيلو
1.500طماطم اردني خشب 8 كيلو

2.000طماطم سعودي 5 كيلو
4.000طماطم شيري هولندي 2 كيلو

1.750طماطم 9 كيلو اردني
4.000عنب لبناني 5 كيلو

2.000فاصوليا خضراء سعودي 4 كيلو
2.000ڤالنسيا لبناني 6 كيلو
13.000فراولة أميركي 6 كيلو

1.750فلفل اردني 5 كيلو
1.500فلفل بارد اخضر سعودي 4 كيلو

2.000فلفل بارد اردني 5 كيلو
1.500فلفل سعودي 4 كيلو
2.500فلفل هندي 4 كيلو
2.500قرع ايراني 10 كيلو

1.250قلقاس صيني 7 كيلو
5.000كمثرى افريقي 10 كيلو
3.500كوسا اردني 6 كيلو

6.750كوسا سعودي 10 كيلو
2.000كيوي ايراني صندوق 5 كيلو

3.500كيوي نيوزلندي 3 كيلو
2.000ليمون أردني 6 كيلو

6.000ليمون افريقي 15 كيلو
3.000ليمون تركي 10 كيلو
3.000مشروم ايراني 2 كيلو

3.000مشروم سعودي 2 كيلو
3.500ملفوف أردني أخضر 15 كيلو

1.500ملفوف سعودي أخضر 10 كيلو
4.000موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
2.000موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
4.000موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
2.000موز فلبيني شيكيتا 7 كيلو


