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الحويلة: توسعة السوق المركزي في تعاونية الرقة قريبًا
صرح رئي����س مجل����س ادارة جمعية الرقة 
التعاوني����ة م.عبدالهادي احلويل����ة بأن اعضاء 
مجلس االدارة ومنذ حصولهم على ثقة املساهمني 
وتوليه����م مس����ؤولية ادارة اجلمعي����ة يعملون 
جاهدي����ن على النهوض باجلمعي����ة واعادة ثقة 

االخوة املساهمني.
وأضاف انه يتم حاليا اضافة جهاز كمبيوتر 
وكاشير ثالث لفرع التموين وذلك لتخفيف االزدحام 
وتيسير صرف املواد التموينية لالخوة املساهمني، 
كما يتم حاليا االعداد ملش����روع توسعة السوق 
املركزي من اجلهة األمامية وغلق بهو الس����وق 
وانش����اء ميزانني واضافة انشطة جديدة ونقل 
االدارة الى سوق لوازم العائلة واالعداد لتوسعة 

فرع البنشر وانشاء استراحة للمساهمني.
ونظرا النخف����اض مبيعات اجلمعية في الفترة الس����ابقة فقد 
حرص مجلس االدارة على تنش����يط املبيعات ومعاجلة األسباب 
التي أدت ال����ى ذلك االنخفاض وجار اآلن االع����داد ملهرجان كبير 

لتخفيض األس����عار على معظم السلع بالتعاون 
مع الشركات الكبيرة.

وجار أيضا االعداد ملهرجان سحب كبير على جوائز 
عديدة تشمل سيارات والعديد من األجهزة الكهربائية 

والترفيهية القيمة وذلك خالل شهر مارس.
كم���ا متت مخاطبة اجله���ات املختصة واالعداد 
لطرح األنشطة للمحالت املغلقة منذ فترة باجلرائد 
الرسمية وذلك لتقدمي خدمة افضل للمساهمني وزيادة 

موارد اجلمعية.
ومت انشاء جلنة ملراقبة األسعار وضبط اجلودة 
مش���كلة من االخوة اعضاء مجل���س االدارة تكون 
مهمتها األساس���ية الوصول الى افضل السلع بأقل 

األسعار.
ومت تكليف فريق مدرب وعلى كفاءة عالية من 
مقارنني األسعار لعمل مسح شامل جلميع السلع باجلمعية ومقارنة 
اسعارها باالس���عار باجلمعيات االخرى ومراكز البيع وذلك ملطالبة 

الشركات بتخفيض األسعار للسلع املرتفعة الثمن.

م.عبدالهادي احلويلة

محمد راتب
اكد رئيس اللجنة البيئية التطوعية لضاحية 
علي صباح الس����الم، م.احمد الشريع ان التوجه 
املقترح من احلكومة حلل كارثة التلوث البيئي 
ف����ي منطقة أم الهيمان ال يخدم القضية بش����كل 
جذري، واصفا ما يحدث اآلن من حترك حكومي 
ب� »اخلجول« والذي يحاول تدارك اخطاء سابقة 
نتيجة قرارات عشوائية نتج عنها كارثة بيئية 
يعايشها اكثر من 45 الف نسمة من سكان ضاحية 

علي صباح السالم )أم الهيمان(.
ولفت م.الشريع في تصريح صحافي الى ان 
تل����ك الكارثة البيئية حتمل ف����ي طياتها جرمية 
صحية خطرة تهدد مس����تقبل البشرية في تلك 
الضاحية، مؤكدا ان احلل االمثل لهذه الكارثة يكمن 

في تغيير هذا املوقع الس����كني بالكامل الى موقع آخر، وتعويض 
الناس عن الضرر الذي عانوا منه طوال تس����ع س����نوات ماضية، 
كما ان هذا االمر ال يعفي من اغالق املصانع املخالفة والتي تنتهك 

األمن البيئي للبلد.
وبني م.الشريع ان ازالة املصانع املصنفة ب� »احلمل البيئي الثقيل« 
والتي اش����ير اليها في توصية مجلس الوزراء االخير وعددها 37 
مصنعا مخالفا من اصل 57 مصنعا مت الكشف عليها، ومن مجموع 
ما يقارب 160 منشأة موجودة في منطقة الشعيبة الغربية ملصانع 
القطاع اخلاص، مت رص����د مخالفاتهم بلغة التحاليل الرقمية، هو 
خير دليل على ما اشار اليه سابقا من جتاوزات خطيرة على البيئة 
واالنسان، مطالبا اجلهاز التنفيذي في الدولة بأال يجامل ويختار 
أنصاف احللول، وان يكون احلزم واضحا ورادعا، وان تكون خطواته 
على ارض الواقع واضحة الرؤية، وقال: على اجلهاز التنفيذي في 

الدولة ان يختار، اما صحة البشر وأرواح 45 الف 
مواط����ن، أو صحة أرصدة بعض املتنفذين على 

حساب االنتهاك البيئي للبلد.
واضاف بالقول: علينا ان نلفت االنتباه لتوضيح 
بعض احلقائق وتأكيدها لكي نعطي كل ذي حق 
حقه، وننزل الرجال منازلهم، وكذلك نود ان نبني 
ألبناء الدائرة اخلامسة، خاصة واهالي الكويت 
عامة حقيقة مواقف الن����واب الذين حملوا على 
عاتقهم قضيتنا، االمر الذي يجب ان نؤكد عليه ان 
الدافع احلقيقي وراء التحرك احلكومي االخير هو 
املوقف الشجاع النابع من االحساس باملسؤولية 
من النواب م.خالد الطاحوس، ود.محمد احلويلة، 
وس����عدون حماد جتاه قضية التلوث البيئي في 
أم الهيمان، متوجها لهم بالشكر على موقفهم هذا 
والذي سينعكس مردوده االيجابي على سكان الضاحية السكنية 
وعموم مواطني الدائرة اخلامسة، ولكي يعلم اهالي ام الهيمان ان 
هناك من النواب من يحمل على عاتقه هموم اهل دائرته وناخبيه 
ويترج����م برنامجه االنتخابي الى افعال، مذكرا في تصريحه بقية 
نواب الدائرة اخلامس����ة بوجوب التزامهم مبا وقعت عليه اميانهم 
وصادق����وا عليه في بنود العهد وامليث����اق والذي وقعوه في مايو 

.2009
وفي اخلتام طالب م.احمد الشريع رئيس اللجنة البيئية التطوعية 
بضاحية على صباح الس����الم )أم الهيم����ان( احلكومة املوقرة بأن 
تنظر بعني احلقيقة املجردة والبعيدة عن املجامالت السياس����ية، 
وان تراجع السجالت الطبية الرس����مية للدولة واملسجلة ألهالي 
ضاحية علي صباح السالم حتى تدرك أن صحة املواطن الكويتي 

ال ميكن املساومة عليها.

»تراث الجهراء« 
تستضيف دعاة 

من مصر والسعودية
ليلى الشافعي

ضمن أنشطة األسبوع 
الرابع للمخيم الربيعي الثامن 
عشر تس���تضيف جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي فرع 
العقيدة في  اجلهراء أستاذ 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 
في اململكة العربية السعودية 
الداعي���ة د.علي عبدالعزيز 
الش���بل والداعية املصري 
محمد حسني يعقوب وذلك 
إللقاء محاضرات إميانية في 
املخيم الذي يقام في منطقة 
استراحة احلجاج بعد صالة 
العش���اء وجهزت اجلمعية 
للداعيت���ني برنامجا دعويا 
خاصا يتضمن محاضرات 
ودروس���ا ودورات علمية 

مختلفة.

م.احمد الشريع

المخالفات المرصودة مؤخرًا أبلغ دليل على انتهاك البيئة وصحة اإلنسانبحضور أعضاء السلك الديبلوماسي بالقاهرة وعدد من مثقفي وإعالميي مصر

»الكتاب األفروآسيوية« تمنح فريحة األحمد لقب 
أميرة العرب المثالية لدورها في القضايا اإلنسانية

الشريع: على الحكومة أن تدرك أن صحة 
المواطن ال يمكن المساومة عليها

جلهوده���ا في دعم قضايا املرأة 
واألسرة والطفل وخدمة القضايا 
اإلنسانية وجهودها الشخصية 

في مجال العمل التطوعي.
واشار احلمد الى ان ما تقوم 
به الشيخة فريحة األحمد يساهم 
بشكل كبير في رفع شأن املجتمع 
بأبنائه  وتنميت���ه والنه���وض 
من خالل التركيز على األس���رة 
ورعايتها بحيث يتمتع األطفال 

داخل األسرة بتربية متميزة.

السياسية الكويتية.
وذكرت الشيخة فريحة األحمد 
ان اجلائزة تعطى كذلك للمرأة 
الوافدة واألب املثالي من مختلف 
الدول العربية الفتة الى فوز إحدى 
األمهات املصريات أخيرا بجائزة 
األم املثالية، ويتم منحها هذا العام 

لألسرة املتميزة.
من جانبه أكد سفيرنا بالقاهرة 
د.رشيد احلمد ان تكرمي الشيخة 
فريح���ة األحم���د يع���د تقديرا 

رأس���ها صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وس���مو 
ولي عهده األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء لدعمهم كل اجلهود 
التطوعية الساعية الى نشر اخلير 

في كل ربوع العالم.
واوضح���ت ان »جائزة األم 
املثالية« نالت استحسانا قويا 
من أهل الكوي���ت باالضافة الى 
منطقة اخلليج والدول العربية 
القيادة  وذلك بفضل تش���جيع 

القاهرة ـ هناء السيد
كرمت املنظمة العاملية للكتاب 
اللجنة  األفروآس���يوية رئيسة 
العليا جلائزة األم املثالية واألسرة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
ومت منحه���ا لقب »أميرة العرب 
املثالية« وذلك جلهودها في مجال 
العم���ل التطوعي وكونها رائدة 
باالهتمام بامل���رأة وخاصة األم 
واألسرة وحضر احلفل أعضاء 
الس���لك الديبلوماسي بالقاهرة 
واملستشار عمر الكندري وعدد 
من أبناء اجلالية الكويتية وعدد 

من مثقفي وإعالميي مصر.
الش���يخة فريحة  واعرب���ت 
األحمد عن سعادتها مبنحها لقب 
»أميرة الع���رب املثالية« مؤكدة 
اعتزازها بهذا التكرمي الذي منحت 
إي���اه لدورها في خدمة القضايا 

اإلنسانية في بقاع العالم.
وقال���ت ان س���عادتي به���ذا 
التكرمي تأت���ي لكونه نابعا من 
خيرة املثقفني والكتاب وبدعوة 
كرمية من املنظمة العاملية للكتاب 
األفريقيني واآلس���يويني معربة 
عن شكرها للقائمني على املنظمة 
ف���ي مصر  الكرمي  واحلض���ور 
الشقيقة بلد »الكلمة والعطاء«.

وأهدت الشيخة فريحة األحمد 
التكرمي الى الكويت وأهلها وعلى 

جانب من تكرمي الشيخة فريحة األحمد

ضمن أنشطة إدارة الثقافة اإلسالمية

6500 مشارك في مسابقة الهجرة النبوية
ليلى الشافعي

أكدت ادارة الثقافة االس����المية في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية سعيها احلثيث في سبيل اجناز 
خططها الثقافي����ة والفكرية والطموحة والتي تعزز 
من القيم واملثل والفضائ����ل وتغرس بؤرا وحلقات 
من الش����راكة املجتمعية الواعي����ة والواعدة عبر ما 
تبثه من فكر ومنهج يدعم احلس ويخاطب الوجدان 
سعيا منها لتحقيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي 
االسالمي القادر على استحداث كل ما هو جديد ومتميز 
وشيق عبر مواكبة املواس����م الدينية ومبا يتناسب 
معها من انش����طة وبرامج ثقافية وتوعوية موجهة 

للجمهور الكرمي.
واعلنت االدارة في بيان صحافي عن استمرار فتح 
باب املشاركة في مس����ابقة الهجرة النبوية الثقافية 
االلكترونية والتي ضمن انش����طة االدارة املصاحبة 
ملوس����م الهجرة النبوية املبارك����ة والتي رصدت لها 
جوائز مالية تش����جيعية بقيمة 10 آالف دينار ل� 100 
فائز بالقرعة االلكتروني����ة، مبينة ان االحصائيات 

احلالية للمسابقة أظهرت مشاركة 6500 مشارك من 
داخل وخارج الكويت، وان هذا الرقم قابل للزيادة نظرا 
للحملة االعالنية املصاحبة للمسابقة والتي تستمر 

حتى يوم السبت املوافق 9 يناير 2010.
وفي السياق ذاته، بينت االدارة كذلك عن استمرار 
فتح باب املش����اركة في مس����ابقة الهج����رة النبوية 
mobile.islam. واملخصص����ة لزوار صفحة ال����وزارة
gov.kw ملس����تخدمي ش����بكة االنترنت على الهواتف 
النقالة والتي تنتهي في يوم السبت املوافق 9 يناير 
املقبل، وأظهرت االدارة انها قامت برصد جوائز مالية 
تش����جيعية للمسابقة بقيمة 300 دينار ل� 10 فائزين 

من املشاركني من داخل الكويت فقط.
ودعت االدارة في ختام بيانها الصحافي اجلمهور 
الكرمي الى التفاعل والتواصل مع أنشطتها الثقافية، 
وذلك عبر التواصل واملشاركة الفعالة في مسابقتي 
املوقع واجلوال، والتي ميكن االطالع عليها من خالل 
زيارة املوقع الرس����مي لالدارة على شبكة االنترنت: 

.www.islam.gov.kw/thaqafa

)ناصر عبدالسيد(

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكبري وت�س�������غري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حقن امليزوثريابي لعالج ال�س�������عر واإذابة 

الدهون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�س�������رة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�س�������خي�س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ الولدة.  پ ت�س�������خي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�س�������مي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابعة الدورية للنمو اجل�س�������دي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �س�������ركة اخلليج للتاأمينات احلياة. پ ال�س�������ركة اللبنانية ال�سوي�س�������رية لل�س�������مان. پ ال�س�������ركة الأوىل للتاأمني التكافلي. پ �س�������ركة ال�س�������فاة للتاأمني التكافلي. 

پ �س�������ركة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �س�������ركة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأمني. پ �س�������ركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�شاق��ط ال�شع��ر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240


