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»الداخلية والدفاع« و»التشريعية« تكثفان اجتماعاتهما مع اجلهات املختصة لالنتهاء من القانون 

سباق إلجناز »املفوضية«

حملة »عيب« التي أطلقتها جمعية احملامني الكويتية النتقاد 
أوضاع الشوارع والبنية التحتية بعد هطول األمطار الغزيرة 
األسبوع املاضي ، جنحت في تسليط الضوء على مواطن اخللل 
في اإلنشاءات العامة والتي كشفتها موجة األمطار األخيرة، هل 
تقف كلمة عيب عند حد اخللل في البنية التحتية أم تشمل جميع 
أنشطة الدولة؟ هل الوضع في وظائف احلكومة ومستشفياتها 
وأجهزتها العسكرية ال تنطبق عليه كلمة »عيب«؟! هل التعليم 
بجميع مراحله ال ينطبق عليه كلمة »عيب«؟! ال نحتاج إلى عناء 
كبير الكتشاف أن جميع أنشطة الدولة منذ عشرين سنة ومن 
عيب إلى عيب فأين اخللل؟ عيب في دولة صغيرة وعدد سكانها 
ال يزيد عن مليون ونصف، وتعاني من كل هذه املشاكل » إذا 

صايبتها عني اقروا عليها ..الله يستر«.

بني السطور

ريا�س عواد

قال رئيس جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية سعدون حماد ان اللجنة 
ــس االقــتــراحــات املــدرجــة  ناقشت ام
على جدول أعمالها وسيتم استدعاء 
ــذ رأيــهــا، كما  اجلــهــات املختصة ألخ
ستطلب مــن التشريعية البرملانية 
إحالة قانون انشاء املفوضية العليا 
لالنتخابات بصفة االستعجال نظرا 

ألهميته.
من جانبه قال مقرر جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية البرملانية، 
النائب الدكتور هشام الصالح، إن 
األحد املقبل سيشهد اجتماعاً يضم كل 
أعضاء اللجنة بهدف اخلروج بقانون 
املفوضية العليا لالنتخابات، الفتاً إلى 
أن اللجنة أنهت اجتماعاً لها امس، على 

أن تعقد اليوم اجتماعاً فرعياً.
ـــح الــصــالــح ان املفوضية   وأوض
ستكون مستقلة، يتكون أعضاؤها 
مـــن 7 ممــثــلــني عـــن كـــل ســلــطــة من 
السلطات الــثــالث، مع تعيني ممثلي 
مؤسسات املجتمع املــدنــي، على أن 
يكون التصويت وفــق الــعــنــوان في 
البطاقة املدنية بعد أن سقطت مراسيم 
الضرورة بحكم احملكمة الدستورية 

القاضي ببطالن حل مجلس األمة«.
ــال الصالح : سيحدد القانون  وق
حداً أعلى للحمالت االنتخابية ونظام 
رقابة على االنفاق ، مع توفير كافة 
الضمانات من أجــل عملية انتخابية 
نزيهة تتسم بالشفافية مبشاركة 
مؤسسات املجتمع املدني الكويتية 

 جانب من اجتماع جلنة الداخلية والدفاع البرملانية أمسوالعاملية .

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة اخلالد الكرام

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

حمد عبداهلل احلمد اخلالد

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الزامل الكرام

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

نداء عبداملح�سن م�سلم الزامل

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

»نقابة األوقاف« تستنكر 
عدم تعديل ساعات عمل 

املراكز في رمضان
استنكر مجلس إدارة نقابة العاملني في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تأخر وزارة 
األوقاف في إصدار تعديل قرار ساعات العمل في 
مراكز القرآن الكرمي خالل شهر رمضان ، وإنهاء 

تضارب الوقت بني الدوام الصباحي واملسائي .
واستغربت النقابة من التأخر بإصدار التعديل 
رغم مضي 7 أيام على بداية شهر رمضان، علما 
بــأن النقابة قامت بعمل تقرير ميداني يضم 
كال من املــدارس املشتركة بني وزارتــي األوقاف 

والتربية وتسليمها للجهات املختصة . 

3713 ترقية 
من ضباط الصف

واألفراد في الداخلية
وجه النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء 
وزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد بترقية عدد 
3713 من ضباط الصف واألفراد املستحقني من 

مختلف الرتب حتى تاريخ 31 مارس اجلاري.
يأتي ذلك لدعم رجال األمن وحتفيزهم ملزيد 
من العمل والعطاء وحرصا على دعم الكفاءات 
من منتسبيها والسعي الى رفع روحهم املعنوية 
ومنحهم كافة حقوقهم وفقا لإلجراءات القانونية 

املعمول بها.

9 دول متتلك
9576 رأسًا نووية 

 زاد عدد الرؤوس النووية اجلاهزة 
لالستخدام في العالم خــالل 2022 

بتأثير من روسيا والصني.
 وقال تقرير مرصد حظر األسلحة 
ــه منظمة  ــرت ــش الـــنـــوويـــة الــــذي ن
املــســاعــدات الشعبية الــنــروجــيــة« 
غــيــر   Norsk Folkehjelp
احلكومية، إنه في مطلع 2023، كان 
لدى الدول التسع التي متلك السالح 
النووي بشكل رسمي أو غير رسمي، 
9576 رأسا نووية جاهزة لالستخدام 
بقوة توازي أكثر من 135 ألف قنبلة 

كتلك التي ألقيت على هيروشيما. 

129 مخيمًا باملنطقتني الشمالية واجلنوبية  إزالة 
قالت بلدية الكويت امس إن احلمالت التي 
تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
ــراء واألحـــمـــدي مبشاركة  ــه مبحافظتي اجل
العديد من اآلليات أسفرت عن إزالة 129 مخيما 
باملنطقتني الشمالية واجلنوبية.وأكدت البلدية 
في بيان صحفي استمرار احلمالت امليدانية 

التي تشنها جلنة املخيمات الربيعية مبحافظتي 
اجلهراء واألحمدي إلزالة املخيمات تزامنا مع 
انتهاء موسم التخييم في 15 مارس اجلاري.
ودعت اجلميع إلى االلتزام بإزالة املخيمات قبل 
أن تصلها آليات البلدية إلزالتها ومن ثم يتم 

عمل )بلوك( للتأمني ألصحاب املخيمات.

»املعلمني«: نقف مع املعلم أيًا كانت جنسيته
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية املعلمني 
الكويتية حمد الهولي، أن اجلمعية تخدم 
القضايا التربوية للمعلمني الكويتيني وغير 
الكويتيني قائال:  نعمل على الوقوف مع املعلم 

في امليدان التربوي أياً كانت جنسيته، ونعمل 
على توفير األجـــواء املناسبة له واملطالبة 
بحقوقه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في 

العملية التعليمية. 
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طبية وصفة  بدون  البالد  إلى   »Night Calm« أقراص  إدخال  متنع  »اجلمارك« 
حذرت اإلدارة العامة للجمارك، أول أمس، من حيازة أو 
جلب أقراص )Night Calm( بغير األحوال املرخص لها 

قانونيا وفق الوصفة الطبية اخلاصة باملؤثرات العقلية.
 Night( وق��ال��ت اإلدارة ف��ي بيان صحفي: إن عقار

Calm( هو أح��د األس��م��اء التجارية مل��ادة )زوبيكلون 
Zopiclone( التي مت إدراجها في اجلدول رقم )4( بقانون 
مكافحة املؤثرات العقلية رقم )48( لسنة 1987 وذلك بناء 
على قرار وزير الصحة رقم )376( لسنة 2022 بتاريخ 

6/12/2022 الذي نشر في اجلريدة الرسمية )الكويت 
اليوم( العدد رقم )1613( بتاريخ 11/12/2022.

وأكدت “أنه يحظر حيازة هذا العقار أو دخوله إلى البالد 
من دون وصفة طبية”.
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نائب وزير »اخلارجية« يستقبل سفير البرازيل 
مبناسبة انتهاء فترة عمله 

استقبل نائب وزير 
اخل���ارج���ي���ة، السفير 
منصور العتيبي، في 
دي����وان ع���ام ال����وزارة 
صباح اليوم األربعاء 
س���ف���ي���ر ج���م���ه���وري���ة 
ال��ب��رازي��ل االحت��ادي��ة 
ل����دى دول�����ة ال��ك��وي��ت 
ف��ران��س��ي��س��ك��و م���اورو 
ب����رازي����ل دي اوالن����د 
مبناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيرا لبالده لدى 

دولة الكويت.
وأشاد العتيبي خالل 
اللقاء بدور السفير دي 
اوالند وإسهاماته خالل 
فترة عمله ف��ي تعزيز 
العالقات الكويتية - 
البرازيلية متمنيا له 
كل التوفيق والسداد في 

العتيبي يستقبل  السفير البرازيليحياته املهنية القادمة.

ولي العهد
 يستقبل صباح اخلالد

اس���ت���ق���ب���ل 
س����م����و ول����ي 
العهد الشيخ 
مشعل األحمد، 
بقصر ب��ي��ان، 
ص��ب��اح أم��س، 
س��م��و الشيخ 

صباح اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

وزير »اخلارجية« بحث مع نظيره 
األمريكي هاتفيًا العالقات الثنائية

تلقى وزير اخلارجية، الشيخ سالم الصباح، 
أول أم��س، ات��ص��االً هاتفياً من وزي��ر خارجية 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة أنتوني 
بلينكن حيث نقل في مستهل االتصال حتيات 
وتبريكات القيادة السياسية بالواليات املتحدة 
األمريكية إل��ى دول��ة الكويت ق��ي��ادًة وحكومة 
وشعباً وخالص التهاني مبناسبة حلول شهر 
رم��ض��ان امل��ب��ارك معربا ع��ن ص���ادق متنياته 
للعالقات التاريخية بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور واالزدهار.
وت��ن��اول اجل��ان��ب��ان خ��الل االت��ص��ال مجمل 
العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة 
الكويت والواليات املتحدة األمريكية مؤكدين 
على عمق ه��ذه العالقات ومتيزها وتطلعهما 
إل��ى استضافة دول��ة الكويت ألعمال اجلولة 
السادسة من احلوار االستراتيجي بني البلدين 
الصديقني خالل الربع الثالث من العام اجلاري 
دعما وت��ع��زي��زا ملسيرة ال��ش��راك��ة التاريخية 

الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني.
ك��م��ا مت ب��ح��ث ال��ت��ط��ورات األخ���ي���رة على 

الساحتني اإلقليمية والدولية وأط��ر التنسيق 
املشترك بني البلدين الصديقني حيالها ومناقشة 

عدد من القضايا التي تشهدها املنطقة والتأكيد 
على االلتزام والتعاون املشترك نحو صون أمن 

املنطقة وتعزيز استقرارها.

الشيخ سالم الصباح

129 مخيمًا  »بلدية الكويت« أزالت 
في املنطقتني الشمالية واجلنوبية

قالت بلدية الكويت أم��س: إن احلمالت 
التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق مبحافظتي اجل��ه��راء واألح��م��دي 
مبشاركة العديد من اآلل��ي��ات أسفرت عن 
إزال���ة 129 مخيما باملنطقتني الشمالية 
واجلنوبية. وأكدت البلدية في بيان صحفي 
استمرار احلمالت امليدانية التي تشنها جلنة 

املخيمات الربيعية مبحافظتي اجلهراء 
واألحمدي إلزالة املخيمات تزامنا مع انتهاء 

موسم التخييم في 15 مارس اجلاري.
ودع���ت اجل��م��ي��ع إل���ى االل���ت���زام ب��إزال��ة 
املخيمات قبل أن تصلها آل��ي��ات البلدية 
إلزالتها ومن ثم يتم عمل )بلوك( للتأمني 

ألصحاب املخيمات.

آليات بلدية الكويت تزيل املخيمات املخالفة بشمال وجنوب البالد

دعا إلى إحياء مشروع اعتماد العمالة الهندسية في املشاريع 

العتل: تطوير بنيتنا التحتية يحتاج إلى فزعة 
شعبية حتفز اجلهات املعنية للقيام بواجباتها 

دعا رئيس جمعية املهندسني الكويتية، 
املهندس فيصل دوي��ح العتل، احلكومة 
واجلهات ذات العالقة مبشاريع البنية 
التحتية الى حتمل مسؤولياتها، مضيفاً 
أننا بحاجة ماسة  فزعة حكومية – شعبية 
لالرتقاء بحالة بنيتنا التحتية وتطويرها 
وفق أفضل املواصفات واملقاييس العاملية 
فدولة الكويت متتلك كافة املقومات املالية 
والبشرية لكي تعيد تخطيط وتنفيذ 
خ��ارط��ة عملها إلع����ادة ت��أه��ي��ل ال��ط��رق 
واملشاريع اإلنشائية للبنية التحتية في 

القطاعني العام واخلاص. 

فشل متكرر

وق��ال العتل: إن احلالة امل��زري��ة التي 
تشهدها مختلف الطرق في البالد وآخرها 
غرقة مساء ي��وم االثنني املاضي تعكس 
واق���ع���اً م���راً ي��ؤك��د أن أج��ه��زة اجل��ه��ات 
احلكومية املعنية وف��ي مقدمتها وزارة 
األشغال العامة لم تعد قادرة على القيام 
بواجباتها الفنية – الهندسية واصالح 
شبكة الطرق بشكل خ��اص في املناطق 
التي تعاني م��ن نكبات متكررة ف��ي كل 
مرة تشهد فيها البالد موجة من األمطار، 

مضيفاً أن الوزارة فشلت أكثر من مرة في 
مواجهة الغرقات التي تشهدها شوارعنا 

بشكل متكرر. 
وأوض����ح رئ��ي��س “املهندسني”، أن 
األم��ر لم يعد مواجهة األمطار فالغرقات 
املتكررة كشفت املستور وع��رت احلالة 
التي وصلت إليها بنيتنا التحتية كاملة 
والطرق جزئ رئيسي منها، مضيفاً بأنه 
بات من الواضح أنه على احلكومة القيام 

بواجباتها وتصفية قوائم الشركات التي 
تعتمد عليها وتعيد تصنيفها وتوقفها عن 
العمل فمن غير املقبول أن يتم التعدي على 
شبكات الصرف في البالد الهمال ولعدم 
وجود عمالة مؤهلة في موقع تنفيذ إحدى 
القسائم بالعارضية في الوقت الذي بدت 
كافة أجهزة ال��وزارة عاجزة عن مواجهة 

األمطار. 

محاسبة املقصرين

وأض��اف العتل: إن جمعية املهندسني 
الكويتية تدعو إل��ى محاسبة املقصرين 
واستبعاد املقاولني الذين تسببوا في رداءة 
وتدهور بنيتنا التحتية، مضيفاً أن العمالة 
الهندسية املؤهلة واحدة من ضرورة ملحة 

للتنفيذ وفق األصول املهنية. 
وأشار إلى مطالبة اجلمعية ومشروعها 
العتماد العمالة املشرفة واملنفذة لألعمال 
ال��ه��ن��دس��ي��ة واإلن��ش��ائ��ي��ة ل���دى امل��ق��اول��ني 
واملكاتب االستشارية الهندسية على حد 
سواء ، أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة املهنة 
الهندسية الذي نفذته اجلمعية بكل اقتدار 

ودون أي كلفة مالية على الدولة . 
وذك��ر العتل، أن تعاون بعض اجلهات 

احل��ك��وم��ي��ة ك��احل��رس ال��وط��ن��ي ووزارة 
الداخلية في إنقاذ ماميكن انقاذه يشكرون 
عليه، مستدركاً أن��ه على ك��اف��ة اجلهات 
املعنية في حاالت الطوارئ التنسيق بدءا 
من األرص��اد اجلوية مرورا بأجهزة الدفاع 
املدني واإلطفاء ووزارة الداخلية ومن قبل 
ك��ل ه��ذه اجل��ه��ات تفعيل خطط ال��ط��وارئ 
بشكل مسبق من قبل أجهزة وزارة األشغال 
العامة وقيامها بالدور املناط بها قبل حدوث 
األزمات من أعمال صيانة للمناهيل والطرق 
وجتهيز م��ع��دات سحب امل��ي��اه واالس���راع 
الى وضع خارطة طريق الص��الح  الوضع 

القائم. 
ودعا العتل،  بلدية الكويت الى تشديد 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى عمليات تنفيذ امل��ش��اري��ع 
االن��ش��ائ��ي��ة ال��ع��ام��ة واخل���اص���ة  ال��ت��ي مت 
ترخيص بنائها، وعليها أيضا حماية شبكة 
مناهيل الصرف من محالت تبديل الزيوت  
في األحياء  واملناطق الصناعية  على حد 
سواء،  مضيفاً أنه من غير املقبول أن تكتفي 
البلدية مبخالفة م��ق��اول أو محل لتبديل 
زي��وت ال��س��ي��ارات أو مطعم ق��ام بانتهاك 
وإتالف حرمة شبكات الصرف أو غيرها وأن 
عليها محاسبته وتغرميه إصالح األضرار 

وإلزامه بوجود عمالة فنية معتمدة. 

البدر: ضرورة توسيع نطاق عالقات التعاون
 مع أملانيا في مجال الطاقة

أكد سفير دول��ة الكويت لدى جمهورية 
أمل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة، جن��ي��ب ال��ب��در، أم��س، 
أهمية توسيع نطاق عالقات التعاون في 
مجال الطاقة بني الكويت وأملانيا بشكل 
يخدم املصالح املتبادلة ويعزز الشراكة 

االقتصادية واالستثمارية بني البلدين.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للسفير ال��ب��در ل� 
)كونا( إثر مشاركة دولة الكويت في أعمال 
الدورة التاسعة من مؤمتر )حتول الطاقة( 
املنعقد في العاصمة األملانية برلني حتت 
ش��ع��ار )حت���ول ال��ط��اق��ة - ت��أم��ني مستقبل 
أخضر( واملتخصص في بحث سبل وآليات 
االنتقال من االعتماد على الطاقات األحفورية 

إلى الطاقات املتجددة.
وأك��د البدر أهمية مشاركة الكويت في 
أعمال املؤمتر ال سيما “إنه يعد واحداً من أهم 

التجمعات الدولية املعنية بالتحول العاملي 
للطاقة”. وأش���ار إل��ى أن ال��وف��د الكويتي 
استغل مشاركته في املؤمتر للدخول في 
مناقشات حول سبل حتول الطاقة وتبادل 
األفكار واخلبرات والوقوف على التحديات 
امللحة املتعلقة بالقضايا املناخية وطرق 
حلها وإقامة شراكات في مجال الطاقة سعياً 
لتحقيق انتقال عاملي للطاقة يحقق السالمة 

البيئية اآلمنة.
وأض���اف ال��ب��در أن��ه م��ن ب��ني املواضيع 
ال��ت��ي مت��ت مناقشتها ك��ذل��ك أزم���ة الطاقة 
ودعم االنتقال “العادل” لها وطرح عدد من 
احللول املتعلقة باستخدام الطاقات املتجددة 
واقتصاد الهيدروجني األخضر والتحديات 

ذات الصلة.
ولفت إلى التعاون الكويتي -األملاني من 

خالل مشاركة عدد من الشركات واملؤسسات 
العلمية األملانية في عدد من مشاريع الطاقة 
اخل��ض��راء التي تأتي ضمن رؤي��ة الكويت 
2035 ال سيما مشروع مجمع )الشقايا( 
للطاقة املتجددة ال��ذي يجسد أيضا توجه 

الكويت نحو استخدام الطاقة النظيفة.
كما أك��د السفير الكويتي ح��رص البالد 
واهتمامها مبواكبة جهود املجتمع الدولي 
املعنية بقضايا التغير املناخي واحل��د من 

تداعياتها السلبية.
وي��ش��ارك ف��ي م��ؤمت��ر )حت���ول الطاقة( 
وفود من أكثر من 130 دولة وعدد من وزراء 
اخل��ارج��ي��ة واالق��ت��ص��اد والبيئة والطاقة 
وممثلون حكوميون وق��ادة أعمال عامليون 
وع��دد من العلماء ومنظمات دولية وغير 

السفير جنيب البدرحكومية. 

م. فيصل العتل

إزالة أحد املخيمات املخالفة

فرق »اإلطفاء« تعاملت مع 
انهيار دعامات مبنى قيد اإلنشاء

ذك���رت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
واإلع��الم بقوة اإلطفاء العام أنه ورد 
بالغ إلى إدارة العمليات املركزية يوم 
الثالثاء يفيد بوجود انهيار دعامات 
مبنى قيد اإلنشاء بسبب تسرب مياه 
الصرف الصحي في منطقة العارضية 

الصناعية.
وأوض���ح���ت اإلدارة أن إدارة 

العمليات املركزية وجهت مركز إطفاء 
العارضية باإلضافة إلى مركز االسناد 
ملوقع البالغ، وعند وصول الفرقة مت 
إخالء املباني املجاورة وسحب املياه 
عبر مضخات هيدلوريكية تابعة 
لقوة اإلطفاء لضمان سالمة املبنيني 
املجاورين، ولم يسفر االنهيار عن أي 

رجال اإلطفاء يتعاملون مع انهيار الدعاماتإصابات.



ض��م��ن م��ج��م��وع��ة متنوعة 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات املجتمعية 
واملبادرات الرمضانية، قامت 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة “كيبك” 
ب���ت���وزي���ع وج����ب����ات إف���ط���ار 
للصائمني ف��ي بعض مناطق 
الكويت،باإلضافة الى تسليم 
300 سلة رمضانية للجمعية 
الكويتية لالسراملتعففة قبيل 
اليوم االول للشهر الفضيل، 
وذل�����ك ف���ي إط�����ار ال��ش��راك��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ع���دد من 

اللجان اخليرية.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة: إن تلك 
الفعليات تاتي ضمن جهودها 
امل��ت��واص��ل��ة لترسيخ م��ب��ادئ 
االس��ت��دام��ة املجتمعية، حيث 
حترص على مشاركة املجتمع 
ك��اف��ة املناسبات املجتمعية، 

وإدخ����ال ال��ف��رح��ة وال��س��ع��ادة 
على قلوب احملتاجني، السيما 

ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان الكرمي”. 
وأوضحت أن موظفوا “كيبك”، 

شاركوا في تنفيذ هذه املبادرة 
م���ن خ����الل ال��ت��ب��رع بوقتهم 

واملساعدة في توزيع السالل 
الغذائية ف��ي ع��دة م��واق��ع في 
جميع أنحاء الكويت ، باإلضافة 
الى املشاركة اليومية لتوزيع 
وجبات افطار صائم في إطار 
برنامج  “كيبك “ للمسؤولية 
االجتماعية، ال��ذي يهدف إلى 
ال��دع��م االجتماعي للعائالت 
احمل��ت��اج��ة ف��ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
الكويت و تعزيز روح الرحمة 
والعطاء خ��الل شهر رمضان 
امل��ب��ارك وذك���رت أن الشركة 
منذ تاسيسها اصبحت ج��زًءا 
ال يتجزأ م��ن ت��اري��خ الكويت 
االقتصادي واالجتماعي، حيث 
ل��م تتتأخر ي��وم��اً ع��ن تسخير 
إمكانياتها لدعم فئات املجتمع، 
مل���ا ل���ه م���ن دور اج��ت��م��اع��ي 
وإنساني متميز في تلك االيام 

الفضيلة.

3 alwasat.com.kwمحليات

جانب من توزيع املساعدات

أك��د وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور أحمد 
ال��ع��وض��ي، أن ال��ص��ي��ادل��ة وم��ن خالل 
الكفاءات التي يتمتعون بها يعتبرون 
فاعلني أساسيني في سلسلة العالجات 
ويضطلعون ب��دور أس��اس��ي وه��ام في 

املنظومة الصحية.
وأشار وزير الصحة في كلمته خالل 
غبقة رمضانية أقامتها جمعية الصيادلة 
الكويتية مساء ال��ث��الث��اء، إل��ى أهمية 
الدور الذي يقوم به العاملون في قطاع 
الصيدلة، مبيناً أن هناك جلانا وزارية 
مخصصة لهذا القطاع وه��ذا أكبر دليل 

على أهميته.
ودع��ا العاملني في هذا املجال سواء 
بالوزارة أو بالقطاع اخلاص الى تقدمي 
مقترحات ميكن أن تساهم في إص��دار 
القرارات والقوانني التي تعزز التكامل ما 

بني القطاعني احلكومي واخلاص.
وث��ّم��ن اجل��ه��ود املتميزة للصيادلة 
في املستشفيات واملراكز التخصصية 
والرعاية األولية وفي اإلدارات املركزية 
منوها بالتحديات التي يوجهونها في 
التدقيق على األدوية والصرف والكثير 

من املهام التي يقومون بها.
ب��دوره قال مدير إدارة املستودعات 
الطبية في وزارة الصحة الدكتور عادل 
السالم: إن ال���وزارة معنية بتسعيرة 
ال����دواء واحل��ف��اظ على ع��دم التالعب 
باألسعار، الفتاً إل��ى أن��ه يتم مراجعة 
األس��ع��ار بشكل دوري ضمن ضوابط 
م��ح��ددة م��ع احل����رص ع��ل��ى تخفيض 

األسعار للعديد من األدوية.
ول��ف��ت السالم إل��ى أن األس��ع��ار في 
الكويت متقاربة مع مثيالتها في دول 
اخلليج بل ان بعض األدوية في الكويت 

قد تقل أسعارها عن دول مجاورة، مشيراً 
إلى أن الوزارة حترص دائماً على توفير 
مختلف أنواع األدوية وأن قضية نقص 
بعض األن���واع ال يقتصر على الكويت 
فحسب بل هي قضية عاملية ولها العديد 
من األسباب ومنها عدم توفر املواد اخلام 

وزيادة األسعار ووسائل النقل.
وأش��ار إل��ى أن ال���وزارة تعمل بشكل 
متواصل على توفير األدوية إال أن هناك 
أم��وراً قد تكون خارجة عن اإلرادة “إال 
أن املخزون االستراتيجي آمن ومطمئن 
واستطعنا في الفترة املاضية حل نحو 

70 في املئة من مشكلة النقص”.
وع��ل��ى صعيد متصل ق��ال الدكتور 

السالم: إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
وص��ل إل��ى مرحلة امل��س��ودة األخ��ي��رة 
وسيتم تقدميه خالل األيام القليلة املقبلة 
إل��ى وكيل ال���وزارة التخاذ اإلج���راءات 

الالزمة.
وم��ن جانبه ق��ال رئ��ي��س اجلمعية 
الدكتور عبدالله العنزي: إن اجلمعية 
ت���واص���ل م��س��ي��رة ع��ط��ائ��ه��ا ال���زاخ���رة 
ب��اإلجن��ازات واملشروعات الهادفة إلى 
تعزيز مكانة مهنة الصيدلة والصيادلة 
م��ع م��واص��ل��ة العمل اجل���اد واملخلص 
ل��الرت��ق��اء مب��س��ت��وى األداء الصيدلي 
املتميز املعهود ضمن املنظومة الصحية 

املتطورة.

ولفت إلى أن هناك طموحات ال حدود 
لها لتحقيق املزيد من اآلمال التي يتطلع 
إليها كل صيدلي مهنياً وحياتياً “مع 
احملافظة على املكتسبات التي حققها 
إخواننا الذين تعاقبوا على حمل أمانة 
ادارة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه”.

وأع�����رب ع���ن االع���ت���زاز وال��ت��ق��دي��ر 
بالتعاون اإليجابي القائم والتفهم الدائم 
ل���وزارة الصحة وعلى رأس��ه��ا الوزير 
و الوكيل والوكالء املساعدون، مؤكداً 
احلرص علي الدفع بهذا التعاون ألجل 
حتقيق النفع في اخلدمات الصيدالنية 
للكويت واهلها واملقيمني على ثراها 

الطيب إلى آفاق أرحب.

أكد وزي��ر العدل وزي��ر األوق��اف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون تعزيز 
ال��ن��زاه��ة، عبدالعزيز امل��اج��د، أول أم��س، أن 
املراكز الرمضانية جنحت في استقطاب جموع 

املصلني.
وق���ال امل��اج��د ف��ي تصريح صحفي عقب 
جولته في مسجد دعيج السلمان الصباح 
مبنطقة الصباحية في محافظة األحمدي: 
إن “األوقاف” جنحت مبشاركة ال���وزارات 
واجل��ه��ات االخ���رى ف��ي تنظيم ه��ذه الليالي 

املباركة.
ودعا إلى االستمرار في النجاح والتنظيم 
والترتيب، مشيداً مبستوى اخل��دم��ة التي 
تقدمها ادارة محافظة االحمدي في مراكزها 

الرمضانية.

خالل غبقة رمضانية أقامتها جمعية الصيادلة الكويتية

الصحية املنظومة  في  أساسي  بدور  يضطلعون  الصيادلة  الصحة:  وزير 

د. أحمد العوضي وقيادات جمعية الصيادلة الكويتية

وزير »األوقاف«: املراكز الرمضانية 
جنحت في استقطاب جموع املصلني

عبدالعزيز املاجد

تختتم مساء ال��ي��وم اخلميس، بطولة احت��اد 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية الكويتية 
الرمضانية الثانية لكرة القدم على مالعب الهيئة 
العامة للرياضة في السرة، حيث ستقام مبارتني 
لتحديد الفائز األول بالبطولة والثاني والثالث 
والفريق الرابع، وكانت البطولة قد شهدت منافسة 
شديدة بني الفرق املتأهلة لربع النهائي حيث 
أقيمت 6 مباريات مساء الثالثاء  انتهت 4  منها 
باللجوء إلى ركالت الترجيح، فقد فاز فريق دار 
نزار العنجري 2 على فريق دار املشاريع 1 بركالت 
الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما، وفاز فريق 
مكتب انفرا على فريق مرمي بشارةبركالت الترجيح 
أيضا، وفاز فريق مكتب االبداع الهندسيعلى فريق 

دار السور 2 بركالت الترجيح أيضا، وفاز  فريق 
دار املكتب العربي 3 على فريق دار املشاريع 2 
بنفس النتيجة، بينما فاز فريق دار اس اس اتش 
على فريق دار املكتب العربي 2 بنتيجة 0/2، وفاز 
فريق دار السور 1 على فريق دار طاهر بنتيجة 

.1/2
وتشهد البطولة إقامة أربعة مباريات حيث 
يلتقي فريق دار نزار العنجري 2 مع فريق مكتب 
االب��داع الهندسيوفريق مكتب انفرا مع فريق دار 
املكتب العربي 3 في متام الساعة 9 مساء وفريق 
دار اس اس اتش مع فريق دار طاهروفريق دار 
السور 1 يلتقي مع فريق دار املكتب العربي 2 في 

متام الساعه 9:30 مساء. 

أمني الصندوق د. عادل املشري متوسطاً فريق دار السور

احتاد املكاتب الهندسية يختتم مساء 
اليوم بطولته الرمضانية الثانية
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300 سلة رمضانية للجمعية الكويتية لالسر املتعففة سلمت 

صائم إفطار  وجبات  بتوزيع  الرمضانية  مبادراتها  تواصل  »كيبك« 

أعلن املدير التنفيذي واإلداري وعضو مجلس 
اإلدارة أ. عبداملنعم الفيلكاوي، أن جمعية املنابر 
القرآنية دش��ن��ت  4 مشاريع خيرية منذ بداية 
شهر رم��ض��ان اجل���اري  أول��ه��ا م��ش��روع تشغيل 
مخبز “رغيف األيتام” وال��ذي يهدف إل��ى خدمة 
شريحة األيتام الذين فقدوا أحد الوالدين أو كالهما 

باالضافة إلى احملتاجني والفقراء.
 وق��ال الفيلكاوي في تصريح صحفي: وكما 
شملت املشاريع اخليرية السلة الرمضانية التي 
وزعت منذ بداية شهر رمضان ولم يتوقف توزيعها 
بعد ب��ل ستستمر جمعية املنابر القرآنية في 
التوزيع طوال شهر رمضان وذلك بهدف التخفيف 
عن األس��ر احملتاجه  والالجئني من خ��الل توفير 
امل��واد االساسية من الطعام خاصة أن الشريحة 
املستهدفه من املشروع هذا العام كانت من إخواننا 
في سورية واليمن وموريتانيا وفلسطني وغامبيا 
والصومال و بنغالديش باإلضافة إلى مشروع 
ت��ق��دمي وج��ب��ات إف��ط��ار ال��ص��ائ��م آلالف احل��االت 

املستفيده من هذا املشروع . 
وأض��اف الفيلكاوي أن جمعية املنابر القرآنية 
كانت والتزال وستستمر بالعمل على خلق جسور 
من التواصل فيما بني أصحاب األي��ادي البيضاء 
واحملسنني واملتبرعني واحل���االت املستفيدة من 
إخ��وان��ن��ا ال��ذي��ن أرغمتهم ظروفهم م��ن مختلف 
البلدان وذلك إمياناً من اجلمعية على أهمية القيام 
بهذا ال��دور احليوي وال��ذي ميثل اسمى قيم ديننا 
اإلسالمي الذي دعا املسلمون إلى الترابط والتراحم 

فيما بينهم انطالقاً من حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم  “ مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر اجلسد بالسهر واحلمى “.
وأشار الفيلكاوي إلى أن جمعية املنابر القرآنية 
حريصة على تقدمي الشكر والثناء لكل من يعمل في 
منظومتها اخليرية واإلنسانية “فيا باغي اخلير  
أقبل” على مشاريع جمعية املنابر القرآنية فهده 
رسالة إلى  أصحاب األي��ادي البيضاء لالستمرار 
في دعم مشاريعنا اخليرية واإلنسانية والدعوية 
والتي ماكانت لتستمر إال بفضل من الله أوالً ثم 
بعطائهم السخي الذي يعتبر الداعم الرئيسي لعمل 

جمعية املنابر القرآنية.

عبداملنعم الفيلكاوي

الفيلكاوي: »املنابر القرآنية« 
دشنت مشروع »رغيف األيتام«

ب��ب��ل��وغ ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك 
تتضافر جهود بيت ال��زك��اة بالبذل 
والعطاء املتواصل إليصال التبرعات 
والصدقات وأي عمل إنساني خيري 
بجميع اإلمكانات املتاحة له، ملا في هذا 
الشهر الفضيل من بركة وخير ورحمة 
ومغفرة تتهافت فيه ال��ن��اس لكسب 

األجر والثواب املضاعف.
وقد صاحب هذا استعدادات البيت 
بجميع إداراته، إذ قامت إدارة املشاريع 
والهيئات احمللية بتجهيزها ملشروع 
والئ���م اإلف��ط��ار داخ���ل دول���ة الكويت 
وذل��ك بتوفير )7000( وجبة إفطار 
يومية بتكلفة ق��دره��ا )٥00،262( 
ديناراً كويتياً، وجاري تنفيذ الوالئم 
في قاعات متفرقة باحملافظات عددها 
13 إلى 1٥ قاعة، كما يتم تنفيذ الوالئم 
باملساجد على حسب رغبة املتبرع، وال 
يقل عدد الوجبات اليومية عن )12٥( 

وجبة باملسجد الواحد. 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م���ش���روع والئ���م 
اإلف��ط��ار خ��ارج دول��ة الكويت وال��ذي 
يتبع إدارة النشاط اخلارجي، إذ أن 
تكلفة وجبة اإلفطار للشخص الواحد 
ف��ي ال��ي��وم ال���واح���د)7٥0( ف��ل��س، أو 
سلة غذائية بقيمة )22،٥00( دينار 
كويتي، ويشمل املشروع 14 دولة، من 
قارة أفريقيا )الصومال-موريتانيا-
جمهورية مالي-السنغال-غانا-
ت��ون��س-م��ص��ر-ك��ي��ن��ي��ا( وم���ن ق��ارة 
أوروبا )ألبانيا-البوسنة-كوسوفا( 
وق���ارة آس��ي��ا )س��ي��الن-ب��ن��غ��الدش-

الهند(.
وتواصل إدارة اخلدمة االجتماعية 
عملها خالل شهر رمضان باستقبال 
املراجعني بجميع أفرعها والتي تخدم 
املستفيدين م��ن س��ك��ان محافظات 
ال��ك��وي��ت امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث يستقبل 
ف��رع البيت في منطقة سلوى أهالي 
محافظتي ح��ول��ي وال��ع��اص��م��ة كما 
يستقبل ف��رع البيت ف��ي منطقة فهد 
األحمد املستفيدين من سكان محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير، بينما ميكن 
لسكان محافظة اجل��ه��راء مراجعة 
فرع البيت في منطقة اجلهراء وسكان 
محافظة الفروانية يتم استقبالهم 
بفرع البيت مبنطقة اشبيلية وذلك  
من األحد إلى يوم اخلميس من الساعة 
10:15 صباحاً وإلى 1:15 ظهراً، مع 
العلم أن تقدمي طلبات امل��س��اع��دة و 

حتديث البيانات اخلاصة بأصحاب 
امللفات في بيت الزكاة يتم  من خالل 
املوقع اإللكتروني للبيت من األحد إلى 
اخلميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 

2 ظهراً. 
كما حت��رص اإلدارة على أن يتم 
إرف��اق جميع املستندات املطلوبة في 
املوقع حسب ن��وع طلب للمساعدة، 
وحت��دي��ث بيناتهم البنكية لضمان 
سرعة حتويل مبلغ املساعدة بعد أن 
يتم املوافقة على الطلب حسب الالئحة 

املعتمدة من مجلس إدارة بيت الزكاة.
باإلضافة إلى عمل املراكز اإليرادية 
خ���الل رم���ض���ان 2023 الس��ت��ق��ب��ال 
املتبرعني من األح��د إل��ى اخلميس في 
املقر الرئيسي لبيت ال��زك��اة مبنطقة 
الشهداء، ومركز التواصل في ضاحية 
ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م ل��ك��ب��ار املتبرعني 
واجل��ه��راء من الساعة 9:30 صباحاً 
– 5:15 م��س��اًء، وبالفترة املسائية 
8:30 مساًء – 12:00 منتصف الليل، 
أما يومي اجلمعة والسبت من 12:30 
ظ��ه��راً – 4:00 ع���ص���راً، وب��ال��ف��ت��رة 
املسائية م��ن 8:30 م��س��اًء – 12:00 

منتصف الليل.

وعمل مراكز اإليرادية في العديلية 
وال��ف��ي��ح��اء وال���روض���ة وال��ش��ام��ي��ة 
ومشرف وبيان والعمرية والسالم 
وأبو فطيرة ومركز فهد األحمد ومركز 
الرميثية و مجمع ال�����وزارات أي��ام 
األس��ب��وع، من الساعة 9:30 صباحاً 
– 2:00 ظ��ه��راً، وبالفترة املسائية 
م��ن 8:30 م��س��اًء – 12:00 منتصف 
الليل الستقبال التبرعات عدا مركزي 
الرميثية ومجمع ال��وزارات، أما يومي 
اجلمعة والسبت م��ن 12:30 ظهراً 
– 4:00 عصراً عدا مركز أبو فطيرة 
ومركز فهد األحمد ومركز الرميثية 
ومجمع الوزارات ، وبالفترة املسائية 
م��ن 8:30 م��س��اًء – 12:00 منتصف 
الليل ع��دا م��رك��ز الرميثية ومجمع 

الوزارات.
وع���م���ل امل����راك����ز اإلي����رادي����ة في 
اخلالدية وكيفان وقرطبة واليرموك 
والعارضية والسرة وصباح السالم 
والزهراء واألندلس والشعب ومركز 
القرين خالل أيام األسبوع في الفترة 
املسائية م��ن 8:30 م��س��اًء – 12:00 
منتصف ال��ل��ي��ل، وي��وم��ي اجلمعة 
والسبت من 12:30 4:00 عصراً، عدا 

مركز األن��دل��س والشعب والقرين، 
بالفترة املسائية م��ن 8:30 مساًء 

– 12:00 منتصف الليل. 
وتستقبل املراكز االيرادية التبرعات 
باملجمعات التجارية في كل من مجمع 
األفنيوز و 360 ومطار الكويت الدولي 
)مبنى ال��رك��اب ت��ي 4(، م��ن 10:00 
صباحاً – 5:15 ع��ص��راً  وبالفترة 
املسائية م��ن 8:30 م��س��اًء – 12:00 
منتصف ال��ل��ي��ل وذل����ك ط����وال أي��ام 
األسبوع. باإلضافة إمكانية التبرع من 
خالل موقع  بيت الزكاة أو تطبيقات 
البنوك بنك بوبيان، بيت التمويل 
الكويتي، بنك ورب��ة وذل��ك لتسهيل 

عملية التبرع على جميع املتبرعني.
وي��ق��وم مكتب ال��ش��ؤون الشرعية 
بتقدمي  خدمة الرد الشرعي على أسئلة 
اجلمهور املتعلقة بالزكاة والصدقات 
وال��ن��ذور وال��ك��ف��ارات خ��الل الفترة 
الصباحية  م��ن 10.30 إل��ى 2.30 
واملسائية من  9.00 إلى 12.00 سواء 
عن طريق أو املقابلة الشخصية أو 
بإرسال السؤال على موقع بيت الزكاة 
اإللكتروني، وكذلك من خ��الل موقع 

بيت الزكاة )اسأل املفتي(.

جتهيز والئم اإلفطار

»بيت الزكاة«..  استعدادات كاملة لتنفيذ املشاريع خالل شهر رمضان 

 10500 »زكاة الرميثية« تستعد لتوزيع 
وجبة إفطار صائم داخل الكويت

ق���ال م��دي��ر زك���اة الرميثية 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
س��ل��م��ان ع��ب��ي��د: نستعد خ��الل 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك 1444 
ه��� لتوزيع عدد 10500 وجبة 

إفطار صائم داخل الكويت. 
وت��اب��ع: نحرص على جودة 
وسالمة الوجبات، ولدينا فريق 
مم��ي��ز ي��ش��رف ع��ل��ى توزيعها 
بشكل يومي، وتتضمن وجباتنا 
اللحم أو الدجاج والتمر واألرز 
وال��ف��اك��ه��ة وامل����اء واخل��ض��ار، 
ونتعاقد مع الشركات الغذائية 
امل��م��ي��زة، وذل���ك لضمان تقدمي 

أفضل اخلدمات للصائمني.
وأوض����ح س��ل��م��ان عبيد أن 
قيمة الوجبة داخل الكويت تبلغ 
1.250 ف��ل��س، ون���وزع يوميا 
ع��دد 350 وج��ب��ة ف��ي املساجد 
وامل��ن��اط��ق التي تتميز بكثافة 
املستفيدين م��ن ضيوف دول��ة 

ال��ك��وي��ت م��ن شتى اجلنسيات 
واجل���ال���ي���ات. ون��ح��رص على 
توثيق النشاط وجتهيز التقارير 

الالزمة للمتبرعني.

مستشهداً بحديث النبي صل 

َر  الله عليه وسلم “ “ َم��ْن َفطَّ
ُه  َصائماً، كاَن َلُه ِمْثُل أَْجِرِه َغْيَر أَنَّ
ائِم شيٍء،  الَ َيْنُقُص ِمْن أْجر الصَّ
داعياً أهل اخلير إلى املسارعة 
في عمل اخليرات واستثمار أيام 

وليالي الشهر الفضيل.

توزيع وجبات إفطار الصائم داخل الكويت



4alwasat.com.kw

الدوسري استقبل مهنئيه بالشهر الكرمي 
احتفل ال��ن��ائ��ب ن��اص��ر الدوسري مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك بإقامة حفل استقبال 
للمهنئني من أبناء الدائرة وعموم أهل الكويت 
بحلول الشهر الفضيل في ديوانه بالفحيحيل، 

حيث ت��ب��ادل احل��ض��ور التهاني والتبريكات 
باملناسبة. وقال الدوسري: نقول للجميع عساكم 
من ع��واده، ونسأل الله أن يعيده على الكويت 
وشعبها باخلير، ونبارك للجميع حلول شهر 

رمضان امل��ب��ارك. واستذكر اجلميع ع��ادات أهل 
الكويت والتراحم والتواصل بني أهلها وعوائلها 
وعاداتهم االجتماعية األصيلة التي تقوم على 

املودة واحملبة.

نائب رئيس مجلس األمة يستقبل 
السفير الصيني لدى الكويت

نائب رئيس مجلس االمة والسفير الصيني 

املضف: ما إجراءات »الدفاع« في عقد صفقة طائرات 
الدرون؟ وهل خضعت الصفقة للجهات الرقابية؟

ريا�ض عواد 

أعلن  النائب مهلهل املضف 
ع��ن توجيهه  6 أسئلة إل��ى 4 
وزراء م��ن بينها 3 أسئلة إلى 
وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
د.اماني بوقماز، بشأن مناقصة 
محطة ضخ مشرف، وعقد إنشاء 
ث��اث محطات فرعية جديدة، 

وعقد شارع الغوص.
وتضمنت األسئلة سؤاال إلى 
وزير الصحة د.أحمد العوضي، 
بشأن معايير تصنيف أماكن 
العمل اخل��ط��رة وامل��ل��وث��ة، كما 
ت��ض��م��ن��ت س�����ؤاال إل����ى وزي���ر 
الدفاع الشيخ عبد الله العلي، 
بشأن صفقة طائرات ال��درون، 
وس����ؤاال إل���ى وزي����ر ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة ووزي�����ر ال��دول��ة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، ع��ن ع��دد العاملني 
ف��ي هيئة االت��ص��االت، ونصت 

األسئلة على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزيرة األشغال

السؤال األول
ط�����رح اجل����ه����از امل���رك���زي 
للمناقصات ال��ع��ام��ة لصالح 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري املناقصة رق��م )ه��� ص/
إدارة وتشغيل  ص/225( 
وص��ي��ان��ة محطة ض��خ مشرف 
وامل��راف��ق التابعة لها، ونظرا 
لصدور الترسية باملناقصة من 
اجلهاز، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- ص�����������ورة ض���وئ���ي���ة 
ل��ك��ام��ل م��س��ت��ن��دات ع��ط��اءات 
املناقصني الثاثة األقل سعرا 

والتالية أسماؤهم:
1 - شركة أر أند أي للمعدات 

البترولية ذ.م.م.
2 -ش����رك����ة ه����ي دروت�����ك 

الهندسية ذ.م.م.
3 - ش��رك��ة ذاكونتراكتور 
ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة وامل��ق��اوالت 

ذ.م.م.
السؤال الثاني

ب�����ش�����أن ال����ع����ق����د رق����م 
اخل����اص   )18053001(
بإنشاء ث��اث محطات فرعية 
 )KV 11/132( جديدة سعة
ومعلقاتها من كيبات خطوط 
اط��اق��ة )KV 132(، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -ص������ورة ض��وئ��ي��ة من 
ال��ق��رار رق��م )56( وال��ذي صدر 
من مجلس ال���وزراء في تاريخ 

.10/1/2022
2 -صورة ضوئية من تقرير 
جل��ن��ة التحقيق ال��ت��ي ُشكلت 
بالقرار الوزاري رقم )50( لسنة 
2022 واملعدل بالقرار رقم )51( 

لسنة 2022.
3 - صورة ضوئية من القرار 
الصادر من وكيل ال��وزارة برقم 
)20220025001993( في 

تاريخ 19/12/2022.
السؤال الثالث

ُتشرف الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري على تنفيذ العقد 
رق���م )ه���� ط/265( اخل��اص 
ب��إن��ش��اء وإجن������از وص��ي��ان��ة 
ش���ارع ال��غ��وص م��ن ال��دائ��ري 
السابع إل��ى طريق الفحيحيل 
- ش��ارع )212(، والعقد رقم 
)ه� ط/257( اخل��اص بإنشاء 
وإجن��از شارع دمشق، وملا كان 
م��ن متطلبات العقدين توريد 
وت��رك��ي��ب كيبات ذات ضغط 
ع���ال، وح��ي��ث طلب امل��ق��اول��ون 
الرئيسيون من الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري مخاطبة 

وزارة الكهرباء وامل��اء والطاقة 
امل��ت��ج��ددة ل��ت��زوي��ده��ا بأسماء 
مصنعي كيبات الضغط العالي 
املعتمدين لديها متهيدا لتعاقد 
امل��ق��اول��ني الرئيسيني م��ع أحد 
تلك املصانع من الباطن لتوريد 
كيبات الضغط ال��ع��ال��ي لكل 
عقد على ح��دة، وأُج��ري��ت بهذا 
اخلصوص مراسات عدة بني 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري ووزارة الكهرباء واملاء 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة الع��ت��م��اد 
مصانع عدة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
-1صورة ضوئية من جميع 
املراسات املتبادلة بني الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
ووزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
امل��ت��ج��ددة ب��خ��ص��وص اعتماد 
مصنع شركة كيبات الرياض 
لتصنيع كيبات الضغط العالي 
ألح��د املشروعني محل السؤال 
وذل���ك منذ أول م��راس��ل��ة حتى 

اعتماد أو رفض اعتماد املصنع.
2 - صورة ضوئية من جميع 
املراسات املتبادلة بني الهيئة 
وال�����وزارة بخصوص اعتماد 
مصنع جدة للكيبات احملدودة 
لتصنيع كيبات الضغط العالي 
ألح��د املشروعني محل السؤال 
وذل���ك منذ أول م��راس��ل��ة حتى 

اعتماد أو رفض اعتماد املصنع.
3 -صورة ضوئية من جميع 
املراسات املتبادلة بني الهيئة 
وال��وزارة بخصوص اعتماد أي 
مصنع آخ��ر ل��م ُي��ذك��ر لتصنيع 
وتوريد كيبات الضغط العالي 
للمشروع محل ال��س��ؤال وذلك 
منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو 

رفض اعتماد املصنع.
سؤال إلى وزير الصحة

ي��رج��ى إف���ادت���ي وت��زوي��دي 
باآلتي:

1 -ما معايير إدارة الصحة 
املهنية في تصنيف أماكن العمل 
اخل��ط��رة وامل��ل��وث��ة؟ وم��ا سبب 

اعتماد تلك املعايير؟
2 -كشف باألجهزة واملعدات 
التي تعتمد عليها إدارة الصحة 
املهنية في فحص تلك املواقع 
وه��ل ه��ذه األج��ه��زة وامل��ع��دات 
مطابقة للمواصفات العاملية 

للفحص؟
3 - ه��ل تستعني اإلدارة 
بشركات خاصة لقياس نسب 
ال��ت��ل��وث وم��س��ت��وي��ات اخلطر 
ف��ي م��واق��ع الفحص؟ إذا كانت 
اإلج���اب���ة اإلي���ج���اب، فيرجى 
ت���زوي���دي ب��أس��م��اء ال��ش��رك��ات 

وأسباب اعتمادها.
4 - ه��ل ف��ح��ص��ت الصحة 
امل���ه���ن���ي���ة م���ح���ط���ات ال���ق���وى 
الكهربائية وتقطير املياه وقياس 
نسب التلوث فيها ومدى تعرض 
املوظفني للملوثات وخطورة 

املواد الكيميائية التي يتعاملون 
معها؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بجميع التقارير 

لهذه الفحوصات.
5 - س��ب��ب ع����دم اع��ت��م��اد 
الصحة املهنية لبعض املواقع 
املستحقة في وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة كمواقع 
ملوثة وخطرة على الرغم من 
وض��وح التلوث واخل��ط��ر فيها 
بالعني املجردة وبسبب تعامل 
موظفيها م��ع م��ع��دات وأجهزة 
خطرة ومواد كيميائية وأبخرة 
ملوثة وض���ارة وتعاملهم مع 
ض��غ��وط وأح���م���ال كهربائية 
مرتفعة علما أن احملطات صنفت 
بعض أعمالها على أنها ملوثة 
بينما ح���رم األغ��ل��ب��ي��ة م��ن ه��ذا 
التصنيف على الرغم من عملهم 
في احملطة نفسها وعلى اآلالت 
واألج��ه��زة واملواد نفسها فما 
سبب هذا التمايز؟ مع تزويدي 

بجميع التقارير اخلاصة بذلك.
6 - ما األسس واملعايير التي 
يعتمد عليها املجلس الطبي 
ف��ي تصنيف األع��م��ال الشاقة 
واخلطرة والضارة؟ وهل هذه 
املعايير مطابقة للتصنيفات 

الدولية؟
7 - م��ا س��ب��ب ع���دم اعتماد 
املستحقني م��ن ال��وظ��ائ��ف ذات 
الطابع الفني واملهني في منشآت 
وزارة الكهرباء وامل��اء والطاقة 
املتجددة كأعمال شاقة أو خطرة 

أو ضارة؟
8 -هل قاست الصحة املهنية 
نسب التلوث والضرر ومعدل 
امل��ج��االت الكهرومغناطيسية 
ودرجات اخلطورة التي يتعرض 
لها املوظفون في أي من منشآت 
وزارة الكهرباء وامل��اء والطاقة 
امل��ت��ج��ددة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
اإليجاب، فما النتيجة النهائية 
ل��ك��ل م��وق��ع ُف��ح��ص م��ع حتديد 
املواقع التي ُفحصت وتزويدي 
بكل التقارير الصحية ومعدالت 
التلوث واخلطر والضرر التي 

قيست في مواقع الوزارة؟
عقد إنشاء ثاث محطات

كما وجه املضف س��ؤاال آخر 
إل���ى وزي����رة األش��غ��ال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، بشان 
عقد إنشاء ثاث محطات فرعية 
جديدة ومتعلقاتها من كيبات 
خطوط الطاقة، ونص السؤال 

على ما يلي:
فازت شركة الرسون وتوبرو 
احملدودة )شركة عاملية( بالعقد 
املطروح من شركة نفط الكويت 
)KOC( رق��م )18053001( 
اخل��������اص ب����إن����ش����اء ث����اث 
محطات فرعية جديدة بسعة 
)11KV/132( ومتعلقاتها من 
كيبات خطوط الطاقة )132 

.)KV
وإذ طلبت شركة الرسون من 
 )KOC( شركة نفط الكويت
مخاطبة وزارة الكهرباء واملاء 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة لتزويدها 
ب��أس��م��اء مصنعي الكيبات 
املعتمدين لديها متهيدا لتقوم 
ش��رك��ة الرس���ون بالتعاقد مع 
أح��د تلك املصانع م��ن الباطن 
لتوريد كيبات الضغط العالي 
للعقد، وجرت بهذا اخلصوص 
مراسات عدة بني شركة نفط 
ال��ك��وي��ت )KOC( ووزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
العتماد مصانع عدة على رأسها:

1 -مصنع شركة الكيبات 
ال��س��ع��ودي��ة - وكيلها احمللي 
ش��رك��ة )ج��ل��ف ك��ي��ر للتجارة 

العامة(
2 - م��ص��ن��ع ش��رك��ة ج��دة 
للكيبات احمل���دودة - وكيلها 
احمل���ل���ي ش���رك���ة )ب�����وز الي��ن 
للتجارة العامة وامل��ق��اوالت(، 
مصنع ش��رك��ة دب��ي للكيبات 
اخلصوصية احملدودة )دوكاب( 
- وكيلها احمللي شركة رضايات 

التجارية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- ص��ورة ضوئية من جميع 
املراسات املتبادلة بني شركة 
نفط الكويت ووزارة الكهرباء 
وامل������اء وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 
بخصوص اعتماد املصانع اآلتية 

للمشروع محل السؤال:
> مصنع ش��رك��ة الكيبات 
ال��س��ع��ودي��ة - وكيلها احمللي 
ش��رك��ة ج��ل��ف ك��ي��ر ل��ل��ت��ج��ارة 
العامة لتصنيع وتوريد كيبات 
الضغط العالي وذل��ك منذ أول 
مراسلة حتى اعتماد أو رفض 

اعتماد املصنع.
> مصنع شركة جدة للكيبات 
احملدود - وكيلها احمللي شركة 
دور الي���ن ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة 
وامل��ق��اوالت لتصنيع وت��وري��د 
كيبات الضغط العالي وذلك 
منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو 

رفض اعتماد املصنع.
> مصنع شركة دبي للكيبات 
اخلصوصية احملدودة )دوكاب( 
- وكيلها احمللي شركة رضايات 
ال��ت��ج��اري��ة لتصنيع وت��وري��د 
كيبات الضغط العالي وذلك 
منذ أول مراسلة، حتى اعتماد أو 

رفض اعتماد املصنع.
> أي مصنع آخ��ر ل��م ُيذكر 
خارج املصانع الثاثة لتصنيع 
وتوريد كيبات الضغط العالي 
وذل���ك منذ أول م��راس��ل��ة حتى 

اعتماد أو رفض اعتماد املصنع
سؤال إلى وزير الدفاع

من��ى إل���ى علمي أن وزارة 
ال��دف��اع ت��ن��وي التعاقد باألمر 
امل��ب��اش��ر على صفقة ط��ائ��رات 

درون مليونية في ظل استقالة 
احلكومة، وع��دم وج��ود وزي��ر 
دفاع باألصالة وال رئيس أركان 
أو آم��ر للقوة اجل��وي��ة، ونظرا 
للظروف االستثنائية التي من 
املقرر إب��رام الصفقة فيها، وما 
يجب أن تتمتع به هذه الصفقات 
من شفافية واتساق مع صحيح 
ال��ق��ان��ون، وض��م��ان��ات احلفاظ 
على امل��ال العام،يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 - ما اإلجراءات التي تتبعها 
وزارة ال��دف��اع ف��ي عقد صفقة 
طائرات ال��درون؟ وهل خضعت 

الصفقة للجهات الرقابية؟
2 - ه��ل ال��ت��زم��ت ال����وزارة 
في ط��رح الصفقة ب��اإلج��راءات 
املتبعة في كل الصفقات املماثلة؟ 

مع تزويدي مبا يثبت ذلك.
3 -هل تنوي ال��وزارة إمتام 
الصفقة بطريق التعاقد املباشر؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، 
ف��ي��رج��ى ت���زوي���دي مب��ب��ررات 
اللجوء للتعاقد املباشر في ظل 
استقالة احلكومة وعدم وجود 

وزير دفاع باألصالة.
4 - هل يوجد أي وكيل أو 
وسيط محلي أو أجنبي لهذه 
الصفقة؟ وما الشروط اجلزائية 
على الشركة امل��وردة املذكورة 
في العقد في حال ثبوت وجود 

وكيل؟
5 -هل مورست أي ضغوط 
سياسية خارجية على الكويت 

لتمرير هذه الصفقة؟
6 -في حالة متت الصفقة أو 
في طي إج��راءات��ه��ا، كم ستبلغ 
التكلفة النهائية ل��ه��ا؟ ومتى 
مواعيد الدفعات؟ ومتى سُتسلم 

الطائرات؟
سؤال إلى وزير التجارة

ي��رج��ى إف���ادت���ي وت��زوي��دي 
باآلتي:

1 - ع���دد ق�����رارات تعيني 
امل��وظ��ف��ني اجل����دد ف���ي الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ات��ص��االت وتقنية 
املعلومات غير املشمولني في 
أي إعان ُنشر في الصحف منذ 
فبراير 2018 حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال، كما يرجى تزويدي 
بكشف تفصيلي يبني وظيفة كل 
منهم وشهادته العلمية وراتبه 

وتاريخ تعيينه.
2 -ك��ش��ف تفصيلي يبني 
أس���م���اء ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني في 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ات��ص��االت 
وتقنية املعلومات منذ 2 يناير 
2018 ح��ت��ى ت���اري���خ ورود 
السؤال، سواء أكانوا مديرين أو 
مساعدين أو وك��اء أو مراقبني 
أو م��وظ��ف��ني أو مستشارين 
وسواء أكانوا أصحاب وظائف 
قيادية أو إشرافية، مرفقا معه 
تاريخ تعيني كل منهم وشهادته 

العلمية وراتبه.

مهلهل املضف 
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استقبل نائب رئيس مجلس األمة أحمد خليفة 
الشحومي ف��ي مكتبه ال��ي��وم سفير جمهورية 
الصني الشعبية تشانغ جيانوي. وجرى خال 

اللقاء استعراض العاقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني إل��ى جانب بحث ومناقشة ع��دد من 

املوضوعات والقضايا ذات االهتمام املشترك.

»التشريعية« ناقشت قانون
املفوضية العليا لالنتخابات 

عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
اجتماعاً أمس األربعاء ملناقشة قانون املفوضية 
العليا لانتخابات، فيما تعقد جلنة الشؤون 
الداخلية والدفاع اجتماعاً ملناقشة املوضوعات 

الواردة على جدول أعمالها.
وجتتمع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
صباح ال��ي��وم  اخلميس ملناقشة املوضوعات 

املدرجة على جدول أعمالها.

وزير الدفاعوزير الصحةوزيرة االشغال 

احلجرف: ما خطة القطاع النفطي 
الستيعاب الشباب الكويتي

أعلن  النائب مبارك احلجرف  عن توجيهه 
سؤالني إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر النفط د.ب���در امل��ا، ع��ن خطة ال���وزارة 
والقطاع النفطي في استيعاب الشباب الكويتي ، 
ووزير املالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار عبد الوهاب الرشيد، بشأن تعيني 
مدير تنفيذي ف��ي البنك ال��دول��ي ممثا لدولة 

الكويت، ونص السؤاالن على ما يلي:
سؤال إلى وزير النفط

يعد النفط املصدر الرئيس للدخل في الدولة 
ويعد الشباب الكويتي هم الثروة التي يجب 
استثمارها وتأمينها على ثروات الوطن والشباب 
لديهم من القدرة والطموح الكبير الذي يؤهله 
لتحقيق جناحات متتالية في شتى املجاالت، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -النسبة املطلوبة لتجاوز اختبار اللغة 

االجنليزية للدبلوم في الوظائف النفطية.
2 -ما احتياجات الشركات النفطية للدبلوم 
ف��ي التخصصات املرتبطة بالقطاع النفطي 
خصوصا تخصصات التكنولوجيا وكذلك 

التخصصات الهندسية؟
3 -من يضع اختبارات التخصصات التي 
حصلت في جامعة الكويت في الشدادية؟ هل 
هي شركة النفط أم املركز املعني في تصميم 

االختبارات في جامعة الكويت في الشدادية؟
4 -م��ا خطة ال���وزارة والقطاع النفطي في 
استيعاب الشباب الكويتي مع توجهات القيادة 
الرشيدة الستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب 
الكويتي ليمارس اخلبرة النفطية على أرض 

الواقع؟
سؤال إلى وزير املالية

في شأن تعيني مدير تنفيذي في البنك الدولي 
ممثا لدولة الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 -هل أعلن عن حاجة وزارة املالية إلى شغل 

وظيفة ممثل عن الكويت في البنك الدولي؟
2 -هل جرى تعيني دكتور من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي التدريب في ه��ذه الوظيفة 

حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة؟
3 - ما التخصص الدقيق لشهادة الدكتوراة 

للدكتور املعني في هذه الوظيفة؟
4 -ما اسم اجلامعة التي حصل منها على 

شهادة املاجستير؟
5 -هل أدين الدكتور بسرقة أبحاث علمية 
في الهيئة؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فهل أحيل 
إلى مجلس تأديبي؟ وما العقوبات القانونية 
التي صدرت في حقه بعد إدانته بسرقة أبحاث 

علمية؟

مبارك احلجرف 

العرو أقام حفل استقبال للمهنئنيالديحاني تبادل التهاني مع املباركني في رمضان

أقام النائب مبارك العرو في ديوانه مبنطقة 
ال��س��ام حفل استقبال مبناسبة ح��ل��ول شهر 
رم��ض��ان، حيث تضرع احل��ض��ور ال��ى الله أن 
يحفظ ال��ك��وي��ت وأه��ل��ه��ا م��ن ك��ل س��وء وي��دمي 
عليها اخلير واألم��ن واألم��ان وان تبقى امل��ودة 
السمة التي متيز ه��ذا الشعب الكرمي. وخال 

االستقبال تبادل احلضور التهاني والتبريكات 
بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت 
وتقاليدهم في التواصل مبثل ه��ذه املناسبات 
الدينية واالجتماعية التي جتسد احملبة واإلخاء، 
داعني الله أن يعيده على الكويت وأهلها باخلير 

واليمن والبركات.

زيد العرو ومبارك العرو خال ترحيبهم باملهنئني يعلــن مديــر

ــي  ــة فـ ــة العامـ ــور الجمعيـ ــركاء لحضـ ــع الشـ جميـ
 9 الســـاعة   2023/4/2 بتاريـــخ  الشـــركة  مقـــر 
صباحـــًا العتمـــاد الميزانيـــة الســـنوية للشـــركة 

2022  ،2021  ،2020  ،2019 لســـنوات 

استقبل النائب فرز الديحاني املهنئني بحلول 
شهر رمضان املبارك في ديوانه مبنطقة اشبيلية، 
حيث ت��ب��ادل احل��ض��ور التهاني والتبري��كات 
باملناسبة الكرمية، داعني الله أن يعي���د الش��هر 
الفضيل على الكويت وشعبها باخلير واليمن 

والبرك���ات. كما استذكر اجلميع خ��ال حفل 
االستقبال ال��ذي أقامه النائب ف��رز ال��دي حاني 
للمهنئني بحلول شهر رمضان املبارك عادات أهل 
الكويت في التراحم والتواصل بني أهلها التي 

تقوم على املودة واحملبة والتآخي.

فرز الديحاني مستقبا مهنئيه 

اجلمهور استقبل مهنئيه بشهر رمضان 
استقبل النائب فايز اجلمهور املهنئني بحلول شهر رمضان 
املبارك، في ديوانه مبنطقة اشبيلية، حيث تبادل احلضور 

األحاديث الودية والتهاني والتبريك����ات بالشه�ر الفضي�ل.
وخ��ال االستقبال، أكد اجلميع أن الكويت في ظل أجواء 
رمضان تعيش نعما كثيرة، منها األمن واألمان والتواصل الذي 
جبل عليه املجتمع في جميع املناسبات، وأن شهر رمضان شهر 
اخلير يجتمع فيه الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، 
داع��ني الله أن ي��دمي األم��ن واألم��ان على الكوي����ت وشعبها 

الكري����م.
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سمير خضر

مسيرة النجاة
تأسست النجاة اخليرية في دول��ة الكويت عام 
1978م، وأشهرت بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
حتت رق��م )75(. وتبَنّت ُمنذ تأسيسها العديد من 
البرامج واملشاريع، التي تهدف إلى التصدي ملشكالت 
اجلهل، والفقر، واملرض. وإمياًنا بأن التعليم هو مفتاح 
تنمية املجتمعات وازدهارها؛ ُشيدت مدارس النجاة 
اخلاصة املنتشرة في شتى مناطق الكويت، بهدف 
بناء جيٍل متميز علمًيا وتربوًيا، يكون قادًرا على حتمل 

املسؤولية جتاه نفسه ووطنه.
كما أنشأت العديَد من جلان الزكاة ملساعدة الفقراء 
واحملتاجني داخل الكويت وخارجها لتوفير مقومات 
احل��ي��اِة الكرمية لتلك ال��ف��ئ��ات، عبر إط��الق العديد 
من برامج ومشاريع التكافل االجتماعي، والتمكني 
االقتصادي، والرعاية الصحية، وغيرها من املشاريع 

اخليرية األخرى.
استمَرّت النجاة اخليرية في تنفيذ مبادرات إنسانية 
مليئة بالشغف بتغيير حياة املجتمعات الفقيرة حول 
العالم، فأصبحت خير سفير للكويت، وحجر زاوية في 
ميادين العمل اإلنساني. واجلمعية منذ إنشائها وهي 
جمعية والدة، حيث انبثق عنها العديد من اجلمعيات 
ذات الشأن واجلهد، كجمعية العون املباشر، وصندوق 
إعانة املرضى، وجمعية التواصل احلضاري، وجمعية 

املنابر القرآنية، وغيرها. 
ما هي ال��رؤي��ة والرسالة التي تنطلق منهما النجاة 

اخليرية ؟
- الرؤية : جمعية إنسانية تنموية رائدة عاملًيا.

الرسالة : حتسني حياة املستفيدين في املجاالت 
اإلنسانية والتنموية والتعليمية واخليرية من خالل 
مبادرات وبرامج ومشاريع وشراكات استراتيجية 

مستدامة وكفاءات بشرية متخصصة.
ُر دائًما في إيجاد قيمٍة مستدامة  القيم  االستدامة: نفكِّ
في كل م��ش��روٍع خيري نعمل على إط��الق��ه؛ لتعظيم 
الفائدة من هذه املشاريع ولتعزيز فرص التنمية في 

املجتمعات التي نعمل فيها.
التمكني: احلرص على التعليم والتدريب والتأهيل 
والتوعية والثقيف، وم��ا ي��ؤدي إليه ذل��ك م��ن منو 
وإبداع، ضمن األطر املالئة للعمل، ومبا يؤدي إليه من 
تطوير قدرات العاملني واملستفيدين وبناء القيادات 
والكفاءات، وفي ظل السعي الدائم من القيادة العليا 
على دعم التدريب والتمكني ومتابعة حتقيق األهداف 

اإلستراتيجية.
اجل����ودة: نعكف دائ��ًم��ا ع��ل��ى حت��س��ني عملياتنا 
وبرامجنا ومشاريعنا عبر متابعة مؤشرات األداء 
املختلفة، وتطويرها وحتديثها ومراقبتها باستمرار 
مبا يضمن أن تلبي مخرجاتها معايير اجلودة املطلوبة 
القائمة على السرعة في التنفيذ دون أية أخطاء وفق 

تكلفة منضبطة.
احل��وك��م��ة:  نحرص على أن تتم إدارة اجلمعية 
وعملياتها وأنشطتها في إط��ار من احلوكمة الفاعلة 
والراشدة التي تستهدف الصالح العام، في ظل شفافية 

بناءة وامتثال وتقيد بنهج الدولة وضوابطها.
الشراكة: نحرُص على حتقيق الشراكة مع أكبر 
قدر ممكن من الشركات، واملؤسسات الفاعلة، وممثلي 
املجتمع احمللي؛ لدعم جهودهم في حتقيق املسؤولية 
املجتمعية م��ن جهة، وتطوير برامجنا اإلنسانية 
ومواجهة التحديات املتزايدة في مجال العمل اإلنساني 

من جهة أخرى.
التميُّز: نحرُص على التميز في أداء عملنا، وإجناز 
مهامنا عبر استقطاب كفاءات بشرية تتمتع برؤًى 
إبداعية وحلول مبتكرة؛ تذلل الصعاَب وتصنُع الفارَق 

د الطريَق نحو تطوير برامجنا اإلنسانية. ومتهِّ
برامج رئيسية : نسعى في النجاة اخليرية لعالم 
ميلؤه األم��ل، ويخلو من الفقر واجلهل، ويعيش فيه 
الناس بكرامة وإنسانية؛ وذلك عبر تبني مجموعة من 
البرامج واملشاريع النوعية التي تهِدف إلى حتقيق 
التنمية لألفراد واملجتمعات التي نعمل بها، كما نطمح 
من خ��الل تلك البرامج إل��ى دع��م رؤي��ة دول��ة الكويت 
2035 ومساندة اجلهود الدولية الرامية إلى حتقيق 
أه��داف التنمية املستدامة اخلاصة ب��األمم املتحدة؛ 

فتأتي البرامج التالية في أولويتنا:
تعليم أف��ض��ل: التعليم اجل��ي��د للجميع أح��د أهم 
الوسائل لتحقيق التنمية املستدامة، وإدارًكا منا للدور 
املهم ال��ذي يلعبه التعليم في صنع مستقبل أفضل 
لألفراد واملجتمعات؛ أنشأنا في كافة مناطق الكويت 
العديد من املدارس النموذجية التي يتخرج فيها آالف 
الطالب سنوًيا، كما اهتمت النجاة اخليرية ببناء 
املراكز التعليمية، وكفالة طالب العلم في الدول الفقيرة 
املسلمة؛ ملنح فرص التعليم املناسب لتلك املجتمعات، 
واحلفاظ على هويتها، وضمان مواكبة وتيرة التغيير 

املتسارعة على نحو متزايد في عالم اليوم.
صحة جيدة:ضماُن احلياة الّصحية جلميع األعمار 

عامٌل أساسٌي في بناء املجتمعات ونهضتها، وانطالًقا 
من ذلك عملنا في النجاة اخليرية على حتسني فرص 
تلقي احمل��روم��ني وال��ف��ق��راء للخدمات الصحية من 
خالل العديد من مبادرات بناء املُستشفيات واملراكز 
الصحية، وإقامة املخيمات الطبية، وتوزيع األدوية 
على املرضى، وتسيير القوافل الصحية إل��ى القرى 
والتجمعات البشرية شديدة الفقر ومتدنية مستوى 

املعيشة والرعاية الصحية.
متكني اقتصادي: نقوم في النجاة اخليرية بالتركيز 
على إنشاء املشاريع التنموية إدراًكا منا ألهمية تلك 
املشاريع في حتقيق أهداف التمكني املجتمعي، ومن 
هذا املنطلق نتبنى إقامة مشاريع خيرية صغيرة ُمدّرة 
للدخل؛ بهدف حصول أصحاب الدخل احمل��دود على 
وسائل اإلنتاج والكسب؛ ليكونوا بذلك قادرين على 
العيش بكرامة، ومن تلك املشاريع: مشروع ماكينة 
اخلياطة، والّركشا )دراج��ة نقل أمتعة(، وم��زارع 
األغنام، واحملالت الوقفية، ومناحل العسل، ومشروع 
البقرة احللوب، باإلضافة إلى إقامة مشاريع وقفية 

تضمن التمويل املستمر للمشاريع اخليرية.
مياه نظيفة: احلصول على مياه الشرب النظيفة 
تظل واح��دة من أكبر التحديات التي تواجه املاليني 
ح��ول العالم، لذلك نعمل في النجاة اخليرية على 
تبني العديد من املشاريع التي تدعم حق اجلميع في 
احلصول على املياه الصاحلة للشرب، إمياًنا منا بأن 
املاء اآلمن يغير كل شئ، فهو من شأنه تقليص اإلنفاق 
على الصحة، ومنح األطفال مزيًدا من الفرص لالهتمام 
بالتعليم، وزيادة الوقت املتاح للعمل واإلنتاج؛ ولذا 
عمدت النجاة اخليرية على إقامة اآلالف من مشاريع 
حفر اآلب��ار االرت��وازي��ة، وتوصيل نقاط املياه؛ في 
املجتمعات الفقيرة واحملتاجة؛ بهدف إحداث حتّسن 

حقيقي في جودة احلياة في تلك املجتمعات.
تكافل اجتماعي: متكني الفئات الضعيفة من 
مواجهة مصاعب احلياة اليومية والعيش بكرامة 
ي��أت��ي على رأس أول��وي��ات��ن��ا ف��ي النجاة اخليرية، 
ومن هذا املنطلق نقوم بتنفيذ العديد من املشاريع 
��خ قيم التكافل االجتماعي  اإلنسانية ال��ت��ي ُت��رِسّ
وتوفر مقومات احلياة الكرمية لهذه الفئات، ومن 
أهمها رعاية وتأهيل األيتام، وكفالة األسر املُتعِفّفة، 
وتوزيع حلوم األضاحي، وإفطار الصائمني، وتوزيع 

السالت الغذائية.
واجلمعية تتوجه في اختيار وتسويق وتنفيذ 

برامجها ومشاريعها إلى املشاريع ذات البعد النوعي 
اخل���ادم ب��ص��ورة مباشرة الحتياجات ال��ن��اس في 

مختلف أوقاتهم، والذي يحقق النقلة النوعية
 مساهمات ومشاركات في الكوارث واجلوائح:

- مساهمات اجلمعية في كارثة تسونامي دول 
جنوب شرق آسيا عام 2004.

- مساهمة اجلمعية في عالج تداعيات أزمة سوريا 
منذ 2011 وحتى اآلن.

- مساهمة اجلمعية ف��ي فيضانات البوسنة 
والهرسك وجمهورية صربيا في 2014.

- مساهمة اجلمعية في عالج تداعيات أزمة اليمن 
منذ 2015 وحتى اآلن.

- مساهمة اجلمعية ف��ي ع��الج ت��داع��ي��ات أزم��ة 
الروهينغا منذ 2016 وحتى اآلن.

- مساهمة اجلمعية في »فزعة الكويت« أثناء 
جائحة كوفيد19.

نشاطها من  باملئة   70 نحو  متثل  بالداخل  مشاريعها 

خ��اص��ة  ح��م��ل��ة  ب��اخل��ي��ر«  »أب���ش���روا   : ال��ون��دة 
املتعففة   األسر  عن  اإليجارات  سداد  مبلف 

ت����خ����رج  ال�������ك�������رمي  ال�������ق�������رآن  ح�����ل�����ق�����ات  دع��������م 
ح������اف������ظ     1000 م����������ن  أك���������ث���������ر  س�������ن�������وي�������ا 

 .. اخليرية  النجاة 
إفطار مليون صائم بالكويت و25 دولة أخرى

  أك��د  نائب املدير العام بجمعية النجاة اخليرية 
الدكتور جابر عيد الوندة أن اجلمعية انتهت من وضع 
التصور النهائي حلمالت شهر رمضان املبارك 1444 

ه�����
وأوض��ح الوندة أن اخلطة شملت تنفيذ مشروع 
إفطار مليون صائم داخل الكويت وفي 25 دولة أخرى، 
حيث تطمح النجاة اخليرية إلفطار مليون صائم داخل 

وخارج الكويت.
وأشار الى ان من احلمالت الرمضانية الرائدة ذات 
البصمة املميزة للنجاة اخليرية داخل الكويت حملة 
»أبشروا باخلير« واخلاصة مبلف س��داد اإليجارات 
عن األسر املتعففة داخل الكويت والتي يستفيد منها 
العوائل الكويتية وغيرها من اجلنسيات واجلاليات 

املقيمة على أرض الكويت وذلك بعد استيفاء األوراق 
الرسمية التي تثبت وتؤكد حاجة األسرة للمساعدة.

واض��اف ال��ون��دة: نطرح على احملسنني في شهر 
القرآن مشروع دعم حلقات القرآن الكرمي والتي تضم 
عدد 30 حلقة قرآنية، مؤكداً أن إدارة »ورتل« لشؤون 
القرآن الكرمي خرجت أكثر من 1100حافظ وحافظة 
للقرآن الكرمي كامالً، بجانب األف املنتسبني حللقاتها 

القرآنية.
وأوضح أن مشاريع النجاة اخليرية داخل الكويت 
متثل قرابة %70 من عملها ومنها مشروع » الزكاة« 
والذي من خالله ننفذ العديد من املشاريع التي يجوز 
فيها إخراج الزكاة والتي تساهم في حتسني واقع أالف 
املستفيدين ، بجانب توزيع املساعدات املالية الشهرية 

واملقطوعة لألسر وتوزيع السالل الرمضانية وتوزيع 
األجهزة الكهربائية كالثالجات واملكيفات والبرادات 
لألسر الفقيرة وغيرها من املشاريع اإلنسانية الرائدة 
التي تعكس خيرية الكويت اإلنسانية ، ومنها كذلك 

مشاريع التعريف باإلسالم .
وأش��ار الوندة ال��ى بعض اجن��ازات النجاة  حيث 
اجنزت اجلمعية مشاريع تنموية مختلفة في مختلف 
البلدان الفقيرة حول العالم منها بناء وترميم  80 منزل 
، وتوزيع مشروع البقرة احللوب 82 مشروع وبناء 6 
قرى وتوزيع مكائن خياطة لعدد 328 أسرة ، وتوزيع 
مشروع مراكب الصيد استفاد منها 20 صياد بأسرته 
، وتوزيع مشاريع عربات الركشا املنتجة ، وكذلك 

توزيع عدد 13 مشروع مناحل العسل على 13 أسرة .

وأكد الوندة أن املشاريع اخلارجية بالنجاة في 
رمضان متعددة ، وتبث األمل والتفاؤل في نفوس 

آالف املستفيدين، ومن هذه املشاريع عمليات العيون 
وحفر اآلبار، واملشاريع اإلغاثية والتنموية، ومساعدة 
ط��الب العلم وكفالة ط��الب العلم، وب��ن��اء امل��دارس 
واملراكز التعليمية، ومساعدة األسر املتعففة، ومساعدة 
املرضى وبناء دور األيتام وبناء بيوت الفقراء، وبناء 

املساجد وتوزيع املصحف الشريف وإقامة احللقات 
القرآنية، وبناء املستشفيات واملراكز الطبية واملراكز 

اإلسالمية.

ق�ص�ص �لقر�آن

التقاليد  على  يحافظون  قطر  أهل 
»رمضان« في  الراسخة  الشعبية 

الله  عصوا  السبت«  »أصحاب 
وخنازير قردة  فمسخهم 

الله  رسول  حواري   .. العوام  بن  الزبير 
الله سبيل  في  سيفه  سل  من  وأول 

رجال حول �لر�صولمنوعات رم�صانية

Thursday 30th March 2023 - 16th year  - Issue No.4076اخلميس 8 رمضان 1444 ه�/30 مارس 2023 - السنة  السادسة عشر - العدد 4076



ذكرت قصة اصحاب السبت في القران 
الكرمي لكي ناخذ منها عبرة ، تبدا القصة 
ب��ان اليهود كانوا ال يذهبون للعمل يوم 
السبت و يخصصون يوم السبت للعبادة 
فقط و هذا كان بامر من الله بعد ان طلب 
منه اليهود سبحانه ان يخصص لهم يوما 
للعبادة و التقرب منه و ت��رك الدنيا و 
امورها و للراحة ايضا و اصبح اليهود يوم 
السبت يقومون بجميع انواع العبادات لله 

سبحانه و تعالى .
كانوا اليهود يعتمدو على رزقهم في 
باقي االيام دون السبت على صيد احليتان 
، و كما جرت سنة الله عز وجل في خلقه 
بان يبتليهم لكي يختبر قوة احتمالهم و 
صبرهم على البالء ، و هذا االبتالء ايضا 
كان من اجل تربية نفوسهم على الطاعة و 

عدم اجلشع
و ك��ان ب��الء الله لليهود ه��و ان��ه جعل 
احليتان التي كانت تعد مصدر رزق لليهود 
ال تاتي س��وا ي��وم السبت ال��ذي خصصه 
الله للعبادة فقط و عدم السعي فيه وراء 
ال��رزق ، و هنا تالحظ رد فعل اهل القرية 
عندما الحظ اليهود ان احليتان تقترب فقط 
ي��وم السبت و تبتعد باقي االي��ام . و هنا 
انقسم اليهود الى فرق ، فرقة منهم ضعفت 
عزائمهم و االخ��رة قوة عزائمهم الميانهم 

بالله .
وكان اليهود قبل بعثة النبي، صلى الله 
عليه وسلم، يكتمون هذه القصة ملا فيها 
من التوبيخ وال��ذل لهم على ما ج��رى مع 
بعض أسالفهم من بني إسرائيل من اإلهالك 
واملسخ، لكن الله فضحهم، عندما أوحى 
إلى نبيه بأحداثها ليحذر اليهود من تعنتهم 
وتكبرهم ورفضهم اإلميان به، وليذكرهم 
مبا حل بإخوانهم، فقد زعم اليهود، أن بني 
إسرائيل لم يكن فيهم عصيان وال معاندة ملا 
أمروا به، ولذا أمر الله نبيه أن يسألهم على 
جهة التوبيخ لهم عن ه��ذه القرية، وهي 
على املشهور من أق��وال املفسرين، تسمى 
»أيلة« على شاطئ بحر القلزم بني مدين 

والطور.
يقول تعالى: )َواْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي 
ْبِت  َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ
ًعا َوَيْوَم  إِْذ َتأِْتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّ
ا َكاُنوا  اَل َيْسِبُتوَن اَل َتأِْتيِهْم َكَذِلَك َنْبلُوُهْم مِبَ
��ٌة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن  َيْفُسُقوَن * َوإِْذ َقاَلْت أُمَّ
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا  َقْوًما اللَُّه ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّ
ا  ُكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن * َفلَمَّ َقاُلوا َمْعِذَرًة إَِلى َربِّ
ْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن  ��ُروا ِبِه أَْنَ َنُسوا َما ُذكِّ
ا  وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُموا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس مِبَ السُّ
ا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه  َكاُنوا َيْفُسُقوَن * َفلَمَّ
ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِق��َرَدًة َخاِسِئنَي(، »األعراف: 
اآلي���ات 163 - 166«، وتقع القرية التي 
ذكرت قصتها في القرآن الكرمي على شاطئ 
البحر األح��م��ر، حيث يقيم ك��ان »أصحاب 
السبت« الذين فسقوا، وذك��ر املفسرون أن 
هذه القصة كانت في زمن داود عليه السالم، 
لكن القرآن الكرمي لم يذكر اسمها وال اسم 

البحر الذي تقع عليه، فهنا املهم العظة.
خصص الله لهم ي��وم السبت للعبادة، 
وح��رم عليهم أن ينشغلوا ب��أم��ور الدنيا، 
ألنهم قوم ال يحافظون على العبادة في باقي 
األيام، كان بنو إسرائيل ميتنعون عن العمل 
والتجارة والصناعة والصيد يوم السبت، 
إذ كان هذا األمر حراما في شريعتهم، ابتالء 
لهم من الله، وكذلك حرم عليهم صيد السمك 
عقاباً وامتحاناً لهم، فكثر السمك في هذا 
اليوم فلم يطيقوا الصبر وحتايلوا وحبسوه 

فيصطادوه بعد ذلك.
قال ابن عباس وغيره، إن اليهود كانوا 
متمسكني بدين التوراة في حترمي السبت 
في ذلك الزمان، فكانت احليتان قد ألفت 
منهم السكينة في هذا اليوم، وذلك أنه كان 
يحرم عليهم االصطياد فيه، وكذلك جميع 
الصنائع والتجارات واملكاسب، فكانت 
احليتان يكثر عددها في ذلك اليوم، فتأتي 
ظاهرة آمنة مسترسلة، فال يهيجونها؛ 
ألنهم كانوا يصطادونها بقية أيام األسبوع، 
حتى اختبرهم بكثرة احليتان يوم السبت، 

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها.
ابتالء من الله

ويوجه ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، 
أن يسألهم عن القرية التي كانت مجاورة 
للبحر، وم��ا وق��ع بأهلها، إذ يعتدون في 
السبت بصيد السمك املأمورين بتركه فيه، 
حيث تأتيهم حيتانهم شرعاً، ظاهرة على 
املاء، وفي سائر األيام ال تأتيهم ابتالء من 
الله. اشتهى أح��د أه��ل القرية أك��ل السمك 
فأغواه الشيطان وزي��ن له القيام بحيلة 
للصيد، فأتى إلى شاطئ البحر يوم السبت 
ورأى سمكة كبيرة تسبح فربط ذيلها 
بحبل ووض��ع الطرف اآلخ��ر في وتد على 

الشاطئ وذه��ب، فلما انقضى النهار عاد 
وأخذ السمكة وشواها فانبعثت رائحتها، 
فأتاه جيرانه يسألونه عن ذلك، فأنكر ما 
فعل، وملا أصروا عليه، قال إنه جلد سمكة 
وجدته وشويته، فلما كان السبت اآلخر 
فعل مثل ذل��ك فلما سألوه، ق��ال إن شئتم 

صنعتم كما أصنع، وأخبرهم ففعلوا مثله.
استعمال احليلة

وتفنن بنو إسرائيل في استعمال احليلة 
للصيد يوم السبت ال��ذي نهاهم عنه، فقام 
بعضهم ي��وم اجلمعة بحفر حفر متصلة 
بالبحر بواسطة ممرات يسهل سدها، وكثر 
هذا وفعله الكثيرون، ووصل بهم األمر إلى 
أن اصطادوها يوم السبت عالنية وباعوها 
في األس��واق، فكان هذا من أعظم االعتداء، 
ورأى ال��ن��اس أن م��ن صنع ه��ذا ال يبتلى، 
فعمرت األسواق بها، وأعلن الفسقة بصيدها.
ملا جاهر الفساق بطريقتهم قام علماء بني 
إسرائيل ونهوهم وخوفوهم فلم يقبلوا، 
فجعلوا بينهم وب��ني الفساق ج���دارا ولم 
يعودوا يساكنوهم، كما قال تعالى: )َوإِْذ 
ٌة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهلُِكُهْم  َقاَلْت أُمَّ
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة إَِلى  أَْو ُمَعذِّ
ُكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن، »سورة األعراف: اآلية  َربِّ
164«، فافترقوا إلى ثالث فرق، فرقة عصت 
وصادت وكانوا نحوا من سبعني ألفا، وفرقة 
نهت وتنحت وكانوا اثني عشر ألفاً، وفرقة 
تنحت ول��م تنه ول��م تعص وه��ذه األخيرة، 
قالت للثانية التي نهت عن احلرام، لم تعظون 
قوما عصاة سيهلكهم الله وسيعذبهم، فقال 
الناهون عن املنكر موعظتنا من باب التذكير 

لعلهم يتقون ويتراجعون.
ملا لم يستجب العاصون، أخذهم الله 
بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون، فنص 
سبحانه على ن��اة الناهني، وسكت عن 
الساكتني، فهم ال يستحقون مدحا فيمدحوا، 

وال ارتكبوا عظيماً فيذمون.
جزاء الفاسقني

في الليل جاء أمر الله فانتقم من الذين 
فسقوا ومسخ شبانهم ق��ردة وعجائزهم 
خنازير، فقام الذين أمروا باملعروف ونهوا 
ع��ن املنكر صباحاً وذه��ب��وا إل��ى أعمالهم 
ومجتمعاتهم فلم يروا أحداً من الفاسقني، 
فاستغربوا وتساءلوا فيما بينهم وقام 
أح��ده��م ووض���ع سلما على اجل���دار فلما 
أش��رف على القوم رأى عجباً، إذ أصبح 
الفساق قردة لها أذناب يتعاوون ويقفزون 
على بعضهم، وخنازير تصدر أصواتاً 
قبيحة، ففتحوا عليهم األب��واب ودخلوا، 
وصار كل قرد يأتي قريبه من اإلنس فيشم 

ثيابه ويبكي.  ول��م يبق ال��ذي��ن مسخوا 
أحياء أكثر من ثالثة أيام، لم يأكلوا خاللها 
ولم يشربوا ولم يخرج منهم نسل، وكانوا 

عبرة ملن بعدهم من األمم.
سورة األعراف

سورة األع��راف من أطول السور املكية 
وهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص 
األنبياء من بداية خلق آدم إلى نهاية اخللق 
م���روراً ب��ن��وح، وه���ود، وص��ال��ح، ول��وط، 
وشعيب، وموسى عليهم السالم وعلى 

رسولنا أفضل الصالة والسالم.
وال��س��ورة جتسد ال��ص��راع ال��دائ��م بني 
احلق والباطل وكيف أن الباطل يؤدي إلى 
الفساد في األرض، وفي قصص كل األنبياء 
الذين ورد ذكرهم في السورة تظهر لنا 
الصراع بني اخلير والشر وبيان كيد إبليس 
آلدم وذريته لذا وجه الله أربعة ن��داءات 
متتالية ألبناء آدم ب� )يابني آدم( ليحذرهم 
من عدوهم الذي وسوس ألبيهم آدم حتى 
أوقعه في املخالفة ألمر الله. كما تعرضت 
السورة الكرمية إل��ى أصناف البشر فهم 
على مّر العصور ثالثة أصناف: املؤمنون 
الطائعون، العصاة، والسلبيون الذين هم 
مقتنعون لكنهم ال ينفذون إما بدافع اخلجل 
أو االمباالة وعدم االكتراث. والسلبية هي 
من أهم املشاكل التي تواجه الفرد واملجتمع 
واألم��ة. وج��اءت اآلي��ة لتحذرنا أنه علينا 

ان نحسم مواقفنا في هذه احلياة ونكون 
من املؤمنني الناجني يوم القيامة وال نكون 
كأصحاب األعراف الذين تساوت حسناتهم 

وسيئاتهم وينتظرون أن يحكم الله فيهم.
وسميت السورة )األعراف( لورود ذكر 
اس��م األع���راف فيها وه��و س��ور مضروب 
بني اجلنة والنار يحول بني أهلهما وروى 
جرير ع��ن حذيفة أن��ه سئل ع��ن أصحاب 
األع��راف فقال: هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول 
اجلنة وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول 
النار فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي 

الله فيهم.
وقد بدأت السورة مبعجزة القرآن الكرمي 
على ال��رس��ول وأن ه��ذا ال��ق��رآن نعمة من 
الله على اإلنسانية جمعاء فعليهم أن 
يتمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا 
بسعادة الدارين ويكونوا من الناجني يوم 
القيامة ومن أهل اجلنة. )ِكَتاٌب أُنِزَل إَِلْيَك 
ْنُه ِلُتنِذَر ِبِه  َف��الَ َيُكن ِفي َص��ْدِرَك َح��َرٌج ِمّ
ن  ِبُعواْ َما أُنِزَل إَِلْيُكم ِمّ َوِذْكَرى ِللُْمْؤِمِننَي* اَتّ
ا  ِبُعواْ ِمن ُدوِنِه أَْوِلَياء َقلِيالً َمّ ُكْم َوالَ َتَتّ ِبّ َرّ

ُروَن( آية 2 3- َتَذَكّ
النموذج األول من صراع احلق والباطل: 
قصة آدم مع ابليس ويبني لنا تعالى في 
هذه القصة كما في باقي السورة كيف أن 
احلق ينتصر في النهاية على الباطل. وقد 
ج��اءت كلمة )فدالهما بغرور( )َفَدالَُّهَما 

��َج��َرَة َب���َدْت َلُهَما  ��ا َذاَق���ا ال��َشّ ِب��ُغ��ُروٍر َف��لَ��َمّ
َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن 
ُهَما أََل��ْم أَْنَهُكَما  ِة َوَناَداُهَما َرُبّ َنّ َوَرِق اجْلَ
ْيَطآَن  َجَرِة َوأَُقل َلُّكَما إَِنّ الَشّ َعن ِتْلُكَما الَشّ
ِبنٌي( آية 22 في وصف إغواء  َلُكَما َع��ُدٌوّ ُمّ
الشيطان آلدم لتبني لنا معنا كيف أن 
الذين اليحسمون أمورهم ومواقفهم كأنهم 
معلقني ف��ي البئر ال ه��م هالكون وال هم 
ناجون مما يؤكد على أن علينا أن نحدد 
موقفنا من ال��ص��راع بني احل��ق والباطل. 
فسبحانه تعالى ما أبلغ ه��ذا القرآن وما 

أحكم وصفه وألفاظه.
ع��رض ي��وم القيامة وق��ص��ة أصحاب 
األع��راف: )اآلي��ات 44 51-( تذكر اآليات 
قصة أص��ح��اب األع����راف ال��ذي��ن تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم وبقوا على األعراف 
ينتظرون حكم الله فيهم. واألعراف قنطرة 
عالية على شكل ع��رف بني اجلنة والنار 
واملكث عليها مؤقت ألن في اآلخرة الناس 
إما في النار أو في اجلنة. وأصحاب األعراف 
كانوا يعرفون احل��ق والباطل لكنهم لم 
يحسموا أمرهم فحبسوا بني اجلنة والنار 
حتى يقضي الله فيهم )َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب 
َوَعلَى األَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم 
ِة أَن َسالٌَم َعلَْيُكْم َلْم  َنّ َوَن��اَدْواْ أَْصَحاَب اجْلَ
َيْدُخلُوَها َوُه��ْم َيْطَمُعوَن( آية 46. فعلينا 
أن ال نضع أنفسنا في هذا املوقف ونعمل 
جاهدين على أن نكون من أهل اجلنة حتى 

ال نقف هذا املوقف على األعراف.
عرض مناذج من صراع احلق والباطل عبر 
قصص األنبياء على مر العصور: عرضت 
اآليات قصة كل نبي مع قومه والصراع بني 
اخلير والشر وكيف أن الله ينجي نبيه ومن 
اتبعه على ع��دوه��م. قصة ن��وح م��ع قومه 
ُبوُه َفأََنْيَناُه َواَلّ��ِذي��َن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك  )َفَكَذّ
ُهْم َكاُنواْ َقْوماً  َوأَْغَرْقَنا اَلِّذيَن َكَذُّبواْ ِبآَياِتَنا إَِنّ
َعِمنَي( آية 64، قصة هود )َفأََنْيَناُه َواَلِّذيَن 
ُبواْ  ا َوَقَطْعَنا َداِبَر اَلِّذيَن َكَذّ َنّ َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمّ
ِبآَياِتَنا َوَم��ا َكاُنواْ ُمْؤِمِننَي( آية 72، قصة 
صالح )آية 73 – 79(، قصة لوط )َفأََنْيَناُه 
َوأَْهلَُه إاِلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن( آية 83، 
قصة شعيب )َقاَل امْلأَُل اَلِّذيَن اْسَتْكَبُرواْ ِمن 
َقْوِمِه َلُنْخِرَجَنَّك َيا ُشَعْيُب َواَلِّذيَن آَمُنواْ َمَعَك 
ا  ِمن َقْرَيِتَنا أَْو َلَتُعوُدَنّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَل أََوَلْو ُكَنّ

َكاِرِهنَي( آية 88.
مقارنة بني احلسم وال��ت��ردد في قصة 
موسى وفرعون والسحرة: اآليات توضح 
كيف حسم السحرة موقفهم من نبي الله 
موسى بعدما رؤوا احلق وأخ��ذوا موقفاً 
واضحاً من فرعون وأتباعه وآمنوا بالله 
��َع��َنّ أَْي��ِدَي��ُك��ْم  ومب��ا ج��اء به موسى )ألَُق��ِطّ
ْن ِخالٍَف ُثَمّ ألَُصلَِّبَنُّكْم أَْجَمِعنَي*  َوأَْرُجلَُكم ِمّ

ا  َنا ُمنَقلُِبوَن * َوَما َتنِقُم ِمَنّ ا إَِلى َرِبّ َقاُلواْ إَِنّ
َنا أَْفِرْغ  َنا مَلَّا َجاءْتَنا َرَبّ ا ِبآَياِت َرِبّ إاِلَّ أَْن آَمَنّ
َنا ُمْسلِِمنَي( اآليات 124  َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوَفّ
– -125 126، وتردد بني إسرائيل باتباع 
موسى )َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللِّه 
َواْصِبُرواْ إَِنّ األَْرَض ِلّلِه ُيوِرُثَها َمن َيَشاء 
ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتِّقنَي* َقاُلواْ أُوِذيَنا 
ِمن َقْبِل أَن َتأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل 
ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم ِفي  ُكْم أَن ُيْهلَِك َعُدَوّ َعَسى َرُبّ
األَْرِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَملُوَن( )اآليات 128 
– 129( وهذه عبرة لنا بأن التردد ال يؤدي 

إلى احلق واجلنة.
قصة أهل السبت: وكيف حتايلوا على 
الله ألنهم لم يحسموا مواقفهم بالتسليم 
الكلي لله وتطبيق ما يعتقدونه عملياً حتى 
يكونوا من الفائزين، لكنهم كانوا يعتقدون 
شيئاً وميارسون شيئاً آخر. )واَْسأَْلُهْم َعِن 
اْلَقْرَيِة اَلِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن 
ْبِت إِْذ َتأِْتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم  ِفي الَسّ
عاً َوَي��ْوَم الَ َيْسِبُتوَن الَ َتأِْتيِهْم َكَذِلَك  ُشَرّ

ا َكاُنوا َيْفُسُقوَن( آية 163 َنْبلُوُهم مِبَ
 فئات بني إسرائيل:  عرضت السورة 
فئات بني إسرائيل الثالثة، فهم إما: عصاة، 
أو مؤمنون ينهون ع��ن امل��ع��اص��ي، وإم��ا 
متفرجون سلبيون وهذه الفئات موجودة 
في كل املجتمعات. السلبيون قالوا )َوإَِذ 
��ْن��ُه��ْم ِل��َم َت��ِع��ُظ��وَن َق��ْوًم��ا اللُّه  ���ٌة ِمّ َق��اَل��ْت أَُمّ
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا( آية 164  ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعِذّ
ُكْم  واملؤمنون ردوا )َقاُلواْ َمْعِذَرًة إَِلى َرِبّ
ُقوَن( آية 164. وقد ذكر الله  َوَلَعلَُّهْم َيَتّ
لنا كيف ّنى الفئة املؤمنة وعاقب الفئة 
العاصية كما في قصة أصحاب األع��راف 
���ُرواْ ِب��ِه أََنْيَنا اَلِّذيَن  ا َنُسواْ َما ُذِكّ )َفَلَمّ
وِء َوأََخ��ْذَن��ا اَلِّذيَن َظلَُمواْ  َيْنَهْوَن َعِن الُسّ
ا َكاُنواْ َيْفُسُقوَن( آية 165،  ِبَعَذاٍب َبِئيٍس مِبَ
ولم يذكر هنا مصير الفئة السلبية، بعض 
العلماء يقولون أنهم مع الفئة الضالة 
الظاملة ألنهم لم ينهوا عن السوء والبعض 
اآلخ��ر ي��رى أنهم سكتوا عن احل��ق والله 
سيحسم وضعهم يوم القيامة لذا لم يرد 

ذكرهم في السورة والله أعلم.
إذن بعد هذا العرض للسورة نستنتج 
أنه علينا االبتعاد عن السلبية وعلينا أن 
نحسم مواقفنا من اآلن ألننا تريد أن ندخل 
اجلنة بإذن الله وال نريد أن نكون مذبذبني 
ال إل��ى ه��ؤالء وال إل��ى ه��ؤالء وعلينا أن ال 
يثنينا عن نصرة احل��ق ال خجل وال عدم 
مباالة أو قلة اك��ت��راث وال ضعف. ولعل 
الغفلة هي من أهم أسباب التردد والسلبية 
فعلينا ان نسعى أن ال نكون من الغافلني 
ألن الغافل قد يكون أس��وأ من العاصي، 
فالعاصي قد يتوب كما فعل سحرة فرعون 
أما الغافل فقد يتمادى في غفلته إلى حني 
ال ينفع معه الندم وال العودة. )َوَلَقْد َذَرأَْنا 
ِنّ َواإلِنِس َلُهْم ُقلُوٌب الَّ  َن اجْلِ َم َكِثيًرا ِمّ َهَنّ جِلَ
َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم 
آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها أُْوَل�ِئَك َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم 

أََضُلّ أُْوَل�ِئَك ُهُم اْلَغاِفلُوَن( آية 179.
وتأتي ختام السورة لتركز على البعد 
���َك  َبّ ع��ن الغفلة وح��س��م االم���ر )َوإْذُك�����ر َرّ
ْهِر  عاً َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَ ِفي َنْفِسَك َتَضُرّ
َن  ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدِوّ َواآلَص��اِل َوالَ َتُكن ِمّ

اْلَغاِفلنَِي( آية 205
والسجدة في اآلية األخيرة كأمنا جاءت 
لتزيد في النفس االستعداد للحسم فرمبا 
بهذه السجدة يصحى الغافل من غفلته 
ويحسم السلبي موقفه إذا عرف بني يدي 
من يسجد فيعود إلى احلق )إَِنّ اَلِّذيَن ِعنَد 
َك الَ َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسِبُّحوَنُه  َرِبّ
َوَل���ُه َي��ْس��ُج��ُدوَن( آي��ة 206. وق��د ختمت 
ال��س��ورة بإثبات التوحيد كما ب��دأت به 
وفي هذا دعوة إلى اإلميان بوحدانية الله 
في البدء واخلتام. وه��ذه السوة مرتبطة 
بسورة األنعام ألن االبتعاد عن السلبية 
وح��س��م امل��وق��ف ه��و م��ن توحيد ال��ل��ه في 

املعتقد والتطبيق أيضاً.

رسم تعبيري

alwasat.com.kw قصص القرآن

م الله عليهم الصيد والعمل في هذا اليوم حرَّ

»أصحاب السبت« عصوا الله فمسخهم قردة وخنازير
إعداد:

هشام املنشاوي

حينما نتطرق إلى القصص الواردة في القرآن الكرمي وماذا فيها 
فإننا نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات 
السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز، فقد اشتمل القرآن 
على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل 
قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور، واملغزى 
من ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق، فهناك 
قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها 

في سورة واآلخر في سورة أخرى.
والعبرة من ذكر القصص في القرآن، التحذير من وقوع املسلمني 

فيما وقع فيه بنو اسرائيل وأخذ العظة واحليطة لتجنب أخطائهم، 
فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء. فهذه 
القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس، ففيها احلكم 

والعبر ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه، نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في 
حلقات رمضانية متتالية، سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من 
مغزاها وال��دروس املستفادة منها، وتكون خير معني لنا في فهم 
ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا 

يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم النصير.

ال������ي������ه������ود ق�����ب�����ل ب����ع����ث����ة ال�����ن�����ب�����ي ك�������ان�������وا ي���ك���ت���م���ون 
ه���������ذه ال�����ق�����ص�����ة مل�������ا ف����ي����ه����ا م�������ن ال�����ت�����وب�����ي�����خ وال���������ذل

ت�����أت�����ي  ال  احل�������ي�������ت�������ان  ب�����ج�����ع�����ل  ال�������ل�������ه  اب��������ت��������اه��������م  
ف���ق���ط ل�����ل�����ع�����ب�����ادة  امل�����خ�����ص�����ص  ال�����س�����ب�����ت  ي����������وم  إال 

للصيد  احل��ي��ل��ة  اس��ت��ع��م��ال  ف���ي  إس���رائ���ي���ل  ب��ن��و  ت��ف��ن 
خ��������ال ي��������وم ال�����ع�����ب�����ادة ال���������ذي ن����ه����اه����م ال�����ل�����ه ع��ن��ه

تفننوا للصيد يوم السبتانتقام الله منهم كان شديد

القصة سبب متسك اليهود بنظرية داروين
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متثل جزءًا من الهوية القطرية لتنتقل من جيل إلى جيل 

أهل قطر يحافظون على التقاليد الشعبية الراسخة في »رمضان«
إعداد:

مازن خرابة

شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك مناسبة دينية 
واجتماعية يتعهدها القطريون باحملافظة 
على القيم االجتماعية واملوروثات الشعبية 
املرتبطة به كجزء من الهوية القطرية، حيث 

يسعى أهل قطر إلحياء هذه العادات كل عام.
وأك���د خ��ب��راء ف��ي ال��ع��ل��وم االجتماعية 
وال��ت��راث، ف��ي تصريحات خاصة لوكالة 
األنباء القطرية، على حرص أهل قطر على 
احملافظة على التقاليد الشعبية الراسخة، 
التي متثل جزءاً من الهوية القطرية لتنتقل 
من جيل إل��ى جيل، مشددين على أن��ه مهما 
اختلفت مظاهر االحتفاء بالشهر الفضيل، 
فإن القيم التي يحملها شهر الصوم تظل جزءاً 
من هوية املجتمع، وإن اختلفت مظاهرها 

وأشكالها.
وقالت الدكتورة فاطمة علي الكبيسي، 
رئيس قسم العلوم االجتماعية في جامعة 
قطر ل� “قنا”: إن املجتمع القطري كان قدمياً 
وال يزال زاخراً بالكثير من القيم االجتماعية، 
وأهمها التعاون والتكافل والتراحم بني 
ال��ن��اس، م��ش��ددة على أن املجتمع القطري 
حرص على االلتزام بهذه القيم قدمياً على 
الرغم من صعوبة احلياة آن��ذاك، باإلضافة 
إلى االهتمام بتعزيز الروابط االجتماعية 
القوية بني األهل واجليران، فكان الفرد يشعر 

باآلخر احملتاج فيفزع إليه باملساعدة.
وأضافت أن القيم الدينية كانت األكثر 
س��ي��ادي��ة ف��ي شهر رم��ض��ان، حيث يشعر 
اإلنسان في املجتمع القطري بروحانية هذا 
الشهر، كما أن مظاهر االس��ت��ع��داد متيزت 
بالبساطة نظرا لطبيعة احل��ي��اة ف��ي تلك 

الفترة.
وأك��دت أنه ما زال هناك العديد من القيم 
التي يحافظ عليها القطريون اليوم مثل 
التعاون والتراحم والتكافل من خالل البحث 
عن األشخاص احملتاجني ملساعدتهم، وزيارة 
األقارب لتهنئتهم بالشهر الفضيل، وتبادل 
الهدايا والطعام، وإن صبغت عليه بعض 
املظاهر املبالغ فيها؛ نظرا لنمط املجتمع 

االستهالكي حالياً.
وأوضحت رئيس قسم العلوم االجتماعية 

في جامعة قطر أن تغير املجتمعات وتطورها 
سنة كونية، فال يبقى مجتمع على حال، 
وبالتالي تختلف املظاهر االجتماعية نظرا 
الرتفاع املستوى املعيشي، كما أن االحتكاك 
بالثقافات العديدة التي حتتضنها بالدنا 
لها أث��ر كذلك على طريقة االحتفال، فنرى 
احل��رص على التزيني للشوارع والبيوت، 
وتبادل الهدايا الرمضانية منوهة بحرص 
أفراد املجتمع القطري على مساعدة الفقراء 
ف��ي ه��ذا الشهر، مشيرة إل��ى أن الكثيرين 
يحرصون على إخ��راج زكاتهم في الشهر 

الفضيل.
وأش���ارت إل��ى اهتمام املجتمع القطري 
بتعزيز ال��ت��راب��ط األس���ري وال��ع��ائ��ل��ي بل 
واملجتمعي أيضاً، فيجتمعون في الغبقة 
ويحرصون على ع��ادة القرنقعوه، وسط 
املشاعر الروحانية والتكافل االجتماعي 
املوجودة في املجتمع القطري، مشددة على 
أن هذه القيم ستظل راسخة في املجتمع وإن 

اختلفت صور التعبير عنها.
وأش��ارت الدكتور فاطمة الكبيسي إلى 

ض����رورة ت��ع��زي��ز امل����وروث الشعبي ل��دى 
األج��ي��ال اجل��دي��دة، وذل��ك م��ن خ��الل حرص 
األس��رة على مشاركة األبناء هذه املظاهر، 
وتذكيرهم بأهميتها وداللتها، وكيف كانت 
وكيف أصبحت، والتأكيد عليهم بضرورة 
التراحم وال��ت��ع��اون والتكافل، باإلضافة 
إلى التركيز على أهمية هذا الشهر الفضيل 
ف��ي حياة ك��ل مسلم، حيث ينبغي حرص 
اآلب���اء على اصطحاب أبنائهم معهم في 
كل مظاهر ه��ذا الشهر الفضيل من صالة، 
وزي��ارة أق��ارب، وتقدمي املعونات، ليكتسب 
األبناء ه��ذه السلوكيات، وتظل تلك القيم 
راسخة في املجتمع، داعية إلى استثمار روح 
شهر رمضان امل��ب��ارك في تعزيز الروابط 
بني املجتمع من خ��الل ال��زي��ارات العائلية 

واالحتفاالت التراثية.
وم��ن جانبه، ق��ال خليفة السيد املالكي، 
الباحث في ال��ت��راث القطري، في تصريح 
مماثل ل� “قنا”: إن شهر رمضان له مكانة 
خاصة عند القطريني قدميا، ول��ه ارتباط 
خاص بالقيم والعادات واملوروثات، فقد كان 

القطريون يتجهزون الستقبال رمضان قبل 
حلوله بشهر كامل، فكانت املرأة القطرية تعد 
»خبز الرقاق« الذي يصنع منه الثريد، وتدق 
احلب وهكذا، فقد ارتبطت العادات القطرية 
بأطعمة معينة في هذا الشهر، مثل: الهريس، 
والثريد، والساقو، واللقيمات، وغيرها، فهي 

طبخات ارتبطت بشهر رمضان في الغالب.
وأضاف أن االستعداد لهذا الشهر يشمل 
اختيار التوابل والبهارات اخلاصة، فلكل 
طبخة توابلها، فالصالونة )أي املرقة أو 
احل��س��اء( تختلف ع��ن اللحم ع��ن مجبوس 
السمك )أي الكبسة(، كما جتدد ربة املنزل 
األوان��ي املنزلية مع بداية رمضان، خاصة 
األوان���ي التي حتتفظ ب��احل��رارة، وتختار 

األجمل في التصميم.
وأشار خليفة السيد املالكي إلى أن رمضان 
في قطر كان شهر اللقاءات االجتماعية األول، 
ففيه يتجمع الناس عقب صالة التراويح في 
املجالس ويتبادلون أطراف احلديث، فضال 
عن ال��زي��ارات العائلية والتكافل الشعبي، 
حيث تقوم األسر بتوزيع الطعام، فال ميكن 

أن تصنع أس��رة طعاما دون أن تعطي منه 
جيرانها، وهكذا نرى حرص القطريني على 
أن تظل مثل ه��ذه ال��ع��ادات ح��اض��رة بقوة 
داخل املجتمع، وذلك عبر إحياء هذه التقاليد 
واملوروث الشعبي باستمرار، مشيرا إلى أن 
هناك بعض التغيرات في املظاهر، لكن القيم 

االجتماعية ال تزال راسخة.
وحت��دث عن بعض املظاهر التي ما زال 
أهل قطر يحافظون عليها ضمن موروثهم 
الشعبي مثل “الغبقة”، وهي اسم لوليمة 
تؤكل عند منتصف الليل، والهدف منها جمع 
الناس على وليمة واح��دة، فهناك جتمعات 
خاصة بالشباب، وجتمعات أخرى خاصة 
للرجال الكبار، وك��ذل��ك للنساء جتمعهن 
اخلاص، الفتا إلى أن “الغبقة” قدميا لم تكن 
للغرباء وال البعيدين عن أهل احلي، ولكن 
م��ع تغير املجتمع أصبحت ت��أخ��ذ أشكاال 
جديدة، فأصبحت تقام في مجالس الرجال 
لألصدقاء واملعارف أو في الفنادق واملطاعم، 
وكذلك تقوم بعض الشركات واملؤسسات 
ب��دع��وة العاملني فيها، ك��ن��وع م��ن تعزيز 

التقارب بني الزمالء والتعارف أكثر فيما 
بينهم، مؤكدا أن “الغبقة” ال تخلو من الطعام 

القطري التقليدي الشهي.
كما أش��ار إلى القرنقعوه، ال��ذي يعد من 
العادات التراثية الرمضانية السائدة التي 
تناقلتها األجيال في دولة قطر ودول اخلليج 
أيضا، وه��ي احتفال في ليلة املنتصف من 
رمضان، حيث حتضر العائالت احللويات 
وامل��ك��س��رات، وتتجهز الستقبال األط��ف��ال 
ال��ذي��ن يجوبون ش���وارع الفريج )احل��ي( 
وي��ط��رق��ون األب����واب، وي��غ��ن��ون األه��ازي��ج 
املرتبطة بهذه املناسبة، لكي يحصلوا على 
نصيبهم من احللويات وامل��ك��س��رات، وهي 
فرحة كبيرة ينتظرها الكبار والصغار، فهي 
مناسبة اجتماعية نشجع فيها األطفال على 
صيامهم خالل الشهر، ونكافئهم باملكسرات 
واحللويات، لتتم مكافأتهم مرة أخرى على 
إمتامهم صيام الشهر بالعيدية يوم العيد، 
م��ش��دداً على أن املجتمع القطري ال ي��زال 
متمسكاً بعاداته وقيمة وموروثاته املرتبطة 

بالشهر الفضيل.

احللو مّر.. املشروب 
األشهر على موائد 

اإلفطار في السودان

 أم��ام إن��اء معدني كبير ُوض��ع على موقد يعمل باحلطب 
املشتعل في إحدى ضواحي اخلرطوم، جلست وصال عبد الغني 
)43 عاماً( تعّد املشروب األشهر الذي يتناوله السودانيون في 

شهر رمضان.. إنه “احللو ُمّر”.
وف��ي قرية أم ُعشر جنوب العاصمة، متسك ه��ذه امل��رأة 
السودانية بلوح خشبي مسّطح صغير وتبسط عجينة الذرة 
التي ُيصنع منها هذا املشروب احمللي، فوق سطح اإلناء الساخن.

وتقول عبد الغني، وهي ترتدي ثوباً سودانياً تقليدياً برتقالي 
اللون: إنهم ورثوا مشروب “احللو مر” من أمهاتهم وجداتهم. 

وتضيف أنه “مشروب أساسي ُتعتبر املائدة فارغة من دونه”.
ورغ��م احل��ي��رة التي يوحي بها اس��م��ه، إال أن السودانيني 
يعتبرون هذا املشروب املكافأة املنعشة التي يستحقونها بعد 

نهار طويل من الصيام.
واعتادت السودانيات في شهر رمضان، أن يجتمعن سوّية 

لتجهيز املشروب وتوزيعه في ما بينهن على أسرهن.
وتشير عبد الغني إل��ى أن النسوة ف��ي امل��دن ال يحّضرن 
بأنفسهّن هذا املشروع، لكن “ال يزال يتعني عليهّن تقدمي احللو 

مّر على املائدة.. فيشترينه جاهزاً”.
وتوضح الشابة السودانية أن حتضير هذا املشروب يبدأ قبل 
شهر رمضان بأسابيع، إذ يتعني حصد الذرة النابتة وجتفيفها 
في الشمس، ثم طحنها قبل مزجها مع توابل معينة مثل احللبة 

أو الكمون.
ثم ُينقع اخلليط ألي��ام مع السكر وامل��اء، قبل االنتقال إلى 

مرحلة التقليب على النار.
ومبجرد أن تبرد العجينة، ُتغمر في املاء البارد وُتنقع مجددا 
حتى ينتج عنها مشروب أحمر اللون يشبه الشاي، لكّنه ُيقدم 

بارداً، حتى يساعد في تخفيف حّدة املناخ احلار اجلاف.
وتقول عبد الغني: ميكن أن نعلم بحلول رمضان هنا عند شم 

رائحة “احللو مر” تفوح من املنازل.

مشروب احللو مر

القطريون يحافظون على العادات الشعبية في رمضانإعداد خبز الرقاق

دربالة: غالبية مرضى الكبد ميكنهم صيام رمضان.. بشروط
أك��د الدكتور معتز درب��ال��ة، استشاري أول 
اجلهاز الهضمي وأم��راض الكبد مبؤسسة حمد 
الطبية، أن غالبية مرضى الكبد من ذوي احلاالت 
املستقرة يستطيعون صيام رمضان من دون 
مضاعفات محتملة، لكنه ش��دد على أن بعض 
احلاالت التي يتعني على املريض فيها عدم الصوم 
تتمثل في مرضى االلتهاب الكبدي الفيروسي 
احل���اد، وم��رض��ى دوال���ي امل���ريء، واالستسقاء، 

والغيبوبة الكبدية.
وحول تصنيف مرضى الكبد بالنسبة للصوم، 
قال الدكتور دربالة لوكالة األنباء القطرية: إن 
هناك حاالت مرضية حادة، مثل االلتهاب الكبدي 
الفيروسي احلاد من األن��واع )أ، ب، ج(، فهؤالء 

ميتنع عليهم الصوم.
أم��ا بالنسبة للحاالت املزمنة املستقرة مثل 
ح��االت الفيروس أو االلتهاب الكبدي أو اخللل 
في وظائف الكبد أو املصابني بدهون على الكبد، 
فهؤالء املرضى ميكنهم الصوم، ورمبا كان الصوم 

مفيدا لهم، حيث يفيد بحرق هذه الدهون.
وأض��اف الدكتور معتز درب��ال��ة أن أصحاب 
احل���االت املزمنة لكن ف��ي درج���ات متأخرة من 
امل��رض مثل مرضى دوال��ي امل��ريء واالستسقاء، 
والغيبوبة ال��ك��ب��دي��ة، وم��رض��ى الكبد املزمن 
املصحوب مبرض السكري فهؤالء يستحب لهم 
اإلفطار من الناحية الطبية، كما أن مرضى اخللل 
املناعي للكبد وأم��راض الكبد الوراثية وأمراض 
كبدية منذ الطفولة ومصابي فيروس الكبد )ب، 
ج( فهؤالء ميكنهم الصوم ولكن بعد استشارة 

الطبيب املعالج أوال.
وأش��ار إل��ى أهمية اتباع ال��ع��ادات الغذائية 
السليمة ملريض الكبد ف��ي رم��ض��ان، حيث من 
املهم اختيار نوعية األطعمة التي ال تضر بصحة 
مريض الكبد، ولعل رم��ض��ان فرصة لتنظيم 
مواعيد الغذاء والوجبات، لذا ينصح املريض 
الصائم أن يبدأ فطوره مبشروب سكري خفيف، 
وأخذ فترة قصيرة من الراحة لصالة املغرب، ثم 

العودة إلى تناول الفطور.
ونصح بأن تشتمل الوجبة على النشويات 

والسكريات والبروتينات، وتقل بها كمية الدهون 
للحد األدنى، خاصة ملرضى الدهون على الكبد، 
كما يفضل أن حتتوي الوجبة على الفواكه لتمده 
بالسكريات مع شرب السوائل، واالبتعاد عن 
الكثير من األطعمة املقلية، مبا في ذلك الوجبات 
السريعة واحملار غير املطبوخ، ويتعني ملريض 
الكبد أن يتناول نظاما غذائيا متوازنا يضم 
جميع املجموعات الغذائية كاحلبوب والفواكه 
واخل��ض��روات واللحوم والفاصوليا واحلليب 
وال��زي��ت، وت��ن��اول الطعام ال��ذي يحتوي على 
األل��ي��اف؛ ألنها تساعد الكبد على العمل على 
املستوى األمثل، فيمكن للفواكه واخلضراوات 
وخبز احلبوب الكاملة واألرز واحلبوب أن تعتني 
باحتياجات اجلسم من األلياف، وباإلضافة لذلك 
يجب شرب الكثير من املاء حيث مينع اجلفاف، 

ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل.
وعن صوم املرضى الذين أجريت لهم عملية 
زراع���ة كبد يوضح الدكتور درب��ال��ة أن ه��ؤالء 

املرضى لهم خصوصية، فخالل السنة األول��ى 
بعد إمتام زراعة الكبد ال ميكنهم الصوم ألسباب 
طبية، أما بعد مرور السنة األولى فعلى املريض 
مراجعة طبيبه قبل الصوم للتأكد من حالة الكبد 
امل���زروع، فالصوم مقبول بعد م��رور سنة على 

الزراعة بشرط مراجعة الطبيب املعالج أوالً.
وميكن ملريض الكبد الصائم تنظيم جرعات 
أدوي��ت��ه، وبالنسبة للمرضى الذين يعاجلون 
باألقراص ميكنهم تناول اجلرعات عند اإلفطار 
والسحور، وبالنسبة ملرضى زرع الكبد الذين 
يسمح لهم بالصوم حسب الشروط املوضحة، 
فيتناولون األدوي��ة املثبتة للكبد امل��زروع عند 

اإلفطار والسحور.
أما املرضى الذين يتناولون أدوية مدرة للبول 
أو أدوي��ة لعالج دوال��ي امل��ريء، أوضح الدكتور 
دربالة أن هناك قاعدة طبية تقول إن ه��ؤالء ال 
ميكنهم الصوم، حيث ال ميكن إعادة توزيع وقت 
تناول األدوي���ة، وال ميكن منع األدوي���ة عنهم، 

كما أن مرضى الكبد املصابني بأمراض أخرى 
مصاحبة مثل الضغط أو السكري أو الربو فهؤالء 
يحتاجون ملراجعة الطبيب؛ م��ن أج��ل تنظيم 

مواعيد تعاطي األدوية في رمضان.
وعن احل��االت الطارئة التي ميكن أن تواجه 
مريض الكبد أثناء صومه، يشير إل��ى أن��ه إذا 
كانت حالة مريض الكبد مستقرة وغير متقدمة 
فلن يواجه متاعب أثناء الصوم، وهناك املتاعب 
الشائعة لدى بعض املرضى، فهي تبدأ بالدوخة، 
ومن ثم قد يظهر االصفرار على املريض، وهنا 

ينصح املريض باإلفطار.
أما املدخنون من مرضى الكبد فأكد أن التدخني 
يسبب اإلص��اب��ة ب��أم��راض أخ���رى ت��ض��اف إلى 
مرضهم بالكبد، وبالتالي فقد متنع تلك األمراض 
الناشئة عن التدخني املريض من تناول أدوية 
مهمة لعالج الكبد، ويبقى أن ال��ص��وم فرصة 
مواتية للتوقف واالم��ت��ن��اع ع��ن التدخني مدى 

احلياة.
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األردن.. تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان املبارك 
أطلقت تكية أم علي، حملتها لشهر 
رمضان املبارك حتت شعار “زكاتكم 
بتكمل معادلة اخلير”، بهدف جذب 
التبّرعات نحو برنامج الزكاة الذي يتم 
تصريفه لدعم برنامج الطرود الغذائية 
الشهرية لديها مبوجب فتوى من دائرة 

اإلفتاء العام.
وبحسب بيان للتكية، يوم األحد، 
ق��ال مدير ع��ام التكية سامر بلقر، إن 
احل��م��ل��ة ت��ه��دف إل���ى جتسيد معاني 
التكافل املجتمعي بني أبناء املجتمع 

األردن��ي، وتسليط الضوء على الدعم 
املستدام لألسر املعتمدة لديها وعددها 
20 أل��ف أس��رة ف��ي جميع محافظات 

اململكة.
وبنّي أن التكية تدعم األسر في شهر 
رمضان وباقي أشهر السنة، وتستلم 
ه���ذه األس���ر ط����رودا غ��ذائ��ي��ة شهرية 
تتضمن 19 مادة غذائية تكفي إلعداد 
وجبتي السحور واإلف��ط��ار ف��ي شهر 
رمضان، وإلع��داد ثالث وجبات يومياً 

في باقي أشهر السنة.

وأش��ارت إلى أن التكية تعقد موائد 
ال��ّرح��م��ن يومياً خ��الل شهر رمضان 
في مقرها الرئيسي في عمان، وتوفر 
للصائمني وجبة إفطار حتتوي على 
حلوم، وأرز، وص��وص، وخبز، وحبة 
ف��واك��ه، وقطعة حلويات، وستوزع 
ما يقارب 30 أل��ف وجبة إفطار على 
األس��ر احملتاجة ضمن موائد الرحمن 
التي ستقيمها بالتعاون مع اجلمعيات 

الشريكة لها.
وأكد بلقر أن احلملة في رمضان هذا 

العام ستركز على دوره��ا في توفير 
طرود غذائية شهرية ل�20 ألف أسرة 
محتاجة في جميع محافظات اململكة، 
مشيرا إلى أن الطرود هي تبرعات من 

اخليرين األردنيني.
وأشار إلى أن التكية تستقبل طوال 
العام الزكاة وفقاً لألحكام والضوابط 
الشريعة اإلسالمية ومبوجب فتوى 
صادرة عن دائرة اإلفتاء العام وتخضع 
مل��ع��اي��ي��ر ح��وك��م��ة ص���ارم���ة تضمن 
شفافيتها في كل خطوة، مبينا أن التكية 

تستقبل أيضا في شهر رمضان املبارك 
وخ���الل ال��ع��ام جميع أوج���ه التبرع 
األخ����رى، م��ث��ل ال��ص��دق��ات ووج��ب��ات 
إفطار صائم وكفاالت األسر والطرود 
الغذائية والذبائح، لدعم برنامج الدعم 

الغذائي املستدام لألسر األشد فقرا.
وتتضمن احلملة كذلك توزيع طرود 
غذائية شهرية على األسر املعتمدة لدى 
التكية ، وزك��اة الفطر في أواخ��ر أيام 
الشهر الفضيل؛ للمساهمة في تخفيف 

معاناة األسر احملتاجة.



هو أبو عبد الله الزبير بن العوام 
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي ب��ن ك��اب القرشي األس��دي، 
ويجتمع مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قصي، 
وهو حواري رسول الله وابن عمته، 
أم��ه صفية بنت عبد املطلب، وأحد 
العشرة املشهود لهم باجلنة، وأحد 
أصحاب الشورى، أسلم وهو حدث 
وله ست عشرة سنة، ولم يتخلف 
عن غ��زوة غزاها رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقد تعّرض بعد إسامه للتعذيب، 
فقد روي أن ع��ّم الزبير ك��ان يعلق 
الزبير ف��ي حصير، وي��دخ��ن عليه 
بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، 

فيقول الزبير: ال أكفر أبداً.
أول من سل سيفه في سبيل الله

عن سعيد بن املسيب، ق��ال: أول 
من سّل سيفه في ذات الله الزبير بن 
العوام، وبينما الزبير بن العوام قائل 
في شعب املطابخ، إذ سمع نغمة: 
أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُقِتل، فخرج من 
البيت متجرداً السيف َصْلتاً، فلقيه 
َة َكَفَّة، فقال: »ما  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َكَفّ
شأنك يا زب��ي��ر؟« ق��ال: سمعت أنك 
ُقِتلْت، قال: »فما كنت صانعاً؟« قال: 
أردت والله أن أستعرض أهل مكة، 
قال: فدعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخير. قال 
سعيد: أرجو أن ال تضيع له عند الله 

عز وجل دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
  هجرته للحبشة

ومل��ا اشتد إي���ذاء قريش لرسول 
اللهملسو هيلع هللا ىلص وألصحاب احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأشار عليهم بالهجرة إلى احلبشة 
ليكونوا في جوار النجاشي ذلك امللك 
العادل، فكانوا عنده بخير دار مع 
خير جار، وظلوا على تلك احلال من 
األم��ن واالستقرار إلى أن نزل رجل 
من احلبشة لينازع النجاشي في 
امللك، فحزن املسلمون لذلك حزناً 
شديداً، وخافوا أن يظهر ذلك الرجل 
على النجاشي وه��و ال يعرف حق 
الصحابة األطهار وال يعرف قدرهم، 
وهنا أراد الصحابة � رضي الله عنهم 
� أن يعرفوا أخبار ال��ص��راع الدائر 
بني النجاشي وبني هذا الرجل � على 

اجلانب اآلخر من النيل.
في غزوة بدر: 

كان الزبير رضي الله عنه فارساً 
مقداماً، وبطاً مغواراً، لم يتخلَّف عن 
مشهد واحد من املشاهد، تراه في كل 
غ��زوة وف��ي كل معركة، فقد اتصف 
بالشجاعة اخل��ارق��ة، والبطولة 
ال����ن����ادرة، واإلخ������اص ال��ك��ام��ل، 
والتفاني إلع��اء كلمة احل��ق، ولقد 
ب��ذل الزبير رض��ي الله عنه الكثير 
في سبيل الله، وجعل نفسه وماله 
وقفاً لله � عز وج��ل �، فأكرمه الله 
ورفعه في الدنيا واآلخرة، فقد كانت 
عليه عمامة صفراء معتجراً بها يوم 
بدر، فعن عروة أنه قال: كانت على 
الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل 
جبريل على سيماء الزبير. فيالها 
من منقبة ال توازيها الدنيا مبا فيها، 
وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد 

الله بن الزبير:
ج��ّدي اب��ُن عّمِة أَْح��َم��َد َوَوِزي����ُرُه            

ْقراِء ِعْنَد الباِء َوَفاِرُس الَشّ
َل َف���اِرٍس              َوَغ�����َداَة َب���ْدٍر َك���اَن أََوّ

ْفراِء َشِهَد الَوَغى في الألََّمِة الَصّ
َن��َزَل��ْت ِبِسيَماُه املَ��اِئ��ُك ُن��ْص��َرًة             

ِباحَلْوِض يوَم َت�آَلَب األْعَداُء
وعن الزبير ق��ال: لقيت يوم بدر 
عبيدة ب��ن سعيد ب��ن ال��ع��اص وهو 
مدجج ال ُي��رى منه إال عيناه، وهو 
يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو 
ذات الكرش، فحملت عليه فطعنته 
ف��ي عينه ف��م��ات، ق��ال ال��زب��ي��ر: لقد 
وضعت رجلي عليه ثم متطأت، فكان 
اجلهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. 
فسأله إياها رسول الله فأعطاه، فلما 
قبض رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص أخ��ذه��ا، ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاها، فلما قبض 

أب��و بكر سأله إي��اه��ا عمر فأعطاه 
إياها، فلما ُقتل عثمان وقعت عند 
آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، 

فكانت عنده حتى قتل.
هذا اخلبر يصور لنا دقة الزبير 
بن العوام في إصابة الهدف، حيث 
استطاع أن يضع احلربة في عني ذلك 
الرجل مع ضيق ذلك املكان وكونه قد 
وزع طاقته بني الهجوم وال��دف��اع، 
فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة 
جداً لكونه قد حمى جسمه باحلديد 
الواقي، لكن الزبير استطاع إصابة 
إح��دى عينيه، فكانت بها نهايته، 
ولقد كانت اإلصابة شديدة العمق 
مما يدل على قوة الزبير اجلسدية، 
إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة 
الهدف. وقد كان يوم بدر مع رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص فارسان: الزبير على فرس 
على امليمنة، واملقداد بن األسود على 

فرس على امليسرة.
في غزوة أحد

قال الزبير رضي الله عنه: جمع 
لي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبويه يوم أحد. وهذا 
دل��ي��ل على قتاله وب��أس��ه ف��ي تلك 
املعركة، فقد اَتّصف رضي الله عنه 
بالثبات والعزمية وح��ب الشهادة 
في سبيل الله تعالى، وقد وصف لنا 
رضي الله عنه ما فعله أبو دجانة 
األنصاري في تلك الغزوة، فعندما 
التحم اجل��ي��ش��ان واش��ت��د القتال، 
وش��رع رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يشحذ في 
همم أص��ح��اب��ه، ويعمل على رفع 
معنوياتهم، وأخذ سيفاً وقال: »من 
يأخذ مني ه��ذا؟« فبسطوا أيديهم، 
كل إنسان منهم يقول: أنا� وكان من 
ضمنهم الزبير �، قال: »فمن يأخذه 
بحقه؟« فأحجم القوم، فقال سماك 
ب��ن خ��رش��ة أب��و دج��ان��ة: وم��ا حقه 
ي��ا رس��ول ال��ل��ه؟ ق��ال: »أن تضرب 
ب��ه ال��ع��دو حتى ينحني« ق���ال: أنا 
آخذه بحقه. فدفعه إليه، وكان رجاً 
شجاعاً يختال عند احل���رب � أي: 
ميشي مشية املتكبر � وح��ني رآه 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يتبختر بني الصفني. 
ق��ال: »إنها ملشية يبغضها الله إال 
في هذا املوطن«. ووصف الزبير بن 
العوام ما فعله أبو دجانة يوم أحد 
فقال: وجدت في نفسي حني سألت 
رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص السيف فمنعنيه 
وأعطاه أبا دجانة وتركني، والله 
ألنظرن ما يصنع! فاتبعته، فأخرج 
عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، 
فقالت األن��ص��ار: أخ��رج أب��و دجانة 
عصابة املوت، وهكذا كانت تقول له 

إذا تعصب، فخرج وهو يقول:
أََن����ا اّل�����ِذي َع���اَه���َدن���ي َخ��لِ��ي��لِ��ي                    

ْفِح َلَدى الَنِّخيَل  َوَنْحُن بالَسّ
ْه���َر ف��ي ال��ُك��ُي��وِل               أَْن ال أق���وَم ال���َدّ

ُسوِل أَْضِرُب ِبَسْيِف اللِه والَرّ
فجعل ال يلقى أحداً إال قتله، وكان 
من املشركني رجل ال يدع جريحاً إال 
ذف��ف عليه، فجعل كل منهما يدنو 
من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع 
بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتني، 
فضرب امل��ش��رك أب��ا دج��ان��ة فاتقاه 

بدرقته فعضت بسيفه، وضربه 
أبو دجانة فقتله، ثم رأيته قد حمل 
السيف على مفرق رأس هند بنت 
عتبة ثم ع��دل السيف عنها، فقلت: 
الله ورسوله أعلم، قال أبو إسحاق: 
قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يحمس 
الناس حماساً شديداً، فصمدت له، 
فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا 
امرأة، فأكرمت سيف رسول الله أن 

أضرب به امرأة.
وع���ن ه��ش��ام، ع��ن أب��ي��ه، قالت 
عائشة: ي��ا ب��ن أختي ك��ان أب���واك � 
يعني الزبير وأبا بكر � من }اَلِّذيَن 
ُس��وِل ِم��ْن َبْعِد  اْسَتَجاُبوا ِللَِّه َوال��َرّ
َم��ا أََص��اَب��ُه��ُم اْل��َق��ْرُح{ ]آل عمران: 
172[. ملّ��ا انصرف املشركون من 
أحد، وأصاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: 
من ينتدب لهؤالء في آثارهم، حتى 
يعلموا أّن بنا قوة، فانتدب أبو بكر 
والزبير في سبعني، فخرجوا في آثار 
املشركني، فسمعوا بهم فانصرفوا، 
قال تعالى: } َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن 
َسْسُهْم ُسوٌء { ]آل  اللَِّه َوَفْضٍل َلْم مَيْ

عمران: 174[ لم يلقوا عدواً.
وملا استشهد حمزة بن عبد املطلب 
رض��ي الله عنه ف��ي أُح��د ج��اءت أم 
الزبير صفية بنت بعد املطلب لتنظر 
إل��ى أخيها وق��د مثل به املشركون، 
فجدعوا أنفه، وبقروا بطنه، وقطعوا 
أذنيه ومذاكيره، فقال رس��ول الله 
ملسو هيلع هللا ىلصالبنها الزبير بن العوام: »الَقها 
فأرجعها، ال ترى ما بأخيها«، فقال 
لها: يا أمه إن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يأمرك 
أن ترجعي، قالت: ولم؟ وقد بلغني 
أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما 
أرضانا مبا كان من ذل��ك، ألحتسنب 
وألص��ب��رن إن ش��اء ال��ل��ه، فلما جاء 
الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى 
رسول الله، فأخبره بذلك، قال: خِلّ 
سبيلها، فأتته، فنظرت إليه، فصلت 

عليه واسترجعت، واستغفرت له.
وج��اء في رواي��ة عن ع��روة قال: 
أخبرني أبي؛ الزبير: أنه ملا كان يوم 
أح��د أقبلت ام��رأة تسعى، حتى إذا 
ك��ادت أن تشرف على القتلى، قال: 
فكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ت��راه��م، فقال: 
»املرأة املرأة«. قال الزبير: فتوسمت 
أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى 
إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى 
القتلى، ق��ال: َف��لَ��دَم��ْت ف��ي ص��دري، 
وك��ان��ت ام���رأة ج��ل��دة، ق��ال��ت: إليك، 
ال أرَض ل��ك. ق��ال: فقلت: إن رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص ع��زم عليك. ق��ال: فوقفت، 

وأخرجت ثوبني معها، فقالت: هذان 
ثوبان جئت بهما ألخي حمزة، فإذا 
إلى جانبه رجل من األنصار قتيل، 
ق��د فعل ب��ه كما فعل بحمزة، ق��ال: 
فوجدنا غضاضة وحياًء أن نكفن 
حمزة في ثوبني، واألنصاري ال كفن 
له، فقلنا: حلمزة ثوب، ولألنصاري 
ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر 
َنّا كل  من اآلخر، فأقرعنا بينهما، فكَفّ

واحد منهما في الثوب الذي صار له.
في غزوة اخلندق: »لكل نبي 

حواري وحواري الزبير«
الزبير بن العوام رضي الله عنه 
منوذج فذ في جتسيد هذه املعاني، 
فقد تربى في أحضان الدعوة على 
ي��دي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتلقى اجلرعات 
املطلوبة لتحمل أعبائها منذ شبابه 
الباكر، وم��وق��ف الزبير ف��ي غ��زوة 
األح�����زاب ي��ص��ور ل��ن��ا شخصيته 

ونشأته على اجلرأة والنصرة
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم اخلندق: 
»م��ن يأتينا بخبر بني قريظة؟« 
فقال الزبير: أنا، فذهب على فرس، 
فجاء بخبرهم. ثم قال الثانية، فقال 
الزبير: أنا، فذهب، ثم الثالثة، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل��ُك��ِلّ ن��ب��ٍيّ ح���وارّي، 
وح����وارَيّ ال��زب��ي��ر«. ومعنى قوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »وح������واري ال��زب��ي��ر«: أي: 
خاصتي من أصحابي، وناصري، 
ومنه احل��واري��ون أصحاب عيسى 
عليه الصاة والسام؛ أي خلصاؤه 
وأن��ص��اره؛ ف��احل��واري: هو الناصر 
املخلص، فاحلديث اشتمل على هذه 
املنقبة العظيمة التي متيز بها الزبير 
رضي الله عنه، ولذلك سمع عبد الله 
بن عمر رضي الله عنه رجاً يقول: 
أنا ابن احل��واري فقال: إن كنت من 

ولد الزبير وإال فا.
وج���اء ف��ي ع��م��دة ال��ق��اري شرح 
صحيح البخاري للعيني: فإن قلت: 
الصحابة كلهم أنصار رس��ول الله 
عليه الصاة والسام خلصاء؛ فما 
وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله 

حني قال يوم األح��زاب: »من يأتيني 
بخبر القوم؟« قال الزبير: أنا، قال: 
»من يأتيني بخبر القوم؟« فقال: أنا، 
وهكذا مرة ثالثة، وال شك أنه في ذلك 

الوقت نصر نصرة زائدة على غيره.
وق��د ف��داه رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
األح��زاب بأبيه وأم��ه؛ فعن عبد الله 
بن الزبير ق��ال: كنت يوم األح��زاب، 
جعلت أن��ا وعمر بن أب��ي سلمة في 
النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على 
فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتني 
أو ثاثاً فلما رجعت قلت: يا أبت 
رأيتك تختلف، قال: وهل رأيتني يا 
بني؟ قلت: نعم، ق��ال: ك��ان رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من يأتي بني قريظة 
فيأتيني بخبرهم؟« فانطلقت، فلما 
رجعت جمع ل��ي رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
أبويه فقال: »فداك أبي وأمي«. وهذا 
احلديث فيه منقبة ظاهرة للزبير 
رض��ي الله عنه؛ حيث ف��داه رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص بأبويه، وفي هذه التفدية 
تعظيم ل��ق��دره، واع��ت��داد بعمله، 
واعتبار بأمره، وذلك ألن اإلنسان ال 
يفدي إال من يعظمه، فيبذل نفسه أو 

أعز أهله له.
ل��ق��د ن����ال ال���زب���ي���ر ف���ي غ���زوة 
اخل��ن��دق وس��ام��اً خ��ال��داً باقياً على 
م��ر ال��س��ن��ني: »ل��ك��ل ن��ب��ي ح���واري، 
وح�����واري ال���زب���ي���ر«. ل��ق��د وص��ف 
ال��ن��ب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ال��زب��ي��ر ب���احل���واري، 
وه��و وص��ف عميق ال��دالل��ة واس��ع 
املفاهيم، وال����دارس لهذه املعاني 
يدرك أبعاد كلمة احل��واري، ويتبني 
معاملها ويعرف أسرارها وأغوارها، 
وأك��ث��ر م��ن ي��ح��ت��اج إل���ى العناية 
بهذه املفاهيم هم العلماء والدعاة 
وامل��رب��ون، ألن ال��دع��وة اإلسامية 
حتتاج إلى إعداد احلواريني ليقدموا 
من��اذج حية ف��ي األس���وة وال��ق��دوة؛ 
ألن ال��ق��دوة العملية أق���وى وأش��د 
تأثيراً في نشر امل��ب��ادئ واألف��ك��ار؛ 
ألنها جتسيد وتطبيق عملي لها، 
يسهل مشاهدتها والتأثر واالقتداء 
بها، وألن احلواريني يأخذون بسنة 
ال��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص وي��ق��ت��دون ب��أم��ره، 
كما ج��اء في احل��دي��ث: »م��ا من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إال كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون 

بسنته، ويقتدون بأمره«.
ومن سنن الدعوات: أن مسيرتها 
مت���ُرّ بالفنت واحمل���ن، وتبتلى من 
أص��دق��ائ��ه��ا وأع���دائ���ه���ا، وح���رص 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على إرش��اد املسلمني 
إلى هذه املتغيرات واحلوادث فقال: 
»ث��م إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما 
ال ي��ؤم��رون«. فما مهمة احل��واري؟ 
القدوة احلسنة، واإلميان التطبيقي، 
واإلخ��اص، والفداء التي هي أبرز 
ص��ف��ات احل���واري���ني، فيكون مثال 
حقيقي � لورثة األنبياء �، فيسعى 
لنشر احلق واخلير، وهداية األمة 
والنهوض بها من كبوتها، ويضحي 

تعرض بعد إسالمه للتعذيب ولم يتخلف عن غزوة مع رسول الله

الزبير بن العوام .. حواري رسول الله وأول من سل سيفه في سبيل الله
عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاتاً صعبة منذ نزول الوحي 
في غار حراء وحتى فتح مكة، ما جعل الرسول يضع هؤالء الصحابة في 
منزلة ال يصل إليها أحد ، قال صلى الله عليه وسلم: ))ال تسبوا أصحابي، 
ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 

أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفه((
ُلوَن  اِبُقوَن األَوَّ كما أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل : َوالسَّ
َبُعوُهْم ِبإِْحَساٍن َرِض��َي اللَُّه َعْنُهْم  ��اِر َوالَِّذيَن اتَّ ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواألَْن��صَ
َتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك  ِري حَتْ َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت جَتْ
َت  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ، وقال تعالى: َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن امْلُْؤِمِننَي إِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ

ِكيَنَة َعلَْيِهْم َوأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا . َجَرِة َفَعلَِم َما ِفي ُقلُوِبِهْم َفأَْنَزَل السَّ الشَّ
اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء  ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ وقال تعالى: ُمَحمَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاً ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي  ًعا ُسجَّ َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ
يِل َكَزْرٍع  ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثلُُهْم ِفي اإلْنِ ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ
اَع ِلَيِغيَظ  رَّ أَْخَرَج َشْطأَُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ
اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا  احِلَ اَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِبِهُم اْلُكفَّ

َعِظيًما، وفي آيات عديدة ذكرهم الله تعالى وترّضى عنهم.

��������������������ص��������������������ف ب������������ال������������ث������������ب������������ات وال������������ع������������زمي������������ة  اَتّ
وح������������������ب ال������������ش������������ه������������ادة ف�������������ي س��������ب��������ي��������ل ال�������ل�������ه

امل������ب������اش������ر  ال�������س�������ب�������ب  ال�������������ن�������������ادرة  ش������ج������اع������ت������ة   
الن��������ت��������ص��������ار امل������س������ل������م������ن ع�������ل�������ى امل������ق������وق������س

غيرة الزبير
جني  عن أسماء بنت أبي بكر الصديق � رضي الله عنها � قالت: تزَوّ
الزبير � رضي الله عنه � وماله في األرض مال وال مملوك وال شيء 
غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته وأُسوُسه، وأدُقّ 
النوى للناضحة، وأعلفه وأسقيه املاء، وأخرز غربه، وأعجن، ولم أكن 
أُحسن أخبز، فكان يخبز لي ج��ارات من األنصار، وكن نسوة صدق. 
قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على 
رأسي، وهي على ُثلُثي فرسخ، قالت: فجئت يوماً والنوى على رأسي، 
فلقيت رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومعه نفر من أصحابه فدعا لي، ثم ق��ال: أخ 
خ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذك��رت الزبير 
وغيرته. قالت: وكان من أغير الناس. قالت: فعرف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أني قد 
استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وعلى رأسي 
النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ ألركب معه، فاستحييت وعرفت 
غيرتك، فقال: والله حلملُك النوى كان أشَدّ علَيّ من ركوبك معه، قالت: 
حتى أرسل إلَيّ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكأمنا 

أعتقني.

alwasat.com.kw رجال حول الرسول

إعداد:
علي حامد

بطاقة تعريفية
ام األسدي القرشي، ابن عمة النبي محمد بن عبد الله  َبْيُر بن الَعَوّ الُزّ
وابن أخ زوجته خديجة بنت خويلد، وأحد العشرة املبشرين باجلنة، 
ومن السابقني إلى اإلسام، ُيلقب ب� حواري رسول الله؛ ألن النبي قال 
ل من سَلّ سيفه في  َبْيُر«، أَوّ عنه: »إَِنّ ِلُكِلّ َنِبٍيّ َحَواِرًيا، َوَح��َواِرَيّ الُزّ

اإلسام، وأحد الستة أصحاب الشورى .
تاريخ ومكان املياد: 594 م، مكة املكرمة، السعودية

تاريخ ومكان الوفاة: 656 م، البصرة، العراق
الزوج: أم كلثوم بنت عقبة )متزوج 629 م(، أسماء بنت أبي بكر

االبناء: عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، مصعب بن الزبير
الوالدان: صفية بنت عبد املطلب، العوام بن خويلد

األشقاء: زينب بنت العوام، هند بنت العوام، عبد الرحمن بن العوام، 
عبد الله بن العوام، السائب بن العوام، أم حبيب بنت العوام

األحفاد: هشام بن عروة، حكيم بن حزام، خالد بن يزيد بن معاوية

ف��ي سبيل ال��ل��ه بكل غ���اٍل ونفيس 
ليجدد لإلسام شبابه ونضارته، 
في الوقت الذي يكون ساقطو الهمة 

ال هَمّ لهم إال مصلحتهم الشخصية.
والزبير بن العوام رضي الله عنه 
منوذج فذ في جتسيد هذه املعاني، 
فقد تربى في أحضان الدعوة على 
ي��دي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتلقى اجلرعات 
املطلوبة لتحمل أعبائها منذ شبابه 
الباكر، وم��وق��ف الزبير ف��ي غ��زوة 
األح�����زاب ي��ص��ور ل��ن��ا شخصيته 
ون��ش��أت��ه على اجل���رأة وال��ن��ص��رة، 
ومحبته ل��ل��رس��ول ملسو هيلع هللا ىلص، وأثبتت 
األي��ام أنه كان رضي الله عنه رجل 
املهمات الصعبة، فقد اتصف باجلرأة 
واإلق��دام، فكلف مبهمة كشف أسرار 
العدو، وما حدث مع الزبير يشير إلى 
مشروعية تقسيم األعمال، وتصنيف 
الدعاة كل حسب إخاصه وفدائيته 
وتضحيته ومواهبه وطاقته. هذا 
وق��د ش��ارك الزبير ف��ي ك��ل غ��زوات 
الرسول وك��ان له مواقف مشرفة، 
وك��ان في عهد الراشدين من أعمدة 
الدولة في فتوحاتها الكبيرة رضي 

الله عنه.
 في غزوة اليرموك:

عن عروة: أن أصحاب رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص قالوا للزبير يوم اليرموك: أال تشُدّ 
فنشد معك؟ ف��ق��ال: إن��ي إن ش��ددت 
كذبتم، فقالوا: ال نفعل، فحمل عليهم 
حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما 
معه أح��د، ثم رج��ع ُمقبًا، فأخذوا 

بلجامه ف��ض��رب��وه ضربتني على 
عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم 
بدر. قال ع��روة: أدخل أصابعي في 
تلك الضربات ألعب وأن��ا صغير. 
قال ع��روة: وك��ان معه عبد الله بن 
الزبير يومئذ، وهو ابن عشر سنني، 
��ل به رجاً.  فحمله على فرس ووَكّ
قال الذهبي في السَير معلقاً: هذه 
الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله، 
ف��إن عبد الله ك��ان إذ ذاك اب��ن عشر 
سنني، وذك��ر ابن كثير: أن املوقعة 
ه��ي ال��ي��رم��وك، وال مانع م��ن وق��وع 
ذلك في املوقعتني، فقد قال ابن كثير: 
وقد كان فيمن شهد اليرموك: الزبير 
بن العوام، وهو أفضل من هناك من 
الصحابة، وكان من فرسان الناس 
وشجعانهم، فاجتمع إليه جماعة 
من األبطال يومئذ، فقالوا: أال حتمل 
فنحمل معك؟ فقال: إنكم ال تثبتون. 
فقالوا: بلى. فحمل وحملوا، فلما 
واج��ه��وا ص��ف��وف ال���روم أحجموا 
وأق��دم هو، فاخترق صفوف الروم 
حتى خرج من اجلانب اآلخر، وعاد 
إل��ى أصحابه. ثم ج��اؤوا إليه مرة 
ثانية ففعل كما فعل ف��ي األول��ى، 
وُج���رح يومئذ ُج��رح��ني ب��ني كتفيه 
وفي رواية: ُجرح. ويقول ابن كثير 
م��رة أخ���رى: خ��رج م��ع ال��ن��اس إلى 
ال��ش��ام م��ج��اه��داً، فشهد اليرموك، 
فوا بحضوره، وكانت له بها  فتشَرّ
اليد البيضاء والهمة العلياء، اخترق 
جيوش الروم وصفوفهم مرتني، من 

أولهم إلى آخرهم.
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»اخلليج« ينظم »نقصة اخلميس«.. للعام الثالث على التوالي
للعام الثالث على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات 
واملبادرات املجتمعية املتنوعة خالل شهر رمضان الفضيل، 
ينظم بنك اخلليج »نقصة اخلميس«، بالتعاون مع العديد 
من املطاعم واملخابز الكويتية، وذلك اعتباراً من اخلميس 

املقبل. 
وقال مساعد مدير االتصاالت املؤسسية عبدالله املليفي 

“ نحرص سنوياً على تنظيم “ نقصة اخلميس “ إحياء 
لهذه العادة الكويتية األصيلة، ولتعزيز تواصلنا مع 
املجتمع طوال شهر رمضان الكرمي، وفي الوقت نفسه دعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومساعدتهم على تسويق 

ملنتجاتهم”.
وأضاف: لقد قمنا بتطوير “ نقصة اخلميس” من شكلها 

البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، 
إلى األه��ل واجليران واألص��دق��اء، جتسيداً ل��روح األخوة 
واحملبة والتعاون في املجتمع، إلى نوع من الدعم الذي 
تقدمه مؤسسات املجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك اخلليج 
إلى املشروعات الصغيرة واملتوسطة من مطاعم ومخابز 

كويتية.

استكماالً جل��ه��وده الهادفة 
إلى املساهمة في حتقيق النمو 
األك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي للشباب 
ال���ك���وي���ت���ي، اس���ت���ض���اف بنك 
ب��رق��ان 37 طالباً وطالبة من 
املدرسة املّتحدة األميركية في 
ال��ك��وي��ت )AUS(، ف��ي رحلة 
ميدانية تهدف إلى إثراء معرفة 
الطالب بعالم البنوك والقطاع 
املصرفي. وتأتي ه��ذه املبادرة 
كجزء من برنامج البنك الشامل 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وال���ذي يتبنى تطوير ومتكني 
الشباب ونشر الوعي املصرفي 
ك��أول��وي��ات قصوى ف��ي طليعة 
أه��داف��ه. وف��ي معرض تعقيبها 
ع��ل��ى ه����ذه ال�����زي�����ارة، ق��ال��ت 

حصة حسني ال��ن��ج��ادة، مدير 
أول – االت��ص��االت واملسؤولية 
االجتماعية للشركات في بنك 
ب��رق��ان: “إننا ن��ؤم��ن بأهمية 
احل��ف��اظ على مكانتنا ال��رائ��دة 

في قطاع التعليم واالستثمار 
ف��ي امل��واه��ب الطالبية الشابة 
وال��ط��م��وح��ة، ك��ج��زء أس��اس��ي 
ومهم م��ن برنامج املسؤولية 

االجتماعية للشركات.

»برقان« يستضيف طالب املدرسة 
املّتحدة األميركية 

فريق بنك برقان مع الطلبة الزائرين

ع��ق��دت، ش��رك��ة ال��دول��ي للتأمني 
 »KIB Takaful« ال��ت��ك��اف��ل��ي
عموميتها لعام 2022 بنسبة حضور 
100باملئة، حيث أق��رت العمومية 
توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح 
نقدية للمساهمني بواقع 7باملئة من 
القيمة االسمية للسهم )أي مبا ميثل 

7 فلوس للسهم الواحد(. 
وب��ه��ذه املناسبة، ص��رح رئيس 
مجلس االدارة أسامة جواد بوخمسني 
قائالً ان »KIB Takaful« في عام 
2022 متكنت من حتقيق األه��داف 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات امل��رس��وم��ة في 
م��زاول��ة نشاطها التأميني حيث 
متكنت الشركة م��ن حتقيق نتائج 
جيدة ومستدامة، وحتسني مؤشرات 

أدائها املالي.
من جهته أشار نائب رئيس مجلس 
 »KIB Takaful« االدارة لشركة
ص���ال���ح س��ل��ي��م��ان ال����ط����راد ب��أن 
االشتراكات املكتتبة وصلت للسنة 
املالية 2022 مبلغ 6،067،341 
دي��ن��ارا مقارنة مبا حققته الشركة 
في السنة املالية 2021 والبالغة 
5،454،776 دينارا أي بنسبة منو 

11باملئة.
وم����ن ج��ه��ت��ه أض����اف ال��رئ��ي��س 
 »KIB Takaful« التنفيذي لشركة
ف���ادي نبيه اخلطيب ب��أن اجلهود 
احلثيثة التي بذلتها ادارة الشركة، 
وال��دع��م والتوجيه املتواصل الذي 
وف����ره م��ج��ل��س االدارة س��اه��م في 
احلفاظ على استدامة واستمرارية 

أع��م��ال »KIB Takaful«، ه��ذا 
وسنعمل خ��الل ع��ام 2023 ان شاء 
ال��ل��ه واألع�����وام ال��ت��ي س��ت��ل��ي على 
حتسني وضعنا التنافسي لرغبتنا 
في املزيد من النمو الستقطاب أعمال 
ج��دي��دة وسنقوم ب��اج��راء امل��واءم��ة 
بني الظروف املختلفة لتحقيق هذه 

األهداف.

 »KIB Takaful« :أسامة بوخمسني
تواصل النمو.. رغم التحديات

 بالتعاون مع شركة »هيدسبرجن« 

»بيتك« يختتم برنامج »التمّيز في قيادة األعمال«
أع��ل��ن ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي 
“بيتك”، عن اختتام برنامج “التميز 
في قيادة األعمال” لعام 23/2022 
املصّمم خّصيصا للقادة املتميزين 
على مستوى مجموعة “بيتك” كجزء 
من رحلة تطوير مهاراتهم القيادية 

لتحقيق أقصى إمكاناتھم وقدراتھم.
وف��ي ه��ذه املناسبة، ه��ّن��أ املدير 
التنفيذي إلدارة املواهب في “بيتك”- 
محمد املسلم، القياديني املتميزين 
على ه��ذا اإلجن���از معربا ع��ن فخره 
بكونهم ج��زًءا من قادة املستقبل في 

“بيتك”. 

وأض�����اف امل��س��ل��م ف���ي تصريح 
صحفي على هامش اختتام البرنامج 
في العاصمة االسبانية مدريد، ان 
امل��ش��ارك��ني ف��ي ال��ب��رن��ام��ج أظ��ه��روا 
طموحاً للتعلم، وتركيزا على السعي 
لتحقيق االفضل نابعا من رغبتهم 
في االلتزام برؤية وأهداف “بيتك”، 
مؤكدا ان متكني املواهب في “بيتك” 
م��ن حتقيق تطلعاتهم، ينعكس ال 
محالة على أدائ��ه��م وتفانيهم في 
العمل، وبالتالي على مكانة “بيتك” 
املؤسسة املالية االسالمية الرائدة 

عامليا.

كما ح��ث املسّلم املشاركني على 
ض��رورة العمل على تطبيق جميع 
املفاهيم املشمولة ف��ي البرنامج 
والعمل على تطوير سلوك املشاركني 
القيادي بناًء على املمارسات املذكورة 
في البرنامج والذي سينعكس ايجابا 

على فعاليتهم القيادية. 
وأكد املسلّم أهمية مواصلة التعلم 
والتدريب لتعزيز صفوف “بيتك” 
م��ن ال��ك��ف��اءات وامل���واه���ب ال��ق��ادرة 
على مواصلة التجديد واالب���داع، 
واحملافظة على الريادة والتميز على 

املشاركون  في البرنامجمختلف األصعدة واملستويات.

أسامة جواد بوخمسني مترئساً عمومية الشركة
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تباينت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
عند إغالق تعامالت أمس  األربعاء؛ تزامناً مع 

تراجع 8 قطاعات على رأسها الطاقة.
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 0.02باملئة، 
بينما نزل العام ب� 0.10باملئة، وهبط املؤشران 
الرئيسي50 والرئيسي بنسبة 0.74باملئة 
و0.60باملئة على التوالي، عن مستوي أمس 

الثالثاء.
 وبلغت قيمة ت����داوالت ب��ورص��ة الكويت 
بتعامالت 36.87 مليون دي��ن��ار، وزع��ت على 

91.05 مليون سهم، بتنفيذ 7.66 ألف صفقة.
وشهدت اجللسة تراجعاً ل�8 قطاعات على 
رأسها الطاقة ب� 1.22باملئة، بينما ارتفعت 4 
قطاعات أخ��رى في مقدمتها امل��واد األساسية 
ب� 1.27باملئة، بينما استقر الرعاية الصحية 

وحيداً.
وتصدر سهم “كابالت” القائمة اخلضراء 
ب� 5.71باملئة، بينما ج��اء “عمار” على رأس 

التراجعات بنحو 9.48باملئة.
وحول األنشط تداوالً، تصدر “بنك بوبيان” 
املرتفع 3.03باملئة نشاط التداوالت على كافة 
املستويات بأحجام بلغت 17.59 مليون سهم، 

وسيولة بقيمة 11.05 مليون دينار.

36.87 مليون دينار قيمة التداوالت بلغت 

أعلنت شركة دلقان العقارية توقيعها تباين مؤشرات البورصة عند اإلغالق
اتفاقية صانع س��وق مع شركة املركز 
املالي الكويتي إحدى املؤسسات املالية 
ال��رائ��دة على مستوى منطقة الشرق 
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا ف��ي مجالي 
إدارة األص���ول واخل��دم��ات املصرفية 
االس��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ت���دي���ر أص����والً 
مجموعها 988 مليون دي��ن��ار كويتي 

)3.27 مليار دوالر أمريكي(. 
رئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة دلقان 
العقارية املهندس محمد املطيري أكد 
إن ال��ت��ع��اون اجل��دي��د م��ع شركة املركز 
املالي كصانع سوق ثاني لسهم دلقان 
العقارية ، يأتي بعد التعاقد في شهر 
يناير املاضي من العام اجلاري مع شركة 
االستثمارات الوطنية كصانع سوق أول 
لسهم الشركة، مشيراً ال��ى أن التعاقد 
مع املركز يستهدف دع��م النمو الثابت 
واملستقر لسهم الشركة بالتوازي مع 
النهوض بعملياتها التشغيلية محلياً 
وتعزيز ثقة املساهمني بأدائها ومنحهم  

صورة واضحة الستثماراتهم.
وأردف املطيري إن دلقان العقارية 
رك��زت جهودها بصورة متواصلة  في 
الفترة األخيرة على تنمية أصولها الثابتة 
، واتخذت العديد من اخلطوات في العام 

املاضي  لتطوير أدائها وحتقيق رؤيتها 
املستقبلية املتمثلة في تقدمي خدمات 
متكاملة في القطاع العقاري، واملساهمة 
بفعالية ف��ي االرت��ق��اء ب��ج��ودة احلياة 
وتطوير بيئة األعمال في مجتمعاتنا. 
موضحاً أهمية صانع السوق للتداول 
لعدة أسباب أبرزها تخفيض املخاطر 
املتعلقة بالسيولة واملساهمة في إيجاد 
سعر ع��ادل ألسهم الشركة، فضاًل عن 
ايجاد توازٍن مستمٍر بني العرض والطلب 
وت��ق��ري��ب ال��ف��ج��وة ب��ني س��ع��ري البيع 

والشراء. 

املركز صانع سوق ثاني
لسهم »دلقان العقارية« 

محمد املطيري

النقي: الصناعة في الكويت حائرة 
بني  مشاكلها وواقعها ومستقبلها

ك���ش���ف ع���ض���و احت����اد 
الصناعيني ال��ع��رب ورج��ل 
االع��م��ال ال��ص��ن��اع��ي محمد 
النقي إن اخللل األساسي 
تتحمله العقلية احلكومية 
ال��ت��ي ال تستطيع حتقيق 
ما تريده من خ��الل توجيه 
الصناعة لكي تتماشى مع 
االه��داف الكلية لالقتصاد، 
م��ؤك��دا أن ع��الج ه��ذا اخللل 
مي��ك��ن ان ي��ك��ون م��ن خ��الل 
وض��ع أه��داف عامة للدولة 

تعطي الدعم املباشر وغير املباشر  وحتويل 
الكويت إلى مركز صناعي له عائد صناعي 

واقتصادي.
وأشار الي الترويج للفرص االستثمارية 
املستهدفة والتعريف باملنتجات الوطنية 
إقليمياً ودولياً، وزيادة وتنويع الصادرات 
الكويتية. وف��ض��ال ع��ن حتقيق االستدامة 
البيئية وترشيد استهالك الطاقة واحملافظة 
وتدوير  ومعاجلة  احمللية  البيئة  على 
النفايات الصناعية بكفاءة عالية. لقد وضع 
الصناعيون والتجار واملستثمرون الكويتيون 
أسس الصناعة في البالد ثم وضعت احلكومة 
لها القوانني واألط��ر مع تشكل ال��دول��ة. وال 
ينبغي للصناعيني أن يتوقعوا بالضرورة 

رؤية استراتيجية حكومية 
في هذا املجال. ولعل إحدى 
مشاكل القطاع الصناعي 
ف���ي ال���ك���وي���ت أن ال أح��د 
ي��ع��رف إن ك��ان��ت أولويته 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مصالح 
ال��دول��ة، أم املستثمرين أم 

الشعب واملوظفني؟
احلكومه مهتمة بقطاع 
الصناعة، وهذا مؤكد، ولكن 
ال��س��ؤال إل��ى أي ح��د! االم��ر 
اآلخ��ر ال��ذي يجب ان نقوم 
بتسليط الضوء عليه هو ان على احلكومة 
العمل على توضيح سلبيات وإيجابيات 
ال��وض��ع احل��ال��ي، واع���ادة دراس���ة ال��ق��رارات 
احلكومية واألسباب املطروحة لتقييم األداء. 
ال شك أن الهيئات احلكومية املختصه تعمل 
ما بوسعها لتحسني الوضع البيئي في القطاع 
الصناعي، مجهوٌد مشكور ولكن هناك حاجة 
دائما في القطاع اخل��اص ال��ى مزيد وه��ذا ما 
يجب اخ��ذه بعني االع��ت��ب��ار. هناك معوقات 
كثيرة، يأتي في مقدمتها ع��دم وج��ود رؤية 
واضحة او استراتيجية ملستقبل الصناعة 
الكويتية فضال ع��ن ع��دم ال��ت��ع��اون الظاهر 
بني ال��وزارات املعنية وذات الصلة بالقطاع 

الصناعي.

محمد النقي

»املركز« يجدد رعايته ملركز 
سرطان األطفال في لبنان

َد املركز املالي الكويتي “املركز” رعايته كراٍع  ج��دَّ
ذهبي ملركز سرطان األطفال في لبنان، وهو مؤسسة 
غ��ي��ر رب��ح��ي��ة ت��دع��م األط��ف��ال امل��ص��اب��ني بالسرطات 
وعائالتهم من خالل توفير العالج املجاني واخلدمات 
النفسية واالجتماعية ملكافحة امل��رض. ويأتي دعم 
الشركة ملركز سرطان األطفال في لبنان على مدى 13 
عاماً كجزء من استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، 
والتي ساهمت في دعم العديد من املنظمات الفاعلة 
احمللية وال��دول��ي��ة. وت��ق��وم ه��ذه االستراتيجية على 
ث��الث ركائز، ه��ي: بناء ال��ق��درات البشرية، ومواءمة 
بيئة األعمال مع مبادئ التنمية املستدامة، وتعزيز 
احلوكمة الرشيدة في بيئة األع��م��ال. وف��ي تعليق له 
بهذه املناسبة، قال عبداللطيف وليد النصف، العضو 
املنتدب إلدارة الثروات وتطوير األعمال في “املركز”: 
“يفخر “املركز” بدعم الدور احليوي الذي لعبه مركز 
سرطان األطفال في لبنان في حياة ما يزيد عن 5000 
طفل من لبنان واملنطقة دون أي متييز على مدى أكثر 
من 20 عاماً، حيث يعد التزامه بتقدمي خدمات رعاية 
صحية عاملية املستوى للمحتاجني هو مبثابة منارة أمل 
في جميع أنحاء املنطقة. وسنواصل دعم وتعزيز تطور 
هذه اخلدمات ومنوها، إمياناً منا بأهمية دور القطاع 
اخل��اص في دعم مثل هذه املنظمات لتحقيق األه��داف 
املجتمعية، وهو ما يعكس أحد أه��داف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة واملتمثل في الصحة اجليدة والرفاه”. 

10 عمالء يربحون   »املتحد«: 
في سحب احلصاد اإلسالمي

أع��ل��ن البنك األه��ل��ي املتحد ع��ن نتيجة  السحب 
األسبوعي على ج��وائ��ز احل��ص��اد ، وال���ذي أقيم يوم 
األربعاء املوافق 29 من شهرمارس اجل��اري في املقر 
الرئيسي للبنك بحضور ممثل ع��ن وزارة التجارة 

والصناعة.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العمالء على 
1،000 دينار كويتي لكل منهم وهم : نرجس هاني 
ص��ادق سبتي ، وسعاد عبداحملسن عبدالله الصالح 
، ويوسف عبداللطيف عدنان احلملي ، وحصة دليل 
ش��م��روخ الهضيبان العتيبي ، وأح��م��د السيد سعد 
ابراهيم ، وعامر كامل صديق احل��اج محمد ، وأفنان 
حسن محمد حسني ، وسعد سيف عمر البذالي ، وخالد 

إسماعيل محمد اخلالدي ، وشهناز أكبر حيدر محمد.
يقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته احلالية  
مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى الرابحون من 
عمالء املتحد بجائزة شهرية بقيمة 100،000 د.ك. 
باإلضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1،000 دينار 
كويتي لكل ج��ائ��زة. وتبقي اجل��وائ��ز ال��رب��ع سنوية 
الكبري بقيمة 250،000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة حقيقية 
لتحقيق حلم العمر. وفضال عن هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس 
عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب احلصاد 

اإلسالمي. 

ف���ي إط����ار ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر 
التواصل مع العمالء ضمن خطة 
ت��س��وي��ق��ي��ة ش��ام��ل��ة ت��ه��دف إل��ى 
تعريف جمهور العمالء باملنتجات 
واخل��دم��ات املصرفية املتكاملة 
ال��ت��ي يقدمها ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
ال��ك��وي��ت��ي، ق��ام ف��ري��ق املبيعات 
املباشرة التابع لقطاع اخلدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ل���أف���راد ف��ي البنك 
التجاري الكويتي بالتواجد في 
شركة النفط الكويت في معرض 
أحمد اجلابر للنفط والغاز ليوم 
واح��د، حيث قام الفريق بعرض 
اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات وآخ���ر 
العروض التي يقدمها البنك على 

موظفي الشركة.
وقام فريق املبيعات املباشرة 
بالبنك بتعريف موظفي شركة 
نفط الكويت على عرض حتويل 
ال��رات��ب ال���ذي ي��وف��ر للموظفني 
مزايا متعددة وبطاقات ائتمانية 

وغيرها م��ن خ��دم��ات ال��دف��ع غير 
التالمسية، باإلضافة إلى العديد 
م���ن احل���س���اب���ات وال��ب��ط��اق��ات 
االئتمانية ومسبقة الدفع التي 
ي��وف��ره��ا ال��ب��ن��ك وال���ت���ي تلبي 

احتياجات شرائح العمالء كافة. 
وتأتي هذه الزيارة من ضمن 

ن��دوة تعريفية لتطبيق “امتاز” 
اخلاص ملوظفي القطاع النفطي. 
باالضافة، لتعريف موظفي تلك 
اجلهات باخلدمات التي يوفرها 
البنك التجاري وحرصه الدائم 
على التواجد مع العمالء من خالل 

هذه الزيارات.

»التجاري«  يتواجد في شركة نفط الكويت 

زيارة البنك
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األميركي »النواب«  برئيس  تايوان  رئيسة  التقت  إذا  باالنتقام  تهدد  الصني 
هّددت الصني »بإجراءات مضادة حازمة« بشأن اجتماع 
مخطط له بني الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، ورئيس 
مجلس النواب األميركي كيفني مكارثي، خالل زيارة مرتقبة 
في لوس أجنليس من ِقبل رئيسة اجلزيرة الدميقراطية 

املتمتعة باحلكم الذاتي، وفقاً لوكالة »أسوشييتد برس«.
تصاعدت الضغوط الدبلوماسية ضد تايوان مؤخراً، 
حيث تصطاد بكني العدد املتضائل من احللفاء الدبلوماسيني 

لتايبيه، بينما ترسل أيضاً طائرات مقاتلة عسكرية حتلق 
باجتاه اجلزيرة بشكل شبه يومي. في وقت سابق من هذا 
الشهر، أقامت هندوراس عالقات دبلوماسية مع الصني، 
تاركة لتايوان 13 دولة فقط تعترف بها بوصفها دولة ذات 

سيادة.
ص��ّورت تساي الرحلة على أنها فرصة إلظهار التزام 
تايوان بالقيم الدميقراطية على املسرح العاملي، حيث 

غ��ادرت تايوان، لبدء جولتها التي تستغرق 10 أيام في 
األميركتني.

وق��ال��ت: »أري���د أن أق���ول للعالم ب��أس��ره إن ت��اي��وان 
الدميقراطية ستحمي بحزٍم قيم احلرية والدميقراطية، 
وستظل ق��وة من أج��ل اخلير في العالم، وتواصل دورة 
اخلير، وتعزز مرونة الدميقراطية... الضغط اخلارجي لن 

يعوق قرارنا للتعامل مع العالم«.
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لندن- عزت حامد 

حضر ص��الة اجلمعة األول��ى من رمضان 90 
ألف شخص ، من بينهم أكثر من 50 ألًفا من سكان 
الضفة الغربية ُسمح لهم بدخول األقصى. وأعرب 
املشاركون في الصالة عن أملهم في احلفاظ على 
الهدوء حتى يتمكنوا من االستمرار في الوصول 

إلى احلرم القدسي خالل شهر العطلة.
واحل��اص��ل ف��إن ال��ك��ي��ان الصهيوني ينتهج 
سياسة حاليا تعرف بسياسة معادلة الهدوء 
مقابل الصالة تتجلى في رمضان، وهي معادلة في 
منتهى الدقة تبرز خالل شهر رمضان وفي األعياد.

وم��ع تصاعد ح��دة التوتر ف��ي فلسطني  بات 
واضحا للغاية أن الكيان الصهيوني ال يسعى فقط 
لتطبيق هذه النظرية ، ولكن أيضا العمل جديا 
لترسيخها في املناطق املتوترة والتي يتصاعد 

فيها التوتر بعموم فلسطني.  
وقد أش��ار حتليل مضمون بعض من منصات 
التواصل االجتماعي الذي توصل إليه مركز رصد 
البحثي في لندن املعني بالشأن الفلسطيني ، إلى 
وجود خشية واضحة لدى الكثير من اجلماهير 
الفلسطينية املتواجدة في قطاع غ��زة من قيام 
االحتالل بقصف القطاع حال قيام اشتباك بينه 
وبني املسلحني في غزة ممن يصرون على مساندة 
إخوانهم في الضفة الغربية ، وتوصل املركز إلى 
أن أي تصعيد عسكري اآلن سيؤدي إلى مزيد من 
القيود األمنية وتقويض قدسية العيد. وكان الفتا 
شعور الكثير من الفلسطينيني في الضفة الغربية 
بالرضا مع متكن الكثيرين منهم ممن هم فوق 
سن اخلمسني من دخ��ول األقصى دون تصاريح 
دخ��ول، في الوقت الذي يسمح فيه للنساء أيضا 
بالدخول من الضفة إلى غزة للصالة دون فرض 
أي تصاريح للعمر ، غير أن السكان  األصغر سًنا 

سيحتاجون إلى تصاريح للدخول.
هناك أزم��ة ت��واج��ه الكثير م��ن الفلسطينيني 
في شهر رمضان املبارك ، وتتعلق بالسماح لهم 
بالصالة في القدس احملتلة ، وه��ي األزم��ة التي 
تتفاقم بل وتكاد تكون واضحة مع سكان قطاع 

غزة لعدة أسباب ، ومنها: 
- ال يسمح الكيان الصهيوني للفلسطينيني من 
سكان غزة بالسفر إلى القدس بسهولة خاصة في 

ظل تشديد القبضة األمنية على القطاع. 
- يزعم الكيان الصهيوني أن هناك إمكانية 
لتسلل بعض من العناصر التابعة للمقاومة بني 
املصلني ، وهو ما يقلل من أي فرص لدخول الكثير 

من الفلسطينيني ألداء الصالة في شهر رمضان 
املبارك من أبناء قطاع غزة بسهولة. 

- ال تقف الديانة كعائق أم��ام املصلني ولكن 
أيضا تفرض إسرائيل سطوتها ومتنع املسيحيني 
أيضا من التوافد وبأعداد كبيرة على بيت حلم أو 
املواقع املسيحية املقدسة في احتفاالت رأس السنة 

كل عام العتبارات أمنية. 
- وتتفاقم األم��ة مع منع االحتالل للكثير من 
امل��رض��ى ب��ال��دخ��ول م��ن غ��زة للعالج ف��ي داخ��ل 
الكيان الصهيوني ، وه��و ما يلجئ إليه الكثير 
من الفلسطينيني من أبناء القطاع بسبب ضعف 
اإلمكانات التي تتوفر في املستشفيات والعيادات 

الفلسطينية في قطاع غزة . 
وبجانب هذه األزم��ات تتواصل معاناة أبناء 
القطاع أيضا مع حالة الغالء الغير طبيعي التي 
تسيطر على غزة ، حيث يقول عدد من كبار اخلبراء 
االقتصاديني في حتليالت رصدها وتابعها مركز 
رص��د ل��ل��دراس��ات إن هناك أزم��ة كبيرة تواجه 

الفلسطينيني بسبب الغالء في شهر رمضان ، وهي 
األزمة التي تعصف بالقطاع القليل الفرص مقارنة 
بالفرص املتاحة للمواطن الفلسطيني في الضفة 
الغربية.  وعن هذه النقطة يشير هؤالء اخلبراء 
إلى أن املشكلة ليست في الغالء وإمنا في ظاهرة 
التضخم والتي تعجز مؤسسات السلطة واللجنة 
احلكومية في غزة عن التعامل معها نتيجة لعدم 
وجود سياسات مسبقة، اذ أن عوامل عدة جتعل 
الدور احلكومي في التعامل مع التضخم محدودا 
نتيجة للتبعية االقتصادية لالحتالل بفعل 
اتفاقية باريس املبرمة بني السلطة وإسرائيل 
وعدم وجود بنك مركزي حقيقي يتعامل مع هذه 

الظاهرة.
ويشير عدد من هؤالء اخلبراء إلى أن ما يعمق 
األزم��ة هو تزامن الغالء الكبير في األسعار مع 
تدني القدرة الشرائية للسكان بفعل اإلجراءات 
اإلسرائيلية املفروضة على القطاع من خالل 

احلصار وتأثيراته على مدار السنوات املاضية.

وف��ي تصريحات إعالمية ي��ق��ول م��دي��ر عام 
التخطيط وال��س��ي��اس��ات ف��ي وزارة االقتصاد 
مبدينة غزة، أسامة نوفل، إن “السلع األساسية 
املُستوردة من اخلارج شهدت أسعارها ارتفاعا 

في القطاع، وصل إلى %11.5 تقريبا”.
ويوضح نوفل أيضا إن “هذا االرتفاع يبقى 
أقل من االرتفاع العاملي، نظرا لسياسات الوزارة 
لتخفيف من هذا االرتفاع؛ كإجراء إعفاء الدقيق 

املستورد من اجلمارك”.
ويشير قائال إل��ى أن الوضع في غ��زة، جراء 
االرتفاع في األسعار، أصعب من اخلارج، ألن غزة 

تعاني باألصل من أوضاع اقتصادية صعبة. 
عموما بات واضحا أن الكثير من الفلسطينيني 
في غ��زة يعانون من تضييق االح��ت��الل بسبب 
املزاعم التي تسوقها التقديرات األمنية املتعددة 
التي يضعها االح��ت��الل ، وه��و ما يزيد من دقة 
املوقف واألزم��ات التي يواجهها سكان القطاع 

اآلن.    

إمدادات الكهرباء في املدينة انقطعت

القوات األوكرانية تقصف ميليتوبول اخلاضعة لسيطرة روسيا

األقصى في رمضان.. هدوء مقابل الصالة

نووية  أسلحة  نشر  بوتني  إعالن  بايدن: 
للقلق« ومثير  »خطير  بيالروس  في 

وص��ف الرئيس األميركي ج��و ب��اي��دن، إع��الن نظيره الروسي 
فالدميير بوتني، عن نشر أسلحة نووية في بيالروس، ب�» اإلعالن 
اخلطير«. وقال بايدن في تصريح للصحافيني في البيت األبيض: 

»إنه إعالن خطير ومثير للقلق«.
وكان سّيد الكرملني قد أعلن أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية 
في بيالروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الزعيم الذي يعد أحد 

أقرب حلفاء بوتني.
ونّددت واشنطن باإلعالن الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من 
عام على بدء موسكو غزو أوكرانيا املوالية للغرب واحملاذية لكل من 
روسيا وبيالروس. لكن مسؤولني أميركيني أشاروا إلى عدم وجود 
مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية. وقال بايدن 

»لم يفعلوا ذلك بعد«.

السويد تستدعي سفير روسيا
بعدما وصفها بأنها »هدف مشروع«

أعلنت السويد أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم 
بعد تصريحاته التي هدد فيها الدولة االسكندنافية وفنلندا بأنهما 
ستصبحان ف��ور انضمامهما إل��ى حلف شمال األطلسي )ناتو( 
من »األه���داف املشروعة« لعمليات تنفذها موسكو، مبا في ذلك 
»عسكرية«. وقال وزير اخلارجية السويدي توبياس بيلستروم، 
في بيان، إن »وزارة اخلارجية ستستدعي السفير الروسي للتنديد 

بوضوح بهذه احملاولة املكشوفة للتأثير«.
وكان السفير الروسي فكتور تاتارينتسيف أكد في نص ُنشر على 
موقع البعثة الروسية في السويد »بعد انضمام فنلندا والسويد، 
سيزيد الطول اإلجمالي للحدود بني روسيا والناتو مبقدار الضعف 

تقريبا«.

روسيا تبدأ تدريبات تتضمن صواريخ 
»يارس« الباليستية العابرة للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات االستراتيجية الصاروخية 
الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية 
الباليستية العابرة للقارات. وبدأت عملية اختبار متكاملة في تشكيل 
»أوم��س��ك« الصاروخي، بالتزامن مع تدريبات للقيادة واألرك��ان 
الروسية ف��ي تشكيل »نوفوسيبيرسك« املجهز بصواريخ »آر 
إس- 24 ي��ارس« املتنقلة. وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية 
للصحافيني: »بشكل إجمالي، يشارك في هذه التدريبات أكثر من 3 
آالف عسكري، ونحو 300 قطعة من املعدات. وستقوم جلنة من قيادة 
قوات الصواريخ االستراتيجية الروسية بالتحقق من تناسق عمل 

العسكريني في أداء وتنفيذ املهام«، وفقاً لقناة »آر تي«.

قصفت القوات األوكرانية مدينة ميليتوبول 
ال��ت��ي تسيطر عليها روس��ي��ا جنوبي منطقة 
زابوريجيا. وذك��رت وسائل إعالم روسية، أن 
إم���دادات الكهرباء في املدينة انقطعت نتيجة 
ل��ذل��ك. وع��ب��ر تطبيق »ت��ل��غ��رام« للمراسالت، 
قال إيفان فيدوروف رئيس البلدية املنفي في 
ميليتوبول التي حتتلها القوات الروسية منذ 
مارس العام املاضي، إن عدة انفجارات وقعت 

في املدينة.
ونقلت وكالة »ت��اس« الروسية لألنباء عن 
مسؤولني عينتهم موسكو في املنطقة، قولهم إن 
القصف األوكراني أضر مبنظومة إمداد املدينة 

بالكهرباء، وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى 
مجاورة. وذكرت الوكالة أيضاً أنه جرى تدمير 
مستودع للقطارات؛ لكن وفقاً للمعلومات األولية 

لم تقع إصابات.
وتقع ميليتوبول على بعد 120 كيلومتراً 
جنوب شرقي محطة زابوريجيا النووية. ومن 
املقرر أن ي��زور املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروسي احملطة، في وقت 

الحق اليوم األربعاء.
وقال اجليش األوكراني إن القوات الروسية 
ما زالت تستميت في محاوالتها للسيطرة على 
بلدتي باخموت وأفدييفكا الشرقيتني؛ لكنها 

ال حت��رز تقدماً، وذل��ك على عكس م��ا ورد في 
تصريحات مسؤول عينته روسيا.

وذك���رت األرك���ان العامة للقوات املسلحة 
األوكرانية في بيانها، مساء أمس الثالثاء، أن 
البلدتني واملجتمعات القريبة منهما في منطقة 
دونيتسك الصناعية ما زال��ت تتعرض ملعظم 

الهجمات الروسية.
وق��ال سيرهي تشيريفاتي، وه��و متحدث 
باسم قوات اجليش في الشرق، عبر التلفزيون 
الوطني: »إنهم يحاولون ببساطة إنهاك قواتنا 
بهجوم تلو اآلخ��ر«، مشيراً إل��ى 70 قصفاً في 

باخموت وحدها.

وذكر اجليش أن املقاتلني األوكرانيني ما زالوا 
يتصدون للهجمات، وأن روسيا تكبدت خسائر 

كبيرة في األرواح خالل القتال.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات 
الروسية لم حتقق س��وى »تقدم هامشي« في 
محاولة حملاصرة أفدييفكا، وإنها فقدت كثيراً من 

املركبات املصفحة والدبابات.
لكن دينيس بوشيلني، القائد ال��ذي عينته 
روسيا في اجلزء اخلاضع لسيطرتها من منطقة 
دونيتسك األوك��ران��ي��ة، ق��ال إن معظم القوات 
األوكرانية انسحبت من مصنع للمعادن في غرب 

باخموت، وإن القوات الروسية حترز تقدماً.

القتال في باخموت

صالة اجلمعة في األقصى
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االحتاد السعودي: قبول استقالة رينارد من األخضر

alwasat.com.kw

األزرق يواصل الفوز في ثاني مبارياته الودية أمام طاجيكستان

 فاز منتخب الكويت االول لكرة 
ال��ق��دم على نظيره طاجيكستان 
بهدفني لهدف ضمن املباراة الدولية 
الودية التي أقيمت على استاد جابر 

االحمد الدولي.
وس��ج��ل أه����داف ال��اع��ب ب��در 
ط���ارق بعد تسديدة صاروخية 
من خارج منطقة اجلزاء بالدقيقة 
التاسعة واض��اف الاعب شبيب 
اخلالدي الهدف الثاني عبر ضربة 
رأس��ي��ة بالدقيقة 61 فيما سجل 
هدف طاجيكستان الوحيد الاعب 

علي جليلوف بالدقيقة 90.
واستطاع املنتخب الكويتي، في 
شوطي اللقاء، التفوق على نظيره 

الطاجيكي، علما ب��أن األخ��ي��ر لم 
يتذوق اخلسارة منذ 9 أشهر.

واستفاد األزرق من هدف مبكر 
في الدقيقة 8، سجله بدر طارق، 
من تسديدة بعيدة املدى، استقرت 

في شباك املنافس.
ول���م ت��ك��ن ردة ف��ع��ل املنتخب 
الطاجيكي، ب��ال��ق��در ال���ذي يهدد 
مرمى الكويت، واحلارس سليمان 
عبد الغفور، وس��ط انضباط من 

أصحاب األرض.
وف��ي الشوط الثاني استمرت 
أفضلية األزرق، خصوصا بعد 
التبديات اإليجابية ملدرب الفريق، 
البرتغالي روي بينتو، حيث متكن 

البديل فيصل زاي���د، م��ن إرس��ال 
ك��رة باملقاس، على رأس شبيب 
اخل��ال��دي، ال��ذي أودع��ه��ا الشباك 

مسجا هدف التعزيز »ق60«.
وفي الربع ساعة األخير، كثف 
املنتخب الطاجيكي من هجماته، 
وك��اد في أكثر من مناسبة أن يهز 
شباك األزرق، إال أن تألق احلارس 
سليمان عبد الغفور، ح��ال دون 

ذلك.
وم���ع ت��ك��رار ال��ض��غ��ط، متكن 
م��ه��اج��م امل��ن��ت��خ��ب ال��ط��اج��ي��ك��ي 
خ��ل��ي��ل��وف، م���ن ت��س��ج��ي��ل ه��دف 
التقليص، من تسديدة قوية من 
داخ��ل من اجل���زاء، لم يتمكن عبد 

الغفور من التعامل معها.
وأش��ه��ر احلكم العماني أحمد 
الكاف، البطاقة احلمراء، لصاحب 
الهدف، خليلوف العتراضه على 
ال��ق��رارات، لتنتهي امل��ب��اراة بفوز 

الكويت 2/1.
ويتأهب املنتخب الطاجيكي 
ملشاركته األول���ى ف��ي ك��أس آسيا 

املقبلة واملقررة في قطر 2024.
وواص�����ل منتخبنا ال��وط��ن��ي 
انتصاراته في مبارياته الودية 
بعد ف��وزه على الفلبني اجلمعة 
امل��اض��ي ب��ه��دف��ني نظيفني وعلى 
طاجيكستان )2-1( استعدادا 

لاستحقاقات الكروية املقبلة.

تسديدة بدر طارق الصاروخية التي حملت الهدف األول

أعلن االحتاد السعودي لكرة القدم، قبول استقالة 
امل��درب الفرنسي هيرفي رينارد من منصبه كمدرب 

للمنتخب األول الذي تولى تدريبه منذ صيف 2017.
ونشر االحت��اد السعودي على صفحته الرسمية 
على »تويتر« ج��اء فيه: واف��ق مجلس اإلدارة على 

طلب هيرفي رينارد م��درب املنتخب األول برغبته 
عدم إكمال املدة املتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك مت 
تسوية اإلج��راءات القانونية الرسمية بني الطرفني 

إلنهاء العقد.
وكان املدرب الفرنسي قد وقع العام املاضي عقداً 

جديداً مع االحتاد السعودي يبقيه مدرباً للمنتخب 
حتى 2027.

وقاد رينارد املنتخب السعودي في 41 مباراة، فاز 
في 20 منها أبرزها على األرجنتني في كأس العالم 

األخيرة، وتعادل عشر مرات مقابل 11 خسارة.

تصفيات أفريقيا .. مصر تتصدر برباعية في ماالوي
ع���اد امل��ن��ت��خ��ب امل��ص��ري ل��ص��دارة 
مجموعته في التصفيات املؤهلة إلى 
نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة 
القدم امل��ق��ررة في ك��وت دي��ف��وار مطلع 
العام املقبل، بعدما تغلب على منتخب 
م��االوي 4 - صفر في اجلولة الرابعة 

من مباريات املجموعة الرابعة.
وأن��ه��ى املنتخب امل��ص��ري الشوط 
األول للمباراة متقدما بثاثة أه��داف 
سجلها ط���ارق ح��ام��د وع��م��ر مرموش 
ومحمد صاح في الدقائق الرابعة و16 

و20.
وف��ي الشوط الثاني، أض��اف أحمد 
سيد زي���زو ال��ه��دف ال��راب��ع للمنتخب 

املصري في الدقيقة 50.
وك���ان املنتخب امل��ص��ري ق��د تغلب 
على منتخب ماالوي 2 - صفر اجلمعة 
املاضي في اجلولة الثالثة من مباريات 
املجموعة، وسجل هدفي مصر حينذاك، 

محمد صاح وعمر مرموش.
وارتفع رصيد املنتخب املصري إلى 
تسع نقاط، محتا ص��دارة املجموعة 
الرابعة ويليه منتخب غينيا بنفس 
الرصيد ثم م��االوي وإثيوبيا برصيد 

ثاث نقاط لكل منهما.
وبات املنتخب املصري بذلك بحاجة 
إل��ى نقطة واح���دة حلسم تأهله إلى 

النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان 
قد تغلب على نظيره اإلثيوبي 3 - 2 .

ويلتقي املنتخب املصري في مباراته 

املقبلة بالتصفيات، نظيره الغيني في 
12 يونيو ثم يلتقي نظيره اإلثيوبي في 

الرابع من سبتمبر.

بلجيكا تهزم أملانيا في مباراة ودية

دي بروين يقود بلجيكا لهزمية األملان

..  األوملبي ثالث دورة الدوحة الدولية

حقق املنتخب األومل��ب��ي الكويتي، 
املركز ال�3 في الدورة الودية الدولية، 
وال���ت���ي أق��ي��م��ت ف���ي ق��ط��ر مب��ش��ارك��ة 
10منتخبات عربية وآسيوية، وتأتي 
في إط��ار برنامج اإلع���داد للتصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا حتت 23 عاما.
وحقق املنتخب الكويتي الفوز، على 
نظيره التاياندي، 1/0، وحمل هدف 

املباراة توقيع الاعب إبراهيم كميل في 
الدقيقة 5+45.

وس��ب��ق ل���أزرق األومل��ب��ي أن حقق 
الفوز على منتخب القيرغيزستاني، 
بنتيجة نفسها 1/0، في حني تعادل مع 

نظيره السعودي بدون أهداف.
وق��دم منتخب الكويت، مستويات 
الفتة على م��دار البطولة، كما كانت 

امل��س��اب��ق��ة ف��رص��ة مل����درب ال��ف��ري��ق، 
البرتغالي إمييليو بيكسي، للوقوف 
على العناصر التي سيعول عليها خال 

الفترة املقبلة.
جدير بالذكر أن أغلب العبي املنتخب 
األوملبي، يعانون من غياب الفرصة مع 
فرقهم في الدوري املمتاز، وهو ما كان 

محل نقد خال الفترة املاضية.
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إسقاط جميع اإلنذارات في املمتاز
أص��در االحت��اد الكويتي لكرة القدم، ق��رارا 
بإسقاط جميع اإلنذارات التي مت توقيعها على 

»العبي السن العام« في الدوري املمتاز.
وك��ت��ب احل��س��اب ال��رس��م��ي ل��احت��اد على 
»ت��وي��ت��ر«: »أع��ل��ن نائب رئيس مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية 
هايف املطيري بأن اللجنة التنفيذية قد قررت 

إسقاط جميع اإلن��ذارات التي مت توقيعها على 
العبي السن ال��ع��ام ف��ي مسابقة دوري زين 
للدرجة املمتازة«. وأوضح: »االحتاد الكويتي 
أبقى على اإليقافات املفروضة على الاعبني 
بسبب عقوبة اإلنذار الثالث أو الطرد املباشر، 
وكذلك اإلبقاء على العقوبات الصادرة عن جلنة 

االنضباط والغرامات املالية«.

وأضاف: »القرار جاء بناء على رغبة مجلس 
اإلدارة في إتاحة الفرصة جلميع األندية لدخول 
القسم الثالث بسجل نظيف من اإلن��ذارات، مما 

يساعد على زيادة حدة التنافس«.
ودخ��ل ال��دوري الكويتي املرحلة األخيرة، 
حيث تنطلق السبت املقبل منافسات القسم 

الثالث، وسط تنافس 6 فرق على لقب املمتاز.

الشاهني: قوة الدوري انعكست على نتائج األزرق
أرج����ع رئ��ي��س االحت����اد الكويتي 
عبدالله الشاهني، تطور أداء املنتخبني 
األول واألومل��ب��ي في الفترة األخيرة، 
ل��ق��وة املنافسة ف��ي ال���دوري املمتاز، 
ودوري 21، معربا عن أمله في مزيد 

من التطور.
وق���ال ال��ش��اه��ني، ف��ي تصريحات 
لوسائل اإلع��ام، على هامش تتويج 
ال��ق��ادس��ي��ة، بلقب ك��أس االحت����اد، إن 

املنافسات احمللية أخذت شكا تنافسيا 
مميزا، مشيرا إلى أن نهائي كأس زين، 
ارتقى في مستواه، ملستويات مباريات 

دوري زين املمتاز.
وت��وق��ع رئ��ي��س االحت����اد، اشتعال 
املنافسة على لقب ال���دوري املمتاز، 
في املرحلة الثالثة واألخ��ي��رة، وسط 
وجود 3 فرق تتنافس على اللقب، في 
إشارة إلى تعادل الكويت، والقادسية، 

والعربي، في ع��دد م��رات الفوز بلقب 
الدوري »17« لقبا لكل منهم.

وبارك الشاهني، للقادسية، حصوله 
على لقب كأس االحت��اد، كما ثمن دور 
شركة زين، الراعي الرسمي، للبطوالت 
احمللية. ي��ذك��ر أن ال���دوري الكويتي 
امل��م��ت��از، ي��ع��ود ل��ل��دوران اع��ت��ب��ارا من 
السبت املقبل، مبواجهتي الكويت، 

والساملية، وكاظمة، والفحيحيل.

فوز مستحق لأوملبي على تاياند

صاح قاد الفراعنة لفوز عريض على ماالوي

سجل كيفن دي بروين هدفا وصنع هدفني 
آخرين ليقود املنتخب البلجيكي إلى الفوز على 
مضيفه األملاني 3 - 2 في املباراة الودية التي 

جمعت بينهما .
وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل للمنتخب 
البلجيكي في الدقيقة السادسة إثر متريرة من 
دي بروين، ثم أض��اف روميلو لوكاكو الهدف 
الثاني لبلجيكا في الدقيقة التاسعة مبساعدة دي 

بروين أيضا، لكن املنتخب األملاني رد في الدقيقة 
44 بهدف سجله نيكاس فولكروج من ضربة 
ج��زاء احتسبها احلكم بعد ملس لوكاكو للكرة 

بيده داخل منطقة اجلزاء.
وف��ي الدقيقة 78 أض��اف دي بروين الهدف 
الثالث للمنتخب البلجيكي، ثم اختتم غنابري 
التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب األملاني في 

الدقيقة 87.

.. والسنغال وجنوب 
إفريقيا إلى النهائيات
ضمن منتخب السنغال حامل 
اللقب مقعده في كأس أمم إفريقيا 
2023 املقّررة في كوت ديفوار، عن 
املجموعة الثانية عشرة بعد فوزه 
على مضيفه منتخب موزامبيق 
بهدف نظيف ضمن اجلولة الرابعة 

من التصفيات.
وأح��رز الهدف الوحيد الاعب 
ب��والي��ي دي��ا ف��ي الدقيقة 18 بعد 

متريرة من النجم ساديو مانيه.
وبهذا الفوز، رفع حامل اللقب 
رصيده إل��ى 12 نقطة في ص��دارة 
املجموعة، ليضمن التأهل رسمياً، 
فيما بقي منتخب موزامبيق ثانياً 
مع 4 نقاط، أمام رواندا )نقطتان( 

وبنني )نقطة واحدة(.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ت��أه��ل 
منتخب جنوب إفريقيا أيضاً إلى 
النهائيات بعد فوزه على مضيفه 

الليبيري 1-2.

ميسي يتخّطى حاجز الـ100 
هدف مع األرجنتني

تخّطى القائد والنجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي ح��اج��ز امل��ئ��ة هدف 
مع منتخب باده بتسجيله ثاثية 
»هاتريك« في الفوز الكاسح على 
كوراساو املغمورة بسباعية نظيفة 
ف��ي سانتياغو دي���ل إس��ت��ي��رو في 
مباراة دولية ودية في كرة القدم هي 
الثانية لألبيسيليستي على أرضه 

عقب تتويجه بلقب ك��أس العالم 
FIFA قطر 2022™.

وسجل ميسي احلائز على جائزة 
ال��ك��رة الذهبية ألف��ض��ل الع��ب في 
العالم سبع مرات، ثاثيته في مدى 
20 دقيقة رافعا غلته من األهداف 
ال��دول��ي��ة إل��ى 102. وع���ّزز ميسي 
موقعه ف��ي امل��رك��ز الثالث لقائمة 

الهدافني التاريخيني في العالم خلف 
منافسه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو )122( واإليراني علي دائي 
)109(. كما ابتعد ميسي كثيرا عن 
أقرب مطارديه على الئحة الهدافني 
التاريخيني لأرجنتني غابريال 
باتيستوتا )56 هدفا( وسيرخيو 

أغويرو )41(.

إسبانيا تقع في فخ الهزمية
أمام اسكتلندا

س���ج���ل االس���ك���ت���ل���ن���دي س��ك��وت 
ماكتوميني ثنائية جديدة وقاد منتخب 
ب���اده للفوز على ضيفه اإلسباني 
2 -صفر ملحقاً به خسارته األول��ى 
ب��إش��راف م��درب��ه اجل��دي��د لويس دي 
ال فوينتي، وذل��ك في اجلولة الثانية 
م��ن منافسات املجموعة األول���ى من 
تصفيات ك��أس أوروب���ا 2024 لكرة 
القدم. وفرض ماكتوميناي نفسه جنماً 
للمباراة الثانية توالياً بعدما سجل 
هدفني من ثاثية باده أمام قبرص في 

اجلولة األول��ى من التصفيات، رافعاً 
رصيده إل��ى 4 أه��داف في مباراتني. 
وت���ص���درت اس��ك��ت��ل��ن��دا امل��ج��م��وع��ة 
بالعامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة 
بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، فيما حتتل 
النرويج املتعادلة مع جورجيا 1-1 
،بعد خسارتها أمام إسبانيا بثاثية 
نظيفة في مستهل التصفيات، املركز 
الرابع برصيد نقطة بالتساوي مع 
جورجيا التي خاضت مباراتها األولى 

بعدما غابت عن اجلولة األولى.
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 في الصـميم
هل رفع سن التقاعد في فرنسا يستحق احتجاج أكثر من مليون 

ونصف ونزولهم الشارع عاملتهم الشرطة بكل وحشية.
ـــاءات التي   االحـــداث احلاصلة في فرنسا مسحت جميع االدع
يرفعها الغرب حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وبينت وحشية 
الشعوب األوروبــيــة بشكل عــام والفرنسيني خصوصا، تاريخ 
االستعمار الفرنسي وقتل املاليني من شعوب القارة األفريقية ونهب 
خيراتها، يكشف بشاعتهم في التعامل مع البشر،  بعد حترر جميع 
مستعمراتها التي كانوا يقتاتون على نهب خيراتها، انكشفت فرنسا 
وعادت كدولة أوروبية زراعية تنتج اخلمور واملالبس التي دمرتها 

الصناعات الصينية.
طبيعي أن يدور الزمن وال يستمر العز ألحد وخاصة إذا كان قائما 
على الظلم، ما يحث في فرنسا يعطينا موعظة، إذا دارت عجلة النمو 
في بالدنا يجب أن جنعل االلتزام بقيمنا النبيلة ضمان الستمراره 

عندنا .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

drjenansalharbi@ د. جنان احلربي
بعض اللي يسوون دعايات  طايحني له عرض بهالدراريع  واسعار غير طبيعيه 
وكأن رمضان متوقف على لبس دراعه خلقونه ماتعرف راسها من كرياسها ... 
.. كل مايصير شي سوو عنه دعايات عفيه خلق .. اهم يدششون بيزات باآلالف 
واخلوات قط في الفلوس . ..خشوا فلوسكم اشتروا عقار اشتروا ذهب .. بسكم 

ركضه وراهم

nsalhusseini@   نا�رص احل�صيني

يا وزير الكهرباء  يا وكيل وزارة الكهرباء. نحن في دوله غنيه نفطيه ولله احلمد 
وكل يوم تطفي الكهرباء على ق 6 وبعض القطع في مزارع العبدلي ؟ مماتسبب 

في خسائر للمزارعني ؟ الى متى هذه املهزله ؟

HaifaAlSanousi@   د.هيفاء ال�صنعو�صي 
ساحة اإلرادة ..  ما موقعها من اإلع��راب؟ نحن دولة حرية ال مثيل لها ولله 
احلمد احلرية ُت��اَرس فيها ألبعد نطاق حتى الكذاب واملُدلّس والفاسد يقول 
رأيه.. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟  إثارة الفنت، وتشويه صورة الكويت، واإلساءة 

لسمعتها مسألة خطيرة يجب أن تتوقف قانونياً بقرار حكومي حازم.

Anwar_Bin_Ali@  اأنـور بـن علـي
ملاذا ال يشتري الناس من امل��زارع الكويتي مباشرة ؟ ملاذا ال يشتري الناس 
ال��دواء من هيئة حكومية للدواء وأجهزة مستقلة؟ما الداعي من وجود الوكيل 
للبضائع واخلدمات؟ الوساطة التي ترفع األسعار وتقدم أسوأ اخلدمات شاهد 

ملك لضرورة إلغاؤها تاما.

alkandari1966@  يعقوب الكندري

رئيس حكومة اثنى عليه اجلميع وقدم سلسلة من القرارت خاصة باملجلس: - 
تصويت بالبطاقة - حارب الفرعيات - عدم التدخل في االنتخابات  - عدم التدخل 
بانتخابات الرئيس واللجان وغيرها خارج املجلس رد التحية لم يكن متوافقا مع 

جملة هذه القرارت.  ابسطها كان الهدوء في طرح املواضيع اخلالفية.

alfajji123@   عبداللـه الفجي

حلمهم وسعت صدورهم وتتعهم بصبر جميل ليس حدود جعلك تتكلم على 
الشيخ احمد النواف بكل وقاحه وترفع سقف الكالم لتصل الى سمو ولى العهد 
اتق الله فالكلمه التى تخرج التعود واعلم ان االمور اكبر منك وحكامنا اسرة اخلير 

راضني عنهم ورضا عنهم ابائنا واجدادنا اما انت هايط لني تفحم محد درا عنك

dr_khadigah@    د.خديجة جعفر
في الواقع ما يحدث اليوم ما هو اال ضربة للنظام الدميقراطي من خالل حكومة 
ال تؤمن اساسا بالدميقراطية وتعمل على تعطيله من خالل ثغرات دستورية! لن 
تنتهي أزماتنا السياسية وسيتم خلق أزمات جديدة وذلك ألن مشكلتنا احلقيقية 

تقع في منهجية عملنا السياسي وليس باالحداث السياسية.

Dr_ALmrdas@    د. خالد املردا�س 

ساحه االراده ليس هناك سلطة في البلد اعلى من سلطات سمو االمير  وعلى 
هذا فإن مجلس االمة 2020 القيمة له وال وجود له شعبيا  وال سياسيا بعدما احله 
سمو نائب االمير  الى اهل احلل والعقد والرأي  اتقوا الله في الكويت  فهي بحاجة 

الى االستقرار وال جتاملوا على حسابه  ولنتذكر 1990/8/2

إرسل كلمة  »اشتراك«
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جنــح تلسكوب جيمس ويــب الفضائي 
في قياس درجة حرارة كوكب صخري يقع 
على بعد أربعني سنة ضوئية من نظامنا 
الشمسي، في عملية جترى للمرة األولى على 
اإلطالق، حسبما أفادت دراسة نشرت االثنني 

املاضي.
ويــضــم نــظــام “ترابيست – 1” الــذي 
اكتشف في العام 2017، سبعة كواكب تدور 
حول جنم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث 

حرارة أقل مما توفره الشمس مبرتني. 

وأوضحت “ناسا” في بيان أن “ترابيست 
– 1” هو كوكب ممتاز لالختبار، فهو قريب 
من النظام الشمسي وال يضم سوى كواكب 
صخرية مماثلة في احلجم والكتلة لكوكب 

األرض.

متحف هولندي يكشف 
عن كرة حلم  من حيوان 

املاموث املنقرض

»العجيري العلمي«: عدم 
استقرار مناخ الكويت بسبب 

التحول من فصل إلى آخر 
وتداخل املواسم

»جيمس ويب« يقيس حرارة 
كوكب صخري شبيه لألرض

ــال مــركــز العجيري العلمي: إن حــالــة عدم  ق
استقرار املناخ التي تشهدها البالد حاليا عائدة إلى 
حالة التحول من فصل آلخر وتداخل املواسم ما 
ينتج عنها حركة نشيطة للرياح وعدم استقرارها 

وأمطار رعدية وسقوط البرد.
وأضاف املركز في بيان صحفي، أمس األربعاء، 
أن فترتي )سبق السرايات( و)السرايات( التي 
نعيشها اآلن هي تداخل بني موسمي )احلميم( 
الذي ينتهي في الثاني من أبريل املقبل يعقبه موسم 
)الــذرعــان( بالتالي نشهد مجموعة من التغيرات 
املناخية وحالة عــدم استقرار الطقس. وأوضــح 
أن املوسم املقبل املعروف باسم )الذرعان( يتميز 
ــدى عالماته املميزة ومتثل  بالسرايات وهــي إح
ظاهرة عابرة خالله وتكون زاوية الشمس بارتفاع 
مما يسمح لها بتسخني التربة مباشرة دون تسخني 
الهواء ما يزيد سرعة التيارات الهوائية قبل أن يحل 

الهواء الساخن محل الهواء البارد مسببا الغبار.
وبنينّ أن )الذرعان( يعتبر من أخطر املواسم نظراً 
إلى تغير سرعة الرياح واجتاهاتها دون أن يسمح 
التنبؤ بها بدقة وتتخلل هذا املوسم تقلبات جوية 

وتفاوت حاد في درجات احلرارة.

الصني.. اكتشاف باندا 
عمالقة آكلة للحوم من 

عصور ما قبل التاريخ
اكتشف فريق مــن علماء احلفريات الصينيني 
مع نظرائهم األمريكيني، حفرية لفصيلة مفترسة 
منقرضة من الباندا العمالقة التي تتميز بأطراف 
طويلة وقدرات ممتازة على العدو، بحسب ما أوردته 

وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا(، أمس.
وعلى الرغم من أن الباندا العمالقة اآلكلة للنباتات 
تعتبر الــوحــيــدة مــن جنسها ونــوعــهــا املــوجــودة 
حاليا، إال أنها تنتمي إلــى فصيلة كانت مزدهرة 
قبل ماليني السنني. وحدد الباحثون من معهد علم 
احلفريات الفقارية وعلم اإلنــســان القدمي التابع 
لألكادميية الصينية للعلوم واملتحف األمريكي 
للتاريخ الطبيعي، جنساً جــديــداً ألحــد األقــارب 
املنقرضة للباندا العمالقة. ومت وصف هذا اجلنس 

اجلديد، املسمى “هوراكان”.

أزاح متحف نيمو للعلوم في هولندا، أول أمس، 
ــرة ضخمة مــن حلــم مستنبت من  الــســتــار عــن ك
احلمض النووي )دي.إن.إيــــه( حليوان املاموث 

الصوفي املنقرض.
وصنعت كرة اللحم شركة فاو األسترالية للحم 
املستنبت في املختبر، قائلة إنها أرادت حث الناس 
على احلديث عن هذا اللحم الذي تصفه بأنه بديل 

أكثر استدامة باملقارنة مع اللحم الطبيعي.
وقال تيم نوكسميث مؤسس الشركة لرويترز 
“أردنا ابتكار ما هو مختلف متاما عن أي شيء 
ميكنك احلصول عليه اآلن” مضيفا أن سببا آخر 
جعلهم يختارون املاموث هو أن العلماء يعتقدون 

أن انقراض هذا احليوان كان بسبب تغير املناخ.
وجرى تصنيع كرة اللحم من خاليا خراف أدخل 
فيها جني واحــد من جينات املاموث ُيعرف باسم 

امليوجلوبني.
وكانت هناك فجوات قليلة في تسلسل احلمض 
النووي للماموث الذي حصلت عليه شركة فاو لذا 
جرى استخدام احلمض النووي للفيل األفريقي 

الستكماله.
وقــال جيمس ريــأول كبير املسؤولني العلميني 
ــي فيلم حديقة  ــي الــشــركــة: “مثلما فــعــلــوا ف ف
ــداً على أنــهــم ال يسعون  ــؤك الديناصورات” م
ــداث الفيلم  الستنساخ احليوانات على غــرار أح

الشهير.


