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 جبري وّدع لجنة األسعار: ساهمنا في تخفيض
   ٣٩٣ سلعة استهالكية وتثبيت أكثر من ٨٠٠٠

 الباللي: أوروبا أسرع استجابة من الدول العربية لتحقيق تجربتنا 
في عالج المدمنين ما يحقق حلمنا بأن تكون «البشائر» عالمية

وحماية املتسوقني، وقال: نتمنى 
التوفيق للجنة احلالية والتي 
سيتم إعادة تشــــكيل رئاستها 
خالل االسبوع املقبل، كما أمتنى 
التوفيق لرئيس االحتاد د.محمد 
حسني الدويهيس بعد فترة من 
العمل والتعاون، التي شــــهدت 
فيها االســــواق التعاونية ثمارا 

طيبة على جميع الصعد.
  وأوضح جبــــري ان اللجنة 
شكلت فرقا متخصصة للتفتيش 
على اجلمعيــــات، وذلك لضبط 
توحيد االسعار، وكان لدينا أكثر 
من «سي دي» خاص باالسعار 
املوجودة في اجلمعيات، مما كان 
له االثر الكبير في حتديد السعر 
ومقارنته مع االصناف الشبيهة 

قبل تثبيتها. 

االدمان ومدى تأثير الرســـالة 
االعالميـــة في تغيير ســـلوك 

اآلخرين السيما املدمنني.
  وأضاف الفهيد: لدينا موقعان 
للجمعية على شبكة االنترنت 
واحد للجمعية واآلخر ملجلة 
التي تعالج قضايا  البشـــائر 
االدمان كمجلة متخصصة تلعب 
دورا فـــي التوعية والتوجيه، 
وتتيح الفرصة ملختلف االقالم 

الصاعدة والواعدة.
  ومن جانبه، اشـــاد م.باسم 
بن عبدالغني منشـــاوي مدير 
املكتب التعاوني واحد اعضاء 
الوفد السعودي بتجربة البشائر 
وقال انها جديرة باالهتمام وتعد 
العمل  ابداعية في مجال  نقلة 
اخليري، وانا ابارك هذه املبادرة 

الطيبة.
  واضـــاف منشـــاوي لدينا 
جتارب ســـعودية في مكافحة 
املخدرات مماثلة جلهود بشائر 
اخلير لكنهـــا تفتقد اجلوانب 
التربويـــة، لكـــن مـــا مييـــز 
البشـــائر ليس فقط التوعية 
ولكن املعايشـــة، نحن نحتاج 
الى جتربة البشـــائر لنشرها 
وتطبيقها في كل ارجاء اململكة 

العربية السعودية.
  واضاف: لقد استفدنا بالفعل 
من زيارتنا جلمعية البشائر من 
باب تبادل واكتساب اخلبرات 
وفتح آفـــاق للحراك ومعاجلة 
هذه القضية، ونثمن دور جمعية 
بشائر اخلير وجهودها الطيبة 
ومشاركتها املجتمعية ليس فقط 
على املستوى احمللي ولكن على 

املستويني العربي والعاملي. 

العمل التعاوني وخدمة املستهلك 
والعمل اجلاد والدؤوب على احلد 
من الغالء املصطنع وكسر حدة 
ارتفاع االسعار التي ألقت بظاللها 
على البالد في السنوات الثالث 

االخيرة.
ان هــــذا هو    وذكر جبــــري 
نتاج عمــــل هذه الفترة من قبل 
جلنة االســــعار والتي أصبحت 
صمــــام األمان للمســــتهلك في 
بحثــــه عن االســــعار املخفضة 
واجلودة املرتفعة، مناشدا جميع 
التعاونيني ورؤساء اجلمعيات 
التعاون مع اللجنة ومع االحتاد 
في هذا الصدد، وان تكون هناك 
نية جــــادة ومخلصة في الرقي 
بالعمــــل التعاونــــي ملصلحــــة 
املستهلك واحلفاظ على االسعار 

البســـام رئيس جلنـــة رعاية 
التائبـــني، عـــن دور اللجنـــة 
في رعايـــة التائبني والبرامج 
واخلدمات التي تقدمها واهمها 
برامج الترفيه من خالل الرحالت 
البحرية، ورحالت احلج والعمرة 
واملسابقات الثقافية والرياضية 
والترويح عن التائبني وإدخال 
الى قلوبهم  البهجة والسرور 
وتغيير اجلو النفســـي داخل 
بيئاتهـــم، وتهيئتهم نفســـيا 

واجتماعيا وروحيا.
  أما رئيس اللجنة االعالمية 
الفهيد فقد حتدث  عبدالوهاب 
عن دور اللجنة الداعم لقضية 

فــــي اللجنة بعد انتهــــاء فترة 
عضويته فــــي جمعية خيطان 
التعاونية، وذلك عقب مسيرة 
حافلة باالجنازات ع لى صعيد 

عقد في شـــهر نوفمبر املاضي 
الســـمو  حتت رعاية صاحب 
األمير مبشـــاركة وفود عربية 
واجنبية وما حققه من جناح 
واختتم الباللي حديثه الى الوفد 
باالجناز الرائـــع الذي حققته 
البشائر اخيرا بحصولها على 
شهادة ضبط اجلودة (االيزو) 
وعبر عن امله في حتقيق اجناز 
اكبر وهو انشاء (هيئة البشائر 
العاملية) وإنشاء فروع للبشائر 
في جميع الدول العربية، وحتول 
جمعية البشائر الى مركز كبير 

لعالج املدمنني.
  مـــن جانبه، حتـــدث احمد 

قبل التجار.
  وفــــي تصريــــح خــــاص لـ 
«األنباء»، أكد جبري ان اللجنة 
وبتعاون جاد مع احتاد اجلمعيات 
ورئيســــه د.محمــــد حســــني 
الدويهيــــس، لم تــــأل جهدا في 
احلد من موجة الغالء املصطنع، 
وذلك على مدار فترة عملها منذ 
بداية شــــهر مايو الى آخر شهر 
ديسمبر من العام املنصرم ٢٠١٠، 
الفتا الى انه مت توحيد أكثر من 
٨٠٠٠ ســــلعة على السعر االقل 
بعد مقارنة أسعارها في سائر 
اجلمعيات التعاونية، في حني انه 
مت تخفيض ٣٩٣ سلعة بنسبة 
تتجاوز ٢٥٪ وكلهــــا من املواد 

االساسية واالستهالكية.
  وكان جبــــري ودع منصبه 

وخاصة من دول املغرب العربي 
وهذا ما يشوه صورة االسالم 

في دول اوروبا.
  واضاف قائال: نحن نحاول 
حتسني هذه الصورة من خالل 
الدين  تقدمي رسالة هناك بأن 
يعالج االنحراف ويقدم مساعدة 
بال مقابل، فاإلسالم ليس ارهابا 
كما يدعون نحن نحاول تطبيق 
التجربـــة لتتناســـب مع غير 
املســـلمني ورمبا تكون سببا 
في دخول غير املســـلمني الى 

االسالم.
  وتطرق الشيخ الباللي الى 
مؤمتـــر البشـــائر األول الذي 

 محمد راتب
  حذر رئيس جلنة االســــعار 
في احتاد اجلمعيات التعاونية 
والرئيس السابق ملجلس ادارة 
جمعية خيطان التعاونية محمد 
ناصر جبري، من وجود مؤشرات 
كبيرة على حدوث موجة غالء 
عاملية جديدة على بعض السلع 
واملواد االستهالكية، ومنها االرز 
الفيضانات  والقمح، وذلك بعد 
التي اجتاحت روسيا وباكستان، 
معربا عن أمله في أن تكون تلك 
الزيادات مؤقتة بنظرية العرض 
والطلب، مناشدا اعضاء اللجنة 
االستمرار في التصدي ألي غالء 
قادم، والعمل ع لى نفس النهج 
والوتيرة املتبعة، والتي ساهمت 
في احلد من الغالء املصطنع من 

 ليلى الشافعي
  أكد رئيس جمعية بشـــائر 
اخلير ملكافحة اإلدمان وتأهيل 
الداعيـــة عبداحلميد  املدمنني 
الباللـــي ان جتربة البشـــائر 
انتشرت خليجيا وعربيا وخاصة 
في دولة االمـــارات والبحرين 
وعدد من الدول العربية، مشيرا 
الى ان هناك محاولة من ايران 
تستهدف انشـــاء مركز مماثل 
جلمعية بشـــائر اخلير ونقل 
التجربة الى اجلمهورية اإليرانية 
وقال خالل استقباله لوفد زائر 
من اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ان صدى التجربة وصل 
الى اوروبـــا من خالل زيارتنا 
الى العديد من الدول االوروبية 
ووجدنا استجابة شديدة جدا 
في سويسرا وايطاليا واستراليا 
والحظنا ان في اوروبا استجابة 
العربية ما  الدول  اســـرع من 
يحقق حلمنا بأن تكون جتربة 

البشائر عاملية.
  وشرح الباللي للوفد اجنازات 
البشـــائر في عـــالج وتأهيل 
املدمنني وبداية التجربة وذلك 
من خالل عرض ڤيديو ملسيرة 
البشائر معلقا على املراحل التي 
مير بها التائب منذ خروجه من 
السجن وحتى شفائه واقالعه 
متاما عن املخدرات، بعدها حتدث 
الباللـــي الى الوفد عن االفراج 
املشروط للتائبني والتحاقهم 
بلجنة الرعاية الالحقة والبرامج 
التي يحصل عليها التائب والتي 

تؤهله الى مراحل افضل.
  مشيرا الى ان معظم سجناء 
املخـــدرات فـــي اوروبا عرب، 

 حذر من موجة غالء ستجتاح البالد قريبًا

 وفد سعودي يشيد بتجربة «البشائر» في عالج المدمنين

تجربتنـا ونقـل  البشـائر  لجمعيـة  مماثـل  مركـز  إنشـاء  إلـى  تسـعى   إيـران 

 محمد ناصر جبري

 شاكر عوض

 الباللي والفهيد يتوسطان الوفد الزائر

 عوض: إزالة الزراعات المتعارضة مع مشروع 
تطوير ميدان األمم المتحدة وطريق الجهراء

 هيئة الزراعة نظمت محاضرة عن أهمية 
  شجرة القرم ودورها في تنمية الزراعة البحرية

 «طريق اإليمان» تستضيف المذكور
  في مسجد جابر العلي عقب صالة الجمعة اليوم

 لإلجابة عن التساؤالت الشرعية والحياتية للمصلين

 محمد راتب
  نظمت الهيئة العامة لشؤون 
الســـمكية  الزراعـــة والثروة 
محاضـــرة بعنـــوان «زراعـــة 
البحرية ودورها  القرم  شجرة 
الطبيعية  في رعاية احملميات 
والصناعيـــة»، وذلك بالتعاون 
مع بعض الشركات املتخصصة، 
حيث حاضر فيها اخلبير خليل 
ابراهيم العيسى، الذي أشار الى 
األهداف من زراعة هذه الشجرة، 

وضرورة االهتمام بها.
  وذكر العيسى ان األهداف من 
التوعيه بأهمية هذه الشجرة، 
تتمثل في اإلســـهام في تنمية 
البحري داخل  الزراعي  القطاع 

الدولـــة واحملافظة على البيئة 
البحرية من التلوث والكوارث 
الطبيعية بجانب جمع البيانات 
واملعلومات التـــي متهد للقيام 
العلمية،  بالبحوث والدراسات 
الفتا الى ان شـــجرة القرم لها 
العديد من الفوائد التي تتمثل 
في تثبيت الشوارع وحمايتها 
من االجنـــراف والتعري بفعل 
املد  البحريـــة وحركة  األمواج 
واجلـــزر والرياح، وأيضا فهي 
تزود املياه احمليطة بها باملواد 
العضوية التي تسهم في تواجد 
وتكاثر األســـماك والرخويات 

والطحالب.
  وأضاف ان الشـــجرة تعمل 

أيضا علـــى احلد مـــن ارتفاع 
درجة احلرارة وعلى امتصاص 
ثاني أوكســـيد الكربون وطرح 
الذي يتنفسه  غاز األوكسجني 
القرم  اإلنسان، مؤكدا ان نبات 
مصدر لغذاء األغنام واجلمال، كما 
انه ملجأ آمن للطيور املهاجرة 
واملهددة باالنقـــراض، وأيضا 
هي تعمل على زيادة املساحات 
الشـــواطئ  اخلضراء وجتميل 
مما يســـمح بإقامة منتجعات 

سياحية. 
  وبني العيسى ان أشجار القرم 
مصدر مهم للطاقة وإنتاج الفحم 
للصناعات التحويلية كاألوراق 

واألصباغ. 

 ليلى الشافعي
  صـــرح مدير عـــام مبرة 
«طريق اإلميان» محمد القالف 
بأن محاضرات مشروع رياض 
اجلنة بالتعـــاون مع وزارة 
األوقاف وإدارة مساجد حولي 
مازالـــت تواصل أنشـــطتها 
اجلماهيرية حيث تستضيف 
املبرة د.خالد املذكور أســـتاذ 
الشريعة بجامعة الكويت وذلك 
عقب صالة اجلمعة في مسجد 
جابر العلي مبنطقة الوزارات 
الســـرة ليجيب عن  بجنوب 
األســـئلة الفقهية والشرعية 

للمصلني في جميع املسائل التي ترد على أذهانهم 
في شتى املجاالت.

  وقد أوضح القالف ان استضافة الشيخ د.خالد 
املذكور ضمن مشروع رياض اجلنة جاءت بناء 
على رغبات املصلني واملشـــاركني في املشروع 
بهدف االستفادة من العلم الشرعي واحلس الفقهي 
والتمكن من الفتوى وتصويب املفاهيم التي ميتاز 
بها الداعية د.خالد املذكور حيث تعد مثل تلك 
احملاضرات مبنزلة دروس عملية يستفيد منها 
اجلميع في معرفة شؤون دينهم ودنياهم وذلك 

لتمكن املصلني من طرح جميع 
األسئلة التي ميكن ان جتول 
في خواطرهم من تســـاؤالت 
تتعلق بفقه املعامالت والفتوى 

والتشريع وفقه العبادة.
  وأضاف القالف ان الداعية 
د.خالد املذكور يعد من أعالم 
العلم الشـــرعي والفقهي في 
الكويت لذا أسندت اليه العديد 
من املهام الدينية لثقة اجلميع 
في أطروحاته وعلمه وفقهه 
املوســـوعي وملا ميتاز به من 
وسطية سمحة وفيض خّالق 
الدينية لكثير  من املعاجلات 
الدنيوية احلديثة واملستحدثة،  من املســـائل 
لـــذا فإن مثل هذه احملاضرة تعد فرصة كبيرة 
ونادرة في االستفادة من هذا الفيض من العلم 
الشرعي والفقهي، وان هذه احملاضرة تعد مبثابة 
باب مشـــرع للجميع رجاال ونســـاء في طرح 
الرؤى واملســـائل املختلفة فـــي كل التوجهات 
حتى نستطيع جميعا االستفادة القصوى على 
املستوى الشخصي والعام من خالل تنوع األسئلة 
حيث يوجد مكان مخصص للنســـاء في هذه 

احملاضرة. 

 محمد راتب
  قال مديـــر ادارة العالقات العامة بالهيئة العامة لشـــؤون 
الزراعة والثروة الســـمكية شاكر عوض انه نظرا لقيام وزارة 
االشغال العامة باملباشرة في تنفيذ االعمال املتعلقة مبشروع 
انشاء واجناز عدد من الطرق واملمرات العلوية ومجاري االمطار 
والصرف الصحي باالضافة الى مجموعة من اخلدمات االخرى 
في ميدان االمم املتحدة وطريق اجلهراء من هذا امليدان وحتى 
شارع املطار، فإن الهيئة ســـتقوم بازالة الزراعات التجميلية 
باملشـــاريع التابعة لها في املواقع املذكـــورة واملتعارضة مع 

االعمال املشار اليها.
  واكد عوض ان الهيئة ستباشـــر اعادة زراعة وجتميل تلك 
املواقع فـــور االنتهاء من اعمال املشـــروع وذلك وفق اخلطط 
وبرامج العمل احملددة وعلى ضوء التنسيق مع وزارة االشغال 

العامة في هذا الشأن. 

 نظرًا لمباشرة وزارة األشغال إنشاء طرق وممرات علوية بالمنطقة

 د.خالد املذكور


