
االحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

(املرحلة الرابعة)

فهود الكويت (فهود) لها أشبال وصحائف في تاريخ 
الكويت، وجيلنا املخضرم يذكر الشيخ فهد السالم 
والشيخ فهد األحمد والشيخ فهد املالك، رحمهم اهللا 
وطيب ثراهم ومثواهم جميعا، عاشوا الزمن اجلميل 

من تاريخ الكويت، ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
حديثي اليوم لقرائي سيكون عن واحد من هذه 
(الفهود) والذي سجل مجدا وعلياء في صفر الكويت 
وهو املغفور له بإذن اهللا الشيخ فهد املالك احلمود 
احملمد السلمان الصباح الذي ولد سنة ١٩٠٨ وتوفي 
٢٠٠٦م وعاش ٩٨ عاما، ودفن في مقبرة الصليبخات، 
وكان على رأس املشــيعني صاحب السمو األمير  

الشيخ صباح األحمد، شفاه اهللا وعافاه.
في سبعينيات القرن املاضي أبلغني ناظر مدرستي 
األستاذ املربي الفاضل محمد عبدالرحمن الفارس، 
أطال اهللا في عمره والذي كنت أسميه شيخ النظار 
ألنه كان يداوم منذ السادسة والنصف صباحا حتى 
دخول جميع الطــالب وكذلك ينتظر حتى خروج 
آخر طالب من املدرســة، فقد أبلغني بأن الشــيخ 

فهد املالك رحمه اهللا يرغب في ضم أجناله ملدرســة صقر الشبيب ومبعلم 
لغة عربية يُدرِّس أجناله، وقد كان، وتشرفت بتعليم أكثر من واحد منهم، 
أذكر الشــيوخ أمير ومبارك ومنر وحمد، هؤالء في ذاكرتي (تالميذ جنباء 
ومؤدبون وأذكياء)، وأفرح كثيرا عندما أرى أحدهم يتحدث ويصرح لإلعالم 
وهم بارزون في أكثر من مجال ويستاهلون اخلير كله، ورحم من رباهم.

كمعلمني درسنا في مدرسة صقر الشبيب حتت امرة املربي الفاضل محمد 
الفارس نتذكر الشيخ فهد املالك عندما كان يزور مدرستنا في اجتماع أولياء 
األمور أو يطلبنا في غرفة الناظر ليســأل عن (فهوده وأبنائه الصغار) الذين 
كبروا اليوم وهم مفخرة لعائلتهم وأســرتهم ووطنهم الكويت ويستحقون 

الدعاء منا لهم بظهر الغيب، ربي يحفظهم جميعا.
كان العم الشــيخ فهد املالك عندما يخاطبنا يشعرنا بأدوارنا، وكان دائما 
يختــم حديثه لنا «لكم اللحم ولي العظم»، واليوم وبعد مرور أكثر من ثالثة 
عقود أو تزيد قليال أستطيع أن أقول بكل ثقة: اهللا يرحمك يا شيخ فهد، فلقد 
(ربيت) أشــباال تفخر بهم الكويت، واألكيد وراء هذا كله (أم) عظيمة حتصد 

اليوم زرعها األخضر!
احلقيقة وأنا أكتب عن الشــيخ فهد املالك - رحمه اهللا - تذكرت أفرادا من 
أســرة املالك لي عالقات قدمية معهم وهم جميعــا كرام وأحباب وميتازون 
باخللق الرفيع والتواضع، وأنا أُحبهــم وأُجلهم وأَتذكرهم وأدعو لهم دائما 

بظهر الغيب وال أقول هذا تزلفا إمنا هو شعوري واحلقيقة.
في مقدمة هؤالء األماجد أستاذي ومعلمي وموجهي الشيخ صباح املالك. 
والعزيز أبوعبداهللا، هذا املربي الذي أكّن له احتراما شــديدا لنقاء ســريرته 
وأخالقه وحبابته، واخوانه جميعا أزور ديوانهم في النزهة وأترحم دائما على 
أخي املرحوم بإذن اهللا ســعود املالك - بوفراس - وهو من خيرة من عرفت 

وعاشرت، مثواه اجلنة يا رب العاملني.
ولي أخ لم تلده أمي أُعزه وأغليه صاحب الفزعات ابن الكويت البار الشيخ 
فيصل املالك - أبومالك - وهو غني عن التعريف، وأخوه الشــيخ أحمد، لهما 

مكانتهما في قلبي.
كما ال أنســى جيراننا بالقادســية في قطعة ٤ الشيوخ (فاضل ومشعل 
وعذبي) اهللا يذكرهم باخلير ووالدهم العم (أبوفاضل)، وكذلك أخي الشــيخ 
ناصر املالك - أبو بدر - زميل عمل معنا في مدرســة صقر الشــبيب، اهللا 

يحفظه لعيون ترجاه.
أعود إلى سيرة ومسيرة الشيخ فهد املالك، والذي كانت له بطوالت ومآثر 
وطنية، حيث مت اعتقاله من قبل القوات العراقية في بيت جنله (عبداهللا) في 
منطقة قرطبة، وللعلم (رفض كل الدعوات التي وصلت اليه من اخلارج ليخرج 

مع اخوانه األمراء والشيوخ لكنه أبلغهم 
أنه سيموت دون الكويت)، موقف بطولي 
املالك  ليس بالغريب على الشيخ فهد 
الذي انتحل اســم (فهد العنزي) أيام 
العراقي في اجلواز واجازة  االحتالل 
للتسهيل عليه خالل عمليات  القيادة 
التنقل، لكن اخلونة أرشدوا املخابرات 

العراقية عن سكن (الفهد)!
لقد عمل الشيخ فهد املالك - رحمه 
اهللا - قبل اعتقاله مع املقاومة الكويتية 
وأنقذ مباله الكثير من أبناء الكويت الذين 
أخرجهم من ســجون احملتل.. وهذه 
الكثيرة  واحدة من (خبيئاته اخليرة) 
التي ال يعلمها إال اهللا، ولعل هذا الزرع 
الذي حرص عليه في حياته هو رصيده 

في اآلخرة إن شاء اهللا.

ويتذكر الشيخ فهد املالك - رحمه اهللا - كل تفاصيل 
اعتقاله في األسر ومعاناته مع أبنائه الشيخ عبداهللا والشيخ 
مبارك وشقيقته وابنتها، وكيف حضر جنود االحتالل 
الى املنزل وهم من املرشدين امللثمني وكان عند الشيخ 
فهد األخ عبداحملسن العجيل - أبو براك - ومجموعة من 
الكويتيني، األمر الذي جعل الشيخ فهد يصر على إخراجهم 
ألنهم ليســوا من العائلة وطلب السماح له بالذهاب الى 
احلمام لتناول أدويته، وصعد الى غرفته وأخذ ســبعة 
آالف دينار عراقي، وهذا ما اســتفاد منه الحقا، فباملال 
يسهل عليك كثير من األمور، وهذا يبني خبرته وذكاءه، 
كما أحضر لباسا ثقيال وأركبهم باصا أخذهم الى بغداد. 
ويعرض الشيخ فهد، رحمه اهللا، ما مروا به أثناء اعتقالهم 
من أحوال ومواقف رصدها جنله منر فهد املالك الصباح 
في كتابه القيم (حملات تاريخية من حياة الشيخ فهد املالك 
احلمود احملمد السلمان الصباح)، ومواقفه الوطنية هذه 
إمنا تذكر وتقال وتكتب كي تطلع األجيال الكويتية على 

أفعال شيخ الرجال «الفهد»!
٭ ومضة: شخصية العم الشيخ فهد املالك - رحمه اهللا 
- شخصية جتمع الشجاعة واملروءة والكرم واإلقدام، ويذكر أنه شارك امللك 
عبدالعزيز آل ســعود - رحمه اهللا، ومعروف عن الشيخ فهد حبه لإلقامة في 
اململكة العربية السعودية، حيث األهل واألصدقاء، وفي إحدى هذه الزيارات 
علم (الفهد) أن جاللة امللك عبدالعزيز وجه أوامره لقادته بضم املنطقة اجلنوبية، 
فقام (الفهد) من فوره بلقاء صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالعزيز 
آل سعود وإبالغه بالرغبة في املشاركة مع اجليش ورفض الطلب في البداية 
خوفا على حياة الشــيخ فهد والذي أصر على املشاركة والفزعة وكان معه 
اخوانه الشــيخ ســعود بن مالك بن صباح والشيخ حمد بن مالك بن صباح 
والشــيخ عبدالعزيز بن مالك بن صباح، وقد سجل التاريخ لهم مشاركتهم 

العربية في توحيد شبه اجلزيرة العربية.
٭ آخر الكالم: كان الشيخ فهد املالك محبا لألدب والثقافة، محافظا على العادات 
والتقاليد، متمســكا بالدين وإخفاء أعمال اخلير، ويعلم اهللا كم مسجدا بنى 
وكم من الرقاب أعتق! كما عرف عنه أنه من مرتادي مسجد سليمان اجلراح 

ومسجد مالك في الدعية القريب من ديوانه العامر.
الشاعر الشيخ مشــعل مالك الصباح له قصيدة «معتق ارقاب» في رثاء 

الشيخ فهد املالك أختار لكم منها هذه األبيات اجلميلة:
مرحــوم يــا رمــز الشــجاعة واإلقــدام

الطوابيــر يهــاب  مــا  اللــي  النــادر 
شــيخ الشــيوخ اللــي علــى عزنــا قام

مداويــر غناهــا  فــي  الليالــي  يــوم 
شــيخ علــى الطــوالت للحــق مقــدام

األعاصيــر يهــاب  مــا  منيــع  ســور 
مــا مات مــن خلــف لــه عيال إحشــام

الليالــي املعاســير نــدر حــرار فــي 
عيــال عمــي هــم ذرى كل مــن ظــام

حنــا معاهــم فــي القســى والتياســير
٭ زبدة احلچي: عندما استشرت شيخي العم سلطان بن حثلني أمير قبيلة 
العجمان بشــأن رغبتي في الكتابة عن الشيخ فهد املالك، قال: أحسنت 
صنعاً، فالشيخ فهد املالك - رحمه اهللا - شخصية عامة له بصمة وتاريخ، 
وقد قرأت كتابا فيه حملات عن تاريخه كتبه ابنه النشــمي (النمر)، والعم 
الشــيخ فهد املالك سيرة وبطولة ومواقف يذكرها التاريخ، وكل محطات 
حياته أكسبته اخلبرة واحلنكة واحلكمة، وشجاعته جتلت خالل االحتالل 
العراقــي الصدامي عندما رفض اخلروج وعانــى من االعتقال أكثر من 
شــهرين وكذلك معاناة أسرته الكرمية، الى أن من اهللا عليه باخلروج من 
األســر ووصل مدينة عرعر وكان 
في اســتقباله الشيخ أحمد احلمود 
ثم العودة الى الكويت. ولعلي أقول 
في ختام كالمي ان شــخصية مثل 
شخصية الشيخ (فهد املالك) رحمه 
اهللا تكتب وتوثــق مرجعا لألجيال 
الكويتية، وهو وأسرته الكرمية في 
القلب والذاكرة، وال منلك إال الدعاء 

له بظهر الغيب.
ولم أجد ختاما أفضل مما قال العم 
الشيخ أبوراكان، أطال اهللا في عمره.. 
ورحم اهللا العم الشيخ فهد املالك - فعال 
إنه «شيخ الرجال» رحمك اهللا يا «فهد» 
وجعل قبرك روضة من رياض اجلنة 
ومنزلتك الفردوس األعلى من اجلنة.

..في أمان اهللا.

ومضات

شيخ الرجال..
الشيخ فهد املالك!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الشيخ فهد املالك الصباح في حفل تخرج ابنه مع ناظر املدرسة محمد الفارس

مصادر لـ «األنباء»: إدارة استقدام العمالة 
حتصل ٦٥٨٧٩ دينارًا لصالح أصحاب العمل

«االئتمان»: ١٢٫٨ مليون دينار إجمالي 
القروض العقارية في أغسطس

بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة 
للقوى العاملة لـ «األنباء» ان ادارة استقدام 
العمالــة املنزلية حصلــت ٦٥٨٧٩ لصالح 
اصحاب االعمال و١١١٣ دينارا لصالح العمالة.

وبينت املصادر ان االدارة كانت قد اجنزت 
خالل شــهر اغسطس املاضي ٣٠٧ شكوى 

واحالت ١٩٢ شكوى الى القضاء.
وأوضحت املصادر ان عدد مكاتب استقدام 
العمالة املنزلية املسجلة لدى االدارة يبلغ 
٤٨٣ مكتبا وإجمالي عدد العمالة املسجلة 
عليها تبلــغ ١٦٢٨ عامال الى جانب جتديد 

٧٥ ترخيصا.
وأوضحت ان االدارة سجلت ٥٤١٧ شكوى 

مت احلل بشكل ودي ١١٥ شكوى.

قال بنــك االئتمان ان إجمالي القروض 
العقارية وقروض املرأة واملنح املقدمة في 
شهر اغسطس املاضي بلغ ١٢٫٨ مليون دينار. 
وأوضح البنك في احصائية له أن إجمالي 
قروض احملفظة العقارية املصروفة خالل 
الشهر ذاته بلغ ٤٩ ألف دينار، وأن القروض 
املمنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت ٩ ماليني 
دينار. وأضاف أن القروض املمنوحة لبناء 
القسائم احلكومية بلغت ١٢ مليون دينار 

ولشراء البيوت ٢٫٦ مليون دينار.
وأشار البنك الى صرف حوالي ١٤٢ ألف 
دينار لتوسعة وترميم السكن اخلاص و٦٣٠ 
ألف دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية.
وذكر «االئتمان»، أن إجمالي منح ذوي 
االحتياجــات اخلاصة بلغ نحــو ٣١٦ ألف 
دينار، مشيرا إلى صرف ما يقارب ٤٠ ألف 
دينار لقروض التوسعة والترميم و٩ آالف 

دينار للترميم.

إحالة ١٩٢ شكوى إلى القضاء وحل ١١٥ أخرى بشكل ودي

األكادميية األسترالية نظمت مخيمًا إلكترونيًا
نظمت األكادميية األسترالية بالتعاون 
مع كلية الهندسة لدى الكلية األسترالية في 
الكويت، مخيما إلكترونيا لطالب الثانوية، 
واشتمل على مواد كالهندسة والرياضيات 
والتصميــم الداخلي، كجــزء من جهودها 
ملســاعدة شباب الكويت للوصول ألقصى 

طاقاتهم.
وأقيم املخيم ملنح طالب الثانوية فرصة 
للتعمــق فــي عالــم الهندســة والتصميم 
أثنــاء بقائهم بأمان في املنــزل وإعطائهم 
الفرصة الستكشاف تخصصات رئيسية 
كالهندسة امليكانيكية والهندسة الكهربائية 
والرياضيات والتصميم الداخلي بطريقة 
سهلة وغير تقليدية، وكان الهدف الرئيسي 
مساعدة الطالب على بناء الثقة من خالل 
مشاركتهم في أنشطة وتطبيقات واقعية من 
خالل منصة إلكترونية غنية باملعلومات.

وأثنــاء املخيــم اإللكتروني للهندســة 
امليكانيكية مت تعريف الطالب املشــاركني 
بأساسيات املجال، حيث أتيحت لهم الفرصة 
الختبار رحلة من أعماق البحار إلى الفضاء 
اخلارجي من خــالل مركبات مصممة عن 
طريق الهندسة امليكانيكية، وتعلموا أيضا 
الفرق بني العلوم والهندسة واكتشفوا مجال 
الهندسة امليكانيكية بطريقة ممتعة وعملية.
أمــا في املخيــم اإللكتروني للهندســة 
الكهربائية، فتعلم الطالب املشاركون تصميم 
الدوالي الكهربائية باستخدام برنامج متطور 
للتصميم. حيث صمم املشاركون مرشحا 
الكتشاف التردد الالسلكي املطلوب وكاشف 

غاز وبيانو كهربائــي وبطارية تعمل عن 
طريق اخلضروات وآلة بيع بســيطة ذات 

أربع فتحات ومحاكاة إلشارة مرور. 
ومتكن املشــاركون أيضا من التصميم 
باستخدام أحد أفضل برامج احملاكاة، نظام 
أمان، ودائرة تتحكم بجرس إنذار، ولعبة 
كرة قدم، ونظام حماية ضد السرقة جميعها 
باســتخدام البوابات املنطقية األساسية. 
ومن جانب البرمجة متكن املشاركون من 
تصميم وكتابة برامج باستخدام أحد أشهر 

محولي البرمجة.
الــى املخيــم اإللكترونــي  وبالنســبة 
للرياضيات، عمل طالب الهندســة وإدارة 
األعمال على تطوير املهارات املطلوبة منهم 
في مجــال الرياضيات من خــالل التعليم 
 Microsoft اإللكتروني عن ُبعد عبر منصة
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وأخيرا، في مخيــم التصميم الداخلي، 
مت تعليم املشاركني كيفية قراءة مخططات 
األرضيات، وتعلموا أيضا أهمية املعايير 
وتخطيط املساحات، وحصلوا على فرصة 
الستكشاف أمناط التصميم واأللوان واألثاث.

وبعد إكمال املخيم، متكن املشاركون من 
التعرف على مجاالت الهندسة والتصميم 
املختلفة التــي أعطتهم نظرة ثاقبة ملجال 
دراســي قد يتخصصون فيه باملســتقبل. 
وباإلضافة إلى ذلك، تعلم املشاركون مهارات 
خاصة وعامة تفيدهم في دراساتهم احلالية 
في املرحلة الثانوية. ونتيجة إلقبال العديد 

من الطالب الذين بادروا في التسجيل.

بالتعاون مع الكلية األسترالية ملساعدة الشباب في الوصول ألقصى طاقاتهم

٧٢٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
وتسجيل ٣ حاالت وفاة

حنان عبداملعبود

وزارة  أعلنــت 
الصحة تسجيل ٧٢٠ 
إصابة جديدة مبرض 
املســتجد  كورونــا 
(كوفيــدـ١٩) خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضــي، 
ليرتفــع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة 
في البــالد إلى ٨٨٩٦٣ 
حالــة فــي حــني مت 
تسجيل ٣ حاالت وفاة 
إثــر اصابتها باملرض 

ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى اليوم ٥٤٠ حالة.
وقال املتحدث الرســمي باســم الوزارة د.عبداهللا السند ان 
من بني احلاالت الســابقة التي ثبتــت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى 
وفحص املخالطني لها. وذكر ان اإلصابات توزعت حسب املناطق 
الصحية بواقع ١٧٧ حالة في منطقة حولي الصحية و١٦٩ حالة 
في منطقــة االحمدي الصحية و١٣٠ حالة في منطقة العاصمة 
الصحيــة و١٢٧ حالة في منطقة الفروانية الصحية و١١٧ حالة 
في منطقة اجلهراء الصحية. وأشار إلى ان عدد املسحات التي 
مت القيام بها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٤١٤ مسحة ليبلغ 
مجمــوع الفحوصات ٦٤٠٦٣٤ فحصــا. وكانت الصحة أعلنت 
شفاء ٤٨٦ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء من مرض «كوفيدـ ١٩» ٧٩٩٠٣ حاالت.
ومع ازدياد املخاوف من ارتفاع معدل االصابة، قالت مصادر 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء»: ال داعي للخوف طاملا يتم اعتماد 
االجراءات االحترازية من قبل اجلميع واتباع االرشادات الوقائية 
التي عممتها الصحة مازالت تؤكد عليها بشكل يومي من االلتزام 

بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمام وغسل اليدين باستدامة.
واكــدت املصادر ان نســبة االصابة مازالت في نفس االطار 
اليومــي ولم ترتفع حيث بلغــت ١٦٫٣٪ وهو معدل معتاد منذ 
استقرار حالة الوباء في البالد، حيث ان عدد املسحات التي مت 

القيام بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٤١٤ مسحة.


