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(الباچة)، أو كما ننطقها باللهجة الكويتية 
(پاچة)، هي أكلة عراقية مكونة من أرجل ورأس 
وأحشاء وحوايا اخلروف املسلوقة أو العجول، 

وحتبها األجيال القدمية املخضرمة.
جلسا على شاطئ البحر قبيل الغروب في 
(الفاتق) الذي بقي من سيف البحر لم يشغله 
مشروع أو ميتد له تســوير، وقال لها: ماذا 
ستطبخني لي في هذه الليلة املظلمة من القمر 

إال اللهم نورك املشع؟
ضحكت وقالت له: (باچة)!
قال: تقصدين الكوارع؟!

قالت: قرأت دراسة (عراقية - إيرانية - كردية 
- مصرية) تكشف أهمية (الباچة) في التصدي 

للكورونا، ال.. بل كل األمراض املكتشفة.
قال: ويحك من أين أتيت بهذه الدراسة؟!

قالت: ليش انت ما تدري ان (الكراعني وحلمة 
الراس واللسان) هذه كلها أحسن تطعيم ضد 

الكورونا؟!
قال: أعلم أنها تصلح ملن فيه مرض املفاصل 
لوجود املــواد اجليالتينية التي تفيد أمراض 
املفاصل والروماتيزم، هذا ما أعرفه وأسمع عنه!

قالت: خبرك عتيچ!
ثم قالت له: معلوماتك قاصرة وأنا سأستعرض 
معك (فوائد وأضرار الباچة، الكوارع) إن أحببت.

قال: يعني برأيك كم فائدة في الباچة؟
قالت: سأعرض لك ١٦ فائدة!

قال: معقولة ١٦ فائدة؟ كيف؟ في أي باچة 
العراقية، الكويتية..؟

قالت: ســأختصر لك (البحث الباچچي)، 
عد معي:

١ - متد اجلسم بسعرات حرارية عالية خاصة 
في الشتاء وتعطي الطاقة والدفء وتزيل كآبتك 

وعبوسك.
٢ - حتتوي على عناصر غذائية يحتاجها 
اجلسم مثل: الفوسفور - الكالسيوم - املغنيسيوم 
- اليود، وحتمي العظام من الهشاشة، وإذا أكلتها 

ترزقك البشاشة والفرحة وتروقك!
٣ - متد جهاز املناعة بالكوالجني الذي يحمي 
اجلهاز الهضمي من التقرحــات وااللتهابات 

والقولون العصبي، وتريحك!
٤ - تزيد من نضارة اجلسم والبشرة وحتمي 
اجللد من التشققات واجلفاف بفضل وجود 
مادة الكوالجني والبروتينات والڤيتامينات مثل: 

B٦ - B١٢، وماذا تريد أكثر من ذلك؟
٥ - تقوي الدورة الدموية وتسهم في بناء 
اخلاليا وجتديدها الحتوائها على البروتينات 

والڤيتامينات واحلديد.
٦ - تساعد األمعاء على التخلص من السموم 
املتراكمة، كما تســاعد على تخلص الكبد من 

السموم، (تفلتر) لك جسمك!
٧ - فيها دهون حميدة للجسم وال تسبب 

السمنة (دايت)!

٨ - تساعد على تخلص اجلسم من احلساسية 
جتاه بعض األطعمة.

٩ - موادها اجليالتينية تساعد على شفاء 
املفاصل وخشونة الركب والروماتيزم (جنك 

رايح الچيك).
١٠ - حتتــوي على مادة الكيندروتني التي 
تســاعد على ليونة املفاصل وتعالج خشونة 

الغضاريف، تخليك تطامر.
١١ - تساعد على جتديد خاليا البشرة وجتعلها 
نضرة وصحية وتزيل آثار الشحوب، وحتد 

من ظهور التجاعيد مبكرا (جتميل طبيعي).
١٢ - تدعم حركــة األوعية الدموية وتنظم 
ضغط الدم في اجلســم ومتنع ارتفاع ضغط 

الدم وتعدل املزاج وتنزل الضغط!
١٣ - تعالج مشاكل الشرايني التاجية وحتمي 
القلب من اجللطات املفاجئة، تخليك تغني: قلبي 

قلبي آه يا قلبي.
١٤ - تعالج مرض الصدفية وتيبس اجللد 

وتقي من احلساسية واإلكزميا.
١٥ - متد اجلسم بكميات كبيرة من السعرات 
احلرارية املســؤولة عن إمداد اجلسم بالطاقة 
الالزمة للقيام بالعمليات احليوية تعرفونها زين!
١٦ - حتتوي على مضادات األكسدة التي 
حتمي من تكون اجلذور احلرة املسببة للسرطان، 

أعاذنا اهللا منه.

٭ ومضة: قال لها: زين عرفنا كل هذه الفوائد، 
فماذا عن أضرارها؟

فقالت بثقة: شــفيك.. الباچة غير ضارة 
نهائيا، كل اللجان الطبية ومجاميع األبحاث لم 

يجدوا أي مثلبة في الباچة!

٭ آخر الكالم: لقد صدق الفنان حسني عبدالرضا 
عندما تكلم عن أهمية مشروع (الباچة واخلباز) 
واهللا يطول في عمر الفنان سعد الفرج - بوبدر 
- وليت صندوق األجيال يســتثمر  في هذا 

املجال الباچچي الرابح!

٭ زبدة احلچي: الشتاء على األبواب، راح تشتغل 
محالت الباچة واهللا يدمي علينا كل من يتفضل 
بتقدمي (جدر باچة)،  ترى هذه األكلة أحســن 
هدية أو نقصة،  وصــدق من قال: الكورونا 
حطمتها الباچة، واسألوا صاحبنا هذا سيفوه 
وهذي خالچينه بروفيسور األجيال أبوشميس 
الذي يأكلها  ٣ وجبات، حتى اســألوا صاحبه 

وصديقه األخ األستاذ الفنان بدر بورسلي!
يقول صديقه أبوحمود: هو في حالة (نساة) 
على طــول يأكلها حتى انه يجففها ويطحنها 

وياكلها لهوم!
هذا كله يجعلنا نصرخ جميعا: أكثروا من 

مطاعم الباچة، نبي محالت باچة في املوالت!
في أمان اهللا.

ومضات

حوار كوروني
حول «الباچة»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تعاونية مشرف ترحب بعودة «العموميات»
صرح رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية مشــرف 
علــي فهــد الفهد، بــأن قرار 
انعقاد اجلمعيات العمومية 
ألكثر من ٥٠ جمعية وتوزيع 
األرباح على املساهمني التي 
جتــاوزت ١٠٠ مليون دينار 
له انعــكاس اقتصادي على 
املواطنني واملساهمني الذين 
انتظارهــم للحصول  طــال 
على حقوقهــم، كما أن ضخ 
هذا املبلغ الكبير سيكون له 
مــردود جيد على مســتوى 

احلركــة االقتصاديــة والقــدرة الشــرائية 
للمواطنني ويسهم في انتعاش حركة السوق 

احمللي.
وأضاف الفهد أن األجواء احلالية تشــهد 
حتسنا ملحوظا في الوضع الصحي عما كانت 

عليه في شهر نوفمبر املاضي 
حيث كانت اإلصابات تتراوح 
بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠ إصابة يوميا، 
أما حاليــا فتتراوح بني ١٥٠ 
و٢٠٠ إصابة، كما أن غالبية 
املواطنــني حصلــوا علــى 
التطعيم بنســبة تصل إلى 
٧٠٪ بحسب تصريح وزارة 
الصحة، وهو ما مهد الطريق 
العمومية  لعقد اجلمعيــات 

وتوزيع األرباح.
واختتــم الفهــد بتوجيه 
الشكر إلى اجلهات املسؤولة 
وعلى رأســها وزارتا الشــؤون االجتماعية 
والصحة التخاذ القــرار الذي طال انتظاره 
من مجالــس إدارات اجلمعيــات التعاونية 
واملساهمني لعقد اجلمعيات التعاونية وفق 

الضوابط الصحية وتوزيع األرباح.

علي الفهد

«التربية»: دوام الطلبة األشقاء سيكون بالوقت نفسه
في العام اجلديد دون االلتزام بنظام املجموعتني

«النجاة»: الكويت دولة محورية في تصدير العمل اخليري

عبدالعزيز الفضلي

تواصــل وزارة التربيــة 
مبختلف قطاعاتها ومناطقها 
التعليمية استعداداتها للعام 
الدراسي اجلديد، حيث تسابق 
الزمن من حيث اعداد وجتهيز 
املــدارس الســتقبال طلبتنا 
وهيئاتنا التعليمية واإلدارية.
وكشفت مصادر تربوية 
عــن  لـ«األنبــاء»  مطلعــة 
تعليمات صدرت بخصوص 
خطة العودة للدراسة والتي 
تقــررت تقســيم الفصل الى 
مجموعتني فــي الدوام «يوم 
الــى أن  وتــرك»، مشــيرة 
حضور نصف الفصل سيكون 
حســب احلــروف األبجدية، 
وسيستثنى من ذلك الطلبة 

األشقاء.
دوامهــم  أن  وأضافــت 
ســيكون بنفــس اليوم دون 

قال رئيــس قطاع املوارد 
والعالقــات العامــة واإلعالم 
بجمعية النجاة اخليرية عمر 
الثويني: عرفت الكويت منذ 
القدم بإميانها املطلق باملبادئ 
اإلنســانية وأياديها املمدودة 
باخليــر والعطــاء وتقــدمي 
املســاعدات اإلنســانية غير 
املشروطة لكافة شعوب العالم.

جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي للثويني تزامنا مع 
اليوم العاملي للعمل اإلنساني 
املوافق ٥ من شــهر سبتمبر 
أكد خالله أن النجاة اخليرية 
أصبحــت عالمــة بــارزة في 
ســاحات العطاء اإلنســاني، 
حتركاتهــا  بفضــل  وذلــك 
امليدانية الســريعة، موضحا 
أنه في اليــوم العاملي للعمل 
اإلنســاني نســتذكر حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، رحمه 

أولياء أمورهــم، منوهة إلى 
أنها تســعى أن يكــون عاما 

دراسيا دون عراقيل.
من جانب آخر، أرســلت 
وزارة التربية كشفا للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
يتضمــن أســماء احملالــني 
للتقاعد والذين أمتوا ٣٤ عاما 
في اخلدمة، وذلــك للتدقيق 

د.وليــد العلي والشــيخ فهد 
احلسيني، وغيرهم الكثير من 
رجاالت وقادة وشباب العمل 
اإلنساني الكويتي الذين قدموا 
إسهامات جليلة لألمة والعالم 
الثوينــي أن  أجمــع. وبــني 
جمعية النجاة اخليرية تولي 
ملــف التعليم أهمية خاصة، 
فداخــل الكويــت لدينا جلنة 

٥٥ عاما حسب النظم واللوائح 
املعمول بها.

ان  وأوضحــت املصــادر 
مواليد عام ٦٧ لن يشــملهم 
التقاعد في العام احلالي، الفتة 
إلى ان قــرار اإلحالة للبقية 
سيكون نافذا مع نهاية شهر 
ديسمبر املقبل بعد اعتماده 

من الوزير املضف.

نشــيدها في الدول األخرى. 
وأضــاف: نكفل أكثــر من ١٠ 
آالف يتيــم فــي شــتى دول 
العالم، ونقوم بتقدمي الكفالة 
الشــهرية والرعاية النفسية 
لأليتــام ونحرص كذلك على 
إقامــة األنشــطة الترفيهيــة 
والترويحيــة ونحثهــم على 

األداء األمثل.

عليها قبل اعتمادها بشــكل 
نهائي من وزير التربية د.علي 
املضــف. وكشــفت مصــادر 
تربوية مطلعة لـ«األنباء» انه 
بعد مراجعة األسماء والتدقيق 
عليها اتضح ان هناك الكثير 
منهــم ال ينطبق عليهم قرار 
اإلحالة، مشيرة إلى انه يتطلب 
أال يقل سن احملال للتقاعد عن 

متخصصة في ملــف تعليم 
املعســرين وضعــاف الدخل 
واأليتام، وكذلك لدينا العديد 
من املدارس التعليمية اخلاصة 
بتعليم الالجئني السوريني في 
اجلمهورية التركية الصديقة 
والتــي تضــم آالف الطالب، 
بجانــب املــدارس التعليمية 
واملعاهد احللقات القرآنية التي 

قرار إحالة من أمت ٣٤ عامًا للتقاعد لن يشمل مواليد ٦٧

د.علي املضف

عمر الثويني

مبنى وزارة التربية

رعاية األيتام أحد أهم األولويات

االلتزام باألحرف سواء كان 
بنفس الفصل أو فصل آخر، 
الفتــة الــى أن هــذا االجراء 
سيكون من صالحيات مدير 
املدرســة في عملية التنظيم 

والتأكد من أسماء األشقاء.
وبينت املصادر أن الوزارة 
تعمل علــى تهيئــة االجواء 
املناســبة للطلبــة وكذلــك 

اهللا، قائــد العمل اإلنســاني 
والذي شهد العمل اخليري في 
عهده نقلة نوعية، ونستذكر 
كذلك رجاالت اخلير الكويتي، 
رحمهم اهللا، جميعا نذكر منهم 
د.عبدالرحمن السميط والعم 
عبداهللا املطوع والشيخ نادر 
النوري والعم يوسف احلجي، 
والشهيدين بإذن اهللا تعالى 

منار احلشاش أمينًا عامًا للجائزة العربية للمحتوى الرقمي
ڤيينــا - (كونــا): أعلــن 
مجلس إدارة اجلائزة العاملية 
الرقمي تســمية  للمحتــوى 
م.منار احلشــاش أمينا عاما 
للجائــزة العربية للمحتوى 
الرقمــي تقديــرا خلبرتهــا 
وتفانيهــا في العمــل إلثراء 

احملتوى الرقمي.
وقال رئيس مجلس إدارة 
البروفيســور بيتر  اجلائزة 
بروك فــي بيان صحافي، ان 
قرار مجلــس إدارة اجلائزة 
لتســمية م.منار احلشــاش 
جــاء في ضوء خبراتها على 
مدى سنوات عملها الـ ١٦ مع 

العامليــة للمحتوى  اجلائزة 
الرقمــي ودعمهــا املســتمر 
لتطوير محتوى رقمي تفاعلي 
ذي جــودة عاليــة بالوطــن 

العربي.
 يذكر أن اجلائزة العاملية 
للمحتــوى الرقمــي انطلقت 
احلكومــة  مــن  مببــادرة 
النمساوية في القمة العاملية 
املعنية مبجتمع املعلوماتية 
التابعة لألمم املتحدة في عام 
٢٠٠٣ ولديها ٢٤٠ خبيرا من 
١٨٧ دولــة عضــوا فــي األمم 

املتحدة.
وتنظم اجلائــزة العاملية 

الدولــي لالتصــاالت وجلنة 
األمم املتحــدة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لغربي آســيا 
(إسكوا) وغيرها، كما تشارك 
باالجتماعات السنوية لقمة 
مجتمع املعلوماتية في جنيڤ. 
وتتلقى اجلائزة دعما ماليا من 

املفوضية األوروبية.
 يذكــر ان م.احلشــاش 
احلاصلة على املاجستير لديها 
خبرة مبجال احملتوى الرقمي 
متتد ألكثر من ٢٠ عاما، وهي 
رائدة بنشر الوعي بتكنولوجيا 
املعلومــات واالتصاالت على 

مستوى الوطن العربي.

ســنويا مؤمتــرا دوليا يقدم 
جلســات تفاعليــة لتمكــني 
نقل املعرفــة وتوفير قنوات 
تواصل بني الرواد عامليا لدعم 
الشراكات واكتساب اخلبرات 
وحتقيق املزيد من التطوير، 
حيث تكرم ٤٠ مشروعا عامليا 
فائــزا باجلائزة في مجاالتها 
الثمانيــة. وتتعاون اجلائزة 
العاملية مع احلكومة النمساوية 
واملنظمــات العامليــة مثــل 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونيسكو) 
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية (يونيدو) واالحتاد 

م.منار احلشاش

«إيكيا» تطلق مهرجانها األول من نوعه «جولة منزلية حول العالم»
حتتفــل إيكيا بأفضل ما في احلياة داخل 
املنــزل، وتقيم باملناســبة مهرجانها العاملي 
األول يوم اخلميس ١٦ ســبتمبر وعلى مدار 
٢٤ ساعة، فنانون، مصممون، اختصاصيون 
بتشغيل املوسيقى املسجلة للجمهور «دي. 
جي» DJ، طهاة، والعديد من املواهب األخرى 
الذين سيحولون منازلهم إلى منصات/ مسارح 
افتراضية، إلتاحة الفرصة أمام اجلميع لإلطالع 

على جتارب جديدة ومميزة.
لم تكن احلياة داخل املنزل يوما باألهمية 
التــي هي عليها اآلن. لذلك، قررت إيكيا فتح 
الباب أمام منط معيشة أفضل من خالل إقامة 
مهرجان يستطيع اجلميع املشاركة فيه عبر 
اإلنترنت وداخل معارض إيكيا العديدة حول 
العالم. يشارك في املهرجان فنانون موسيقيون، 
وطهاة، ومصممون، ومبدعون. إنه نوع جديد 
من املهرجانات، يقام في منازل نعيش فيها كل 
يوم، وفي ستوديوهات، وأحياء من مختلف 
أنحاء العالم، حيث ستتحول غرف املعيشة 
واملطابــخ وغرف النــوم واحلدائق اخللفية 
للمنــزل، إلى منصات أو مســارح افتراضية 
لتقدمي العروض والتجارب. باختصار، وبشكل 
عام، ســيقام مهرجان إيكيا في أكثر من ١٠٠ 
منزل في أكثر من ٥٠ سوق عمل حول أنحاء 
العالم، والتجربة مجانية ومفتوحة للجميع.

املهرجان مستوحى من رؤية إيكيا اخلاصة، 
وهي «توفير حيــاة يومية أفضل لكثير من 
الناس». فــي هذا اخلصوص تقــول املديرة 
 ،AB اإلدارية في ايكيا للتســويق والتواصل
إيريك إنســتو: «مهرجاننا عبــارة عن نوع 
جديــد من اخلبرات التي تود إيكيا تقدميها، 
أي االحتفال بكل التفاصيل التي تخص احلياة 
اليومية داخل املنزل، والتواصل مع اآلخرين 
ومشاركتهم بهذه التفاصيل. اجلوالت داخل 
منازل متعــددة حول العالم ســتفتح أبوابا 

لإلطالع على جتارب جديدة وإلهامات جديدة. 
نريد أن نحفز اجلميع على تبادل األحاديث 
حول كيــف ميكن أن تكون احلياة في منزل 
الغد بطريقة أكثر استدامة وبأسعار معقولة. 
وكما هو احلال مع أي مهرجان، ميكنكم توقع 

بعض املفاجآت».
 ikea.com/festival ويقام املهرجان على موقع
وفــي معارض إيكيا حــول العالم، وحتديدا 
في تلــك الغرف املعروضة التــي تعكس ما 
يقول الناس أنه األكثر أهمية بالنسبة لهم في 
منازلهم اليوم، أال وهو: أن نكون مع العائلة 
واألصدقاء، املوسيقى والطعام. وهو ما يتمثل 
في التجارب التي تعكسها هذه الغرف. وهناك 
أيضا غرف لفتح نقاشات حول موضوعات 
الساعة وأخبار إيكيا، ملنح الزائرين خيارات 

واسعة من اخلبرات.
سيشــاهد الزوار فنانني يــؤدون حفالت 
موسيقية خاصة من منازلهم واستوديوهاتهم، 
وســيكون بإمكانهم أيضا مشــاركة مشغلي 
املوســيقى، «دي. جــي» DJ، فــي اختيــار 
املقطوعــات. وبالنســبة لعشــاق التصميم 
الداخلــي، فهــم مدعوون من خــالل األبواب 
التــي ســتفتح أمامهــم على بلــدان مختلفة 
حول العالم ملشــاهدة ومعرفــة كيف يعمل 
املصممون املتعاونون مع إيكيا - احلاليون 
والســابقون - وكيف يبتكرون مســاحاتهم 
الفريدة ما ســيمدهم باإللهام بإعادة تصميم 
منازلهــم. وميكن لزوار مهرجان إيكيا كذلك 
جتربة املشــاركة مبســابقة طبخ، وزيارات 

منزلية، وحتديات أخرى. وســتتم مشاركة 
وصفات صحية وصديقة للبيئة. ســتكون 
هناك مناقشــات حول طاولة املطبخ تتناول 
موضوعات الســاعة مثل االستدارة، الهواء، 
اللعب واملســاحات. هــواة األلعاب بإمكانهم 
االنضمام إلى الزيارات املنزلية واإلطالع على 
مجموعة ألعاب إيكيا اجلديدة. ستفتح إيكيا 
أبوابها ألنشطة خاصة في العديد من معارضها 
حول العالم وعبر البث املباشر، إلتاحة حرية 
اإلطالع على كل ما يحدث في إيكيا اآلن، بدءا 
من داخل مصنع إيكيا في مدينة زيباسينيك 
(غرب پولندا)، إلى معرضها النموذجي األول 
في مدينة أملهولت (جنوب السويد). وميكن 
لعشاق إيكيا كذلك السفر بالزمن إلى الوراء 
من خالل زيارة متحف إيكيا الرقمي للتعرف 
على التاريخ املتنوع لهذه العالمة التجارية 

على مر العقود.
بدورها، تقول مديرة االتصاالت والتواصل 
 ،Ingka Group فــي مجموعة إيكيا للتجزئــة
أوليفيا روس ويلســون: «على مــدار العام 
املاضــي، صار للحيــاة داخل املنــزل معنى 
جديد كليا بالنسبة لكل واحد منا. ومبا أننا 
نستطيع التواصل فيما بيننا افتراضيا (عبر 
اإلنترنــت)، ميكننا فتح الباب لإلطالع على 
حيوات كثيرين غيرنا في أنحاء مختلفة حول 
العالم - واستكشاف كيف نعيش جميعنا، 
وكيف نحتفل باإلبداع وبتميزنا اخلاص عن 
اآلخرين. سيكون مهرجان إيكيا األول سيكون 
أكبر جولة منزلية عاملية نقوم بها حتى اآلن، 
سيجمع الناس مع بعضهم البعض حول احلياة 
داخل املنزل بطريقة جديدة، وذلك من خالل 
املشاركة عبر اإلنترنت أو بزيارة معارضنا. 
مهرجان إيكيا سيكون بداية لنشاطات وزخم 
طويل املدى من أجل منازل حقيقية وحيوات 

حقيقية».

يقام يوم ١٦ اجلاري ويشارك فيه أكثر من ١٠٠ منزل و٥٠ سوق عمل حول العالم


