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مبناس���بة ش���هر رمضان 
العالق���ات  املب���ارك، تنظ���م 
العامة بوزارة االوقاف الدورة 
الرياضية الرمضانية اخلامسة 
لكرة القدم وذلك خالل الفترة 
من 4 ال���ى 15 رمضان 1431ه� 
والتي س���تقام حت���ت رعاية 
الف���الح وكيل وزارة  د.عادل 
االوقاف والشؤون االسالمية، 
والذي يح���رص دائما وكذلك 
املسؤولون بالوزارة على توفير 
االمكانيات املتاحة الجناحها 
وحتقيق االهداف املرجوة ملا 
للرياضة م���ن دور فعال في 

تنمية املجتمع وتوثيق اواصر الصداقة والتعاون 
والعمل على نشر الوعي الرياضي لكسب اللياقة 
البدنية والنش���اط الدائم بني العاملني بادارات 
الوزارة املختلفة وتهيئة الوسائل والسبل التي 
تكفل ش���غل اوقات فراغه���م فيما يعود عليهم 

بالنفع.
كما مت تسجيل 28 فريقا من ادارات الوزارة حتى 
تاريخه، متمنني جلميع فرق االدارات املشاركة 

التوفيق في مباريات الدورة الرياضية.
وضمن استعدادات وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية لشهر رمضان املبارك، اعلنت ادارة 
الشؤون الفنية عن العديد من االنشطة الثقافية 

طوال الشهر.

واعلن مدير ادارة الشؤون 
الفني���ة ف���ي وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية انور 
احلمد عن انطالق سلسلة من 
املشاريع واالنشطة والبرامج 
الثقافية مبناسبة شهر رمضان 
التي تش���مل مساجد  املبارك 
احملافظات الس���ت بالتنسيق 
والتعاون مع ادارة الش���ؤون 

الفنية لهذا العام.
وضمن االنشطة التي اعلن 
عنها احلمد 365 محاضرة و191 
مجلس���ا فقهيا و37 اسبوعا 
ثقافيا و20 دورة علمية و104 
دروس تربوية اميانية و16 درسا تثقيفيا شرعيا 
و558 خاطرة و370 خاطرة اعتكاف رمضانية 
و13 اصدارا و18 مسابقة و55 استضافة خارجية 
و183 نشاطا نس���ائيا واستضافة 30 قارئا من 
اخلارج و30 قارئا من داخل الكويت الى جانب 

العديد من االنشطة االخرى.
وحث احلمد جمه���ور املصلني على حضور 
هذه االنش���طة واالستفادة منها، وان يستبقوا 
اخليرات قبل فواتها، وان يغتنموا الفضائل في 
افضل اوقاتها وان يسارعوا الى مغفرة من ربهم 
وجنة عرضها السموات واالرض وان يحافظوا 
على الفرائض والنوافل والسنن فإنها الطريق 

الى حب اهلل ورضوانه.

»الزراعة«: رفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة من الدنمارك
أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية قرارا يقضي برفع احلظر عن استيراد الصقور 
وطيور الزينة واحلمام وبيض التفريخ والصيصان 
عمر يوم واحد للدج���اج البياض والالحم من مملكة 

الدمنارك.
وأكد القرار ضرورة ان تخضع جميع اإلرساليات 
حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها ادارة 

الصحة احليوانية بالهيئة وفقا إلجراءات املنظمة العاملية 
للصحة احليوانية OIE واالجراءات املنصوص عليها 

بالئحة نظام احلجر البيطري في الكويت.
ويأتي هذا القرار عل���ى ضوء املعلومات املتوافرة 
حول استقرار الوضع الوبائي ببعض االمراض وعدم 
اع���الن املنظمة العاملية للصح���ة احليوانية OIE عن 

ظهور حاالت إصابة.

»األنباء« تنشر مواعيد زيارة الدواوين في رمضان
تواصل »األنباء« نشر جدول مواعيد زيارة الدواوين خالل شهر رمضان املبارك، والذي 
أعل���ن عنه كل من عبدالعزيز الغنام وعبدالرحمن الغنيم، واللذين اكدا انه مت تنقيح ذلك 
اجلدول وتعديله، بحسب املالحظات ال��تي وردت اليهما من مختلف االخوة اصحاب رواد 

ال���دواوين منذ عام 2007 وح��تى ع��ام 2010.
وذكرا ان هذا اجلدول جاء من احلرص على تنظيم الزيارات في ش���هر رمضان املبارك 

وتسهيل التواصل ونشر احملبة في مجتمعنا الكرمي.
وفيما يل���ي جدول مبواعيد زيارات الدواوين في ش���هر رمضان املب���ارك، بعد إجراء 

التعديالت عليه:

استقبال صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام املهنئني في األول والثاني من أيام الشهر.

الدائرة 
األولى

اليوم األول والثاني والثالث
الشرق � دسمان � املطبة � بنيد القار � الدسمة � الدعية � الشعب � النقرة � حولي � بيان � مشرف � 

مبارك عبداهلل اجلابر � سلوى � الساملية الرأس � الرميثية � البدع

الدائرة 
الثانية

اليوم الرابع واخلامس
عبداهلل السالم � الشامية � الشويخ

واليوم السادس والسابع
الفيحاء � النزهة � القادسية � املنصورية � الصليبخات � غرناطة � الدوحة � القيروان � املرقاب � القبلة

الدائرة 
الثالثة

اليوم الثامن والتاسع
اخلالدية � كيفان � العديلية � اليرموك � قرطبة

واليوم العاشر واحلادي عشر
الروضة � السرة � اجلابرية � ابرق خيطان � خيطان اجلديد � الصديق � السالم � حطني � الشهداء � الزهراء

الدائرة 
الرابعة

األسبوع األول
جميع مناطق اجلهراء السكنية � الصليبية � اشبيلية � الفروانية � العمرية � الرابية � الفردوس � 

الرحاب � جليب الشيوخ � العارضية � األندلس � صباح الناصر � عبداهلل املبارك � النهضة

الدائرة 
اخلامسة

األسبوع األول
املسيلة � الفنيطيس � الفنطاس � املهبولة � املنقف � الفحيحيل � صباح السالم � أبو حليفة � العدان 

� القرين � القصور � مبارك الكبير � العقيلة � جابر العلي � هدية � الرقة � فهد األحمد � الظهر � 
الصباحية � األحمدي � علي صباح السالم

أما ما تبقى من أيام الشهر املبارك فيكون حسب النظام املتبع لكل ديوان، سواء كان االستقبال 
يوميا او اسبوعيا.

وألصحاب الدواوين الذين يرغبون في االستمرار على األيام املعتادة لدواوينهم في اول الشهر فاننا 
نهيب بهم التواجد كذلك ضمن اجلدول املقرر والتأكيد عليه عند السؤال.

لقطة جماعية لفريق الغوص مع فريق »بيتك«

املواطنون يهتمون بجلب أفضل أنواع البخوراملبخرة عنصر أساسي في البيت الكويتي

من أهم سمات البيت الكويتي وتحتل مكانة خاصة في موروثنا الشعبي

البخور والطيب ودهن العود.. وأسعار على وقع الجودة والمواسم

أينما حتل ضيفا أو حتضر مناسبة في مكان ما البد أن جتد رائحة البخور وقد سبقتك 
إليه، فالطيب والبخور ودهن العود من أهم سمات البيت الكويتي ولها مكانة خاصة لدى 
موروثنا الشعبي وجزء ال يتجزأ من عاداتنا وتقاليدنا في التعبير عن الترحاب واحلفاوة 
وتك����رمي الضيوف. وتتفاوت جودة وأنواع وأس����عار دهن العود والبخور حس����ب دولة 
املنش����أ فضال عن املواس����م التي ترتفع وتيرتها في مثل هذه االيام مع قرب استقبال شهر 

رمضان املبارك ومن ثم عيد الفطر وتتنافس احملال على تقدمي عروضها اخلاصة بها 
ووضع املباخر خارج محالتها لتطييب الزائرين بغية استقطابهم والترويج 

ملنتجاتها.
يقول بائع البخور في سوق املباركية محمد العنزي ل� »كونا« 

ان املصطلح العلمي لشجرة العود هو »إقوالوريا« وهي الشجرة 
األم من بني 15 ش����جرة موجودة ف����ي العالم وهي معمرة قد 

يصل عمرها بني 80 و 100 س����نة وتنمو في مناطق شرق 
آسيا خصوصا في )ماليزيا � اندونيسيا � الهند � ڤيتنام 
� كمبودي����ا � تايلند � الصني(، حي����ث تتوافر الرطوبة 

واألمطار الغزيرة.
يضيف العنزي انه عندما تصاب شجرة العود بنوع 
من الفطريات فإنها تفرز مادة عطرية تؤدي الى تكوين 
مادة العود داخلها على شكل خشب داكن اللون، علما 
انه ولألسف ال ميكن متييز األشجار املصابة عن تلك 
السليمة، لذا يلجأ البعض الى قطع األشجار عشوائيا 
بحثا عن هذه املادة ما يؤدي إلى تدهور بيئي وتناقص 

كبير في أعداد االشجار.
ويوضح أن البخور الهندي هو األغلى ثمنا ألنه يتمتع 

بلونه األسود ووزنه الثقيل ورائحته املميزة والتي جتعله 
أحد أكث����ر األنواع طلبا في العالم ينافس����ه في ذلك البخور 

الكمبودي ومن ثم البورمي.
ويشير الى أن اخلبرة تلعب دورا رئيسيا في معرفة واكتشاف 

البخور الطيب ودهن العود األصليني، حيث بإمكان الزبون معرفة البخور 
الطيب اذا وجد اللون اخلارج����ي للبخور مماثال أو مقاربا للون الداخلي في 

حال قام بكسرها، وغالبا ما يكون اللون الغامق داللة على جودة البخور.
وعالوة على ذلك فإن لون دخان البخور الطبيعي الصافي كما يوضح العنزي مييل إلى 
األزرق وتتكون فقاعات الدهن عند احتراقه وهو غير مؤذ للعيون وال يسبب الدمع ويتميز 
بوجود عروق لونها بني أو أسود غامق، فضال عن ثقل وزنه نسبيا كما يكون طعم العود 

املغشوش عند تذوقه مرا، بينما األصلي هو الذي ميكن علكه في الفم عند املضغ.
ويتابع أن بعض الباعة يقومون بعملية حشو للبخور بالرصاص من خالل عمل ثقب 

لزيادة وزنه ثم إغالقه وإعادة صبغه إلعطائه اللون الداكن.
ويقول بالنسبة لدهن العود إنه خالصة لزيوت خشب العود ويتم استخراجه من شجر 
الع����ود املصاب بعد إحراقه وتقطيره فيما يلفت العنزي الى امكانية معرفة األصلي أيضا 

بوضع كس����رة صغيرة منه داخل كوب ماء فإذا طفا على الس����طح دل على جودته ونفس 
التجربة بوضع نقطة من دهن العود في كأس من املاء فإن نزلت الى قاع الكأس واختلطت 
مع املاء فيكون النوع األصلي، أما إذا بقيت على سطح املاء مثل بقعة الزيت فإنه يكون نوعا 

مغشوشا، كما أن رائحة الدهن األصلي تبقى ثابتة على املالبس ألكثر من أسبوعني.
ويتحدث العنزي عن البعض الذين يغشون الزبائن، خصوصا الباعة املتجولني منهم، 
وذلك بعد تقطيع األعواد اليابس����ة وسكب زيت العطور عليها لتتشبع ومن ثم ايهام 

الزبائن بأنه بخور أصلي.
وينبه العنزي الى أنه من األنسب شراء البخور من احملال املخصصة 
لبيع البخور وليس من جتار »الشنطة« الذين تعتري جتارة بعضهم 

الغش فضال عن األمراض الصحية التي تسببها أطيابهم.
ويضي����ف أن »الكمبودي« من أفض����ل أنواع دهن العود 
وفي املقدمة منه »امللكي املعبأ« يليه »الس����وبر« ثم تباعا 

أرقام )1 و2 و3(.
ويش����ير الى أن دهن العود الهندي هو »امللك« لكن 
تكمن املشكلة في ندرته وارتفاع سعره وهناك البورمي 
ودهن الورد والطائفي كما يكثر الطلب على اخللطات 

من دهن العود والزعفران والعنبر واملسك.
وبالنسبة الى األسعار يذكر العنزي انها ال تثبت على 
حال فأحيانا ترتفع، خصوصا في مناسبات األعياد أو 
مثل هذه األيام ثم سرعان ما يعود السعر الى الهبوط 
عند انقضاء املناس����بة وتتراوح األسعار بني 25 و 125 
دينارا للتولة نوع الكمبودي، وهو الذي يلقى رواجا. أما 
عن اخللطات وحسبما يقول العنزي فإن اخلبرة والذوق 
يلعبان دورا رئيسيا في اعداد اخللطة لكن أفضل ما يوضع 
مع دهن العود هو الورد الطائفي. ويبني أن التولة الواحدة، 
وتساوي 12 غراما، من دهن العود نتاج عصر ما يقارب 50 كيلو 
غراما من خش����ب البخور ما يجعل أسعارها خيالية فيما تتراوح 
م����دة عملية تعتيق دهن العود بني العام وال� 50 عاما وكلما زادت مدة 

التعتيق أصبح سعره أغلى ونوعيته ممتازة.
من جانبه يقول البائع فراج الش����مري ان لدى بعض الزبائن طلبات خاصة وخلطات 
بنسب معينة وأغلبهم من الش����باب الذين مييلون إلى اخللطات املعبأة أو بالتولة، وهي 

عبارة عن خليط من دهن العود والزعفران والعنبر واملسك والطائفي.
ويوضح الشمري ان للعود نوعني: الثقيل واخلفيف ولكل منهما زبائنه ويباعان بالتولة 
أو البخاخ وأشهر أنواعه: العود الكمبودي العادي � الكمبودي املبخر وهو أحد أغلى األنواع 
وتصل قيمة التولة الى 125 دينارا ومن بني األنواع األخرى العنبر الصافي � العنبر املخلوط 
� العود الهندي � السوبر � مسك الغزال، اضافة إلى أنواع أخرى يدخل الورد في صناعتها 
مثل ماء الورد الطائفي � الورد االس����طنبولي � ال����ورد البلغاري، أما البخور فتتوافر منه 

ثالثة أنواع: الكمبودي واملاليزي واالندونيسي ويسعر حسب درجته.

»األوقاف« تنظم دورة رياضية رمضانية

الحمد: برامج ثقافية في المساجد طوال رمضان

دراسة أكاديمية: الوقاية من الفكر المتشدد
ال تكون إال بضخ المزيد من الحريات الناضجة

أك���دت دراس���ة أكادميية 
كويتية ان التصدي للتطرف 
الفكري أمر البد منه لتحقيق 
اليقظة على ان يكون ذلك على 
املستوى األسري واملدرسي 
واملجتمع���ي ملعرفة مواطن 
اخللل وجتن���ب االنحرافات 
الفكرية التي تهدد نسيج األسرة 
وأمن الدولة واستقرار املجتمع 
الدولي. وذكرت الدراسة التي 
أعدتها مديرة املركز االقليمي 
للطفولة واألموم���ة بوزارة 
الكندري  التربية د.لطيف���ة 
باالش���تراك مع رئيس قسم 
التربوية  األص���ول واالدارة 
في كلية التربية األساس���ية 
د.بدر ملك ان »التطرف آفة على 
مر العصور وفي جميع األمم 
تنكمش وتتمدد حسب املناخ 
املجتمعي احمليط بهذه اآلفة 
والتي تسبب للمجتمع حاالت 
التآكل والضعف واالضطراب«. 
وأوصت الدراس���ة بضرورة 
اهتمام املعلم بتنمية التفكير 
اإليجابي والوعي النقدي لدى 
الناشئة وأن يركز في أهدافه 
السلوكية على احلد من ظاهرة 

التطرف والعنف الفكري الى 
جانب مد جس���ور التواصل 
بني مؤسسات املجتمع املدني 
لعمل البرامج واألنشطة للحد 
من هذه الظاهرة. كما أوصت 
بأهمية ابراز النموذج والقدوة 
األبناء واتاحة  احلسنة لدى 
الفرصة للناشئة للتعبير عن 
آرائهم بأسلوب سليم واالبتعاد 
متاما عن تقليل شأن الطلبة 
وعدم تقليص مساحة التعبير 

عن وجهات نظرهم.
ودعت الى ادخال املفردات 
اخلاصة بالتسامح واحترام 

الرأي اآلخر واحلوار الفعال في 
األنشطة الدراسية مع اتاحة 
اذ  الشباب  الفرص لتوظيف 
ان البطال���ة املقنعة والفراغ 
من أسباب االنحراف والقلق 
االجتماعي. وقالت د.لطيفة 
الكندري ل� »كونا« ان قضايا 
التط���رف »أصبح���ت حزمة 
واحدة من القضايا املجتمعية 
املشتعلة التي تشغل الناس 
وتبدأ قصتها من حلظة دخول 
الفكري  التط���رف  مصي���دة 
وبعدها يتولد الغلو والعنف 
واالرهاب حيث تصدرت هذه 
القضايا في املجتمع السيما 
بعد تورط شريحة الشباب 

بها«.
وذكرت ان الوقاية من الفكر 
املتش���دد ال تك���ون اال بضخ 
املزيد من احلريات الناضجة 
املنضبطة بالقوانني والقيم 
وتعاون جميع املؤسسات وفق 
املسؤولية املجتمعية وشحذ 
قيم التفكير النقدي من جانب 
الفكري  والتصدي للتطرف 
وما يعتريه م���ن أضرار من 

جانب آخر«.

الفودري يقدم للمخيزمي لوحة تذكارية

»بيتك« كّرم الشباب المشاركين في رحلة الغوص الـ 22
أق����ام بيت التموي����ل الكويتي 
)بيت����ك( حفال لتك����رمي نواخذة 
وشباب رحلة إحياء ذكرى الغوص 
الثانية والعش����رين بعد عودتهم 
م����ن الرحلة الت����ي نظمها النادي 
البحري الكويت����ي برعاية أبوية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وساهم فيها »بيتك« 
كشريك استراتيجي، وذلك تقديرا 
جلهود هؤالء الشباب ومن خلفهم 
الن����ادي البحري ف����ي إحياء هذه 
الذكرى الوطنية ودورها في غرس 
القيم واملبادئ الكويتية األصيلة 
التي جبل عليها جيل الرعيل األول 
من النواخذة والبحارة الكويتيني. 
وأش����اد رئيس الن����ادي البحري 
الرياض����ي الكويتي باإلنابة خالد 
الفودري بدور »بيتك« في خدمة 
املجتمع عموما ودعم األنشطة التي 
تهدف ال����ى احياء التراث الوطني 
الكويتي واحلفاظ عليه من أجل 
استلهام العبر والدروس من هذا 
التراث ونقله����ا للجيل احلاضر، 
وهو الدور ال����ذي جتلى في دعم 
»بيتك« لرحلة احياء ذكرى الغوص 
الثانية والعشرين بوصفه شريكا 
استراتيجيا. وقال الفودري: أضحت 
رحلة احياء ذكرى الغوص اليوم 
حدثا محليا وخليجيا مميزا لدورها 

عل����ى املش����اركة وحتملهم لعناء 
ومشاق الرحلة رغبة في حتقيق 
أقصى اس����تفادة ممكنة يدخرون 
نتائجها ملستقبل حياتهم، مؤكدا 
ان »بيت����ك« يحرص على تواصل 
هذه األنشطة الهادفة ويشجع على 

حتقيق املزيد من االجنازات.
وكّرم »بيتك« نواخذة الرحلة 
خالل حفل عشاء حضره رئيس 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
باإلناب����ة خالد الفودري، ورئيس 
البحري،  الت����راث  جلنة احي����اء 
ورئيس جلن����ة العالقات العامة، 
ومسؤولو وقيادات النادي، ومدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
ف����ي »بيتك« فهد املخيزمي وفريق 
االدارة، وقدم الفودري للمخيزمي 
لوحة فاخرة حتتوي على صورة 
للمشاركني برحلة الغوص ال� 22 
حتمل شعار »بيتك« لتؤرخ لهذه 

الرحلة املميزة.
الى ان »بيتك«  جتدر االشارة 
يشارك للعام الثاني على التوالي في 
أنشطة رحلة إحياء ذكرى الغوص، 
وشهدت رحلة العام احلالي مشاركة 
واس����عة من نحو 190 من شباب 
الكويت، كما ارتفع عدد الس����فن 
املشاركة الى 15 سفينة ألول مرة 

في تاريخ إحياء هذه الذكرى.

في احياء وجتسيد التراث اخلليجي 
واقعا حيا، كما يحقق هذا احلدث 
الفري����د جناحا من عام آلخر على 
صعيد تزايد أعداد الشباب الراغب 
في املشاركة والذين ينتظرون هذا 
احلدث السنوي بشغف، وكذلك على 
صعيد االهتمام والدعم الرسميني 
والش����عبيني، معربا عن أمله في 
ان تتواصل مبادرات مؤسس����ات 
القطاع اخل����اص في دعم ورعاية 

هذا احلدث، مشيرا الى ان مبادرة 
»بيتك« الفاعل����ة أحد أبرز دعائم 
جناح الرحلة. من جانبه، ثّمن مدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
مدير التخطيط االستراتيجي في 
»بيتك« م.فهد املخيزمي دور البحري 
الكويتي في العمل على احياء التراث 
البحري األصيل لتعزيز تواصل 
اجليل احلاضر بتراث وتقاليد اآلباء 
واألجداد لتس����تلهم هذه األجيال 

العب����ر والتقاليد القومية من هذا 
املتغيرات  الزاخر في ظل  التراث 
احلالية املتسارعة، مشيرا الى ان 
أهداف »بيتك« من مس����اندة هذا 
احلدث تتقاط����ع كذلك مع أهداف 

النادي البحري النبيلة.
وأش����اد املخي����زمي بالتنظيم 
املميز لهذه الرحلة وما بذله جميع 
املش����اركني من جهود، معربا عن 
تقديره إلصرار الشباب الكويتي 

د.عادل الفالح

د.لطيفة الكندري


