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العرض يستمر حتى 13 مارس ويتناول حكاية بحار من مرحلة ما قبل النفط

»بشارة فتح اخلير« يحكي قصة البوم التراثي في املركز العلمي
محمد راتب

مبناســبة احتفاالت البالد 
باالعياد الوطنية، أطلق املركز 
العلمــي عــرض »بشــارة فتح 
اخلير«، حتت رعاية بنك اخلليج، 
والــذي يحكي قصــة بحار إلى 
جانــب مرحلة ما قبــل النفط، 
متطرقــا إلى مســيرة تصنيع 
البوم الذي ميتلك املركز واحدا 
منه، وكيفية قيام أمهر الصناع 
الكويتيني ببنائه بدقة وإتقان 
آخذين بعني االعتبار احلسابات 

الرياضية الدقيقة.
مــن جهتهــا، قالــت مديرة 
املركز العلمي رنا النيباري إن 
هذا العرض ميثل عراقة تاريخ 
الكويت وكفــاح أجدادنا خالل 
رحالتهــم البحريــة، مضيفة: 
اننا امام بــوم فريد من نوعه، 
نفتخر بوجوده في مرسى السفن 
الشراعية في املركز العلمي، فبوم 
»فتح اخلير« الشامخ هو البوم 
األصلي الوحيد املتبقي من حقبة 
ما قبل اكتشــاف النفط، حيث 
قام ببنائها علي عبدالرسول في 
الكويت في عــام ١93٨ لصالح 

التاجر محمد ثنيان الغامن وأخيه 
ثنيان الغامن، واستغرق بناؤها 
6٠ يوما وقادها النوخذة راشد 

املبارك وسليمان العيسى. 
وبينــت أن بطل القصة هو 
النوخذة عيسى يعقوب بشارة، 
وهو آخــر نوخذة قــام بقيادة 
البوم خــالل رحلته، الفتة إلى 
أن العــرض يحمل درســا قيما 
لألجيال املقبلة واحلالية، وهو 
يقع ضمن الرســالة التثقيفية 
للمركز العلمي التي اضطلع بها 
خالل مسيرته. بدورها، بينت 

مديرة الوسائل التعليمية ريهام 
احلبيب أنه وتزامنا مع احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية رغبنا 
في إحياء فتح بوم اخلير الذي 
يعد تراثا شعبيا بحريا كويتيا 
ولكن بطريقة شائقة للصغار 
والكبــار لنعيــد لهــم قصص 
املاضي، والرحالت التي قام بها 
ابناء الكويت قبل اكتشاف النفط.
وذكرت ان العرض مستمر 
حتى ١3 مــارس املقبل، بحيث 
تكون أوقات العروض من يوم 
السبت حتى اخلميس كل ساعة 

ابتداء من الساعة 6 مساء حتى 
الساعة 9 مساء، ويوم اجلمعة كل 
ساعة ابتداء من الساعة 6 مساء 
حتى الســاعة ١٠ مساء، إضافة 
إلى ورش عمل لألطفال تسلط 
الضوء على املوضوع ذاته ولكن 
بطرق مختلفة وعلمية، متقدمة 
بالشــكر لبنك اخلليج وشركة 
الرئيسي وللكاتب املخرج أحمد 
دشتي الذي قام بإمتام هذا العمل.

أما الباحث واملؤرخ الكويتي 
د.يعقوب يوسف احلجي، فقال: 
إننا نحتفل بهذه السفينة ونفخر 
بها، ألن الكويت كانت في املاضي 
تصنع ســفنها بنفســها، وكان 
األطفال الصغار يحضرون مع 
آبائهم لتعلم هذه املهنة، مشيدا 
بصنــاع الســفن ونواخذتهــا، 
مستعرضا قصة شــراء البوم 

والتاريخ الذي يحمله.
وبعد ذلك مت تكرمي مساعد 
املديــر العــام إلدارة االتصــال 
املؤسسي لدى بنك اخلليج ليلى 
القطامي، والتي علقت على رعاية 
العرض قائلة: »يسرنا التعاون 
مع املركز العلمي إلقامة عروض 
»بشارة فتح اخلير« خالل شهر 

)متني غوزال( بوم بشارة فتح اخلير 

د.يوسف اإلبراهيم ود.عدنان شهاب الدين ورنا النيباري ود.يعقوب يوسف احلجي وليلى القطامي وعدد من احلضور في لقطة جماعية لدى إطالق عرض بشارة فتح اخلير

مؤسس املوقع حاضر في »العلوم اإلدارية« برعاية »الشباب«

اخلضري: لدينا في »أجار أونالين« 30 موظفًا 
يعملون في 3 دول واملثابرة والصبر سر النجاح

عبداهلل الراكان

حتت رعاية وزارة الدولة 
لشؤون الشباب، استضافت 
كلية العلوم االدارية صباح 
امس جلسة حوارية خاصة 
عن ريــادة االعمال بحضور 
مؤســس واملديــر التنفيذي 
اوناليــن«  »أجــار  ملوقــع 
شاهني اخلضري، حيث ادار 
اجللسة أستاذ ريادة األعمال 
واالســتراتيجية فــي كلية 
العلوم االداريــة في جامعة 
الكويت د.مشاري الناهض.

وقــال د.الناهض إن هذه 
السلسلة تستهدف استضافة 
رواد األعمــال الناجحــة في 
الكويت والذين نحرص في 
اختيارهــم على وجود أكثر 
مــن صناعــة ومجــال على 
الرغــم مــن أن الــرأي العام 
للطلبــة يطالب بــأن تكون 

استضافة أي مشروع ناجح 
ضمن املطاعم وخالفها، إال أن 
ضيف هذه اجللسة أثبت أن 
املشاريع الناجحة قد تخرج 
عن هذا النطاق. وأضاف أن 
املؤســس واملدير التنفيذي 
لـــ »أجار أونالين« شــاهني 
اخلضري، كان طالبا في كلية 
العلــوم اإلدارية، تخصص 
MIS وخــاض رحلــة مثيرة 
لالهتمام عندما قرر االنتقال 
من طالب إلــى رجل أعمال، 
يوظف األشخاص في شركته 
بــدال من أن يبقى موظفا في 
شركات أخرى. من جهته، قال 
اخلضري انه تخرج في كلية 
العلوم اإلدارية في العام ٢٠٠6 
وعمــل في القطــاع النفطي 
واالســتثماري واخلاص إال 
أنــه لــم يجد نفســه في أي 
منها واستحوذ عليه الروتني 
اليومي املكرر اململ وعندها 
قــررت أن أفتتح مشــروعي 
اخلــاص والذي بدأت فكرته 
من مشــكلة كنــت أعانيها، 
واكتشــفت الحقا أن ســوق 

العقار كامال يعاني منها.
وأضاف: لم أجد في السوق 
ســواء الكويتي أو اإلقليمي 
طريقــة لدفع اإليجــار ملالك 
العقــار ســوى الذهــاب إلى 
البنوك أو التعامل مع املندوب 
أو احلارس وهو ما ال يفضله 
الكثيرون أو ال يجدون وقتا 
كافيا لفعله، ومن هنا ظهرت 
الفكــرة وقــررت أن يكــون 
مشروعي حال لهذه املشكلة، 
مشــيرا إلــى أن تطلب مني 
املشــروع تقدمي اســتقالتي 
والتفــرغ بشــكل كامــل له، 
واليوم نتعامل مع أكثر من 
١٠٠ شركة عقارية في الكويت.
وأوضــح: إنــه يتعامــل 
معنا مالك العقار والشركات 
العقاريــة وشــركات إدارات 
األمالك واســتطعنا التواجد 
خــالل عــام ونصــف العام 
واإلمــارات  الكويــت  فــي 
والســعودية، باإلضافة إلى 
أن لدينا مكتبا في روســيا، 
مبينــا أنه اســتثمرت معنا 
شــركات إماراتية، ومن هنا 
بدأت التوســع بعد أن كنت 

في املشروع وحدي.
وتابــع: اليــوم لدينا 3٠ 
موظفا يعملــون في 3 دول 
يتمتعون جميعهم باملهارات 
املناســبة التي أحرص على 
النظــر إليها قبل الشــهادة، 
مؤكدا أن ســبب جناح أجار 
أونالين هو أننا سهلنا عملية 
دفع اإليجار على املســتأجر 
أينما كان وبأي طريقة يفضلها 
باإلضافة إلى أننا نقدم جوائز 
إذا دفع عن طريق أجار، منها 
ما قد تصل حد إعادة نصف 

اإليجار إليه مرة أخرى.
وتوجه اخلضري للطلبة 
بكلمــة حــث فيهــا الطلبــة 
علــى عــدم االستســالم في 
حال عدم جناح مشــاريعهم 
واملثابرة والصبر، فلن تظهر 
النتائج بــني ليلة وضحاها 
واملشاريع اخلالقة التي تقبع 
في مخيالتكم ستبقى مجرد 
أفكار إذا لم تقرروا أن تبدأوا 
باخلطوة األولى لتحقيقها، 
فجميعكم يحتاج ملشــروع 
خاص يعتمد فيه على نفسه، 
ويكون ســببا في اســتفادة 

الناس منه.

)متني غوزال( شاهني اخلضري ود.مشاري الناهض خالل الندوة 

الصالح لـ»املالية« واألنصاري لـ»التعليمي« في »ذوي اإلعاقة«

873 شكوى سجلتها »القوى العاملة« 
في مواقع العمل بالصليبية والشعيبة

300 صنف مبهرجان املنتجات 
اخلليجية في »تعاونية مشرف«

بشرى شعبان

باشــرت الهيئــة العامة 
للقــوى العاملــة االنتقــال 
ملوقع آخر لتسجيل شكاوى 

محمد راتب

جلنــة  رئيــس  اعلــن 
املشــتريات والتسويق في 
التعاونية  جمعية مشــرف 
علي الفهد عن قيام اجلمعية 
بتنظيــم مهرجان املنتجات 

العمال املتضررين من بعض 
الشركات الكبرى في منطقة 

الصليبية.
هذا، وأعلن نائب املدير 
العام حلماية القوى العاملة 
عبداهلل املطوطح ان فريق 
الطوارئ ووحدة املنازعات 
املتنقلــة لشــكاوى العمال 
سجل عدد ٢٠ شكوى للعمال 
في اليوم األول حتى الفترة 
املســائية، وكان ذلــك بعد 
تســجيل عدد ٨٥3 شــكوى 
في املوقع األول في منطقة 

الشعيبة الصناعية.
ان  وأضــاف املطوطــح 
فريــق الطــوارئ مســتعد 
للتواجد في أي موقع يتعذر 
على العمال االنتقال لوحدات 
عالقات العمل في احملافظات 
الست، وذلك حلماية العاملني 

اخلليجية مبزايا وعروض 
خاصة وبنسبة خصومات 
تصل الى ٥٠% في الســوق 
املركزي، ويستمر حتى نهاية 
الشــهر اجلاري، ويشــتمل 
علــى اكثر مــن 3٠٠ صنف 
وتشكيلة حديثة متنوعة من 
املواد الغذائية واالستهالكية 
مبشــاركة كبرى الشركات 
اخلليجية الى جانب مهرجان 
لــوازم العائلــة ومهرجــان 

العطور والتجميل.
وقال الفهد: ان املهرجان 
انطلق برعاية من اجلمعية 
التي دأبت على تقدمي الدعم 
لكل االصناف املشــاركة في 
املهرجانات ليســتفيد منها 
املساهم والزائر في مشترياته 
خالل فترة املهرجان، مشيرا 
الــى ان هــذا املهرجــان هو 
ضمــن مســيرة املهرجانات 
الســنوية  التســويقية 
ويعكــس مــا يتضمنه من 

وحفــظ حقوقهم، مؤكدا أن 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
ملتزمة بتطبيق كل القوانني 
واألنظمــة التي من شــأنها 
حتقيق الهدف األســمى لها 
املتمثــل في حمايــة القوى 

العاملة.
من جهة أخرى، أصدرت 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقــة قــرارا بتدوير بني 
نائبــني ملدير عــام الهيئة، 
حيث نــص على نقل ماجد 
الصالح من القطاع التعليمي 
والتأهيل الــى قطاع املالية 
واإلدارية وم.أنور األنصاري 
مــن املاليــة واإلداريــة الى 
القطــاع التعليمــي على ان 
يباشــرا عملهما بالقطاعني 

مع بداية األسبوع املقبل.

منتجات حديثة وبخصومات 
كبيرة تعكس رؤية مجلس 
االدارة التي تهدف الى رضا 
املســاهمني وابناء املنطقة، 
مؤكدا ان تعاونية مشــرف 
حتظــى أيضا باقبــال كبير 
من كل املناطق وباحصائيات 
تشير الى انها وجهة ألكبر 
شريحة تسوق على مستوى 

التعاونيات.
ولفــت الــى ان الصدارة 
تكــون بالعمــل والنجــاح 
والنتائــج، لذلــك نؤكــد أن 
جمعيــة مشــرف مــا زالت 
تنفرد بالصدارة على القطاع 
التعاوني كما انها أســهمت 
بترسيخ مكانة التعاونيات 
واصبحت الواجهة احلضارية 
بذلــك وحققــت جناحا تلو 
اآلخــر وهــي بــكل تواضع 
تتطلع دائما الى الريادة على 
مستوى التعاونيات بأعمالها 

وانشطتها.

عبداهلل املطوطح 

علي الفهد 

جانب من احلضور في ندوة »العلوم اإلدارية«
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فبرايــر، الــذي حتتفــل خالله 
الكويت بالعيــد الوطني وعيد 
التحريــر«، مضيفة: يولي بنك 
اخلليج أهمية كبيرة للمبادرات 
التعليمية والثقافية وذلك من 
خالل اســتراتيجية املسؤولية 
االجتماعية التي يتبناها، ولعل 
هذه العروض تأتي في صميم 
ذلك األمر، حيث تسلط الضوء 
علــى بــوم فتــح اخليــر الذي 
يــروي جزءا من قصــة التراث 
البحــري الكويتــي، وأهميتــه 
بالنسبة للكويت. هذا العرض 
الذي يقام في املركز العلمي هو 
األول من نوعه ويتميز باملؤثرات 
الصوتية والبصرية، باإلضافة 
إلى التمثيل احلي على منت بوم 
فتــح اخلير، كما يشــتمل على 
الغناء والتمثيل والفلكلور مع 
استعراض البوم مبشاركة فرقة 
املعيوف الشعبية و»صلوا على 
النبي« مع اســتعراض شعبي 
شــد األنظار إلى التراث القدمي، 
على وقع »أوه يامال« و»البطالي 
باع كوته« و»ليلي يا بعد ليل« 
إضافة إلى األغاني الشعبية التي 
تعبر عن الوالء للكويت الوطن.


