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الصانع: مستمرون في نهج االنفتاح والتواصل ومد يد التعاون لتحقيق التنمية واإلصالح
اصدرت احلركة الدستورية االسالمية )حدس( بيانا جاء 
فيه: اجتمعت اجلمعية العامة للحركة الدستورية االسالمية 
يوم اجلمعة املاضي السابع من شهر رمضان املبارك وذلك 
بحضور النصاب الذي بلغ ستني عضوا من اعضائها الختيار 
امني عام جديد لها، حيث مت اختيار د.ناصر الصانع امينا 
عاما للحركة في املرحلة املقبلة. بدوره، تقدم د.ناصر الصانع 
بالتهاني لصاحب السمو االمير وسمو ولي عهده وللشعب 
الكويتي واحلكومة بخالص التهنئة مبناسبة شهر رمضان 
املب����ارك، داعيا املولى عز وج����ل ان يتقبل الصيام والقيام 
وصالح االعمال من اجلميع، مش����يرا الى ضرورة استثمار 
هذا الش����هر في مضاعفة الطاعات واحلرص على التواصل 

االجتماعي بني ابناء املجتمع.
واكد د.الصانع ان القيم االس����المية التي يتميز بها هذا 
الش����هر الكرمي من صيام وتالوة قرآن وقيام وصلة ارحام 
وكثرة االنفاق والصدقات متثل تنافس����ا حقيقيا في ميدان 
التقرب الى اهلل تعالى في شهر رمضان املبارك، وهي تدل 
داللة واضحة على مدى متسك هذا الشعب احملافظ بقيمه 
وثوابته وعاداته االس����المية االصيلة. كما تقدم د.الصانع 
بالش����كر اجلزيل الخوانه اعضاء اجلمعية العامة للحركة 
الدستورية االسالمية على هذه الثقة الغالية، واشاد بدور 
االمني العام السابق د.بدر الناشي واخوانه وشكرهم على 
جهودهم من اجل االرتقاء باحلركة في مسيرتها السياسية 

واالصالحية. واش����ار د.الصانع الى ان املرحلة املقبلة من 
العمل في احلركة تأتي اس����تكماال ملسيرة املشاركة الفعالة 
واجلادة في القيام بأدوار التنمية واالصالح عبر مسارات 

العمل السياسي بجميع اشكاله.
كما اكد ان احلركة الدس����تورية االسالمية ستستمر في 
نهج االنفتاح والتواصل مع اجلميع ومتد يد التعاون من اجل 

حتقيق التنمية واالصالح ورفعة الكويت واستقرارها.
وفي ختام كلمته، اشار د.الصانع الى ان املرحلة القريبة 
املقبلة من العمل في احلركة ستشهد املزيد من عملية التطوير 
املستمر الناجت عن التقومي لهياكل احلركة ومكاتبها وهو ما 

سننجزه ان شاء اهلل تعالى خالل االشهر الستة املقبلة.

»حدس« تعتذر عن إقامة
غبقتها الرمضانية السنوية

تعتذر احلركة الدس���تورية اإلسالمية عن عدم اقامة 
غبقتها الرمضانية الس���نوية وذل���ك تضامنا مع أهالي 

حريق العيون باجلهراء.
سائلني املولى عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم 
ذويهم الصبر والسلوان وان يحفظ اهلل الكويت وشعبها 

من كل مكروه.

تقويم لهياكل الحركة ومكاتبها خالل األشهر الـ 6 المقبلة

د.ناصر الصانع

الهاجري: على »التربية« تأجيل العام 
الدراسي وصحة أبنائنا فوق كل اعتبار

ماضي الهاجري

مخالفة أحد الباعة املتجولني باعة خضار وفواكه في أماكن مكشوفة

حلوى القرقيعان

املتاجر واجلمعيات تستعد للقرقيعان

هذا املرض ال���ذي حتى اآلن لم 
تتوافر األمصال املعاجلة له، داعيا 
احلكوم���ة إلى ان تبادر بتأجيل 
الدراس���ة قبل ان يتقدم النواب 
بطلب جلس���ة طارئة للمطالبة 

بتأجيل العام الدراسي املقبل.
الهاجري من بدء  واستغرب 
العام الدراسي في بعض املدارس 
اخلاصة، متجاهلة قرار وزيرة 
التربية والتعليم العالي بتأجيلها، 
مؤك���دا ان هناك م���دارس بدأت 
بالدراسة في مناطق كثيرة في 
البالد، مستغربا جتاهل القوانني 
والقرارات احلكومية، وباألخص 

فيما يتعلق بصحة اإلنسان.
وأش���ار الى ان هناك الكثير 
من أولياء األمور متخوفني على 
أبنائهم من املخالطة في املدارس 
في ظل عدم توافر العالج، األمر 
الذي قد يدفعهم الى عدم الرغبة 
في تدريس أبنائهم حتى يصل 
املصل املعالج، ما سيتسبب بكثير 
من املشاكل لو أصرت وكابرت 
وزارة التربية عل���ى بدء العام 
الدراس���ي في موعده، متجاهلة 
خطورة املرض الذي أودى بحياة 

الكثير حتى اآلن.

أكد الناشط السياسي ماضي 
الهاجري اتساع دائرة انتشار 
انفلون���زا اخلنازير  م���رض 
وخطورة ه���ذا الوباء وحالة 
التي سادت شريحة  االنتظار 
عريضة من املواطنني ملعرفة ما 
سيكون مصير أبنائهم في ظل 
انتشار هذا املرض بعد إصرار 
وزارة التربية على االستمرار 
في ب���دء العام الدراس���ي في 
موعده وقبل وصول األمصال 

الواقية.
وأضاف الهاجري: لقد فوجئ 
املواطنني باستبعاد  كثير من 
الدراس���ي  العام  فكرة تأخير 
الى ما بعد موس���م احلج لهذا 
العام، الس���يما ان املرض من 
األمراض املعدية والتي تنتشر 
بسرعة كبيرة مع توافر ظروف 
الطبيعية كموسم  االنتش���ار 
الش���تاء وظ���روف املخالطة 
للمصاب���ني واقتراب موس���م 
احل���ج م���ع غي���اب األمصال 
الواقية وضع���ف اإلمكانيات 
ملواجهة الوباء العاملي وصعوبة 

السيطرة عليه.
وطالب الهاجري بأن تتخذ 

ارتفاع عدد ضحايا 
حريق الجهراء إلى 46

قال مدير ادارة االعالم االمني 
والناطق الرس���مي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد الصبر ان 
عدد حاالت وفيات حادث حريق 
ارتفع ليبلغ 46  خيمة اجلهراء 
حالة. واوض���ح العقيد الصبر 
في بي���ان صحاف���ي ان االدارة 
العامة لالدل���ة اجلنائية اعلنت 
عن ورود حالة جديدة اليها من 
ضحايا حريق اجلهراء من احد 
املستش���فيات ليصل بذلك عدد 

حاالت الوفيات الى 46 حالة.

»التأسيسي« للمجلس 
العربي للعالقات اليوم

تفتتح مس���اء اليوم أنشطة 
االجتم���اع التأسيس���ي ملجلس 
العربي���ة واخلارجية  العالقات 
بحضور شخصيات عربية رفيعة 
في املجال السياس���ي والفكري 
واألكادميي وستشمل االجتماعات 
التأسيسية التي سيعقدها مجلس 
العام  املؤسسني مناقشة اإلطار 
واألهداف وآليات حتقيقها والنظام 
األساسي والعضوية وأشكالها 
وتشكيل الهيئة العامة، ومجلس 
االدارة، واللجان واألمانة العامة 
وبحث سبل ومصادر التمويل.

التجارية  املتاج���ر  ب���دأت 
التعاوني���ة في  واجلمعي���ات 
الكويت طرح افضل انواع علب 
القرقيعان واجمل النماذج من 
الصور للش���خصيات احملببة 
املرسومة على العلب استعدادا 
للقرقيع���ان ف���ي ي���وم 13 من 

رمضان.
ودرجت العادة في الكويت 
منذ القدم على ان يستعد كل بيت 
لهذه املناسبة ويقوم بالتحضير 
لها بشراء املكسرات واحللويات 
وتوزيعها على االطفال مبقادير 
معينة تزيد كلما هتف االطفال 
بحي���اة اصغر ابن���اء العائلة 
بقولهم »اهلل يخلي ولدهم اهلل 

يخليه المه«.
وتساهم املتاجر واجلمعيات 
التعلق  التعاونية في تأصيل 
الكويتي بطرحها  التقليد  بهذا 
مالب���س خاص���ة مبناس���بة 
القرقيع���ان وكل ما يتعلق به 
حيث تعد هذه االحتفالية منطا 
اجتماعيا جميال يرتبط بالروح 
اجلماعية واالسرية العامة من 
خالل اهتمام االهالي باالطفال 
ومشاركتهم املشاعر الطفولية 

بالفرحة واشاعة روح املودة.
ولم يعد االحتفال بالقرقيعان 
مقص���ورا فقط عل���ى األنواع 
التي تش���ملها قائمة  الكثيرة 
القرقيعان ب���ل ان األمر تعدى 
ذلك وأصبحت العلب والسالل 
التي يت���م فيها بيع محتويات 
القرقيع���ان من األش���ياء التي 
يتم التفنن فيها بتصميم أنواع 
وأش���كال جديدة بألوان زاهية 
وأش���كال مميزة تلفت أنظار 
األطفال وتستحوذ على أنظارهم 

واهتمامهم.
وتتنافس احملالت واجلمعيات 
التعاوني���ة على عرض العلب 
املبتك���رة اخلاصة  والس���الل 
بجم���ع ما جتود به هذه الليلة 

من هدايا.
كم���ا تتناف���س العديد من 
املصانع واملتاجر املتخصصة 
في انت���اج وجتهيز القرقيعان 
بتجهي���ز كميات كبي���رة منه 
واعالن جاهزيته���ا من خالل 
القنوات الفضائية وعبر الصحف 
لبيع افضل ان���واع القرقيعان 
من خالل اجمل العلب باسعار 

تنافسية.
واكد حسني علي وهو صاحب 
التجاري���ة لبيع  احد احمل���ال 
احللويات واملكسرات في الشويخ 

ل� »كونا« ان »املتاجر استعدت 
منذ وقت مبكر من شهر رمضان 
لتوفير أجود البضائع لبيعها 
باملفرق واجلملة ما بني املكسرات 
واحللويات والشوكوالته والعلب 
والصناديق والسالل املزخرفة 
والفاخرة اضافة الى األش���كال 
التراثي���ة والش���عبية ودمى 

الشخصيات الكرتونية«.
»الزبائ���ن  ان  واض���اف 
حريصون على اختيار افضل 
انواع احللويات واملكس���رات 
اضافة الى حرصهم على اختيار 
العلب الفاخرة وطباعة اس���م 
اطفالهم وصورهم على العلب 
انواع مختلفة من  التي حتمل 

املكسرات املمتازة«.

ان���ه »بامكان  وذكر عل���ي 
الزب���ون االط���الع على مناذج 
عديدة م���ن عل���ب القرقيعان 
او الصور املتحركة احملش���وة 
بانواع القرقيعان« مشيرا الى 
انهم ميلكون أرشيفا كبيرا من 
العبارات الشعبية اجلميلة فيما 
تأتي بع���ض األمهات بعبارات 
خاص���ة تكت���ب عل���ى عل���ب 

القرقيعان.
واضاف ان »االسعار تختلف 
م���ن علبة الى اخ���رى فيوجد 
الرخيص الذي يبدأ بربع دينار 
الى وجود علب تصل الى عشرة 
دنانير واكثر كما ان هناك اشكاال 
واحجاما للعلب منها الصغير 
ومنها الكبير الذي يحمل بداخله 

العديد من علب القرقيعان«.
وقال علي ل�»كونا« ان »عددا 
قليال من الزبائن االن يطلب 
العلب  القرقيعان م���ن دون 
كما السابق فالتباهي بالعلبة 
وش���كلها وحجمه���ا ولونها 
وما حتمله من صور االطفال 
والكلمات الرنانة اصبح االن 
اهم من احللويات واملكسرات 

املوجودة في العلبة«.
وتابع قائ���ال انه »في كل 
عام تنزل تش���كيالت جديدة 
من عل���ب القرقيعان ويكون 
التنافس عليها كبيرا من قبل 
الى تنوع  الزبائن« مش���يرا 
األشكال بني احلديد املشغول 

واألخشاب وعلب الورق.

التعليم  التربية ووزارة  وزارة 
التي اتخذتها  العالي اخلط���وة 
بعض الدول اخلليجية بتأجيل 
العام الدراسي، مؤكدا ان وزارة 
التربية لديها القدرة على التكيف 
مع التأجيل ودمج املناهج مثلما 
عملت في سنوات التحرير ودمجها 
لعامني في عام واحد، مشيرا الى 
ان صحة ابنائنا الطلبة فوق كل 

شيء.
وأكد ان املكابرة في هذا األمر 
قد تودي بحياة الكثير من الطلبة 
� ال س���مح اهلل � في ظل انتظار 

طوارئ بلدية الجهراء: تحرير 18 مخالفة ضد 5 مطاعم
وحجز 5 بقاالت كيربي ومخالفة باعة متجولين

ضمن اجلوالت املعتادة قام فريق طوارئ 
بلدية اجلهراء بحملة تفتيش����ية شاملة على 
املطاعم في محافظة اجلهراء اضافة الى البقاالت 
املتنقلة والبائعة املتجولني لاللبان في منطقة 
كبد، فضال عن االعالنات املنتشرة في مختلف 

مناطق احملافظة.
وقال رئيس الفريق بالوكالة فارس الهاجري 
ان اجلولة اسفرت عن رصد العديد من املخالفات 
حيث اش����تملت على حترير 18 مخالفة ضد 5 
مطاع����م، اضافة الى اغالق احدهما في منطقة 
كب����د وكذلك حجز عدد 5 بق����االت كيربي في 

موقع البلدية. واض����اف الهاجري ان الفريق 
حرر ايضا 12 مخالف����ة ضد الباعة املتجولني 
في احملافظة اش����تملت على بيع البان ومتور 
م����ن دون ترخيص فضال عن حجز 42 اعالنا 

في موقع البلدية خاص باملناسبات.
وذكر ان فري����ق الطوارئ باحملافظة يقوم 
بجوالت مكثفة هذه االيام مبناس����بة الش����هر 
الفضيل عل����ى جميع احملال التي تتداول بيع 
املواد الغذائية لتؤكد صالحية املادة الغذائية 
املقدمة للمستهلكني، مشيرا الى ان اجلهاز يعمل 
على مدار الساعة باحملافظة لتلقي اي شكوى 

من اهالي احملافظة.
واض����اف الهاجري ان هناك حمالت اخرى 
يق����وم بها الفريق االن عل����ى مخازن االغذية 
في احملافظة سواء كانت جمعيات او اسواقا 
مركزية تتزامن مع مناسبة القرقيعان للتأكد 
من صالحي����ة تلك املواد خاص����ة املعروضة 
اضافة الى املخزنة منها علما بان هناك بعض 
ضعاف النفوس يستغلون مثل تلك املناسبات 
بعرض مواد منتهية الصالحية ولكن الفرق 
التفتيش����ية س����تقف لهم باملرصاد وتطبيق 

القانون عليهم.

المتاجر والتعاونيات استعدت لالحتفال بالقرقيعان
بطرح أفضل أنواع علب القرقيعان


