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دعت اجلميع لتخطي العقبات التي تقوض حتقيق التكامل السياسي واالقتصادي واألمني

الكويت ترحب مبساعي احلكومة الصومالية الفيدرالية
والواليات االحتادية لتحقيق املصاحلة
رحبت الكويت باملساعي املبذولة من
احلكومة الصومالية الفيدرالية والواليات
االحت���ادي���ة لتحقيق امل��ص��احل��ة بالرغم
من التحديات داعية جميع األط���راف إلى
تخطي ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��وض حتقيق
التكامل السياسي واالقتصادي واألمني في
الصومال.جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة
مجلس األم��ن ح��ول الوضع في الصومال
التي ألقاها املندوب الدائم السفير منصور
العتيبي مساء االربعاء.
ودع���ا العتيبي إل���ى تغليب مصلحة
ال��دول��ة أم��ام أي��ة مصالح أخ��رى خاصة ،
الفتا الى ان الفترة املقبلة تعتبر حاسمة
ملستقبل الصومال في ظل اقتراب موعد عقد
االنتخابات العامة بحلول .2021 - 2020
واشار الى ان حتقيق املصاحلة ستكون
له نتائج إيجابية عديدة وسيمكن القادة
الصوماليني من البناء على ما حتقق من
إجنازات مهمة خالل الفترة املاضية ومنها
مواصلة تنفيذ الشق التقني في إطار خطة
النهج الشامل لألمن.
وذك��ر العتيبي ان من االجن���ازات ايضا
استكمال جلنة مراجعة الدستور املستقلة
للمراجعة األول��ي��ة للدستور االحت���ادي
املؤقت وإق��رار مسودة قانون االنتخابات
واالنتهاء من عملية حتديد مراكز تسجيل

الناخبني والتصديق على عدد من القوانني
املهمة .وأع���رب ع��ن تطلعه إل��ى مواصلة
احلكومة الفيدرالية جهودها الرامية إلى
تنفيذ اخلطة االنتقالية وإجن��از أجندتها
اإلص�لاح��ي��ة السياسية الشاملة مؤكدا
حرصها على حتقيق األه���داف التنموية
االقتصادية وتعزيز القدرات املالية الذاتية
وزيادة إيراداتها.
وع��ب��ر العتيبي ع��ن االس���ف لتعرض
الصومال للحوادث م��ؤخ��را وال��ت��ي تذكر
ب��اخل��ط��ورة ال��ت��ي متثلها ح��رك��ة الشباب
وغيرها من اجلماعات املسلحة.
وب�ي�ن “ان اس��ت��ه��داف ح��رك��ة الشباب
واجل��م��اع��ات املسلحة األخ����رى ملوظفي
األمم املتحدة ومنظمات اإلغاثة العاملني
في الصومال أم��ر مرفوض وندينه بأشد
العبارات وينبغي علينا في املجلس التعامل
معها ب��ك��ل ج��دي��ة وح��ك��م��ة ل��ض��م��ان ع��دم
تكرارها”.
وأوضح ان ما يثير القلق هو تنامي قدرة
تلك اجلماعات الذاتية في صناعة األجهزة
املتفجرة والعبوات الناسفة وذل��ك يضع
أهمية خاصة على حتقيق خطة إطار النهج
الشامل لألمن الهادفة إلى متكني قوات األمن
الوطنية حلماية الدولة من مخاطر اإلرهاب
والعنف املتطرف بطريقة تنسجم مع اخلطة

االنتقالية وهيكل األمن الوطني.
وفيما يتعلق باحلالة االنسانية أوضح
العتيبي ان استمرار انعدام األمن الغذائي
وارت���ف���اع أع����داد امل��ش��ردي��ن داخ��ل��ي��ا إل��ى
مستويات خطيرة والذين بلغ عددهم حاليا
6ر 2مليون شخص مبعث للقلق الشديد.
وأضاف ان التنبؤات عن حالة املناخ غير
مشجعة وتنذر بقدوم موسم جاف جديد
بسبب شح األم��ط��ار وه��و ام��ر مثير للقلق
معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى عدم
متكن الصومال من تلبية احتياجات اإلنتاج
الزراعي لهذا العام.
وأب��دى تفاؤله من اخلطوات التنموية
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة
الصومالية والتي أسهمت في إقرار صندوق
النقد الدولي باستيفاء الصومال لشرط
معيار الترتيب االئتماني وهي خطوة مهمة
في طريق تخفيف عبء الديون عن الدولة
ف��ي إط��ار م��ب��ادرة البلدان الفقيرة املثقلة
بالديون.
وج���دد العتيبي دع��وت��ه ال��ى ض��رورة
اح���ت���رام س��ي��ادة ال��ص��وم��ال واس��ت��ق�لال��ه
السياسي ووحدته داعيا املجتمع الدولي
إلى مواصلة تقدمي الدعم السياسي واملادي
للحكومة الفيدرالية الصومالية لتمكينها من
إعادة بناء الدولة وإرساء االستقرار فيها.

مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور العتيبي

ارتفاع في الرطوبة ودرجات احلرارة بني  47إلى  49درجة

«األرصاد» :هدوء تدريجي في الرياح وانخفاض
طفيف في درجات احلرارة نهاية األسبوع
ق��ال��ت إدارة األرص���اد اجلوية
ال��ك��وي��ت��ي��ة إن م��ن��خ��ف��ض الهند
املوسمي بدأ باالنحسار التدريجي
ما ي��ؤدي إل��ى ه��دوء تدريجي في
سرعة الرياح وارتفاع للرطوبة
النسبية وظهور للسحب املنخفضة
واملتوسطة مع انخفاض طفيف فى
درجات احلرارة.
وأض�����اف م���راق���ب ال��ت��ن��ب��ؤات
اجل��وي��ة ف��ي اإلدارة عبدالعزيز
القراوي في تصريح لوكالة األنباء
الكويتية (كونا) ان الطقس شديد
احل��رارة والرياح شمالية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
على فترات تتراوح ما بني  15و40
كيلومترا في الساعة وتظهر بعض
السحب العالية ودرجات احلرارة
العظمى املتوقعة ما بني  47و 49
درجة مئوية وحالة البحر خفيف
إلى معتدل املوج ما بني  2و 5أقدام.
وأوض���ح ال��ق��راوي أن الطقس
امل��ت��وق��ع سيكون ح��ار إل��ى حار
نسبيا وال��ري��اح شمالية غربية
خفيفة إل��ى معتدلة ال��س��رع��ة ما
بني  12و 35كيلومترا في الساعة
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة
ما بني  29و 31درجة مئوية وحالة

نهاية اسبوع حارة وفي االطارعبد العزيز القراوي

البحر خفيف إلى معتدل املوج ما
بني  2و 5أقدام.
وأشار إلى أن الطقس نهار اليوم
سيكون ش��دي��د احل����رارة ورطبا
نسبيا على امل��ن��اط��ق الساحلية
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة

االجتاه تتحول الحقا إلى جنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
ما بني  8و 30كيلومترا في الساعة
ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة
ما بني  46و 48درجة مئوية وحالة
البحر خفيف إلى معتدل املوج ما

بني  1و 4أقدام.
وتوقع القراوي الطقس مساء
اليوم سيكون حارا نسبيا ورطبا
نسبيا خ��ص��وص��ا ع��ل��ى املناطق
الساحلية وال��ري��اح جنوبية إلى
شمالية غربية تتحول إلى متقلبة

االجتاه خفيفة إلى معتدلة السرعة
ما بني  6و 28كيلومترا في الساعة
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة
ما بني  27و 29درجة مئوية وحالة
البحر خفيف إلى معتدل املوج ما
بني  1و 4أقدام.
ولفت إل��ى أن الطقس املتوقع
نهار السبت سيكون حارا ورطبا
خصوصا على املناطق الساحلية
وال���ري���اح متقلبة االجت����اه إل��ى
جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ما بني  6و 28كيلومترا في
الساعة ودرجات احلرارة العظمى
املتوقعة م��ا ب�ين  43و 45درج��ة
مئوية وحالة البحر خفيف إلى
معتدل امل��وج يعلو أحيانا ما بني
 1و  3أق���دام .وأف���اد ب��أن الطقس
امل��ت��وق��ع م��س��اء ال��س��ب��ت سيكون
ح���ارا نسبيا ورط��ب��ا خصوصا
على املناطق الساحلية والرياح
جنوبية شرقية إلى متقلبة االجتاه
خفيفة إل��ى معتدلة ال��س��رع��ة ما
بني  6و 26كيلومترا في الساعة
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة
ما بني  28و 30درجة مئوية وحالة
البحر خفيف إلى معتدل املوج ما
بني  1و 3أقدام

السعدون  :موسم «سهيل» غد ًا
ويشاهد في الكويت  5سبتمبر
ويستمر حتى  16أكتوبر
قال الفلكي الكويتي ع��ادل السعدون
امس ان موسم جنم (سهيل) يبدأ السبت
املقبل وميتد  53يوما حتى دخول الوسم
في  16اكتوبر املقبل.
واضاف السعدون في تصريح لوكالة
االنباء الكويتية (كونا) ان لنجم (سهيل)
ارب���ع جن���وم ت��ش��رق ف��ي ال��ف��ج��ر تباعا
ك��ل واح���دة بعد  13يوما وه��ي الطرف
واجلبهة وال��زب��رة والصرفة وكلها من
جنوم برج االسد.
واوض���ح ان اه��ل اجل��زي��رة العربية
يستبشرون ب��ط��ل��وع ال��ن��ج��م املشهور
(سهيل) فمع طلوعه تبدأ حقبة جديدة
من فصول السنة اذ ينتظره اهل الكويت
واجلزيرة العربية بفارغ الصبر فبعد
طلوعه يلطف اجل��و قليال وي��ب��رد امل��اء
ويزيد الظل طوال ويطول الليل ويقصر
النهار ويقل عدد ساعات النهار املعرضة
حلرارة الشمس.
واضاف ان الشمس بهذا الوقت متيل
نحو اجلنوب وي��زداد اقترابها من خط
االفق يوما بعد يوم مما يجعل اشعتها اقل
حرارة ويكون متوسط درجات احلرارة
العظمى ف��ي االي���ام االول���ى  45درج��ة
والصغرى  28درجة مؤية.
واش��ار الى ان معظم سكان اجلزيرة
العربية كانوا يسكنون الصحراء وكذلك
اهل القرى وامل��زارع فقد ابتدعوا نظاما

عادل السعدون

لتقسيم السنة الى عدة مواسم وفصول
تبدأ مع طلوع سهيل ومن بعده الوسم
الى نهاية املواسم املعروفة.
وب�ين ال��س��ع��دون ان جن��م سهيل من
النجوم اجلنوبية ويعد ثاني املع جنم
في السماء بعد جنم الشعرى اليمانية
(امل���رزم) ويبعد عن االرض  313سنة
ضوئية وتبدأ رؤيته بالعني في الكويت
بتاريخ  5سبتمبر املقبل.

«الشاوي» مهنة قدمية في الكويت تالشت مع التطور واحلداثة
ال���ش���اوي كلمة مستوحاه
من (الشاه) في اللغة العربية
وكانت تطلق قدميا على راعي
ال��غ��ن��م ال����ذي ي��س��رح ب��ه��ا في
الصحراء حيث اعتمد الكويتيون
في املاضي على املاعز واالغنام
لتزويدهم باللنب ما جعل معظم
العائالت حتتفظ بها في بيوتها.
وق����د اع���ت���اد ال���ن���اس في
الكويت قدميا على أخذ أغنامهم
إل���ى ال��ش��اوي ص��ب��اح ك��ل ي��وم
ليسرح بها ما يساعد األهالي
على التخلص من االغنام أثناء
النهار فيتجنبوا زيادة األوساخ
وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ص��اري��ف
اطعامها واب��ع��اده��ا ول��و حلني
عن بيوتهم الضيقة التي ال تكاد
تسع أهلها في ذلك احلني.
وح���ول ه���ذا امل��وض��وع ق��ال
الباحث في التراث الكويتي محمد
جمال في كتابه (احلرف واملهن
واألن��ش��ط��ة التجارية القدمية
ف��ي ال��ك��وي��ت) إن (ال���ش���اوي)
ك���ان يحتفظ ع���ادة ب(ح���وش
أو حوطة أو جاخور) أي فناء
واس��ع إلستقبال األغ��ن��ام فيها
متهيدا لتجميعها وأخذها للرعي
خارج السور وقد انتشر عدد ال
ب��أس به من ه��ذه (اجلواخير)
في مدينة الكويت وكان لكل عدد
من األحياء املتجاورة (شاوي)
خاص بهم .وأوض��ح جمال أن
(الشاوي) كان يصطحب عادة
معه (حمارا) لنقل حاجاته التي
يضعها داخ���ل (اخل���رج) وهو

كيس خاص ينسج من الصوف
وي��ث��ب��ت ف����وق ظ��ه��ر احل��م��ار
ويستخدمه أيضا لوضع صغار
األغنام عند والدتها كما يستخدم
احل��م��ار للركوب عندما يشعر
بالتعب من املشي.

وأض��اف أن (ال��ش��اوي) كان
يتوجه باألغنام واملاشية إلى
البر خ��ارج سور الكويت حيث
أماكن تواجد العشب وآبار املاء
السيما في فصل الربيع فيتركها
لترعى من العشب ويقوم بجلب

امل��اء لها ووضعه في إن��اء كبير
حتى ينتهي النهار فيعود بها مع
بداية الغروب إلى املدينة عندما
متتلئ اضرعها باللنب.
وأش������ار إل����ى أن ال���رع���اة
ف��ي منطقة ال��ش��رق يتوجهون

بأغنامهم إل��ى خلف دروازة
البريعصي ف��ي املنطقة التي
ت��س��م��ى اآلن امل��ن��ص��وري��ة أم��ا
الرعاة في منطقة القبلة فكانوا
يتوجهون إلى الشامية.
ول���ف���ت إل����ى أن م���ن أب���رز

األعشاب التي تنمو في صحراء
ال��ك��وي��ت (ال��ع��رف��ج واحل��م��ض
وال��رب��ل��ة) وه���ي ت��س��اع��د على
ازدي���اد كمية اللنب في املاشية
وتعطي اللنب والزبد والسمن
البلدي وك��ذل��ك حل��وم األغ��ن��ام

نكهة خاصة يرغب فيها الناس.
وأف��اد بأن تلك النباتات تقل
عادة في الصيف لكنها ال تنقطع
وتتناولها األغنام وه��ي جافة
حيث يطلق عليها (حميس)
وي���ت���راوح ع���دد األغ���ن���ام ل��دى

الشاوي الواحد ما بني  150إلى
 250رأس��ا معظمها من املاعز
حيث أن أغلبية ال��ن��اس قدميا
كانت تفضل تربية املاعز على
النعاج ف��ي البيوت لنظافتها
نسبيا.
وق����ال أن (ال���ش���اوي) ك��ان
يتقاضى ما بني  4آن��ات إل��ى 6
آنات بالشهر مقابل كل رأس غنم
يرعاه وقد ازداد املبلغ إلى نصف
روب��ي��ة ث��م إل��ى روب��ي��ة واح��دة
في اخلمسينيات في حني كان
يتقاضى الشاوي روبية واحدة
مقابل كل عنز يتم تلقيحها.
واس����ت����ط����رد ج����م����ال أن
(الشاوي) يعرف جميع األغنام
التي يرعاها كما تعرفه األغنام
أيضا وه��ي تتبعه أينما توجه
مع قطيعه مبينا أنه عند عودة
األغنام مساء إلى املدينة يتوجه
أصحابها إلى الشاوي لتسلمها
وبعضها إل��ى بيوت أصحابها
مل��ع��رف��ت��ه��ا ب��ال��ط��ري��ق وي��ك��ون
الشاوي مسؤوال عن فقدان أو
ضياع أي واح��دة من االغنام أو
املاعز في قطيعه.
وذكر أن من أشهر الذين عملوا
ف��ي ه��ذه املهنة قدميا (ش��اوي
زويد) في دروازة العبدالرزاق
و(شاوي بن سالمة) في املطبة
و(ش���اوي عبيد) في الصوابر
و(ش����اوي م��ص��ل��ح) ف��ي فريج
ع��ل��ي��وه و(ش����اوي ظ��ب��ي��ه) في
القبلة و(شاوي مزيد) في فريج
الغنيم.

