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صرح وكيل املرجعيات الدينية 
في الكويت السيد محمد باقر املهري 
بأن أكثر علماء املسلمني الشيعة 
ومراجعهم العظام ال يوجبون على 
املرأة ستر وجهها وكفيها وإن كان 
ذلك أحوط ولذا ال داعي ألن تلبس 
املرأة النقاب ألنه غير واجب شرعا، 
وفي رواية مس����عدة بن زياد في 
الصحيح املروي عن قرب اإلسناد 
أنه قال: سمعت جعفرا گ، وسئل 
عما تظهر املرأة من زينتها، قال گ 
الوجه والكفني. »وسائل الشيعة« 
للحر العاملي، الباب 109 من أبواب 
مقدمات الن����كاح، احلديث رقم 5 

ورقم 2.  وتابع:  وعن علي بن جعفر عن اخيه االمام 
جعفر الصادق گ بإسناد معتبر ايضا قال: سألته 
ع����ن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من املرأة التي ال 
حتل له، قال گ: الوجه والكفني. وقد جرت سيرة 
املتشرعة املتصلة بزمان املعصومني عليهم السالم على 
عدم ستر املرأة لوجهها وكفيها، وكذلك للزوم العسر 
واحلرج من اجتناب ذلك ملزاولتهن البيع والش����راء 
وغيرهما مضافا الى عدم السؤال عن األئمة املعصومني 

عليهم السالم مع كثرة السؤال عن 
الشعر والذراع دون الوجه والكف 
مع كثرة وشدة االبتالء بهما. انظر 
كتاب جواهر الكالم لإلمام الشيخ 
محمد حسن اجلواهري قدس سره. 
واستطرد بأنه أجاز كشف الوجه 
والكفني اإلم����ام اخلميني واإلمام 
جواد التبريزي واإلمام السيستاني 
دام ظله وآية اهلل العظمى الشيخ 
الشيرازي وغيرهم  ناصر مكارم 

من الفقهاء واملراجع العظام.
وقال اإلمام السيستاني: الواجب 
على املرأة س����تر كل جسمها عن 
األجنبي إال الوجه والكفني من دون 
زينة )مكياج(، إال اذا كان االبداء بداعي ايقاع الرجل 
في النظر احملرم أو كان مع خوف الوقوع في احلرام 
جراء ذلك، وق����ال ايضا: اذا كان لبس النقاب في بلد 
مثيرا لالس����تغراب والتس����اؤل احيانا او كان مثيرا 
لالستهجان واالس����تقباح عند عامة الناس في البلد 
يكون النقاب من لباس الشهرة في ذلك البلد فال يجوز 
لبس النقاب وكذلك اذا كان لبس النقاب ونحوه في 

مجتمع ما موجبا إلثارة الفتنة لزم التجنب عنه.

الفتاة  حثت رئيس���ة نادي 
الرياضي ورئيسة اللجنة العليا 
جلائ���زة األم املثالية لألس���رة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
التجارة والصناعة على  وزارة 
مراقبة أسعار السلع االستهالكية 
املقبل وقالت إن  لشهر رمضان 
التجار يستغلون حاجة  بعض 
املنتوجات  إلى بعض  األس���رة 
الرمضانية التي تعودت عليها منذ 
القدم وال غنى لها عنها خصوصا 
في شهر رمضان الفضيل تزين 

بها السفرة.
وقالت إن لشهر رمضان نكهته وطعمه املميز 
فال يجب ان نعكر على األسرة الكويتية سعادتها 
بهذا الشهر بغالء األسعار وإرهاق ميزانيتها سواء 

للسلع االستهالكية أو مالبس العيد.

ودعت الشيخة فريحة األحمد 
التج���ار ملراعاة الن���اس وعدم 
الغش أو ترويج بضاعة قدمية 
أو منتهية الصالحية أو ستنتهي 
صالحيته���ا قريبا من أجل املال 
ورقابة اخلالق وصحة األس���رة 

واألبناء واالطفال.
الش���يخة فريحة  ونصحت 
األحم���د األس���رة بالتأك���د من 
البضاعة التي يش���ترونها ومن 
صالحية االنتهاء وعدم املبالغة 
في تكديس امل���واد الغذائية في 
البيوت أو اإلس���راف في شراء 
الكماليات التي ال تزيد األسرة إال عبئا على ميزانيتها. 
وأثنت على قرار وزارة التجارة بخصوص زيادة 
املنح للبطاقات التموينية تخفيفا على األس���رة 

وتوفير املال ملالبس العيد.

عل���ى خلفي���ة االختراقات 
»الهاكرز« على ملكية املواقع من 
قبل بعض املتطفلني على الشبكة 
العنكبوتية اكد الباحث االسالمي 
الشيخ راضي حبيب حرمة مثل 
هذا النوع من االنتهاكات، موضحا 
ان مث���ل هذا العم���ل التخريبي 
مفسدة عظيمة للمواقع الدينية 
والفكرية واالخبارية واالقتصادية 
التي تعد موسوعات بحثية ثرية 
باملعلوم���ات املفيدة ونبراس���ا 
لكش���ف احلقائق على اختالفها 
املتنوع التي ال غنى لكل باحث 

عن احلقيقة عنها.
وتابع ان الش���ريعة االس���المية اهتمت بحق 
»امللكية« ووضعت لها القواعد الكفيلة بحمايتها، 
ومنع االعتداء عليها لتؤدي دورها الفعال في املجتمع 

االسالمي.
واستطرد بأنه يترتب على انتهاك حقوق الغير 
كاختراق ملواقع االنترنت اململوكة للغير الوقوع 
ف���ي عدة محرمات وموبق���ات ينبغي بيانها حتى 
يتنبه ويحذر من تس���ول له نفسه هذا االمر وهي 

حرم التجسس والسرقة والغصب.
وبني الشيخ حبيب ان الشريعة االسالمية وضعت 
ضوابط وعقوبات شديدة تكفل للمالك ان يحفظوا 

حقوقهم، مما ي���دل على حرمة 
اختراقها الشديدة حيث جاء في 
قوله تعالى: )والسارق والسارقة 
فاقطعوا ايديهما جزاء مبا كسبا 
نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم( 
»املائ���دة: 38«، وق���ال ژ: »من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد اوجب اهلل له النار، وحرم 
عليه اجلنة« فق���ال له رجل: يا 
رسول اهلل، وان كان شيئا يسيرا؟ 

قال: »وان قضيبا من اراك«.
واالش���د من عم���ل االنتهاك 
التخري���ب وتعمد  والس���رقة، 
االتالف بقصد التشويه لواجهة 
املواقع وكل هذه االمور يترتب عليها عقوبة شرعية 
وقانونية، واالمر اآلخر ان مثل هذه اخلدمات العامة 
التي تخدم كل الناس تعد طريقا الى ملعرفة، ومثل 
هذا العمل التخريبي اش���به بقطاع الطرق الذين 
وصفهم الشرع والقانون باحملاربني، وامر ان تقطع 
ايديهم وارجلهم من خالف او يقتلوا او يصلبوا، في 
كل ذلك ما يدل على حماية االسالم الشديدة حلق 
امللكية، حيث رتب التش���ريع االسالمي العقوبات 
العاجلة الكفيلة بالزجر والردع واحلدود عن كل 
اجلرائ���م بالعقوبة الدنيوي���ة العاجلة الى جانب 

العقوبات االخروية اآلجلة.

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صـات والعقـــود

اإعـالن رقم )2010/97(

مدير عام البلدية

عن طرح مزايدات اللوحات االعالنية  يف املحافظات
تعلن بلدية الكويت عن طرح مزايدات اللوحات االعالنية  يف املحافظات املو�ضحة فيما يلي وذلك عن طريق 

املزايدة بالظرف املختوم.

1 - املزايدة رقم 2010/2009/10 - ا�ضتثمار اللوحات االإعالنية يف حمافظة العا�ضمة.
2 - املزايدة رقم 2010/2009/12 - ا�ضتثمار اللوحات االإعالنية يف حمافظة االأحمدي.

3 - املزايدة رقم 2010/2009/11 - ا�ضتثمار اللوحات االإعالنية يف حمافظة مبارك الكبري.
4 - املزايدة رقم 2010/2009/15 - ا�ضتثمار اللوحات االإعالنية يف حمافظة الفروانية.

5 - املزايدة رقم 2010/2009/14 - ا�ضتثمار اللوحات االإعالنية يف حمافظة حويل.
فعلى ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املوؤهلة لدى البلدية املو�ضح بيانها فيما يلي الراغبة يف الدخول يف هذه املزايدات 
البلدية  واملزايدات( يف مبنى  املناق�ضات  - مراقبة  والعقود  املناق�ضات  )اإدارة  الكويت  بلدية  اأي منها مراجعة  اأو 

100 دينار )فقط مائة دينار الغري(.  اأثناء الدوام الر�ضمي للح�ضول على الوثائق مقابل مبلغ   )C( الرئي�ضي

للمزايدة الواحدة  وهذا املبلغ غري قابل للرد باأي حال من االأحوال.

التاأمني االأويل اليقل عن )٪2( من قيمة العطاء.

اإليها يف متام  اأي من املزايدات امل�ضار  �سيعقد االجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�ضلوا على وثائق 
ال�ضاعة العا�ضرة من �ضباح يوم االثنني املوافق 2010/8/9 بقاعة االجتماعات لقطاع اخلدمات البلدية )حويل 

�ضارع تون�س خلف جمعية الرو�ضة( والأي ا�ضتف�ضار ميكن االت�ضال على هاتف/ 22645657.

تو�ضع مظاريف العطاءات يف ال�ضندوق اخلا�س املوجود يف اإدارة املناق�ضات والعقود - املبنى االإداري رقم )1( 

الدور العا�ضر يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الثانية ع�ضر من ظهر يوم االثنني املوافق 2010/8/16 وهو اأخر موعد 

لقبول العطاءات.

 هـذه املـزايــدة حمدودة على ال�سـركـــات واملوؤ�ســ�ســـات التاليــــة :

اإ�س يو للدعاية واالإعالن فرع من �ضركة وربة  اإم   - 2 1- ال�ضركة املتحدة للت�ضويق وتنظيم املعار�س االإعالمية. 
جروب جي �ضي �ضي �ضركة وربة للدعاية والن�ضر �ضابقًا. 3 - �ضركة الو�ضيط انرتنا�ضيونال للن�ضـــــــــر والتوزيـــــــــــــــع. 

4 - ال�ضركة الكويتية املتحدة لالإعالن والن�ضر والتوزيع. 5 - �ضركة �ضبوت ميديًا. 6 - �ضركة الوقت الدولية للدعاية 
واالإعالن. 7 - �ضركة اأيديا للت�ضويق واالإعالن. 8 - �ضركة املنال للتجارة فرع جلوبال دايرك�ضنز للدعاية واالإعالن. 

9 - �ضركة براند للخدمات االإعالمية. 10 - �ضركة دار الوطن لل�ضحافة والطباعة والن�ضر. 11 - �ضركة �ضريكل بي 
اإ�س اإيه للدعاية واالإعالن. 12 - �ضركة ذات ال�ضال�ضل للدعاية واالإعالن. 13 - �ضركة �ضي اأم واي كي. 14 - �ضركة 

للتجارة  انرتنا�ضيونال  رودز   -  16 واالإعالن.  للدعاية  �ضنيار  �ضركة   -  15 واالإعالن.  للدعاية  الدولية  ال�ضا�ضات 

العامة واملقاوالت. 17 - �ضركة املجموعة الت�ضويقية للدعاية واالإعالن والن�ضر والتوزيع.

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة مل�صاهمي �صركة الدار لالإ�صتثمار 

)�ش.م.ك( اإىل اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها 

يف متام ال�صـــــــاعة احلادية ع�صر من يوم الأثنني 2010/8/9م 

مبجمع الوزارات - مقر وزارة التجارة وال�صناعة بلوك 2 الدور 

الأول قاعة الجتماعات الكربى ومناق�صة تقرير الوزارة املتعلق 

مبخالفـــــــة ال�صركة بع�ش مواد قانون ال�صـــــــركات التجارية رقم 

15 ل�صنـــــــة 1960وذلك طبقًا لن�ش املادة )178( من القانون 
امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــني الكرام الراغبـــــــني يف ح�صور 

الجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقـــــــة �صـــــــرق - �صـــــــارع اخلليج العربـــــــي - الدور 

اخلام�ش - بجانب امل�صت�صفى الأمريي.

املوؤجل  اجلمعية  اجتماع  يعقد  �صوف  الن�صاب،  توفر  عــدم  حالة  مالحظة: يف 

يوم الأثنني املوافق 2010/8/16م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر مبقر الوزارة 

املذكور، ويعترب هذا الإعالن �صاريًا على الجتماع املوؤجل.

المهدي: الديوان وعدنا بإعادة 
دراسة كادر الرعاية االجتماعية

بشرى شعبان
ادارة رعاية  اعلن مدير 
املهدي عن  املعاقني خال����د 
قيام االدارة بتسيير رحلة 
سياحية لنزالء دور رعاية 

املعاقني الى ماليزيا.
وقال في تصريح صحافي 
ان 12 نزيال من دور رعاية 
املعاقني يتوجهون غدا الى 
ماليزيا في رحلة سياحية.

وقال ان االدارة تعمل على 
البرامج  العديد من  تنظيم 
الترفيهي����ة ومنها رحالت 
اسبوعية الى شاليهات الزور 

والعديد من االماكن الترفيهية. وكشف املهدي عن وجود تنسيق 
م����ع اجلانب املدني في اجليش االميركي للقيام بزيارات لدور 
رعاي����ة املعاقني للتعرف على االنش����طة وتوزيع الهدايا على 

النزالء.
واش����ار الى ان طلب����ة التدريب امليداني في قس����م اخلدمة 
االجتماعية وعلم النفس في جامعة الكويت قاموا بتنظيم ندوة 
حاضر فيها د.عدنان الشطي من جامعة الكويت حول »العالج 

باللعب« لالخصائيني واملشرفني من جميع الدور.
وكشف عن تنظيم سوق خيري 27 و28 اجلاري قامت بإعداده 
دار تأهيل املعاقني - نساء مبشاركة العديد من الشركات تزامنا 

مع اقتراب حلول شهر رمضان املبارك.
وعن اعتماد الكادر اخلاص للعاملني في دور الرعاية اوضح 
املهدي ان ديوان اخلدمة املدنية وعد الوزارة بإعادة عرض الكادر 
على املجلس ودراسته وذلك بعد اعادة النظر في الكوادر التي 
مت اعتمادها ونتمنى ذلك الن هناك مشكلة كبيرة تواجه دور 
الرعاية في نقص املختصني بسبب عدم وجود كادر خاص بهم 

وعدم وجود حوافز.

..ويطلع على بعض املعروضات يوسف دشتي مفتتحا معرض »هنا روش« بحضور صفاء جعفر

خالد املهدي

السيد محمد باقر املهري

الشيخة فريحة األحمد

المهري: لبس النقاب ليس واجبًا أساسًا
 في الشريعة اإلسالمية

فريحة األحمد تطالب بمراقبة أسعار السلع 

حبيب: القرصنة الحاسوبية من أشد المحرمات

أكد أنه غير جائز إذا وصل إلى االستهجان والفتنة 

الشيخ راضي حبيب

دشتي: المهرجان الرمضاني لتعاونية الجابرية ينطلق 
نهاية األسبوع وتخفيضات بنسبة 50% على 150 سلعة

جعف�ر: »الكويتية« أثبتت قدرته�ا على اإلبداع واحتراف النجاح وجذب األنظ�ار إلى ما تصنع يداها

من قبل الزبائ���ن بعد أن كانت 
أسيرة البيت.

إلى  ودع���ت جعفر داعي���ة 
توس���يع رقعة ه���ذه املعارض 
وتنظيمها بصورة أفضل، وأن 
يتم نقلها من مستوى محلي إلى 
مستوى خليجي ثم عربي، وأن 
تكون لها رعاية من قبل احلكومة 
واجلمعيات التعاونية والشركات 
الكبرى، وهو ما سيكون له اثر 
الس���ياحة  كبير في تش���جيع 

العربية.
وقال���ت: ان الكوي���ت تزخر 
الناجحات، وإن هذا  بالسيدات 
املعرض أبرز ما صنعت أيديهن 
م���ن منتج���ات خاصة بش���هر 
رمضان، لكن من الضروري أال 
تكون استمرارية هذه املعارض 
في جميع املواس���م واملناسبات 
إسالمية كانت أو غير إسالمية، 
للكسب والتربح املادي فقط، وإمنا 
لتكون رسالة سالم ومحبة في 
املجتمع، ولتثبت مبا ال يدع مجاال 
للشك أن السيدة الكويتية منتجة 
وتستطيع أن تدير أعماال عالوة 
املنزلية  على قيامها بواجباتها 

ومسؤولياتها األخرى.
املع���رض قالت  وعن فكرة 
إن ثمة مجموعة من الس���يدات 
تشاورن حول إقامة هذا املعرض 
الذي يض���م الكثير من احلرف 
ومنه���ا الدراع���ات واحللويات 
الرمضاني���ة وكل م���ا له عالقة 
بش���هر رمض���ان والقرقيعان 
والطيب والبخور، وسيستمر 
ملدة 5 أي���ام، ومت غربلة األفكار 
واخلروج بفكرة قبل رمضان، 
مضيفة أن معرض »هنا روش« 
استقطب الس���يدات من جميع 
مناط���ق الكوي���ت، ومن جميع 
أطياف وشرائح املجتمع، وهو 
يدعم األعمال واحلرف املنزلية 
واإلبداعات، والتي ليس مبقدور 
أصحابها جذب الزبائن، وقالت: 
التعاونية  إن جمعية اجلابرية 
قامت بتسهيل مهمتنا ورسالتنا، 
وقدمت لنا الكثير من اخلدمات، 
متوجه���ة بالش���كر إلى رئيس 
مجلس اإلدارة وإدارة العالقات 
العامة على خدماتهم وتوجيهاتهم 

لنا.

وتابع بأن اجلمعية تعد أيضا 
القرطاسية في  إلقامة مهرجان 
مبنى اجلمعية الرئيس���ي، بعد 
جناحه في األعوام السابقة، حيث 
سيكون في منتصف شهر رمضان 
املبارك عق���ب االنتهاء من حفل 
القرقيع���ان، الفتا إلى أن جميع 
اللوازم واألدوات املدرسية ستباع 
بأجود األصناف وأرخص األثمان 

حتت سقف واحد.

سيدات ناجحات

من جانبها، أكدت املدير العام 
في شركة »هنا روش« املنظمة 
للمعرض، صفاء جعفر، ان أهمية 
إقام���ة مثل ه���ذه املعارض في 
املجتمعات العربية، تكمن في أنها 
تعمل على تعزيز عملية التواصل 
أكبر قدر  االجتماعي، وجتميع 
ممكن من الزوار والزبائن حتت 
سقف واحد، وهو ما من شأنه 
شحذ الهمم واالطالع على جميع 
األذواق واحلرف اليدوية، وتعزيز 
الثقة بالسيدة الكويتية وبقدرتها 
على إدارة عم���ل ناجح وحرفة 
جاذبة، موضح���ة أن املعارض 
الفت���رة األخيرة  زادت خ���الل 
وأخرجت ه���ذه املهن إلى حيز 
عرض املنتجات للبيع واقتنائها 

الس���لع الغذائية واالستهالكية 
الفضيل  الش���هر  اخلاصة بهذا 
بأفضل معايير اجلودة وأرخص 
األسعار، مشيرا إلى أن األصناف 
اخلاصة باملهرجان والتي يقدر 
عددها بنحو 150 سلعة رمضانية 
إضافة إلى نحو 400 سلعة غذائية 
واستهالكية أخرى، مدعومة من 
اجلمعي���ة بخصومات تتجاوز 
50%، كما أن بعضها يباع بأقل 

من سعر التكلفة.
وأضاف دشتي أن اجلمعية 
ستقوم بتوزيع هدية رمضانية 
للمس���اهمني الكرام، وذلك بناء 
على البطاقة العائلية، وستضم 
الهدية أصناف���ا غذائية مميزة 
حتتاجها ربة األسرة مثل األرز 
والطحني واحللويات والشراب 
وغير ذلك، مشيرا إلى أن مجلس 
اإلدارة يستعد أيضا إلطالق باقة 
من األنشطة االجتماعية خالل 
الش���هر الفضيل، وعلى رأسها 
إقامة مس���ابقة لتحفيظ القرآن 
الكرمي في مسجد الكندري، وحفل 
القرقيع���ان، وتكليف احلجاب 
الرمضانية  للبنات، وال���دورة 
لكرة القدم، وتوفير احتياجات 
املساجد من ماء وعصائر خالل 

صالتي التراويح والقيام.

املركزي، أوضح دشتي أن اجلمعية 
قامت بالتعاون مع شركة »هنا 
روش« وقدم���ت لها العديد من 
اخلدمات واملزايا في سبيل إجناح 
املعرض وتوفير أجواء مريحة 
وممتعة لزواره وزبائنه، وقال: 
لقد وفرنا لهم املكان املناس���ب 
في مبن���ى اجلمعي���ة، إضافة 
العرض وتوصيل  إلى طاوالت 
الكهرباء، وإشراك بعض اجلهات 
التجارية مثل ستاربكس، وبنك 
اخلليج ونظارات حسن، وهو 
ما يعتبر عامل جناح في جذب 
املزيد من الزوار واس���تقطابهم 
إلى هذا النشاط االجتماعي املميز 
الذي ال يدخل التربح املادي في 

مقاصده وأهدافه.

مهرجان السلع الرمضانية

من جان���ب آخر، زف رئيس 
التعاونية،  جمعية اجلابري���ة 
البشرى ألهالي  يوسف دشتي 
املنطق���ة بقرب افتتاح مهرجان 
الس���لع الرمضاني���ة، وال���ذي 
س���ينطلق مع نهاية األسبوع 
احلالي، وقال: إن هذا املهرجان 
يأتي نتاجا جلهود حثيثة بذلها 
اإلخوة في مجلس اإلدارة وجلنة 
املش���تريات، من أج���ل توفير 

محمد راتب
اس���تنكر رئي���س جمعي���ة 
اجلابرية التعاونية يوسف دشتي 
وقوف اجله���ات املعنية وعلى 
رأسها وزارة التجارة، متفرجة 
أمام التالعب الواضح بأسعار مادة 
السكر من قبل التجار املوردين، 
كما اعتبر أن تزامن هذا الغالء 
الفاحش في سعر السكر قبيل 
دخول غرة شهر رمضان املبارك، 
ليس له أي مبرر منطقي، اللهم 
إال جشع التجار واستغالل حاجة 
املستهلكني للسكر في صناعة 
احللوي���ات الرمضانية، مطالبا 
وزير التجارة بتحمل مسؤولياته 
في هذا اخلصوص، كونه اجلهة 
الوحيدة املعنية بتطبيق القانون 
الرقابة على الشركات  وتفعيل 
املستوردة للسكر، والتي امتألت 
مخازنها بكمي���ات كبيرة دون 
أن تنخفض األس���عار لصالح 
املستهلكني، والذين كانوا ومازالوا 
الوحيدة لهذا اجلشع  الضحية 

ولذلك التقصير.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقده دشتي على هامش افتتاح 
معرض »هنا روش« في السوق 
إبراز  أقيم بهدف  الذي  املركزي 
ما تس���تطيع السيدة الكويتية 
صنعه في منزلها من حرف ومهن 
يدوية ممي���زة، وذلك بحضور 
ممثل اجلمعية لدى االحتاد جمال 
البصري، ومدير عام اجلمعية 

باإلنابة قاسم البالم.
وشدد دشتي على أن اجلمعية 
ملتزمة بضبط أس���عار جميع 
املوافقة على  الس���لع، وع���دم 
الطلبات املتكررة من قبل التجار 
بخصوص رفع أسعار منتجاتهم، 
وقال: إننا نرفض أي زيادة على 
اسعار الس���لع حيث إن القرار 
في ذلك يعود إلى جلنة مراقبة 
األس���عار في احتاد اجلمعيات 
التعاونية، في حني أن اس���عار 
بعض السلع مثل القهوة والسكر 
والتي ترتف���ع وتنخفض تبعا 
ملتغيرات السوق العاملية، ال نقبل 
بزيادتها، وذلك منعا الستغالل 
املستهلكني، وحفاظا على استقرار 

األسعار إلى أكبر حد ممكن.
وعن املعرض املقام في املول 

على هامش افتتاح معرض »هنا روش« للحرف واإلبداعات المنزلية الرمضانية

جولة في املعرض


