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 : ف  معرض منتجات جامعة بنهاالقاضىىىىىىى 
نعمىىع ى   مجاجهىىة الوتخ يف أعب ءى ىىاخ 

 المجاطنعن

رئلس  - السيييييييييلد ضو ييييييييي  ال   ييييييييي  /قرر الدكتور
ج معة بنه  تخفلض ا ع ر اللحوم والدواجن وبعض المنتج ت الغذائلة المعرو ة ف  

 - محمود عشييييييييييييييم وى  /معرض منتج ت الج معة الذى افتتحه اللوم بحضييييييييييييييور اللوا 
  .مح فظ ال للوبلة وعدد من عمدا  الكلل ت الع ر ة

 25جنله لتصبح بسعر  3نت ج كللة الزراعة حلث تم خفض  عر كللو الدواجن من ا
 95جنله للكللو وخفض  يييييييييييعر كللو اللحوم من انت ج كللة اللت البللرى لتصيييييييييييبح 

قرشييييييييييي   150جنله كم  تم خفض  يييييييييييعر علبة الزب دى لتصييييييييييي  ال   120جنله بدال 
جنله للكللو كم  تم خفض  30جنله للصيييييييييييبح  2والجبن االبلض تم تخفلض  يييييييييييعر  

جنله للكللو وكذلك تخفلض  9جنله ال   11لمعبأ طوي  الحبة من  عر كللو األرز ا
 .جنله ف  العبوة الواحدة 5ا ع ر المنظف ت ب لمة 

واشييييي د المح فظ ب لمنتج ت المعرو ييييية من حلث الجودة والسيييييعر وق   ا  المشييييي ركة 
المجتمعلة لج معة بنه  و يييحى ف  خدمة اى ل  ال للوبلة حلث ىنن  حضيييرت افتت   

ن قب  ذلك نظمتهم  الج معة وشييييييهدا اقب ال كبلرا من المواطنلن وق   ا  ىذ  معر ييييييل
 .المع رض تعد احد اىم م  ومة غال  اال ع ر وجشع بعض التج ر

ومن ج نبه ىكد الدكتور السيييلد بو ييي  ال   ييي  رئلس الج معة عل  ىىملة قل م كلل ت 
حتليي جيي ت المتزاضييدة وا قبيي   الجيي معيية بييامييداد المعرض بمنتجيي تهيي  ىوال بيي و  لتلبليية اال

 .الكبلر علله 
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وق   ا  الج معة ت دم دعم  لال ييييييع ر حت  تتم المواجهة الفعللة للغال  ولتخفل  عن 
 .ك ى  المواطنلن الذضن يع نو  من ارتف ع اال ع ر الذى يكو  غ لب  غلر مبرر

وا يييييي ض ال   يييييي  ا  ىذا المعرض  ييييييلفتح ابوابه للجمهور من اللوم وحت  الخملس 
ال  دم وا  المنتتج ت المعرو ة  تلب  احتل ج ت المواطنلن ويتم تدعلم المعرض به  

 .ضوم 


