
محلياتالجمعة  24  سبتمبر  2010   10

الجمعيات التعاونية تدعم السلع وتقيم المهرجانات تخفيفًا لحدة الغالء

الخميس: اتحاد التعاونيات ال يملك
 القدرة الكافية على التصدي الرتفاع األسعار

أكد أن تناول األعشاب ينشط الجهاز المناعي بشكل صحيح

الرشيدي يحذر من التسرع في استخدام المضادات الحيوية 
واإلكثار من أدوية الحساسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

أمانة األوقاف تقدم 50 ألف دينار دعمًا 
لـ »التعريف باإلسالم« 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
تقتل 17.1 مليون شخص سنوياً 

أكد رئيس مجل����س إدارة جمعية القلب 
الكويتية فيصل المطوع ان األمراض القلبية 
بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
تمثل أهم األمراض الفتاكة في العالم اذ ان 
17.1 مليون ش����خص يتوفون س����نويا في 
العالم بس����بب النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية.
وأضاف في تصريح صحافي له بمناسبة 
يوم القلب العالمي ان االتحاد العالمي ألمراض 
القلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
يتولى تنظيم أنشطة في أكثر من 100 دولة 
بمناسبة يوم القلب العالمي والذي يوافق 
26 الجاري، وبمناس����بة مرور 10 س����نوات 
عل����ى االحتفال األول بي����وم القلب العالمي 
فإن االتحاد العالم����ي ألمراض القلب يحث 
الحكومات وجميع العاملين في القطاع الصحي 
والموظفين وأرباب العمل على خفض عدد 
حاالت النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
بتغيير سلوك العاملين في العمل بما يكفي 
لتحس����ين صحة القلب ولذل����ك تم اختيار 
الشعار لهذا العام ليكون )العافية في أماكن 

العمل(.
وأشار الى الهدف من يوم القلب العالمي 
هو إذكاء الوعي لدى الجميع للحد من عوامل 
االختطار المرتبطة بتلك األمراض مثل التحكم 

في الوزن واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة 
النشاط البدني بانتظام ومكافحة التدخين 
إذ انه طبقا لالتحاد العالمي ألمراض القلب 
ومنظمة الصحة العالمية تبين ان 80% من 
حاالت الوفيات التي تحدث بسبب النوبات 
القلبية والسكتات الدماغية يمكن منعها عند 

التحكم بعوامل االختطار.
وقال »في هذه المناس����بة أدعو الجميع 
المتوازنة وممارس����ة  الوجبات  الى تناول 
النشاط البدني بانتظام ومكافحة التدخين، 
اذ ان اتباع النظام الغذائي المتوازن ضروري 
لصحة القلب والجهاز الوعائي وهو يشمل 
اإلكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب 
غير منزوعة النخالة، واللحوم الخالية من 
الدهون واألسماك والبقول واإلقالل من تناول 
الملح والسكر وكذلك فإن ممارسة النشاط 
البدني في معظم ايام االسبوع ولمدة ال تقل 
عن 30 دقيقة تسهم في منع النوبات القلبية 
والسكتات الدماغية، وكذلك يجب التأكد من 
قياس ضغط الدم ونسبة السكر والدهون 
بالدم حتى ال يصاب الشخص فجأة بأمراض 
القلب. وأدع����و الجميع الى تجنب اإلصابة 
باألزمات القلبية والسكتات الدماغية بالتحكم 
في عوامل االختطار لذلك أحرص على أال تكون 

الضحية التالية وعليك بحماية نفسك.

قال نائب املدير 
الع���ام للش���ؤون 
الدعوية في جلنة 
التعريف باإلسالم 
جمال الش���طي ان 
العام���ة  األمان���ة 
لألوقاف قدمت 50 
ألف دين���ار كدعم 
مالي ملشروع تعليم 
العربي���ة  اللغ���ة 
للمهتدي���ن اجلدد 
واجلالي���ات غير 
الناطقة بالعربية.

وأضاف الشطي 
ف���ي تصري���ح ل� 

»كونا« ان املشروع سينفذ بالتعاون 
م���ع معهد »كام���ز« للتدريب األهلي 
التابع جلمعية النجاة اخليرية الذي 
سيمنح ش���هادة معتمدة ملن اتبعوا 
الدورات الدراسية. وذكر أن املشروع 
سيقيم 105 دورات دراسية في الفترة 
املقبلة ويتوقع أن يصل عدد اخلريجني 
فيها الى 1050 طالبا وطالبة موضحا 
ان اللجنة تس���عى عبر املشروع الى 
تعليم املهتدين اجلدد لغة القرآن الكرمي 
وتوعية مختل���ف اجلاليات بأهمية 

البالد  تعلم لغ���ة 
الت���ي يعيش���ون 
ومساعدتهم  فيها 
التواصل مع  على 
وفهم  املواطن���ني 

قوانني الدولة.
أن  وأوض����ح 
املش����روع يه����دف 
ابراز  الى  أساس����ا 
الصورة احلقيقية 
لإلس����الم ع����الوة 
على نشر وتعليم 
العربي����ة  اللغ����ة 
الناطقني بها  لغير 
من املهتدين اجلدد 
واجلالي����ات في الب����الد والعمل على 
كسب الش����رائح املثقفة من اجلاليات 
لالستفادة من عمليات الترجمة بلغاتهم 

مستقبال.
ونوه بالدور املتميز لألمانة العامة 
املثمر مع جلنة  لألوقاف وتعاونه����ا 
التعريف باإلسالم الس����تمرار جناح 
املشروع »ملا له من فائدة كبرى تعود 
على مجتمعنا الكويتي ككل وخصوصا 
أنه أح����د البرامج الرائ����دة في جلنة 

التعريف باإلسالم«.

 حنان عبدالمعبود
أكد الصيدلي والباحث في 
مجال األعشاب د.احمد الرشيدي 
أن الموس���م الحالي س���يكون 
مليئا بالتغيرات المناخية التي 
تؤدي إلى التأثير على الجهاز 
التنفسي، واستثارته باستمرار 
وظهور أعراض البرد والرشح 
وال���زكام والته���اب الحنجرة 

وحدوث نوبات الربو.
وحذر الرشيدي في تصريح 
صحاف���ي، م���ن التس���رع في 
استخدام المضادات الحيوية 

إالكثار من مضادات الحساسية 
المعروفة، مشيرا إلى أن هذه 
األدوية يجب أن تؤخذ بطريقة 
صحيحة ولمدة معينة، ويجب 
اس���تخدامها بحذر في حاالت 
الرب���و، والكح���ة المصحوبة 

بالبلغم.
وقال: ان هذه األدوية تعمل 
على زي���ادة لزوج���ة البلغم، 
مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة 
واس���تمرار الم���رض، مضيفا 
انه س���ت��زداد خط��ورة ه��ذه 
األدوي��ة عل���ى األطفال حيث 

ان لها تأثيرا ضارا على الكبد 
والكلى«.

 واض���اف أن اللج���وء إلى 
األعشاب يعد تهيئة وتنشيطا 
للجهاز المناعي ليقوم بالتصدي 

لألمراض بشكل صحيح.
أه���م  أن  إل���ى  وأش���ار   
األعشاب عشبة الحوذان المر 
)goldenseal( التي تحتوي على 
 ،Hydrastine&berberine مادتي
وهذا النوع يعتبر عالجا جيدا 

لمشاكل الجهاز التنفسي
وأكد أنها تلع���ب دورا في 

تعزيز وظائف وقدرات القلب 
والتنفس، مضيفا أن عش���بة 
 )milk thistle( الحرشف البري
أيض����ا تحت���وي عل���ى مادة 
silymarin وه���ي مزي���ل فعال 
لسموم الكبد، مبينا أن أداء الكبد 
بصورة سليمة يزيد من عم��ل 
المناع�����ي وق��وته،  الجه��از 
الفت��ا الى أن العناصر الغذائية 
المضادة لألكسدة والتي تحتوي 
 vitC&Eعلي عنص���ر الزن�ك و
لها تأثير مباشر ف��ي تحسين 

وظائف الجهاز المناعي.

التحول بين الفصول يبرز  أعراض البرد والرشح والزكام والتهاب الحنجرة ويكرس نوبات الربو

أب���دى رئيس جمعية اليرموك 
التعاونية علي اخلميس استياءه من 
تزايد ارتفاع األسعار في ظل غياب 
كامل للرقابة أو احملاسبة من قبل 
احتاد اجلمعيات رغم عودة جلنة 
األسعار باالحتاد، إال أن االحتاد غير 
قادر على التصدي جلشع وحتايل 
التجار الذين تنصب أعينهم على 
جيوب املستهلكني دون وجود رادع 
خاصة ان التجار أصبحوا يحترفون 
فن���ون زيادة األس���عار بالتالعب 
في األوزان بتقلي���ل وزن العبوة 
وتخفيض السعر مبا ال يتناسب 
مع ما مت تخفيض���ه من الوزن أو 
الثبات على السعر األصلي وتقليل 
الوزن حتى ال يشعر املستهلك بتلك 
الزي���ادات امللتوية. وكنا متفائلني 
بعودة جلنة األسعار إال أننا أصبنا 
بخيبة أمل كبيرة من التخبط في 
قرارات تلك اللجنة باعتماد الشركات 
التي لديه���ا وكاالت حصرية مما 
يساهم في ارتفاع األسعار بتحكم 
أصحاب تلك الوكاالت في أس���عار 
منتجاتهم، مما يتبني معه عدم قيام 
االحتاد بتطبيق القوانني التجارية 
التي تقضي بكسر االحتكار وعدم 
االنسجام واالستقاالت اجلماعية 

التي متت بني أعضاء اللجنة وان دل 
ذلك فإمنا يدل على وجود جتاوزات 
في قرارات تلك اللجنة. مما يخالف 
التصاريح اإلعالمية املبهرة من قبل 
القائمني على إدارة االحتاد.وأضاف 
اخلمي���س ان الدلي���ل األكبر على 
مسؤولية االحتاد في زيادة أسعار 
السلع التي حتمل عالمة التعاون عن 
مثيالتها وذلك نظرا العتماد االحتاد 
على الوسطاء في توفير السلع التي 
حتمل عالمة التعاون التابعة الحتاد 
اجلمعيات، مما يعد مخالفة صريحة 
لقرار وزارة الشؤون رقم 40 لسنة 
2008 الذي خول احتاد اجلمعيات 

بالقيام بعمليات الشراء اجلماعي 
واالستيراد من اخلارج دون اللجوء 
إلى الشركات الوسيطة، وبالتالي فإن 
االحتاد حاد عن طريقه والهدف الذي 
أنشئ من أجله وأنه انتحل صفة 
التاجر الذي يسعى وراء الربح. ولم 
يعف اخلميس وزارة التجارة من 
دورها وتسببها في زيادة األسعار 
بإصدارها القرارات الوزارية التي 
حتد من جش���ع التجار ولكن هذه 
القرارات مجرد قرارات صورية لم 
يتم تطبيقها ولم تتم متابعة تطبيقها 
من قب���ل وزارة التجارة. وأوضح 
اخلميس ان اجلمعيات التعاونية 
تنتهج سبل مختلفة من أساليب 
التخفيف عن كاهل املس���تهلكني، 
وذلك بعمل املهرجانات واخلصومات 
املس���تمرة ط���وال الع���ام وذلك 
كاجتهادات فردية من قبل القائمني 
على مجالس إدارات تلك اجلمعيات 
ورغم ذلك ه���م مطالبون بتوزيع 
أرباح في نهاية العام. وأضاف ان 
احلل يأتي عن طريق إدارة االحتاد 
من قبل مجلس إدارة منتخب، وال 
داعي للتبرير بتأجيل االنتخابات 
حلني إقرار قانون التعاون، متسائال 

ما املبررات الداعية لذلك؟

د.احمد الرشيدي

جمال الشطي

علي اخلميس

يغادر إلى القاهرة لحضور اجتماع االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

النون: الكويت تعمل لتفعيل جميع 
القوانين الحامية للملكية الفكرية

 أسامة دياب
أكد د.براك ناص���ر النون نائب 
رئي���س االحت���اد العرب���ي حلماية 
حقوق امللكية الفكرية ورئيس املكتب 
اإلقليمي ان الكويت تعمل جاهدة على 
تفعيل وتنفيذ جميع القوانني التي 
حتمي احلقوق الفكرية لدى املفكرين 
واملبدعني العرب في جميع املجاالت 
وان االحتاد العربي يسعى لتنفيذ 
القوانني ذات الصلة للحماية الفكرية 
في مختلف الدول العربية. جاء ذلك 
في تصريح صحافي للدكتور النون 
قبل مغادرت���ه البالد أمس متوجها 

الى القاهرة حلضور اجتماع االحتاد العربي حلماية 
حقوق امللكية الفكرية ومبش���اركة ممثلني من جميع 
الدول العربية أعضاء االحتاد وذلك ملناقشة وتفعيل 

دور حماية حقوق امللكية الفكرية في 
الوطن العربي وإصدار القوانني التي 
حتقق ه���ذه احلماية وكذلك عرض 
طلبات ال���دول التي ترغب في فتح 
فروع ومكاتب لالحتاد بها، إضافة 
الى دراسة إمكانية إقامة مؤمتر عام 
في اح���دى الدول العربية هذا العام 
للتعريف بوسائل ونظم حماية حقوق 
امللكية الفكرية ونشر وتوعية املجتمع 
العربي بدور االحتاد في املرحلة املقبلة 
لتفعيل حماية حقوق امللكية الفكرية 
في مختلف التخصصات واالختراعات 
واالبتكارات واملؤلفات للحفاظ على 
احلقوق املادية والفكرية ألصحاب هذه امللكيات، حيث 
يقاس عادة تقدم الدول وتطورها مبا فيها من حماية 

حلقوق امللكية الفكرية املختلفة.

 د.براك النون
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


