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نحن كبشر بحاجة إلى البشر، إلى الرفقة 
والصداقة، إلى الصاحب الذي يالزمك طوال 
الوقت وتفشي له أسرارك وتفضفض له 
عما في قلبك.. ألننا بشر ونحتاج إلى هذا 

الصنف من البشر.
الصديق الوفي هو من ميشي بك إلى 
اجلنة ويقومك عند اعوجاجك ويغفر زالتك. 
قال احلسن البصري رحمه اهللا: «استكثروا 
من األصدقاء املؤمنني فإن لهم شــفاعة 

يوم القيامة».
وقال حكيم:

أصادق نفس املرء قبل جسمه
وأعرفهـا في فعلـه والتكلم

إذن، الصداقــة في هذا الكون (حقيقة 
واقعة) والصديق الصدوق نادر وليست 
هناك ثروة تعــادل نعمة احلصول على 

رفيق درب وصديق.

إذا املـرء لـم يحفـظ ثالثا
فبعـه ولو بكف من رماد

وفـاء للصديق وبذل مال
وكتمان السرائر في الفؤاد

اخلليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب 
ے يقول: 

«ابذل لصديقــك كل املودة، وال تبذل 

له كل الطمأنينة، وأعطه من نفســك كل 
املواساة، وال تفض إليه بكل األسرار».

طبعا، هذا قول بوابة العلم اإلمام علي 
بن أبي طالب كرم اهللا وجهه.

ومضة: ميكن أن يخطر للقارئ سؤال: من 
األقرب واألحب إلى النفس.. األخ أم الصديق؟

أنا لي رد فلسفي عميق شوية أعرضه 
وهو: أُحب أخي إذا كان صديقي!

تبقى احلقيقــة: أتعس الناس من كان 
بغير صديق وأتعس منه من كان له صديق 

وخسره!

آخر الكالم: إذا أصبح صديقك منك مبنزلة 
نفسك فقد عرفت الصداقة.

زبدة احلچي: عزيزي القارئ كن صديقا 
وال تطمع فــي ان يكون لك صديق، ألن 
الصداقــة تزرع احلياة أزهارا، لكن تذكر 
هذا القول: اللهم احمني من أصدقائي، أما 

أعدائي فأنا كفيل بهم.
إذن، الصداقة هي أصفى صفات الصالت 
اإلنسانية احلميمة على اإلطالق، إنها صلة 
قلبية وعقلية، ولهذا قيل: عدو عاقل خير 

من صديق جاهل!
األصدقــاء احلقيقيــون تعرفهم في 
الشدائد.. فالصديق هو أنت إال أنه غيرك!

في أمان اهللا..

ومضات

صديق.. رفقة 
احلياة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٥٦٣ مشاركًا في مسابقة مسجد هيا اإلبراهيم 
الرمضانية الثانية حلفظ القرآن الكرمي

علــى  الثانــي  للعــام 
التوالي، نظم مســجد هيا 
أبــو  اإلبراهيــم مبنطقــة 
التابــع إلدارة  احلصانيــة 
مســاجد محافظــة مبــارك 
الكبير، املسابقة الرمضانية 
الثانية حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويــده مبوافقة قســم 
الثقافيــة باإلدارة  البرامج 
وبإشــراف إمام مسجد هيا 
اإلبراهيم الشيخ مصطفى 
أبو احلســني، وبدعم كرمي 
من أحد فاعلي اخلير، حيث 
تختلف املسابقة من حيث 

التنوع واألعداد.
العــام  وقــال املشــرف 
على املسابقة مصطفى أبو 
احلســني انه مت فتــح باب 
املشاركة لكبار السن فوق 
٤٥ عاما، ومشاركة النساء 
حيث وصلت أعداد املشاركني 
في املسابقة إلى ٥٦٣ توزعوا 
علــى خمســة مســتويات 
كالتالــي: املســتوى األول 
«خمســة أجزاء» وشــارك 
فيه ٥١ متســابقا من البنني 

والبنات فاز منهم ١٠ فائزين، املستوى الثاني 
«ثالثة أجزاء» شارك فيه ١٥٥ متسابقا من 
البنني والبنات فاز منهم ١٠ فائزين، املستوى 
الثالث «جزء واحد» شارك فيه ١٧٧ متسابقا 
فاز منهم ٢٠ من البنني والبنات، املستوى 
الرابع «حزب» شــارك فيه ١٥٠ من البنني 
والبنات فاز منهم ٢٠ متسابقا، واملستوى 
اخلامس «ســورة يوســف» شارك فيه ٣٠ 
متســابقا من كبار السن من عمر ٤٥ عاما 

فما فوق فاز منهم ١٠.
وأضاف أبو احلسني: مت منح كل مشارك 
هدية مقدمة من داعم املسابقة قيمتها عشرة 
دنانير، وشارك في جلان التحكيم محكمون 
ومحاكمــات متقنــون، ومت توزيعهم على 
سبع جلان ٤ للرجال و٣ للنساء، ومت إجراء 
املســابقة في خمسة أيام متتالية من شهر 

رمضان.
وتابع: مت إجراء حفل توزيع اجلوائز 
ليلة الثالثني من شــهر رمضان بحضور 

مدير إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير 
د.نايف العجمي، والشيخ عصام العبيد 
إمام مسجد هيا اإلبراهيم، ود.جمال الزنكي 
من رواد املسجد، وبدأ احلفل بتقدمي من 
الشــيخ مصطفى أبو احلســني مستفتحا 
بآيات من القرآن الكرمي للمتسابق أحمد 
ربيع عيد ثم كلمــة من د.نايف العجمي 
متحدثا عن فضــل حفظ القرآن وتعلمه 
وتعليمه ثم كلمة للشــيخ عصام العبيد 
عــن أهمية تربية النشء على كتاب اهللا 
تعالى حفظا وعمال وسلوكا ثم مت تكرمي 
الفائزين والفائزات باملسابقة وتكرمي ٢٠ 
متســابقا بجائزة تشجيعية تقديرا لهم 

على مشاركتهم في املسابقة.
وزاد: نحمد اهللا تعالى على إمتام نعمه 
علينا بتكرمي من فازوا في املسابقة والشكر 
لكل من دعمها بالقول أو بالفعل، ونسأله 
سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن 

الذين هم أهله وخاصته.

تكرمي أحد الفائزين في حفظ سورة يوسف

تكرمي أصغر املشاركات في املسابقة

جانب من تكرمي أحد حفظة القرآن الكرمي من قبل مدير إدارة مساجد مبارك الكبير د.نايف عبيد العجمي

تكرمي أحد الفائزين من اجلالية الفلبينية

د. عبير البحوه لـ «األنباء»: ٦٪ نسبة إصابة األطفال بـ «الربو»

حنان عبد املعبود

أكــدت مديرة إدارة تعزيز 
الصحة استشارية طب العائلة 
د.عبير البحوه أن «الربو» من 
األمراض غير الســارية التي 
يجــب االنتبــاه اليها بشــكل 
مســتمر، الفتــة الــى أنه من 
أكثــر األمــراض املزمنة لدى 
األطفــال، حيــث يصيب ٦٪ 
من األطفال و٢٪ من البالغني، 
ومنظمة الصحة العاملية تشدد 
على حتسني تشخيص الربو 

وعالجه ورصده.
وقالت البحوه في تصريح 
لـ «األنبــاء» ان ادارة تعزيز 
الصحــة نظمــت بالتعــاون 
مــع مركــز صبــاح الســالم 
التخصصــي وإدارة الوقاية 
املزمنة  والتصدي لألمراض 
غيــر املعدية ووحــدة الدرن 
يوما توعويا مفتوحا باملركز، 
حيث يصادف الثالث من مايو 
اليــوم العاملي للربو، مؤكدة 
ان املرض أصاب ٢٦٢ مليون 
شــخص في ٢٠١٩، وتســبب 
في وفــاة ٤٦١ ألفا، الفتة الى 
ان التهاب املســالك الهوائية 
الصغيرة في الرئتني وضيقها 
يؤدي إلى ظهور أعراض الربو 
التــي قد جتمع بني الســعال 

مثل االحتقان، مشيــــرة الى 
ان «الصحــة العاملية» تعكف 
على حتديد إجراءات لتوسيع 

التغيرات في الطقس، العشب 
ولقاح الشــجر، فراء وريش 
احليــوان، وأنــواع الصابون 
القوية والعطــور، وال ميكن 
الربــو اال أن اإلدارة  عــالج 
األدويــة  بتنــاول  اجليــدة 
املستنشقة ميكنها أن تخفف 
من املرض ومتكن املصابني به 
من االستمتاع بحياة طبيعية 
وقد يحتاج املصابون بالربو 
الســتخدام جهاز االستنشاق 
كل يوم. وذكــرت أن مريض 
الربــو ولكي يتجنب اإلصابة 
بـ«كورونا» يجب أن يستمر في 
تناول دوائه عند وجود اعراض 
وميكث في املنزل قدر اإلمكان 
مع التعرف على كيفية استخدام 
جهاز االستنشاق اخلاص به 
وتنظيــــف البخاخات جيدا، 
واالبتعــــاد عن محفزات الربو، 
وعــــدم مشاركة أدوات األكل 
أو املناشف، ويجب أن يسأل 
الطبيب أو الصيدلي عن كيفية 
احلصول علــى مقياس ذروة 
التدفــق، وهو جهــاز صغير 
يقيــس مــدى ســرعة الهواء 
الذي يخــرج من الرئة، حيث 
يستدل الطبيـــب عبره إذا كان 
تنفس املريض قد يزداد سوءا 
أو إذا كانت األعراض لڤيروس 

كورونـــا.

نطـــــاق تشخيص الربــــــو 
وعالجــه بطرق عديــدة عبر 
حزمــة للتدخالت األساســية 
األمــــــراض غيــر  بشــــــأن 
السارية للمساعدة في حتسني 
إدارتها وتشتمل بروتوكــوالت 
لتقييــم األمـــراض التنفسيـــة 
املزمنـــــة. وتابعت: أعراض 
الربو تتفاقم في ساعات الليل 
أو أثنــاء ممارســة الرياضة، 
وهنــاك «محرضــات» أخرى 
قد تزيــد من تفاقــم أعراض 
الربــو تختلــف من شــخص 
آلخر، غير أنها تشمل حاالت 
العدوى الڤيروســية ونزالت 
البرد، الغبار، الدخان، األبخرة، 

ً أكدت أن املرض أصاب ٢٦٢ مليون شخص حول العالم في ٢٠١٩ وتسبب في وفاة ٤٦١ ألفا

د.عبير البحوه

جانب من املشاركني في احتفال مركز صباح السالم التخصصي باليوم العاملي للربو  (محمد هاشم)

التنفــس  واألزيــز وضيــق 
وضيق الصدر.

وأضافــت: وفقــا ملنظمــة 
يــؤدي  العامليــة  الصحــة 
تلــوث الهــواء املتزايــد إلــى 
تفاقم مشــاكل الربو واجلهاز 
التنفسي مثل التعرض للمواد 
املسببة للحساسية واملهيجات 
البيئية، ومنهــا تلوث الهواء 
داخل املباني وخارجها وعث 
الغبار والتعرض أثناء العمل 
ملــواد كيميائيــة أو أبخرة أو 
غبار، مشددة على أن حوالي 
٧٠٪ من مرضى الربو يعانون 
مــن احلساســية وســتكون 
لديهم أعراض أنفية متزامنة 

٧٠٪ مـن مرضـى الربـو يعانـون من احلساسـية وتكـون لديهـم أعـراض أنفيـة متزامنـة مثـل االحتقان

«السرايات» من الفترات السيئة وال يستطيع أحد أن يتنبأ بوقت هبوبها ومن األفضل عدم دخول البحر هذه األيام

مشاركة كويتية في دراسة عاملية حول عالج «كورونا»
أعلنــت وزارة الصحة ان 
الكويت شــاركت في دراسة 
علمية ضمــن حتالف عاملي 
وحتت مظلة منظمة الصحة 
إلــى أن  العامليــة خلصــت 
لــه  دواء «رميديسفيـــــر» 
نتائج إيجابية جديدة ميكن 
مالحظتهــــا إذا مت تناوله في 
بداية اإلصابة بـــ «كورونا» 
حيث إنه لم يالحظ هذا التأثير 
في املراحــل املتقدمـــــة من 

املرض.
الــوزارة في  وأوضحــت 
بيــان صحافــي خصــت به 
«كونــا» أمــس ان الدراســة 
التــي تعرف باســم «جتربة 
التضامن السريريـــة لعالجات 
كوفيد-١٩» ونشرت في مجلة 
«النست» شملت أكثر من ١٤ 

خفضها للوفيــات واحلاجة 
إلى التنفس الصناعي ومدة 

اإلقامة في املستشفى.
وأشــارت إلــى أن فريــق 
الكويـــــت  الباحثني مــــــن 
ضم كال من د.املنذر احلساوي 

بهدف التعاون إليجاد عالج 
ناجــع للمرض، إذ مت نشــر 
اجلزء األول من املعلومات في 
فبراير ٢٠٢١ ويحتمل دراسة 
املزيد من العقاقير اســتنادا 

إلى البيانات املسجلة.

ود.عبداهللا البدر ود.موضي 
الرومــي ود.كيلــي شــراب 

ود.سلمان الصبــــاح.
يذكــر أن هذا هــو اجلزء 
الثانــي من املعلومــات التي 
ينشــرها التحالــف العاملــي 

د. املنذر احلساويد. سلمان الصباحد. موضي الروميد. عبد اهللا البدر

ألف مريض حول العالم.
وذكرت أن الدراسة بينت 
حصائــل اســتعمال أربعــة 
أنــواع من األدويــة املضادة 
للڤيروسات شائعة االستخدام 
ضد ڤيروس كورونا ونسبة 

انطالق مؤمتر وحدة السكر مبستشفى األميري ٢٠ اجلاري
تنطلق فعاليات املؤمتر 
التاســع لوحدة السكر في 
مستشفى األميري يوم ٢٠ 
اجلاري مبشاركة خليجية.
وقــال رئيــس الوحــدة 
استشــاري أمراض باطنية 
وســكر ورئيــس املؤمتــر 
د.عبدالنبي العطار لـ «كونا» 
أمــس ان املؤمتــر يتضمن 
محاضــرات علميــة حــول 
أحــدث مســتجدات العالج 
والتشــخيص والوقاية من 
مــرض الســكري وأحــدث 

ويستدعي تضافر اجلهود 
انتشــاره واحلد  حملاصرة 
مــن مضاعفاته. وقــال ان 
مرض السكر من أهم أسباب 
اإلصابة باجللطات القلبية 
وانسداد الشرايني التاجية، 
وكذلــك فإن فرصة تعرض 
مريض السكري للجلطات 
املخية تزداد بـ ٤ أضعاف عن 
غيــر املصاب، مؤكدا أهمية 
نشر الوعي بخطورة املرض 
والكشف املبكر عنه لتفاديه 

والتقليل من مضاعفاته.

وأطباء العائلة واملمارسني 
العامني إضافة الى املهتمني 

من كل التخصصات.
إلــى خطــورة  وأشــار 
مرض الســكري الذي بات 
من األمراض شديدة االنتشار 
في العالــم وخصوصا في 
الكويــت، موضحــا ان آخر 
إحصائيات فيدرالية لروابط 
الســكر العاملية تشير إلى 
زيادة نسبة املرض أكثر من 
٢٠٪ حسب آخر إحصاءات 
(IDF) وهذا أمر مثير للقلق  عبد النبي العطار

العــالج ومتابعــة  طــرق 
املرضــى. وأضــاف العطار 
ان احملاضرات التي تستمر 
يومــني وتهــدف الــى رفع 
العلمي لألطباء  املســتوى 
فــي الكويــت عــن طريــق 
مناقشــة أحدث الدراســات 
املتخصصة في مجال عالج 
هــذا املــرض ومضاعفاتــه 
ســيلقيها أطباء وباحثون 
بــارزون من الكويت ودول 
اخلليج، مبينــا ان املؤمتر 
يســتهدف االختصاصيــني 

مفهوم قانون املرافعات ومصادره القانونية
قانون املرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد 
التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبني كيفية أدائه 
وظيفتــه، وذلك من أجل ضمــان حماية احلقوق 
الشخصية لألشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي. 
ومصادر هذا القانون تنقسم إلى أصلية وأخرى 
احتياطية. املصادر األصلية هي الدســتور، وهو 
مصدر يتضمــن املبادئ األساســية التي تنظم 
السلطة القضائية، فقانون املرافعات الصادر في 

٤/ ٦/ ١٩٨٠م مت العمل به أول نوفمبر عام ١٩٨٠، والذي 
استهدف حتقيق ضمان احترام مبدأ املواجهة بني 
املتقاضني، وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل 
احملاكم وسلطاتها، وقانون اإلثبات في املواد املدنية 
والتجاريــة ينظم كيفية تقدمي األدلة أمام احملاكم، 
بينما قانون اخلبراء يتعلق باخلبراء ودورهم أمام 
احملاكم، وأخيرا قانون رســوم احملاكم ويتضمن 

كيفية حتديد الرسوم القضائية.

بينما املصادر االحتياطية هي القضاء، الذي ساهم 
بدور بارز في مجال شروط وجود الدعوى، والفقه 
الذي يلعب دورا مهما جدا، وهو تفسير نصوص 
قانون املرافعات املدنية والتجارية، وساهم أيضا 
في وضع احللول للمشاكل املطروحة أمام القضاء، 

والتي صدرت فيها أحكام متعارضة.
عبداهللا عبدالعزيز سعود املطيرى

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون

مشاركة طالبية

ملشاهدة الڤيديو

عادل املرزوق: استمرار الطقس املعتدل حتى اخلميس

توقع اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق اســتمرار الطقس 
املعتــدل في الكويــت خالل 
األيام الـ ٣ املقبلة، مشيرا الى 
انه ســيبقى صافيا مشمسا 
حتى يــوم اخلميــس، ومن 
املتوقــع ان تتراوح احلرارة 
خالل فتــرة الظهيرة بني ٤٠ 
و٤١ درجة مئوية مما يؤدي 
إلــى تكون منخفــض جوي 
فــي املنطقــة يكــون مركزه 
وسط شبه اجلزيرة العربية 
وحتديدا إلى الغرب من منطقة 
األحساء وتكون قوة املنخفض 
اجلوي بني ١٠٠٩ و١٠١٢ مليبار 

يعتدل اجلو لعدة أيام.
وأضاف: فترة «السرايات» 

البحر في هذه األيام حتى وإن 
أكدت كل مؤشــرات الطقس 
أن اجلو سيبقى شبه صاف 
وتخف فيه حدة الغبار كثيرا، 
إال أنها تبقى الفترة اخلطيرة 
في حاالت الطقس ويجب أخذ 

احلذر منها.
وتابــع: نؤكد للحداقة أن 
تيارات البحر حاليا تيارات 
فساد صاحلة للصيد وأنسب 
وقت للصيد من بعد الساعة 
٨:٣٠ صباحا وسوف تتحول 
التيــارات إلى تيارات احلمل 
غيــر الصاحلــة للصيد يوم 

اجلمعة ١٣ مايو.

أو «غيــوب جنــم الثريا» أو 
«الكنة» من الفترات السيئة 
في الطقس وال يستطيع أحد 
أن يتنبأ بوقت هبوبها ولكن 
من املعــروف أنهــا تهب في 
الفترات املسائية من هذه األيام 
وسوف تستمر حتى طلوع 
جنــم الثريا في بداية شــهر 
يونيــو أو يوليــو، الفتا إلى 
ان «السرايات» فترة ذات رياح 
فجائيــة ونشــطة تهب دون 
سابق إنذار ولذلك نقول طاملا 
أن الفترة املناخية الســائدة 
اآلن هي فترة السرايات فمن 
املستحسن االبتعاد عن دخول 

رياح محّملة بالغبار تستمر حتى مساء األحد أو صباح االثنني ١٦ اجلاري

اخلبير الفلكي عادل يوسف املرزوق

مما يــؤدي إلى عودة الرياح 
الشمالية النشــطة التي من 
املتوقع أن تتجاوز سرعتها 
أكثر ٣٥ كم/ س وقد تتجاوز 
الرياح الشمالية في سرعتها 
وتكون على شكل هبات قوية 
في بعض األحيان فتصل إلى 

٤٠ كم/ س.
مــن  املــرزوق:  وقــال 
احملتمــل أن تكــون الرياح 
محملــة بالغبــار واألتربة 
املتطايــرة ومن املتوقع أن 
يســتمر هذا الطقس حتى 
مساء يوم األحد ١٥ مايو أو 
صباح االثنني ١٦ منه، حيث 


