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العظمة صفة من صفــات اهللا عز وجل، 
والعلو اليوم للشقيقة دولة قطر املبهرة!

ما السر الذي جعل أمة العرب واملسلمني 
والشعوب األخرى تقف مصفقة لدولة قطر 
وأميرها وشعبها وكوادرها الوطنية التي صنعت 
ملحمة جناح كبرى تعدت حدود وزمان قطر!

نعم.. هناك سر عجيب في كل هذا النجاح 
القطري العاملي احلضاري الذي رفع رؤوسنا 
كعرب ومسلمني في مشارق األرض ومغاربها، 
والكل يقول وبفخر «نحن قطر» وقطر نحن!
إنه يا سادة «القرار» بيد صاحب القرار!

في البداية انخرط جمع غفير من العرب في 
االستهزاء بالقرار القطري، ومع مرور األيام 
وقيام البنيــة التحتية بدأت الناس تفكر في 
ان ما يجري أمر حقيقي، «والقيادة والقائد» 
هدفهــم هناك بعيد خلف األفق جلعل (قطر) 
األمنوذج العربي األمثل ما بني جناحات الدول 
في تنظيم املسابقات املختلفة، لكن قطر وبكل 
صراحة قرأوا التاريخ وعرفوا أن جيشا من 
الوعول يقوده أسد خير من جيش من األسود 

يقوده وعل!
عظمة حاكم قطر صاحب الســمو الشيخ 
متيم أنه تربى على يد والديه اللذين آمنا بقدرة 
دولة قطر على تنظيم مســابقة كأس العالم، 
وطار طائعا ومنفذا لرغبتهما، إضافة إلى ان 
اهللا عز وجل حباه قدرة فائقة على االستعانة 
برجاله، واملــرأة القطرية أخت الرجال، فكان 
املواطن القطري عونا وشريكا في هذا النجاح 
املبهر واجلميل، فإخواننا القطريون طوال فترة 
االستعداد كانت عندهم الشجاعة الكافية ألن 

يقولوا (ألي كان) أنت مخطئ!
يقول أســتاذنا الشــاعر أحمد السقاف، 

رحمه اهللا:
ال يصنع النصر إال قائد بطل

يقود جيشا يهز األرض إن وثبا
هو الرجى لفجر نحن نرقبه

فقد متزق هذا اجليل واكتأبا
يــرى بعينيه أشــتاتا ملفقة

تشيع في أرضه التنكيل والرهبا

سر عظمة قطر اليوم أنها طوال السنوات 
املاضية الزمت الصمت ألنها آمنت بأنه خالل 

العاصفة يُعرف الربان!
في ٢٠١٣ تولى حضرة صاحب الســمو 
الشيخ حمد بن متيم بن حمد آل ثاني مقاليد 
احلكم في بالده، وليقود الشــعب القطري 
الشــقيق إلى أعالي املجد، وليكون ضمن 
عهده الزاهر تنظيم مســابقة كأس العالم، 
وليحقق جناحا غير مسبوق، فتوحد العرب 

واملسلمون واجلميع يهتف كلنا قطر!
وهذا في رأيي أهم من احلدث نفســه، 
ألن دول وشــعوب العالم ليس لها حديث 

سوى قطر!

٭ ومضة: استطاعت دولة قطر الشقيقة أن 
تخطف األنظار بنجاحها الرائع واملتميز في 
تنظيم «بطولة كأس العالم» ورمبا هذه فترة 
(توحد عربية) غير مسبوقة، فكلنا قطريون 

وسعوديون ومغاربة وتوانسة!
وهكذا يثبت أن الــدم العربي ال يهون 
إال على خائن وأن الوحــدة العربية قادمة 

إن شاء اهللا.

٭ آخر الكالم: سر النجاح القطري ان (القرار) 
بيد واحد هو سمو الشيخ متيم دون مناكفات 
مجلس األمة والصحافة الالمسؤولة، وذباب 
ما يســمى بالدولة العميقة من الفاسدين، 

قاتلهم اهللا أينما كانوا!

٭ زبدة احلچي: ذكرني اإلخوة القطريون ببيت 
شعر عميق قاله الشاعر املتنبي:

فال مجد في الدنيا ملن قّل ماله
وال مال في الدنيا ملن قّل مجده

عندنا مثل كويتي شــعبي يقول: قوم 
تعاونوا ما ذلوا! 

مبروك لألشــقاء في دولــة قطر أميرا 
وحكومة وشــعبا، هذا النجاح الذي جعلنا 

نهتف: شرفتنا قطر!
.. في أمان اهللا.

ومضات

ُأعجوبة «السّر» 
القطري!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«اإلعالم»: اتخاذ اإلجراءات لتطبيق الرقابة 
الالحقة على الكتب املخالفة مبعرض الكتاب

«القوى العاملة»: حتديث بيانات اخلريجني 
وذوي اخلبرة الباحثني عن عمل «أونالين»

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الصحافة واملطبوعات والنشر 
في وزارة اإلعالم بالتكليف 
الفي الســبيعي أمس اتخاذ 
الوزارة كل االجراءات الالزمة 
لضمان تطبيق قانون الرقابة 
الالحقة علــى جميع الكتب 
املخالفة وفق اللوائح والنظم 
املعمول بها فــي مجال دور 

النشر والتوزيع بالبالد.
فــي  الســبيعي  وقــال 
تصريح لـ «كونا» عقب ختام 
فعاليــات معــرض الكويت 

الدولي للكتاب الـ ٤٥ إن الوزارة حريصة على 
اعطاء املساحة الكافية حلرية الكلمة والتعبير 
مبا يتوافق مع النظم واللوائح املعمول بها 
في مجال النشــر، مبينا ان فــرق التفتيش 
اخلاصة قامت بجوالت مســتمرة على دور 

النشر طوال فترة املعرض، 
اضافة الى تواجد ممثلي قطاع 
الصحافــة باجلناح اخلاص 
بهم لتلقي أي مالحظات في 

هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة ممثلة 
بقطاع الصحافة واملطبوعات 
والنشــر قامت بالتنســيق 
مــع اجلهــات املختصــة من 
أجــل ضمــان عــدم حدوث 
أي جتــاوزات فيمــا ينشــر 
ويعرض في املعرض الدولي 
وعكس صورة حقيقية للعلم 

والثقافة والتأليف في الكويت.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره جلميع 
دور النشر املشاركة في معرض الكويت الدولي 
للكتــاب وعلى تعاونهم الدائــم مع الوزارة 

فيما يتعلق برقابتها الالحقة على الكتب.

بشرى شعبان

أطلقــت الهيئة العامــة للقوى العاملة 
خاصية حتديث بيانات اخلريجني وذوي 

اخلبرة «أونالين».
وأشــارت الهيئــة إلى أن املبــادرة في 
حتديث البيانات تتيح للخريجني وذوي 
اخلبــرة العديد من املميــزات منها كتابة 
السيرة الذاتية ومعرفة رغبات اخلريجني 
وحتديد مسارهم املهني الى جانب احلصول 

على فرصة عمل تناسب مقدم الطلب ويتم 
التحديــث «أونالين» بشــكل ســهل عبر 

اخلطوات اآلتية: 
٭ الدخول على موقع الهيئة العامة للقوى 

www.Manpower.gov.kw العاملة
٭ اختيار اخلدمات اإللكترونية.

٭ اختيار «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية.
٭ اختيار «فخرنا باحث».

٭ إدخال الرقم املدني والرقم السري وإمتام 
عملية التحديث.

الفي السبيعي

مواطنون لـ «األنباء»: أسعار اخليام.. «شّبت نار» بال مبرر
أجرى التحقيق: محمد الدشيش 

مجــددا، وكعادتهــا فــي مثل هذا 
الوقــت مــن العام، ســجلت بورصة 
أســعار اخليام اشــتعاال كبيــرا بعد 
دخول موســم التخييم، وقرب فترة 
اإلجازات، وهذا االرتفاع وصفه الكثير 
من املواطنني بأنه غير مبرر، معيدين 
أســبابه إلى ضعــف الرقابة وحتكم 

بعض املتنفذين في األسعار.
«األنباء» جالت في ســوق اخليام 
الرئيسي مبنطقة الري للوقوف على 
حالــة الســوق، ورأي رواد الســوق 
فــي النوعيــات والكميــات املتوافرة 
من اخليام ورصــد انطباعاتهم على 
األسعار، فوجدنا استياء لدى كثير من 
رواد السوق، معتبرين أن الغالء غير 
مبرر، وأنــه البد للجهات املعنية من 
تشديد الرقابة ووضع سقف لألسعار 

حسب النوعية واجلودة واحلجم.
بدايــة كان اللقــاء مــع أم مطــر 
العدواني، التي قالت سمعنا بحدوث 
حريق كبير في هذا السوق خالل هذا 
العام، واآلن نشعر أن التجار يحاولون 
تعويض خسائرهم جراء ذلك احلريق 
من جيوب الناس، فاألسعار مرتفعة 
جدا وتتفاوت يوما بعد آخر، هل يعقل 
أن اخليمة الصغيرة سعرها ١٣٠ دينارا 
بعد ما كان ســعرها ٨٠ دينارا، وهي 
من النوع الباكستاني والتي ال تعمر 
أكثــر من عامني، أما خيام الصباحية 
والبصمان والنمران فتتراوح سعرها 

بني ٤٠٠ و٦٠٠ دينار.
وذكــرت أم مطر: أنهــا تالحظ أن 
جميع الباعة في السوق من جنسية 
آســيوية معينة وبالتالي يتحكمون 
بالسوق، مضيفة: أذهب إلى مدينة حفر 
الباطن في اململكة العربية السعودية 
جند أن الفرق في سعر اخليمة يصل 

هذا السوق أبحث عن خيمة صغيرة 
وجدتها بنحو ١٠٠ دينار وعدت حاليا 
أســأل عليها وجدت ســعرها زاد ٤٠

دينارا، ولهذا قد نأتي األسبوع القادم 
فنجدها بأكثر من ٢٠٠ دينار.

وأضــاف أن اخليــام فــي الــدول 
املجاورة تباع بسعر أقل من هنا بأكثر 
من ٣٠ إلى ٤٠٪، مضيفا أنه في العام 
املاضــي حصل فيه حريــق كبير في 
الســوق، وقيل إن أقل خساره بلغت 
٥٠ ألف دينار و«في هذا املوسم أعتقد 
يبون يطلعون خســارتهم من جيب 
املواطن». ويتساءل فهد العيدي: ملاذا 
ترتفع األسعار بالكويت بهذا الشكل 
عن الــدول األخرى، رغــم أن اخليام 
نفس النوعية ونفس الشركة املصنعة 
ونفس دولة التصنيع، وتكون عندنا 
أغلــى ٣٠ إلى ٤٠٪، مضيفا أن بعض 
التجار يعتبــرون املواطــن الكويت 
«بنــكا متنقــال» يســتغلونه في ظل 
الرقابــة الضعيفة، وهنــا أقول آخر 
كلمة «الشكوى هللا». من جهته، قال 
فهــد عبداهللا: أتيت إلى ســوق الري 

ألبحث عن خيمتني حجم متوســط، 
وكان حســابي أنهما فــي حدود ٢٥٠

دينارا للخيمة الواحدة، لكن فوجئت أن 
كل واحدة منهما ٤٠٠ دينار، علما بأنه 
قبل عامني كان سعر الواحدة من هذه 
النوعية ٢٢٠ دينارا، ملاذا هذا االرتفاع 
الذي وصل لنحو ١٠٠٪؟ بدوره، قال 
علي العلي: هناك ارتفاع ملحوظ في 
أســعار اخليــام وهذا فيه اســتغالل 
لتعطشنا ملوسم البر، مضيفا أن الكثير 
من املواطنني في ظل هذه األسعار قد ال 
يستطيعون شراء خيمة كبيرة لتكون 
ديوانا يجمع أبناء العائلة فســعرها 
يصــل إلى ٢٠٠٠ دينــار، بينما خيام 
الوسط بني ٤٠٠ و٦٠٠ دينار، واخليمة 
األصغر يصل سعرها إلى ٢٠٠ دينار، 
وهذا أسعار مبالغ فيها جدا، ضربت 
بهجتنا مبوســم الربيــع. وباالنتقال 
إلى أصحاب اخليام والبائعني لرصد 
رأيهم، رفض الكثيرون احلديث معنا، 
حتى وافق أبو أحمد على التحدث إلينا 
وقال إن السوق مزدحم بسبب موسم 
السماح بالتخييم، مضيفا أن األسعار 
مرتفعة من املصدر وبعض املواطنني 
يسألون عن النوع الفاخر وهو غالي، 
لكن يوجد لدينا خيام أخرى تبدأ من 
١٥٠ دينارا وهذه عليها الطلب بكثرة 
وتوجــد أنواع أخرى أســعارها تبدأ 
مــن ٤٠٠ دينار وحتــى ٥ آالف دينار 
حسب احلجم والنوع والسوق مفتوح 
للجميع، وتوجد أكثر من ٣٠ إلى ٤٠

شركة، وكل واحد حر بحالله.
أما البائع اآلخر عبدالسالم محمود 
فعلل ارتفاع األسعار بأنه أيضا سببه 
املصدر وأسعار النقل والعمالة وإيجار 
احملالت واألقمشــة جميعها ارتفعت 
وترتفــع عاما بعــد عــام، وأكيد في 
الكويت يتم رفع األسعار ولكن ليس 

باملوسم فقط بل طوال العام.

مناذج من اخليام املتوسطة والصغيرة عرضها التجار على جانب من السوق      (قاسم باشا)

إلى ٥٠٪ في بعض األنواع. بدوره، قال 
سعود الشــمري: أتيت لشراء خيمة 
لكن صدمت بأن أرخص نوعية ومن 
طبقة واحدة ارتفع سعرها ألكثر من 
٥٠ دينارا عن العام املاضي، وأسعار 
النوعيــات األخرى حــدث وال حرج، 
مضيفا أن السوق الكويتي يعد األغلى 
خليجيــا والســبب أن التاجر يضع 
السعر الذي يرضيه دون رقابة، بينما 
املواطن يجبر على الشراء ألن كثير من 
الشركات املتحكمة في السوق متفقة 
علــى هذه األســعار، وبالتالي «تفتر 
ما تفتر.. نفس الشــيء، ال رقيب وال 

حسيب والضحية جيب املواطن».
وتساءل: هل يعقل خيمة ٦×٤ من 
النوع املتوسط تباع بنحو ٦٠٠ دينار 
علما بأن تكلفتها حتى تصل الكويت 
ال تتعدى ٥٠٠ دوالر أي ما يقارب ١٥٠

دينارا،، ليش؟ حتى اخليمة املستعملة 
يرتفع سعرها وحتى تصليح اخليام 
تضاعفت أسعاره حتى سيارات النقل 
يرتفع ســعرها ١٠٠٪.من جهته، قال 
مهلــي العجمــي: قبل فتــرة كنت في 

ملشاهدة الڤيديو

(ريليش كومار) دالل الرمضان توقع على إصدار كتابها اجلديد «الكون يساندك» 

صدر عن دار منطاد للنشر والتوزيع في الكويت

الزميل حسني الرمضان وصاحب دار منطاد للنشر محمد العنزي

عن دار منطاد للنشر والتوزيع في الكويت، 
صدرت الترجمة العربية لكتاب: (الكون يساندك..

حّول خوفك إلى إميان) للكاتبة غابرييل بيرنستني. 
وتصدت لترجمة النسخة العربية للكتاب املترجمة 
دالل الرمضان. وقــد صدر الكتاب في عام ٢٠١٦

باللغــة اإلجنليزية عــن دار هاي هاوس املهتمة 
بنشــر كتب التنمية الذاتية وتطوير الذات. كما 
ترجم بعدها الى العديد من اللغات التي كان من 
بينها الفرنسية واألملانية واإليطالية والپولندية 

والتركية والفارسية والبلغارية.
تركــز غابرييل في هــذا الكتاب على محاولة 
طرح حلول للتعاطي مع األفكار الســلبية التي 
تراودنا جميعا على نحو مســتمر، وعلى رأسها 
اخلــوف. وتناقــش فيه مســائل حياتية يومية 

بطريقة بسيطة وواقعية. 
قيل في الكاتبة غابرييل بيرنستني

«كاتبة أنيقة وصريحة ومفعمة باحليوية.. 
تكتيكاتها العفوية جتذب جمهورا جديدا»

ـ مجلة سنداي تاميز ستايل.

«هذه املرأة ستجعلك تبتسم. ستنسيك كل ما 
عرفته عن كتب تطوير الذات. إنها مدربة احلياة 
غابرييل بيرنستاين التي أذهلت الواليات املتحدة 
بأكملها ـ وها هو اسمها يلمع في اململكة املتحدة 

ليطلق العنان لتلك النسخة السعيدة منك».
ـ مجلة غالمور.

«اســتطاعت تلــك الكاتبــة الشــابة الواعية 
واملنفتحــة أن تعيــد تعريف الفكــرة التي ترى 
أن احلكمــاء هم وحدهم مــن ميكن أن يصبحوا 
معلمــني، لقد صارت غابرييل بيرنســتني كاتبة 
تطويــر ذات ومتحدثة حتفيزية ميكن للنســاء 

اللجوء إليها على الدوام».
ـ مجلة سايكولوجيز.

«أحــب غابرييــل، وأحب ما تقــوم به كثيرا. 
لديها طريقة خاصة في الوصول إلى الناس. أنا 
على يقني بأن هذا الكتاب ســيغير شكل العديد 

من القلوب».
ـ إنديا آري، مغنية وكاتبة أغان ومعلمة.

أحببت كتاب «الكون يساندك» كثيرا. ما مييز 
هذا الكتاب هــو صدق الكاتبة بشــأن التجارب 
الصعبة التي مرت بها وكيفية تعلمها وتشافيها 
من تلك التجارب. لقد ســمحت لنا غابرييل، من 
خالل مشاركتها تلك القصص الشخصية بعمق 
كبير، بالشــعور بإمكانية تســليط الضوء على 
إخفاقاتنا وعيوبنا. إنه كتاب مغذ ومحيي للروح، 

وهذا ما يجعلني أعود إليه مرارا وتكرارا.»
ـ املغنية وكاتبة األغاني ريتشيل بالتن.

«إنها قدوة جديدة»
ـ صحيفة نيويورك تاميز.

«حضرت إحدى محاضرات بيرنستني الشهرية، 
فألقيت نظرة للمرة األولى على املرأة التي سأشير 

إليها يوما بال خجل كمعلمة ومرشدة لي.
ـ مجلة إيلي األميركية.

كما وصفت الكاتبة عند ظهورها في برنامج 
«أوبرا ســوبر سول ســن داي» كمرشدة فكرية 

للجيل القادم.

الكاتبة غابرييل بيرنستني في سطور

أطلقــت عليها أوبرا وينفري لقب «مرشــدة 
فكرية للجيل القادم». ظهرت بيرنســتني بشكل 
دوري في برنامج دكتور أوز، كما أطلقت عليها 
صحيفة نيويورك تاميز لقب «قدوة جديدة» هي 
الكاتبة ذات املؤلفات األكثر مبيعا لكتابيها «رمبا 
تصنع املعجزات» و«املعجزات اآلن» في صحيفة 

نيويــورك تاميز. ومن العناويــن األخرى التي 
نشرتها غابرييل كتاب «أضف مزيدا من النصح 
الذاتي إلى حياتك، دليلك إلى السعادة «وكتاب» 

املولع بالروحانيات».
مؤخرا، شــاركت الناشطة الروحية غابرييل 
بيرنســتني املدرب الروحاني ديباك شــوبرا في 
أكبر تأمل جماعي دخل موسوعة غينيس لألرقام 
القياســية. أمــا موقع يوتيوب، فقد أدرج اســم 
غابرييل كواحدة من أهم ستة عشر مدون للفيديو، 
كما وضعت منصة Mashable حســاب غابرييل 
فــي موقــع تويتر في قائمة أحد عشــر حســابا 
ملهما ينبغــي متابعتها، باإلضافة إلى ذلك، فقد 
ورد اســمها ضمن قائمــة مجلة فوربس ألفضل 

عشرين امرأة حتمل عالمة جتارية.
بعض االقتباسات من الكتاب

العقل البشري بالغ العظمة، وهو ال يفقد قدرته 
اإلبداعيــة على اإلطالق. فهــو ال ينام. ويواصل 
إبداعــه في كل حلظة. من الصعــب أن ندرك أن 
األفــكار واملعتقدات ميكــن أن تتحول إلى طاقة 

تستطيع تسيير اجلبال حقا.
تصوراتنا هي التي حتدد واقعنا وقوتنا تكمن 
في حاضرنــا. إن مخاوفنا مخادعة. إنها تعيش 

في أرواحنا وخاليانا، تختبئ في الالشعور.
حني تسلط تركيزك على القصص اإليجابية، 
أنت تنمي طاقتك، وتســمو بوجودك، وتنشــط 
اجلهاز املناعي جلســمك، كي يتســنى له منحك 

الشعور بالقوة البدنية.
ميكن للقصص اإليجابية أن تعزز شــعورك 
بالســعادة. في حضرة الشعور بالسعادة، أنت 
شخص تتسم بالقوة، فقوتك تكمن في حاضرك. 
حني تصور لك شاشة العرض الداخلية قصصا 
إيجابية في ذهنك، سيتعزز إدراكك للحياة. وعندما 
تركــز على القوة والطاقة اإليجابية، ســتصبح 

مغناطيسا جاذبا للمعجزات.

إقبال كبير على اقتناء كتاب «الكون يساندك» الصادر عن دار منطاد
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