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هنأت اجلمعية الكويتية ملكافحة 
التدخني والسرطان )جلنة مكافحة 
التدخ���ني( جميع القاطنني على هذه 
األرض الطيبة من كويتيني ومقيمني 
مبناسبة شهر رمضان املبارك، شهر 
الصيام، السيما ان شهر رمضان فرصة 
ممتازة لإلقالع عن التدخني ملا يحمله 
من رسالة عملية تربوية في التقوى 
والتهذيب والتغيير الى األفضل فهو 
مناس���بة قيمة للتخلي عن العادات 
السيئة، ويعد مبنزلة ثورة تصحيح 
على جميع املسارات احلياتية، وفرصة 
ثمينة لتنظيم احلياة وتخليصها من 
الفوضى والرتابة واجلمود ملن أراد 

ذلك.
كما ُيعد شهر رمضان اختبارا عمليا 
يتعلم منه املس���لم كيف يهذب من 
سلوكياته وأفكاره، ويعيد النظر في 
بعض عاداته وتقاليده، كذلك تقوية 

اإلرادة الذاتية.
وأوض���ح رئيس جلن���ة مكافحة 
التدخني باجلمعية الكويتية ملكافحة 
العام  التدخني والس���رطان واألمني 

التدخني  لالحتاد اخلليجي ملكافحة 
أنور بورحمة ان التدخني من األمور 
التي ال يقرها الدين، فضال عن العقل 
السليم، والتدخني فيه من األضرار 
ما ال ُيعد وال يحصى على الصحة، 
والنف���س، واملال. وأك���دت األبحاث 
العلمية ان هن���اك عالقة وثيقة بني 
التدخ���ني وكل من س���رطان الرئة � 
� وأمراض الش���ريان  الكبد  وتليف 
التاجي � الذبحة الصدرية � سرطان 
الفم، والبلعوم، واحلنجرة، وأمراض 

أخرى عديدة.
والستغالل هذه الفرصة العظيمة 
في االقالع عن التدخني والبعد عن كل 
األضرار التي ذكرناها � السيما � ان 
لدينا 14 ساعة صيام تقريبا � يجب 

علينا اتباع التالي:
1 � ان يق���رر املدخن عدم العودة 
التدخ���ني بصورة  واإلق���الع ع���ن 

نهائية.
2 � حدد موعد االقالع عن التدخني، 
وليكن في اول يوم من شهر رمضان 

املبارك � شهر الصوم.

3 � اس���تعن باهلل وادعه مخلصا 
ان مينحك القوة والتوفيق لتحقيق 
ذلك، قال النبي ژ: »وإذا اس���تعنت 

فاستعن باهلل«.

4 � ض���ع أمام عينيك دائما أخطار 
التدخني وعواقبه الوخيمة، وتذكر ان 
اهلل سيس���ألك عن الصحة، والعمر، 

واملال.

5 � ح���اول ان جت���د رفيقا لك من 
املدخن���ني )قريب � صدي���ق � زميل( 
لتتعاهدا معا على ترك التدخني، في 

هذا الشهر الكرمي.

6 � احذر اصدقاءك الذين يحاولون 
تنحيتك عن االقالع عن التدخني.

7 � قرر ان تقتطع املبلغ الذي كنت 
تصرفه على التدخني للتبرع به للفقراء 

واليتامى بشكل يومي.
8 � استثمر الصيام في تدعيم قرارك، 

فكن أكثر قربا هلل ومراقبة له.
9 � س���يتولد لديك صراع داخلي 
للعودة الى التدخني، فتذكر قول اهلل 
تعال���ى: )ان الذين اتقوا اذا مس���هم 
طائف من الش���يطان تذك���روا فإذا 
هم مبص���رون(، وال تنس قول اهلل 
تعالى: )وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاس���تعذ باهلل انه هو السميع 

العليم(.
10 � تذكر انك في شهر الصوم، وان 
ذلك يقتضي ترك اخلبائث واملنكرات، 
والتدخني من اخلبائث واملضار التي 

يجب تركها.
11 � اعلم ان غالبية االنتكاس���ات 
حتدث خالل االش���هر الثالثة األولى 
بعد االمتناع عن التدخني، فعليك ان 
تكون مستعدا ملواجهة كل الظروف 

التي كانت تدعوك للتدخني.
12 � عليك اال تخلط بني التدخني 
واالرتياح او االب���داع، ألن األبحاث 

والدراسات اكدت غير ذلك.
13 � تذكر ان قوة االرادة والعزمية 
التي تتجلى ف���ي الصيام واالمتناع 
عن املفطرات والش���هوات هي عون 
كبير جدا عل���ى االقالع عن التدخني 
والتخفيف من آثاره االنسحابية الى 

حد كبير.
14 � بع���د اقالعك ع���ن التدخني 
ستش���عر باضطرابات في النوم او 
تعب او توتر، وتأفف او جفاف بالفم، 
هذه أعراض طبيعية في البداية، ألن 
اجلسم مازال متعلقا بالنيكوتني، خذ 
قسطا من الراحة، وال ترهق نفسك في 
هذه الفترة، وامتنع عن تناول القهوة 
والشاي واملشروبات الغازية احملتوية 
على الكافيني بع���د االفطار، وجرب 
متارين االسترخاء والراحة النفسية، 

وخذ حماما دافئا قبل النوم.
15 � خذ قرارك بصدق، وتأكد ان 

اهلل سيكون في عونك.

ليلى الشافعي
اكد ضي���ف وزارة االوقاف 
الداعية محمد حسني يعقوب 
الذي زار الكويت مؤخرا، حيث 
قدم »رس���ائل رمضانية« في 
الترفيهي جلمعية  االس���طبل 
احي���اء الت���راث االس���المي – 
اجلهراء، وسط حضور غفير، 
أن املس���لم يحتاج ان ينصح 
لنفسه، فكما ان شهر رمضان 
شهر خير وبركة فهو ايضا خطر 
لقول النبي ژ: »من ادركه شهر 
رمضان فل���م يغفر له فابعده 
اهلل في النار« فهناك من الناس 
من ال يغتنم فرص هذا الشهر 
الفض������يل ويفوز برضا اهلل 
عز وجل وأول ذلك ان يتفاءل 
املسلم به�����ذا الشهر الكرمي ففيه 
تغلق أبواب النار وفيه تفتح 
ابواب اجلنان وتيسر الطاعات، 
ففي ه������ذا الشهر الفض����يل 
مزايا على غيره من الش���هور 
فكم���ا ورد في ال�������حديث ان 
اهلل كل ليلة ينزل الى السماء 
الدني���ا حني يبق���ى الث�����لث 
األخير من الليل، ول�����كن في 
رمضان اهلل عز وجل ميهل حتى 
ميضي ثلث الليل في كل ليلة 
من رمضان فينزل وهي فرصة 

رمضان موس���م عبادة واأليام 
فيه م�����عدودات كما قال اهلل 
ع���ز وجل، مؤك���دا اننا نفتقر 
لعبادة مفقودة في زماننا وهي 
التبتل حيث االنقطاع وتفريغ 
الوقت لعب���ادة اهلل فرمضان 

هلل فقط.
ودع���ا يعقوب م���ن جانب 
آخر الى حس���ن النية في هذا 
الشهر الفضيل، لقول النبي ژ 
»وامنا لكل امرئ ما نوى« في 
كل االحوال، وش���دد على ذلك 
في رمض���ان بقوله: »من صام 
رمضان اميانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه« لذلك نحن 
نحتاج ان نحقق النية في الشهر 

الفضيل.
وختم يعق���وب محاضرته 
مبش���روع »اغل���ق فم���ك في 
رمضان«، ولذلك قال رس���ول 
اهلل ژ ملن س���أل عن النجاة 
»أمس���ك عليك لسانك«، ودعا 
ألن يقوم املسلم مبقاومة اآلفات 
ومنها احلديث الذي يشير الى 
ان »م���ن لم يدع ق���ول الزور 
والعمل به فليس هلل حاجة في 
ان يدع طعامه وشرابه« وكذلك 
مقاومة الكذب والغيبة والنميمة 

والفضول من الكالم.

هذا الش���هر بان يجمع املسلم 
قلبه على اهلل وال ينشغل بغير 
اهلل وه���ي مهمة ضرورية الن 
هناك من الناس من يريد لهذه 
االمة ان تضيع مواسم اخلير 
في الشهوات على الرغم من ان 

اهلل ف���ي الن�����هار ايضا ومع 
البعض يضيع فرصة  االسف 
النهار ما بني النوم والغفلة في 

الشهر الفضيل.
واشار الداعية يعقوب على 
احلضور ان يستعدوا لدخول 

عظيمة جدا.
ولفت يعقوب في منعطف 
آخر الى ان هلل كل يوم وليلة 
عتق���اء من الن���ار في رمضان 
وال����ن���اس معتادة على قيام 
اللي������ل ولكن هناك من يعتقه 

في إطار التزامها املتواصل 
جتاه املجتمع ومبناس���بة 
حلول شهر رمضان املبارك، 
أعلنت شركة زين � الكويت 
عن انطالق حملتها »لنرعاهم 
في شهر اخلير«، وقد أعدت 
زين برنامجا حافال باخلدمات 
واألنش���طة واملس���اهمات 
االجتماعي���ة  والزي���ارات 
واألنشطة اخليرية والتطوعية 

خالل الشهر الكرمي.
وقال الرئيس التنفيذي في 
زين � الكويت م.خالد الهاجري 
املناس���بة »ان زين  به���ذه 
ستواصل طوال الشهر الكرمي 
تق���دمي اخلدمات التي تعني 
كل أفراد املجتمع واألنشطة 
الت���ي تعزز  واملس���اهمات 
روح التضام���ن االجتماعي 
التطوعي والتفاعل  والعمل 
مع املجتمع من خالل حملتها 
»لنرعاهم في ش���هر اخلير« 
املوجهة الى مختلف شرائح 
املجتمع والتي ترس���خ قيم 
زين املعروفة، وهي »االنتماء« 

و»القلب« و»التألق«.
وف���ي ب���ادرة فريدة من 
نوعها ص���رح الهاجري بأن 
»زين« حتث وتدعو الراغبني 
من اجلمهور على التطوع في 
حملته���ا خاصة في برنامج 
الزي���ارات االجتماعية لدور 
الرعاي���ة واملرضى واأليتام 

واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة مع فرصة الدخول في 
سحب تذاكر العمرة، تشجيعا 
منها ملشاركتهم وتطوعهم مع 
زين، وترسيخا لكل مظاهر 
التكاف���ل االجتماعي، وذلك 
في إطار حملة »لنرعاهم في 
شهر اخلير«، وعلى الراغبني 
في االنضمام إلى هذا العمل 
www. النبيل زيارة موقعنا

.zain.com
الهاج���ري: »ان  وتاب���ع 
أح���د أبرز انش���طة احلملة 
يتمث���ل في خي���ام رمضان 
إلفطار الصائمني التي دأبت 
»زين« على تنظيمها سنويا، 
حيث تقدم وجبات اإلفطار 
للصائمني على مدار ش���هر 
رمضان املبارك في خيمتني 
كبيرتني في خيطان وأمغرة 
باإلضافة إلى »ماجلة زين« 
التي وزعت من خاللها املواد 
التموينية األساسية لشهر 
رمضان على األسر املتعففة 
في مختلف مناطق الكويت، 
باإلضافة إلى تشجيع كل أفراد 
املجتمع من خالل احلملة على 
التب���رع بفائض الطعام من 
موائد رمضان الوفيرة لسد 
جوع احملتاجني بالتعاون مع 
مبرة الب���ر اخليرية »جلنة 
فائض الطعام« التي تتكفل 
بإيص���ال ما تبقى من طعام 

للفق���راء واحملتاج���ني. هذا 
وستقوم »زين« بتوزيع كتاب 
»الصوم لي« بقلم د.علي محمد 
أبواحلسن، وهو عبارة عن 
دليل عملي متكامل للصوم، 
على املس���اجد في مختلف 

أنحاء الكويت.
ومن ناحية خدمات »زين« 
في رمضان، قال الهاجري: ان 
الشركة قامت بتقدمي العديد 
من اخلدمات القيمة واخلدمات 
املضافة التي ستطرحها خالل 
شهر رمضان والتي تتمثل 
في خدمات جديدة وحصرية 
العمالء خيارات من  لتمنح 
املتعة والتنوع، حيث تقدم 
باقة نور اإلسالمية الرمضانية 
وهي عبارة ع���ن 6 خدمات 
في خدمة واحدة التي ترسل 

للعميل عن طريق الرسائل 
القصيرة والرسائل متعددة 
إلى  الوس���ائط باإلضاف���ة 
باقات اخلدمات االجتماعية 
والترفيهية واالسالمية والتي 
يختار منها العميل ما يشاء 
ال���ى احلصول  باإلضاف���ة 
أناش���يد حصري���ة  عل���ى 
الش���يخ مش���اري  بصوت 
العفاس���ي املتواف���رة ألول 
مرة بثالث لغات هي العربية 
واإلجنليزية والفرنسية من 
خالل خدمة زين س���معني 
مجانا. وأشار الهاجري الى 
ان »زين« حترص على رعاية 
وتق���دمي أفضل املس���ابقات 
حصري���ا لعمالئه���ا الت���ي 
أثبتت شعبية غير مسبوقة 
ونس���بة مش���اركة قياسية 
خالل السنوات املاضية التي 
تشجع عمالءنا على املشاركة 
الشريفة واملفيدة، من خالل 
مسابقات زين احلصرية في 
الشهر الكرمي املتعددة ومنها 
مس���ابقة »رمض مع زين« 
يقدم فيها األسئلة واجلوائز 
القيمة بش���كل يومي حيث 
يتم االشتراك بإرسال حرف 
م عن طريق الرقم التفاعلي 
91133، باإلضاف���ة لبرنامج 
 »FM التفاعلي »كنز اإلذاعة 
الغن���ي ع���ن التعريف على 
إذاعة 103.7 وس���تقدم زين 

العديد من اجلوائز والهدايا 
لعمالئه���ا م���ن أجهزة بالك 
بيري وego وخطوط ذهبية 
وفضية وأجهزة زين جونير 
وغيرها من اجلوائز املتعددة، 
واالشتراك بإرسال حرف »ف« 

إلى الرقم التفاعلي 91144.
وتاب���ع: م���ن اخلدمات 
املطروح���ة خدمة »ديوانية 
sms« حي���ث يتمكن العميل 
من إرسال واستقبال الرسائل 
القصيرة ملجموعة من األرقام 
بتكلف���ة ممي���زة وخدمة ال� 
الت���ي   outlook sms toolbar
يستطيع العميل من خاللها 
إرس���ال الرس���ائل النصية 
ورس���ائل الوس���ائط م���ن 
البرنامج احململ على  خالل 
الكمبيوت���ر اخلاص به. هذا 
باإلضافة إلى عرض ال� %50 
خصما على باقات زين ويانا 
للمكاملات املميزة خالل فترة 

محدودة.
وخت���م الهاجري ان زين 
ترغ���ب دائما ف���ي ان متيز 
عمالءه���ا بتق���دمي األفضل 
لعمالئه���ا وان هناك العديد 
من اخلدمات والبرامج التي 
سيتم طرحها لعمالئنا خالل 
شهر رمضان، واكد ان التزام 
زين بخدمة املجتمع نابع عن 
شعورها باملسؤولية جتاه 
عمالئها وكل أفراد املجتمع.

الخالدي: »التجارة« شّكلت فريقًا لمراقبة 
السوق وضبط االرتفاع المصطنع في األسعار

ختام التسجيل بدوري الديوانيات الثقافي الرمضاني
أعلنت إدارة الثقافة اإلسالمية عن سعيها الدائم 
واحلثيث لتحقيقها غايتها في صناعة املناخ الثقافي 
اإلسالمي عبر التميز في األنشطة والبرامج الثقافية 
والدعوية املصاحبة للمواس����م اإلسالمية، جاء ذلك 
عقب إعالن اإلدارة عن ان اليوم األحد هو اليوم األخير 
للتسجيل في دوري الديوانيات الثقافي والذي يأتي 
ضمن أنشطتها الثقافية لشهر رمضان املبارك، وقد 
قام����ت االدارة برصد جوائز مالي����ة له قدرت بأكثر 
من 3000 دينار ت����وزع على 4 ديوانيات مبرحلتي 

التصفيات والنهائيات.

وبين����ت االدارة ان االحصائيات تش����ير الى ان 
أكثر من 70 ديواني����ة من جميع أنحاء البالد قامت 
بالتسجيل بالدوري ويتوقع ان الرقم سيتصاعد مع 
نهاية مرحلة التسجيل اليوم، وأوضحت االدارة ان 
اجلميع بإمكانهم التسجيل عن طريق املوقع اإللكتروني 
في اإلدارة www.islam.gov.kw/thaqafa أو عن طريق 
التسجيل املباشر بلجنة العمل االجتماعي التابعة 
جلمعي����ة اإلصالح االجتماع����ي مبحافظة األحمدي 
فرع الرقة قطعة 7 وأرقام الهواتف هي: 99564949 

.23941082– 99368544 –

تحرير مخالفات لمحالت قامت برفع سعر البيع من 7.5 إلى 8.5 دنانير

طراد العنزي بندر النصافي

عبدالعزيز اخلالدي
م.خالد الهاجري

الداعية محمد حسني يعقوب أثناء محاضرته أمس األول

النصافي: الحماد وعدنا بإيجاد  حلول عاجلة لقضايانا
اك����د رئيس مجل����س ادارة 
نقابة العاملني في وزارة االوقاف 
بندر النصافي ان نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير العدل 
ووزير االوقاف املستشار راشد 
احلم����اد وعد بالعمل على انهاء 
جميع املطالب����ات التي تقدمت 
بها النقاب����ة خالل اجتماع ضم 
الطرفني وبحضور وكيل وزارة 
االوقاف باالنابة مطلق القراوي. 
وق����ال النصافي ف����ي تصريح 
النقابة  صحاف����ي ان مطال����ب 
شملت ضرورة مساواة االئمة 
الكويتي����ني املكلفني  واملؤذنني 
الكويتيني  بزمالئهم من غي����ر 
من حي����ث الرات����ب واالجازات 
واحلوافز الوظيفية. واضاف: كما 
طالبت النقابة بضرورة معادلة 
التعليمية االشرافية  الوظائف 
الدراس����ات االس����المية  بادارة 
بنظرائهم العامل����ني في وزارة 
التربية وذلك لكي يشعر املوظف 
باملساواة والعدل بني املوظفني 
العاملني ف����ي الدولة، باالضافة 
الى ضرورة استعجال مقابالت 
الوكالء واملش����رفني في مراكز 
الك����رمي لتعيينهم  القرآن  دور 
الت����ي تقدموا لها  في املناصب 

 عاطف رمضان
علي خلفي����ة االرتفاع الذي 
شاب اسعار السكر، حتركت وزارة 
التجارة والصناعة سريعا لضبط 
اسعار السكر وذلك بعد ورود 
أنباء عاملية عن ارتفاع أسعاره 
في البورصات العاملية بعد نقص 
اإلنت����اج في الدول الرئيس����ية 
املنتجة، وبع����د قيام دول ذات 
كثافة سكانية عالية مثل الهند 
والصني بسحب كميات كبيرة 
من السكر وتخزينها كونها مادة 
مهمة تدخل في صناعة الكثير 

من املواد الغذائية املهمة.
وأك���د وكيل وزارة التجارة 
والصناعة باإلنابة عبدالعزيز 
اخلالدي أنه قد أوعز بتشكيل 
فريق عم���ل برئاس���ة مراقب 
العاصمة ملتابعة هذا  محافظة 
األمر، فت���م بالفعل ضبط عدد 
من احملالت الت���ي قامت برفع 
أسعار بيع السكر )زنة 50 كيلو( 
بسعر 8.5 دنانير بدال من 7.5 
دنانير، مضيفا أنه قد مت حترير 
محاضر مخالفات لتلك احملالت، 
وذل���ك على اعتبار أن االرتفاع 
العاملي في اسعار السكر والذي 
بدأ منذ نحو ش���هر ونصف لم 
تصل تبعاته إلى الكويت بعد.. 
»فالس���كر املوجود في مخازن 

فحس����ب ارتفاعا مصطنعا، ما لم 
يثبت عكس ذلك. وحذر اخلالدي 
الذين يقومون باستغالل  التجار 
االوضاع العاملية أو احمللية لرفع 
ارتفاعا مصطنعا  أسعار سلعهم 
أو حت����ى العمل على تخزين هذه 
الس����لع )وبخاصة السكر( بهدف 
االحتكار ورفع االس����عار، مؤكدا 
ان القانون رقم 10 لسنة 1979 قد 
أعطى احلق لوزير التجارة بإغالق 
احملال املخالفة ومصادرة البضائع، 
بل وميكن أيضا تطبيق العقوبات 
التي قررها القانون والتي من بينها 
فرض غرام����ة مالية تصل إلى 10 
آالف دينار، واحلكم باحلبس على 

املخالفني.
 وق����ال اخلالدي ان الس����وق 
الكويتي س����وق مفت����وح، كما أن 
حرية املنافسة فيه متاحة للجميع، 
بشرط االلتزام بالقوانني والقرارات 
املنظمة لهذا الس����وق، إذ من غير 
املقبول رفع االس����عار محليا في 
الوقت الذي تتجه فيه االس����عار 
العاملية لالنخفاض، وذلك بدليل 
أن معظم اجلمعيات التعاونية بل 
وحتى االسواق التجارية الكبرى قد 
أصبحت تتسابق حاليا على تنظيم 
مهرجانات العروض والتخفيضات 
التي تقدم من خاللها سلعا مخفضة 

للمستهلك معظم فترات العام. 

العاملني في  مبس����اواة االداريني 
قطاع املساجد بزمالئهم العاملني في 
نفس القطاع كاملهندسني والفنيني 
والقانونيني واالئمة واملؤذنني وذلك 
من خالل صرف بدل سكن نقدي 

لهم.
 ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة نقاب����ة العاملني في 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
طراد العنزي ان تفاعل وزير االوقاف 
معنا املستشار راشد احلماد اثلج 
صدورنا واعطانا امال كبيرا في انهاء 
العالقة واحلقوق  جميع القضايا 

املتأخرة. 

بعد اجتياز الش����روط واللوائح. 
وبني النصافي ان النقابة سارعت 
بعرض جميع مطالبات املوظفني 
العاملني في وزارة االوقاف والتي 
من بينها املطالبة بكادر للمحفظني 
واحملفظ����ات العاملني في حلقات 
حتفيظ الق����رآن الكرمي باالضافة 
الى اقتراح تغيير املسمى الوظيفي 
ملالحظي املس����اجد الى مفتش او 
منسق باالضافة الى اقتراح توزيع 
املراجع والكتب العلمية املكدسة في 
مخازن الوزارة على االئمة واملؤذنني 
واملدرسني واملدرسات العاملني في 
ادارات الوزارة املختلفة واملطالبة 

التجار حاليا ه���و مخزون قدمي 
السابقة،  مت استيراده باالسعار 
وبالتالي فم���ن غير املقبول رفع 
اس���عاره قبل وص���ول املخزون 

اجلديد«. 
وأضاف أن فريق الرقابة سيظل 
يواصل عمله طوال ايام شهر رمضان 
املبارك قبل وبعد االفطار وحترير 
محاضر ضبط لكل من يقوم برفع 
اسعار اي من السلع وليس السكر 

نقابة »األوقاف« التقت الوزير وعرضت عليه مطالباتها

»زين« تطلق حملتها الرمضانية »لنرعاهم في شهر الخير«
تعطي الفرصة لعمالئها للفوز بتذاكر العمرة لتشجيع العمل التطوعي

يعقوب: احذروا من تبديد رمضان فهناك من يريد
 لهذه األمة أن تضّيع مواسم الخير في الشهوات

بورحمة: 15 خطوة أساسية لإلقالع نهائيًا عن التدخين في رمضان وبعد رمضان
أكد أن الشهر المبارك فرصة للتخلي عن العادات السيئة

في محاضرته التي ألقاها بـ »تراث الجهراء«

ارتـفاع  تبعــات 
عالميًا  السـكر  أسـعار 
لـم تصل للكويـت بعد

علـى المسـلمين مقاومـة آفـات الكـذب والغيبـة والفضـول مـن الـكالم


