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دعونا في البداية ننشر ثقافة عامة في 
أروقة مجتمعنا مبنع تداول كل مظاهر 
الشماتة بالنواب الذين لم يحالفهم احلظ 
ولم ينجحوا في االنتخابات، أما «الوافدون» 
فعليهم الصمت املطبق «ويا غريب كن 
أديب» هذا شأن كويتي خالص ليس لهم 
فيه ال ناقة وال جمل، كما أن الشــماتة 

واالستهزاء ليسا من صفات املؤمنني!
هناك كلمات وحروف لها وقع خاص 
في أنفســنا وقلوبنا مرتبطة بالرحم 
وصلة القرابــة، وتعال معي في جولة 
الكلمات ومعانيها اجلذلة  لنطرق هذه 
وعالقة احلــرف بالكلمة املفردة التي 
تشكل حلقات عائلتك الكرمية، فما أسرار 
هذه احلروف وعالقتها بهذه الكلمات 

التي تالمس قلوبنا وعقولنا؟
ـ حرف اخلــاء: هــذا احلرف له 
اختصــاص القرابة من جهة األم مثل: 

خال وخالة.
ـ حرف العني: له اختصاص القرابة 

من جهة األب مثل: عم وعمة.
ـ حرف اجليم: له اختصاص القرابة 
من اجلد واجلدة ألنهما (جذر مشترك) 
للوالدين وقرابة من ناحيتهما (جد األم 

وجد األب) هما األصل.
إذن حرف (اجليم) في اجلد واجلدة 

هي جيم اَجلذر!
مبعنى جذر مشترك للوالدين وكذا 
كل قرابة مــن ناحيتهما وأقصد اجلد 

واجلدة!
أما حرف العني فــي العم والعمة.. 
فهو عني العرق.. الذي منه ينزع الولد 

ألبيه: «لعله نزعة عرق»!

وكذا كل قرابة من ناحيته.. عم وعمة!
أما «حرف اخلاء» في اخلال واخلالة 

فهو اَخلّد ألن األم هي اخلّد!
مبعنى أصح وأدق (الشق في األرض) 
الذي يوضع فيه الولد كالبذرة في احلرث 

ومنه األخدود!
وكــذا كل قرابة من ناحيتهما خال 

وخالة؟
احملصلة والنتيجة كما يلي:

ج ... َجذر
ع ... عرق
خ ... خد

ياجلمال احلروف واملعاني.. يا قرائي 
الكرام في كل مكان فهذا هو جمال اللغة 
العربية ومعانيها وحروفها فما أجملها 

من معان ولغة.

٭ ومضة: قرابة الدرجة األولى هي قرابة 
االبن بأبيه وأمه والثانية من اجلد واجلدة 
وابن االبن وابن البنت وبنت االبن وبنت 
البنت هي قرابات مباشرة وفي القانون 
الكويتي الدرجة األولى (األب ـ األم ـ 

الزوج ـ الزوجة ـ األبناء).
الدرجة الثانية: (اجلدـ  اجلدةـ  األخ 

ـ األخت ـ احلفيد واحلفيدة).
(األعمام والعمات،  الثالثة:  الدرجة 
األخوال، اخلــاالت، أبناء األخت، أبناء 

األخ).
الدرجة الرابعة: (أبنــاء العم، أبناء 
العمات، أبناء األخوال، أبناء اخلاالت).

٭ آخر الكالم: اللغة العربية هي أكثر اللغات 
السامية حتدثا وغزرة باملفردات ولها 

أكثر من ١٢ مليون مفردة متداولة وهي 
لغة القرآن الكرمي ولنا علماء أجالء برزوا 
فيها من أمثال: ابن سيناـ  ابن الهيثمـ  
نصر الدين الطوسيـ  عباس بن فرناس 

ـ ابن اجلزري.
٢٨ حرفا تكون هذه اللغة اجلميلة 

بكل ألفاظها ومدلوالتها املختلفة.

٭ زبدة احلچي: تكتــب اللغة العربية من 
اليمني إلى اليسار، وكما قلنا تشمل ٢٨ 
حرفا أساسيا غير أن هناك من يعتبر 
الهمزة حرفا منفصال مما يزيد عددها 

إلى ٢٩ حرفا!
تتصف اللغة العربية بكونها متصلة 
مما يجعلها قابلة الكتســاب أشــكال 
هندسية مختلفة من خالل املد والرجع 
واالستدارة والتزوية والتشابك والتداخل 

والتركيب!
بعد هذه اجلولة في رحاب فقه كلمات 
الرحم من أسرتك، أذكرك مبا جاء في 
القرآن الكرمي الــذي  يوصينا بصلة 
الرحم في قوله تعالى: (واتقوا اهللا الذي 
تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم 

رقيبا) النساء: ١.
يقول الشاعر:

يا قاطع األرحام في كل الدنا
ستجده في كأس احلياة شراب

ال تقطع األرحام واطرق بابها
للصلح دوما تفتح األبواب
صلة الرحم هــي البركة في العمر 
ومجلبة الــرزق، فاهللا عز وجل يكرم 

من يصل أهله وأرحامه.
في أمان اهللا.

ومضات

فقه «شخوص» 
الرحم!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

٢٣٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٦ حاالت وفاة
الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل ٢٣٠ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيد ١٩) في الساعات الـ ٢٤ 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٤٤٥٩٩ في حني مت تسجيل 
٦ حــاالت وفاة إثــر إصابتها 
باملرض ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى اليوم ٨٩٧ 
حالة. وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـ «كونا» ان عــدد من يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٨٤ حالة 
الكلي  ليصبح بذلك املجموع 
للحــاالت التي ثبتت إصابتها 
مبــرض (كوفيد ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٣٣٦١ حالة.
وأضاف ان عدد املسحات 

التي مت إجراؤها في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية بلغ ٤٦٢٦ مسحة 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 

١١٤٦٤٢٠ فحصا.
وجدد الدعوة الى املواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل 
الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
البدني،  التباعد  استراتيجية 
موصيــا بزيــارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
اإلســهام في احتواء انتشــار 

الڤيروس.
الصحــة  وزارة  وكانــت 
أعلنت في وقت ســابق شفاء 
٣٠٦ إصابات في الساعات الـ 
٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٤٠٣٤١ حالة.

«الصحة» توافق على عودة الطلبة ذوي اإلعاقة 
إلى املدارس وتضع الكرة في ملعب «التربية»!

عبدالعزيز الفضلي

الصحــة  وزارة  أبــدت 
موافقتها املبدئية على عودة 
الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة 
الذهنية املتوسطة والشديدة، 
إلى مدارسهم مبوافقة أولياء 
األمــور واملــدارس املعنيــة، 
ووضعــت الكرة فــي ملعب 
وزارة التربيــة كون املدارس 
واملعاهــد اخلاصة تقع حتت 

مظلة «التربية».
جاء ذلــك فــي رد لوكيل 
وزارة الصحــة د.مصطفــى 
رضا على طلب الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بالسماح 

الطلبة املباشر مع األخصائيني 
النفسيني وأخصائيي العالج 
الطبيعي واألثر اإليجابي الذي 
يتحقــق على نفســية هؤالء 
الطلبة وأوليــاء أمورهم في 
املراكز واملؤسسات التأهيلية 
التي مت السماح لها باستئناف 
عملها، لكل ما سبق فإن وزارة 
الصحة من حيث املبدأ ليس 
لديها مانع أسوة مبا اتخذمتوه 
في شأن املراكز واملؤسسات 
التأهيلية، وذلك شرط التقيد 
باالشتراطات الصحية احملددة 
من قبل قطاع الصحة العامة 

بوزارة الصحة.
وتابع د. رضا في البيان: 

نظرا لكونكم اجلهة املشرفة 
علــى شــؤون ذوي اإلعاقة، 
نرجــو منكــم التواصــل مع 
وزارة التربية والتنسيق معها 
فيما يخص استئناف الدراسة 
باملــدارس واملعاهد اخلاصة 
التي تقــع حتت مظلة وزارة 
التربيــة، علــى أن تتقدم كل 
مدرسة، أو معهد خاص، بطلب 
الدراسة  للسماح باستئناف 
ليتــم تقييم هــذا الطلب من 
خالل جلنة ثالثية من «وزارة 
التربيــة،  وزارة  الصحــة، 
والهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقــة» وذلــك للتأكــد من 
تطبيق االشتراطات الصحية.

وكيل الصحة: جلنة ثالثية لبحث طلب كل مدرسة ترغب في استئناف الدراسة

بفتح املدارس الستقبال الطلبة 
مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة 
املتوسطة والشديدة حضوريا 

إلى مدارسهم.
وقال د.رضا، في رده، من 
خالل كتاب تلقــت «األنباء» 
نســخة منه: إنــه نظرا لألثر 
الســلبي لعــدم اســتئناف 
الدراسة باحلضور الشخصي 
الذهنيــة  اإلعاقــة  لــذوي 
املتوســطة والشــديدة مــع 
الوقائية  االلتزام بالضوابط 
واالحترازية لكون هذه الفئة 
ذات خصوصية فنية وعلمية 

وسلوكية واضحة،
ونظــرا ألهميــة تواصل 

العوضي لـ «األنباء»: بدء عودة ذوي اإلعاقة
إلى مدارسهم ١٥ اجلاري

بشرى شعبان

كشفت مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
د.شــفيقة العوضــي عــن 
تشــكيل فريــق مــن الهيئة 
ووزارة التربية بالتنسيق مع 
وزارة الصحة للكشف على 
مباني املدارس ومعاينة مدى 
جهوزيتها الستقبال األبناء 

من ذوي اإلعاقة.
وأوضحت في تصريح لـ 

«األنباء» ان الفريق كشف عما 
يقارب الـ ١٠ مدارس للتأكد من 
التزامها باالشتراطات  مدى 
الصحيــة احملــددة من قبل 
وزارة الصحة، مشــيرة الى 
انه بعد االنتهاء من الكشف 
يرفــع الفريق تقريــره الى 
الهيئــة التي ترفعه بدورها 
الى وزارتي التربية والصحة 
للحصول على املوافقة على 

استقبال األبناء.
وأكــدت انــه فــي حــال 

االنتهــاء من الكشــف على 
املدارس ستبدأ عودة األبناء 

الى املدارس ١٥ اجلاري.
وأكــدت العوضــي قيام 
الفرق بالزيارات الدائمة الى 
املدارس ملتابعة مدى االلتزام 

باالشتراطات الصحية.
وأشــارت العوضــي الى 
انه فــي األوضاع الطبيعية 
ال يزيد عدد الطلبة بالفصل 
على ٨ أبناء ومبسافة ال تقل 

عن متر بني املقعد واآلخر.

أكدت أن فرق التفتيش باشرت الكشف على املدارس

د. شفيقة العوضي

مركز «بينات» ُيطلق «مدارج اليقني» بالتعاون مع «األوقاف»
ليلى الشافعي

أعلن العميد املســاعد للشــؤون 
الشــريــــعة  بكليــة  الطالبيــة 
والدراســــات اإلسالمية ورئيس مركز 
«بينات» د.مطلق اجلاسر عن فتح باب 
التسجيل في دورة «مدارج اليقني» 
بالتعاون مع قطاع شــؤون القرآن 
الكرمي في وزارة األوقاف، وذلك عبر 
وسائل التواصل االجتماعي. ولفت 
د.اجلاسر الى أن الدورة نظمها مركز 
بنيات ضمن الدورات التي يقوم بها 
املركــز، وأن محاور الدورة حتتوي 

على شرح نظرية املعرفة ومصادر 
التلقــي، وكذلك شــرح كيفية إقناع 
املتشكك في الوجود اإللهي وحجية 
الســنة النبوية. وقال اجلاســر إنه 
ســيتم في الدورة شــرح الشبهات 
وأنواعها ومناهجها وأسسها ونقضها، 
كما يتناول آداب احلوار واملناظرة. 
وحول املواد العلمية التي تشــملها 
الدورة، ذكر د.اجلاسر أن هذه املواد 
من كتاب «ترياق» كامال والكتاب له، 
وأيضا ســيتم شــرح مختارات من 
كتاب «مصادر التلقي» وهو إصدار 

صناعة احملاور.

وأضاف أن الدورة ستشمل مختارات 
مــن كتاب «شــموع النهار» للشــيخ 
عبداهللا العجيــري، وكذلك مجموعة 
من احملاضرات املنهجية، باإلضافة إلى 
تقدمي مواد إثرائية متنوعة، مؤكدا أن 
هناك اختبارات وستمنح شهادة من 
مركــز «بنيات» ملن ينجح في الدورة 
والتي ستستمر ملدة شهر من تاريخ 

١٢/١٢/٢٠٢٠ حتى ١٠/١/٢٠٢١.
للمســارعة  د.اجلاســر  ودعــا 
الــدورات  فــي  التســجيل  فــي 
https:///forms.gle/ رابــط  علــى 
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«السكنية»: ال مانع في وضع مواد البناء 
على أرض القسيمة بعد احلصول على إذن البناء

عادل الشنان

حسم مصدر مسؤول في 
املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية اللغط الذي تناولته 
بعــض وســائل التواصــل 
االجتماعــي بشــأن أحقية 
املواطن باســتغالل األرض 

بعــد اســتالم الشــهادات 
اخلاصــة بإصــدار اذونات 
البناء يســتطيع استغالل 
االرض لوضــع مواد البناء 
وأيضــا يســتطيع وضــع 
خيمــة او شــاليه للحارس 
بها او حتى استغالل السكن 
املؤقت لتخزين بعض املواد 

اخلاصة بالبنــاء والتي قد 
تتعرض للتلف من تقلبات 
الطقس. وأضاف املصدر اال 
انه ال يستطيع الشروع بأي 
نوع من انواع عمليات البناء 
او اي مرحلة للبناء اال بعد 
احلصول على إذن البناء من 

بلدية الكويت.

املخصص عليها في مدينة 
املطــالع او منطقــة جنوب 
املبــارك لوضــع  عبــداهللا 
مواد البناء مع سكن مؤقت 
حلارس (خيمةـ  شاليه) بعد 
انتهاء الرعاية السكنية من 
اجراءات االستالم النهائي.

وأكد املصدر ان املواطن 

األحمد: مهلة ٣ أشهر لتركيب محطات معاجلة 
على مجارير اجلون لبدء العمل وإال التحويل للنيابة

دارين العلي

قــال مدير عــام الهيئة 
العامــة للبيئــة الشــيخ 
عبداهللا األحمــد إن الهيئة 
واســعة  جهــودا  بذلــت 
لوقف التلوث من مجارير 
صرف ميــاه األمطــار إلى 
جــون الكويــت لكنهــا لم 
تتمكن مــن وضع محطات 
املعاجلــة اخلاصــة للمياه 
داخلها، نظرا لرفض إحدى 
اجلهات الرقابية باعتبار أن 
هذا األمر اختصاص أصيل 

جلهة أخرى.
وسرد األحمد تفاصيل 
بــدء العمل على املشــروع 
قائال في تصريح صحافي إن 
هيئة البيئة «ومنذ سنوات 
عديدة دعمت إيجاد محطات 
معاجلة للمياه الناجتة من 
مجارير األمطار التي تصب 
في جون الكويت، والتزمت 
بالتنسيق مع وزارة األشغال 

بأن هذا العمل خاص جلهة 
حكومية أخــرى وال ميكن 
للبيئــة القيام بهــذا الدور 
كونــه اختصاصــا أصيال 

جلهة أخرى».
وأكد األحمــد «أن هيئة 
البيئة لم تتوقف عند هذا 
احلــد، بل خاطبــت اجلهة 
املعنيــة للقيام  احلكومية 
مبا يلزم لتركيب احملطات 
بأسرع وقت ممكن حيث ما 
زالت املياه املهدرة تشــكل 
وتؤثر بالسلب على جون 
الكويـــت وتؤثر على جودة 
امليــاه واألسمــــاك املوجودة 

وتهدر بكميات كبيرة».
وقال «نحــن في الهيئة 
ال نستطيع إغالق املجارير 
كونها مرتبطة بشكل أساسي 
في املناطق الداخلية السكنية 
وعند  إغالقها سيتم الطفح 
لهذه املناطق ما يتسبب في 
امللوثات بشــكل أكبر وهذا 

األمر لن نسمح به».

وأضاف: نحن أمام موقف 
حرج، حيــث ال نتمكن من 
وقف النزيف املوجود على 
الكويــت بانتظــار  جــون 
اجلهــات األخــرى إليقاف 
الضرر البيئــي عليه عبر 
مناقصات جديــدة إليجاد 
احملطات بانتظار طرحها، 
الفتا الى انه مت إمهال اجلهة 
احلكوميــة املعنيــة مهلة 
٣ أشــهر وفــي حــال عدم 
االستجابة لتوريد األجهزة 
متهيــدا لتركيبها ســتقوم 
الهيئة بتحريــر املزيد من 
البيئية للجهة  املخالفــات 
املختصة ولــن يقبل فيها 
الصلح وســتحال للنيابة 

العامة.
وأشــار إلى أن مشروع 
تركيب احملطــات اخلاصة 
مبعاجلة مياه املجارير قد 
مت رصــد ميزانيــة خاصة 
لها بالتعاون مـــــع وزارة 

املاليــة.

بعد رفض إحدى اجلهات الرقابية مشروع «البيئة» كونه اختصاصاً أصيالً جلهة أخرى

الشيخ عبداهللا األحمد

وعرضت األمر على املجلس 
األعلى للبيئة ومت تكليفها 
مــن قبله التخاذ مــا يلزم 
لتركيب محطات املعاجلة».
وأضــاف «تواصلنا مع 
وزارة األشغال وحصلنا على 
املواصفات الفنية املطلوبة 
وطرحنــا مناقصــات مــن 
اللجنة املركزية للمناقصات 
لكن الهيئة فوجئت بتوجيه 
من إحدى اجلهات الرقابية 

«البيئة» في موقف حرج لعدم قدرتها على إغالق املجارير خوفًا من الطفح وما حتمله من ملوثات

الربيع الستخدام مرافق الدولة في خدمة الشباب
وقع مكتــب وزير الدولة 
لشؤون الشباب مذكرة تعاون 
مــع املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب بحضــور 
وكيل وزارة الدولة لشــؤون 
الربيــع  الشــباب د.مشــعل 
للمجلــس  العــام  واألمــني 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب كامــل العبداجلليل، 
حيث حتتوي هذه املذكرة على 
آليات للتعاون البناء لتفعيل 
برامج دوري اإلبداع الشبابي 
أحد مشاريع السياسة الوطنية 
للشــباب املقررة من مجلس 
الوزراء والتــي يعمل مكتب 
وزير الدولة لشؤون الشباب 

على تنفيذها.
وأكــد د.الربيع أن املكتب 
أطلق دوري اإلبداع الشبابي 
بالشــراكة مع مركــز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع بعد 
اعتماده مــن املجلس األعلى 
للتخطيــط ضمــن اخلطــة 
اإلمنائيــة للدولــة، مبينا أن 
فكرة الــدوري تعكس رغبة 

الشــباب في ســياق تنفيذه 
للسياســة الوطنية للشباب 
يضــع نصب عينيه إشــراك 
جميــع اجلهــات احلكوميــة 
واخلاصة التي تهتم بتنمية 
ودعم الشباب الكويتي، وتأتي 
مذكرة التعــاون التي وقعت 
امــس مــع املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كأحد 
احملاور املهمة في اســتخدام 
مرافق الدولة خلدمة الشباب 

مــن خالل صقل مواهبهم مع 
الكوادر املؤهلة التي ميتلكها 
املجلس، باإلضافة إلى فريق 
دوري اإلبداع الشبابي التابع 
ملكتب وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب، مؤكــدا أن الفتــرة 
القادمة ستشهد توقيع مذكرات 
تعاون مشــابهة مع عدد من 
الوزارات والهيئات ذات الصلة 
بهدف حتقيق رؤية الدولة في 

متكني الشباب الكويتي.

أطلقنا دوري اإلبداع الشبابي بالشراكة مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

د.مشعل الربيع وكامل العبداجلليل خالل توقيع االتفاقية

الدولــة في تبنــي املوهوبني 
الشــباب  مــن  واملبدعــني 
الكويتي في عدد من املجاالت 
كاجلانب التكنولوجي والعلوم 
والرياضيات والقرآن الكرمي 
مبا يعزز عوائد االستثمار في 
رأس املال البشــري ويحقق 
التنمية املستدامة التي تسعى 

لها حكومة الكويت.
أن  د.الربيــع  وأوضــح 
مكتب وزير الدولة لشــؤون 

السفير األوكراني: اإلقبال الكبير والتنظيم املميز 
لالنتخابات يؤكدان رسوخ التجربة البرملانية بالكويت

يوسف غامن

تقدم سفير دولة أوكرانيا 
البــالد  لــدى  الصديقــة 
د.أوليكســاندر باالنوتسا 
بالتهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ولسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ولسمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالــد مبناســبة 
جناح االنتخابات البرملانية 

في الكويت وما شهدته من 
تفاعــل وإقبــال كبيــر من 
املواطنــني الكويتيني على 
صناديق االقتراع الختيار 
ممثليهم، ومبا شاهده عبر 
وســائل اإلعالم من تنظيم 
مميــز ورائع إلجنــاح هذا 
الدميوقراطــي  العــرس 
وبتعــاون جميــع اجلهات 
املعنية، ومبا يؤكد رسوخ 
البرملانيــة فــي  التجربــة 

الكويت.

الســـــفير  هنــأ  كمــا 
األوكراني د.أوليكســاندر 
باالنوتســا جميــع النواب 
الفائزين بهذه االنتخابات، 
متمنيــا لهــم التوفيق في 
عملهــم ملصلحــة الكويت 
وشعـــبها الصديق لتحقيق 
مزيد من التقــــدم واالزدهار، 
ومبــا يســهم بالنهــوض 
بالعالقــات الثنائيــة بــني 
البلدين والشعبني الصديقني 

في الكويت وأوكرانيا. السفير د.أوليكساندر باالنوتسا


