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البالول يفتتح معرض البر والمواد الغذائية 
بجمعية أبوحليفة التعاونية في السوق المركزي الجديد

 نبيل البالول مفتتحا معرض البر واملواد الغذائية

افتتح مقرر جلنة املش���تريات بجمعية 
ابوحليفة التعاونية نبيل البالول مبعية اعضاء 
جلنة املشتريات ولفيف من احلضور ما بني 
أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية فضال 
عن جمع غفير من رواد السوق املركزي اجلديد 
الذين ابدوا ترحيبهم باخلطوات امللموس���ة 
الت���ي يرونها عل���ى ارض الواقع من حيث 
املهرجانات التسويقية املتتالية والعروض 
اخلاصة املميزة التي اعتادوا عليها بدءا من 
مهرجان القرطاسية واملستلزمات املدرسية 
الذي اش���اد به اجلميع واسعد اهالي منطقة 
ابوحليفة بتميزه في اجلودة والسعر فضال 
عن توافر كل احتياجاتهم بأسعار تعاونية 

مميزة حققت االستفادة احلقيقية منها.
وصرح البالول ب���أن هذا املهرجان جزء 
من اخلطط التسويقية التي وضعها مجلس 
االدارة واشرف على تنفيذها جلنة املشتريات 
املنبثقة منه في اطار سياس���ة التواصل مع 
اهالي منطقة ابوحليفة الكرام عموما والسادة 
مس���اهمي اجلمعية خاصة حتى نتيح لهم 
الفرصة ليتسوقوا ويسعدوا بسوقهم املركزي 
اجلديد وهو الصرح الذي نعمل على افتتاحه 
الرس���مي في القريب العاجل ليكون منارة 

جديدة في سماء التعاونيات املضيئة.
واشار البالول الى انه ملس بنفسه جودة 
البضائع املعروضة واالقبال املنقطع النظير 

على التس���وق من هذه العروض ومن قسم 
اخلضار والفواكه الذي حقق انتشارا واسعا من 
خالل املهرجان االسبوعي الذي تقيمه اجلمعية 
ويتميز بالسعر املنخفض واجلودة العالية 
فضال عن املهرجان الذي خصص باخلضار 
والفواكه خالل االيام االولى الفتتاح املهرجان 
حيث مت عمل عرض خاص على جميع املنتجات 
بأسعار زهيدة تقارب اس���عار التكلفة مما 
أسعد السادة رواد السوق املركزي وساهم في 
توفير احتياجاتهم الكلية من خالل التسوق 
بهذا املهرجان املميز الذي يضم بني جنباته 
جميع املواد الغذائية ومستلزمات البر الذي 
يقصده الكثي���رون منا في هذه االيام حيث 
أنعم اهلل علينا بالطقس املش���رق واالجواء 
الربيعية مما جعلنا نولي اهتمامنا بتوفير 
مواد ومستلزمات البر بأسعار تعاونية رائعة 
ومنتجات ذات كفاءة عالية فضال عن تنوع 
هذه املنتجات التاحة فرص���ة االختيار من 

بني عدة انواع.
واشار نبيل البالول في حديثه الى أن جلنة 
املشتريات بجمعية ابوحليفة التعاونية والتي 
تضم العديد من الكف���اءات وذوي اخلبرات 
املشهود لهم بذلك في احلقل التعاوني تهدف 
دائما وابدا الى توفير العروض احلقيقية التي 
الكرام  الكاملة للمساهمني  حتقق االستفادة 
وتفعل من دور العمل التعاوني الهادف أساسا 

الى توفير االمن الغذائي للمواطنني ومحاربة 
الغالء على جميع املستويات فضال عن الدور 
احليوي الذي تقوم ب���ه احلركة التعاونية 
على مستوى حتسني اخلدمات االجتماعية 
ودعم االنشطة الثقافية والتربوية باملنطقة 
لتسهم في االرتقاء الكلي مبستوى املعيشة 
للمواطنني وتوفر له���م جميع احتياجاتهم 

بأسعار تعاونية مميزة.
وزف البش���رى الس���ارة ألهالي منطقة 
ابوحليفة ومساهمي اجلمعية الكرام باالنتهاء 
من عمل املكتب االستشاري الهندسي املكلف من 
قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بوضع 
اللمس���ات النهائية لعملية جتهيز وتأثيث 
الس���وق املركزي اجلديد مما يعني بالدرجة 
االولى أن افتتاح السوق سيكون في القريب 
العاجل متواكبا مع افتت���اح مجمع الفروع 
الذي سيشهد توافر جميع االنشطة التجارية 
ومن خالل شركات مميزة ذات باع طويل في 
هذا املجال ومتلك أفضل الوكاالت التجارية 
واملاركات العاملية ذات الش���هرة الواس���عة 
واملنتجات الرائدة كل في مجاله حيث تتنوع 
االنشطة ويتنافس اجلميع لينال ثقة املساهم 
الكرمي الذي نأمل أن يكون الس���وق املركزي 
اجلديد ومجمع الف���روع ملبيا الحتياجاته 
ومدعما له ولعائلته على كل املستويات وهذا 

ما ننشده جميعا.


