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 في الصـميم
طبيعي أن يكون 71 باملئة من امليزانية للرواتب والدعوم 
ألن عقيدة العمل احلكومي هي توزيع الدخل دون عائد يذكر.. 
صحيح أن الدستور ألزم احلكومة بإيجاد عمل للشباب وهي 
مجبرة أن تبدل هياكلها لتستوعب األعـــداد الكبيرة من 
اخلريجني لكنها بسبب سوء اإلدارة لم حتقق إنتاجية تذكر.. 
حل هذه املعضلة هو البدء باالقتصاد املشترك أي أن احلكومة 
تشارك باألرض وهم يشاركون برأس املال واإلدارة، وبذلك 

توجد قطاع جديد يساهم في خلق فرص للتوظيف!!

Estabraq02@ ا�صتربق
املفروض التصريح يكون: »سنرفع مستويات ضخ املياه لتلبية احتياجات 
املواطن الكويتي«. مو تبي الكويتي يخفض مستوى نظافته بسبة شبكاتكم الدايخة

lawyerdana@ املحامية دانة الر�صيد
القانون يطال اجلميع بال استثناء املطلوب هو تفعيل دور شرطه البيئة 
وتواجدهم الفعال في احملاكم كونها اماكن مهمه وبها عدد كبير من اجلماهير 

لتحرير املخالفات للمدخنني لفرض هيبة القانون

roooowy@ اأروى الوقيان
الناشط االنساني واحلقوقي ليس مالكا، مجرد شخص لديه قضية يدافع 
عنها، عدا ذلك هو شخص عادي، و غير مثالي و ممكن يكون كوميدي باحلياة و 

رمبا سوداوي، قولبة األشخاص بطابع مثالي بسبب طبيعة نشاطهم غلط.

Salnesf@ �صامي عبداللطيف الن�صف
من املفاهيم املعكوسة...في كل بلدان العالم اذا رأي احد الفساد والهدر املالي 
احلكومي ف رد الفعل الطبيعي هو املطالبة بوقفة واحملاسبة الشديدة ملن يقوم 
به ... ضمن اوضاعنا املقلوبة بدل وقف الهدر يتسابق الناخب والنائب علي تقدمي 

مطالب تهدر ما تبقي مستشهدين بالهدر احلكومي بدل من طلب وقفه!
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أعلنت اللجنة املنظمة في قرية 
صباح األحمد التراثية عن إطالق 
ــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة  ــد م ــزي امل
اخلاصة للعائالت ضمن مهرجان 

ــوروث الشعبي اخلليجي، وسط  امل
حضور جماهيري الفت من املواطنني 
واملقيمني وأبناء دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

وأضافت اللجنة أن القرية اكتست 
حلة وطنية مبناسبة حتضيراتها 
الحتفاالت األعــيــاد الوطنية، حيث 
ستقدم الكثير من البرامج والفعاليات 

واألنشطة التي ستبرز بهجة وفرحة 
املواطنني واملقيمني بهذه املناسبات 

العزيزة.
ــرت أن القرية شهدت خالل  وذك
عطلة الــربــيــع كــثــافــة جماهيرية 
ــة الــعــديــد من  ــام كــبــيــرة، وســـط إق
الــبــرامــج والــفــعــالــيــات، كما قامت 
القرية باستقبال أعضاء مجلس إدارة 
جمعية املنصورية وضاحية عبدالله 
السالم التعاونية خالل رحلة قاموا 
بها مع العائالت واألهالي، إلى جانب 
زيارة أعضاء اجلالية السودانية في 
ــالع على  الكويت، وذلــك بهدف اإلط

املكنون التراثي والثقافي في القرية.
ــن جــانــب آخـــر أعــلــنــت القرية  م
عن تقدمي إنترنت مجاني لروادها 
ــاالت  ــص ــع شــركــة اإلت بــالــتــعــاون م
الكويتية »فيفا«، حيث سيمكن كافة 
ــي خــدمــات  اجلــمــهــور االســتــمــتــاع ف
االنترنت و«الــواي فاي« طوال فترة 
وجــودهــم فــي قرية صباح األحمد 
ــة فـــي الــســاملــي  ــع ــواق ــة ال ــي ــراث ــت ال

»الكيلو59«.

بابا الفاتيكان يطلق 
تطبيقًا رقميًا للصالة معه!

أطلق بابا الفاتيكان، فرانسيس، تطبيقا رقميا 
جديدا اسمه »اضغط لتصلي«، وشجع الناس على 

حتميله في هواتفهم وحواسبهم.
ويتضمن التطبيق اجلــديــد النسخة األحــدث 
ملنصة الفاتيكان الرقمية، التي تعرف أيضا بـ 
»الشبكة العاملية للصالة مع البابا«، الصالة التي 
جتري ضمن خطبة البابا فرانسيس األسبوعية، 
والتي يلقيها أمام عشرات آالف احلضور املجتمعني 

في ساحة »St. Peter«، في روما.
وأشار البابا إلى أهمية التطبيق الرقمي في إتاحة 
الفرصة للناس بالصالة معا، حيث يقوم األخير 
بتنبيه املستخدمني إذا ما أراد البابا الصالة للسالم 
العاملي أو لبلد منكوب، حتى يلتحقوا بصالته التي 

يقوم بها، أينما كانوا على وجه األرض.
وكان البابا فرانسيس قد أكد مؤخرا على ضرورة 
توظيف وســائــل الــتــواصــل االجتماعي بالشكل 
الصحيح، إذ نقل عنه قوله: »اإلنترنت والتواصل 
االجتماعي تعد موارد في وقتنا الراهن، كما تشكل 
فرصة للتواصل املستمر مع اآلخر، بهدف تشارك 
القيم واملشاريع، وكذلك التعبير عن ضرورة صقل 

جموع الناس«.

فعاليات متنوعة

قرية صباح األحمد التراثية

والفارسي احلميدي  عائلتي 
لوفاة

وسمية علي عبدالله احلميدي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح جناته

شاب باكستاني ترك وظيفته ليصنع »العقال«

ـــر« شــاب باكستاني يعيش فــي حي  »ذاك
»الديرة« بالرياض، دفعه عشقه للمنسوجات 
واملالبس الشعبية على حد وصفه إلى التحول 

من وظيفته إلى صناعة »العقال السعودي« 
ــوام وأتقن  احلرفة التي ارتبط بها منذ 5 أع

تفاصيلها.

وقال ذاكر لـ«العربية.نت«: »كنت أعمل في 
إحــدى كبرى الشركات األملانية في املنطقة، 
وحينها دائــم التفكير في حرفة يــدويــة، ألن 
احلرفة أبقى للزمن وأهــم من الوظيفة، وهي 
أيضاً متيزني عن غيري، فقادني الشغف وحب 
صناعة األنسجة واخلياطة من العمل في قطاع 

الطاقة والكهرباء إلى صناعة الُعُقل«.
وأضــاف: »أفضل العمل في السعودية ألن 
أهلها طيبون، وهــي بلد آمــن، وفــي باكستان 
هناك في عائلتي حرفيون، وعندما سافرت من 
السعودية أخذت إليهم بعض املنسوجات من 
هنا فأحبوها وشجعوني على خوض التجربة 

والعمل احلرفي«.
وبني أنه فضل العمل في الهواية وحتويلها 
إلى مصدر رزق وتخلى عن وظيفته التي نال 

عليها شهادة عالية، على حد وصفه.
وفــي سياق حديثه عــن العقال املصنوع 
محلياً، أوضح الشاب الباكستاني ذاكر أن من 
أكثر األشياء التي كانت تلفت نظره في الزي 

السعودي العقال.

قرغيزستان تلزم الرئيس اعتمار قبعة »كالباك« 
تتجه قرغيزستان نحو إدخـــال تشريع 
من شأنه إرغــام رئيسها على اعتمار القبعة 
الوطنية في الزيارات الدبلوماسية إثر جدل 
بشأن إهــانــة طالت قبل عــام قطعة اللباس 
املصنفة كرمز وطني في هذا البلد الواقع في 

آسيا الوسطى.
فقد أيدت جلنة برملانية، أول أمس االثنني، 
اقتراح القانون الذي ينص أيضا على فرض 
غرامات على األشخاص الذين يهينون هذه 
القبعة، في خطوة أولى قبل إخضاع التشريع 

للتصويت البرملاني العام.
ويأتي هذا القانون بعد موجة غضب في 
البالد نهاية 2017 إثر نشر صورة لكلب يضع 
هذه القبعة التقليدية املسماة »كالباك« في 

عرض للكالب.
ــادة مــا تكون  وحتمل هــذه القبعة التي ع
بيضاء، رمزية هامة في قرغيزستان لدرجة أن 

البلد يخصص يوما وطنيا لها. قبعات الكالباك 

زوجة /  محمد عبدالله عبداحملسن الفارسي
ذاكر يصنع العقال السعودي يدوياً

قرية صباح األحمد التراثية تستعد لألعياد الوطنية


