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سمو األمير أشاد بدور منظمة الصحة العالمية في مكافحة األمراض

ولي العهد: »كورونا« درس لنا لصياغة 
بروتوكول عاملي ملواجهة األوبئة

ليندركينغ ناقش في الرياض سبل إنهاء الحرب 

السعودية وأميركا تبحثان وقف 
العنف الحوثي

تونس.. فتح تحقيق قضائي ضد »النهضة« 

الرياض- واشنطن- الوكاالت: بحث المبعوث األميركي 
الخاص لليمن تيم ليندركينغ في السعودية أمس سبل 
وق���ف اط����اق ال��ن��ار ف��ي ال��ي��م��ن وال��ه��ج��وم ال��ح��وث��ي على 

محافظة مأرب وتعيين مبعوث أممي جديد لليمن.
ب��ي��ان إن تيم  ف���ي  ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة  وق���ال���ت وزارة 
ليندركينغ الذي وصل الى المملكة أمس سيلتقي كبار 
اليمنية لبحث  السعودية والحكومة  ف��ي  المسؤولين 
وق��ف ال��ع��ن��ف ال��ح��وث��ي ع��ل��ى م���أرب وال���ذي ي��ف��اق��م األزم��ة 
الخاص،  المبعوث  الباد. كما سيتناول  اإلنسانية في 
الجهود لتحقيق االس��ت��ق��رار في  الملحة لبذل  الحاجة 
الحوثيين تاعبهم  إنهاء  اليمني، وض��رورة  االقتصاد 

بواردات الوقود وأسعاره.
وت���اب���ع ال��ب��ي��ان ان »ل��ي��ن��درك��ي��ن��غ س��ي��ل��ت��ق��ي م��م��ث��ل��ي��ن من 

ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي وم��ك��ت��ب ال��م��ب��ع��وث ال���خ���اص ل��أم��م 
ال��م��ت��ح��دة إل����ى ال���ي���م���ن، ل��م��ن��اق��ش��ة أه��م��ي��ة ع��م��ل��ي��ة س��ام 
ش���ام���ل���ة وال���ت���ع���ي���ي���ن ال���س���ري���ع ل���م���ب���ع���وث ج����دي����د ل��أم��م 

المتحدة«.
ال���ى ذل����ك، ط��ال��ب��ت ن��ائ��ب��ة وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة 
ويندي شيرمان بالوقف الفوري والشامل إلطاق النار 
في اليمن، وأك��دت خال لقاء مع نائب وزير الخارجية 
ف��ي مسقط،  ال��ح��ارث��ي  ب��ن علي  الشيخ خليفة  العماني 
 لوكالة 

ً
ضرورة تعزيز السام واألمن في المنطقة، وفقا

األن��ب��اء ال��ع��م��ان��ي��ة. ك��م��ا ش��ك��رت ش��ي��رم��ان سلطنة عمان 
المنطقة،  السام في  أج��ل  التوسط من  على دوره��ا في 
م��ش��ددة على أهمية وق��ف ف���وري وش��ام��ل إلط���اق النار 

للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن.

أح��زاب سياسية بينها  التونسي فتح تحقيقا بشأن ثاثة  القضاء  أن  ال��وك��االت: كشف مصدر قضائي عن   - تونس 
ع��ام 2019 فيما  الحملة االنتخابية  ال��خ��ارج خ��ال  أم��واال من  حزبا »النهضة« و»قلب تونس« لاشتباه في تلقيها 
طالبت هيئة الدفاع عن معارضين سياسيين اغتيا عام 2011 بفتح تحقيق ضد حركة »النهضة« بتهمة التورط في 
الجريمتين. وأعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي االقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي، أمس فتح 
تحقيق ضد 3 أحزاب بشأن تلقيها تمويات أجنبية أثناء االنتخابات وأوضح الدالي أن التحقيق سيشمل كا من 
حركة »النهضة« و»قلب تونس« و»عيش تونسي«. وذكرت مصادر انه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل 

الرئيس قيس سعّيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.
اغتيالهما، شكري بلعيد  اللذين تم  السياسيين  المعارضين  التونسية عن  الدفاع  أي��دت هيئة  على صعيد متصل 
ت��رؤس  أن  أم��س  ف��ي مؤتمر صحافي  الهيئة  ال��ب��اد. واعتبرت  ف��ي  العامة  للنيابة  الرئيس  البراهمي، تسلم  ومحمد 
العامة »إج��راء قانوني« وطالبت بفتح تحقيق ضد حركة »النهضة« بسبب ما وصفته  للنيابة  التونسي  الرئيس 

»عرقلة سير التحقيقات والكشف عن المتورطين«. ب�

الرائد التي تقوم به  أشاد سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد بالدور 
العالم  العالمية في تعزيز الصحة والحفاظ على سامة  منظمة الصحة 
ك��ان آخرها  العالم وال��ت��ي  ف��ي مختلف دول  ومكافحة األوب��ئ��ة واألم���راض 

موقفها في مكافحة جائحة »كورونا«.
وأكد سموه خال استقباله في قصر بيان أمس وزير الصحة الشيخ د. 
باسل الصباح ومدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس على استمرار التعاون الوثيق مع المنظمة لما فيه من نفع 

للبشرية جمعاء واستكماال لدور الكويت اإلنساني.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان امس مدير 

عام منظمة الصحة العالمية وذلك بمناسبة زيارته للباد.
العالمية  ال��ذي تقوم به منظمة الصحة  العهد بالدور  واش��اد سمو ول��ي 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتقديرها لحسن إدارة مدير منظمة 
ف��ي ه��ذه األوق����ات الصعبة والتأكيد  المنظمة  العالمية ألع��م��ال  الصحة 

القائم ويفسح  التعاون  اإلقليمي للمنظمة يعزز  المكتب  أن وج��ود  على 
مجاالت كثيرة للتنسيق.

وأكد سموه أن هذه الجائحة يجب أن تكون درسا لنا لصياغة بروتوكول 
عالمي للتنسيق الدولي وذلك لمواجهة أي وباء جديد ال قدر الله وخلق 

تعاون دولي سريع.
المجتمع  ن��ح��و  ال��م��س��ؤول��ي��ة  دائ��م��ا تستشعر  ال��ك��وي��ت  ان  وش����دد س��م��وه 
التامة  للقناعة  المنظمة  م��ن خ��ال  ال��م��س��اع��دة  ي��د  ب��م��د  ال��دول��ي وت��س��ارع 
بدورها وأنها تعهدت بتقديم 60 مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية 

والدول المتضررة من جائحة »كورونا«.
بدوره عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية عن خالص شكره وتقديره 
ال��دور  ن��واف األح��م��د وللكويت على  الشيخ  ال��ب��اد  أمير  السمو  لصاحب 
اإلن��س��ان��ي ال��رائ��د ال��ذي قامت ب��ه وت��ق��وم ب��ه ف��ي دع��م المنظمة وأنشطتها 

الصحية وتقديم المساعدات للمحتاجين في دول العالم كافة.

غيبريسوس: دور إنساني للكويت فيما تقدمه من دعم لتخفيف معاناة المحتاجين
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استجابة لما نشرته »بوبيان نيوز« وحرصًا على مصلحة الطالب

»التربية« تبحث آلية تعويض الفاقد التعليمي 
ومعالجة آثار غياب املتعلمني عن املدارس

العنزي: 61 مدرسة قيد اإلنشاء موزعة على المناطق

»التربية« : تنفيذ 90 مدرسة بالتعاون مع الرعاية 
السكنية للعام القادم

سستم خطة الشواغر للبعثات الخارجية بـ )التعليم العالي(.. عطالن

طلبة وأولياء أمور ناشدوا وزير التعليم العالي بسرعة 
التدخل لحل املشكلة

كتبت رنا سالم
 

ف���ي ب�����ادرة ت��ؤك��د س��ع��ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة وح��رص��ه��ا 
على مصلحة المتعلمين مع بداية العام الدراسي 
 م���ع م���ا ن��ش��رت��ه »ب���وب���ي���ان ن��ي��وز« 

ً
ال��م��ق��ب��ل وت���ف���اع���ا

بعنوان »التربية تواجه قضيتي الفاقد التعليمي 
وإدمان الطلبة للجلوس في المنزل أمام »الشاشات 
اإللكترونية« األحد الماضي ، تبحث وزارة التربية 
وضع آلية لتعويض الفاقد التعليمي وإعداد خطة 
مناسبة لمعالجة غ��ي��اب المتعلمين ع��ن المقاعد 

 منذ بداية جائحة 
ً
الدراسية لفترات طويلة وتحديدا

كورونا .
ج��اء ذل��ك ف��ي اج��ت��م��اع ضمن االج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة 
ل��ل��ع��ام  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اس���ت���ع���دادات وزارة ال��ت��رب��ي��ة 
الدراسي المقبل والتي يرأسها وكيل وزارة التربية  
د.ع����ل����ي ال���ي���ع���ق���وب، ح���ي���ث ع���ق���د ال���وك���ي���ل ال��ي��ع��ق��وب 
ال��وك��اء المساعدين وم��دي��ري إدارات   م��ع 

ً
اجتماعا

ال���وزارة صباح  المناطق التعليمية في دي��وان ع��ام 
ام��س، وأش��ار المجتمعون إل��ى أهمية التركيز على 
تعويض الفاقد التعليمي وإعداد الخطة المناسبة 

لمعالجة غياب المتعلمين ع��ن المقاعد الدراسية 
لفترات طويلة وتحديدا منذ بداية جائحة كورونا.

 مراجعة التقارير الدورية 
ً
 وتناول االجتماع أيضا

ونسب اإلنجاز لكل قطاع من القطاعات ذات الصلة 
واإلدارات العامة للمناطق التعليمية إض��اف��ة إلى 
م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��وص��ي��ات وال��ح��ل��ول ال��م��ط��روح��ة 
للعام الدراسي المقبل، و مهام االستعداد والعمل 
المشترك بين وزارت��ي التربية والصحة، باإلضافة 
ال��ت��ص��ورات الكفيلة بتطبيق اإلج���راءات  إل��ى وض��ع 

واالشتراطات الوقائية. • جانب من االجتماع	

كتبت رنا سالم

 ضمن الخطة األولية لوزارة التربية 
ف���ي م��ت��اب��ع��ة ب���ي���ان ح���رك���ة ال���م���دارس 
ال��ج��دي��دة ال��م��ت��وق��ع اف��ت��ت��اح��ه��ا للعام 
ال���دراس���ي 2022/2012، كشف مدير 
ال��م��ه��ن��دس محمد  ال��م��ش��اري��ع  إدارة 
ال��ع��ن��زي أن ع���دد ال���م���دارس ال��م��ن��ف��ذة 
بالتنسيق وال��ت��ع��اون م��ع المؤسسة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ل��غ 90 
م���درس���ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ح��اف��ظ��ات، 

 إلى أنها موزعة على عدد من 
ً
مشيرا

المناطق التي شملت منطقة صباح 
األح���م���د وال���ت���ي ب��ل��غ ع����دد ال���م���دارس 
الكلي فيها 19 مدرسة ، و تم تشغيل 
خ���م���س م�������دارس م��ن��ه��ا خ�����ال ال���ع���ام 
ال��دراس��ي 2021/2020 و اس��ت��ام 12 
مدرسة لم تدخل الخدمة فيما اليزال 
هناك مدرستان قيد اإلنشاء وجاري 

تنفيذها .
 وأضاف المهندس محمد العنزي في 
ت��ص��ري��ح صحفي ل��ه أم���س أن ال��ع��دد 

ال��ك��ل��ي ل��ل��م��دارس ف��ي منطقة ال��وف��رة 
بلغ 18 مدرسة ، وت��م استام خمس 
م�������دارس م��ن��ه��ا ول�����م ت���دخ���ل ال��خ��دم��ة 
بعد ، و 13 مدرسة قيد اإلنشاء، أما 
منطقة ج��اب��ر األح��م��د ف��ق��د ب��ل��غ ع��دد 
ال��م��دارس الكلي فيها س��ت م���دارس ، 
وتم استامها لكن لم تدخل الخدمة 
بعد ، وك��ذل��ك ت��م اس��ت��ام م��درس��ة في 
م��ن��ط��ق��ة ش��م��ال غ����رب ال��ص��ل��ي��ب��ي��خ��ات 

لكنها لم تدخل الخدمة.
 وت�������اب�������ع ج�����������اري ت����ن����ف����ي����ذ ع���������دد م���ن 

ال���������م���������دارس ف�������ي ب�����ع�����ض ال����م����ن����اط����ق 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والزال���������ت ق���ي���د اإلن���ش���اء 
ي��ت��م اس��ت��ام��ه��ا ، كمنطقة غ��رب  ول���م 
ع��ب��د ال��ل��ه ال���م���ب���ارك وال���ت���ي ب��ل��غ ع��دد 
ب��ه��ا 26  ال��ج��اري تنفيذها  ال���م���دارس 
ال��ت��ي بلغ  م��درس��ة، ومدينة المطاع 
عدد المدارس الجاري تنفيذها فيها  
 ع��ل��ى التنسيق 

ً
20 م���درس���ة، م���ؤك���دا

ال��ت��خ��ط��ي��ط  ال����م����ت����واص����ل م�����ع إدارة 
وقطاع التعليم العام للمساهمة في 

االستعداد للعام الدراسي المقبل .

كتب إبراهيم سالم

أعرب عدد من الطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية في خطة الشواغر  
ال���وزارة  أم��وره��م وال��ت��ي أعلنت عنها  ب���وزارة التعليم العالي وأول��ي��اء 
باستقبال الطلبات بدء من 25 ليوليو وحتى يوم 29 من الشهر الحالي 
عن استيائهم الشديد لعدم تمكنهم من التسجيل اإللكتروني بخطة 
البعثات الدراسية لوجود عطل بالستتم منذ اليوم األول لفتح باب 

التسجيل.
وقال الطلبة انهم ومنذ اليوم األول للتسجيل ونحن نحاول الدخول 

على الستتم عبر الموقع االلكتروني للتسجيل دون فائدة، فالموقع ال 
يعمل والسستم عطان، وال توجد أي استجابة لتشغيله، وال أي ردود 

من قبل مسؤولي الوزارة عن العطل.
وطالب الطلبة وأولياء أمورهم مسؤولي وزارة التعليم العالي بسرعة 
إعادة تشغيل الستتم، لفتح المجال أمام الطلبة للتسجيل، خاصة وان 
التسجيل لمدة يومين فقط وغدا أخر موعد للطلبة، مناشدين وزير 
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بسرعة التدخل لحل المشكلة 
وإع��ادة تشغيل الموقع اإللكتروني ليتمكن الطلبة من التسجيل قبل 

انتهاء الموعد المحدد غدا.

لجنة االستعداد للعام 
املقبل تجوب املدارس 

الستطالع جهوزيتها

كتبت رنا سالم

في اطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 
الجديد،  كشفت مصادر تربوية مطلعة ل«بوبيان 
نيوز » عن تشكيل وزارة التربية لجنة االستعدادات 
الستقبال العام الدراسي المقبل وذل��ك لاطمئنان 
على مدى جهوزية المدارس وتوفير احتياجاتها 
ب���م���ا ف��ي��ه��ا ت���وف���ي���ر االش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة وم����دى 
مائمتها الستقبال الطلبة مع قرب العام الدراسي 

الجديد . 
ال��وك��ي��ل المساعد للتعليم  ال��س��ي��اق، دع��ا  وف��ي ه��ذا 
ال��ع��ام أس��ام��ة السلطان م��دي��ر ع��ام منطقة الجهراء 
التعليمية في كتاب حصلت »بوبيان نيوز » على 
نسخة منه للتعميم على ادارات المدارس بمختلف 
مراحلها رياض أطفال ، ابتدائي ، متوسط ، ثانوي  
ب��ت��س��ه��ي��ل م��ه��م��ة أع���ض���اء ف���ري���ق ل��ج��ن��ة االس���ت���ع���داد 
ال��دراس��ي الجديد والبالغ عددهم  ال��ع��ام  الستقبال 
 وه��م » زب��ن الشمري ، مشعل الصهيبي 

ً
12 عضوا

،إبراهيم عقله، ماهر الضفيري،محمد الشراح،بدر 
ال���ف���ض���ل���ي،أس���ام���ة ال���ح���س���ن،م���ه���دي ع��ب��اس،ع��ب��دال��ل��ه 
الظفيري،علي المحمد،عبدالعزيز الخليفي،فيصل 

ما«.

• المهندس محمد العنزي	
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نقابة »املواصالت« 
تطالب باإلسراع في 

صرف »األعمال املمتازة« 
ملستحقيها

ط��������������ال��������������ب رئ��������ي��������س 
مجلس إدارة نقابة 
ال���ع���ام���ل���ي���ن ب��������وزارة 
ال���م���واص���ات ن��اص��ر 
ال���ع���ازم���ي ب���ض���رورة 
االس�������ت�������ع�������ج�������ال ف���ي 
ص�����������������رف م�������ك�������اف�������أة 
األع�����م�����ال ال���م���م���ت���ازة 
لمستحقيها والبالغ 
ع�������دده�������م أك������ث������ر م���ن 

4000 عامل وعاملة.
إل��ى أن تأخير صرف  وأش��ار العازمي في تصريح 
مكافأة األعمال الممتازة لعام 2020 ال يتماشى مع 
ال��م��زي��د من  ل��ب��ذل  ال��دول��ة لتشجيع العاملين  خطة 
الجهد من أجل رفع مستوى اإلنتاج واالرتقاء في 

 على األداء الوظيفي.
ً
العمل وأثر سلبا

وأوض������ح أن إع�����ان ال��وك��ي��ل��ة ال���م���س���اع���دة ل��ل��ق��ط��اع 
اإلداري��ة والمالية بالوزارة في 10 يونيو الماضي 
ب��ش��أن ص���رف ال��م��ك��اف��أة م���ع م��رت��ب��ات ش��ه��ر يوليو 
الحالي مخالفة للحقيقة، وأدى إلى نشر حالة من 
اإلحباط واليأس بين صفوف العاملين في الوزارة 
إل��ى أن مكافأة  التي طالما انتظرت صرفها، الفتا 
األعمال الممتازة تعد ثمرة لجهود مضنية بذلها 
العاملون خال عام 2020 بهدف رفع روح التنافس 

والحماس بينهم لخدمة الوطن والمواطن.

»الخليج للكابالت« توقع 
عقدا مع وزارة الكهرباء 
واملاء لتوريد موصالت 
خطوط هوائية بقيمة 

5ر4 مليون دينار
أع���ل���ن���ت ش���رك���ة ال��خ��ل��ي��ج ل���ل���ك���اب���ات وال���ص���ن���اع���ات 
الكهربائية الكويتية توقيعها عقد مناقصة مع 
وزارة الكهرباء وال��م��اء لتوريد م��وص��ات خطوط 
هوائية بقيمة 5ر4 مليون دينار كويتي )نحو 5ر13 

مليون دوالر أمريكي(.
وذك�������رت ال���ش���رك���ة ف����ي اف����ص����اح ل���ه���ا ع���ل���ى ال��م��وق��ع 
اإللكتروني لبورصة الكويت اليوم األربعاء أن األثر 
المالي لتوقيع العقد قد يترتب عليه تحقيق أرباح 
ف��ي المئة  إل���ى 8  ب��ي��ن 6  ت��ت��راوح  تشغيلية بنسبة 

خال العام 2021.
وتأسست الشركة عام 1975 وأدرج��ت في بورصة 
الكويت ع��ام 1984 ويبلغ رأس مالها المصرح به 
والمدفوع 9ر20 مليون دينار )نحو 7ر62 مليون 
أن���واع الكابات  دوالر( وتعمل ف��ي صناعة جميع 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وت����وري����ده����ا وك�����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه 
المنتجات واستثمار األموال الفائضة في محافظ 

استثمارية بما يخدم أغراضها.

تسريع وتيرة التطعيم ضد »كوفيد 19«
في مناطق الكثافة العمالية

السعدون: الفترة الثانية من »جلة القيظ« تبدأ غدا
مع »المرزم« آخر موسم من أيام الصيف مرتفعة الحرارة

وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع على طريق الفحيحيل

���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة أم����س، ال��ع��م��ل ف���ي م��رك��ز ت��ط��ع��ي��م ج��دي��د 
ّ

دش
ب��م��ن��ط��ق��ة ج��ل��ي��ب ال���ش���ي���وخ، داخ�����ل إح�����دى ال����ص����االت ال��ري��اض��ي��ة 
 لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس »كورونا« 

ً
المغطاة، سعيا

المسبب ل��وب��اء »ك��وف��ي��د-19«، وم��ح��اص��رة ان��ت��ش��اره ف��ي مناطق 
الكثافة العمالية العالية.

وأفاد بيان للوزارة بأن الطاقة االستيعابية تتواءم مع الكثافة 
ال��س��ك��ان��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ب��ت��واف��ر م���درج���ات ل��ان��ت��ظ��ار ي��س��ه��ل على 
العمالة التي لديها مواعيد مسبقة والقائمين على اإلج��راءات 
ب��ك��ل سهولة  ال��خ��دم��ة  ت��ق��دي��م  ال��ط��ب��ي��ة ف��ي  التنظيمية وال���ك���وادر 

وُيسر.
وأكد البيان استمرار الوزارة بالتوسع في تقديم خدمة تطعيم 
»ك����وف����ي����د-19«، ض��م��ن ال���ج���ه���ود ال���رام���ي���ة ل��م��ح��اص��رة االن��ت��ش��ار 

ت��ك��دس الكثافة العمالية، داعية  ال��وب��ائ��ي، السيما ف��ي مناطق 
الجميع إلى االلتزام بمكان وموعد التطعيم، وفق الفترة الزمنية 

المحددة في الرسالة النصية.
د وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا المركز. كما 

ّ
وتفق

تفقده وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة المهندس 
عبدالعزيز الطشة، لاطمئنان على سير العمل.

إل���ى ذل���ك أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ن��د أول م���ن أم�����س، ت��س��ج��ي��ل 988 إص���اب���ة ج��دي��دة 
ال��ب��اد إلى  ف��ي  ال��ح��االت المسجلة  بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
393605، ووفاة 9 مصابين منهم 8 من غير المطعمين، ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة المسجلة 2293.
وأض����اف ال��س��ن��د ف��ي ب��ي��ان، أن���ه ت��م تسجيل 1336 ح��ال��ة ش��ف��اء، 

 أن نسبة مجموع 
ً
ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 377434، مبينا

حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت 95.89 في المئة.
ال��ط��ب��ي��ة ف��ي أق��س��ام العناية  ال��رع��اي��ة   يتلقى 

ْ
َم����ن وذك����ر أن ع���دد 

، فيما بلغ المجموع الكلي للحاالت 
ً
المركزة بلغ 317 مريضا

ال��ازم��ة 13878،  ال��رع��اي��ة  التي ثبتت إصابتها وم��ازال��ت تتلقى 
وإجمالي الحاالت في أجنحة )كوفيد19( الى 1074.

وأف��اد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خال الفترة نفسها 
 إلى 

ً
بلغ 14116 ليصبح مجموع الفحوصات 3340473، مشيرا

أن نسبة اإلصابات لعدد المسحات 6.99 في المئة.
��ق بنسبة اإلص���اب���ات ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات، ق���ال إنها 

ّ
وف���ي م��ا ي��ت��ع��ل

ي 28 في المئة، ثم األحمدي 26، والفروانية 23، 
ّ
بلغت في حول

 العاصمة 10 في المئة.
ً
والجهراء 13، وأخيرا

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن الفترة الثانية من )جلة القيظ( تبدأ غدا 
الخميس وتمتد 26 يوما وفيها موسمان المرزم والكليبين.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( اليوم األربعاء 
ال��م��رزم وه��و القسم األول من فترة جلة القيظ  إن��ه في 29 يوليو يبدأ موسم 
الثانية وهو الموسم ال 11 من مواسم السنة السهيلية وعددها 12 تبدأ في 
24 أغسطس وهو آخر موسم أليام الصيف المرتفعة الحرارة ويأتي بعدها 

موسم الكليبين الحار ويتميز بارتفاع رطوبة الجو.
ال��م��رزم يمتد 13 ي��وم��ا حتى 10 أغسطس ون���وؤه نجم ذراع  وذك���ر أن م��وس��م 
األسد ويقع في برج األسد ويعتبر من منازل القمر أيضا ال 28 والمرزم هو 
نجم مرافق لنجم الشعرى اليمانية التي تعد ألمع نجم في السماء وتظهر 
ف��ي 5 أغ��س��ط��س م��ن ك��ل ع���ام وي��س��م��ى ن��ج��م ال��ش��ع��رى ال��ي��م��ان��ي��ة ك��ذل��ك )ال��ت��ي��ر( 

و)الباجس(.
وبين أنه مع ظهور المرزم تبقى درجات الحرارة كما هي في موسم الجوزاء 

وخصوصا األيام األولى منه لكن مع دخول األيام تعتدل درجات الحرارة قليا وتتخلل بعض 

أيام موسم المرزم رياح جنوبية تسبب رطوبة في الجو قد تكون مزعجة.
وتابع أن العامة تقول “الدخل المرزم امل المحزم” وهي كناية عن بدء خرف 
)ج���ن���ي( ال���رط���ب م���ن ال��ن��خ��ي��ل وذل����ك ب��ش��د ال��م��ح��زم ع��ل��ى وس���ط ال��ج��س��م.وي��ق��ول 
الخاوي:والى ظهر المرزم شبع كل كالف. من الغين وانحن الليالي الشدايد 

والكالف هو الفاح الذي يعمل في زراعة النخل والغين هو النخل.
وأف���اد ال��س��ع��دون ب��أن ال��ع��رب ت��ق��ول أي��ض��ا “اذا طلعت ال����ذراع ح��س��رت الشمس 
ال��ق��ن��اع واش��ع��ل��ت ف��ي االرض ال��ش��ع��اع وت���رق���رق ال���س���راب ف��ي ك��ل ق���اع وكنست 

الضباء والسباع وهي كناية عن شدة الحر.
أن��ه في 11 أغسطس يبدأ موسم الكليبين وه��و القسم الثاني من جلة  وبين 
القيظ الثانية ويمتد 13 يوما إلى طلوع سهيل في 24 أغسطس ونجمه النثرة.

وأشار إلى أن العادة جرت أن يتميز موسم الكليبين بالرطوبة الشديدة بسبب 
سيطرة رياح الكوس وهي جنوبية شرقية تمر على المسطح المائي للخليج 
العربي وتحمل معها بخار الماء الذي يسبب الرطوبة كما ان درجات الحرارة 

تنخفض وتكون اقل من موسم المرزم.

ال����ع����ام����ة  ال�����ع�����اق�����ات  ذك����������رت إدارة 
واإلع��������ام ب���ق���وة اإلط����ف����اء ال����ع����ام ع��ن 
وف���اة 3 أش��خ��اص وإص���اب���ة آخ���ر في 
حادث تصادم مروع وقع على طريق 
ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل ف���ج���ر ال����ي����وم األرب����ع����اء 
ب��������أن غ���رف���ة  ، وأوض�������ح�������ت االدارة 
العمليات تلقت باغ يفيد عن وقوع 
ح��ادث ت��ص��ادم م��روع بين مركبتين 
على طريق الفحيحيل مقابل منطقة 
س�����ل�����وى ب����إت����ج����اه م����دي����ن����ة ال���ك���وي���ت 
ووجود أشخاص محشورين، وعلى 
اث�����ره ت���م ت��وج��ي��ه ف��رق��ت��ي إط���ف���اء من 
م��راك��ز ال��ب��دع واالن��ق��اذ الفني وتبين 
وف���اة 3 أش��خ��اص م��واط��ن وخليجي 
وآسيوية وإصابة وافد آخر آسيوي.
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ننشر أسماء املواطنني 
املشمولني بالدفعة 

العاشرة لقرعة قسائم  
جنوب مدينة صباح األحمد 

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية 
ت���وزي���ع ال��دف��ع��ة ال��ع��اش��رة م���ن ال��ض��اح��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة في 
القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح األحمد التي 
تشتمل على 131 قسيمة للمخصص لهم حتى 27 

يناير 2014.
وق����ال����ت ال���م���ؤس���س���ة ف����ي ب���ي���ان ص��ح��ف��ي ال����ي����وم إن��ه��ا 
س��ت��وزع ب��ط��اق��ات ال��ق��رع��ة ي��وم��ي غ��د ال��خ��م��ي��س وي��وم 
األحد المقبل الموافق األول من أغسطس المقبل، في 
حين سيتم توزيع بطاقات االحتياط يومي االثنين 
وال��ث��اث��اء المقبلين ع��ل��ى أن ي��ت��م إج����راء ال��ق��رع��ة ي��وم 

األربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.
ودع����������ت ال����م����واط����ن����ي����ن ال������م������درج������ة أس������م������اؤه������م إل����ى 
ال���ح���ض���ور ش��خ��ص��ي��ا ل��م��ب��ن��ى ال��م��ؤس��س��ة ف���ي منطقة 
ج���ن���وب ال���س���رة ال���س���اع���ة 10 ص��ب��اح��ا ف���ي ال��م��واع��ي��د 
المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وق��رار 

التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
ك���م���ا دع�����ت ال���م���واط���ن���ي���ن ال���م���خ���ص���ص ل���ه���م ال��ق��س��ائ��م 
ت��رد أسماؤهم إلى  ف��ي ه��ذه المنطقة ول��م  الحكومية 
ال���ح���ض���ور ل��م��ب��ن��ى ال��م��ؤس��س��ة ف���ي ت���م���ام ال���س���اع���ة 10 
صباح يومي االثنين والثاثاء المقبلين مصطحبين 
ق���رار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول  معهم 

ضمن االحتياط.

الهالل األحمر الكويتي 
يوزع أجهزة كهربائية 

منزلية ضرورية على 200 
أسرة محتاجة

أعلنت جمعية الهال األحمر الكويتي اليوم األربعاء 
ت����وزي����ع ع�����دد م����ن األج�����ه�����زة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ال��م��ن��زل��ي��ة 

الضرورية على 200 أسرة محتاجة في الكويت.
ب��اإلن��اب��ة  ال��م��س��اع��دات المحلية  وق��ال��ت م��دي��رة إدارة 
ل��وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية  ف��ي الجمعية أوراد اليحي 
)كونا( إن هذه األجهزة شملت الثاجات والمكيفات 
وال����غ����س����االت وب����������رادات ال����م����اء ووزع��������ت ع���ل���ى األس����ر 
المحتاجة المسجلة بكشوفات الجمعية وبحسب 
أول���وي���ة االح��ت��ي��اج ت��ع��زي��ز م��ب��دأال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي 

والشراكة المجتمعية.
وأض��اف��ت اليحي أن ال��ه��دف م��ن ت��وزي��ع تلك األج��ه��زة 
التخفيف ع��ن األس���ر المحتاجة وإعانتها م��ن خال 
توفير سبل حياة أفضل لها إضافة إلى مايحققه هذا 
ال��ذي يمتاز  المشروع من معاني التراحم والتكاتف 

بها مجتمعنا الكويتي.
ام��ت��دادا للمبادرات  وذك��رت اليحي أن المبادرة تأتي 
السابقة التي تنفذها الجمعية وتهدف إلى مساعدة 
األس���ر األك��ث��ر اح��ت��ي��اج��ا واألي���ت���ام وأس���ر ذوي ال��دخ��ل 
المحدود المستفيدة م��ن خدماتها وذل��ك للتخفيف 

عنهم والوقوف بجانبهم.
وأك��دت أن هذا الدعم يحظى بأهمية كبيرة من إدارة 
الجمعية ألنه إحدى ثمرات التعاون مع شركائها في 
العمل الخيري ومن مشاريع وبرامج العمل اإلنساني 

التي تقدم للمحتاجين.
وأعربت عن بالغ الشكر لجميع الشركات والمؤسسات 
العاملة في الباد التي تدعم العمل اإلنساني كذلك 
ب��ادروا  للمحسنين من المواطنين والمقيمين الذين 
بالتبرع لأسر المحتاجة عن طريق الجمعية مؤكدة 
أهمية مواصلة عطائهم إلنجاح برنامج المساعدات 

المحلية على أكمل وجه.

»القوى العاملة«: 1779 
مواطن ومواطنة استقالوا 
من القطاع الخاص خالل 3 

أشهر
قالت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها قامت بايقاف 
دعم العمالة عن 2607 مواطن ومواطنة يعملون في 
القطاع الخاص خال الفترة 1 يناير 2021 حتى 28 

أبريل 2021.
 
ً
وأوضحت »القوى العاملة« في اجابة برلمانية ردا

على س���ؤال ت��ق��دم ب��ه ال��ن��ائ��ب م���رزوق الخليفة أن��ه تم 
اي��ق��اف ص��رف دع��م العمالة ع��ن 1779 م��واط��ن بسبب 
االستقالة من العمل في القطاع الخاص خال نفس 

الفترة.
وأض��اف��ت ف��ي رده���ا ع��ل��ى ال��س��ؤال ال��ب��رل��م��ان��ي أن 213 
م��واط��ن ت��م إي��ق��اف ص��رف دع��م العمالة عنهم بسبب 
 و601 آخرين بسبب انتهاء إذن 

ً
انتهاء الترخيص آليا

.
ً
العمل آليا

باإلضافة إلى 11 مواطن تم تسجيلهم كطلبة، فيما 
ت��م إي��ق��اف ال��ص��رف ع��ن 3 آخ��ري��ن بسبب مهلة تسليم 
مستند التسجيل بالهيئة واجازة بدون راتب ووقف 

احترازي.

عمومية الكرة«
تناقش االستقاالت 

وتعديالت النظام 
األساسي 9 أغسطس

أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم عن جدول أعمال 
جمعيته العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم 

9 أغسطس المقبل بمقر اتحاد الكرة.
وي��ت��ض��م��ن ج������دول أع����م����ال ال��ج��م��ع��ي��ة، ال���ن���ظ���ر ف��ي 
االس���ت���ق���االت ال��م��س��ب��ب��ة ال��م��ق��دم��ة م���ن أح���م���د عقلة 
وف����اط����م����ة ح����ي����ات وأح�����م�����د ع����ج����ب وف����ه����د ع���اي���ش 

المطيري.
ك��م��ا س��ي��ت��م م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ع��دي��ات ال��م��ق��ت��رح��ة على 
ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي وال���م���ق���دم���ة م���ن م��ج��ل��س إدارة 
االت��ح��اد فيما يخص ع��دد أع��ض��اء مجلس اإلدارة 

والتعديات التي يتم الموافقة عليها.

بورصة الكويت تغلق 
تعامالتها على ارتفاع 
املؤشر العام 51ر11 
نقطة ليبلغ مستوى 

78ر6542 نقطة بنسبة 
صعود 18ر0 في املئة 

وبقيمة 7ر58 مليون دينار
ال��ي��وم األرب��ع��اء  ب��ورص��ة الكويت تعاماتها  أغلقت 
على ارتفاع مؤشر السوق العام 51ر11 نقطة ليبلغ 
مستوى 78ر6542 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 

في المئة.
ت���داول كمية أسهم بلغت 9ر335 مليون سهم  وت��م 
تمت عبر 13129 صفقة نقدية بقيمة 7ر58 مليون 

دينار كويتي )نحو 176 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 33ر23 نقطة ليبلغ 
مستوى 09ر5434 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 
في المئة من خال كمية أسهم بلغت 2ر244 مليون 
س��ه��م ت��م��ت ع��ب��ر 4ر27 ص��ف��ق��ة ن��ق��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 4ر27 

مليون دينار )نحو 2ر82 مليون دوالر(.
ال��س��وق األول 6ر6 نقطة ليبلغ  ارت��ف��ع م��ؤش��ر  ك��م��ا 
مستوى 92ر7110 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 
في المئة من خال كمية أسهم بلغت 6ر91 مليون 
ت��م��ت ع��ب��ر 4721 صفقة بقيمة 2ر31 مليون  س��ه��م 
دينار )نحو 6ر93 مليون دوالر(. وفي غضون ذلك 
ارتفع مؤشر )رئيسي 50( نحو 2ر36 نقطة ليبلغ 
مستوى 70ر5711 نقطة بنسبة صعود بلغت 64ر0 
في المئة من خال كمية أسهم بلغت 2ر160 مليون 
س��ه��م ت��م��ت ع��ب��ر 5053 ص��ف��ق��ة ن��ق��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 4ر21 

مليون دينار )نحو 2ر64 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )ح��ي��ات ك���وم( و)ف���ن���ادق( و)ك��وي��ت 
ت( و)أرك����ان( األك��ث��ر ارتفاعا أم��ا ش��رك��ات )وطنية( 
و)خ��ل��ي��ج ب( و)أج��ي��ل��ي��ت��ي( و)ب��ي��ت��ك( فكانت األكثر 
ت�����داوال م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ف���ي ح��ي��ن ك��ان��ت ش��رك��ات 
)م���ع���ادن( و)ت��م��دي��ن أ( و)ج���ي���اد( و)ال���ب���ي���ت( األك��ث��ر 

انخفاضا.

ال��ك��وي��ت لتوثيق العمل اإلنساني  ال��ع��وازم الخيرية م��رك��ز  ك��رم��ت م��ب��رة 
“فنار” بمناسبة فوز المبرة بجائزة خالد العيسى الصالح للتميز في 
العمل الخيري )فئة أفضل تقرير لمشروع خيري( والتي نظمها اتحاد 
ال��ج��م��ع��ي��ات وال��م��ب��رات ال��خ��ي��ري��ة ب��دع��م وم���ب���ادرة ك��ري��م��ة م��ن ال��ع��م خالد 

العيسى الصالح، في شهر يوليو الجاري.
وقام رئيس مجلس إدارة المبرة حمد زيد البسيس بتقديم درع تذكاري 
لرئيس مركز “فنار” د. خالد يوسف الشطي، تقديرا للجهود الحثيثة 
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��م��رك��ز ف��ي إن��ج��از ال��ت��ق��ري��ر ال��ف��ائ��ز ب��ال��ج��ائ��زة وه���و كتاب 
“ج��ه��ود م��ب��رة ال��ع��وازم ف��ي مكافحة وب���اء ف��ي��روس ك��ورون��ا”، وال���ذي قام 

بإعداده وتنفيذه مركز فنار لصالح المبرة.
وأعرب البسيس عن عميق شكره وتقديره للمركز وجميع العاملين فيه، 
لقاء جهودهم الكبيرة في توثيق العمل اإلنساني بدولة الكويت، كما 
أعرب عن شكره في إنجاز كتاب “جهود مبرة العوازم في مكافحة وباء 
فيروس كورونا” في فترة وجيزة للحاق باالشتراك في المسابقة وهو 
ما كلل بالفوز بجائزة المركز األول كأفضل تقرير لمشروع خيري في 

قطاع المبرات الخيرية.
ف��ي الفترة  ال��ت��ع��اون م��ع “ف��ن��ار”  وق��ال البسيس بأننا نتطلع لمزيد م��ن 
إن��ج��ازات المبرة منذ فكرة التأسيس  المقبلة، بإنتاج كتاب جديد عن 
ف��ي ع��ام 2009، وه��و م��ا سيعزز م��ن ج��ه��ود وإن���ج���ازات ال��م��ب��رة، ويحقق 
ف��ي مجال توثيق العمل اإلن��س��ان��ي وال��خ��ي��ري الكويتي،  إض��اف��ة ج��دي��دة 
متمنيا للمركز مزيدا من التقدم واالزده��ار وأن يوفق العاملين فيه لما 

فيه الخير.
من جهته أعرب الشطي عن شكره وتقديره لمبرة العوازم الخيرية، على 
مشاريعها وأنشطتها الخيرية المتنوعة التي تعتبر إضافة متميزة في 
قطاع العمل الخيري وأحد النماذج الطيبة التي يجب االقتداء بها في 

مجال عمل المبرات الخيرية الكويتية.
ل��ق��اء ه��ذا التكريم وحسن  ال��م��ب��رة  أع���رب ع��ن ش��ك��ره للقائمين على  كما 
االستقبال، راجيا الله أن يوفق المبرة في مشاريعها المستقبلية القادمة 
بإذن الله تعالى ، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم ، وأن تكون في 

ميزان حسناتهم.

ال��ع��ل��ي، أن الفترة  ال��ك��وي��ت للصحة النفسية د. خ��ل��ود  أك���دت م��دي��رة م��رك��ز 
الماضية شهدت توسعا كبيرا ف��ي خ��دم��ات الصحة النفسية والخدمات 

العاجية في الباد.
»الجريدة«، إن فترة جائحة كورونا واإلغاق  ل� وقالت العلي، في تصريح 
إل��ى تقديم االستشارات  شهدت توسعا في خدمات الطب النفسي، الفتة 
النفسية للمرضى »أوناين«، بالتنسيق مع جميع الوحدات واألقسام داخل 
المركز، إلى جانب وجود الخط الساخن للطوارئ، للرد على االستفسارات 
من قبل المختصين، وكذلك خدمة صرف األدوي��ة لمستحقيها، من خال 

التعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء.
وأوضحت أن »الفترة الماضية والحالية شهدت توسعا كبيرا في الصحة 

النفسية، حيث قمنا بتدريب أطباء الرعاية األولية في 5 محافظات على 
كيفية مواجهة األم���راض النفسية األك��ث��ر شيوعا داخ��ل المستوصفات«، 
م��ش��ي��رة إل���ى وج����ود ع���ي���ادات نفسية أس��اس��ا ل��ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات العاجية 

النفسية قبل الجائحة بالمستشفيات في جميع المناطق الصحية.
وأك��دت العلي أن أطباء العائلة في بعض مراكز الرعاية الصحية األولية 
يقدمون خدمات عاجية نفسية عبر عيادات الطب النفسي، من خال أطباء 

العائلة الذين تم تدريبهم على تقديم خدمات الطب النفسي.
وأوض���ح���ت أن���ه ت��م ت��دع��ي��م وم��س��ان��دة ال��ع��ي��ادات ال��ن��ف��س��ي��ة باختصاصيي 
الخدمة النفسية اإلكلينيكية، لتقديم االس��ت��ش��ارات النفسية والعاجية 

السلوكية وغيرها.

اتفقت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية مع الخطوط 
ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى “ت���ع���اون م��س��ت��ق��ب��ل��ي وش���راك���ة 
إعامية قادمة تحقق األهداف المشتركة لخدمة الوطن 

والمواطنين”.
وأوض���ح���ت “األوق�������اف” أن “ب������ادرة ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك 
ضمن تطلع ال��وزارة إلى إقامة عاقات ثنائية مشتركة 
م����ع ال�����������وزارات وال���م���ؤس���س���ات وال���ه���ي���ئ���ات وال���رس���م���ي���ة 
واألهلية وذلك لتحقيق أهداف ومبادئ استراتيجيتها 
ف���ي خ��ط��ت��ه��ا ال��خ��م��س��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��و إل���ى ال��ت��واص��ل مع 

اآلخر”.
وب���ي���ن���ت أن “وزارة األوق���������اف وال������ش������ؤون اإلس���ام���ي���ة 
وال����خ����ط����وط ال���ج���وي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ت��ت��ط��ل��ع��ان م��س��ت��ق��ب��ا 

إل���ى ت��ح��وي��ل ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك ل��ع��ق��د ش���راك���ة ثنائية 
نموذجية في تبادل الخبرات اإلعامية والتركيز على 
ت��وع��ي��ة المجتمع ب��ال��رس��ال��ة ال��س��ام��ي��ة ل�����وزارة األوق���اف 
وال����ش����ؤون االس���ام���ي���ة إض���اف���ة إل����ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع��رض 
أعمال وفاشات وفيديوهات وزارة األوق��اف التوعوية 
واإلرش��ادي��ة على شاشات العرض في أسطول طائرات 

الناقل الوطني”.
وحضر االجتماع كل من وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���ام���ي���ة ال��م��س��اع��د ل���اع���ام وال���ع���اق���ات ال��خ��ارج��ي��ة 
محمد العليم ومراقب االنتاج في إدارة االعام في وزارة 
األوقاف سلمان الخليفان ومدير إدارة العاقات العامة 

واإلعام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي.

مبرة العوازم الخيرية كرمت مركز »فنار«

خلود العلي: توسع كبير في الخدمات النفسية خالل جائحة كورونا

شراكة إعالمية بين »األوقاف« و »الكويتية«
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29 يوليو 2021م 

نظمت يوم الملصق العلمي الرابع عشر

العنزي: »العلوم الطبية المساعدة« من أبرز الكليات 
التي تشجع على البحث العلمي

الفضلي: يوم الملصق العلمي منصة لطالبنا لعرض نتائج أبحاثهم

ـ»بوبيان نيوز«:  رمضان ل
آلية توجيه الدعوم بحاجة 

إلى إعادة نظر شاملة 

كتب - عايد العرفج :

أكد الخبير االقتصادي 
م���ح���م���د رم�����ض�����ان آل���ي���ة 
ال�����دع�����وم ب���ح���اج���ة إل���ى 
إع����ادة ن��ظ��ر، الف��ت��ا إل��ى 
ض���رورة وص��ول الدعم 

لمستحقيه فقط.
وأض������اف ف���ي ت��ص��ري��ح 
»ب������وب������ي������ان  خ�����������اص ل�������
ن��ي��وز« أن ه��ن��اك دع��وم 
ف��ي��ه��ا الغني  ي��ت��س��اوى 

ال�����زواج وال��ت��م��وي��ن ع��ل��ى سبيل  وال��ف��ق��ي��ر، كمنحة 
ال��م��ث��ال، وم��ن��ه��ا م��ا ه��و م��خ��ص��ص، ك��ال��دع��م ال��ذي 
يوجه ل��ذوي اإلع��اق��ة، ومنها ما يمنح في حاالت 
معينة، كالعاج في الخارج في حال عدم توفره 

بالداخل.
وبين رمضان أن هناك بعض الدعوم تذهب لمن 
ق��ود اكثر وكهرباء  أك��ث��ر، فمن يستهلك  يستهلك 
أكثر، يكون قد حصل على دعم أكبر، كون الدولة 

تدعم تلك المنتجات بشكل كبير.
ولفت إلى أن طريقة توزيع الدعوم من شأنها أن 

تدعم الميزانية بشكل او بآخر.
وتستحوذ المرتبات والدعوم على 71.6 في المئة 
ف��ي الميزانية الحالية  م��ن إجمالي المصروفات 

لدولة الكويت.

كتب إبراهيم سالم

ب���رع���اي���ة ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ال��ع��ل��وم الطبية  ك��ل��ي��ة  أق���ام���ت  ال���ب���دي���وي،  ب����در  أ.د. 
المساعدة الفعالية السنوية ليوم الملصق العلمي 
الرابع عشر، وذل��ك بحضور نائب مدير الجامعة 
ل��أب��ح��اث أ.د. رش��ي��د ال��ع��ن��زي وع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة أ.د 
س��ع��اد م��ح��م��د ال��ف��ض��ل��ي، ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��واف��ق 
15/7/2021 من خال برنامج »تيمز«، وبمشاركة 
ك�����ل م�����ن ال���ع���م���ي���د ال����م����س����اع����د ل����ش����ئ����ون األب����ح����اث 
وال��دراس��ات العليا د. رن��ا العوضي وعضو هيئة 
ف��ي كلية الهندسة وال��ب��ت��رول د. إس��راء  ال��ت��دري��س 
العيسى وعدد من طلبة الكلية الفائزين بالمراكز 
ب��اإلض��اف��ة إلى  ال��ذي��ن ش��ارك��وا بالفعالية،  األول���ى 
ف��ي الكلية وطلبة الكلية  ال��ت��دري��س  أع��ض��اء هيئة 
لما لهذه الفعالية من أهمية لدى منتسبي الكلية 

من كافة الفئات.
بداية أكد نائب مدير الجامعة لأبحاث أ.د. رشيد 
ال��ع��ل��وم الطبية المساعدة  ال��ع��ن��زي ع��ل��ى أن كلية 
تعتبر من أب��رز الكليات التي تشجع على البحث 
ال��ع��ل��م��ي ف���ي م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��وس وال����دراس����ات 
العليا، لما للبحث العلمي من أهمية في توسيع 
م��دارك الطالب الباحث وزي��ادة تحصيله العلمي، 
أن��ه وسيلة مهمة لتوثيق الصلة بين  إل��ى   

ً
مشيرا

ال��م��ع��ل��م ال��م��ش��رف ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ط��ال��ب ال��ل��ذي��ن 
 
ً
ب��روح الفريق والعمل الجماعي، متقدما يعمان 

بالشكر لعميد كلية العلوم الطبية المساعدة أ.د. 
سعاد الفضلي على الدعوة الكريمة للمشاركة في 

هذا الحدث المميز.  
وذك��ر العنزي أن الناتج العلمي ال��ذي يعرض في 
ك��اف��ة األق��س��ام العلمية  ي��وم الملصق العلمي م��ن 
ال��ت��ي بذلها الطلبة  ال��ج��ه��ود  ث��م��ار  ف��ي الكلية ه��و 
في الميادين المتنوعة من التخصصات الطبية 
 ح����رص ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل 

ً
ال���م���س���اع���دة، م��ث��م��ن��ا

ال��ظ��روف الصحية الحرجة  ف��ي ظ��ل ه��ذه  البحثي 
ال���ت���ي ي���واج���ه���ه���ا ال���ج���م���ي���ع، ف����ا ش�����يء ي���ق���ف أم����ام 
 أن تكون هذه األبحاث 

ً
اإلصرار والعزيمة، متمنيا

هي اللبنة األولى لتحقيق آمال وتطلعات الطلبة 
في حياتهم المستقبلة العلمية والعملية.

وب�����دوره�����ا ذك�������رت ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
أ.د س��ع��اد الفضلي أن الكلية تحتفل  ال��م��س��اع��دة 

 ب��ي��وم ال��م��ل��ص��ق ال��ع��ل��م��ي، ف��ه��و ع��ب��ارة عن 
ً
س��ن��وي��ا

ل��ع��رض نتائج أبحاثهم، مشيرة  منصة لطابنا 
إل�����ى أن�����ه ب���ال���رغ���م م����ن ال���ج���ائ���ح���ة ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي 
ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���اد وال���ع���ال���م أج���م���ع، إال أن م���ا ب��ذل��ه 
 للكلية 

ً
الطلبة بإشراف أساتذة الكلية يعد فخرا

أ.د.الفضلي  والجامعة ودول��ة الكويت، وأوضحت 
 معظمها من 

ً
ال��ع��ام 76 بحثا أن الكلية تلقت ه��ذا 

نتاج طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة، مؤكدة 
أن ذل���ك يعكس ن��ج��اح ي���وم ال��م��ل��ص��ق ال��ع��ل��م��ي في 
 الماضية، مما يبين 

ً
الكلية على م��دار ال14 عاما

ال��ذي أج��راه طلبتنا  لنا الطبيعة المكثفة للبحث 
الجامعيين وطلبة الدراسات العليا وروح العمل 
ال��ج��م��اع��ي بينهم وب��ي��ن أع��ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
ال���ذي���ن أش����رف����وا ع��ل��ى ال���م���ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة، مما 
ج��ع��ل ه���ذا ال���ي���وم ال��م��م��ي��ز ك��ع��ام��ة ت��ق��دي��ر للطلبة 
والمشرفين على جهودهم الفذة في انجاح البحث 

العلمي في الكلية وتشجيع الطلبة على اإلنجاز.
وأوض����ح����ت ال��ف��ض��ل��ي أن م��ع��ظ��م أب����ح����اث ال��ط��ل��ب��ة 
ه��ي ذات طبيعة إكلينيكية سريرية م��ن مختلف 
ب��رام��ج الكلية وه��ي أفضل وسيلة للبحث ودم��ج 
ال���ت���خ���ص���ص���ات ال���ط���ب���ي���ة وه�������ذا م����ا ي���ع���ك���س رؤي����ة 
ال��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث ت��ض��م ال��ك��ل��ي��ة خ���ب���راء م���ن أع��ض��اء 
هيئة التدريس في مختلف المهن الطبية الذين 
إي��ج��اد م��وض��وع بحثي  ف��ي  يتعاونون ويعملون 
مشترك، ويتضح هذا التعاون بين التخصصات 

في المناهج األكاديمية.
ي��وم الملصق العلمي  وذك���رت سعاد الفضلي أن 
ي����زي����د م�����ن اإلث����������راء ال���ع���ل���م���ي، وال���������ذي ي�������ؤدي ف��ي 
ف��ي المهنة  ت��ع��اون بحثي  إل��ى  المستقبل القريب 
إل��ى القائم بأعمال  األكاديمية، وتقدمت بالشكر 
مدير جامعة الكويت أ.د. بدر البديوي على قبول 
ال���دع���وة ل��رع��اي��ة ه����ذا ال���ح���دث، ك��م��ا ش��ك��رت ن��ائ��ب 
أ.د. رشيد العنزي على مشاركته وكلمته  المدير 
ال��ث��ري��ة، ك��م��ا ش��ك��رت د. اس����راء ال��ع��ي��س��ى م��ن كلية 
الهندسة والبترول على مشاركتها القيمة في يوم 

البحث الطابي الرابع عشر.
وأثنت الفضلي على الطلبة الذين أظهروا حماسا 
ال��ح��دث، وجميع  غير م��ح��دود للمشاركة ف��ي ه��ذا 
م��وظ��ف��ي ال��ك��ل��ي��ه وخ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية 

المساعدة السابقين لمشاركتهم اإليجابية.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ش���ك���رت ال��ع��م��ي��د ال��م��س��اع��د ل��ش��ئ��ون 

األب�����ح�����اث وال������دراس������ات ال���ع���ل���ي���ا د. رن�����ا ال��ع��وض��ي 
أ.د. سعاد الفضلي على توجيهاتها  عميد الكلية 
إلن���ج���اح ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة، وال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ه��ذا 
الحدث بإشراف كل من د. نوف العجمي ود. منيره 
الرخيص وأ. هنادي الحميدي وأ. نوره الغنام من 
ال��ع��اق��ات العامة واإلعام، ولجنة التحكيم  إدارة 
والهيئة التدريسية ود. عبدالله المطوع من مركز 
تكنولوجيا المعلومات والمهندسة مها قدومي 
والمهندسة زينب األمير والمهندسة أشواق ديري، 
و مركز التعليم اإللكتروني والطلبة الذين شاركوا 

باألبحاث وجميع القائمين على هذا الحدث.
 ومن جانبها شاركت د. إس��راء العيسى من كلية 
الهندسة والبترول بتقرير من منظمة اليونيسكو 
وال������ذي أش�����ار إل����ى أن ه���ن���اك ات���ف���اق ع��ال��م��ي نحو 
اتجاهات األبحاث العلمية، وأن العلوم اإلنسانية 
ب��ي��ن المجتمع  ال��ع��ل��وم التقنية وال��ت��ك��ام��ل  ت��وج��ه 
وال����ع����ل����وم، وذك�������رت أن ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن ال�����دول 
التي تعطي أهمية كبيرة لإلنفاق على األبحاث 

العلمية.
وق����د ت���م اإلع������ان ع���ن ال��م��ل��ص��ق��ات ال���ح���ائ���زة على 

المراكز األولى في الفعالية:
	•ع��وائ��ق•تنفيذ•ال��خ��دم��ات•االس��ت��ش��اري��ة•ع��ن•بعد•
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	•أسماء•حمدان
	•اسماء•راشد
	•وديان•خلف

	•ال���رغ���ب���ة•ف���ي•اس���ت���خ���دام•ال���م���راق���ب���ة•ع���ن•ب��ع��د•في•
مستشفيات دولة الكويت

	•آالء•كلندر
	•حوراء•الشراح
	•ريم•المسعود

	•ت���أث���ي���ر•ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا•ال���م���ع���ل���وم���ات•ع���ل���ى•ن��ش��ر•
ب��ي��ن طلبة كلية العلوم  م��ع��ل��وم��ات عن كوفيد19 

الطبية المساعدة
	•بشاير•العجمي
	•منى•العتيبي
	•عهود•العتيبي

	•الفرق•النسيجي•بين•سرطان•الغدة•البنكرياسية•
والتهاب البنكرياس المزمن
	•الطالبة•عنود•الخالدي

	•أثر•الكورونا•على•مكونات•الدم

	•الطالبة•منيرة•المطيري
	•ال����ت����ح����دي����ات•ف�����ي•ال���ت���ش���خ���ي���ص•وال����ت����ع����ام����ل•م��ع•
ال���ت���ه���اب���ات ال��م��ب��ي��ض��ات أو«ال����س����ف����اد« ف����ي وح����دة 

العناية المركزة
	•زينب•كيواني

	•ال��ت��ع��دي��ات•ال��ج��زي��ئ��ي��ة•وال��ج��ي��ن��ي��ة•ف���ي•س��رط��ان•
المرارة

	•في•اليوسف
آث���ار•المنشطات•األن��دروج��ي��ن��ي��ة•على•خصوبة• •	

الذكور
	•عبدالعزيز•خالد

	•اإلج��ه��اد•واالض��ط��راب•النفسي•ألمهات•األطفال•
المصابين بالتوحد خ��ال جائحة كوفيد19 في 

الكويت
	•عائشة•المطيري
	•شهد•العجمي

أول��ي��اء•األم���ور•لألطفال• ف��ي•احتياجات• 	•البحث•
ذوي اإلعاقة الذهنية
	•فاطمة•المطيري
	•ريهام•األرملي

	•دراسية•تجريبية:•إصابات•العضات•والعظام•
ب��ي��ن الع���ب���ي ال��ف��ي��دي��و وت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف 

اليومية
	•مها•الظفيري

	•شيخة•العتيبي
	•انتشار•االك��ت��ئ��اب•والقلق•وال��ت��وت��ر•واألرق•بين•
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ف��ي دول��ة 

الكويت أثناء تفشي جائحة كوفيد19
	•ألطاف•العتيبي
	•بدرية•اليحيى
	•هند•الخضري
	•مريم•العازمي

	•التعليم•ع��ن•بعد•للمهن•الصحية،•وه��ل•يجب•
تشجيعها بعد األزمة؟

	•دانة•الجازي
	•مريم•قاسم
	•سارة•دردير
	•شوق•الهبيدة

	•إع����ادة•ال��ت��أه��ي��ل•ع��ن•ب��ع��د•واع��ت��ب��اره•ن��ه��ج•بديل•
ل��ل��م��ع��ال��ج��ي��ن ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي وزارة 
ال���ص���ح���ة ف����ي ال���ك���وي���ت خ�����ال ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د19 

»المعرفة والتطبيق والتحديات«
	•زينب•عرفج
	•في•الفرهود
	•غرام•العنزي
	•هدى•الزعبي

	•ج��رع��ة•اإلش���ع���اع•وج�����ودة•ال���ص���ورة•م���ع•وب���دون•
آم���راض  ال��ك��ش��ف ع��ن  ف��ي  شبكة مكافحة التشتت 
ال���ث���دي ف���ي ال��ت��ص��وي��ر ال��ش��ع��اع��ي ل��ل��ث��دي ال��رق��م��ي: 

دراسة باستخدام المجسمات
	•عائشة•العبيد

	•مضاوي•العتيبي
	•أسيل•الشمري

ال��ص��ور•المقطعية•على• اق��ت��ن��اء• 	•تأثير•معلمات•
الكميات في التصوير المقطعي والبزتروني في 

الطب النووي
	•ايمان•الزيد
	•غدير•العنزي
	•رهف•الحربي

	•ت��ق��ي��ي��م•ق���ي���اس•ج���رع���ات•اإلش����ع����اع•ف���ي•م��رض��ى•
 177Lu- PSMA سرطان البروستاتا الذين يتلقون

OLINDA / EXM )N باستخدام برنامج
	•ديمة•العجمي
	•ريم•الزعبي

كتب : عمار الحسيني 

أعلنت مدير إدارة الدراسات والعاقات الخارجية باألمانة العامة لأوقاف لينه فيصل المطوع 
أن منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر الذي تنظمه األمانة العامة لأوقاف، ضمن »مشاريع 
الدولة المنسقة لجهود الدول اإلسامية في مجال الوقف«، سوف تنطلق فعالياته خال شهر 
نوفمبر لهذا العام 2021، وفق النظام االفتراضي )عن بعد(، بمشاركة العديد من كبار العلماء 

والفقهاء األجاء والباحثين من مختلف دول العالم.
ال���ذي عقدته اللجنة العلمية للمنتدى ف��ي مقر األم��ان��ة  ال��ث��ان��ي  ج��اء ذل��ك ف��ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع 
برئاسة فضيلة الشيخ د.خالد مذكور المذكور »رئيس اللجنة العلمية للمنتدى«، وأعضاء 
اللجنة: د. عيسى زكي شقرة، د. علي إبراهيم الراشد، د.أحمد حسين احمد، السيدة لينه فيصل 

المطوع، و د. إبراهيم عبدالباقي.

وأوضحت المطوع أن المنتدى العاشر الذي يهتم بدراسة القضايا والمستجدات المعاصرة 
 للظروف الحالية بسبب جائحة ك��ورون��ا، ق��د ت��م االت��ف��اق على عقده 

ً
ف��ي مجال ال��وق��ف، ون��ظ��را

هذا العام وفق النظام االفتراضي عن بعد )ON LINE( بمشاركة أصحاب األبحاث في ثاثة 
م��واض��ي��ع ه���ي: )ت��ف��س��ي��ر ش���رط ال���واق���ف، ووق����ف ال���ث���روة ال���زراع���ي���ة، ووق����ف األم�����وال المشبوهة 

والمكتسبة بطرق غير مشروعة(.
 البرنامج العلمي للمنتدى على أن يعقد على مدار يومين 

ً
مؤكدة أن اللجنة قد اعتمدت أيضا

متتاليين يتم تحديدهما خال شهر نوفمبر 2021 في االجتماعات التالية للجنة.
ال��ى جميع الجهات المشاركة في تنظيم هذا  وف��ي الختام تقدمت المطوع بالشكر والتقدير 
المنتدى، وخصت بالشكر رئيس وأع��ض��اء اللجنة العلمية للمنتدى، واللجنة التحضيرية 
ْوا الدعوة للمشاركة في  للمنتدى، وشكرت السادة العلماء األجاء والباحثين والفقهاء الذين لبَّ

هذا المنتدى، متمنية للجميع السداد والتوفيق والنجاح في هذا المنتدى المبارك.

منتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر ينطلق شهر نوفمبر القادم النظام االفتراضي

المطوع: المنتدى يعقد بمشاركة كبار العلماء
والفقهاء من كافة أنحاء العالم اإلسالمي 
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الخميس 19 من ذي الحجة 1442هـ
29 يوليو 2021م 

اعداد : محمد دغيم
للمشاركة الشعرية :    56660135 
bobian.poetry@gmail.com

اعزائنا متابعين صفحة بوبيان نيوز الشعرية  ، نرحب بمشاركاتكم في صفحتنا بحلة جديدة في اغراض الشعر المتنوعة و ذلك عن طريق التواصل على االيميل او الواتساب 

سميره العتــيبي

 يـــــــــــابـــــــــــوي فـــــــــــي حـــــــــــبـــــك تـــــرا خـــــافـــــقـــــي شـــــاب

 شـــــــيـــــــخ ويـــــــجـــــــيـــــــب مـــــــن الـــــــزعـــــــامـــه فـــراـيــد

ــــالــــكــــرم تــــفــــتــــح ابــــواب ــــك بـــــ ـــــد انـــــ ــــهــــ  انـــــــــا اشـــــ

ـــلـــــــطـــيـــب قـــايـــد ـــبـــــــقـــــــى وريـــــــث الـــــــطـــــــيـــــــب لــــ  تــــ

  تـــــــــعـــــــــزواك مـــــــــاخـــــــــاب
ٍ

 يــــــــــــــابـــــــــو عـــــــــلـــــــــي كـــــــــل

ـــاحـــســـبـــت املـــكـــايـــد ـــك مــــ ـــبــــ ـــلــــ ـــب قــــ ـــيــــ ـــن طــــ  مــــ

 ولـــــــــو تـــــــــكـــــــــبـــــــــر الـــــــــقـــــــــاالت بـــــــــعــــيــــون االغــــراب

 مــــــــاغــــــــيـــــر مـــــثـــــلـــــك لـــــلـــــثـــــقـــــيـــــالت صـــــايـــــد

ـــلـــه يـــوم مـــاغـــاب ـــرجــــ ـــمــــ ـــالــــ ـــشـــــــا بــــ ـــك حــــ ـــلــــ ـــثــــ  مــــ

 ومـــــــــثـــــــــلـــــــــك حـــــــــضـــــــــوره بـــــــــالـــــــــزعــــامــــات ســــايــــد

ــــا بـــــــوي يـــــــالـــلـــي تـــقـــســـم لـــطـــيـــبـــك اطـــيـــاب  يـــ

ـــا عـــــوايـــــد  لــــــــك بــــــــالــــــــمــــــــحــــــــبـــــه يـــــاســـــعـــــدنــ

ــــطــــيــــب مــــاتــــاب ــــخــــي مــــن يــــبــــذل ال ــــفــــك ســـــ  كـــــ

ـــــد ــــ ــــت زاي ـــــ ــــقــــصــــرك وان ـــــ  ي
ٍ
ــــل  ــــيــــب رجـــــ ــــخـــــ ـــــ  وي

ـــاب ـــع ــــ ـــب واالت ـــصـــاع ــــ ـــم ــــ ـــل ال ــــ ــــ ـــك ك ـــت ـــم ــــ ـــاه ــــ   م

 لـــــلـــــطـــــيــب عـــــنـــــدك فــــــــوق طـــــيـــــبــك فـــــوايـــــد

 يـــــــــــابـــــوي فـــــــــــعـــــلـــــك دوم يـــــــــــرضـــــي لـــــه اشـــــنـــــاب

 لـــــــــوكـــــــــان قـــــــــالـــــــــو مـــــــــرضـــــــــي الـــــــــنــــاس كـــــــــايــــد

 ولــــــو تــــــوصــــــف اشــــــعــــــاري مــــــحــــــبــــــني واحــــــبــــــاب

ـــصـــايـــد ــــ ـــق ــــ ـــل ال ـــوي كــــ ــــ ـــــــا ب ـــك ي ــــ ـــف ـــوصــــ ــــ ـــات ــــ  م

حسني بن دحيان

الـــقـــصـــّيـــر ـــر  ـــم ـــع ال يـــــا  ــــاقــــي مـــــن االيـــــــــام  ب ـــت وش  ـــل ق
ابـــتـــســـامـــه ـــه و  ـــق ــــاقــــي دمــــعــــه و فــــرحــــه وضـــي ب قــــــال 

ــــمــــر مـــتـــحـــّيـــر ــــعــــه ع ـــــي م ـــــل ـــــه وكــــــــل ال ــــعــــمــــر رحـــــل ال
بـــــني درب االســــتــــقــــامــــه.. بـــــني درب االنــــــفــــــالت و 

ــــر.. ــــغــــّي ــــت الـــــلـــــيـــــالـــــي ثـــــابـــــتـــــه لـــــكـــــن االنــــــــســــــــان م
ـــــه مــــقــــامــــه.. ـــــوره تــــحــــدد ل ـــك شـــــع ـــمـــل كـــــل رغــــبــــه ت

ــل )ال تـــشـــّيـــر ( ــه ــج ـــحـــيـــاه ان كـــنـــت ت ال وبــــاخــــتــــبــــارات 
الــــلــــي مـــعـــه عـــلـــم و فــهــامــه بـــعـــيـــب ان ســــألــــت  مــــاهــــو 

ـــشـــمـــس نــّيــر والــــقــــمــــر لــــه وجــــــه مـــظـــلـــم واخـــــــر مــــن ال
يــــخــــفــــي ظــــالمــــه بــــــــد مــــــــا  ـــــرنـــــا ال  ـــــم ي ــــــــــور  ن كــــــــل 

تـــقـــفـــل الـــــبـــــاب الـــكـــبـــيـــر و تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب الـــصـــغـــّيـــر
ــــول و خـــامـــه الـــعـــمـــر املـــقـــفـــي حــــفــــره و شــــي واخــــــــر 

ـــر ـــك و اســـّي ودي اســــيــــر و اجــــيــــك و خــــايــــف اجـــيـــل
نـــــجـــــاه وال ســــــــالم و ســـالمـــه ـمـــــا حـــــولـــــك  وانــــــــــت 

منزل ومسعى هاَجر
 غــيــــــــــــــر ذي زرع ( دارت ســالــفــه        

ٍ
ـــــط ) واد ـــ ـــ ـــ ـــ

ْ
وســـ

ــه صغيـــــــر ـــ ـــ ـــ ْونــجــلــهــم يــومـــ لــلــخــلــيــل ْوهــاَجــــــــــــــر 
ــفــه ــي مــاتــخــال ـــ ـــ ـــ ـــ ــه وه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهـــا ب ـــن ــي واب ـــ ـــ ـــ ـــ حـــّطـــهـــا هـــ

ـــوادي الــخــطــيــر ـــهـــال ـــتـــرك ب ــت : لــيــــــــــــــش ُن ـــ ــال ــّس ق ـــ ـــ ب
ــهــا وظـــّلـــــــت تــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرر  .. خــايـــــفــه ـــ لـــــــــــــــــم يــجــاوب

ـــــٍر يطير ـــ ـــ ـــــاء وال طــيـــ ـــ ـــــه مـــ ـــ بـــ لـــيـــَس  مـــــــــــــــــن مـــكـــاٍن 
ــارت عـــارفـــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــن االيــــمــــان ص ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واســـتـــفـــاقـــت وْم

ـــواحـــد الـــفـــرد الــخــبــيــر ؟ ــــــــن  ال ـــ ـــــٍر  مـــ ـــــو  أم قــالــت : أْه
ــان أوالـــفـــه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــال : أجــــــــل قـــالـــت : رح ، ْوهــاملــكـــ ق

الــبــصــيــر ــّي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــحـــ الــــوالــــي  ــعــنــا اهلل »  لـــن يــضــّي  «
ــوظ مــصــالــفــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــحــظـــ انــتــهــى املـــــاء والــغــــــــــــــذاء وال

ـــه غــديــر ــــ ان ــــســــراب  ال ــع مــــــراٍت » تــحــســب  ـــ ـــ ـــ  » ْوســب
ـــــحــث بــكــبــــــــــــــــــــــــــــــــٍد نــاشــفــه ـــ ـــ ـــ ــــــدّور وتــبـــ ـــت ت ــــ ــــ ْوراحــــ

الـــــــوادي تسير ـــــع  ـــ ْوبـــــني ) مـــروتـــهـــا ْوصـــفـــاهـــا ( مـــ   
ــه ــف ـــــي واق ـــ ــمــا هـــ ــن ــي ـــــا ْوب ــهــكــهــا الــعــيـــ ـــد مـــا ان ــ ـــ ـــ ــعـــ ْوب

ــر ــغــري ــع » مـــن أســـفـــل أقــــــدام ال ــب ــن شـــافـــت » املـــــاء ي
بـــــــأرٍض صــالــفــه ــهــا املــــــــــــــاي  ـــ ــل ـــــر اهلل ألج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــّجـــ

ــع الــغــفــيــر               ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد الــجــمـــ ــ ـــ ـــ  صــــــارت بـــعـــدهـــا مــقــصـــ
ّ

ثـــــم
عبداهلل عوجان

سعد السعّيد

 جــــمــــيــــلــــه 
ٍ

ـــــــــــوقـــــــــــت عــــــلــــــمــــــنــــــي دروس ال
ـــــــك تـــــخـــــاويـــــه  ـــــــال ــــــــــــــــراي ب مـــــنـــــهـــــا ضـــــعـــــيـــــف ال

ــــه  ــــل ــــي ــــحــــل ــــــــي يــــــــــشــــــــــاور فــــــــــي عــــــــطــــــــاه ال ــــــــل ال
ــــه  ــــي

ّ
ــــش ــــع يــــــــــــــــروح ضــــــيــــــفــــــه مـــــــالـــــــقـــــــى مــــــــــن ي

بـــــديـــــلـــــه  الــــــــــخــــــــــوي الشــــــــــــــــان تــــــلــــــقــــــى  وان 
ــــجــــافــــيــــه  وان االخـــــــــــــــو التــــــقــــــطــــــعــــــه آو ت

وان الـــــــــرجـــــــــل مـــــــــن دون ربــــــــــــع وقــــبــــيــــلــــه
ـــــه  ـــــواســـــي ي  

ٍ
الــــــــــشــــــــــدات مــــــــحــــــــد الطـــــــــــــــاح ف 

ــــــــذكــــــــر جــــمــــيــــلــــه  ي الــــــــــرجــــــــــل القــــــــــــــــام  وان 
بــــانــــيــــه  الـــــــــعـــــــــام  ــــــــــــان ف   ك

ٍ
يـــــــهـــــد طــــــــيــــــــب

ـــه  ـــل ـــضـــي ــــــتــــــســــــامــــــح والـــــــــتـــــــــواضـــــــــع ف ال وان 
ـــــح ب يـــــــــــوم راعــــــيــــــه  ـــــفـــــل الــــــكــــــبــــــر مـــــاي وان 

لـــه  وان املـــــــــــواقـــــــــــف حــــــمــــــل مــــــايــــــرتــــــكــــــي 
ـــــه  ـــــدي ـــــإي ــــــصــــــعــــــب ب ـــــطـــــح ال ـــــن إالولـــــــــــــــــد مـــــــــن ي

لــــــكــــــن قـــلـــيـــلـــه  نـــــــــــاس _  ــــــــه  ل ــــــــكــــــــرم  ال وان 
ــــيــــه  ــــمــــخــــاب ــــــيــــــا شـــــــــح الــــــبــــــخــــــيــــــل ب ـــــر ل ـــــظـــــه ت

وان املــــــــنــــــــاســــــــب حــــــــــظ فــــــــــي كــــــــــل عــــيــــلــــه 
ــــه  ــــي ــــشــــاف  ي

ٍ
 يـــــــعـــــــل الـــــــقـــــــلـــــــب وحــــــــــــــــظ

ٍ
حـــــــــــــظ

وعـــــيـــــنـــــي مـــــاتـــــبـــــكـــــي غـــــيـــــر قــــــــــرب اآلصـــــيـــــلـــــه 
 رديـــــــــــــــــه مـــــســـــاعـــــيـــــه 

ٍ
بـــــــــــه الش  الفـــــــــــــــــاز 

 مجارة يوم الجمعة 
٧/١٢/١٤٤٢هـ

 بدع الملتاعة 

 لــــــّبــــــي نـــــــــــــداء  صـــــــــوت الـــــــقـــــــوافـــــــي  وغـــــــــّرد

ــــي ــــّب ــــــل  مـــــعـــــانـــــي مـــــســـــتـــــجـــــدات ل ــــــأجــــــم  ب

 ارقــــــــــــى عـــــلـــــى مـــــــــن  الـــــســـــحـــــابـــــة  تـــــفـــــّرد

ــــــــــــك يــــطــــّبــــي ـــــى مـــــــنـــــــوال درب  والـــــــلـــــــي عـــــل

  غزيل سعد امللتاعة 

 لـــبـــيـــت صــــــوتــــــك  والـــــــصـــــــدى  لـــــــك  تـــــــرّدد

ــــي ــــّب ـــــــن هــــــاجــــــس داعــــــــــــب خــــــفــــــوق املــــح  م

ــــــم  تــــجــــّدد ــــــالك ــــــــن  غ  يــــنــــســــج  مــــشــــاعــــر م

ــــصــــحــــيــــح الـــــلـــــــــــي نـــــقـــــولـــــه ورّبـــــــــي  هـــــــــــــذا ال

  ماجد الدلبحي 

ــــــــاس مـــقـــرد ن  ، ــــع ، مــــســــمــــع هــــــــرج  ــــي ــــاط  م

الـــــعـــــني ، ربــــي  يــــــاقــــــرة ،  بــــــك ،   واخـــــــــــاف ، 

 هـــــــــرج الـــــــــعـــــــــواذل مـــــــن الـــــحـــــقـــــايـــــق مــــجــــرد

ــي  يـــــــاكـــــــون  حــب  ، الـــــغـــــال والـــــــشـــــــوق  ـــــــــت   وان

   االجفر 

ـــه تـــشـــرد ـــب ـــــن .. قـــل  يـــــــاوجـــــــودي .. وجـــــــد م

ــــي ــــه عــــالجــــن ..وطــــب ــــال  فـــــي غـــــــــــــــراااااام .. م

نــهــيــتــه .. شـــكـــل عــــصــــار  وتــــمــــرررد  ان .. 

ــي ــعــب ل بــــحــــالمــــي   الــــــزيــــــن   ـــت  ـــع ـــب  وان .. ت

  الخالدي 

ــجــرد ـــــــــة    ت اي ــــدي   ..  ــــاعــــن ــهــا ..   م ــت ــب  ال ج

ــى ــغــب ــات ـــــر    م ـــــم ـــة  ق ـــع ـــل طـــل ـــث  تـــــجـــــي   ..  م

ـــــــو   تـــبـــرد ــــظــــهــــر   ل  احـــــــــر   مــــــن  شـــــمـــــس   ال

ــى ــخــب ـــــــذراء الـــــلـــــي جــــــت ت ـــــــع  واخــــــجــــــل مــــــن ال

  عاشق سراب 

ــــقــــصــــيــــد  وتــــمــــرد ــــال ــــــــــــذع  نـــســـيـــمـــك ي  ذع

ــي ــب ن الــــشــــعــــر   يـــــبـــــا   الـــــلـــــي    يــــنــــب .. كـــــــل  

الـــــــقـــــــاع   املـــــــســـــــى   وورد ــــــــه  ..  ــــــــرب  واره

ـــي ــــر امـــتـــخـــب ــــضــــمــــي ــــقــــصــــى ال  مــــــعــــــاد هـــــــو ب

  اللحن الشجي 

ـــــــجـــــــزل شـــــــّرد ــــقــــى مـــــــن ال ــــن  مـــــــن شـــــــاعـــــــٍر ي

ــــــــي عـــــــالجـــــــي وطــــبــــي  زيـــــــــــن املـــــــعـــــــانـــــــي ه

ـــــــل   مــــجــــّرد ـــــــاغـــــــزي بـــــيـــــوتـــــي  ..ي  وانـــــــــــا  .. 

ــــــي رّب ــــه  ..  ــــي ــــن ــــب ـــــمـــــا  وه  مـــــشـــــاركـــــه .. م

  ابراهيم الخالدي 

ــــــــ الــــــطــــــيــــــر  غـــــرد ـــــــك  عـــــــد م ـــــــالب ــــــًا ه  اهــــــل

ـــــح  الــــــــعــــــــني  حـــبـــي ـــــض ـــــف ـــــات  واعــــــــــــــــــــداد  م

ــــــــحــــــــب  فـــــيـــــنـــــي  تــــفــــرد ــــــشــــــاعــــــره  وال ــــــال  ي

ــــــه تـــهـــبـــي ـــــفـــــحـــــاة شــــــوق ـــــي ن ـــــــت عـــــل ـــــــام  وق

  سمح املحيا 

ــــــــــــّدر وشــــــــــّرد  عــــــــــذب الـــــــقـــــــوافـــــــي جــــــــــاب ن

ــــي ـــــ ـــــٍل مـــــثـــــل الــــــجــــــواهـــــــــــــر اتــــصــــّب ــــــ  مـــــثـــــاي

 تــــــشــــــدوا شــــــــذا عــــطــــر الــــبــــخــــتــــري مــــــــوّرد

ـــي ــــ ـــّب ـــهــــ  ريـــــــــــــح الـــــنـــــفـــــل مـــــــع كـــــــل نـــــــــــوٍد تــــ

  موسى العنزي

خالد الخياط

أقـــــــــــــدر أعـــــــيـــــــش الــــــــيــــــــوم وبــــــــاجــــــــر بــــلــــيــــاك

ـــــــــــيـــــــــــوم عــــــــايــــــــش بــــــدونــــــك جــــــربــــــتــــــهــــــا وال

ــــــاك ــــشــــت وي ــــضــــت ع ـــــي م ـــــل ــــني ال ــــســــن ــــقــــب ال ع

ــــــــــــــــــدر اخــــــونــــــك ـــــــــوم تـــــهـــــجـــــرنـــــي والاق ـــــــــي وال

ــــــــدمــــــــع عــــــيــــــونــــــي كــــــــل مـــــــاحـــــــل طــــــريــــــاك وت

بـــــحـــــبـــــك يــــخــــونــــك الــــــــلــــــــي  يــــــــلــــــــوم  واهلل 

ــــــــاك ـــــك والم لــــحــــظــــه دون شـــــوف ومـــــاعـــــيـــــش 

ـــــن مـــــــن عــــيــــونــــك ـــــظـــــرت ـــــكـــــفـــــي شـــــقـــــايـــــا ن وي

ــــســــاك ــــاان ــــى شــــــــان م ــــل نــــســــيــــت انــــــــا نــــفــــســــي ع

ــــــك ــــــون انـــــاانـــــســـــى لــــحــــظــــن عــــشــــت دون وشــــــل


