
المحلية االربعاء
26 اغسطس 2009

2

السياسية  الناش����طة  دعت 
جناة احلش����اش وزير االعالم 
ال����ى  املختص����ة  واجله����ات 
التح����رك لوقف املسلس����الت 
والبرامج املسيئة لشخصيات 
ومسؤولني بارزين في املجتمع، 
مع اميانن����ا بحرية االعالم في 
القاء الضوء على قرارات وعمل 
املس����ؤولني وحت����ى التعرض 
لتلك الشخصيات واملسؤولني 
من خالل املسلسالت والبرامج 
والرسومات الكاريكاتيرية وهذا 
االمر يعتبر مألوفا في اعالمنا 
ولكن غير املأل����وف هو انتاج 
اح����دى الفضائيات مسلس����ال 
التلميح ووصل لدرجة  تعدى 
التجريح واالستهزاء برموزنا 
وشخصياتنا التي نعتز بها ولها 
منا كل التقدير واالحترام وقالت 
ان ش����هر رمضان شهر اخلير 
والتس����امح وتصفية النفوس 
من االحقاد والضغائن وادخال 
البهجة على النفوس املس����لمة 
الصائمة ولذلك عرض مثل تلك 
املسلس����الت بقصد السخرية 
من تلك الشخصيات احملترمة 
واملعروفة يسيء الى مشاعرنا 
نحن ابناء الشعب الذي ارتضى 
بهم واختارهم لكي ميثلونا في 

املجلس.
وقالت: لالسف هناك فضائيات 

وصحف تس����تغل حري����ة الرأي 
والتعبير بطريقة خطأ وال تعلم 
ان احلرية نعمة ال يش����عر بها اال 
من ح����رم منها، لذل����ك فال داعي 
للعبث بها واالساءة ملفهومها عبر 
التعاطي اخلطأ معها، ودعت مدراء 
الفضائيات ورؤساء حترير الصحف 
الى ان يعوا هذه املسؤولية فيمكن 
لكلمة او مقالة او رسم كاريكاتيري 
ان تتسبب في اشعال محن وفنت 
وجتر املجتمع الى امور ال حتمد 
عقباها ونحن نحذر من ذلك، فال 
توجد حرية مطلقة فاحلريات مقيدة 
بقيود، منها ان االنسان ال يتعدى 
على حق����وق اآلخرين، والقوانني 
جاءت حلماية احلريات ولم توضع 

لكبت احلريات.

عادل العتيبي
اعل���ن رئيس مجل���س ادارة 
جمعية العمرية والرابية التعاونية 
ان املهرجان  عبداهلل بن قبي���ل 
اليوم���ي للخض���ار س���يدعم 4 
أصناف أساسية حيث مت تخفيض 
اسعارها بالفعل ومت االتفاق مع 
املورد على توفير كميات كبيرة 
من هذه السلع حتى نهاية شهر 

رمضان املبارك.
وأض���اف بن قبي���ل ان ادارة 
اجلمعية لم تقف عند هذا احلد بل 
قامت بدعم مشروع افطار الصائم 
في مساجد املنطقة التي تقدمت 
بطلب ملجلس اإلدارة للمساهمة في 
دعم مشروع افطار الصائم وذلك 
من خالل مساهمة بعض الشركات 
في توفير ما يحتاجه الصائم من 

ماء وعصير ومتر وغيرها.
وبني بن قبي���ل ان اجلمعية 

القرطاس���ية  تس���تعد ملهرجان 
املناسب لعرض  املكان  واختيار 
الى  القرطاسية باالضافة  لوازم 
تخفيض األسعار وذلك من خالل 
رغبة مجلس اإلدارة في محاربة 

األسعار املرتفعة.

اتحاد التعاونيات نظم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية
أقيمت مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية املسابقة الرمضانية 
ال� 17 حلفظ القرآن الكرمي، وكان مقرر هذه الس����نة أول سورة غافر الى 
اآلية 40 منها وسورة النور من اآلية 21 إلى اآلية 40 وسورة نوح كاملة، 
ومتت املنافس����ة في التصفية النهائية بني 36 متسابقا من العاملني في 

احلركة التعاونية، وقد جاء في املراتب الثالث األولى كل من:
- منصور مدلول من جمعية النسيم.

- نبيل السيد أحمد من جمعية علي صباح السالم.

- محمد فتحي شمس الدين من جمعية الفردوس.
وأقيمت املسابقة حتت اشراف نائب رئيس قسم اإلعالم عبداجلبار 
سالم، ومراقبة نائب رئيس قس����م العالقات العامة مشعل اجلويسري 

والسكرتير التنفيذي للمسابقة أحمد عريقات.
وخصصت للفائزين الثالثة األوائل تذاكر عمرة مع اإلقامة على نفقة 
االحتاد، وبقية العشر هدايا قيمة، كما سيعطى جميع من شارك باملسابقة 

شهادة تقدير وهدية رمزية.

احلفاظ على الزي التقليدي

أحد الباعة في سوق املباركية

جناة احلشاش

عبداهلل بن قبيل

الحشاش لوقف المسلسالت المسيئة 
لشخصيات بارزة في مجتمعنا

دعم 4 أصناف أساسية في تعاونية
العمرية والرابية حتى آخر رمضان

متاجر األزياء الشعبية في »المباركية« تشهد إقباالً من الكبار والصغار  
واملالب���س األخ���رى الرجالية 
كما تبي���ع املالبس اخلاصة ب� 
»القرقيعان« وذلك لتوفير اجلهد 

والوقت على املشتري.
وقال ان املتاجر التي تبيع 
الش���عبية أصبحت  األزي���اء 
تشارك في املعارض التي تقام 
ف���ي الكويت بني فترة واخرى 
وذلك لتعويض بعض اخلسائر 

وكسب زبائن جدد.
وعزا قلة إقبال الشباب على 
ارت���داء اللب���اس الوطني الى 
منافسة الزي الغربي الذي يتميز 
بأسعاره املناسبة ومناسبته 
لبعض األعمال التي حتتاج الى 
احلركة واجلهد وغيرها، مشيرا 
الى ان الزي الشعبي يظل رمزا 

للهوية الوطنية.
واش���ار عيد الى ان مواسم 
املناسبات تعد أفضل األوقات 
الزدهار ورواج بيع امللبوسات 
الش���عبية في سوق املباركية 
وغيرها من األسواق مبينا ان 
ذلك ساهم في االقبال على افتتاح 
عدد من احملالت في االس���واق 
الشعبية املنتشرة في عدد من 

املواقع من السوق.

الرسمية وغيرها وتلقى احتراما 
من الكبار والشباب.

ورغم ذلك فان الكويتيني من 
النساء والرجال مازالوا يعون 
فطريا أهمي���ة احملافظة على 
الزي التقلي���دي كرمز للهوية 

الوطنية.
والتقت )كونا( في س���وق 
البائع في احد  املباركية م���ع 
الش���عبية سالم عيد  املتاجر 
الذي قال انه مع دخول ش���هر 
الكويتيون  رمضان يح���رص 
على اصطحاب أبنائهم لشراء 
الدشاديش  مس���تلزماتهم من 
وكل  والغت���ر  واألحذي���ة 
الش���عبية اخلاصة  املالب���س 

بالقرقيعان.
واضاف عيد ان »حركة البيع 
األيام  اآلن جيدة وستشهد خالل 
املقبلة زيادة في البيع وعلى الرغم 
من انتشار محالت األزياء الشعبية 
الرجالية في اجلمعيات التعاونية 
اال ان زبائننا منذ زمن طويل اعتادوا 

على الشراء من متجرنا«.
وذك���ر ان متاج���ر األزياء 
الش���عبية في سوق املباركية 
أصبحت اآلن تبي���ع االحذية 

شهر رمضان وعيد الفطر.
الش���عبية  وتتميز األزياء 
الكويت بجمالها  الرجالية في 
حي���ث متثل عراق���ة املجتمع 
الكويتي وأصالته وحضارته 
لذلك يحرص أبناء الكويت على 
ارتداء املالبس واالفتخار بالزي 

الوطني.
وما مييز األزياء الشعبية 
أنها بسيطة وأنيقة  الكويتية 
في ذات الوقت وعلى الرغم من 
املوضة وتنوع املوديالت إال أنها 
تبقى في الصدارة في املناسبات 

تشهد متاجر األزياء الشعبية 
الرجالية في س���وق املباركية 
إقباال كبيرا من الكبار والصغار 
سعيا الى شراء املالبس اخلاصة 
الفط���ر  بالقرقيع���ان وعي���د 

السعيد.
وتش���هد مح���الت األزياء 
الشعبية الرجالية )الدشداشة 
والغت���رة والعقال( رواجا في 
البيع مع دخول شهر رمضان 
املبارك واالستعداد للعيد حيث 
يفضل كل من الرجال والشباب 
واألطفال ارتداء الزي الوطني في 


