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خصومات 50% في مهرجان السلع 
 الرمضانية واألواني املنزلية 

في »مركزي« مشرف حتى 25 اجلاري

اليزال مهرجان الس���لع الرمضانية في جمعية مشرف 
التعاونية يستقبل رواده ملدة شهر بخصومات تصل إلى 
50% على جملة واسعة من السلع األساسية االستهالكية، 
وذلك في السوق املركزي، حيث سيستمر املهرجان حتى 
25 اجلاري بالتزامن مع مهرجان األواني املنزلية واألجهزة 

الكهربائية في الوقت نفسه وبنسبة التخفيضات ذاتها.

تخفيضات مميزة في »مشرف« خالل شهر رمضان املبارك

متديد توزيع السلة الرمضانية 
بجمعية بيان إلى 20 اجلاري

قامت جمعية بيان التعاونية بتمديد فترة توزيع 
السلة الرمضانية حتى 20 اجلاري، والتي تشتمل 
على تشكيلة من األصناف تصل إلى 21 صنفا بسعر 
250 فلس���ا فقط، وتصرف في السوق املركزي ق8 

ملستحقي املواد التموينية فقط.

أكثر من 21 صنفا بسعر 250 فلسا فقط

اخلبز يتقلص من األفران 
أم بسبب األجواء احلارة؟!

يتساءل البعض عن األسباب التي تدعو إلى تقليص 
حجم الخبز الذي يحصلون عليه، فالحجم ظاهر للعيان 
بين منتج ت���م وضعه في الثالجة قب���ل أيام معدودة 
وآخر تم شراؤه حديثا، فهل يعقل ان يكون الفرق بهذه 

الصورة وبهذا الحجم.
هذه الصورة برسم 
وزارة التجارة التي من 
مسؤولياتها متابعة 
الوزن والحجم وعدم 
الس���ماح بتج���اوزه 
تح���ت أي ظرف من 
الظروف فهناك توحيد 
للحجم والوزن بين 
مختل���ف االفران وال 
يعقل أن يكون الفرق 
به���ذه الطريق���ة، ما 
يثير تساؤالت حول 
تصرفات فردية يقوم 
بها البعض للكسب 
الس���ريع أو وجود 
توجيهات وتعليمات من الوزارة بخفض الوزن وتقليص 
الحجم، ومنا إلى مسؤولي التجارة لمتابعة الموضوع 

والتحقق منه.

حسب  حجمه  تقليل  بعد  خبز  رغيف 
رصد أحد املستهلكني

46 صنفًا في سلة السرة 
الرمضانية بـ 50 فلساً فقط

مازال بإمكان مساهمي 
جمعية السرة التعاونية 
الس���لة  احلصول على 
ب� 50 فلسا  الرمضانية 
فقط وهي تشتمل على 
46 صنفا، ويتم تسلمها 
من مجلس اإلدارة خالل 
الدوام الرسمي من ال� 9 
صباحا حتى ال� 3 عصرا 
حتى ي���وم 20 اجلاري، 
وذلك حلامل���ي بطاقة 
العائلة فقط مع ضرورة 
املدنية  البطاقة  إحضار 

األصلية.
األصناف  من  واسعة  تشكيلة 

بسعر رمزي للغاية

سلة رمضانية للمساهمني بـ ٩.٣٠٠ دنانير وقيمتها األصلية ٢٦ ديناراً

اجلسار: مبيعات الليلة األولى من رمضان فاقت 
٧0 ألف دينار ألول مرة في تاريخ تعاونية الفروانية

لتنظي����م رحلة عم����رة جار 
الترتيب بشأنها مع الشؤون 
وسيكون هناك لقاء مع وكيلة 
العدواني  التعاون ش����يخة 
للتنسيق حول جميع انشطتنا 
واطالعهم عليها، باإلضافة إلى 
املبلغ احملجوز لدى  حتريك 
إحدى السفريات منذ 5 سنوات 
حيث سنعمل على أن تكون 
هناك تسوية للحصول على 

املبلغ.
واختت����م بش����كر اعضاء 
مجلس اإلدارة على تزكيته 
رئيسا واملساهمني على اختيار 
هذه املجموع����ة املميزة من 
األعضاء والثقة التي منحوهم 
إياها، واللجان املالية واإلدارية 
واملشتريات والثقافية على 
اجلهد الكبير الذي يبذلونه، 
متقدما بالتهنئة والتبريكات 
لصاحب السمو األمير وسمو 
ول����ي العهد وس����مو رئيس 
الكويتي  الوزراء والش����عب 
وأبناء الفروانية بحلول شهر 
رمضان املبارك، سائال اهلل ان 
يعيده عل����ى اجلميع باليمن 

والبركات.

للمنتزهات وخصومات على 
املعاهد الصحية والتعليمية 
الت���ي نعمل عل���ى التواصل 
معه���ا واالتف���اق على تقدمي 
االفضل ملساهمينا وأبنائهم 
من الطلبة وغيرهم، باإلضافة 
إلى التباحث مع فندق كراون 
بالزا لتقدمي خصومات ألبناء 
املنطقة، الفتا إلى أننا قدمنا 
س���ابقا عروضا ممتازة على 
ش���اليهات س���ليل اجلهراء، 
ولكننا نبشر املساهمني خيرا 
بأننا س���نعمل ما بوس���عنا 
لتكون هناك رحلة للشاليهات 
وحج���وزات وبرنامج مميز 
ومسابقات وهدايا توزع على 

املشاركني.
وأضاف انه سيكون هناك 
ايضا تنظيم حف����ل لتكرمي 
املتفوقني  الطلبة والطالبات 
من ابناء املنطقة حتت رعاية 
محافظ الفروانية وذلك بداية 
العام الدراسي اجلديد، وسيتم 
اإلعالن الحقا عن موعد بدء 
التس����جيل لبيانات األسماء 
العامة،  العالقات  في قس����م 
مش����يرا إل����ى أن لدينا فكرة 

كذلك إط���الق برنامج إلفطار 
الصائم مخصصا للموظفني 
احملتاج���ني ف���ي اجلمعي���ة 
باإلضاف���ة إل���ى املرضى في 
الفروانية حيث  مستش���فى 
سنقوم باختيار الفئات األكثر 

حاجة.
وذكر اجلس���ار أن هناك 
مطالبات من ابناء ق2 بتطوير 
ف���رع اخلضار رقم  وترميم 
1، وه���ذا س���يكون في قائمة 
الفرع  األولويات نظ���را ألن 
يحتاج إلى حتسني وتطوير 
الطموح  يرقى به ملس���توى 
حيث س���يتم إغالقه وإعادة 
ترتيبه من جديد كما سنعمل 
على تطوير كل ما يحتاج إليه 
حتسني واقع اخلدمات وذلك 
ضمن خطة إنشائية بالتوافق 

بني األعضاء جميعا.
وفيما يتعلق باألنش���طة 
االجتماعية والصيفية اوضح 
أننا حاليا في صدد  اجلسار 
عطل���ة الصي���ف وغالبي���ة 
املس���اهمني في حالة س���فر 
للخارج، ومع ذلك س���نقدم 
تذاك���ر ترفيهي���ة مدعوم���ة 

والقرطاسية واللوازم املدرسية 
والب���ر والرح���الت وغيرها 
والتي سيتم االعالن عنها في 
حينها بعد االتفاق مع كبرى 
الشركات املتخصصة في هذا 
املجال لتوفير منتجاتها األجود 

بأرخص االثمان.
وأك���د أن وج���ود كثافة 
س���كانية م���ن الوافدين في 
منطق���ة اجلمعي���ة جعلن���ا 
نحرص على أن تعم الفائدة 
اجلميع ولذلك فإنه بالتوازي 
مع بطاقة املس���اهم يستفيد 
املقيم عبر نقاط  املس���تهلك 
الشراء التي يقوم بتحصيلها 
على الفاتورة األساسية، الفتا 
املبارك  إلى أن شهر رمضان 
سيشهد أيضا تنظيم الدورة 
الرمضانية وذلك بعد احلصول 
التضامن  على موافقة نادي 
الرياضي على تأجير الصالة 
املغلقة لديه بس���بب ارتفاع 
درجة احلرارة مع دعمنا ملسجد 
الفرواني���ة اجلديد ق2 الذي 
تقدم بطلب لتوفير ثالجات 

املياه واملراوح.
واس���تطرد بأنه سيجري 

كشف رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  الفروانية  جمعية 
أحمد محمد اجلسار أن مبيعات 
الليلة األولى من رمضان فاقت 
70 ألف دينار وذلك ألول مرة 
في تاريخ اجلمعية، مبش���را 
ببيان���ات وأرب���اح وم���الءة 
إلى  مالية مميزة، ومش���يرا 
ان هناك عددا من االجنازات 
اإلنشائية واخلدمية واألنشطة 
التي  االجتماعية والصيفية 

سيتم اإلعالن عنها قريبا.
وبني في مؤمتر صحافي 
أن مجلس اإلدارة وضع خطة 
تسويقية وخدمية وإنشائية 
لتحقيق قفزة نوعية تصب في 
صالح املساهمني فقد قمنا بدعم 
السلة الرمضانية للمساهمني 
بقيمة 18 ألف دينار حيث حتوي 
6 اصناف اساسية قيمتها 26 
دينارا ويدفع املساهم 9.300 
دنانير فقط، مؤكدا االستمرار 
في دعم املهرجانات التسويقية 
مع االلتزام بقرارات الشؤون 
التنوع في  واحلرص عل���ى 
املهرجانات حيث ننوي إطالق 
مهرج���ان املنتجات املصرية 

أحمد اجلسار

ياسني الفارسي

مهرجان تعاونية الزهراء الرمضاني مستمر 
حتى يوم األربعاء املقبل

اعلن رئيس مجلس ادارة 
تعاوني���ة الزهراء التعاونية 
د.ياسني الفارسي أن مهرجان 
السلع الرمضانية والذي اطلقته 
اجلمعية بداية الشهر اجلاري 
تستمر فعالياته حتى منتصف 
يونيو بتخفيضات تتراوح بني 
العديد من  25-60% ويشمل 
األصناف الرمضانية والسلع 
األساس���ية وبدعم من كبرى 
الش���ركات، داعيا املساهمني 
وأهالي املنطقة ورواد اجلمعية 
لالستفادة من مزايا املهرجان 
بتخفيضاته والتي تصب في 

مصلحة املستهلكني.

ال���ى  الفارس���ي  وأش���ار 
ان اجلمعي���ة قدمت الس���لة 
الرمضانية للمساهمني قيمتها 
الفعلية 20 دينارا وتباع فقط 
بدينار واح���د وتصرف على 
إلى  العائلة، مش���يرا  بطاقة 
ان اجلمعي���ة تقدم خالل هذا 
الشهر الفضيل دعما ملساجد 
املنطقة باحتياجاتها كما تنظم 
مسابقة القرآن الكرمي للصغار 
من اجلنسني، فضال عن تنظيم 
دورة رمضانية في كرة القدم 
تشارك فيها العديد من الفرق 

من منطقة الزهراء.
الى ان  الفارس���ي  وأشار 

اجلمعية لديها خطة صيفية 
تش���مل دورات متخصص���ة 
في مختلف علوم الكمبيوتر 
الكرمي  واللغ���ات والق���رآن 
واألنشطة الرياضية والسباحة 
بالتع���اون م���ع األكادمييات 
واملعاهد املتخصصة وغيرها 
فضال عن دعم اجلمعية للتذاكر 
الترفيهية  اخلاصة باألماكن 
وتصل نسبة اخلصم الى %50. 
اإلدارة  مؤكدا حرص مجلس 
على حتقيق تطلعات املساهمني 
وأهالي املنطقة، كما أنه يرحب 
بأي افكار او مقترحات تساهم 

في تطوير األداء باجلمعية.

أين مجالس اإلدارات من ثقة املساهم وتوفير احتياجاته طيلة أيام املهرجان؟

مهرجانات تسويقية بال منتجات منذ الساعات األولى.. 
تساؤالت حول إلغاء عبارة »حتى نفاد الكمية«

رواد  بع���ض  يفاج���أ 
التس���ويقية أو  املهرجانات 
الرمضانية وخصوصا تلك 
التي يتم إطالقها ليوم أو يومني 
او ثالثة بانتهاء املنتجات من 
الرفوف منذ الس���اعة األولى 
فيعتق���دون أنهم أخطأوا في 
املكان او ان املهرجان لم يقم 

بعد.
احلقيقة أن هذه الشكوى 
تك���ررت بش���كل ملح���وظ، 
فاجلمعي���ة ملزم���ة في حال 
ق���ررت إط���الق أي مهرجان 

تسويقي أن تقوم بالتواصل 
مع الشركات لتوفير الكميات 
الالزمة واملناسبة طيلة ايامه 
سواء كانت يوما او شهرا، فقد 
إلغاء عبارة »حتى نهاية  مت 

الكمية«.
م���ا يح���دث أن بع���ض 
اجلمعيات تقوم بتوفير كميات 
قليلة على منتج معني بسعر 
مخفض بشكل كبير ال يكفي 
احتياجات مجموعة قليلة من 
الذين يقومون  املس���تهلكني 
باحلضور في الساعة األولى 

واالس���تفادة منه واحلصول 
عليه، أما باقي املستهلكني فإنه 
يكفيهم املرور من امام املكان 
الذي كانت فيه تلك السلع وما 
عليهم إال التوجه نحو السلع 

األخرى لشرائها.
هذا التصرف غير قانوني 
ومرف���وض وال يقبل به احد 
وخصوصا عندما يتم اإلعالن 
عن املهرجان للسلع األساسية 
واالس���تهالكية أو اخلض���ار 
والفواك���ه، فاملس���تهلك لن 
يعود مرة أخ���رى للجمعية 

ذاتها إذا وجد لديهم مثل هذه 
التصرفات وهذا سيتس���بب 
بخسائر مستقبلية اجلمعية 
في غنى عنها، فتوفير املنتجات 
مسؤولية مجلس اإلدارة الذي 
عليه الوفاء بجميع التزاماته 
وعدم التخلي عنها حتت أي 
ظرف من الظروف أو يكتفي 
بتحديد العرض ملدة ساعة أو 
اثنتني فقط وال يطلقه أليام 
م���ن دون أن يكون هناك أي 
من املنتجات التي يرغب فيها 

املستهلكون.

عروض اجلمعيات التعاونية 
للخضار والفاكهة لليوم اخلميس

القادسية
الدعية

السرة
الشعب
الرحاب

النزهة

الزهراء
خيطان

سلوى
كيفان

الفروانية
اجلابرية

أسعار السمك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك

مستورد13زبيدي
محلي7.5هامور 
مستورد5هامور 
محلي8.5بالول 
مستورد6بالول 
مستورد4.5شيم

محلي6.5نويبي
محلي6.5نقرور
مستورد3.5نقرور
محلي5.5شعم
مستورد4شعم
باكستاني3ربيان
مستزرع2.5ربيان

أسعار اخلضار والفاكهة
18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
4.250أناناس فلبيني 10 كيلو
3.750أناناس ماليزي 10 كيلو
2.000افندي لبناني 4 كيلو
3.000افندي مصري 10 كيلو

1.500افوكادو كيني صندوق 3 كيلو
2.500بابايا سعودية 10 كيلو
3.000بابايا هندي 10 كيلو

1.250باذجنان اردني 6 كيلو
1.000باذجنان سعودي 5 كيلو
2.000بامية سعودي 5 كيلو

1.750برتقال لبناني سكري 6 كيلو
3.000برتقال مصري 15 كيلو
1.500برتقال مصري 7 كيلو

1.000بصل لبناني أبيض 4 كيلو
3.250بصل مصري 22 كيلو
1.250بصل مصري 9 كيلو
0.750بصل مصري 5 كيلو
1.500بصل هندي 7 كيلو
2.500بصل هندي 14 كيلو

1.500بصل ميني كيس 14 كيلو
1.500بطاط لبناني صندوق 4 كيلو

0.750بطاط مصري 5 كيلو
1.000بطاط مصري 7 كيلو
3.000بطاط مصري 18 كيلو

1.000بطاط مصري حلو 2 كيلو
2.000بوملي لبناني 4 كيلو

1.750بوملي لبناني صندوق5 كيلو
1.150بيض كويتي *كبير

1.000بيض كويتي *متوسط
0.800بيض كويتي *صغير
7.500تفاح إيطالي 18 كيلو
1.000تفاح ايراني 3 كيلو
8.500تفاح شيلي 18 كيلو

8.250تفاح شيلي سكري 18 كيلو
5.000تفاح صيني 18 كيلو 88 حبة

7.700تفاح فرنسي 18 كيلو
1.800تفاح لبنان 6 كيلو
11.000توت أميركي 3 كيلو
1.000تني سعودي 1 كيلو
5.500ثوم صيني 8 كيلو

7.500ثوم صيني صندوق 8 كيلو
1.500جريب فروت تركي 3 كيلو

4.000جزر استرالي 10 كيلو
2.500جزر سعودي 10 كيلو
2.250جزر صيني 10 كيلو
0.750جوافة مصري 1 كيلو

3.000جوز الهند هندي 10 كيلو
3.000خس أردني 10 كيلو

3.500خس مدور لبناني 6 كيلو
1.000خوخ سعودي 2 كيلو
1.500خوخ مصري 3 كيلو
0.500ذرة سعودي 4 كيلو
2.500رقي اردني 10 كيلو
2.500رقي ايراني 10 كيلو
2.000رقي عماني 10 كيلو
2.000رقي مصري 10 كيلو
4.000رمان تركي 6 كيلو
3.000رمان هندي 4 كيلو

2.000زجنبيل صيني 6 كيلو
1.250زهرة أردني 6 كيلو

2.000زهرة سعودي 10 كيلو
1.000شلقم سعودي 6 كيلو
3.130شمام ايراني 10 كيلو
1.750شمام مصري 3 كيلو

1.500شمندر اماراتي 6 كيلو
1.500طماط شيري مصري 2 كيلو

1.000طماطم 10 كيلو اردني
10.250عنب استرالي أحمر 9 كيلو
1.750عنب مشكل مصري 2 كيلو
3.000عنب هندي أحمر 4 كيلو
3.000عنب هندي أسود 4 كيلو
4.000عنب هندي ابيض 5 كيلو

1.250فاصوليا خضراء اردني 5 كليو
4.000فراولة مصري 2 كيلو
4.250فراولة أردني2 كيلو
1.000فلفل اردني 5 كيلو

فلفل بارد اخضر سعودي 6 
كيلو

1.000

1.500فلفل بارد اردني 5 كيلو
2.750فلفل سعودي 5 كيلو
3.000فلفل هندي 4 كيلو
2.500قرع ايراني 10 كيلو
3.000قرع هندي 5 كيلو

3.000قرال سعودي 6 كيلو
1.000قلقاس صيني 10 كيلو

1.250كرز لبناني 1 كيلو
5.000كمثري افريقي 10 كيلو
3.000كوسا اردني 6 كيلو

3.000كوسا سعودي 10 كيلو
1.500كيوي إيطالي 4 كيلو
1.500كيوي ايراني 3 كيلو

4.000كيوي نيوزلندي 5 كيلو
1.250لوز لبناني 1 كيلو

9.000ليمون افريقي 15 كيلو
4.000ليمون تركي 10 كيلو
7.000ليمون تركي 15 كيلو
2.250ليمون تركي 5 كيلو
0.750ليمون مصري 1 كيلو
3.000ماجنو هندي 4 كيلو
1.250ماجنو ميني 2 كيلو
2.000ماجنو ميني 4 كيلو

2.500مشروم ايراني 2 كيلو
1.500مشمش سعودي 3 كيلو
2.000مشمش لبناني 3 كيلو

2.500ملفوف أردني أخضر 6 كيلو
1.750ملفوف سعودي 6 كيلو

5.500موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
2.750موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
6.000موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
3.000موز فلبيني شيكيتا 7 كيلو


