
المحلية الجمعة
4  سبتمبر 2009

2

 آالء خليفة
نيابة عن املدير العام ملستشفى هادي فهد امليلم، 
افتتحت نائب املدير الع����ام د.فاتن فهد امليلم حملة 
صحي����ة توعوية ملكافحة مرض����ي اإليدز وانفلونزا 
اخلنازير ونتائجهما اخلطيرة على صحة اإلنس����ان 
حتت ش����عار »لنبدأ اليوم لنحمي غدا« ملدة أسبوع 

مبطار الكويت الدولي.
وأوضحت د.امليلم أن الهدف من احلملة رفع مستوى 
الوعي الصحي لدى افراد املجتمع والكشف عن خطورة 
هذه االمراض وط����رق الوقاية منها وعالجها وقالت 
إن واجبنا كمؤسسة صحية التعريف بهذه االمراض 
ومضاعفاته����ا وكيفية التعامل معه����ا، والتقليل من 
عوامل اخلطورة املسببة لهذه االمراض في املجتمع 
وأيضا الكش����ف املبكر عن املرض، مضيفة ان بعض 
من هذه االمراض اخلطيرة ميكن معاجلتها من خالل 

التزام املريض بالعالج املناسب.
يذكر ان احلملة تتضمن توزيع عدد من املطبوعات 

والنشرات التوعوية للمواطنني حتتوي على معلومات 
طبية عن هذه االمراض، كما ش����ملت انشطة احلملة 
الفحص الطبي املجاني لألمراض املزمنة للمسافرين 
من قبل طاقم طبي من مستش����فى ه����ادي لتحقيق 

اهداف احلملة.
واختتمت د.فاتن امليل����م كلمتها بقولها نريد من 
ه����ذه احلملة تكريس فكرة نش����ر الثقافة التوعوية 
الصحية التي تعد من اهم نشاطات املستشفى الذي 
يساهم في اي موضوع يهم املجتمع الكويتي ويثير 
اهتماماته وهذا ما ملس����ناه من خالل احلضور الذي 
فاق توقعاتنا في اليوم األول كما أن مستشفى هادي 
يهدف الى توفير خدمات صحية على مستوى عاملي 
جلميع املواطنني، ويأتي ذلك انطالقا من حرص املدير 
العام فهد امليلم على أن يكون مستشفى هادي سباقا 
دائم����ا في العمل على دفع عجل����ة التوعية الصحية 
وتقدمي ارشادات جلميع شرائح املجتمع للمحافظة 

على صحتهم.

»الزراعة« تحظر استيراد جميع أنواع الطيور من تشيلي
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس انها فرضت 

حظرا على استيراد جميع انواع الطيور والدجاج من تشيلي.
وقال���ت الهيئة في بي���ان صحافي ان حظر االس���تيراد جاء اتباعا 
لالجراءات الوقائية من املنظمة العاملية للصحة احليوانية التي تفيد 

بظهور حاالت اصابة في الطيور من تلك الدولة.
واكد ان على مربي الدواجن احلرص التام على فحص العمالة بصفة 

دورية لتجنب اي اصابة في مزارع الدواجن.

 )أسامة البطراوي(يوسف احلجي يلقي كلمته في حفل اإلفطار ويبدو يوسف عبدالرحمن

حمود الرومي مصافحا أحد احلضور

احلجي مكرما كرمية الداعية محمود عيد

»الهيئة الخيرية« أقامت حفل إفطار جماعي 
وكّرمت عددًا من رموزها البارزين

 أسامة أبوالسعود
اقامت الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية حفل افطار جماعي مبقر 
الهيئة بجنوب السرة مساء امس 
االول حضره جمع من رموز العمل 
اخليري والعاملني بالهيئة ورجال 

اإلعالم.
الهيئة اخليرية  وألقى رئيس 
اإلس����المية العاملية العم يوسف 
احلج����ي كلم����ة رح����ب خالله����ا 
باحلضور قائال: »يسرني ان أرحب 
بكم جميعا في الهيئة اإلس����المية 
العاملية وأهنئكم بش����هر رمضان 
الفضيل، شاكرا لكم تلبية الدعوة 
وحرصكم على املشاركة في هذه 
املناس����بة الكرمية التي اعتدنا ان 
نلتقي فيها سنويا للتواصل وتناول 
االفطار ولكي يرى األحبة بعضهم 

البعض«.
وتابع العم يوسف احلجي قائال: 
»نبينا احلبيب محمد ژ خير قدوة 
وأس����وة، علمنا ان »من ال يشكر 
الناس ال يش����كر اهلل« وعلى هذا 
األساس وجدنا من الواجب علينا ان 
نكرم ثلة من األخيار الذين كانت لهم 
أدوار بارزة في مواقعهم بالهيئة، 
وكذلك حق علينا ان نشكر اسرهم 
وكل من أدوا واجبهم مبسؤولية 

والتزام«.
وأعلن العم يوسف احلجي عن 
اسماء املكرمني وهم: سليمان احلمد 
الذي عمل مستش����ارا في الهيئة 
ومراقبا للشؤون االدارية، واصفا 
اياه بأنه نعم األخ الذي أدى واجبه 
بتفان واخالص سائال املولى عز 
وجل ان ميتعه بالصحة والعافية 

وان يتقبل منه خالص األعمال.
وثانيا: األخ الراحل فوزي جبر 
الذي عمل بجد واجتهاد في جلنة 
فلسطني، ونسأل اهلل له الرحمة 
واملغفرة وان يسكنه فسيح جناته. 
وكان ثالث املكرمني هو جنل الراحل 
هشام أبوالسعود مراقب األعمال 
الهندسية والصيانة في الهيئة الذي 
انتقل الى رحمة ربه اثر حادث سير 
في اململكة العربية السعودية بينما 
كان في طريقه ألداء مناسك العمرة، 
س����ائال اهلل له الرحمة ولزوجته 
الش����فاء العاجل وألسرته الصبر 
والسلوان. وكان مسك ختام التكرمي 
ألس����ماء محمود عيد التي ترعى 
والدها الداعية االسالمي الكبير في 
مرضه مبتغية وجه اهلل سبحانه 
وتعالى ومستشعرة مسؤوليتها 
جتاه هذا الرمز الكبير الذي أفنى 

حياته في سبيل الدعوة.
وفي اخلتام توجه العم يوسف 
احلجي بشكر احلضور الكبير على 
تلبيتهم الدعوة لالفطار السنوي 
في مقر الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية.

الحجي كّرم الحمد ونجلي جبر وأبوالسعود وكريمة الداعية محمود عيد

جانب من املعرض )خديجة عبداهلل(جانب من السجاد املعروض 

مستشفى هادي

معرض المحراب ضم 37 عماًل من سجادة الصالة التركية

فاطمة السعيد
الس���جاد اإلسالمي  يعتبر 
الفنون  أه���م إجن���ازات  أحد 
التطبيقية في  والصناع���ات 
احلضارة اإلسالمية، وتتجسد 
الش���خصية اإلس���المية  فيه 
الثقافة األساس���ية  وعناصر 
مبا يتمتع به من جودة ودقة 
في الصنعة وما يزخر به من 
أش���كال مختلفة في التصميم 
والزخرفة ووحداتها املتنوعة 
وانس���جام األلوان الذي يلف 

تصميم السجادة.

وق���د اقي���م حف���ل افتتاح 
ملع���رض احملراب.. س���جادة 
الصالة التركية بقاعة بوشهري 
للفنون مبناسبة شهر رمضان 
املعظم حيث ع���رض فيه 37 
عمال تشكل مناذج بانورامية 
وذلك بحضور عدد من املهتمني 
الدولة  بهذه الصناعة ورجال 
والصحافة واإلعالم، وقد أبدى 
احلضور اعجابهم باملشغوالت، 
وقد أصبح لكل مركز من مراكز 
الس���جاد تصميماته  صناعة 
التي يتمي���ز ويتفرد بها ومن 

أهم هذه املراكز اقليم عشاق، 
قوال، قيرشهر، األناضول، ومدن 
جورديز، الذيق، ميالس، كونية، 
براغمة، مدجور وهركي، وأغلبها 
نسجت في فترات مختلفة من 
القرن التاسع عشر. وقد بلغت 
أوج ازدهارها خالل القرون ال� 

 .18 ،17 ،16
أه���م املصوري���ن  وم���ن 
الهولنديني واألملان واإليطاليني 
الذين رس���موا ف���ي لوحاتهم 
التركي:  الس���جاد اإلس���المي 
جيوتو، بارتول���و، أجنلكو، 

هولباي���ن،  كارافاجون���و، 
ولورنزلوتر، وقد اش���تهرت 
صناعة السجاد التركي بالقطع 
ذات املقاسات صغيرة احلجم 
التي عرفت بسجاجيد الصالة، 
وتعتبر صناعة السجاد من أقدم 
الصناعات اليدوية للنسيج التي 
عرفها اإلنسان في حضاراته 
حيث كان يبسطها على األرض 
أو عل���ى املقاع���د أو كأغطية 
لألسرة ويعلقها على اجلدران 
وكان لهذه السجادة مسميات 
مختلفة منها: زولية، طنافس، 

زرابي، اال ان املسمى األعم هو 
الس���جاد، أي سجود اإلنسان 

عليها تقربا هلل تعالى.
وتختلف صناعة السجاد 
وفقا للمكان والزمان، فاحملراب 
الفارس���ي يتميز بدقة الصنع 
ورق���ة زخارف���ه القريبة من 
الطبيعة كم���ا انه يحمل آيات 
قرآنية باخلط الكوفي أو النسخ 
أو الفارسي وهذا النوع يتميز 
بتلقائية التغيير بألوانه القوية 
املتضاربة وفراغاته الهندسية 

املعبرة.

الميلم: مستشفى هادي نظم حملة توعوية 
للتعريف بمخاطر إنفلونزا الخنازير واإليدز

تحت شعار »لنبدأ اليوم لنحمي غدًا«

د.حسني الدويهيس متحدثا في احلفل )أحمد باكير(محمد الكندري ود.حسني الدويهيس يكرمان أحد املشاركني

تكرمي أحد املشاركني

الكندري: وضع سياسة متكاملة لمراقبة األسعار 
وإقامة مخازن بمساحة 6000م2 لتوفير كلفة التخزين

الدويهيس: عروض تخفيض األس�عار على 67 س�لعة تعاونية مس�تمرة حتى 30 الجاري

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري ان الوزارة بصدد تشكيل 
جلنة تضم ممثلني من »الشؤون« 
و»التجارة« واحت����اد اجلمعيات 
االستهالكية للمشاركة في اجراء 
دراسات ملقارنة االسعار بني السوق 
الكويتي التعاوني واسواق الدول 

املجاورة.
وقال، في تصريح صحافي عقب 
مش����اركته في حفل تكرمي حفظة 
القرآن الكرمي ال����ذي نظمه احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية، ان 
االحتاد بصدد وضع سياسة متكاملة 
ملراقبة ومتابعة االسعار في قطاع 
التعاون وذلك عبر جلنة متابعة 
ومراقبة االسعار باالضافة الى القيام 
باجراء مقارنات لالسعار بني اسواق 

الكويت والدول املجاورة.
واكد ان اجلمعيات التعاونية 
اعتبارية مستقلة ال يجوز ألي جهة 
وفق القانون التدخل في عملها، اما 
بالنسبة لرقابة وزارة الشؤون على 
عمل اجلمعيات فهي رقابة الحقة وال 
تتدخل اال اذا كانت هناك اساءة من 

قبل مجالس االدارة.
واوض����ح الكن����دري ان دور 
وزارة الشؤون هو تقدمي املشورة 
الفنية للمعنيني اما الرقابة الفعلية 
واالساسية فهي للجمعية العمومية 
وهي السلطة العليا املخولة مبراقبة 
وتقييم اداء مجالس االدارات، وقال 
ان املطلوب حملة توعية للمساهمني 
حول اهمية مشاركتهم في اجلمعية 

العمومية ومحاسبة املجالس.
وعن اوضاع جمعيتي الصليبية 
وصباح الناصر، قال الكندري: هناك 
جلان تعمل على تقييم الوضع، جلنة 

واشار الى ان »الشؤون« وضعت 
خطة ناقش����تها مع الهيئة العامة 
لالس����كان بش����أن توفير اسواق 
تعاونية في كل منطقة س����كنية 
جديدة توفر كل اخلدمات التعاونية 

للسكان.
واشاد الكندري بالعمل التعاوني 
وحسن تنظيم املهرجانات واحلفاظ 
على االسعار خالل شهر رمضان،  
حي����ث ابق����ت امل����واد الرمضانية 
االساسية في متناول اجلميع وباعت 
بعض السلع بأقل من سعر التكلفة 
واخرى بس����عر التكلفة، ونتمنى 
للتعاونيات ان تستمر في اجنازاتها 
واعمالها وحتقيق ما يريد املساهم 

واملستهلك.
ب����دوره، اكد رئي����س االحتاد 
د.حس����ني الدويهيس ان عروض 
تخفيض االسعار على ال� 67 سلعة 

الصليبي����ة انهت عملها وبانتظار 
التقري����ر النهائي وصباح الناصر 

مازالت تعمل.
ومتن����ى ان يتم اعتم����اد كادر 
وظيفي موح����د للعمل التعاوني، 
مبين����ا انه قبل 30 عاما كان العقد 
املوح����د يحكم عم����ل اجلمعيات 
واالحتاد، ومتنى ان يتم اعتماد كادر 
موحد ألنه يساهم في احالل نوع 
من االستقرار في العمل التعاوني 
ويضع حدا للفروقات في الرواتب 
والتعيني واالجازات والترقيات، كما 
انه يسهل عمل الوزارة في عملية 

املراقبة.
وكشف الكندري عن مشروع جار 
العمل به بني قطاع التعاون واالحتاد 
وهو بناء مخازن مبساحة 6000م2 
لتوفير السلع التعاونية فيها دون 

تكلفة التحميل والتخزين.

تعاونية مستمر العمل فيه حتى 
30 اجلاري.

واش����ار الى ان املراسالت بني 
االحت����اد والوزارة ش����ارفت على 
االنتهاء بشأن انشاء مخازن للسلع 

التعاونية.
وكشف د.الدويهيس عن لقاء 
مرتقب بعد اجازة عيد الفطر سيعقد 
مع وزارة التجارة لوضع حل ملشكلة 
مديونيات االحتاد والبالغة 3 ماليني 
دين����ار. وعن دور جلن����ة مراقبة 
ومتابعة االسعار، اوضح انها جتري 
اتصاالت مع الدول املجاورة الجراء 
مسح لالسعار ومقارنتها بأسعار 
االسواق الكويتية، مؤكدا استمرار 
تش����جيعها لتنظي����م املهرجانات 
للحصول على افضل االس����عار، 
وبشأن الشراء اجلماعي فاملوضوع 
قيد النقاش وس����يكون بعد اعادة 
تشكيل جلنة االسعار مع وزارتي 

الشؤون والتجارة.
وكان د.الدويهي���س قد قال في 
كلمة القاها خالل احلفل: ان االحتاد 
دأب منذ زمن طويل على االحتفال 
بالغبقة الرمضانية كل عام وذلك 
مل���ا تتصف به هذه االحتفاالت من 
اجواء اميانية عطرة تغمرها االلفة 
واحملبة ويتوجها التقارب احملمود 
بني التعاونيني على اختالف مواقعهم 
وانتماءاته���م بعيدا عن املش���اكل 
اليومية ومعتركات احلياة، حيث 
اجلميع في مثل هذه االحتفاالت اخوة 
متحابون ينعمون بقضاء وقت طيب 
يألف فيه بعضهم بعضا يجددون 
صداقاتهم ويرسخون عالقاتهم. وفي 
اخلتام، قام وكيل »الشؤون« محمد 
الكن���دري ورئيس االحتاد بتكرمي 
الفائزين من حفظة القرآن الكرمي.

خالل حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في اتحاد التعاونيات


