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الجبري: انطالق مهرجان السلع الرمضانية في تعاونية خيطان اليوم
تثبي�ت أس�عار 1770 س�لع��ة واعتم�اد 1143 صنف�اً جدي�داً و 385 تكميلي��اً

محمد راتب
أعلن رئي���س مجلس إدارة جمعية 
خيط���ان التعاونية محمد اجلبري عن 
افتتاح مهرجان السلع الرمضانية اليوم 
مع تخفيض أسعار 200 سلعة رئيسية 
بنسبة 50%، اضافة الى عروض خاصة 

ل� 100 سلعة.
وتابع: أما بالنسبة ملهرجان األواني 
املنزلية فقد مت عرضها بأسعار مخفضة 

ألدنى حد لتباع بسعر التكلفة وأقل.
وقال اجلب���ري ان الهدف من إقامة 
املهرجانات املخفضة األس���عار طوال 
العام توفير املواد الغذائية واالستهالكية 
بأسعار مناسبة جلميع املستهلكني، مؤكدا 
ضرورة عدم التفريق بني املساهم وغير 

املساهم، سواء كان كويتيا أو غير كويتي 
ألن األسعار عامة، وتباع جلميع رواد 

السوق املركزي والفروع.
وأشار اجلبري الى املواد الغذائية التي 
مت تسعيرها من قبل جلنة مراقبة األسعار 
التي صدرت بشأنها تعاميم الى مختلف 
اجلمعيات بضرورة االلتزام بسعر البيع 
احملدد من قبل اللجنة، حيث مت تثبيت 
أسعار 1770 سلعة وكان مجموع األصناف 
التي مت اعتمادها كأصناف جديدة 1143 
س���لعة، أما األصناف التي مت اعتمادها 
كأصناف تكميلية فهي 385 صنفا، كما 
بلغ مجموع األصناف التي مت تخفيض 
أسعارها 55 صنفا، اما التي قامت اللجنة 
برفع أسعارها بنس���ب تتراوح بني 5 

و15% فهي 50 صنفا ايضا.
وأضاف اجلب���ري ان جلنة مراقبة 
األسعار بصدد دراس���ة إدخال السلع 
ذات األوزان حتت سيطرة اللجنة بعد 
مطالبة عدد كبير من اجلمعيات بذلك 
لعدم اختالف األسعار من جمعية الى 
أخ���رى خصوصا في أس���عار األجبان 
واحلب���وب والهي���ل والقه���وة والزبد 

واملخلالت والبيض.
وأكد اجلبري أهمية ضبط األسعار 
في السوق التعاوني حلماية ذوي الدخل 
احملدود واملتوس���ط م���ن حتمل أعباء 
إضافية على ميزانية األسرة، مؤكدا أهمية 
املرتفعة  البديلة للسلع  السلع  تواجد 
املواطنني  األسعار لسد احتياجات كل 

واملقيمني بجميع فئاتهم.
وأعلن اجلبري عن افتتاح مهرجان 
القرطاس���ية منتصف ش���هر رمضان 
مبناس���بة العودة للمدارس مبشاركة 
35 شركة متخصصة في بيع القرطاسية 
التعليمية من مختلف  واملس���تلزمات 
امل���اركات األوروبي���ة والصينية ومن 

سنغافورة وغيرها.
وفيما يتعلق باألسعار بني اجلبري 
انها تنافس���ية وبأن كثرة الش���ركات 
املش���اركة في املهرجان سيساعد على 
حصول املستهلك على اسعار مخفضة، 
مؤكدا ان املهرجان سينال إعجاب ورضى 
اجلميع بأسعاره املتميزة وجلودة السلع 

التي سيتم عرضها.

مهرجان السلع الرمضانية في تعاونية مشرف تخفيض أسعار 200 سلعة بنسبة %50
يعلن األسبوع الجاري بخصومات %50

محمد راتب
اعلن عضو مجلس االدارة ورئيس جلنة 
التعاونية  املشتريات في جمعية مشرف 
شمالن احلساوي ان اجلمعية تشهد حاليا 
ثالثة مهرجانات تسويقية، ويقدم من خاللها 
السحب الفوري على جوائز وسيارات فاخرة 
من خالل مهرجان البحر، كما تقدم شركة 
اليسرة اصنافا متعددة بخصومات تصل 
الى 40% الى جانب عرض لش����ركة اكلوو 

بخصومات تصل الى %20.
واضاف احلساوي انه سيتم االسبوع 
اجلاري افتتاح مهرجان السلع الرمضانية 
وفي��ه سيحصل املستهلك على خصم يصل 
الى 50% وبعضها بسعر التكلفة وتشمل 
امل����واد الغذائية واالس����تهالكية طول مدة 

املهرجان في ش����هر رمضان املبارك الى جانب العروض اخلاصة املس����تم�����رة 
حتى بعد عي�د الفطر.

وطالب احلساوي اجلمعيات التعاونية الزميلة مبحاولة توفير كمية كبيرة 
اثناء العروض اخلاصة وتخفيض االس����عار حتى تفي بوعودها ألهالي املنطقة 

واملساهمني وتكون جميع السلع في متناول اجلميع.
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