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م.سعد بوسمري يحاضر في الندوة الشهرية جلمعية اإلصالح

المهرجان الخطابي بـ »اإلصالح«: »األقصى« جزء من عقيدتنا والعذر للتنصل من المسؤولية تجاهه

)سعود سالم(جانب من احلضور

املتحدثون في ندوة »عذرا يا أقصى« في جمعية اإلصالح ـ فرع اجلهراء

واإلحس����اس في قلوب املسلمني، 
فهي التي تبث روح احلماس في 
القلوب، مشددا على أهمية اجلهاد 
املالي ومساعدة اخواننا في فلسطني 
ليس����تطيعوا مواصلة جهادهم، 

وتابع الشطي حديثه مطالبا 
بالرجوع ال����ى التربية اإلميانية، 
الى املس����اجد والقرآن  والرجوع 
والسنة النبوية، مؤكدا ان اليهود 
سيظلون في آمان مادام املسلمون 

فهم أناس وهبوا دماءهم لنصرة 
األقصى، وهذا نابع من متس����كهم 
بكتاب اهلل، مؤكدا ان هناك نحو 35 
ألف حافظ لكتاب اهلل تخرجوا في 
غزة وحدها، وسيرتفع هذا العدد 

غافلني، وبعيدون عن اإلميان فمن 
خالل اإلمي����ان وحده ميكن إعادة 
األقصى الى حضن اإلسالم، الفتا الى 
أهمية األناشيد الدينية واجلهادية 
والكلمات التي توقظ ذلك الضمير 

ضاري المطيري
أقام����ت جمعي����ة اإلص����الح 
االجتماع����ي فرع اجله����راء امس 
)الثالث����اء( 16 من مارس اجلاري 
مهرجانا خطابيا حتت شعار »عذرا 
يا أقص����ى«، لتضامنها مع قضية 
املسجد األقصى ونصرته في وجه 
االعتداءات املتزايدة من جانب احملتل 
االسرائيلي واستضاف املهرجان 
نخبة م����ن العلماء ورجال الدين، 
وش����هد حضورا كبيرا من جانب 
املهتمني بقضية املسجد األقصى.

وقال رئيس جمعية اإلصالح 
االجتماع����ي فرع اجلهراء م.عويد 
العن����زي في الكلم����ة االفتتاحية 
للمهرج����ان ان جمعية االصالح 
االجتماعي فرع اجلهراء س����عت 
الفاعلية لنصرة  إلى تنظيم هذه 
املسجد األقصى ولنصرة اخواننا 
في فلس����طني الذين ال ميلكون إال 
العدو  اجسادهم في مواجهة هذا 
الغاش����م، ويتصدون بأجسادهم 
لهذا الع����دو املغتصب الذي يريد 
أن يدنس مقدساتنا ويدنس املسجد 

األقصى.
وأش����ار العنزي إل����ى أن الكل 
يعرف مكان����ة األقصى في قلوب 
املسلمني، والكل يعرف أن املسجد 
األقصى هو معراج رسولنا الكرمي 
ژ، فاملس����جد األقصى والقدس 
األرض الطيبة املباركة، وهو جزء 
ال يتجزأ من عقيدتنا االسالمية، 
وال يوجد عذر ألحد ليتنصل من 
مسؤوليته جتاه األقصى وفلسطني 
ألنهما أرض ربط اهلل بينها وبني 
أمة اإلسالم والعقيدة عندما أسري 
برسوله الكرمي وصلى باألنبياء، 
وهذا دليل على أن أمة اإلسالم هي 
األمة التي ستقود الى قيام الساعة، 
مشيرا الى ان اليهود يعرفون هذه 
احلقائق لذا يخططون لهدم املسجد 
األقصى. من جانبه قال الش����يخ 
نبيل العوضي رئيس مبرة طريق 
االميان ان اليوم بالنسبة لليهود 
والصهاينة هو يوم حاسم فإما أن 
يكسروا الشوكة وإما أن تنكسر 
ش����وكتهم، فاليوم يوم مصيري، 
مؤكدا أن أمة اإلس����الم لن تنكسر 
بفضل اهلل فهي قد تهن وتضعف وال 
تنكسر، فالصهاينة مبا ميتلكون من 
مفاعالت نووية وحصون وترسانة 

الى 50 ألف حاف����ظ خالل الفترة 
املقبلة، وهذا هو منبع القلق لليهود 
فاحلافظون لكتاب اهلل املتمسكون 
به هم املقدمون في اجلهاد والبذل 
والعطاء وهم الوقود األول لتحريك 
الناس الى اجلهاد، وبهذا سينتصر 
املسجد األقصى، مؤكدا ان نصراهلل 
مشروط بنصرة اهلل عز وجل ولكن 

اذا تخاذلنا فإن اهلل سيخذلنا.
بدوره تقدم د.طارق الطواري 
الكويت بالشكر  األستاذ بجامعة 
الى جمعي����ة اإلصالح االجتماعي 
فرع اجلهراء إلقامة هذا املهرجان 
املتعلق باألقص����ى، مؤكدا ان هذا 
الكويت  امتداد الهتمام  املهرجان 
حكومة وشعبا بقضية فلسطني، 
التاريخ يش����هد  ان  الى  مش����يرا 
للشعب الكويتي مواقفه املشرفة 
جتاه القضية الفلسطينية كقضية 

متس عقيدتنا.
ولذلك منذ ان احتلت فلسطني 
والكويت تساهم ماليا وبدنيا في 
دعم القضية الفلسطينية، مشيرا 
الى ان لواء اجلهراء انطلق للمشاركة 
بالنفس في حروب ضد إسرائيل 
واستشهد عدد كبير من هذا اللواء 
واستمرت عطاءات الكويت حكومة 
وشعبا، أما اجلمعيات اخليرية في 
الكويت فال تخلو جمعية خيرية 
ف����ي الكويت من جلنة من اللجان 
لالهتمام بقضية فلسطني، واجلميع 
نساء ورجاال دائما يهبون للمساهمة 
واملساعدة في القضية الفلسطينية، 
أما على املستوى احلكومي فعلى 
مستوى صندوق التنمية اخلارجي 
أو صندوق املساعدات أو صندوق 
اإلمناء أو غيرها جميعا تس����اهم 
مساهمة فعالة في نصرة الشعب 
الفلسطيني. وأكد د.الطواري أن 
اجلميع ميكنه ان يساهم في نصرة 
قضية فلس����طني فمن الناس من 
يستطيع ان يصنع فيلما وثائقيا 
على االنترنت عن مذابح وفضائح 
اليهود ويرسله إلى العالم، ومنهم 
من يستطيع ان يكتب بقلمه، فليس 
العالم أجمع مع اليهود، مشيدا بدور 
اعضاء مجلس األمة في االقتراح 
الذي تقدموا به إلى األمني العامة 
جلامعة الدول العربية النشاء مكتب 
اعالمي للقضاي����ا العربية يتبنى 
االتصال بوس����ائل اإلعالم في كل 

عسكرية سوف يأتي اليوم الذي 
يهزمون فيه، وسيكون قريبا إن شاء 
اهلل، مشيرا إلى أن مالمح النصر 
تبدو قريبة ف����ي األفق فالتاريخ 
شاهد على ذلك وخير دليل على 
ذلك )غزوة خبير(، مطالبا اجلميع 
بع����دم اليأس والتش����اؤم فبإذن 
اهلل النصر قادم فالش����رارة التي 
تنطل����ق اليوم والتي اطلق عليها 
االنتفاضة الثالث����ة قد بدأت وإن 
شاء اهلل ستقضي عليهم. وأوضح 
العوضي ان اس����رائيل تستنزف 
س����نويا مئات املاليني واملليارات 
بسبب املقاومة وهذه االنتفاضات. 
وأكد ان أبطالنا في فلسطني وفي 
غزة وفي الضفة قادرون على صد 
العدوان الغاش����م فهم تربوا على 
القرآن، متس����ائال: ما ذنب هؤالء 
الناس حت����ى يهجروا من ديارهم 
النصر قادم  ان  وبالدهم؟! مؤكدا 
بإذن اهلل ألن املؤمنني هم الغالبون، 
فاألرقام واإلحصائيات تؤكد معاناة 
الصهاين����ة من ه����ذه االنتفاضة، 
مشيرا الى أهمية استخدام اإلعالم 
واالنترنت في مخاطبة اجلميع في 
الوقوف مع املجاهدين، فحق علينا 
أن نس����اندهم حتى ولو بالكلمة، 
ويجب على الدول اإلس����المية ان 
تساند فلسطني بفتح مكاتب لها 
س����واء مكاتب إعالمية أو مكاتب 
شؤون مالية ملساندة هذا الشعب 

الذي وهب نفسه للجهاد.
من ناحيته اس����تهل الش����يخ 
يوس����ف الش����طي كلمته، متمنيا 
الش����فاء إلمام املس����جد األقصى 
الشيخ أحمد القطان، مقدما الشكر 
جلمعية اإلصالح االجتماعي فرع 
اجلهراء على إقام����ة هذا امللتقى، 
مثمنا دور اجلمعية التي لم تقف 
مكتوفة األيدي جتاه ما يحدث في 
األرض الفلسطينية وانتهاك حرمات 

املقدسات اإلسالمية.
وأشار الشطي الى ان املسلمني 
في فلس����طني والقدس واملسجد 
األقصى يس����تغيثون باملسلمني 
في جمي����ع أنحاء العالم للوقوف 
بجانبهم والتص����دي لالعتداءات 
الصهيونية على املسجد األقصى، 
مبينا ان اإلع����الم العربي مغيب 
متاما عن القضية، وال يتحرك أحد 

للوقوف بجانب هؤالء املسلمني.

دول العالم الكبرى ليش����رح لهم 
حقيقة ه����ذه القضية وينقل هذه 
القضية بش����كل حقيق����ي، مؤكدا 
على املوق����ف الرائع الذي اتخذته 
الكويت مبقاطعة الكيان الصهيوني 

ومقاطعة التطبيع معه.
من ناحيته قال د.عبداحملسن 
زين املطيري مدير مبرة االعمال 
اخليرية ف����رع اجلهراء ان قضية 
املس����جد االقصى قضية عظيمة 
وهي قضية أمة االسالم جميعها 
فاهلل جل جالله س����مى في كتابه 
الكرمي سورة باسم االسراء ليذكر 
الناس مبسرى نبيهم محمد ژ، 
مؤكدا ان اليهود يخافون املسلمني 
أكثر من خوفه����م من اهلل، مؤكدا 
أن االخب����ار التي ترد إلينا يوميا 
عن ح����ال االقصى محزنة وتفطر 
القلوب فاألمة االسالمية وصلت 
الى مرحلة كبيرة من اخلذالن بعد 
انتهاك حرمات املقدسات االسالمية 
ونس����اء املس����لمني في االراضي 
احملتل����ة واصبحن����ا ال نبالي مبا 
يحدث ملقدساتنا وقتل املسلمني من 
عجائز وأطفال ونساء، مشددا على 
ضرورة نصرة املسجد األقصى من 
دون توقف وعلى اجلميع مراجعة 

انفسهم جتاه هذه القضية.
من جانبه أكد الشيخ هويدي 
العرادة أن عز أي أمة من األمم إمنا 
يقاس بتعظيم حرماتها ودفاعها 
عن مقدس���اتها والتزامها باحلق 
وأداء حقوق الن���اس، مؤكدا ان 
االحاديث النبوية دلت على فضل 
املسجد األقصى وفضل الصالة 
الكرمي  الرسول  فيه فهو معراج 
والبد ان يفدى باالرواح ويبذل من 
أجله الغالي والنفيس، ولزاما على 
املسلمني نصرة املسجد األقصى 
وحتريره من اليهود الذين يزيفون 
احلقائق ويغيرون وجه التاريخ، 
ويريدون ان يحجبوا نور شمس 

احلق بحقدهم على كل شيء.
واختتم اللقاء بإقامة مهرجان 
شعري شارك فيه عدد كبير من 
الشعراء املتميزين بالقاء قصائد 
جتس���د حال املس���جد االقصى 
وحتث عل���ى نصرته والوقوف 
في وجه املغتص���ب الصهيوني 
ومنعه من التطاول على مقدسات 

املسلمني.
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»اإلطفاء«: قرار إداري بندب عدد من رؤساء النوبات في مراكز المحافظات
اصدر مدير عام االدارة العامة لالطفاء اللواء 
جاسم املنصوري قرارا اداريا بندب عدد من 
ضباط االدارة العامة لالطفاء مبستوى )رئيس 
نوب���ة( وذلك اعتبارا م���ن تاريخ 2010/3/9 

حسب كشف األسماء املرفق التالي:

أوال: إطفاء محافظة العاصمة
أ ـ مركز إطفاء المدينة

عبدالعزيز بدر البلوشي � رئيس نوبة )أ(  ٭

ب ـ مركز إطفاء الهاللي

علي عبدالعزيز مراد � رئيس نوبة )أ(  ٭
يعقوب عبداهلل القطان � رئيس نوبة )ج(  ٭

ت ـ مركز إطفاء الصليبخات

أحمد سعد العليوي � رئيس نوبة )أ(  ٭
محمد فايز الغرير � رئيس نوبة )ب(  ٭

عبدالعزيز ابراهيم محمد � رئيس نوبة )ج(  ٭

ث ـ مركز إطفاء الشويخ الصناعية

طارق ناصر السعيد � رئيس نوبة )ب(  ٭

ج ـ مركز إطفاء الدوحة

خالد ابراهيم املهيني � رئيس نوبة )أ(  ٭
طالل عبداهلل مبارك � رئيس نوبة )ب(  ٭

طارق عبداللطيف الوهيب � رئيس نوبة )ج(  ٭

ح ـ مركز اإلنقاذ الفني

عبدالوهاب علي فرس � رئيس نوبة )أ(  ٭

أمين محمد املفرح � رئيس نوبة )ب(  ٭
خالد فاضل أحمد � رئيس نوبة )ج(  ٭

ثانيا: إطفاء محافظة حولي
أ ـ مركز إطفاء مشرف

محمد صالح عبداخلضر � رئيس نوبة )أ(  ٭
علي أحمد العبدالرزاق � رئيس نوبة )ب(  ٭
محسن مهدي املوسوي � رئيس نوبة )ج(  ٭

ب ـ مركز اطفاء السالمية الجنوبي

عبداحلميد غلوم حسني � رئيس نوبة )أ(  ٭
أنور محمد عبدالرحيم � رئيس نوبة )ب(  ٭
هاني عبداهلل اخلشان � رئيس نوبة )ج(  ٭

ت – مركز إطفاء حولي

عالء سعيد احلسن � رئيس نوبة )أ(  ٭
محمد سعود احلقان � رئيس نوبة )ب(  ٭

ثامر بدر بورسلي � رئيس نوبة )ج(  ٭

ث ـ مركز إطفاء السالمية

خالد عبداحلميد السجاري � رئيس نوبة )أ(  ٭
 ٭هاني عبدالرحمن دش���تي � رئيس نوبة 

)ب(
بشار إبراهيم نافع � رئيس نوبة )ج(  ٭

ثالثا: اطفاء محافظة الفروانية:
أ ـ مركز اطفاء الفروانية

سليمان جاسم اخلشتي � رئيس نوبة )أ(  ٭
محمد علي املانع � رئيس نوبة )ب(  ٭

ب ـ مركز اطفاء جليب الشيوخ

بدر عقيل الطرقي � رئيس نوبة )ب(  ٭

ت ـ مركز اطفاء المطار العسكري:

محمد سالم الفويضل – رئيس نوبة )أ(  ٭
جمعة محمد احلمد – رئيس نوبة )ب(  ٭

محمد بدر عبدالغني  - رئيس نوبة )ج(  ٭

ث – مركز اطفاء المطار الدولي

مصعب محمد االنصاري – رئيس نوبة )ب(  ٭
فيصل جاسم االحمد – رئيس نوبة )ج(  ٭

ح- مركز اطفاء العارضية

عبداهلل ماطر العازمي – رئيس نوبة )أ(  ٭
بدر علي اخلالوي – رئيس نوبة )ب(  ٭

رابعا: اطفاء محافظة الجهراء
أ – مركز اطفاء الصبية

خالد يوسف الشمري – رئيس نوبة )أ(  ٭
هيثم احمد القالف  - رئيس نوبة )ج(  ٭

ب- مركز اطفاء خور الصبية

احمد سعد الهيفي – رئيس نوبة )أ(  ٭
مشعل حميدي الظفيري – رئيس نوبة )ب(  ٭

حمدان جبر احلريجي – رئيس نوبة )ب(  ٭

ت – مركز اطفاء السالمي

علي سعود الرويعي – رئيس نوببة )أ(  ٭

فهد حمود الهولة – رئيس نوبة )ب(  ٭
مشعل مطلق الصليلي – رئيس نوبة )ج(  ٭

أحمد مناحي الدواس � رئيس نوبة )أ(  ٭
عادل مزيد الشريعان � رئيس نوبة )ب(  ٭

خامسا: إطفاء محافظة األحمدي:
أ ـ مركز إطفاء األحمدي

 ٭عمر غازي العتيبي � رئيسة نوبة )أ(
 ٭خالد علي مبارك � رئيس نوبة )ج(

ب ـ مركز إطفاء ميناء عبداهلل

 ٭فالح صويان العازمي � رئيس نوبة )أ(
 ٭فيصل محم���د الكن���دري � رئيس نوبة 

)ب(
 ٭مبارك ناي���ف الدوس���ري � رئيس نوبة 

)ج(

ت ـ مركز إطفاء الشعيبة الصناعية

 ٭وليد أحمد املشعان � رئيس نوبة )أ(

ث ـ مركز إطفاء الفحيحيل

 ٭معاذ عبداهلل علي � رئيس نوبة )أ(
 ٭عبدالعزي���ز نايف العتيبي � رئيس نوبة 

)ج(

ج ـ مركز إطفاء الوفرة

 ٭فيصل سالم اجلميعة � رئيس نوبة )أ(
عبداهلل حمد الرشيدي � رئيس نوبة )ب(  ٭

 ٭حامد محمد السهيجان � رئيس نوبة )ج(

ح ـ مركز إطفاء المنقف

 ٭يوسف مسلم العازمي � رئيس نوبة )أ(
 ٭مخلد عبيد العتيبي � رئيس نوبة )ج(

خ ـ مركز إطفاء الزور

 ٭بداح عايض الهاجري � رئيس نوبة )أ(
محمد منصور الدوسري � رئيس نوبة )ب(  ٭
 ٭محمد ناشي العازمي � رئيس نوبة )ج(

د ـ مركز إطفاء النويصيب

 ٭راشد علي املري � رئيس نوبة )أ(
 ٭بدر سعد العتيبي � رئيس نوبة )ب(

سادسا: إطفاء محافظة مبارك الكبير
أ ـ مركز إطفاء القرين

عمر عبدالعزيز بورسلي � رئيس نوبة )أ(  ٭

ب ـ مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد 
الخطرة

 ٭علي محمد املرزوقي � رئيس نوبة )أ(
 ٭أحمد ناصر غلوم � رئيس نوبة )ب(

 ٭طارق حمود احلطاب � رئيس نوبة )ج(

سابعا: منطقة اإلطفاء البحري
أ ـ مركز رأس السالمية لالنقاذ البحري

علي عبداخلالق داود � رئيس نوبة )أ(  ٭

حمد محمد بودستور � رئيس نوبة )ب(  ٭
مشاري قحطان الصحاف � رئيس نوبة )ج(  ٭

ب ـ مركز الشويخ لالنقاذ البحري

 ٭عيسى محمد املطوع � رئيس نوبة )أ(
أحمد محمد األنصاري � رئيس نوبة )ب(  ٭

 ٭حسني أحمد الشمالي � رئيس نوبة )ج(

ت ـ مركز الشعيبة لالنقاذ البحري

 ٭بدر فالح العجمي � رئيس نوبة )أ(
 ٭فهد محمد األيوبي � رئيس نوبة )ب(

محمد العجمي � رئيس نوبة )ج( فهد  ٭

ث ـ مركز فيلكا لإلنقاذ البحري

 ٭عادل مضحي العازمي � رئيس نوبة )أ(
 ٭وليد عبداهلل غلوم � رئيس نوبة )ب(

مشعل ٭ علي القطان � رئيس نوبة )ج(

ثامنا: مركز العمليات واإلسناد:
أ ـ قسم العمليات والتحكم

 ٭مسفر علي العجمي � رئيس نوبة )أ(
 ٭عثمان أحمد العنزي � رئيس نوبة )ب(
 ٭سعد طه األنصاري � رئيس نوبة )ج(

ب ـ قسم اإلسناد والطوارئ

 ٭محمد عبدي السويفان � رئيس نوبة )أ(
حامت حرمييس العتيبي � رئيس نوبة )ب(  ٭
 ٭ناصر حمد الشبال � رئيس نوبة )ج(

أسامة أبوالسعود
أكد رائد جمعية الغذاء اآلمن في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب م.سعد بوسمري ان الوعي صمام 
أمان يجب أن يدركه املستهلك حلمايته من البضائع 
والسلع التي تضر بصحة االنسان، وذلك بسبب انتشار 

الغش التجاري بني الكثير من املنتجات.
وقال بوسمري خالل الديوانية الشهرية بجمعية 
االصالح االجتماعي في احملاضرة التي حملت عنوان 
»االحتيال والتزييف في املنتجات الغذائية« مساء أول 
من أم����س ان احلصول على افضل املنتجات الغذائية 
أمر في غاية االهمية ألن هناك غش����ا كبيرا وواس����عا 

بالنسبة للمنتجات والبلدان املصدرة لها.
واضاف ان احتيال الغذاء يعد وضعا متعمدا للغذاء 
في السوق بهدف املكسب املالي، وذلك من خالل خداع 
املستهلك بالعديد من املنتجات الغذائية التي يتم فيها 
خداع املس����تهلك وتضليله لش����راء السلعة االصلية 
وهي في االصل ماركات مقلدة لس����لع معروفة وذات 
جودة عالية، باالضافة الى احتيال الغذاء الذي يعتبر 
جرمية منظمة ألنها تؤذي املستهلك وتلحق به االذى 

والضرر.

وقال ان الكويت تستورد الكثير من املنتجات من 
اخلارج، ولهذا فإنها مس����تهدفة من قبل التجار الذين 
يتالعبون في مواصفات الس����لع حيث وصلت نسبة 
االحتيال في املنتج����ات الى 30%، ولهذا فإنها جرمية 
القرن الواحد والعشرين والتي أصبحت وباء صامتا 

يهدد حياة االبرياء.
وأش����ار الى ان اكثر الدول احتي����اال في املنتجات 
الغذائية هي روس����يا والصني وتركيا، أما على نطاق 
الدول العربية، فكشفت الدراسة ان تونس تعاني من 

هذا التالعب في املنتجات الغذائية التي تنتج فيها.
وأوضح ان نوع احتيال الغذاء عديدة ومتنوعة ألنها 
تشتمل على التالعب في االوزان واالحجام، باالضافة 
الى اخفاء ضرر أو تلوث املواد املستخدمة في انتاج 
السلع كاحتمال انتقال عدوى الساملونيال في الفستق 

أو استخدام سكر الشمندر بدال من العسل.
وتاب����ع: كما يتم وضع مواد ملونة أو أصباغ غير 
مسموح بها كاإلقدام على استخدام مواد كيماوية إلخفاء 
تده����ور وتراجع جودة الس����لع ومواصفاتها املثالية 

والقياسية املتالئمة مع الصحة العامة.
وقال ان من بني أساليب التالعب في انتاج السلع 

واملواد الغذائية اس����تخدام املاء لتخفيف احلليب أو 
العمل على تغيير املنتج االصلي أو املصدر كبيع زيت 

عباد الشمس والصويا كزيت زيتون.
وأشار الى ان محفزات االحتيال والتزييف تتمثل في 
فرصة الربح السريع، وذلك بسبب التساهل في العقاب 
وتدني احتمال اكتشاف أي تالعب باالضافة الى سهولة 
النس����خ والعوملة التي مكنت سرعة انتشار وتداول 

وانتقال أي سلعة غذائية بني البلدان في العالم.
وأوضح ان هناك غش����ا كبيرا وتالعبا واضحا في 
أنواع االرز، وذلك وفقا لدراسة اجريت في بريطانيا 
على جميع أنواع األرز املعروضة في الس����وق بعدما 
أخذوا 363 عينة من االرز واكتش����فوا ان 46% ليست 
من أنواع البسمتي باالضافة الى وجود دراسة اخرى 
كشفت االحتيال والغش في زيت الزيتون الذي ينتج 
عن عصر الزيتون، ولهذا فإنه مفيد ألمراض السكري 
والضغط ومضاد ألمراض الشيخوخة وتصلب الشرايني، 
ولهذا فإن الواجب على املستهلك االنتباه والتأكد من 
نوع الزيت املع����روض لضمان عدم تكرره أو اضافة 
أي مواد كيماوي����ة، ألن افضل انواع الزيت هو البكر 

املمتاز.

خالل محاضرة »االحتيال والتزييف في المنتجات الغذائية« بديوانية جمعية اإلصالح االجتماعي الشهرية


