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تعمل بغطاء قانوني يحمي التاجر والمستهلك معًا

مدير تعاونية السالمية إلنشاء
لجنة لضبط األسعار وتثبيتها

النهائية األس�عار  بتحدي�د  مط�الب�ة  اللجن�ة 

الموعد: القطاع الخاص يدعم أنشطة المهرجان

تعاونية الشرق في »هال فبراير«: أسعار تنافسية
بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

دناني�ر  5 بقيم�ة  يش�تري  لم�ن  قّيم�ة  جوائ�ز  عل�ى  اليوم�ي  الس�حب  دخ�ول 
ليلى الشافعي

أكد رئيس جمعية شرق التعاونية عبداهلل 
املوعد ان مهرجان »هال فبراير« أبرز مهرجان 
شامل يقام في الكويت سنويا مبناسبة العيد 
الوطني وعيد التحرير، ويقوم بدعمه القطاع 
اخلاص وبعض املؤسسات من خالل متويله 
ورعايته وتقدمي اجلوائز وكوبونات السحب 
على جوائز قيمة. وأضاف املوعد الذي يترأس 
أول مجلس إدارة منتخب جلمعية الش���رق 
التعاونية منذ عام 2000 ان أبرز القطاعات 
الداعمة ملهرجان »ه���ال فبراير« هو القطاع 
التعاوني متمث���ال في اجلمعيات التعاونية 

الت���ي تقدم خدماتها الى اجلماهير وتتحول 
الى كرنڤال كبير يعزز هذه املناسبة الغالية 
على نفوسنا جميعا. وأوضح ان جمعية شرق 
حترص كل احلرص على املشاركة اإليجابية 
في هذا املهرج���ان الوطني الكبير من خالل 
املشاركة في السحوبات اليومية التي يفوز بها 
املواطنون من املساهمني، حيث تتاح الفرصة 
لكل من يشتري بقيمة 5 دنانير دخول السحب 
اليومي على جوائز قيمة. وأكد حرصه الشديد 
على االجتماع يوميا بالشركات املوردة للسلع 
واملواد الغذائية وحثها على تقدمي أس���عار 
مخفضة في هذه املناسبة، مشيرا الى أهمية 

ان يس���تفيد املواطن من هذه األسعار بأكبر 
قدر ممكن بغض النظر عن حتقيق أي أرباح، 
موضحا ان هذا األس���لوب أسفر عن أسعار 

تنافسية في كل أقسام اجلمعية حاليا.
ورحب املوعد بجميع املساهمني لالقبال 
واملساهمة في أنشطة هذا املهرجان من خالل 
جمعية شرق التعاونية، مشيرا الى ان مجلس 
اإلدارة يعمل بكل طاقته الستثمار مثل هذه 
املناسبات مبا يعود بالنفع على املساهمني من 
خالل توفير العروض املميزة على مختلف 
املواد الغذائية واالستهالكية التي يحتاجها 

املواطن بشكل مستمر.

ليلى الشافعي
طالب مدير عام جمعية الساملية التعاونية محمود عبداملجيد 
بتشكيل جلنة مكونة من وزارة التجارة ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ومن احتاد اجلمعيات التعاونية ويكون مركزها في نفس 
احتاد اجلمعيات، ويت���م اعطاؤها غطاء قانوني���ا يحمي التاجر 
واملستهلك معا، على ان تقوم هذه اللجنة بتحديد االسعار النهائية 
ويتم تعميمها على جمي���ع اجلمعيات التعاونية، وذلك هو احلل 
االمثل لتفاوت واختالف االس���عار من جمعية الى اخرى، على ان 
تكون هذه اللجنة ايضا حتت مظلة احتاد اجلمعيات التعاونية، وان 
تضع آلية استراتيجية واضحة حتمي املستهلك وتنصف التاجر 
معا بدال من تعامل التجار مع اجلمعيات التعاونية مباشرة، ألن هذا 
يؤدي الى اختالف االسعار من جمعية الى اخرى، كما ان ذلك مييز 

جمعية صغيرة عن اخرى اكبر حجما في سلعها ومحتوياتها. محمود عبداملجيدعبداهلل املوعد

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


