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املهبولة من مناطــق الكويت، وقد قيل 
في تسميتها الكثير من األقاويل والشروح، 
بعضهم نسبها إلى امرأة مختلة عقليا سكنتها 
وكانت تخيف الناس، أنا شخصيا ال أقره وال 
أقبله، ورأي آخر يقول إنها منطقة مرتفعة 
وال حتتفظ مبياه األمطار لنفســها، ولكن 
كانت تفيض به علــى أرض أخرى، لذا مت 
وصفها بهذا االسم ألنها ال حتتفظ بالشيء 

الذي ينفعها لنفسها!
املهبولــة التي أكتب عنها اليوم تبعد ٢٩

كم عن العاصمة الكويت و١٠ كم عن مدينة 
األحمدي، ومت تقسيمها إلى ٤ قطع.

الغنيم عن  يقول د.يعقــوب يوســف 
تسميتها: ســميت بهذا االسم عندما كانت 
أرضا خالية يشــقها مســيل مياه األمطار 
باندفاع وقوة في اجتاه البحر، وهذا املسيل 
يكسب األرض خصبا فيجعلها ممتلئة بشتى 
األعشاب، وكانت العرب تسمى األرض التي 

يكثر نباتها مجنونة!
على العموم تبقــى املهبولة (أم هبولة) 
موقعا كويتيــا، واألكيد أن له تاريخا قدميا 
غائرا في الزمــن، وواضح أن املهبولة فيها 
حكايات وروايات بعضها يعود ألكثر من ألف 
وخمسمائة سنة فارتفاعها عن البحر القريب 
منها ووجود آبار مياه حلوة فيها يجعل منها 

محطة من محطات التاريخ الكويتي.
- دخلت املهبولة ألكثر من مرة فوجدت أنها 
بحاجة إلى خطة مداخل جديدة على طريق 

الفحيحيل السريع.
- اليوم املهبولة بها ١٩٨٥٢٣ نســمة وأكثر 
من ١٢٩٣ عمارة ســكنية و٤٥ منزال خاصا 
و١٨٦٩٨ شقة و٢٣٥٧٨ أسرة و١٥٣٣٨٦ عازبا!

اذا اســتمر احلال كما هو عليه اآلن في 
املهبولة، فاألكيد نحن أمــام أزمة في هذه 

املنطقة التي تقفز في عدد السكان!

٭ ومضة: تشهد منطقة املهبولة تطورا عمرانيا 
متسارعا بعد جائحة كورونا، وهي اليوم من 

أكبر مناطق محافظة األحمدي وتضم الكثير 
من املطاعم والكافيهــات واحملال التجارية 
والبقاالت واملطاحن والعيادات الطبية اخلاصة 
ومحالت الصرافة والصيدليات واملستشفيات 
والفنادق والشقق الفندقية واملدارس اخلاصة 
القــدم واملعاهد الصحية  وأكادمييات كرة 
وفروع البنوك والكليات واملعاهد اخلاصة، 
وهذا يتطلب دوريات شرطة وأمن على مدار 
الســاعة، خاصة أن (سواق املهبولة) حولوا 
شوارعها إلى أرض ســباق وجتاوزوا كل 
حدود املسموح في مخالفات مرورية تتطلب 
املزيد من احلزم (من أمن العقوبة أساء األدب)، 
ما يعني أن يتم مراقبة شوارعها وتسجيل 
املخالفات وتفعيل التسفير العاجل للمخالف 
ومتجاوز اإلشارة احلمراء والسياقة برعونة!

٭ آخر الكالم: شوارع املهبولة وتشاطر (السواق) 
هناك يتطلب احلزم، وكلنا طبعا يذكر أيام 
اجلائحة في كورونا ماذا جرى في املهبولة 

من أحداث!

٭ زبدة احلچي: من يدخل شــوارع املهبولة 
ويرى كيف هو وضع املرور في هذه املنطقة 
من انفالت السواق في الشوارع والتشاطر 
في التجاوز واجلــرأة والوقاحة في (أبيخ) 
صورها في وجود (ســواق) ال يحترمون 
قوانني املرور ويستعرضون في غياب سيارات 

الشرطة واألمن!
أنا شــخصيا أعرف أن املسؤولني عن 
املرور ال يقبلون باستهتار سواق املركبات 
الصغيــرة والكبيرة واملؤمل أن يتم تطبيق 
أعلى جزاءات العقاب ومنها التسفير وإرجاع 
هذا السائق املخالف لديرته، ال بارك اهللا فيه 

وال في أخالقه!
املهبولة بحاجة إلى حزم مروري ال يقبل 
أبدا التردد، فاملاء زاد على الطحن، «ويا غريب 

كن أديب» نحطك على رؤوسنا!
.. في أمان اهللا.

ومضات

املهبولة «هبلتنا»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

٣٩٩٥ دينارًا متوسط دخل األسرة الكويتية شهريًا

ثامر السليم

أعلنت املدير العام لإلدارة 
املركزية لإلحصــاء باإلنابة 
القبندي أن متوســط  منية 
الشــهري لألســرة  الدخــل 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتســاب القيمة اإليجارية 
بلغ ٣٩٩٤٫٩ دينارا (نحو ١٣
ألف دوالر) مقارنة بـ ٣٣٥١٫١

دينارا (نحو ١٠٫٩ آالف دوالر) 
وبزيادة نسبتها ٢٫٢٪ مقارنة 
مبســح الدخل واالنفاق عام 

.٢٠١٣
فــي  القبنــدي  وقالــت 
أمــس  تصريــح صحافــي 
على هامــش مؤمتر «إطالق 
نتائج مسح واإلنفاق والدخل 
لســنة ٢٠٢١» إن متوســط 
الدخل الشهري لألسرة غير 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتســاب القيمة االيجارية 
بلــغ ٩٣٩٫٨ دينــارا (نحو ٣
آالف دوالر) مقارنة بـ ١١٣١٫٥

دينارا (نحو ٣٫٧ آالف دوالر) 
وبزيادة نسبتها ٢٫٣٪ مقارنة 
مبســح الدخل واإلنفاق في 

عام ٢٠١٣.
وأضافــت أن متوســط 
اإلنفــاق الشــهري لألســرة 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتساب القيمة اإليجارية بلغ 
٣٢٩٦٫٦ دينارا كويتيا (نحو 
١٠٫٨ آالف دوالر أميركــي) 
بزيادة نسبتها ٥٫٦٪ مقارنة 
مبسح الدخل واإلنفاق في عام 
٢٠١٣ في حني بلغ متوســط 
اإلنفــاق الشــهري لألســرة 
الكويتية مع احتساب القيمة 
اإليجارية ٤١٣٨٫٨ دينارا (نحو 

١٣٫٥ آالف دوالر).
وأوضحت أن متوسط 
اإلنفاق الشهري لألسرة غير 
الكويتية في عام ٢٠٢١ دون 
احتساب القيمة اإليجارية 
بلــغ ١٠٧١٫٣ دينــارا (نحو 
٣٫٥ آالف دوالر) بزيــادة 
مقارنــة   ٪٤٫٤ نســبتها 
مبســح الدخــل واإلنفــاق 
فــي عام ٢٠١٣ في حني بلغ 

الضرورية لرسم السياسات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للدولة على أســس علمية، 
حيث يوفر هذا املسح بيانات 
مهمة تخدم أغراض تخطيط 
برامــج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وذكرت أن نتائج مســح 
الدخــل واإلنفــاق األســري 
تســتخدم كأســاس لوصف 
وحتليــل مجموعة واســعة 
مــن القضايــا االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، أهمها توفير 
قاعدة عريضة من البيانات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والدميوغرافية والتعرف على 
السلع واخلدمات االستهالكية 
في املجتمع الكويتي مبختلف 
مســتوياته والتعــرف على 

التوزيع النسبي لالنفاق.
وأضافــت أن مــن أهــم 
نتائج مسح الدخل واإلنفاق 
انهــا تســتخدم  األســري 
كأســاس لوصف وحتليل 
مجموعة واسعة من القضايا 
االقتصاديــة واالجتماعية 
وحســاب متوسطات دخل 

اإلنفــاق علــى األساســيات 
والكماليات والنقل والسكن 
وغيرهــا، مبينا أن املســح 
يعطي تفصيال واســعا لكل 

أوجه اإلنفاق والدخل.
وأضاف مهدي أن نتائج 
املســح توفر قاعدة بيانات 
مبنية على منهجية معتمدة 
دوليا وإقليميا؛ ما يســاعد 
على استخدامها في صناعة 
االقتصاديــة،  السياســات 
موضحــا ان نتائج املســح 
تعتبــر مهمــة وتلعب دورا 
كبيــرا فــي وضــع اخلطط 
والقــرارات  والبرامــج 
والتشريعات اخلاصة باخلطة 

اإلمنائية للكويت.
وأشــار إلــى أن النتائج 
ستنشر على املوقع الرسمي 
املركزيــة لإلحصاء  لإلدارة 
لتكــون بياناتــه متوافــرة 
ومتاحــة للجميــع ســواء 
الباحثــون  أو  الدارســون 
القــرار، مؤكــدا  أو صنــاع 
أن هذه النتائــج تعتبر من 
أهــم املشــاريع اإلحصائية 

بالكويت.

األسر واألفراد حسب مصادر 
الدخــل املختلفــة وتقييم 
مستوى وهيكل واجتاهات 
الرفاهية االقتصادية لألسر 
املعيشية من حيث توزيع 
الدخــل ودراســة العالقــة 
بني اخلصائص الســكانية 
والســكنية لألسر ودخلها 
من جهة والعالقة بني إنفاق 
األســر ودخلهــا مــن جهة 

أخرى.
وقالت القبندي إن رؤية 
«كويــت ٢٠٣٥» بتحويــل 
الكويــت إلــى مركــز مالــي 
وجتاري جاذب لالســتثمار 
تتطلب وجود جهاز إحصائي 
وطنــي يعمل علــى تعزيز 
النظام اإلحصائي وحتديثه 
البيانــات املطلوبــة  بــكل 
ومواكبــة أحــدث املعاييــر 

اإلحصائية الدولية.
من جهته، قال األمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة د.خالد مهدي في 
تصريح مماثل إن هذا املسح 
يجمع بــني مصــادر الدخل 
التي تناله كل أسرة وأوجه 

«اإلحصاء» أطلقت بالتعاون مع «التخطيط» و«البرنامج اإلمنائي» مسح «اإلنفاق والدخل» دون احتساب القيمة اإليجارية

(زين عالم) د.خالد مهدي ومنية القبندي وهيديكو هيدزيالك خالل املؤمتر الصحافي 

متوســط اإلنقاق الشهري 
لألســرة غير الكويتية مع 
احتساب القيمة اإليجارية 
١٠٧١٫٣ دينــارا (نحــو ٣٫٥

آالف دوالر).
وأشــارت إلى أن اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء انتهت 
من مشــروع مســح الدخل 
واإلنفــاق األســري (٢٠١٩-
٢٠٢١) بالتعاون والشــراكة 
مــع األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
ومكتب برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
ولفتت إلى أنه مت حتديد 
حجم العينة والتي تشــمل 
٤٠٣٢ أســرة موزعــة علــى 
١٢ شــهرا مبعدل ٣٣٦ أسرة 
شــهريا، حيث بلغت نسبة 
 ٪٣٣٫٣ الكويتيــة  األســر 
و٦٦٫٧٪ األسر غير الكويتية 
موزعة على جميع احملافظات.

وبينت أن هذا املشروع يعد 
من أهم املشاريع اإلحصائية 
وثاني أكبر مشروع ألي جهاز 
إحصائي، مبينة أنه وسيلة 
مــن الوســائل اإلحصائيــة 

املساحلي: ٢٠٢٣ سنة احلصاد في تعاونية صباح السالم
محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية صباح السالم التعاونية 
فايز مطلق املساحلي العازمي 
لـ «األنباء» أن ٢٠٢٣ ستكون 
سنة احلصاد، وسنعمل على 
توزيع ١٢٪ أرباحا، مع استقرار 
الوديعة على ١١ مليونا، مبشرا 
بأن النتائج املتوقعة للمبيعات 
قد تصل إلــى ٣٢ مليونا بعد 
افتتاح توسعة السوق املركزي 
٣ التي وفرت مبيعات يومية 

تتراوح بني ٣٥ و٥٠ ألفا.
واســتعرض خالل مؤمتر 
صحافي عقده بحضور رئيس 
جلنة املشتريات مجبل الشتلي، 
ورئيــس جلنــة اخلدمــات 
بــداح عمــاش  االجتماعيــة 
العجمي أبرز اإلجنازات التي 
حققهــا مجلس اإلدارة، حيث 
مت طرح ٣٣ محال لالستثمار، 

ق١ بجانب مستشفى الكويت 
قريبا، متوقعــا دخول لوازم 
العائلــة في ق١٠ العمل خالل 
شــهرين، وهو مكــون من ٣

أدوار وســرداب. بدوره، قال 
رئيس جلنة املشتريات مجبل 
الشتلي إن إدارة اجلمعية على 
مدى ٢٠ سنة من قبل القائمة 
اإلســالمية مكنتهــا مــن أن 

تصبح من الرائدين في العمل 
التعاوني، موضحا أن املنطقة 
تضم ٤ أسواق مركزية و١٥ فرع 
بقالة و٢ لوازم عائلة و٢ مكتبة 
و٢ متوين ومركزا للصيانة، 
ولدينا مخزون اســتراتيجي 
يكفي منطقة صباح الســالم 
ألكثر من ٦ شــهور وبضاعة 

مبليوني دينار.

مجبل الشتليفايز املساحلي العازمي والزميل محمد راتب  (ريليش كومار)

وذلك بعد االنتهاء من توسعة 
السوق املركزي وضم اإلدارة 
إليه، إلى جانب افتتاح العديد 
من احملالت واملاركات العاملية 
بعد عرضها لالســتثمار على 
الشركات الكبرى مثل الغامن أو 
يوريكا وغيرها من الشركات.
وأفاد بأن لدينا ٤ محالت 
سيتم افتتاحها في السوق ٥

العوفان: نهدف إلى تعريف األطفال
بتضحيات الشهداء عبر لعبة شعبية

دارين العلي

افتتح مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم بطولة الشهداء 
لكــرة القدم التي ينظمها مكتب الشــهيد ضمن فعاليات 
االحتفال باألعياد الوطنية للفئة العمرية بني ١٠ و١٤ عاما 
ويشارك فيها ١٦ فريقا من ضمنها فريق أبناء الشهداء.

وقال مدير عام املكتب صالح العوفان إن انطالق البطولة 
على مالعب نادي اليرموك الرياضي حتت إشراف االحتاد 
الكويتي لكرة القدم وتختتم يوم غد باحتفال تتوج فيه 

الفرق الفائزة باملراتب الثالث األول.
وأكد العوفان أن اختيــار لعبة كرة القدم لهذه الفئة 
العمرية لتكون ضمن برنامج االحتفال تهدف الى تعريف 
االطفال على الشــهداء الذين ضحوا بأنفسهم عبر لعبة 
شعبية يقبل عليها جميع االطفال، حيث ستسمى الفرق 
مبجموعات املقاومة من اجل تكريس الوطنية وحب الوطن 
وهو هدف من أهداف املكتب لتنمية الروح الوطنية لدى 
الناشــئة. يذكر ان الفائز في املركز االول في بطولة كرة 
القدم ســيحصل علــى ١٨٠٠ دينار واملركــز الثاني ١٢٠٠

دينار و٨٠٠ دينار للمركز الثالث.

صالح العوفان مع أحد الفرق املشاركة في البطولة

 القبندي: عينة املسـح اإلحصائي شـملت ٤٠٣٢ أسرة موزعة على ١٢ شـهرًا مبعدل ٣٣٦ أسرة شهريًا
 مهدي: النتائج توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة للمساعدة في صناعة السياسات االقتصادية

ملشاهدة الڤيديو

«الشؤون» تفتح التسجيل في البعثات الدراسية
أعلنت وزارة الشــؤون أن مركز تنمية 
املــوارد البشــرية فــي قطــاع التخطيــط 
والتطوير اإلداري فتح باب التقدمي للراغبني 
مــن موظفي الــوزارة في احلصــول على 
بعثة دراسية للدراسات العليا دبلوم عال 
ـ ماجستير دكتوراه، أو إجازة دراسية دبلوم 

بعد الثانوية - بكالوريوس ـ ليســانس، 
للعام الدراســي املقبل ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤ وذلك 
بهدف تطوير األداء املهني واالرتقاء مبستوى 
الكفاءة من خالل تنمية الذات بالتحصيل 
األكادميي، ابتداء من شهر فبراير اجلاري 

حتى نهاية شهر أبريل للعام ٢٠٢٣.


