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«لولو هايبر ماركت» ُيشيد بالفائزين مبهرجان الطعام

أقامت شركة لولو هايبر ماركت، شركة جتارة 
التجزئة املفضلة في املنطقة، حفل توزيع اجلوائز 
في ١ اجلاري في فرع الشركة بالري لإلعالن عن 
اجلوائز ومنحها للفائزين في مسابقات مهرجان 

الطعام ٢٠٢٢ األخيرة.
وقام عدد من الطهاة البارزين في الدولة بتقدمي 
اجلوائز للفائزين وذلك بحضــور اإلدارة العليا 
لشــركة لولو هايبر ماركت في الكويت وحشــد 

كبير من املتسوقني واملشاركني باملسابقة.
وأتاح مهرجان الطعام ٢٠٢٢، الذي أقيم في 
جميع منافذ لولو هايبر ماركت في الكويت من 

٢٥ مايو إلى ١ يونيو، للمتسوقني فرصة شراء 
مجموعة متنوعة من املواد الغذائية بخصومات 
مذهلة وجوائز فريدة، ومتيز املهرجان بإجراء 
العديد من املسابقات التي سمحت للمشاركني 
بعــرض مواهبهم فــي الطهي وإبــداع عرض 
األطعمــة، كمــا مت تقدمي الفائزين مبســابقات 
الطهي الرئيسية للمأكوالت الهندية والعربية 
واإليطاليــة/ القارية واآلســيوية، اضافة إلى 

مسابقة احللويات.
وتولت جلنة من الطهاة البارزين احلكم على 
مسابقات الطهي املباشر، وحصل الفائز باجلائزة 

األولى في كل فئة على قسيمة هدايا بـ ١٠٠ دينار، 
وحصل الفائزون باجلائزة الثانية على قســائم 
هدايا بـ ٧٥ دينارا، بينما حصل الفائزون باجلائزة 

الثالثة على قسائم هدايا بـ ٥٠ دينارا.
ومت تقدمي الفائزين في املسابقات اآلخرى التي 
أقيمت كجزء من مهرجان الطعام ٢٠٢٢ ويشمل ذلك 
مسابقة «واو املاستر شيف» و«الشيف الصغير» 
و«تذوق واربــح» و«الغذاء الصحي» و«حتديات 
الكيــك»، إضافة إلى جوائز ترضية للمشــاركني 
اآلخرين، وكل من زار وتسوق في املهرجان الذي 

استمر أسبوعا كان فائزا.

أطباق متنوعة من املأكوالت واحللويات في املهرجانجانب من تكرمي الفائزين مبهرجان الطعام
جميع األدوية واملستحضرات الطبية متوافرة في «فارمازون»

باالنوتسا: ٧ ماليني طفل أوكراني 
يتحملون أهوال احلرب

أسامة دياب

أعرب السفير األوكراني 
البــالد اوليكســاندر  لــدى 
باالنوتســـــا أن في اليــــوم 
الـ ١٠٠ من املقاومة األوكرانية 
الفاشــلة  حملاوالت روســيا 
يواصــل  أوكرانيــا،  غــزو 
اجليش الروسي شن ضربات 
صاروخية وجوية على البنية 
التحتية العسكرية واملدنية 

في جميع انحاء أوكرانيا.
وقال باالنوتسا في بيان 

حصلت «األنباء» على نسخة منه (باالشارة 
الى هيئة االركان العامة للجيش األوكراني): 
إن من أجل تبرير تدمير املواقع املدنية يواصل 
احملتلون الروس نشر املعلومات الكاذبة حول 
مواقع انتشــار وحــدات اجليــش االوكراني 
املزعومة في املدارس واملستشفيات ورياض 

األطفال.
وأضــاف: يؤملنــي أن أقــول أن يوجد في 
أوكرانيا حوالــي ٧ ماليني طفل اضطروا إلى 
حتمل أهوال احلرب. ومنذ بدء الغزو الروسي 
ألوكرانيــا لقــي ٢٤٣ طفــال حتفهــم وأصيب 
٤٤٦ طفــال آخر بجروح جــراء أعمال اجليش 
الروسي، كما مت ترحيل قسري ما ال يقل عن 
٢٣٠ ألف طفل أوكراني إلى روسيا. ويعد قيام 
املواطنني الروس بتبنيهم بشكل غير قانوني 
دون اتباع اإلجراءات الالزمة املنصوص عليها 
في التشريعات األوكرانية تهديدا صارخا، إننا 
نعتبر املرسوم الصادر عن الرئيس الروسي 
بشأن تسهيل منح اجلنسية الروسية لألطفال 
األيتــام األوكرانيني أو احملرومني من الرعاية 

األبوية محاولة من محاوالت 
الكرملني الرامية إلى إضفاء 
الشــرعية علــى النقــل غير 
القانوني لألطفال األوكرانيني 
من األراضي األوكرانية التي 
يحتلها اجليش الروسي مؤقتا 
إلى أراضي االحتاد الروسي، 
وســيتم التحقيق في أخطر 
اجلرائم الدولية ضد األطفال 
التي يرتكبها كبار املسؤولني 
واجلنود الروس في أراضي 
أوكرانيا، ولن تكون روسيا 
قادرة على التهرب من أشــد 

أشكال املسؤولية صرامة.
وتابــع: يزداد عزل روســيا يوميــا وانه 
ليس رأيي الشــخصي فحســب، فالعقوبات 
على روسيا زائد حرمان روسيا من مكانها في 
العالم املتحضر يقرب أوكرانيا من االنتصار 
في حربها للتحرير، ونرحب بإعطاء املجلس 
األوروبي الضوء األخضر للحزمة السادسة من 
عقوبات االحتاد األوروبي على االحتاد الروسي، 
والتي تتضمن قرارا مهما بفرض احلظر على 
النفط الروسي. أمتنى أن يكون هناك تقدم في 
العمل على إعداد احلزمة السابعة من العقوبات 
على روســيا، والتي ستتضمن فرض احلظر 
على الصادرات الروسية واإلجراءات التقييدية 
األخــرى (قد قدمت أوكرانيــا املقترحات ذات 
الصلة). واضاف باالنوتسا: أكثر من ١٥٠ مدينة 
فــي أكثر من ٢٠ دولة قطعت عالقات التوأمة 
مع أكثر من ١٦٠ مدينة في روســيا وعشرات 
املدن األخرى في طريقها إلى تلك اخلطوة، ألن 
العالم يدرك أنه ال ميكن إقامة عالقات ودية أو 

أخوية مع دولة ارهابية مثل روسيا.

مبناسبة مرور ١٠٠ يوم من صمود املقاومة األوكرانية

السفير اوليكساندر باالنوتسا

«الدعوة اإللكترونية»: خّرجنا آالف 
الدارسني بالتعليم «عن ُبعد»

في إطار حرص جلنة الدعوة اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليرية على االهتمــام بتعليم ورعايــة وتثقيف 
املهتدين اجلدد الذين يشرح اهللا جل وعال صدورهم لإلسالم 
من خارج الكويت، أعلنت اللجنة أنها خرجت آالف الدارسني 

منذ تأسيسها عام ٢٠١٢.
وأكد مدير اللجنة عبداهللا الدوسري أن الدعوة اإللكترونية 
لديها رؤية واضحة حيال مشروع تعليم املهتدين، تتبلور هذه 
الرؤية في تقدمي خدمات التعليم بخمس لغات عاملية وهي 
(اإلجنليزية، الفلبينية، الفرنسية، اإلسبانية، السواحيلية)، 
وبفضل اهللا نحظى بحضور وتفاعل فاق التوقعات من شتى 
اجلنســيات، ونراعي بشــدة األوقات التي تناسب شريحة 
املنتســبني للمشروع، لدينا ٨ مســارات تعليمية متنوعة، 
موضحا أن التعليم اإللكتروني أصبح ســمة أساســية من 
سمات العصر، ويجب على القطاع اخليري والعمل اإلسالمي 
أن يشــارك بهذه التقنية بقوة، وهو ما حققته اللجنة بهذا 

املشروع.
واختتم الدوسري حديثه قائال: لدينا ٨ معلمني يقومون 
حاليا على إدارة املشــروع، ونحتاج إلى زيادة طاقم العمل 
فــي القريب العاجل، وهؤالء املعلمون يحتاجون إلى كفالة 
شهرية، وكفالة املعلم ٢٥٠ د.ك شهريا، أو ٣٠٠٠ د.ك سنويا، 
داعيــا أهل اخلير إلى املشــاركة واملســاهمة باالتصال على 
Www.donate.edc. ١٨٠٠٠٨٢ أو ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو زيارة املوقع

org.kw أو باالستقطاع الشهري بـ ١٠ دنانير شهريا.

إجنازات مميزة حتققها الدعوة اإللكترونية عبداهللا الدوسري

سمكة الزبيدي بـ ٢٢ دينارًا.. واملستورد الكيلو ٨ دنانير

محمد راتب

الزبيدي  ارتفعت أسعار 
الكويتــي أمــس إلــى أرقام 
قياســية بلغــت ٢٢ دينــارا 
للسمكة الواحدة التي يقدر 
وزنها بنحو ١٫٥ كغ، وذلك بعد 
قرار منع صيده أول من أمس 
األربعاء والسماح بصيد امليد، 
في حني لم يتجاوز سعر كيلو 
الزبيدي املستورد ٨ دنانير 
فقــط، مــا أحــدث حالة من 
الذهول لدى عشاق «الزبيدي» 
احمللي الذين وصفوا السعر 

باملفاجئ والسمك بالذهب.
وقد توقــع بعض الباعة 
في سوق السمك في تصريح 
لـ «األنباء» انخفاض أسعار 
أنــواع  الزبيــدي وعمــوم 
األسماك بعد نزول «امليد» إلى 
السوق، مبينني أن هذا األمر 
اعتيادي ودائما ما يحدث مع 
كل فترة حظر صيد أي نوع 

من امس وملدة ٤٥ يوما.
الهيئة  هــذا، وأصــدرت 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية قرارا يسمح 
بصيد سمك «امليد» في املياه 
االقليمية الكويتية بدءا من 
أمس ويستمر السماح حتى 

نهاية نوفمبر املقبل.
مــن جهتهــم، اســتغرب 
العديد من رواد سوق السمك 

أن تكون متوافرة وبأسعار 
مناسبة طوال أيام العام.

ودعــت الهيئة فــي بيان 
صحافــي أصحــاب الســفن 
وقوارب الصيد املرخص لها 
الى االلتزام بأحكام القرار رقم 
٧٨٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن فترة 
السماح بصيد سمك «امليد» 

في املياه االقليمية.
أن  «الزراعــة»  وأكــدت 
قراراتهــا تهدف إلى احلفاظ 
على مخزونات املياه اإلقليمية 
من ســمك «امليد» وتنميتها 
السيما في وقت حظر الصيد 
الذي يعتبر فترة تكاثر لهذا 

النوع من األسماك.
وشــددت علــى ضرورة 
االلتزام بالضوابط والقوانني، 
مشيرة الى أن كل من يخالف 
أحكام هذا القرار تطبق بحقه 
العقوبات املنصوص عليها 
بقانون رقم ٤٦ لســنة ١٩٨٠ 
بشأن حماية الثروة السمكية.

من املواطنــني واملقيمني في 
شــرق أمس االرتفاع املبالغ 
فيه بأسعار األسماك السيما 
«الزبيــدي» وقلة املعروض 
من األنواع، مطالبني بتوفير 
كميات أكبر من األسماك ومن 
جميع األنواع خصوصا أن 
الكويت بلد بحري وأسماكها 
معروفــة بجودتها ومذاقها، 
مشيرين إلى أن األسماك يجب 

«الزراعة» أعلنت بدء موسم صيد «امليد» باملياه اإلقليمية اعتباراً من أمس

أسماك الزبيدي في سوق السمك بانتظار عشاقها

من أسماك الزبيدي في سوق السمك

عودة أسماك امليد للسوق تسهم بخفض األسعار

ظاهر الصويان

من أنواع األسماك خصوصا 
تلــك التي تلقــى طلبا دائما 
وإقبــاال كبيــرا من عشــاق 

األسماك.
أما رئيــس احتاد صيادي 
األسماك ظاهر الصويان فبني 
أن سمك الزبيدي املتوافر حاليا 
في الســوق مستورد ويشمل 
اإليراني والباكستاني والهندي، 
حيث مت حظر صيد احمللي اول 

«فارمازون» توفر األدوية ومستحضرات التجميل 
واملكمالت الغذائية واألجهزة الطبية

إضافــة إلــى توفيــر الدواء 
ومستحضرات التجميل واملكمالت 
الغذائية واألجهزة الطبية، توفر 
صيدلية فارمــازون العديد من 
التي جتعل  اخلدمات اإلضافية 
من جتربة عمالئهــا أكثر راحة 
ورضــا، فتقدم خدمة التوصيل 
املجاني للطلبات فوق الـ ٣ دنانير 
جلميع مناطق الكويت، كما تقدم 
خدمات قياس الضغط والسكر 
والوزن واختبار الـ InBody مع 
قراءة مفصلة للتقارير من قبل 

الصيدلي املختص.
وميكن لصيادلة «فارمازون» 
أيضا تقدمي خدمة تخرمي األذنني 
مع تشكيلة متنوعة من األقراط 

مبختلف األذواق.

يومـًاباعـة لــ «األنبـاء»: نـزول «امليد» سـيخفض األسـعار  ٤٥ احمللـي  الزبيـدي  صيـد  حظـر  الصويـان: 

تقدم خدمة التوصيل جلميع مناطق الكويت

«التربية»: تدريب ١٠ موظفني 
من كل منطقة على «شؤون اإلقامة»

عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية املناطق التعليمية 
وبشكل عاجل إلى ترشيح عدد ١٠ موظفني 
من قسم اإلجازات والدوام في ديوان عام 
كل منطقة تعليمية، للمشاركة في الدورة 
التدريبية املتعلقة بشؤون اإلقامة اخلاصة 
بالعاملني في املدارس واملنطقة، على أن 

يأخذ األمر صفة األهمية واالستعجال.
وأوضحــت مصادر تربويــة مطلعة 
لـ«األنباء» أن الوزارة اتخذت هذا اإلجراء 
بعد أن مت الســماح للعاملــني الوافدين 
بتجديــد إقاماتهــم عن طريــق املنطقة 
التعليميــة التابعني لها مشــيرة إلى أن 
موظفــي املنطقــة املعنيني بهذا الشــأن 
يحتاجون إلــى دورة للتدريب على كل 
اإلجــراءات واآللية املتبعــة بخصوص 

شؤون اإلقامة.
من جهة اخرى، واصل طلبة املرحلة 

املتوسطة والصفني العاشر واحلادي عشر 
امتحانات نهاية العام الدراسي امس حيث 
أدى طلبة املتوسط اختباراتهم كما هو 
مقرر لهم مــن قبل كل منطقة تعليمية، 
بينما قدم طلبة العاشــر واحلادي عشر 
بقســميه العلمي واألدبي اختبار اللغة 

اإلجنليزية.
وكشفت مصادر تربوية ميدانية مطلعة 
لـ«األنبــاء» أن اختبار اللغة اإلجنليزية 
أمس شهد غياب عدد كبير من طلبة تعليم 
املنــازل مبا يقارب ثلثي العدد مشــيرة 
إلــى أن اإلجراءات التي تقوم بها اللجان 
للحفاظ على ســير االختبارات مشددة 

خاصة في عملية الغش.
وأوضحت انــه فيما يتعلــق بطلبة 
الصباحي فقــد كان احلضور جيدا جدا 
وأدى الطلبة اختباراتهم على أكمل وجه، 
مشيرة إلى ان البعض منهم اشتكى من 

صعوبة أسئلة االمتحان.

غياب «ثلثي» طلبة املنازل عن اختبار اإلجنليزي


