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السفارة اليابانية تغلق أبوابها

من الغد وحتى 3 يناير
أعلنت س���فارة اليابان لدى البالد عن انها 
س���تغلق ابوابها امام اجلمه���ور غد أو حتى 3 
يناير املقبل وذلك مبناسبة عطلة نهاية العام، 
على ان تفتح الس���فارة ابوابها مجددا اعتبارا 

من 4 يناير.

محمد العمر متوسطا بعض احلضورمحمد العمر أثناء قص الشريط

75 عاماً من الشقاء إلى الرخاء العمر: ملتقى »إشراقات حضارية 4« مثال للتعاون بين »األوقاف« و»التربية«

صرح مدير إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية محمد العمر بأن مركز يوسف أحمد الغامن )نساء( لتحفيظ 
القرآن الكرمي ودراسة العلوم الشرعية واإلنسانية تابع إلدارة الدراسات 
اإلس����المية بوزارة األوقاف اختتم امللتقى الثقافي الرابع »إشراقات 
حضارية 4« الذي اقيم على مسرح مدرسة الدوحة االبتدائية بنات 
في منطقة الدوحة برعاية النائب محمد البراك املطير وحضور ممثل 
وزارة التربية مراقب التعليم املتوسط عادل الراشد. واوضح العمر 
ان احلفل بدأ بتالوة آيات من الذكر احلكيم ثم القاء ش����عر ترحيبي 
نبطي ثم تال ذلك كلمة مديرة مدرسة الدوحة االبتدائية بنات هدى 
احلوال، والتي رحبت فيها باحلضور، مش����يدة بفكرة امللتقى الذي 
جمع عدة مدارس في هذه الفعالية اجلميلة، كما اش����ادت بالتنظيم 
املتمي����ز للملتقى، واجلهد املبذول م����ن جميع القائمني على امللتقى 
ليخرج في هذه الصورة املتميزة. وأشار العمر إلى أن أنشطة امللتقى 
تضمنت عرضا للدول املشاركة في امللتقى »اشراقات حضارية« حيث 
قدمت مدرسة الدوحة االبتدائية بنات فقرة عن الكويت وقدم طلبة 
مدرس����ة عبدالعزيز العتيقي االبتدائية بنني مشهدا متثيليا وفقرة 
عن السعودية، وقدمت مدرسة الدوحة االبتدائية بنات خامتة القرآن 
الكرمي، كما شاركت مدرسة درة بنت سلمة بفقرة عن مصر، وشاركت 
مدرسة الدوحة االبتدائية بنات بفقرة عن سورية. وأملح العمر الى ان 
فكرة ملتقى »اشراقات حضارية 4« تقوم على تقدمي كل مدرسة من 
املدارس املشاركة في امللتقى بتقدمي ابرز معالم احلضارة االسالمية 
في دولة من الدول اإلسالمية من خالل الركن اخلاص املخصص لها 
في امللتقى، مش����يرا الى ان امللتقى يستهدف حتقيق األثر اإليجابي 
على نفوس الشباب واألطفال واألسر من خالل تعريفهم بأبرز معالم 
احلضارات اإلس����المية على مر العصور، مثمنا التعاون املثمر بني 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ممثلة مبراكز ودور القرآن الكرمي 
ووزارة التربية ممثلة في مدارسها بهدف حتقيق االهداف املرجوة 
في املجتمع. وفي النهاية مت تكرمي راعي احلفل عضو مجلس األمة 

محمد املطير وتكرمي املدارس واملراكز املشاركة بامللتقى.

اقتصاديًا: منذ بدأ عمليات 
االستكش����اف اجليولوجي 
للنفط في عام 1912 ظهرت 
مؤشرات لوجود النفط حتت 
س����طح االرض وقد قامت 
البحرية امللكية البريطانية 
بهذا االستكشاف وظهر مزيد 
م����ن الدالئل عل����ى وجود 
النفط واس����تمرت عمليات 
االستكشاف منذ عام 1917 
و1924 و1932 اال انه لم يتأكد 
من وجود النفط وفي عام 
1934 وفي عهد الشيخ احمد 
اجلابر الصباح امير البالد 

الراحل، رحمه اهلل وطيب ثراه، انشأت شركة 
نفط الكويت احملدودة مبشاركة شركة النفط 
البريطانية BP وشركة نفط اخلليج وفي عام 
1936 بدأت اول عملية حفر في ش����مال جون 
الكوي����ت ولكن لم يس����تخرج النفط من تلك 
املنطقة. وفي ع����ام 1938 بدأت محاولة اخرى 
ولكن في حقل برقان جنوب الكويت حيث كانت 
النتيجة مذهلة 5.9 ماليني برميل يوميا وتبني 
ان حقل برقان هو اكبر حقل النتاج النفط في 
العال����م وفي عام 1947 ارتفع االنتاج الى 16.2 

مليون برميل يوميا.
سياس�يًا: في عام 1976 قامت الدولة بتأميم 
شركة نفط الكويت لتصبح كويتية 100% بعد 
انهاء الشركاء االجانب فيها واصبحت الثروة 

الوطنية بيد الدولة كاملة.
اجتماعيًا: كان الكويتيون وقبل اكتشاف النفط 
يعيشون حياة ش����اقة لكسب قوتهم فعملوا 
بالغوص والتجارة البحرية وصيد االس����ماك 
والرعي وكانوا يعيش����ون في منازل من طني 
وصخر البحر في مناطق قريبة من س����احل 
البحر واخرى بعيدة عنه وكانت احلياة قاسية 
جدا وعملوا في كثير من املهن واحلرف في ذلك 
الوقت وبعد ظه����ور النفط وبكميات جتارية 
والبدء بتصدير اول شحنة نفط الى اخلارج 
بدأت مالمح احلياة تتبدل تدريجيا حيث عملت 
احلكومة على تأمني حياة افضل ملواطنيها من 
ريع وعائدات النفط وانحصر عمل الكويتيني 
بالبحر والرعي وغيره وانتقل كثير منهم للعمل 
بشركة نفط الكويت من نهاية العام 1930 وازداد 
تدفق الكويتيني للعمل بالشركة في منتصف 
1940. واستمر التغير السريع لنواحي احلياة 

املختلفة فتوسعت الدولة في 
استثمار عائدات النفط ببناء 
محطات حتلية املياه وانتاج 
الكهرب����اء وتعبيد الطرق 
وانش����اء املساكن وتطوير 
الدوائر احلكومية وايجاد 
فرص عمل للكويتيني وانشاء 
امل����دارس ودور  املزيد من 
التعليم والتدريب وانشاء 
املستشفيات ودور الرعاية 
وانش����اء دولة املؤسسات 
البالد  القانونية. وشهدت 
ازده����ارا كبي����را ومازالت 
اليوم  الكويتيون  ويعيش 

حياة رخاء بعد ذلك الشقاء في السابق.
مدينة األحم�دي: هي املدينة التي تقع جنوب 
العاصمة الكويت وتبعد عنها نحو 35 كيلومترا 
تقريبا وأطلق عليها امس االحمدي تيمنا باسم 
املغفور له الشيخ احمد اجلابر الصباح طيب 
اهلل ثراه وانشئت االحمدي كمقر لشركة نفط 
الكويت وس����كن ملوظفي وعمال ش����ركة نفط 

الكويت وكانت موزعة على النحو التالي:
- »جن����وب األحم����دي« القري����ة العربية 

Arabvillage وسكانها من الكويتيني العمال.
- »ش����مال األحمدي« وس����كانها من كبار 
املوظف����ني Senoirstaff ومعظمهم من االجنليز 

وجنسيات عربية محدودة.
- »وسط األحمدي« وسكانها من موظفي 
الش����ركة م����ن كويتي����ني وعرب وآس����يويني 

.»Joniorstaff«
- »سيتي فارم« وسكانها من عمال الشركة 

الهنود والباكستانيني.
باالضافة الى مس����اكن للع����زاب من عمال 
الشركة ومعظمهم من االخوة العمانيني. وكانت 
بداية انتقال الكويتي����ني الى مدينة االحمدي 
في بداي����ة 1950 وحتى اواخر عام 1970 حيث 
تقاعد معظم الكويتيني الذين عملوا بالشركة 
منذ بداية انش����ائها وعاد بعضهم الى الكويت 
ومناطق اخرى ومعظمهم الى املساكن احلكومية 
في شرق االحمدي والصباحية والرقة االقرب 
ملقر عملهم قبل تقاعدهم. هذه هي قصة الذهب 
االسود من االكتشاف الى االنتاج والتصدير، 
وهذه هي نقطة التحول الكبرى في حياة اهل 
الكويت. فيا اهل الكويت ارعوا هذه النعمة التي 

وهبنا اهلل إياها واشكروه على نعمه.

بقلم: اللواء جاسم علي المنصوري


