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في الزمن الكوروني ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م حلمت 
فيما يحلم النائم أن الشــوفير أبوشادي - اهللا يذكره 
باخلير - الذي دائما يســتقبلنا عنــد نزولنا في مطار 
بيروت جاءني في املنام وسألني: شو يا «أبومهند» شو 

رأيك باللي صار في انفجار مرفأ بيروت؟
(تنهدت وصفنت) ثم قلت: شــو بدي أقولك وأقولك 

يا أبا شادي، صرنا احلال من بعضو!
رد: شو قلت يا عم يوسف؟ كيف احلال من بعضو؟ 

ربي يدمي عليكم النعمة والرخاء والرفاه.
قلت: يا خيي أبوشادي ال تفتكر أبدا أن ارتباط بيروت 
واللبنانيني والكويت والكويتيني (حرف التاء) الذي يجمع 

بيروت بالكويت؟
واهللا يابوشادي اوضاعنا ما تسّر لعظم الفساد الذي 

ظهر في العصر الكوروني!
فقال: كيف يعني؟

قلت: يا حبيبي أبوشادي ظهر عندنا «فساد حتمله 
األساطيل املائية من بوارج وسفن وقطارات العالم مجتمعة» 

كنا نقول: فساد ال حتمله البعارين أي اجلمال!
اليوم كل مواصالت العالم مجتمعة ال تســتطيع من 
كثرته وثقله ان حتمله وهو (أموال غسيل ملوثة، سيارات 
فارهة، مخدرات، تكســبات مالية واعتداء على صندوق 
اجليش وضيافة الشــرطة واملال العام واالجتار بالبشر 
وملفات للبنغالي واملاليزي) وأصبحت املجاهرة بهذا الفساد 
هي السائدة في هذا املشهد املؤلم القذر من أناس خانوا 
الكويت وأماناتهم وجنسوها بهذه األفعال الرذيلة الوسخة!

صعق محّدثي في املنام أبوشادي وقال: بدي اقولك في 
مثل لبناني بيروتي دارج عندنا (على شكلو شكشكلو)! 
يبه واهللا زعلتني، الكويت عروس البلدان ودرتها ليش 
بتســمحوا لهم يدنسوها؟ يعني الفساد وصلكم، واهللا 
زعلتني على الكويت وبدي قلك وقول ألهلنا في الكويت 
«ســالمتكم يا اهل الكويت» وبدكم حتافظو على بلدكم 
من هالتراكمات اخلاطئة من السياسات والتدخالت إلّي 
أهلكت لبنان واللبنانيــني وجرتهم الى حروب طائفية 
مدمرة، وآخرها االنفجار إلّي حرق بيروت ودمرها وصار 
الكثير من احيائها وطرقها «أطالل» بتذكرنا مشــاهدها 

بهيروشيما اليابان.
بتعرف اخي ابومهند، كل اللبنانيني بيذكروا مؤخرا 
مساعدات الكويت كأول دولة مدت يد العون واملساعدة 
للبنان، نحنا كثير ممنونني إلكم على املساعدات ومش 

غريبة على الكويت والكويتيني.
ثم بادرني: خيي بدكم توقفوا الفساد حتى ال يستشري 
شــوف الدولة صارت مش قادرة على إدارة البلد حتى 

محــزن ما وصلنا اليه من اوضــاع، «بيروت» جريحة 
وبتنزف ونريد ان يعود لبنان الى سابق عهده يوم كان 

لبنان سويسرا الشرق!
قلت: ربنا يكرمنا في لبنان والكويت وجنتاز كل السياسات 

اخلاطئة التي ادت الى حماية مثل هذا الكم من الفساد.
وانتو يا خيي على االقل احسن منا ما عندكم تشاوريات 

وحتقيقات مع مشاهير.
قال: شو التشاوريات؟ وشو التحقيق مع املشاهير؟

قلت: تعرف شبكة التسريبات؟
قال: ما فهمت تشاوريات وتسريبات وإلخ...

قلت: يا سيدي كل أمورنا اآلن على عينك يا حكومتنا، 
اهتمامنا فقط: هل مت اختراق االشتراطات الصحية؟

آه يا ابوشــادي: ربي يعني اليوم من يتصدى لهذا 
الكم من الفساد؟

٭ ومضة: قالها ابوشادي «على شكلو شكشكلو» وهي 
تعني املثل العربي القدمي: «وافق شن طبقة»!

بالفعل اليوم عزيزي القارئ نعيش زمن على شكلو 
شكشكلو!

نعيش القيل والقال والغمز واللمز والشكشكة!
آه يا ابوشادي بدك تعيش وتتمسك بصبر أيوب!

شــعوب مغيبة وقيادات فاســدة على كل األصعدة 
وصار احلرامي يجاهر بـ«بوقته» اي ما سرقه من مال 
حرام وبضائع عينية مثل السيارات الفارهة والساعات 

واليخوت!

٭ آخــر الكالم: مازال الناس ينتظــرون صدور احكام 
قضائية بحق كل من خان او زور او باق اي سرق وخان 

وطنه وشعبه!

٭ زبدة احلچي: ســألني ابوشــادي عن (التشاوريات 
والفرعيات) قلت له: احنــا عادي على عينك يا حكومة 
كل واحد يريد ان يفعل ما يشاء، ما في ردة فعل رسمية، 
واضح في قوانني ونظم جترم هذه االفعال لكنها مجمدة 

ومعطلة!
فقال ابوشــادي ضاحكا: يا أبومهند.. على شــكلو 

شكشكلو!
قلــت: ما نريــده لعيالنا وأحفادنــا وطن ال يدنس 
مبمارســات خاطئة، ألن «املخرج» سيكون هو السائد، 
ودستورنا ال يجيز هذا ألنه من افضل الدساتير.. واخلراب 

في البشر في زمن على شكلو شكشكلو!
في أمان اهللا..

ومضات

على شكلو شكشكلو!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

افتتاح املستشفى 
امليداني في حضرموت 

يعزز قدرات القطاع 
الطبي في اليمن

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الساير ان افتتاح املستشفى 
امليدانــي مبديرية ترمي في 
محافظة حضرموت باليمن 
يعتبر خطوة لتعزيز قدرات 

القطاع الطبي في البالد.
الســاير، فــي  وأضــاف 
ان  صحافــي،  تصريــح 
حضرمــوت بحاجة ماســة 
إلــى توفير خدمات الرعاية 
الطبية وفق أفضل املعايير 
املتبعــة وبأعلــى  الطبيــة 
مســتويات اجلودة، مشيرا 
الى أن افتتاح املستشفى هو 
استكمال للدور الذي تقوم 
به اجلمعية خلدمة االشقاء 

في اليمن.
اجلمعيــة  أن  وذكــر 
تواصــل جهودهــا خلدمــة 
االشــقاء في اليمــن في كل 
املجاالت االنسانية، مؤكدا أن 
املستشفى مثال بسيط على 
حلقة التواصل التي تقدمها 
اجلمعية للتعبير عن التالحم 
الدائم بني الشعبني الشقيقني.

وبني أن اجلمعية لن تدخر 
جهدا في حتقيــق تطلعات 
الرشــيدة  الدولــة  قيــادة 
العالقات  في ترســيخ تلك 
وتعزيزهــا من خالل تقدمي 
املزيد من الدعم واملســاندة 

من برامجها في اليمن.

ساعة بولغري ألومينوم ٢٠٢٠ أيقونة خالدة
ساعة بولغري ألومينوم 
٢٠٢٠ أعادت إضاءة شــعلة 
موديالت جيلها األول الذي 
ظهــر في العــام ١٩٩٨. فهي 
تتكلــم بلغة عامليــة تذهب 
بعيــدا وراء حــدود الســن 
واجلنس واملوضة والشرائح 

االجتماعية واملهنية.
في العام ١٩٩٨، منذ أكثر 
مــن عشــرين عامــا، قدمت 
بولغري الساعة غير الرسمية 
األكثر عصرية وابتكارا التي 
صنعت بالكامل من مواد غير 
مألوفة هي األملنيوم واملطاط 
في توليفة بصرية قوية من 

اللونني األسود واألبيض.
وبتبنيها استخدام مواد 
غير تقليدية كانت بولغري 
في ريادة إعادة ابتكار مفهوم 
الرفاهية، فمن النظرة األولى 
كانت املواد تبدو وكأنها في 
غير مكانها، ولكنها في نفس 
الوقــت، ولكــن هــذه املواد 
وبفضــل كيميــاء ســحرية 
معينة كانت قــد ولدت من 
جديــد وحتولت إلــى قطع 
فاخــرة مــن خــالل الرؤيا 
واإلتقان التي متتعت بهما.

النجاح  الساعة جتســد 
علــى مســتوى العالــم من 
خالل طــالء طائرة اجلامبو 
جت ٧٤٧ العائدة للخطوط 

ألومينــوم ذكيــة ورائعــة، 
وسرعان ما أصبحت تعرف 
كجزء من مورثات بولغري.
اما احلدود فخلقت ليتم 
جتاوزها وهذا هو بالضبط ما 
تتمحور بولغري حوله. فبني 
اجليلني من ساعة بولغري 
ألومينوم حتســن مستوى 
راحة املعصم. فنسخة ٢٠٢٠ 

لم تعد حتتضن آلية حركة 
كوارتــز ميكاترونيــة، فقد 
اســتبدلت بآلية ميكانيكية 
ذاتيــة التعبئــة مــن صنع 
بولغري. وأخيرا، فإن خالئط 
األملنيوم تتمتع مبقاومة أكلى 
واملواصفات الفنية للمطاط 

مت حتسينها أيضا.
«إن التحف الفنية تفرض 
نفسها وتبرز من بني الزحام 
منذ حلظــة والدتها، وتبقى 
خالــدة إلــى األبــد. ســاعة 
بولغري ألومينوم هي حتفة 
في تصميمها وعالمة فارقة 
في تاريخ صناعة الساعات 
بســبب تصميمهــا الفريــد 
وتوليفــة املــواد الصناعية 
التــي تتألــف منهــا. وبعد 
سنوات عديدة كرسناها من 
أجل توسيع مجموعة أوكتو، 
فــإن إعادة ســاعة بولغري 
ألومينوم إلى دائرة الضوء 
مــن جديد هــو مصدر فخر 
كبير ورضى تام بالنســبة 

لنا».
ان سـاعـــة بـولـغـــري 
ألومينوم حتمل روح بولغري 
وتعبر عن شخصية العالمة 
التجارية التي دائما ما عملت 
على جتاوز حدود التصاميم 
املألوفة في سعيها إلى ما هو 
جديد وغير متوقع ومتميز.

اجلويــة اإليطالية بطريقة 
وفرت خلفية عمالقة أللوان 
هذه الساعة، وأصبحت ساعة 
بولغري ألومينوم هي ساعة 
الطائرة النفاثة بينما أخذت 
مكانتها كســاعة للجنسني 
وهو ما لم يكــن مألوفا في 

حينه.
لقد كانت ساعة بولغري 

سفيرة تشاد استقبلت فريق «رائدات السالم ١٣٢٥»
آالء خليفة

استقبلت سفيرة جمهورية تشاد في الكويت البتول زكريا 
مجموعــة من فريق مبــادرة رائدات الســالم ١٣٢٥. وضم وفد 
املجموعــة كال من فاطمة العقروقة ود.ســعاد الزيد، ســميرة 
القناعي وسميرة البناو، حيث تعرفت السفيرة على دور مبادرة 
رائدات الســالم في تعزيز القرار ١٣٢٥ والذي يهدف إلى متكني 
املرأة في صناعة الســالم في مناطق الصراعات واحلروب مبا 

يحفظ للنساء الكرامة واخلصوصية كحق سام لإلنسانية.
حضــر اللقاء، الذي تناول طرق التعاون لتعزيز ذلك على 
أرض الواقع وسيكون خطوة في رحلة جديرة بفريق املبادرة 
جتــاه أفريقيا، الســكرتير األول جمال الدين آدم واملستشــار 
االقتصادي أحالم الشريف وسكرتيرة مكتب السفيرة خديجة 

السفيرة البتول زكريا تتوسط عددا من فريق مبادرة رائدات السالممحمد ومحمد علي منسق العالقات العامة في السفارة.

«الوقف اإلنساني» تنظم مسابقة القصة القصيرة
ليلى الشافعي

اعلــن منســق ومســؤول 
القصيــرة  القصــة  مســابقة 
لتعزيز قيم املواطنة من خالل 
حملة مكافحة وبــاء كورونا 
فهد العجمي عن بدء املسابقة 
التي نظمتها اجلمعية الكويتية 
للوقــف االنســاني والتنمية 
للقصة القصيرة حتت شعار 
«احسن القصص» وذلك خالل 
املؤمتر الصحافي لإلعالن عن 
املســابقة والتي بدأت اول من 
امس. وقال منســق املسابقة 
ان القصة القصيرة عمل ادبي 
عبارة عن التعبير عن معنى 
محــدد وحتتوي على شــقني 
موضوع ومضمون وهي رسالة 
مصوبة نحو تنمية وتعزيز 
قيم املواطنة التي ننشدها في 

مجتمعنا.
ولفــت العجمــي إلــى ان 
هــدف املســابقة هــو متثيل 

العمــود الفقري للقصة، وقد 
يكون داخليا في الشــخصية 
نفسها او خارجيا من البيئة 
احمليطة وفي احلالتني يجب 
ان يكــون حقيقيــا وذا قيمة 
القــارئ، وكذلك  ويؤثر فــي 
يجــب الصــدق والوضــوح 
بحيــث تنســجم القصــة مع 
املجتمــع الكويتي وان تكون 
احداث القصة مترابطة لتكتمل 

القارئ  الصــورة ويتشــوق 
للنهايــة، أي بدايــة ووســط 
ونهاية، وان ال تخلو القصة من 
االخطاء املطبعية والنحوية 
وتســلم املســاهمة باالمييل. 
وعن الشروط العائدة للقصة، 
قــال: ان حتتوي القصة على 
اكثر من حــدث على عدد من 
الشخصيات وأال تقل عن ٣٠ 
صفحة ورقة فلوســكاب وأال 
تتجاوز ٤٠ صفحة وأال يكون 
املتســابق قد شارك مبسابقة 
لنفــس الفكرة مــن قبل وان 
املشاركة لالفراد فقط وليس 

املؤسسات.
وعــن الشــروط اخلاصة، 
فقال: ان تتميز القصة باالبداع 
مــع حبكــة الروايــة ويراعى 
الســياق البالغــي والعملــي 
والظروف احمليطــة باحلدث 
وعمر املتســابق مــن املرحلة 
املتوسطة والثانوية واجلامعة 

وما فوق.

(متني غوزال) فهد العجمي خالل املؤمتر الصحافي 

صــورة حقيقية عــن الواقع 
في مكافحــة ڤيروس كورونا 
وجهود احلكومــة ومكونات 
املجتمع لتعزيز قيم املواطنة.

وحــول متطلبات القصة، 
قال الشيخ العجمي: يجب ان 
يكون النص مختصرا مفيدا 
وكاشــفا عن تصــور احداث 
القصة واملراد منها، كما يجب 
ان يكون الصراع واملواجهة هو 


