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من املصطلحات القدمية التي أوشكت 
على االنقراض مفردة (ُهواِدْر) وهي مفردة 
كانت متداولة عند البحارة الكويتيني القدماء 
ملخالطتهم أهل السواحل واجلزر، ويقال 

إن مرجعها الهند.
«اللهجة احلضرمية» وهم  ُهواِدْر في 
أهل جنوب اليمن تعني الشخص الشجاع 

والذكي!
وقد بحثت في هذه املفردة، فوجدت 
أنها كلمــة (عتيچة) قالها كبار الســن 
قدميا خاصة البحارة اخلليجيني، وهي 
تعني (صيغة مدح) لشخص أو تصرف 

ونحوهما!
الكلمة ال يتم تداولها في اخلليج العربي 
اآلن اللهم إال ما ذكره العم املؤرخ ســيف 
الشمالن في كتابه «تاريخ الغوص على اللؤلؤ 
في الكويت واخلليج العربي» ج٢ صفحة ٣٨٢
(ُهواِدْر) بضم الهاء لفظة يقولها (البحارة) 
وتعني الصحة والقوة وهي لفظة هندية.

وقد ذكر جالل احلنفي في كتابه: «معجم 
األلفــاظ الكويتية» في اخلطط واللهجات 
والبيئة: الُهوادر من األلفاظ والدعاء للمريض 

ويكثر استعمالها عند البحارة!
واضح أن اللفظة ســادت في العرف 
املجتمعي على امتداد الســواحل العربية 
واألفريقية والهندية على أن (ُهوادْر) تعني 
سريع البديهة الذي يتعامل مع احلوادث 
واملواقف الطارئة واملفاجئة ألول مرة بحرفية 
ومهارة عالية وكأنه متمرس على مواجهتها، 
مبعنى أنه سريع في اتخاذ القرار املناسب 
وهذا بالضبط ما حتتاج إليه الكويت في 

عرسها البرملاني الدميوقراطي!
عضو مجلس أُمة ُهواِدْر!

أما في سلطنة عمان فهي كلمة مسموعة 
وتعني صفة مدح مبعنى (الطيبة وُحسن 
السيرة والشجاعة) ففالن ُهوادْر وفالنة 

هوادرة، واجلمع ُهوادْر أو هوادرين!
فــي أعالي جند يقــال: هودر اجلمل 
توصيف لطريقة ســيره، أي سير غير 

ثابت أو منتظم!
جاء في اللهجة السواحلية األفريقية أن 
(هواد) لها معان مختلفة مثل: (شــجاع - 
جريء - جسور - رائع - باسل - ممتاز)!

ويذكر أنه في التاريخ البحري الكويتي 
عند لقاء البحارة بعضهم البعض يتبادلون 
التحية بهذه املفردة اجلميلة (هوادر) أي 

شلونكم!
ويكون الرد: هوادر أي بصحة جيدة، 
وتذكر بعض املصادر أن هذه لفظة هندية 

في األصل!

دورنا أن نكتب عن هذه األلفاظ الفريدة 
الديناصورات  (انقرضت) كانقراض  التي 
وإعادتها وتوظيفها في املشــهد اليومي 
للقارئ وبيان معناهــا باعتبارها فنا من 

فنون الكتابة!
وفي اتصال مع مربي األجيال املؤرخ 
واألديب والشاعر والباحث د.يعقوب يوسف 

الغنيم سألته عن معنى مفردة (ُهوادْر)!
فأجاب: مفردة من أصل هندي وهي 

تتضح في السؤال: شلونكم؟
ويأتيك اجلواب: ُهوادْر!

مبعنى أنا زين قوي أي مادح نفسه!
وسؤالي اليوم: شلون االنتخابات؟

اجلواب: ُهوادْر كل شيء ماشي حسب 
الدســتوري ومذكراته ولوائحه  القانون 
التفسيرية، خاصة مع تزايد الوعي االنتخابي 
بنبذ الطائفية والقبلية وكل ما يخص تفتيت 

حلمة الشعب الواحد.

٭ ومضة: نتمنى أن يحســن الناخب 
اختيار املرشح القادر على إعالء مصلحة 
الكويت العليا ووضــع هذا االختيار في 
حتديد مرشــحه (القوي األمني) فيحسن 

االختيار في يوم االختبار!

٭ آخر الكالم: أيهما أفضل القيود السابقة 
أم استخدام (البطاقة املدنية)؟ هذا ما ستفرزه 
صناديق االنتخابات وحينها نستطيع أن 

نعطي رأيا ونقول: ُهوادْر أو العكس!

٭ زبدة احلچي: خطاب صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
وســمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح بأن نحسن االختيار 
حتى تكــون النتيجة اخلتامية ٥٠ عضوا 
ملجلس األمة ُهــوادْر!.. ويقابلهم وزراء 

أكفاء ُهوادْر!

٭ دعاء ورجاء
أما الدعاء فهو هللا عز وجل أن يشافي 
ويعافي شــيخنا احلبيب ناظم املسباح، 
وأن يرزقه الصحة والعافية ليواصل دوره 
الدعوي ويزاول عمله ورسالته، وأما الرجاء 
فهو لكل القراء الكرام في داخل الكويت 
وخارجها للدعاء الى شيخنا (أبو محمد) 
وأن يرزقه اهللا الصحة والعافية، فال تبخلوا 
عليه بالدعاء، وجزاكم اهللا خيرا، وسالمات 
يا صاحب الهمة العالية ما تشــوف شر، 

وطهور إن شاء اهللا.
.. في أمان اهللا.

ومضات

ُهواِدْر!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

اخلالد: تعاون اجلهات املعنية يجفف منابع تهريب املمنوعات
أكــد نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 
الشــيخ طالل اخلالد ضرورة مواصلة 
التعــاون بني جميع اجلهات مبا يحقق 
األهداف املنشودة في التصدي للمهربني 
وجتفيف منابع التهريب التي تستهدف 
إغراق البالد باملمنوعات واإلضرار بأمن 

وسالمة الوطن.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لالدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني خالل 
قيام الشــيخ طالل اخلالد بتفقد ميناء 
الدوحة أمس اخلميس، حيث اطلع على 
آلية العمل للتأكد من سالمة اإلجراءات 
والطرق املتبعة في تفتيش احلاويات ملنع 
تهريب املمنوعات. وأكد وزير الداخلية 
بالوكالة خالل اجلولة أهمية الدور الذي 
يؤديه العاملون في امليناء بالتعاون مع 
اجلهات املعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى 
أن هدف الزيارة تعزيز الثقة في العاملني 

للتصدي آلفة املخدرات.
ورافق الشيخ طالل اخلالد في جولته 
املدير العــام لإلدارة العامــة للجمارك 
ســليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء عبداهللا 
الرجيــب والوكيل املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية وميناء الدوحة ناصر 

الشمري.

وزير الداخلية بالوكالة تفّقد ميناء الدوحة واطلع على آلية العمل وطرق تفتيش احلاويات

وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد لدى تفقد ميناء الدوحة

جانب من اجلولة لالطالع على آلية العمل بامليناء

«لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» بني الكويت وفرنسا لرفع اجلاهزية القتالية
اختتمت أمس اخلميس فعاليات 
اجتماع التخطيط النهائي لتمرين 
(لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢) الذي عقد في 
الكويت على مدى خمســة أيام بني 
اجلانــب الكويتي ممثــال باجليش 
الكويتي واحلرس الوطني واجلانب 

الفرنسي.
وقالــت وزارة الدفــاع في بيان 
صحافــي إن مترين (لؤلؤة الغرب 
٢٠٢٢) ســيكون فــي نهايــة هــذا 
العام ويهــدف إلى توحيد املفاهيم 
العسكرية ورفع اجلاهزية القتالية 
وقياس القــدرة على إدارة األزمات 
والعمليات املشتركة واملختلطة وذلك 
في سياق تعزيز العالقات العسكرية 

بني البلدين الصديقني.

التمرين يعقد نهاية العام ومن أهدافه توحيد املفاهيم العسكرية وقياس القدرة على إدارة األزمات

مشاركون في اجتماع التخطيط النهائي لتمرين «لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» في لقطة جماعية

زكاة الفحيحيل توزع «مراكب الصيد» في كمبوديا
أكــد مدير زكاة الفحيحيــل التابعة لقطاع 
البرامج واملشــاريع بجمعية النجاة اخليرية 
إيهاب الدبوس حرصهم على تنفيذ املشــاريع 
التنموية التي تســهم في نقل األسر من دائرة 
االحتيــاج إلى ميدان العطاء واإلنتاج، وتغير 
واقعهم لألفضل. وتابع الدبوس: قمنا بتوزيع 
عدد من «مراكب الصيد» للمستحقني من األسر 
املتعففة في مملكة كمبوديا الصديقة، وذلك من 
خالل التعاون مع اجلمعيات الرسمية املشهرة 

في منظومة وزارة اخلارجية الكويتية.
وأكد الدبوس أنه حرص على تقدمي «مراكب 
الصيد» للمستفيدين وتوثيقها، مبينا أن مثل 
هذه املشاريع التنموية واإلنتاجية تعمل على 
القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للشباب 

الدبوس يشرف على توزيع مشروع مراكب الصيدودفع عجلة اإلنتاج إلى األمام.

K-Night سفير الفنطاس» يطلق ليلة»
بوفيه عشاء التجربة الكورية كل ليلة أربعاء

الكوري  الســفير  افتتــح 
وزوجته في الكويت رســميا 
K-Night، التجربــة الكورية 
األصيلة في ١٤ سبتمبر اجلاري 
في مطعم «فليفرز» في فندق 

سفير الفنطاس ـ الكويت.
وقد قام املدير العام سيف 
الدين محمد باستقبال جميع 
ضيــوف األمســية، الســفير 
الكــوري وزوجته، وموظفي 
السفارة الكورية في الكويت، 
والضيوف اإلعالميني وأعضاء 
الديوانيــة الكورية الكويتية 
في حفل افتتاح بوفيه العشاء 
الكــوري الذي يقام ألول مرة 

في الكويت.
وقــال ســيف الديــن: في 
الوقت احلاضر تتوسع موجة 
هاليــو (النمو الهائل للثقافة 
الكورية والثقافة الشعبية التي 
تشمل كل شيء من املوسيقى، 
األفالم، الدراما إلى األلعاب عبر 
اإلنترنت واملطبخ الكوري على 

سبيل املثال ال احلصر).
وأضــاف: نتيجة للخبرة 

التي اكتسبناها من خالل العمل 
والشــراكة لفترة طويلة مع 
الســفارة الكوريــة واجلالية 
الكوريــة في الكويــت، فإننا 
نؤمــن بأنــه ســوف نكــون 
K-Night قادرين على إطالق

لتكــرمي هــذه الثقافة وجعل 
الناس يكتشفون جتربة طعام 
جديدة ومطبخا جديدا ومدهشا 
أثناء االستماع إلى موسيقى 

.K-POP
وميكن االنضمام إلى هذه 

التجربة كل ليلة أربعاء، من 
٧ مســاء ولغاية ١١ مساء في 
مطعــم فليفــرز، وألول مرة 
فــي الكويت جتربــة كورية 
أصيلــة تشــمل بوفيها فخما 
من األطباق اجلانبية محلية 
الصنع (بانشان)، السلطات، 
األطبــاق الرئيســية محطــة 
الطهي احلية، احللويات الثلج 
املنكه (بينجسو) واملشروبات 
الكورية وعلى أنغام موسيقى 
الكي- بوب الشهيرة الكورية.

للمرة األولى في الكويت

«الكهرباء»: فرص عمل للمواطنني
وأبناء الكويتيات في عقود املقاولني

أعلنت وزارة الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجــددة عن توفير فــرص عمل وظيفية 
للمواطنــني وأبنــاء الكويتيــات في عقود 
املقاولني التابعة للوزارة على أن يتم التقدمي 

عبر طريق موقع الوزارة اإللكتروني.
وقال وزير الكهرباء واملاء علي املوسى، 
 في تغريدة على حسابه مبوقع تويتر، إنه 
في اطار العمل على تكويت عقود املقاولني 
في الوزارة مت طرح فرص وظيفية للكويتيني 

وابناء الكويتيات، داعيا الراغبني إلى زيارة 
املوقع اإللكتروني للوزارة لتقدمي بياناتهم.
وجاء في اعــالن الوزارة ان األمر يأتي 
اميانا منها بالكوادر الوطنية وتشجيعا لهم 
للعمل في اجلهات غير احلكومية مبا يحقق 
الغايــة من اصدار القانــون اخلاص بدعم 
العمالــة الوطنية ودعما ألبناء الكويتيات 
ملا للمرأة الكويتية من دور في نشــأة هذا 

الوطن الى جانب الرجل.

احلرس الوطني: رحلة عمرة لـ ٥٠ عسكريًا متميزًا وأسرهم
كرمت الرئاســة العامة للحرس الوطني ٥٠
عســكريا متميــزا من مختلف الوحــدات نظرا 
إلجنازاتهم في العمل اليومي وتفانيهم في أداء 
الواجبات واملهام املسندة إليهم بكل كفاءة واقتدار، 
وذلك بعد ترشيح وحدات احلرس الوطني لهم 

وإجراء قرعة علنية الختيار العدد املطلوب.

ونقل املعاون للشؤون املالية وإدارة املوارد 
اللــواء ريــاض محمد طــواري، للعســكريني 
املتميزين حتيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ 
ســالم العلي رئيس احلرس الوطني، ووكيل 
احلرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، 
مؤكدا حرص القيــادة على مكافأة املجتهدين 

وإذكاء روح املنافسة بني املنتسبني وتشجيعهم 
علــى البذل والعطاء وصــوال لتحقيق التميز 

كل في مجاله.
وأعلن عن تقدمي مكافأة للمكرمني مقدمة من 
الرئاســة العامة للحرس الوطنــي، عبارة عن 
كوبون رحلة عمرة للعسكري املتميز وأسرته.

ملشاهدة الڤيديو

«البيئة» تطلق حملة جلمع األدوية 
منتهية الصالحية باملراكز الصحية

دارين العلي

أعلنــت الهيئــة العامة 
للبيئة عــن انطالق حملة 
حملة «اســترجاع االدوية 
منتهيــة الصالحية وغير 
املستخدمة» وذلك من خالل 
تســليم األدويــة للمراكز 
الصحيــة املوجــودة فــي 
املناطــق للتخلــص منهــا 

بطريقة آمنة.
ادارة  مديــرة  ودعــت 
العالقــات العامة واالعالم 

الناطق الرسمي باسم الهيئة شيخة اإلبراهيم 
فــي تصريح لـ«األنبــاء» جميع من لديهم 
ادوية منتهية الصالحية او غير مستخدمة 
للمشــاركة في احلملة التي تستمر خالل 

الفترة من ١٤ الى ٢٢ اجلاري 
وذلك حتــى يتم التخلص 
منهــا بطرق آمنــة صحيا 
وبيئيــا. وقالــت إن هــذه 
اخلطــوة تهدف الى تقليل 
الناجتة  املشاكل الصحية 
عن رمي االدويــة منتهية 
النفايات  الصالحيــة فــي 
املنزلية وذلك عبر إعادتها 
للمراكز الصحية والتصرف 
بها من قبل املعنيني بإتالفها 
بطريقــة علمية وصحية. 
اإلبراهيــم ان  وأوضحــت 
هذه احلمالت ستستمر سواء في مخلفات 
االدويــة او املخلفات االلكترونية وغيرها 
مــن املخلفات التي يجــب اال تدخل ضمن 

املخلفات املنزلية.

ً اإلبراهيم لـ «األنباء»: بهدف التخلص منها بشكل آمن صحياً وبيئيا

شيخة اإلبراهيم

.. وختام «األسد املتأهب» في األردن مبشاركة كويتية
بحضور ممثل رئيس األركان العامة للجيش مدير اخلطط املشــتركة بهيئة 
العمليات واخلطط العميد الركن فــواز احلربي والوفد املرافق له، اختتمت في 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، أمس اخلميس فعاليات النسخة العاشرة من 
مترين «األسد املتأهب ٢٠٢٢» مبشاركة ٢٧ دولة صديقة وشقيقة، والذي استمرت 
فعالياته ملدة أسبوعني. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن اجليش الكويتي 
شارك بهذا التمرين الذي يهدف الى تعزيز التعاون املشارك على مستوى الدفاع 
اإلقليمي بني الدول الشــقيقة والصديقة، في بيئــة العمليات املعقدة واملتغيرة 
باستمرار، ومن خالل تبادل واكتساب اخلبرات، وتوحيد املفاهيم والرؤى حول 
تعزيز التكامل في كافة املستويات االستراتيجية والعملياتية والتعبوية. وتضمن 
مترين «األسد املتأهب» تدريبات ميدانية مختلفة من جميع القوات البرية واجلوية 
والبحرية ومترين مراكز قيادات يستند الى سيناريوهات حتاكي التهديدات اجلوية 
والهجمات الصاروخية، وعمليات حماية األجواء واحلدود، باإلضافة إلى عمليات 
العميد الركن فواز احلربي وعدد من احلضور بالتمرينمكافحة اإلرهاب، وإدارة األزمات والكوارث باإلضافة إلى عمليات األمن السيبراني.


