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اجلمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ محليات

مركز عالم اآلراء ينهي مشروع «الباروميتر العربي» في الكويت
بعد موافقة اإلدارة املركزية 
لإلحصــاء، أنهــى مركــز عالم 
اآلراء ـ الكويت العمل امليداني 
وجمــع البيانات في مشــروع 
 Arab «العربــي «الباروميتــر 
Barometer بدورته السابعة في 
دولة الكويــت، لصالح جامعة 

برنستون األميركية.
وأوضح مشــرف عام مركز 
عالم اآلراء د.سامر أبورمان أن 
املشــروع انطلق منــذ ١٣ مايو 
حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، مضيفا 
أنه عمل في االستطالع أكثر من 
٤٥ فردا مــن باحثني وباحثات 
ومشرفني ومستشارين وإداريني 
مت تكرميهم في حفل أقيم مؤخرا 
ابتهاجا بقبول واعتماد النتائج 
والتجهيز لنشــرها على موقع 
العربــي  الباروميتــر  شــبكة 

ومجموعة BBC اإلعالمية.
وعبــر أبورمــان عــن بالغ 
سعادته لنيل املركز ثقة جامعة 
برنستون، والتي تعد من أبرز 
اجلامعات على مستوى العالم، 
في تنفيذ هذا االستطالع املهم 
على مســتوى العالــم العربي 
 للمرة الثانية في الكويت بدرجة 

وهــي من الطــرق التي قلما مت 
اســتخدامها في الكويت، نظرا 
الرتفــاع تكلفتها وطول مدتها 
وما يتطلبه من موافقات اجلهات 
الرسمية لضمان سالمة املجتمع 

والباحثني.
واضــاف أبورمــان، خــالل 
الباحثــني، أن  حفــل تكــرمي 

وطريقة توزيعها.
معلومات قيمة

من جانبه، ثمن رئيس مركز 
السالم للدراسات االستراتيجية 
والتنموية والشــريك لشــبكة 
العربــي د.غــامن  الباروميتــر 
النجــار دور اإلدارة املركزيــة 

تعتبر الدولة اخلليجية الوحيدة 
التي شملها االستطالع من بني 
عشــرة دول عربية وستنشــر 

نتائجها للعامة قريبا.
وشــكرت إدارة مركز عالم 
اآلراء املجتمع الكويتي وحتديدا 
من شملتهم العينة، الستجابتهم 
واستضافتهم لباحثي املركز بكل 

اجلــودة فــي جمــع البيانــات 
وتنفيذ االســتطالعات نوعان، 
جودة الثقة وقد جتاوزناها مع 
فريقنا، وجودة تنفيذ االستطالع 
وفق التعليمات، سواء في طرح 
األســئلة وتدويــن اإلجابــات، 
وتقنيات رفع االستجابة وجمع 
العينــة  البيانــات، واختيــار 

لإلحصاء في هذا املشروع املهم 
مبا سمح باستخراج  معلومات 
قيمة ومفيدة عن آراء املواطنني 
الكويتيني حــول مجموعة من 
القضايا السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية للمساندة في اتخاذ 
القرار ورسم السياسيات، وعبر 
النجار عن اعتزازه بأن الكويت 

رحابة، مما يعكس وعي املجتمع 
بأهميــة مثــل هذه الدراســات 

ومخرجاتها.
جتدر اإلشارة إلى أن مركز 
عالم اآلراء بيت خبرة في مجال 
قياس واستطالعات الرأي العام، 
وتقدمي دراســات اســتطالعية 
احترافية ومبهنية عالية، وقد 
استطاع باحثو املركز على مدار 
٣٠ يوما من العمل امليداني جمع 
١٢٠٠ عينــة مــن املســتجيبني 
شــملت كل محافظات الكويت.
العربي  الباروميتــر  ويعتبــر 
مصدرا مركزيــا للبحث الكمي 
في الشرق األوسط، وهو شبكة 
بحثية مســتقلة، غيــر حزبية 
تقــدم نظــرة عــن االجتاهات 
والقيم االجتماعية، السياسية 
واالقتصادية للمواطنني العاديني 
في العالم العربي من خالل نتائج 
االستطالع. تقوم هذه الشبكة 
بإجراء اســتطالعات رأي ذات 
جــودة ومصداقيــة عالية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا منــذ عام ٢٠٠٦، بهدف 
املساهمة في اإلصالح وتعزيز 
قدرات مراكز بحوث الرأي العام.

االستطالع مت لصالح جامعة «برنستون» األميركية وعمل به أكثر من ٤٥ فرداً من مختلف التخصصات

تكرمي أحد املشاركني في االستطالع املشاركون في الباروميتر العربي في لقطة جماعية

عالية من املهنية واالحترافية، 
فضال عن تنفيذ املشــروع من 
خــالل جمــع البيانــات بــأداة 
املقابــالت الوجاهيــة، والتــي 
تعتبر مــن أدق املنهجيات في 
تصميم العينة وضمان شمول 
أكبر عدد ممكن من املستجيبني 
بطريقــة عشــوائية منتظمة، 

ما أحوج بلــدي الكويت إلى الرقية 
الشرعية لعلها تتعافى مما هي فيه!

الكويت بني جيلني صورة «بانورامية» 
جميلة، وعلى كل أب وأم تعليم عيالهم 
هذا التاريخ واملسميات فالكويت كما نعلم 
وتربينا عليه بلد جتاري جتوب رجاله 
الصحارى والبراري والبحار واجلزر، 
ومن هنــا برزت الكويت واشــتهرت 
بأسواقها وبضائعها منذ القدم من حيث 
اجلودة والتصنيف وتناســب األسعار 
مما جعلها محطة الباحثني عن التجارة 
والبضاعة، وجيلنا املخضرم تربى على 
األسواق مثل: (ســوق واچف - سوق 
احلرمي - سوق احلمام - السوق الداخلي 
- سوق اليهود في قيصرية ابن رشدان 
- سوق السمك - سوق اللحم - سوق 
الصفافير - سوق احلدادة - سوق التناكه 
- سوق الغربللي - سوق اجلت - سوق 
الطراريح - سوق الفحم - سوق الشعير 
- سوق السالح - سوق الهنود - سوق 
اخلبابيز - سوق احللوى - سوق الطحن 
- سوق الصناديق - سوق الزل - سوق 
البشوت - ســوق الصراريف - سوق 
الفرش - سوق الدهن - سوق اخلراريز 
- سوق الساعات - سوق التمر - سوق 
املاي - سوق الغنم - سوق البقر - سوق 
املخكرة - سوق البيبان - سكة الصوف 
- سكة بن دعيج - سوق الصاغة - سوق 

املناخ - سوق النداديف). 
اليــوم ظهرت املوالت واألســواق 
اجلديدة في كثير من مناطق الكويت، 
التخصص في أســواق  واختفى ذاك 
املختلفة في األسواق احمللية  البضائع 
والتــي كل منها يبيــع نوعا معينا من 
البضاعة في دكاكني بدائية بسيطة جتمعت 

حتى صارت أسواقا!
نحن اآلن في زمــن مول األڤنيوز 
و٣٦٠ وذا جيت مول وســوق الساملية 
- برج احلمراء - ســوق شرق - مول 
املارينا - مجمع الراية - كويت ماجيك - 
العاملني مول - البيرق مول - الفنار مول 
- بوليفارد مول - مول الكوت - سوق 

املباركية - مجمع الصاحلية التجاري.
الســكانية  التركيبة  في ظل  ومضة:  ٭ 
(اجلديدة املاسخة) ما أحوجنا إلى عودة 
(املهارة) إلى الكويت وهم أتوا من بالدهم 
في جنوب اجلزيرة العربية، ويطلق عليهم 
(املهارة) ومفردها مهري، اختصوا في 
حمل املاء الى املنازل بواسطة حميرهم 
وتنكاتهم سواء نقله من السفن القادمة 
من العراق او من البرك والقلبان اخلاصة.

كما ان املهارة كانوا يجوبون الفرچان 
ويبيعون (اخلام) مع وصل القماش على 
البيوت وكانوا يبيعون بضائعهم باألجل 
حتى ظهور املعاشات آخر الشهر وكانوا 
أهــل أمانة وال عندهم تالعب، معروف 
عن املهري انه أمني، وهؤالء خسرناهم، 

عطوهم فرصة العمل في الكويت.
٭ آخر الكالم: من فناتق أهل الكويت ألقاب 
وتشبيهات وأوصاف جميلة، خذ على 

سبيل املثال:
- كور مخلبص: شــخص عصبي 

يصعب التفاهم معه.
- عقرب رمل: يطلق على كل من يبيت 
النية الســيئة ويحيك الدسائس فيقال 

عقرب رمل من حتت لتحت!
- زبوط النقعة: يوصف به من شابه 

شكله الزبوط نوع من القواقع!
- أم هيالن: يطلق على املرأة املنافقة 

العچافة.
- طوفة هبيطة: تطلق على من يعتدى 

عليه بسهولة.

- َحَمنَْدْل: من يتصف بالغباء.
- ارويحته الينة: أي مهفة النبي وهي 

الفراشة! 
- حصان الشيطان: نوع من اجلراد.
- شيخ الذبان: نوع من الذباب كبير 

احلجم لونه أخضر.
- بواق العيش: نوع من العناكب متهم 

بسرقة (العيش) الرز!
- فار النقعة: يوصف بها من يشبه 

الفأر.
٭ زبدة احلچي: ما أحوج الكويت في هذه 
املرحلة بعد ان زاد الفساد وكثرت اجلرائم 
الى ان ترجع الى املعاجلات القدمية بعد ان 
كثر احلسد والنضال من العني احلارة، 
مما يستوجب ان نقوم بخم األثر، اي 
نشوف صاحب العني احلارة ونأخذ حفنة 
من تراب الطرق التي يرتادها او داسها 
بقدميه ونضع التراب في نار حامية ثم 
نضعه على األرض فيقف املنظول فاش 
فيرتفع الدخان الذي يتبخر لتزول عنه 

العني وهو اعتقاد باطل!
كما ان هناك (تطرقع الشب)!

عندما يتوهم شخص بأنه (منظول) 
ولم يتعرف على من هو الشخص الذي 
ضربه بعــني يأتي بقطعة من الشــب 
ويضعها علــى اجلمر فتفور وتتطايخ 
ثم تتفحم مكونة (شكال) وكل واحد يرمي 
بتعليقه اعتقادا منهم انه هو (احلاســد 

الشرير).
هذا يقول شوفوا عينه، وذاك يقول 

يشابه فالن او فالنة.
ثم ترمى القطعة معتقدين ان (احلاسد 

الناظل) قد خاب وبطل مسعاه!
وهناك صب الرصاص، حيث يصب 
الرصاص علــى رأس املنظول ويضع 
فوق رأسه إناء به ماء وبداخله إناء آخر 
فارغ ثم يذاب قليل من الرصاص على 
نار حامية يسكب بعدها في اإلناء الفارغ 
فتســمع له وشيش فيعتقد بعد انتهاء 

العملية ان شفاء املريض قد مت!
وهناك القراءة في املاء والدهن خاصة 
من رواد املسجد الدائمني، وهناك (احملو) 
صحن من الصني يكتب بداخله املهنة 
مبــادة الزعفران والرســوم والطالع 
وتعاويذ، وهذا كله شرك مثل (اليامعة) 
وهي مغلف جلــدي مكتوبة بخط اليد 
لعالج املريــض، واليامعة واحلرز كلها 

خزعبالت وفناتق كويتية ال جتوز!
رب أصلح البــالد والعباد واجعلنا 
ممن يتمســكون بالكتاب والسنة في 

زمن اإلحلاد واملثلية!
عندما أقارن خرابيط قبل مع فناتق 
اليوم، أقول يود (مجنونك) ال ييك أين منه!

٭ مشاركة عزاء
رحم اهللا (أخانا) أ.د.محســن حمود 
الصاحلي الذي وافاه األجل عن عمر يناهز 
(٦٩ عاما) خالل وجوده في املستشفى 

مع املرض العضال.
لقــد تعاونت معه في أكثر من ملف 
خيري وتربــوي في «األنباء» وبوفاته 
خســرت التربية والتعليم قائدا تربويا 
محنكا ومربيــا فاضال، جمع املناصب 

وما زادته إال تواضعا.
لقد تعاونا معه في جائحة كورونا وهو 
يعد دراسة حول دور اجلمعيات اخليرية 
الكويتيــة في جائحة كورونا مع رفيق 
دربه د.عبداهللا الكندري (بومحمد)، كل 
العزاء لعائلته الكرمية وأسرته وإخوانه 
في جمعيــة املعلمني والقطاع التربوي 

والتعليمي، إنا هللا وإنا إليه راجعون.
..في أمان اهللا.

ومضات

يود «مجنونك»!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الربيع: تنسيق مع «غرفة التجارة» إلدراج 
احتياجات الشركات من الوظائف في املنصة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: احلرارة بني ٤٨ 
و٥٠ والرطوبة بني ٧٠ و٨٠٪ بدءًا من األحد

تولي الكويت اهتماما بالغا 
بفئة الشباب وتطوير قدراتهم 
ومهاراتهــم بغيــة متكينهم، 
لــذا أدرجت هذه األهداف وما 
يتصل بها في برنامج عملها 
التنموية  لتحقيــق رؤيتهــا 
«كويــت جديــدة ٢٠٣٥» مــا 
حدا بالهيئة العامة للشــباب 
إلى إطالق حزمة من البرامج 
املتخصصــة حتــت مظلــة 
مشروع «صناع العمل» وهو 
أحد برامج السياسة الوطنية 

للشباب.
ويوفر «صناع العمل» منذ إطالقه في بداية 
عام ٢٠٢٠ الفرص التأهيلية والتوظيفية للشباب 
الكويتيني حديثي التخرج في مختلف املشروعات 
التنموية بعد تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق 

منهجية وعلمية.
ويتضمــن املشــروع حزمــة مــن البرامج 
التأهيلية والتدريبية املعتمدة والتي يشــرف 
عليهــا اختصاصيون يقدمــون مناهج تواكب 
أحدث التقنيات والوسائل العلمية التي تتماشى 

ومتطلبات سوق العمل.
وأكــد املدير العام للهيئة العامة للشــباب 
د.مشعل الربيع لـ «كونا» احلرص على تشجيع 
الشباب ودعم البرامج واملشروعات واخلدمات 
الهادفــة لبنــاء قدراتهم وتعزيز مســاهمتهم 

االقتصادية واالجتماعية.
وقال الربيع إن التدريب والتأهيل والتمكني 
من صلب اختصاصات وأهداف «الهيئة» التي 
طرحت ونفذت مشروعات متخصصة بالتعاون 
بــني القطاعات احلكوميــة واخلاصة واألهلية 
على رأسها مشروع «صناع العمل» الذي أسهم 
خــالل الفترة املاضية فــي توفير ما يقارب الـ 
١٢٠٠ فرصــة وظيفية للشــباب فــي القطاعني 

اخلاص والعام.
وبــني أن «الهيئة» تســعى لتوفير الفرص 
الوظيفية للشباب الكويتيني وتشجيعهم على 
العمل في القطاع اخلاص من خالل طرح العديد 
من البرامج التدريبية واملشاريع بالتعاون مع 
شركات وجمعيات نفع عام بغية متكينهم عالوة 
على احلد من البطالة وكذلك البطالة املقنعة.

وأفاد بأن «صناع العمل» 
يتضمــن برامج متعددة مثل 
«مســاعد احملامي القانوني» 
الذي يستهدف حديثي التخرج 
حملة الدبلوم ويقوم بتدريبهم 
وتأهيلهــم نظريــا وعمليــا 
وصــوال إلى توفيــر الفرص 
الوظيفيــة لهــم فــي مكاتب 
احملاماة والدور االستشارية 
القانونية مبا يسهم في تكويت 

القطاع القانوني.
وأضاف أن برنامج (إدارة 
املرافق) يعد أحد املشروعات 
الفرعية ويستهدف تأهيل حديثي التخرج في 
التخصصات الهندسية وتوظيفهم في الشركات 
العاملــة مبجــال إدارة املرافق بعد اكتســابهم 
املهــارات والقدرات املؤهلة لســوق العمل عن 

طريق برامج وورش عمل متخصصة.
وذكر الربيع أن برنامج «قادة املســتقبل» 
يعد األول من نوعه ويستهدف تأهيل الشباب 
الكويتيــني للعمل كمدربــني رياضيني ويقوم 
بالتأثير اإليجابي على أسلوب حياتهم وتوفير 
حيــاة صحية لهم وخيارات تنموية بديلة في 
الصــاالت الرياضية واالرتقاء بقطاع التدريب 
الرياضي الذي يعد من أســرع القطاعات منوا 

عامليا.
ولفــت إلــى برنامــج «تأهيل الشــباب في 
العمل الصحافــي اإللكتروني» بالشــراكة مع 
نقابة الصحافيني الكويتية ويعمل على متكني 
وتدريب الشــباب في العمل الصحافي الشامل 

وتأهيلهم الحتياجات سوق العمل.
وأفاد بأن البرنامج املتخصص في «مجال 
البرمجة» يسهم في تأهيل الشباب ليصبحوا 
مبرمجني ومطورين ممارسني بعد استيفائهم 
مراحل املعسكر التدريبي املكثف وتدريبهم على 
التعامل مع متطلبات رقمنة اخلدمات، مشيرا 

إلى الطلب املتزايد على هذا املجال.
وقال الربيع إن البرنامج التدريبي للمهندسات 
الكويتيات الذي تقدمه شركة «ليماك» التركية 
يعمل على متكني  املرأة وتفعيل دورها وتأهيلها 
للعمل فــي القطاع اخلاص بعد صقل املهارات 

القيادية واإلدارية للمشاركات فيه.

توقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق استمرار هبوب رياح 
متقلبــة االجتــاه بــني رياح 
شمالية إلى شــمالية شرقية 
خفيفة الســرعة خالل األيام 
الثالثــة املقبلــة فــي منطقة 
شــمال شرق شــبه اجلزيرة 
العربية، ثم يعقبها وحتديدا 
مساء األحد املقبل هبوب رياح 
كوس خفيفة السرعة لن تزيد 
ســرعتها على (٢٦) كم/ س. 
وأضــاف: هذه الفترة تتزامن 
مع دخول فترة «كلة أو تشلة 

القيظ» والتي تسمى فلكيا «جمرة القيظ» من 
شدة حرارتها.

وأوضــح املــرزوق أنه وفــي هــذه الفترة 
ستهب رياح الكوس التي تؤدي إلى ارتفاع في 
درجة احلرارة ويكون الطقس شــديد احلرارة 
ومــن املتوقع أن تكون درجة احلرارة بني (٤٨ 
و٥٠) درجة مئوية، كما تزيد نســبة الرطوبة 

فــي اجلــو بــني (٧٠ و٨٠٪)، 
وميكن مالحظة ازدياد نسبة 
الرطوبة على املناطق الساحلية 
وخصوصا في الفترات املسائية 
وبعد غروب الشمس، كما تظهر 
في سماء املنطقة بعض الغيوم 
العالية واملتفرقة نتيجة هبوب 

رياح الكوس. 
املــرزوق أن هــذه  وبــّني 
احلرارة العالية تستمر حتى 
٢٤ أغســطس، وهــو اليــوم 
املعــروف عند أغلــب الناس 
بـ «دلوق سهيل»، حيث تبدأ 
حدة احلرارة تنكسر بعد هذا اليوم.  ولفت الى 
أن اليوم اجلمعة سيشــهد تعامد الشمس على 
الكعبة املشــرفة مع وقت صالة اجلمعة، الذي 
يحني في الساعة (١٢:٢٦) ظهرا في مكة املكرمة، 
وسوف يشير موقع الشمس في هذا الوقت الى 
اجتاه الكعبة في أية بقعة تظهر فيها الشــمس 

بالعالم في هذا الوقت.

«صناع العمل» مشروع وطني تنموي يوفر فرصاً تأهيلية وتوظيفية للشباب الكويتيني

أكد استمرار هبوب رياح متقلبة خالل األيام الثالثة املقبلة

د. مشعل الربيع

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

«النجاة»: حتقيق التنمية املستدامة 
من خالل األوقاف

«بلد اخلير» نّفذت مشروع «مصرف األضاحي»

«مناء» نّفذت «مشروع األضاحي» 

أكد مدير عام جمعية النجاة 
اخليرية محمد األنصاري حرص 
اجلمعيــة على تنفيذ مبادرات 
التنمية املســتدامة باعتبارها 
مســؤولية جماعية مشتركة، 
ومن خاللها نسعى الى توفير 
احلياة والعيش الكرمي لألجيال 
احلالية، وتطوير املوارد املتاحة 
حاليــا مبا يتماشــى مع رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥، الفتــا إلــى ان 
النجاة أخذت على عاتقها السير 
قدما في طرح األوقاف املختلفة 
الستدامة املوارد املالية، وذلك 

من خالل دعم اهل اخلير لوقف العشــر الشامل الذي يدعم 
أوجه البر والذي طرحته اجلمعية في العشر املباركات من 
ذي احلجة وحققت الهدف املالي املطلوب، بل وتعدى املبلغ 
ما كنا نصبو إليه وهو جناح كان مؤكدا بســبب ثقتنا في 
اهــل اخلير. وأكد األنصاري أن النجاة تضع نصب أعينها 
أهــداف األمم املتحــدة الـ ١٧ واخلاصة بالتنمية للشــعوب 

واملجتمعات الفقيرة وتولي أهمية كبرى ملواكبتها.

أعلنت جمعية بلد اخلير عن انتهاء تنفيذ مشروع «مصرف 
األضاحي»، بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف، والتي استفادت 
منها ٣٦٠ أســرة متعففــة وغير قادرة و٣٠٠ عامــل، حيث يعد 
املشروع أحد مناذج العمل اخليري الذي يستفيد منه مئات األسر 
املتعففة داخل الكويت في مثل هذه الظروف التي تعيشها البالد 
بســبب وباء كورونا وما تبعه من تأثيــرات اقتصادية ومادية 
طالت العديد من األســر في الكويــت. وثمن مدير عام اجلمعية 
عثمــان الثويني، الدور الكبيــر لألمانة العامة لألوقاف في دعم 
املشــاريع اخليرية واإلنســانية للجمعية، مشــيرا إلى دور هذا 
الدعم مبســاعدة األســر الفقيرة واملتعففة ورفــع األعباء عنها، 
وإدخال البهجة والسرور على األسر واألفراد في األيام املباركة، 
مؤكدا عزمه توسيع دائرة التعاون مع األمانة العامة لألوقاف.

أعلنــت «منــاء اخليرية» بجمعية اإلصــالح االجتماعي عن 
تنفيذها ملشــروع األضاحي داخــل الكويت وفي عدد من الدول 
العربية واألفريقية واآلســيوية، واستفاد منه أكثر من ٧٣ ألفا 
و٥٠٠ مستفيد تقريبا، حيث قامت بالتوزيع داخل الكويت على 
األســر املتعففة وخارج الكويت في املناطق األكثر احتياجا في 

٢٠ دولة.
وقال مدير إدارة العمليات والتمكني في «مناء» وليد البسام: 
إن مشروع األضاحي يعد من أهم املشاريع املوسمية التكافلية 
التي تنفذها مناء اخليرية ســنويا، ويستمد أهميته من داللته 
الرمزية واملادية معًا، إذ يبرز املشــروع مناســبة عيد األضحى 
كمظهر من مظاهر وحدة األمة، والتراحم بني أبنائها، كما يعبر 
عن معنى التكافل بني املسلمني، حيث مينح الفرصة للمتبرعني 
باجلود بأضحياتهم على إخوانهم احملتاجني لها حيثما وجدوا.

محمد االنصاري

جانب من توزيع األضاحي

من مشروع األضاحي لـ «مناء اخليرية»

احلرارة العالية مستمرة حتى ٢٤ أغسطس املقبل (دلوق سهيل)
والشمس تتعامد على الكعبة املشرفة اليوم وقت صالة اجلمعة


