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في أجمل من رذاذ املطر؟
في أجمل من قطرات السماء؟

نتوقع الشتاء ونتوقع نزول املطر!
ننظر إلى السماء والدمية التي اشتد سوادها!
أُحب رائحة املطر القادم مع فصل الشــتاء 

واألرض الندية!
املطر يثير فينا املشاعر وحب جتمع السحاب!
املطر يغسل نفوسنا من الداخل واخلارج!

يقول الشاعر محمود درويش في قصيدة 
طويلة اختزلتها في هذه األبيات:
من بالد الّسكاكني والعندليب
غير منديل أّمي

وأسباب موت جديد
مطر ناعم في خريف حزين

واملواعيد خضراء خضراء
والّشمس طني

ال تقولي رأيناك في مصرع الياسمني
كان وجهي مساء

وموتي جنني
وأنا ال أريد

مطر ناعم في خريف بعيد
والعصافير زرقاء، زرقاء

واألرض عيد
والعصافير طارت إلى زمن ال يعود

وتريدين أن تعرفي وطني
والذي بيننا

وطني لّذة في القيود
قبلتي ُأرسلت في البريد

وأنا ال أريد
من بالدي التي ذبحتني

غير منديل أّمي
وأسباب موت جديد

في عقيدتنا إذا اشتكينا من اجلدب وتأخر 
نزول املطر فزعنا إلى الصالة )االستســقاء( 
وتضرعنا إلى اهلل عز وجل العلي القدير أن يرسل 
علينا املطر وأحيانا يأتي الرد من القدير في محكم 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراراً( نوح: 11. التنزيل: )ُيْرِسْل السَّ

امتناع املطر يصيبنا بالقنوط، قال تعالى: 
ُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر  )َوُهَو الَِّذي ُيَنزِّ

ِميُد( الشورى: 28. َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَولِيُّ اْلَ

٭ ومضة: اللهم اسقنا وأغثنا واجعلها سقيا 
رحمة ال ســقيا عذاب، فأنت العالم بأحوالنا، 
فشــوارعنا مكشــوفة، وميزانياتها منهوبة، 
واحلصى كسر زجاج سياراتنا وسحك توايرنا 
وســلخت املطبات جيوبنا وليس لنا من معني 

إال اهلل.
رشــة مطر العام املاضي حفرت شوارعنا 

وخلفت مطبات وحفرا وانزالقات!
يا إلهي.. ال تكشــف فــي مطرك ما تبقى 
من مشروعاتنا، واجعل ما أنزلته )سقيا خير( 
ينبت الزرع ويدر لنا الضرع واحفظ لنا )بنيتنا 
التحتية( من كل فاسد، واكشف عنا البالء والهم 

واحلزن، فليس لنا من حام سواك!
َنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا َوإِْن َلْم َتْغِفْر  قال تعالى: )َقاال َربَّ
اِسِريَن( األعراف: 23. َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَ
نحب املطر ونخافه ألن شوارعنا )بردانة( 

تبي تغطي!
٭ آخر الكالم: هناك قاعدة شرعية تقول )درء 
املفاسد مقدم على جلب املصالح( وين مشكلتنا 
في درء املفاسد؟ األكيد أنها في امليزانيات حيث 
متر )باطــن ـ باطن ـ باطن( وآخر واحد ينفذ 

املناقصة بربع امليزانية!
٭ زبــدة الجي: إذا رشــة مطر بتكشف 

بالوينا، الناس تتساءل ما فائدة املطر لنا؟
لقد وصل القنوط بنا إلى الدعاء بالســتر 
في حــال نزول املطر؟ )نــزول املطر مدرارا( 
هذا يعني )غرقة الديرة( وغرق مواترنا بعد أن 

تلفت شوارعنا!
مطر جديد.. واهلل )مرزامنا ما هو بجديد( 

وال قادر على تصريف املياه؟
اللهم يا ربنا أنت املرجو واملأمول بإرسال 
الرياح املبشرات بالبشر والنجاح وغيثا تساوي 
به اآلكام والبطاح وترحم به منا من ال ذنب له 

وال خطيئة. 
وتبقى احلقيقة: يا ويل املقاولني الفاسدين 

من عذاب رب العاملني!
همسة أخيرة: في قصيدة للشاعر الكبير 
صاحب السمو امللكي خالد الفيصل أمير منطقة 
مكة املكرمة عنوانها من بادي الوقت يقول فيها:

ام من بــادي الوقت هذا طبــع األيَّ
ام مــا متــدي لياليها عذبــات األيَّ

ليالــي تواري مثــل األحالِم حلــو الَّ
محظور عنَّي عجاج الوقت يخفيها

أسري مع الهاجس الَّلي ما بعد ناِم
ر املاضي لنفســي وأســلِّيها وأصوِّ

أخالف العمر أراجع ســالف أعوام
ح ركاب فكــري عنــد داعيها وأنــوَّ

ه بارد عظامي تدفى على جال ضوَّ
واملاء يســوق مبعاليقــي ويرويها

إلــى صفالك زمانك عــلِّ يا ظامي
اشرب قبل اليحوس الطني صافيها

الوقــت لو زان لك يا صــاح ماداِم
يا ســرع ما تعتــرض دربك بالويها

حتَّى وليفــك ولو هيَّم بــك هياِم
ور األيَّام جتنــح بــه عواديها ســيَّ

ومضات

استغاثة..
»طق يا مطر طق«!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

رئيس األركان: تطوير منظومة »سرية املعلومات«
عبدالهادي العجمي

أكد رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريق الركن محمد 
اخلضر أن املؤسسة العسكرية 
تسعى دائما إلى تطوير عملها 
الــدول املتقدمة في  ومواكبة 
مجال احلوســبة الســحابية 
املتغير واملتطور بشكل سريع.
وأضــاف اخلضــر، خالل 
افتتاحــه مؤمتــر ومعــرض 
احلوسبة السحابية العسكرية 
صباح أمــس، أن هذا املؤمتر 
يعتبــر خطوة مــن خطوات 
عديــدة تســعى وزارة الدفاع 
بتوجيهــات قائدهــا األعلــى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، ومتابعــة 
وتعليمات النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد، 
إلى أن نكون في املقدمة لتطوير 
منظومة احملافظة على سرية 
املعلومــات وكيفية احملافظة 
عليها ملا لها من أهمية قصوى 
في احلفاظ على أمن وسالمة 
هذا الوطن العزيز الذي يحتم 
ويفرض علينا ديننا ووالؤنا 
أن نحافظ عليه من خالل األخذ 
بتلــك العلــوم التكنولوجية 
وحيازتهــا وتطويعها خلدمة 

الدفاع عنه.
وذكر اخلضر أن كل كلمة 
وجهد سيبذل في هذا املؤمتر 
سيتم االهتمام بها ستكون محل 
تقدير لنا ودراســتها واألخذ 
مبشورتها، كما سيتم االطالع 
على جميع البرامج واألجهزة 
التــي ســتعرض مــن خــالل 
مشاركة الشركات في املعرض 
والتي نعلــم أنها متخصصة 
في هذا املجال احليوي واملهم 
للمؤسسة العسكرية الكويتية، 
شاكرا كل املتحدثني والشركات 
احمللية والعاملية التي ساهمت 
فــي إجناح هذا احلــدث العام 

ودعمت بتواجدها إلجناحه.
قــال مديــر  مــن جهتــه، 
القطــاع احلكومي في شــركة 
مايكروســوفت علي حداد إن 
مايكروسوفت تتوافق رؤيتها 
الدفــاع، ونحــن  مــع وزارة 

للتطبيقــات العامة مثل بيئة 
التطوير والتدريب والتجربة 
والسحابة اخلاصة للتطبيقات 
احلساسة والســحابة الذكية 
لتوفير خدمات الســحابة في 
األماكن املنفصلة عن الشبكة 
لتوفير خدمة إنترنت األشياء 
والــذكاء االصطناعي بشــكل 
مباشر في اآلليات العسكرية ملا 
له من أهمية في تسريع اتخاذ 
الزمــان واملكان  القرارات في 
املناســبني. وأوضــح التــزام 
مايكروســوفت بدعم حكومة 
الكويت بخطة التحول الرقمي 
والتركيز على بنــاء القدرات 
الوطنية التي تعتبر العنصر 

تخليــص معامالتهم بشــكل 
ســريع والتكلفة تقل بشــكل 
كبير وكذلك سيستفيدون منها 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة. وحتــدث املدير 
االختصاصي في شركة سيسكو 
سيستمز م.مازن أبوجنم عن 
كيفية الولوج إلى احلوســبة 
السحابية، وعن أهمية احلفاظ 
على أمــن املعلومات وكيفية 
حتسني أداء التطبيقات. وأكد 
أبوجنــم أهميــة التوافق بني 
مراكز البيانات املوجودة داخل 
املؤسسة وشركات احلوسبة 
الســحابية املشــغلة لضمان 

أفضل جتربة للمستخدم.

األساسي بالتحول الرقمي.

تداول واسع
بدوره، قــال رئيس قطاع 
تقنيــة املعلومات فــي هيئة 
التورة إن  االتصاالت محمــد 
التحول الرقمي من أكثر األشياء 
تــداوال في عالــم تكنولوجيا 
املعلومــات وذلــك إلمكانيــة 
استخدام تكنولوجيات حديثة 
مثل الذكاء االصطناعي واملدن 
الذكية، مشــيرا إلى أن معظم 
احلكومات بدأت تتحول على 
هذه البيئة لسهولة استخدامها 
وتطويرها وسيســتفيد منها 
املواطنون واملقيمون من خالل 

أكد حرص املؤسسة العسكرية على تطوير عملها ومواكبة الدول املتقدمة في مجال احلوسبة السحابية

فخورون بهــذا التعاون الذي 
يســاهم فــي تســريع عجلة 
التحــول الرقمــي في اجليش 
الكويتي اعتمادا على سحابة 

مايكروسوفت.
وأكــد حداد التزام شــركة 
مايكروسوفت بتوفير أحدث 
الســحابة،  مــن  التقنيــات 
باإلضافة إلى تطوير الكوادر 
احمللية في اجليش الكويتي ملا 
له من أهمية في تسريع عجلة 
التحــول الرقمي. وأكد توفير 
عدة أنواع من الســحابة التي 
تناسب اجليش وطبيعة عمله 
األمني وامليداني، حيث ستوفر 
مايكروسوفت السحابة العامة 

)أحمد علي( الفريق الركن محمد اخلضر خالل جولته في معرض احلوسبة السحابية العسكرية  

اخلضر استقبل آمر الكلية اجلوية اإليطالية
استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر مبكتبه صباح 
أمس آمر الكلية اجلوية اإليطالية العميد طيار 
باولو تارانتينو يرافقه امللحق العسكري 
جلمهورية إيطاليا الصديقة العقيد طيار 

ڤيتو كــراكاس والوفد املرافق له. كما مت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل 
تطويرها وتعزيزها بني البلدين الصديقني. 

ملشاهدة الڤيديو

ً »املستقبل الطالبي« تزيح »املستقلة« في انتخابات »التطبيقي« بـ ٥٨٧٢ صوتا

عبداهلل الراكان

بفــارق 3١ صوتــا، فازت 
قائمة »املســتقبل الطالبي« 
الهيئــة  بنتائــج انتخابــات 
طلبــة  الحتــاد  اإلداريــة 
»التطبيقــي«، حيث حصلت 
على ٥87٢ صوتا، وســحبت 
البســاط من قائمــة القائمة 
املستقلة التي اكتسحت العام 
املاضي بـ٥84١ صوتا، وأخيرا 
جاءت »الوحدة اإلسالمية« بـ 

١4٩صوتا فقط.
انتخابــات احتاد  وكانت 
طلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
قد انطلقت صباح أمس حيث 
تنافس عليها 3 قوائم طالبية 
هي قائمة املستقبل الطالبي، 
والقائمة املســتقلة، وقائمة 
الوحدة االسالمية. وأجريت 
االنتخابات التي شهدت اقباال 
متوسطا في ١3 مقرا للتصويت 
موزعة على مختلف الكليات 
واملعاهد.  من جهته، قال عميد 

العملية االنتخابية وكان هناك 
ضبط مســبق لهذه العملية 
وكان هنــاك تفاعــل من قبل 
املدير العام بحضوره شخصيا 
وحضور نــواب املدير العام 
وعميد الشؤون الطالبية مع 
عمادة الكلية ورؤساء االقسام 
واالمور من احسن الى احسن.
 من جهتــه، قال مســاعد 
الطالبية  العميــد للشــؤون 
)بنــني( فــي الكليــة د.طالل 
الزنكي: ان االنتخابات متنح 
الثقــة في نفســه،  الطالــب 
وجتعله يؤدي دوره بأريحية 
دون اي ضغــوط، وتعلــم 
الطالب ان يكون عنده ضمير 
في التصويت ويكون واثقاً من 
نفسه ان الصوت سيكون ملن 
ميثلــه خير متثيل، وهذه ما 
هي إال جتربة وعملية مصغرة 
ملجلــس االمــة، او املجلــس 
البلــدي. ولفــت الزنكي الى 
اننا نعاني كمساعدي عمداء 
للشــؤون الطالبية ان هناك 
اعالنات فيهــا فئوية وهناك 

تكسب انتخابي وهناك بعض 
القبلية والطائفية وشيء من 
العنصريــة، ولكن نحن في 
كلية الدراسات التكنولوجية 
جلسنا مع طلبتنا وانا اخذت 
منهم الوعود والثقة باملوافقة 
علــى ان يكونوا عند حســن 
الظــن بهم وان يكونوا حتت 

مظلة الكويت.
يتعلـــــــق  وفيمـــــــا 
باالنتخابــات، فقد شــهدت 
كلية الدراسات التكنولوجية 
منافسة شــديدة وحضورا 
قويا عكس ما شهدته كليات 
الشــويخ، فكانت  ومعاهــد 
الطلبــة مســتمرة  حركــة 
وتواجــد عــدد كبيــر مــن 
كوادر القوائم، وكان واضحا 
سعي القائمتني املتنافستني 

لالكتساح.

التربية األساسية
وفــــي كليــــة التــربية 
االساسية بنني، قالت رئيسة 
اللجنــة د.مرمي الشــيرازي 

ان احلضور بــدا قويا فور 
فتح صناديــق االقتراع في 
الســاعة ٩ صباحا ولوحظ 
حضور االهازيج والشيالت 

بني القوائم الطالبية.
واضافت ان العملية تسير 
بتنظيم شديد ومحكم دون 
اي معوقــات، مشــيرة الى 
ان اللجنة يســودها الهدوء 
واالنضبــاط بالكامــل فــي 
الداخل واخلارج، الفتة إلى 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
اللجنة للتسهيل على الطالب 
خالل العمليــة االنتخابية، 
ت حتى الســاعة ١٢  وصــوَّ
ظهرا ٥٠٠ طالــب من اصل 

3٩8٠ طالبا.
التربيــة  كليــة  وفــي 
األساســية بنــات، شــهدت 
العملية االنتخابية حضورا 
كثيفــا مــن قبــل الطالبات 
وحدثت بعض املشــاحنات 
بني الطالبات بسبب االزدحام 
وطابور الدور، ولكن التنظيم 
اجليد من قبل اللجنة املشرفة 

ساعد في حل هذه املشاكل. 
وقالت رئيسة جلنة االقتراع 
في كلية التربية األساسية 
بنات خالدة الفضالة ان إقبال 
الطالبات على التصويت كان 

كبيرا جدا.

الدراسات التجارية
وفــي كليــة الدراســات 
التجارية بنات كان املشــهد 
االنتخابــي أكثــر حضــورا 
عــن بقيــة الكليــات، حيث 
لوحــظ حضــور كثيف من 
قبل الطالبات، وقالت اميان 
اجلســاس رئيســة جلنــة 
البنات من مكتب الشــؤون 
الطالبية في الكلية: ان عدد 
الطالبــات الالتي يحق لهن 
التصويت بلغ 4٩٠٠ طالبة، 
مشيرة إلى ان عملية االقتراع 
جتري بشكل جيد، واألمور 
تسير على النحو املطلوب 
دون أي مشكالت، مبينة ان 
العمادة اســتعدت منذ أكثر 
مــن أســبوع لهــذا احلدث 

الكبير من خالل جلان عدة 
تشــارك في تنظيم العرس 
الدميوقراطي الذي يعبر عن 
الهيئة ومكانتها الكبيرة بني 
جميــع الكليــات، موضحة 
أن عدد األصوات حتى قبل 
صــالة الظهــر يتجــاوز الـ 
6٠٠ طالبة، مشددة على أن 
عملية التصويت تتم بالهوية 
الطالبية، ومينع أي تصوير 

للورقة االنتخابية.
وفــي كليــة الدراســات 
التجارية بنني كان احلضور 
اللجنــة  أمــام  متوســطا 
وبداخلهــا، حيــث غابــت 
مظاهر الالفتات القبلية أو 
الطائفية التي كانت حاضرة 
الســنوات  انتخابــات  فــي 
املاضية، وقال رئيس اللجنة 
االنتخابية في كلية الدراسات 
التجارية بنني علي يحيى ان 
اللجنة فتحت أبوابها في ٩ 
صباحــا واالقبال كان عاليا 
جــدا منذ ســاعات االقتراع 
االولــى، ونحب ان نشــكر 

عالمة النصر بعد التصويتطالبة تدلي بصوتها في االنتخابات

كلية الدراسات التكنولوجية 
التطبيقــي د.عبــداهلل  فــي 
املزروعي: االنتخابات الطالبية 
السنوية تقام الختيار ممثل 
للطلبة لقيادة االحتاد، وهناك 
تفاعل كبير من الطلبة وتفاهم 
من جميع القوائم التي تعمل 
دعاياتها االنتخابية بطريقة 
سلسة ومرتبة، كما ان فعاليات 
االنتخابــات تســير بطريقة 
جميلة وسهولة ويسر وهذا 
دليل على حسن التنظيم من 
عمادة شؤون الطلبة وكذلك 
من تفاعــل الطلبة اإليجابي 
ونشــكرهم علــى ذلك وعلى 
التزامهــم بالضوابــط التــي 

وضعتها العمادة.
 بدوره، قال العميد املساعد 
لشــؤون الطلبة )بنات( في 
الكلية د.راشد محسن العجمي 
ان ما نشهده اليوم هو عرس 
الكويت  دميوقراطي لشباب 
وطلبة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، مبينا ان االنتخابات 
سارت بانسيابية وانسجام في 

ملشاهدة الڤيديو

لقطات
٭ قام مسؤولو األمن بكلية الدراسات التجارية مبنع دخول 
طالبات من كليات أخرى لدعم احدى القوائم مما تسبب 
في خلق مشاجرة بني رجال االمن والسالمة والطالبات.

٭ انقطع التيار الكهربائي في جلنة كلية الدراسات التجارية 
ملدة 10 دقائق األمر الذي أعاق عملية التصويت.

٭ كان هناك تواجد كثيف لســيارات اإلسعاف ورجال 
األمن في كل كليات الهيئة.

٭ شهدت كلية الدراسات التجارية بنات حماسا انتخابيا 
عبر األهازيج والشيالت.

٭ وفرت كلية التربية االساسية 4 سيارات لنقل الطلبة 
املعاقني وغير القادرين على السير ملسافات طويلة.

سهام العنزي مديراً للعالقات العامة بالتطبيقي

سهام العنزي

كشــفت مصادر مطلعة 
للتعليم  العامـــة  الهيئة  في 
التطبيقي والتدريب أن املدير 
العــام د.علي املضف أصدر 
العنزي  قرارا بتعيني سهام 
مديراً للعالقات العامة واإلعالم 
فــي الهيئة العامــة للتعليم 
أن  التطبيقي والتدريب بعد 
شغلت منصب مراقب مركز 

ابن الهيثم.

رجال الشرطة على تعاونهم 
ووقوفهم إلى جانبنا في هذا 

العرس الدميوقراطي.
الفترة الصباحية،  وفي 
شهد معهد التدريب اإلنشائي 
بنــني حضــورا ضعيفا من 
الطلبــة وخاصــة  بعــض 
قائمة املستقلة دون غيرها 
مــن القوائم االخــرى، وقد 
اكتظت الطــاوالت بالدفاتر 
والهويات واإلعالنات التابعة 
للقائمة، كما حرص أعضاؤها 
على اســتقبال زمالئهم من 
املقترعــني برحابــة ومودة 

كبيرتني.

العلوم الصحية والتمريض
العلـــــــوم  فــي كليــة 
الصحيــة، التي تضم جلنة 
االقتراع للعلــوم الصحية 
والتمريــض والطاقة بنني، 
كان عدد املوجودين في أروقة 
الكلية ضئيال، وقبل الساعة 
الـ ١١ ظهرا لم يكن هناك اي 

ازدحام.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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