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ناشد أمني س����ر جمعية الرقة التعاونية فالح 
امليع العجمي رئيس وأعضاء مجلس األمة االهتمام 
بقضية غالء األسعار ومواجهة الغالء خاصة في 

جلسة األسعار في 11 مايو.
واش����ار العجمي الى ان مجل����س األمة اجتمع 
مرتني بخصوص قضية األس����عار وتوصلوا من 
خالل االجتماعات الى عدة توصيا ومنهاك نسبة 
االستقطاعات من بند املعونة االجتماعية واحملددة 
بقيمة 25% والتي توزع منها 18% للمش����روعات 
الوطنية، و7% للمحافظات، واستقطاع نسبة ال� 
30% التي تخصم من إيجارات الفروع املستثمرة 
ألمالك الدولة من أجل دعم السلع الغذائية الضرورية 

للمستهلكني ومن أجل محاربة الغالء.
ومتنى العجمي ان تصدر في اجللسة املرتقبة 
عدة قرارات تصب في صالح املواطنني واملقيمني.

وأك����د العجمي ان اجلمعيات التعاونية مازالت تس����تقطع منها 
اإليج����ارات على الفروع املس����تثمرة ومازالت تدفع نس����بة ال� %7 
للمحافظات وكذلك 18% للمش����روعات الوطنية بالرغم من صدور 
قرار مجلس ال����وزراء بإلغاء هذا القرار بناء على توصيات مجلس 
األمة، واس����تغرب أمني سر جمعية الرقة من ان هذه النسب مازالت 
تس����تقطع للجهات املذكورة والدليل على ذلك تقارير السنة املالية 
للجمعيات التعاونية كافة، علما أن مجلس األمة على مرأى ومسمع 
مما يدور وال يحرك س����اكنا متسائال الى متى السكوت عن حقوق 

املساهمني واملستهلكني؟
واضاف العجمي أن هناك جشعا من بعض التجار الذين مازالوا 
يقدمون أعذارا وهمية كارتفاع أسعار النفط وبعدما نزل سعر البرميل 
اجتهوا الى أعذار أخرى بأن الس����بب في زيادة األسعار هي تباين 
أسعار العمالت مثل »الدوالر واليورو والني«، واملواطن الكويتي مكبل 
اليدين وال يس����تطيع ان يفعل شيئا سوى ان يقبل بزيادة األسعار 

اجلبرية من قبل بعض التجار وال أحد يحميه من اجلشع.
وأملح أمني سر جمعية الرقة الى ان دعم احلكومة الكويتية للحركة 

التعاونية من أهم األسباب الرئيسية التي ساعدت 
على نهضتها وترشيد مسارها ومتكينها من حتقيق 
أهدافها التي أنشئت من أجلها، مبينا أن عدم تطبيق 
قرارات مجل����س الوزراء وتوصيات مجلس األمة 
الداعمة للعمل التعاوني سيلحق باحلركة التعاونية 

وباملساهمني فيها أضرارا جسيمة.
ووجه العجم����ي الدعوة ألعضاء مجلس األمة 
لزيارة جمعيتنا أو زيارة إحدى اجلمعيات املتواجدة 
في الكويت ويتلمس أسعارها على أرض الواقع 
ونحن كتعاونيني نعمل قدر إمكانياتنا مثل عمل 
املهرجانات ودعم بعض السلع على املقابل لم جند 
حتركات فعالة من قبل أعضاء مجلس األمة وكأن 

األمر ال يعنيهم.
مشيرا الى ان النواب يش����رعون وينتظرون 
النتائج دون متابعة أو مراقبة لتصريحاتهم وتوجيهاتهم فكم من 
قرارات صدرت وجمدت وحبيس����ة األدراج وال نلقى لها صدى على 

أرض الواقع وأقربها القرارات السابقة التي ذكرناها.
ودعا العجمي نواب األمة ألن يهتموا ويحرصوا على حل مشاكل 
وهموم احلركة التعاونية وان يراعوا مصالح املواطنني واملستهلكني 
بصفة عامة ألن موجة الغالء ستجتاح األخضر واليابس متسائال 
ه����ل ينتظر نواب األمة من املواطنني ان يصل بهم األمر الى مثل ما 
حدث لقضية اخلبز في إحدى الدول العربية؟ لذلك نناشدكم سرعة 

التدخل الفوري إلنقاذ املواطنني من طوفان الغالء.
وأكد أمني س����ر جمعية الرق����ة التعاونية في ختام تصريحه أن 
قضية ارتفاع األسعار قابلة لالنفجار في أي حلظة مشيرا الى اننا 
لن نقبل بزيادة األسعار على نحو يزيد العبء على كاهل املواطنني 
واملقيمني ويؤثر على وضعهم املعيشي ألن القطاع التعاوني يعتبر 
خط الدفاع األول عن املستهلكني وسيقومون بتوفير جميع السلع 
الغذائية بأسعار تنافسية تناس����ب جميع الدخول التزاما مببادئ 
التعاون والتي تس����عى الى حتقيقها احلركة التعاونية في املجتمع 

الكويتي.

فالح العجمي

بربارة برند تحاضر عن السماء في الفن اإلسالمي اإلثنين

أمين سر تعاونية الرقة لنواب األمة: 
قضية ارتفاع األسعار قابلة لالنفجار

ضمن املوس����م الثقافي لدار اآلثار االس����المية تلق����ي د.بربارة برند 
محاضرة باإلجنليزية حتت عنوان »السماء في الرسوم اإلسالمية« في 
السابعة من مساء االثنني املقبل مبركز امليدان الثقافي »مقر منطقة حولي 
التعليمية« يقدم احملاضرة ويدير حولها النقاش بدر البعيجان رئيس 
اللجنة التأسيسية ألصدقاء الدار. يذكر ان د.بربارة برند تلميذة سابقة 
للبروفيسور جيزا فهرفاري أمني متحف طارق رجب بالكويت. أستاذة 
مستقلة تلقي أحيانا محاضرات في املتحف البريطاني واملكتبة البريطانية 
منذ عام 1979. وقامت د.بربارة بالتدريس في جامعة »ايس����ت اجنليا« 

وكلية الدراسات الش����رقية واالفريقية بجامعة لندن، وكلية بيركيبك 
متخصصة في دراسة الشكل واملعنى في الرسوم الفارسية واملغولية. 
أصدرت 3 كتب حول هذا املوضوع، تشرف حاليا على معرض »ملحمة 

ملوك الفرس. شهنامة الفردوسي« ملتحف فيتزويليام في كمبردج.
تناقش احملاضرة التصوير اإلسالمي واستحضار السماء فيه. وكيف 
ان صورة الس����ماء لم تناقش مس����تقلة رغم أهميتها، فهي من عناصر 
املنظر الطبيعي الذي وجد اهتماما كبيرا في الفن اإلس����المي، فضال عن 

اجلانب امليتافيزيقي في استحضار معنى اجلنة.

بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاحه

المطوع: 5.3 ماليين زائر للمركز العلمي بهدف المعرفة البيئية والترفيه

سياسة املعروضات املتنقلة التي 
بدأ املركز العلمي باعتمادها منذ 
ش���هر أكتوب���ر 2009، حيث بدأ 
الطيران واس���تمر مدة  معرض 
6 أشهر حتى ابريل اجلاري، اما 
املعرض التالي فسيكون معرض 
»تي ركس سو«، حيث ستعرض 
عظام الديناصور سو القادم من 
املركز العلمي في شيكاغو والذي 
يتميز بأن 90% م���ن عظامه قد 
حفظت بش���كل طبيعي وطولها 
13 مترا أما قطر اجلمجمة فيبلغ 
مترا ونصف املتر وارتفاع احلوض 

يبلغ 3 أمتار.
ويتبع هذه العظام مجموعة 
من املعروض���ات التفاعلية التي 
تع���رف الزوار عل���ى حياة هذه 

الديناصورات.
وسيبدأ هذا املعرض في 2 مايو 
املقبل ويستمر مدة 6 أشهر يعقبه 
معرض املوسيقى من نوفمبر 2010 

حتى ابريل 2011.
بدوره أعلن مدير التس���ويق 
نواف الرديني برنامج االحتفال 
بالذكرى العاشرة الفتتاح املركز 
العلمي والذي سيقام يوم اجلمعة 
املقبل وس���يتخلله اإلعالن عن 
أسماء الفائزين مبسابقة تسمية 
البطارق ال� 8 ويتخلله مسابقات 
وتوزيع جوائز الى جانب فقرات 

فنية متعددة.

ويوم الفلك العاملي ويوم البيئة 
العاملي وساعة األرض كل بتاريخه 
وهي مناسبات سنوية يحرص 
املركز على االحتفال بها وإقامة 
نشاطات حولها بهدف زيادة نشر 

التوعية البيئية.
بدورها حتدثت مدير الوسائل 
التعليمي���ة ريه���ام احلبيب عن 

التوعوي لألطفال.
وعن البرامج الدولية التي يتم 
تنفيذها في قاعة االستكش���اف 
حتدثت عنها مديرة القاعة آمنة 
الضبيب قائلة ان���ه كما في كل 
عام س���يتم االحتفال بيوم املياه 
العامل���ي بتاري���خ 4/23 كما يتم 
االحتفال بي���وم األرض العاملي، 

تقام في املركز كبرنامج الغوص 
مع القروش، ويوم املرح، ومخيم 
بر وبحر وبرنامج املخيم الصيفي 
لألطفال من س���ن 7 الى 12 سنة، 
وبرامج اإلثراء العلمي، وأسبوع 
علوم األرض، وقبة النجوم املتنقلة 
وسفينة النجوم، وعرض الدمى 
التي تهدف مبجملها الى الترفيه 

احليوانات مبا فيها معاجلة الطيور 
والسالحف، ويتم التعاون السابق 
ذكره في إعادة إطالق هذه الطيور 
في محمية صباح األحمد وإيجاد 
أماكن مخصص���ة لوضع بيوت 
الس���الحف بعد تأهيلها لتفادي 

انقراضها.
كما عرض البرامج املتنوعة التي 

تصميما، غير انه مبناسبة مرور 
10 سنوات على افتتاح املركز مت 
إدخال الرقم 10 الى الشعار الذي 
سيزال في شهر ابريل 2011 عند 

انتهاء العام العاشر للمركز.
التعاون  الى  وتطرق املطوع 
ب���ني املركز العلمي ومركز العمل 
إع���ادة تأهيل  ف���ي  التطوع���ي 

الذي حققه املرك���ز العلمي على 
مدى 10 سنوات لم يكن ليتحقق 
الذين يبلغ  إال بتعاون املوظفني 
عددهم 110 موظفني و27 متطوعا، 
كما حتدث عن شعار املركز الذي 
لم يتغير منذ العام 1998 والذي 
فازت به متسابقة عمرها 13 سنة 
من بني 120 متس���ابقا قدموا 280 

رندى مرعي
عرض رئي���س مجلس إدارة 
العلم���ي د.مجبل املطوع  املركز 
إجنازات املركز في السنوات ال� 10 
األخيرة، حيث بلغ عدد الزوار حتى 
تاريخ 13 اجلاري 5.329.337 زائرا، 
ما يؤكد حتقي���ق املركز ألهدافه 
التي أنشئ ألجلها من حيث جعله 
صرحا ترفيهي���ا تربويا وزيادة 
التوعية البيئية لدى الزوار، خاصة 

األطفال منهم.
كالم املطوع جاء خالل مؤمتر 
صحافي مبناسبة مرور 10 سنوات 
على افتتاح املركز العلمي، حيث 
ع���دد العضوي���ات الدولية التي 
يتمتع بها املركز مؤكدا ان تنوع 
هذه العضويات يدل على ارتقاء 
املركز للمعايير العاملية وتشمل 
هذه العضويات اجلمعية األوروبية 
حلدائق احليوانات واألكواريوم 
واجلمعي���ة األوروبي���ة ملديري 
املعروض���ات احلية لألكواريوم، 
الشاش���ات  وجمعية س���ينمات 
العمالقة، وجمعية املراكز العلمية 
واجلمعي���ة  والتكنولوجي���ة، 
األوروبي���ة لصناع���ة املعارض 
العلمية والتكنولوجية، وجمعية 
املتاحف واحتاد  محالت هداي���ا 
املراكز العلمية لش���مال أفريقيا 

والشرق األوسط.
وتابع املطوع قائال ان النجاح 

إدخال الرقم 10 إلى ش�عار المركز العلمي وإزالته في أبريل 2011 تنوع العضويات الدولية دليل على ارتق�اء المركز للمعايير العالمية

م. مجبل املطوع متوسطا نواف الرديني وهبة الغامن

املركز العلمي يحتفل مبرور 10 سنوات على افتتاحه

)كرم دياب(جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي

بشرى شعبان
أكد مدير إدارة رعاية املس���نني علي حسن 
حرص اإلدارة على العمل الدائم لتطوير اخلدمات 
املقدمة الى املس���نني الذين يتلقون الرعاية في 
جميع أقسام اإلدارة. وقال في تصريح صحافي 
ان ضمن خطة عمل اإلدارة التركيز على تطوير 
خدمات الرعاية املنزلية وتوفير كل ما يساعد 
املسن وهو موجود داخل منزله ووسط بيئته 

الطبيعية.
وأضاف ان الوزارة تركز في عملها وفق قانون 
املسنني والالئحة التنفيذية على خدمة املسن 
في منزل���ه وان فرق اخلدمة املتنقلة متواجدة 
في كل احملافظ���ات وتقوم على رعاية ما يزيد 
على ألفي مسن داخل أسرهم بينما ال يزيد عدد 

نزالء دور املسنني على 50 نزيال معظمهم ال توجد لديهم عائلة 
او من يقوم على رعايتهم. وبني حس���ن ان قانون املسنني الذي 
طبق قبل عامني س���اهم في زيادة عدد احلاالت املس���تفيدة من 
اخلدمات داخل األس���رة وحد من أعداد نزالء اخلدمة اإليوائية، 
وأكد ان فرق اخلدمة املتنقلة والرعاية املنزلية تقوم بشكل دوري 
بزيارة املسنني وتقدمي الرعاية الكاملة لهم الصحية والنفسية 

واالجتماعية، باالضافة الى العالج الطبيعي.
وعن موعد االنتهاء من بناء مركز فرح لتأهيل املسنني، أوضح 

ان املبنى اجلديد إلدارة املسنني والدور التابعة 
لها من حيث املبدأ سيتم تسلمه من قبل املقاول 
بعد التشطيب النهائي في مايو املقبل، كاشفا عن 
قيام اإلدارة بعمل متواز بني اإلنشاء والتأثيث، 
وإن شاء اهلل مع شهر رمضان سيستقبل مركز 
تأهيل املس���نني النزالء، وه���ذا املبنى الذي مت 
بناؤه من قبل احد املتبرعني الكويتيني سيشكل 
نقلة نوعية لتنوع األنش���طة واخلدمات التي 
يقدمها. وعن عمل اللجنة العليا جلائزة االبن 
البار قال حسن ان مؤمترا صحافيا سيعقد في 
20 اجلاري في جمعية الصحافيني الكويتيني 
إلعالن انطالق العمل في جائزة البغلي لالبن 
البار، التي ستستمر تعبئة االستمارات حتى 
نهاية أغسطس املقبل على ان تبدأ جلنة التقييم 

دراسة االستمارات واختيار الفائزين.
وكشف حس���ن عن ان جائزة البغلي لالبن البار ستتضمن 
هذا العام الكثير من األنشطة وهناك مسابقة أجمل صورة يتم 
التقاطها تعبر عن البر بالوالدين والكثير من األنشطة األخرى 
سيتم اإلعالن عنها خالل املؤمتر الصحافي. وأشار الى ان العم 
إبراهيم البغلي حرص على ان يكون الراعي والداعم لهذه اجلائزة 
اميانا منه بأهمية نشر رسالة البر بالوالدين، له منا كل الشكر 

والتقدير.

علي حسن

 حسن ل� »األنباء«: االنتهاء من أعمال
مبنى المسنين الجديد مايو المقبل

نحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمسنين السيما الرعاية المنزلية

»منتدى الكويت للشفافية الرابع« 20 الجاري
برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، تنطلق أنش���طة »منتدى الكويت 
للشفافية الرابع« في الفترة من 20 الى 21 ابريل 
اجلاري ف���ي فندق الش���يراتون � الكويت حتت 
شعار »الشفافية في الصناعات النفطية«. ويضم 
نخبة من املختصني مبفهوم الش���فافية والنزاهة 
النفطية من اخلبراء الع���رب واالجانب وممثلي 
القطاع النفطي الكويتي ملناقشة املعايير العاملية 
املأخوذة من »مبادرة الش���فافية في الصناعات 

االستخراجية«.
وصرح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية 
صالح الغزالي بأن املنت���دى في دورته اجلديدة 
يحظى باهتمام كبار الشركات واملؤسسات احمللية 
والعاملية العاملة في القطاع النفطي سواء اخلاصة 
أو احلكومية أو املهتمة مبفهوم الشفافية النفطية، 

كما ترعاه العديد من اجلهات احمللية في مقدمتها 
مؤسس���ة البترول الكويتية الراعي الرئيس���ي، 
وجريدة الوطن الراعي االعالمي، الى جانب الناقل 
الرسمي لضيوف املنتدى مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
واشار الى أن املنتدى يتميز في دورته الرابعة 
بع���دد ومس���توى املتحدثني العاملي���ني والعرب 
والكويتيني الذين سيكون لهم دور بارز في اثراء 
جلس���اته ومناقش���ة ما تثيره معايير الشفافية 
ف���ي الصناعات النفطية م���ن جوانب وأولويات 
مختلفة، من خالل احلديث عن مجموعة من احملاور 
من بينها مبادرات الش���فافية النفطية الدولية، 
الشفافية املستهدفة للقطاع النفطي، اهمية الشفافية 
للمس���تثمر االجنبي، حوكمة القط���اع النفطي، 

صالح الغزاليوالشفافية واالستغالل االمثل للثروات.


