
اخلميس ١٢ يناير 02٢٠٢٣ محليات

استطاعت د.رشا الضامن أن تشدني 
إلى روايتها حال تســلم نسخة منها 
ألغوص في أعماقها بعد أن سّكرت عليَّ 
باب مكتبي ألنفرد بأحداثها املتسارعة.
نأتي على التسمية «بدر لم يكتمل»!
يقولون: البدر َيْكُمل كل شهر مرة!

ويكون وجه القمر كالبدر ١٤ يوما 
من الشهر، مبعنى أدق سأعرض لكم 
حتوالته: (احملاق - الهالل - التربيع 
األول - األحــدب املتزايــد - البدر - 
األحدب املتناقــص - التربيع الثاني 

- الهالل الثاني).
وسط هذا الكم الهائل من التحوالت 
استطاعت الروائية د.رشا فواز الضامن 
أن تنقل قــارئ الرواية عبر حتوالت 
البدر - الذي لم يكتمل - إلى مشهد 
عظيم من الدراما الواقعية والقفشات 

واحلوارات.
َمْن يقرأ حيثيات الرواية سيعيش 
مع الشــخصية الظاهرة في الرواية 
(بدر) الــذي جاء اســمه متوافقا مع 
البدر وهو في أجمل صوره ومشهده.

تقول د.رشــا الضامن، وأراها قد 
صدقــت في ختــام روايتهــا «بدر لم 

يكتمل»؟
لدي إحساس دائم بأن اآلالت ترتبط 
بأصحابها، ومبرور الوقت تنشأ ألفة 
بينها وبني مســتخدمها حتى تتكون 
عالقــة بني الطرفــني، تعتاد هي على 
طقوسه في تشغيلها وأصابع يديه في 
ملسها ويعتاد هو على أدائها وسرعتها 
في إجناز ما هو مطلوب منها، فتأنس 
لفكرة الوالء له، لدي قناعة بأننا عندما 
نتوقف عن استعمالها ونهملها، فإنها 
حتزن وتشعر بجفائنا فتصاب بالعطل، 
متامــًا كما يحزن اإلنســان ويغضب 
من فراق وفقد حبيب أو قريب، فإنه 
يصاب بأزمة تزلزل كيانه، وقد تؤدي 
إلى عواقب وخيمة تؤثر على حياته، 
وقد يحالفنا احلظ ونستطيع إصالح 
أعطالهــا، ومن املمكــن أن نعجز عن 
انتشــالها من حالة احلزن التي أملت 
بها، فتتوقف عن العمل، وذلك ينطبق 
على اآلالت واألجهزة والسيارات في 
أحيــاٍن كثيرة.. َمْن قــال إن اآلالت ال 

تشعر بهجراننا لها...؟
نعم.. أعتقد يقينا أن د.رشا صدقت: 
َمْن قال إن اآلالت ال تشــعر بهجراننا 
لهــا؟.. وكذلــك األشــجار واحليوان 

والطير؟
بالفعــل شــدتني الشــخصيات 
الرئيسية في الرواية خاصة (بدر) االبن 
األصغر الــذي أراه يحمل من خصال 
والدتــه، واألجمل آراؤه واعتراضاته 
ويــده اخلفيفة وتســاؤالته اللطيفة 

واستنتاجاته اآلنية.
أما والده عبداجلليل الذي يتســم 
بالبخل الشــديد وحب املــال وَكنزه 
وهذه صفــة مذمومة، له صفة طيبة 
فــي تقديس العلم واحتــرام املثقفني 
وعشق الطرب وهو في األخير حسب 
األحداث صاحب مبــدأ ومزاج في آن 

واحد!
وتتوالى األحداث وتتغير املشاهد 
وتتحرك الشخوص مثل أخوات بدر 
(نورية وهبة وهنادي) واألخ (سعود) 
صاحب الشخصية احملافظة كأخ أكبر 
يريد القول الفصل له دائما..! وال يغيب 
املشــهد عن صديقي بدر (عبدالعزيز 

وفيصل) و(نوف) حبيبته!
وشــخصية ســعود متوافقــة مع 
الواقع، فاألخ األكبر هو صاحب احلظوة 
والبروز، ألن هــذا من ثقافة املجتمع 
فــاألخ األكبر هــو املرجــع وموضع 

االهتمام واالعتبار.

ومضة: الروايــة تقع في ٥٠٩ صفحات 
من القطع املتوسط، وتدور أحداثها في 
مشاهد وحوارات قد تستمر أو تتوقف 
بينما تتحرك الشخصيات األساسية 
في الرواية كما تراها الكاتبة امللهمة 

د.رشا الضامن.
األحداث في هذه الرواية من وحي 
وخيال الكاتبة وال صلة لها بالواقع وإن 
كان بعضها يستند إلى وقائع حقيقية، 
وال تعد الرواية هنا أبدا مرجعا تاريخيا 
ألنها باختصار ال تضم حقائق واقعية 

وبشخوصها.
في كل إصدارات د.رشا الضامن جتد 
متيز الوفاء فهي كتبت كلمة الشــكر 
إلى روح الكاتب القدير خيري شلبي، 
والكاتب القديــر أحمد مراد والكاتب 
القدير محمود سالم، فلكل هؤالء بصمة 
بني أوراق د.رشــا في عاملها السردي 

والسرمدي!

آخر الكالم: الكتاب محطات ذات أهمية 
ُنســجت بــني الواقع واخليــال، ومن 
يســتعرض مشاهد الرواية يجد أنها 
تضم عشرات العناوين الالفتة للنظر.

زبدة احلچي: بالفعل اســتطاعت د.رشا 
الضامن أن تدير أحداث هذه الرواية 
برشاقة قلمها وفكرها في سرد نثري 
جميل فيه الواقع واخليال على شكل 
قصة متسلسلة عبر شخصيات خيالية 
أو واقعية وأحداث وكلها تعتمد على 
الســرد األدبي ومتلــك ناصية الكالم 
واحلوار والوصــف والصراع ما بني 
الشخصيات وما ينطوي عليه االمر 
من عناوين مثيرة حلب االســتطالع 
كمــا حصل معي حتــى أكملت قراءة 
الرواية على مدار ٥ ساعات استمتعت 
بالرواية بكل عناصر وشــخصياتها 
الفنية وأســلوبها األدبي  ومقوماتها 

الداعم للرواية العربية.
الرواية نســيج متكامــل من فكر 
وثقافة وإلهام الكاتبة املتجددة دائما 
د.رشــا فواز الضامن - وأرشح هذه 
الروايــة للفــوز  بإحدى املســابقات 
الكويتية او العربية، فما أجمل أحداث 
هذه الروايــة ذات احلبكة والتجربة 
اإلنسانية عبر كل مشاهدها الواقعية 
املخلوطــة باخليــال واالســتنتاج 
والواقع.. كّم هائل من القيم واملبادئ 
أصلتها الروائية د.رشا الضامن تفيد 
بأن الكّتاب والروائيني ميلكون النصائح 
واخلبرات والقيم في رواياتهم، ونفخر 
وبكل اعتزاز بهــذا اإلصدار الكويتي 
اجلديد الذي تصــدر اإلبداع الروائي 
في رواية «بدر لم يكتمل» وهي قصة 
من واقعنا الكويتــي واألكثر مالءمة 
لنا وهي تستحق اإلشادة والترشيح 
لعمل مسلســل كويتي قــادم. وأدعو 
قارئي الكــرمي الى متلكهــا وقراءتها 
الحترافية الكاتبة وجمال كتبها التي 

صدرت وتصدرت.

شكر واعتزاز
أرسل لي األخ العزيز فهد املطيري - 
من اململكة العربية السعودية - الرياض 
دعوة كرمية حلضور مؤمتر Rise األول - 
التنمية املستدامة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وكنت واهللا بالفعل أرغب 
في املشاركة في هذه االحتفالية والتي 
تناقش احدى اهــم القضايا املطروحة 
ومنها اســتدامة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت - ولوال ارتباطي املســبق 
برحلة سفر ألجبت. كل الشكر والتقدير 

ألستاذي فهد املطيري.
..في أمان اهللا.

ومضات

َبْدر َلم يكَتِمل

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«األشغال»: بدالة ١٥٠ تتلقى 
الشكاوى وتتابعها بشكل يومي

عاطف رمضان

قال فني أول في قطاع هندسة الصيانة 
بوزارة االشغال طاهر الواوان في تصريح لـ 
«األنباء» إن بدالة ١٥٠ خدمة وفرتها الوزارة 
لتلقي شــكاوى املواطنــني واملقيمني فيما 
يخص شبكات األمطار والصرف الصحي.

وأضاف الواوان ان النظام اجلديد سهل 
للــوزارة أمور كانــت ســابقا تعاني منها 
فيما يخص متابعة وتلقي الشكاوى، مثل 
عملية البحث وحتويل الشكوى واستقبالها 

ومتابعتهــا، الفتا إلــى تفعيل اخلدمة عام 
١٩٩٩، مشيرا الى أنها كانت بالنظام التقليدي 

الورقي لكن حاليا أصبحت سهلة.
وذكــر أن اكثر الشــكاوى التي تتلقاها 
الوزارة من خالل بدالة ١٥٠ بشــكل يومي 
تخــص احلفر والصــرف الصحي وخالل 
هطول االمطار تتلقى الوزارة شكاوى جتمع 
املياه وإغالق الطرق، ونقوم بإرسال الشكوى 
إلــى اجلهة املختصة وتتم متابعتها، وفي 
حال اتصل املشتكي ملتابعة شكواه نعطيه 

تفاصيلها.

الواوان أكد لـ «األنباء» أن أكثرها يختص باحلفر وجتمع املياه خالل األمطار

إحدى املوظفات في بدالة ١٥٠طاهر الواوان

جمعية املهرجانات تنظم «١٠٠ أمسية كويتية» بني فبراير ومايو
ضمن مبادرة مستقبل صناعة السياحة والترفيه في الكويت بالتعاون مع وزارة اإلعالم

عبداحملسن املطوعسعد الربيعاناللواء املتقاعد فيصل اجلزاف عبداهللا العنزيد. طارق العبيد

العبيد: املبادرة تدشـن عهـدًا جديدًا من العمـل اجلاد والتعـاون البناء لصناعة منظومة السـياحة والترفيـه في البالد
العنـزي: قطـاع السـياحة يلعـب دورًا مهمًا علـى صعيد تنميـة وبناء الـدول كونه أحـد املصادر املسـتدامة خللق فـرص العمل

دارين العلي

أعلنت اجلمعية الكويتية 
للمهرجانات خالل اجتماعها 
الثالــث ملبادرة  التنســيقي 
مســتقبل صناعة السياحة 
والترفيه فــي الكويت التي 
تقيمها اجلمعيــة بالتعاون 
مع وزارة االعالم عن تفاصيل 
التي ستستمر ملدة  املبادرة 
١٠٠ يــوم حتت عنوان «١٠٠
أمســية كويتيــة» تبــدأ في 
فبرايــر وتنتهــي فــي مايو 

املقبل.
وتتنوع فعاليات املبادرة 
الثقافــي والترفيهــي  بــني 
واألدبي باالضافة الى اجلوالت 
السياحية واملسابقات وغيرها 
التي توزعت  من االنشــطة 
وذلــك  مســارات   ٦ وفــق 
بالشــراكة مع عدد كبير من 
مؤسسات الدولة وجمعيات 
النفع العام واجلهات اخلاصة.
وقــال رئيــس مجلــس 
د.طــارق  اجلمعيــة  إدارة 
العبيد أن اجلمعية الكويتية 
للمهرجانات بادرت بإطالق 
مبــادرة مســتقبل صناعــة 
السياحة والترفيه إلحساسها 
االجتماعيــة  باملســؤولية 
امللقــاة علــى عاتقهــا جتاه 
وطننا الغالــي وأنها تطمح 
ألن تكــون أحد املســاهمني 
الفاعلني مع باقي مؤسسات 
الدولــة املختلفــة والقطاع 
اخلاص في تسويق الكويت 
عامليا كبوابة جاذبة للسياحة 
العائلية والتسوق في املنطقة 
السياحية  ضمن املســارات 
املســتهدفة مشــيرا إلــى أن 
املبــادرة تهدف إلــى تعزيز 
منظومة موحدة للســياحة 

إطالق فكر موحد وهدف واحد 
نحو تسويق الكويت وجعلها 
من أهم املقاصد الســياحية 
املميزة واجلاذبة في املنطقة.
وأوضــح أن الهــدف هــو 
إعادة الريادة وجعل الكويت 
درة  والزالــت  كانــت  كمــا 
للخليــج مــن خــالل إطــالق 
املسارات السياحية والثقافية 
والترفيهيــة واملسابـقـــــات 
واملعــــارض واخلـدمـــــــات 

احلكومية.
وذكــر العبيــد أن مبادرة 
ومعــرض مســتقبل صناعة 
الســياحة والترفيــه األولى 
فــي الكويت تقــام بالتعاون 
والشــراكة مع وزارة اإلعالم 
الســياحة  بقطــاع  ممثلــة 
وعدد مــن اجلهات احلكومية 
واألهليــة واخلاصــة املعنية 
بالســياحة والترفيــه بهدف 
جعــل الكويت املنصة األولى 
في املنطقة كمنصة احتضان 
سنوي ألعمال أكبر الشركات 

اجلزر والشواطئ وهو جناح 
ال ميكن له أن يتحقق إال بالعمل 
اجلاد للوصــول إلى األهداف 

التي ننشدها جميعا.
وأوضح أن للمجلس البلدي 
دورا مهما في إقرار املشاريع 
السياحية مواقعها وتوسعتها 
ووضع النظم اخلاصة بها وهو 
ما يسهم في تعزيز دور القطاع 
الســياحي من خالل التعاون 
على دعم املشــاريع اخلاصة 
بالقطــاع واملقدمــة مــن قبل 
احلكومة وهو ما يســهم في 
دفع عجلة التنمية في جميع 
املجاالت مشــيرا إلــى أهمية 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص لتحقيق تلك التنمية.
وشــارك رئيــس جمعية 
اللواء  املتقاعديــن  الضبــاط 
املتقاعــد فيصــل اجلــزاف 
فلفــت الــى اهمية املشــاركة 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
لدعم جهود الدولة في مختلف 
املجــاالت شــاكرا اجلمعيــة 
الكويتية للمهرجانات ووزارة 
االعالم على هذه املبادرة التي 
تسهم بتطور الكويت في هذا 
املجــال آمال ان تكون املبادرة 
الســياحي  انطالقة لالنفتاح 
والترفيهي فــي البالد جلذب 

السياح اليها.
وقد شــرح املستشار في 
تنظيم الفعاليات الدولية سعد 
الربيعــان تفاصيــل املبادرة 
والتي تتكون من ١٠٠ امسية 
كويتية وتسير وفق ٦ مسارات 
وتبدأ من فبراير املقبل الفتا 
الى انه عقــب انتهاء املبادرة 
ســيتم تقييمها باملؤشــرات 
واالرقام ملعرفة مدى جناحها 
في االستقطاب السياحي الى 

البالد

العاملية في صناعة السياحة 
والترفيــه إلى جانــب جذب 
رؤوس األموال واملشاريع ذات 
العائد االستثماري في قطاع 
السياحة والترفيه والضيافة 
وحتفيز فــرص النمو ضمن 
اطار برنامــج عمل احلكومة 

ورؤية كويت جديدة.
مــن جهتــه، أكــد عضــو 
املجلس البلدي عبداهللا العنزي 
أن قطاع الســياحة والترفيه 
يلعب دورا مهما على صعيد 
تنمية وبناء الدول كونه أحد 
املصادر املستدامة خللق فرص 
العمل وملا له من تأثير في احلد 
من مستوى البطالة إذ يعمل 
على تنشيط االستثمار وتنمية 
املناطق الســياحية وحتقيق 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ وحتويل 
البالد إلى مركز مالي وجتاري.
وأشــار إلــى أن برنامــج 
عمــل احلكومة تضمــن عدة 
تطويــر  بشــأن  مشــاريع 
الســياحة والترفيــه وتنمية 

وخطاب واحــد يتوافق مع 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥
لتحويــل الكويت إلى مركز 
مالي واقتصادي وثقافي في 

املنطقة.
وأشار إلى حرص اجلمعية 
على أن تعكس توجه القيادة 
العليا وقرارات  السياســية 
مجلــس الــوزراء في شــأن 
تنشيط الدورة االقتصادية 
التي مــن جوانبهــا إنعاش 
املجال السياحي والترفيهي 
وتطويــره ليكــون رافــدا 
الوطنــي  لدعــم االقتصــاد 
واإليــرادات غيــر النفطيــة 
إلــى  وحتويــل الســياحة 
صناعــة اقتصادية متكاملة 

دعما لالقتصاد الوطني.
وقال إن مبادرة مستقبل 
السياحة والترفيه في الكويت 
تدشن عهدا جديدا من العمل 
البنــاء  اجلــاد والتعــاون 
لصناعة منظومة السياحة 
والترفيه في البالد من خالل 

(ريليش كومار) جانب من االجتماع التنسيقي للجمعية الكويتية للمهرجانات 

ضحى اخلميس لـ «األنباء»: مركز مدينة صباح األحمد السكنية 
لذوي اإلعاقة بدأ استقبال املراجعني.. وافتتاحه رسميًا قريبًا

بشرى شعبان

ادارة  مديــرة  أعلنــت 
العامــة واالعالم  العالقات 
في الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي االعاقة ضحى اخلميس 
حــرص الهيئة على نشــر 
الوعــي ودعم ذوي اإلعاقة 

وأولياء امورهم. 
وقالت ان الهيئة أطلقت 
حملة توعية على مواقعها 
االجتماعية توضح خاللها 
اخلدمات التي تقدم اونالين 
الــى جانــب نشــر الوعي 
االعاقــة  ذوي  بقانــون 
والتركيــز علــى احتــرام 
حقوقهم، السيما ما يتعلق 
باستغالل مواقف السيارات 

الرعاية االسرية،  اشبيلية 
جنــوب الصباحيــة مبنى 
رعاية املعاقني، غرناطة نادي 
الصم، باإلضافــة الى املقر 
الرئيسي للهيئة في حولي

ذوي االعاقة بعد الوالدة.
١١ - طلــب أولوية الرعاية 

السكنية.
١٢ طلب قرض الزواج.

١٣ طلــب إجــازة مرافــق 
مريض.

١٤ - اخذ موعد جلان طبية.
وأكدت ان الهيئة تستقبل 
االستفســارات والشكاوى 
على امييــل ادارة العالقات 
Contactus@ العامة واالعالم

pada.gov.kw
الى جانــب اعتماد خط 
ســاخن للــرد ايضــا على 
االستفســارات علــى الرقم 
الــى  باإلضافــة   ١٨١١١٢٣
خدمة الواتساب على الرقم 

٠٠٩٦٥٩٩٨٦٥٧٢١

وعن اخلدمات االلكترونية 
املقدمة، أوضحت اخلميس ان 

هناك ١٤ خدمة هي :
١- تقاعد تسوية الشخص 

ذي االعاقة.
٢- تقاعد تســوية املكلف 
برعاية الشخص ذي اإلعاقة.

٣ - اســتالم شهادة إثبات 
اإلعاقة.

٤ - استالم شهادة املكلف.
٥- استالم هويه اإلعاقة.

٦- طلب مخصصات املالية 
حتت ٢١.

٧- طلــب بدل الســائق أو 
اخلادم.

٨ - فتح ملف طبي جديد.
٩- طلب لوحة مرور.

١٠ - طلــب إجازة املوظفة 

مديرة العالقات العامة بالهيئة أكدت تقدمي ١٤ خدمة عبر «األونالين»

ضحى اخلميس

اخلاصة بذوي اإلعاقة والذي 
يعاقب عليه القانون بغرامة 

١٠٠ دينار.
وأضافــت اخلميس في 
تصريح لـ «األنباء» انه مت 
التوسع في فتح افرع للهيئة 
في مختلف املناطق لتخفيف 
العبء عن املراجعني وسرعة 
اجناز معامالت ذوي االعاقة 
وولي امره، مشيرة الى انه 
آخــر االفــرع التــي مت بدء 
استقبال املراجعني فيها هو 
مركز مدينة صباح األحمد 
السكنية الذي سيحدد قريبا 
موعــد افتتاحــه الرســمي 
ومعه يزداد عدد املراكز في 
املناطق الــى ٦ وهي مركز 
اجلهراء احلكومة مول، مركز 

ملشاهدة الڤيديو


