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ليس عبثًا

الشيخة حصة احلمود السالم 
احلمود الصباح

تابعت كما تابع املاليني لقاء صاحب الســمو ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان، ليتبادر إلى الذهن سؤال «أي جانب سنتعرف 
عليه في عقلية هذا األمير الشاب بهذا اللقاء التلفزيوني وهو الذي منذ 
ظهور اســمه على الساحة السياسية العربية والدولية شغل الدنيا من 
شــرقها حتى غربها»، بل ال أخفيكم سرا أنه شغل أغلب أحاديثنا مع 
الصديقات واألصدقاء من اململكة، وكنت أرى أحاديثهم حوله وإجنازاته 
هــو من باب املبالغة وأعترف بأنني أخبرتهم بدعابة أنهم مصابون بـ 
«سحر بن سلمان» لكثرة حديثهم عنه بحب واعتزاز، لذا وجدت الفرصة 
ثمينة للتعرف على فكره في هذا اللقاء، فاحلوارات تظل أفضل وسيلة 
لتتعرف على عقلية اإلنسان، فكما قال عمر بن اخلطاب ے «أظل أهاب 
الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم ســقط من عيني، أو رفع نفسه عندي» 
وبعد ساعة ونصف الساعة هي مدة اللقاء، تأكدت أن هذا الشاب ليس 
أميرا فحســب، بل ولد ليكون قائدا، وأن تنشئته األسرية والظروف 
املواتية له منذ والدته وتربيته وشخصيته الكاريزمية صنعت منه قائدا 

ملهما يستحق أن يفخر به شعبه.
في حواره التلفزيوني قدم األمير محمد بن سلمان دروسا عديدة 

في القيادة واإلدارة تستحق عشرات املقاالت ولكن سنوجز بعضها:
٭ األرقام كانت حاضرة بال أوراق مســاندة له، وهو ما يدل على أن 
ما يتحدث عنه يعايشــه عن قرب وأنه متشبع باملعرفة التامة عن هذه 

املواضيع.
٭ حتديد املشكالت بال أي مجاملة حتى انه انتقد في أكثر من موضع 
طريقة التعاطي القدمية مع هذه املشكالت، وقال بكل صراحة: «%80 من 
الوزراء في عام 2015 كانوا غير أكفاء وال أعينهم حتى في أصغر شركة».
٭ تقدمي احللول الواقعية لهذه املشــكالت مع تقدمي جدول زمني لها، 
وليس هذا فحسب بل معرفته بخطورة نسف طريقة العمل التقليدية في 
املؤسسات العامة التي ستؤدي إلى انهيارها متاما، ولكن كانت املعاجلة 
عبر مبادرات اإلصالحات وهي تقدمي احللول عبر برامج لها خطة عمل 
محددة بالسنوات واألهداف ليسهل متابعتها وحتقيق مردود يشعر به 

املواطن مما يجعله شريكا في التنمية.
٭ في مشكلة اإلسكان والتطوير العقاري كان أحد التحديات هو رداءة 
املنتج الذي تقدمه شــركات التطوير العقاري فكان احلل هو إنشــاء 
شــركة حكومية (روشن) للدخول ليس كمنافس حقيقي هدفه الربح، 
ولكن كان الهدف الرئيســي لها هو وضع اخلبــرات األجنبية العاملية 
لوضع معايير عالية فــي التطوير العقاري ويتم بعدها طرح عدد من 
هذه املنتجات والوحدات الســكنية ذات املواصفات العالية إلى السوق، 
ومبجرد تواجدها سيقوم املطورون العقاريون املنافسون برفع معايير 
املنتج الذي يقدمونه ليتناسب مع ما رآه اجلمهور من مستوى عال وهو 

ما يسمى إداريا (حتفيز منافسني السوق).
٭ التحدث بشكل متوازن عن اإلجنازات التي متت على أرض الواقع ثم 
عن التحديات وختامها عن األمل والطموحات بكل ثقة وباألرقام املأمولة.
٭ التعاطف وهو من الســمات اإلنسانية للقائد حيث كان لها أكثر من 
موضــع ومنها حديثه عن الضريبة وأنه «إجراء مؤلم» ولن يســتمر 
ألكثر من 5 ســنوات قبل أن يشــدد على أنه لن تكون هناك ضريبة 

أبدا على الدخل.
٭ حرصه على اســتخدام «نون اجلماعة» فــي حديثه عن التحديات 
والطموحــات مثل كلمة «نحن نطمح، نحن نواجه»، وهو ما يدعو إلى 

إشراك املواطنني في رؤيته هذه.
٭ احلرص على االستدامة وعلى املصلحة العامة بالبحث عن احللول 

حتى لو كانت طويلة األمد.
٭ تقدمي الرؤية الشــاملة الوافية لكل جوانب احلياة املتعلقة باملواطن 

من البيئة والتعليم والسياسة.
٭ مهارات االتصال والتواصل لديه عالية جدا، شفافية احلوار والصدق 

واالتزان ما بني التحديات واحللول.
٭ استحوذ أكثر من %90 من اللقاء على املواضيع املتعلقة باملواطنني 
وبالتفصيل لكل األمور التي تتعلق بحياتهم من تعليم وصحة واقتصاد 
وسياسة وتأكيده في أكثر من موضع على «املواطن السعودي هو أول 

مقومات النجاح» وهو ما يؤكد أهمية وأولوية املواطن لديه.
٭ حرصه على التنويع االقتصادي وأن يعمل على قاعدة استثمارية بأال 
يضع كل البيض في سلة واحدة، جاء ذلك في حديثه عن االستفادة من 
الصناعات التحويلية للنفط وبيع %1 من أرامكو لدولة عظمى وحرصه 

على تنويع مصادر الدخل.
٭ فن اختيار التوقيت كان موفقا، فتوقيت اللقاء وهو مبناسبة مرور 
5 ســنوات على انطالق رؤية (اململكــة 2030) مما مكنه من أن يكون 
حاضرا باإلجنازات التي متت على أرض الواقع على مدى 5 ســنوات 

وعايشها املواطنون.
٭ استشــراف املستقبل والرؤية، وهو ما كان واضحا في حديثه عن 
خطة التعليم، وأن هناك مبادرات ستنطلق حول جودة التعليم واعتماده 

على املهارات أكثر.
٭ االعتزاز بالهوية، وهو ما يعزز الشعور باالنتماء للشعب.

٭ اجلــرأة واإلقدام، وكان هذا واضحا في حديثه بكل شــفافية عن 
التطرف واإلرهاب.

األمير محمد بن ســلمان في لقائه وحواره هذا قدم دروســا لكل 
القادة في أن تكون هناك شفافية وجرأة وصراحة وحضور وإجنازات 
على أرض الواقع وطموحات تضــيء الطريق، وأن األحالم بالعزمية 

والرؤية تتحقق.
أمنياتنا وبكل تفاؤل للشــقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية 
في حتقيق رؤيتها الطموحة «السعودية 2030» بقيادة مهندس الرؤية 

األمير محمد بن سلمان.
* تنشر بالتزامن مع صحيفة سبق السعودية.

في إحدى املرات يسألني صديق لي: ملاذا تكتب؟
سؤال فلســفي عميق؟ جاءت اإلجابة بشكل عفوي بسيط: ألعبر 
عن رأيي، أكتب لتصل الكلمة املسموعة إلى أصحاب القرار أهل العقد 
واحلل، ألمارس حقي في التعبيــر عن قضايا املجتمع، لطرح قضايا 
سياسية واجتماعية واقتصادية ومعاجلتها، والتي تهم شريحة كبيرة، 
أي األغلبية الصامتة باملجتمع، في ظل سكوت بعض النخب السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، في تلمس هموم ومشــاكل وأحالم وآمال 
املواطن البســيط، في كلمات بسيطة معبرة مباشرة سهلة االستيعاب 
والفهــم دون التكلف والتنطع باملصطلحــات واملفاهيم التي تخاطب 
الناس كأنهم في زمن آخر، كلمات تعبر عن املواطن البســيط الذي قد 
تتحكم به املشاعر والعاطفة في النظر إلى القضايا املصيرية واحليوية 
في املجتمع، أي صوت العامة في املجتمع ليصل إلى النخب السياسية 
املتمثلة في مجلس األمة واحلكومة، ملعاجلة املشــكالت والقضايا التي 
تهم املواطن في قضايا األساســية من قضايا سياســية واالجتماعية 
واالقتصادية، مشاكل في الصحة والتعليم واإلسكان، ومعاجلة مكمن 
اخللل واخلطأ عن طريق قنوات التشــريع القوانني في مجلس األمة 

وخطط التنموية للحكومة.
هنا أطرح تساؤال للحكومة: متى تقرأ رسالة الشعب وتتعرف على 
قضاياه احلقيقية دون االنشغال بقضايا هامشية إلشغال الرأي العام؟!
شخطة قلم: يقال: «اجلماهير واعية تدعو إلى تغيير طريقة حياتها 
وإقامة مجتمع إنساني حضاري لن تكون أكثر من أعمال عبثية تقود 
دفتها القنوات الفضائية وشبكات التواصل االجتماعي ويقرر مصيرها 

رجال السياسة وراء األبواب املغلقة»!

الكويت منــذ مطلع  متيــزت 
الســتينيات وبالتحديد عام ١٩٦٢ 
بالدميوقراطية وحرية الرأي والتعبير 
عندمــا صدر أول دســتور ينظم 
احلقوق والواجبات، حتى أن الكويت 
تربعت على عــرش الدول العربية 
واإلقليمية في حرية الرأي والتعبير 
في منــاخ دميوقراطي جعلها قبلة 
املثقفني واألدباء العرب املنفيني من 
بالدهم ليكتبوا بحرية في الصحافة 
الكويتية في سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضــي، وكان مجلس األمة 
الكويتي هــو البرملان األبرز عربيا 
حيث كان له الــدور األبرز في كل 
إجناز حتقق على أرض وطننا العزيز، 
حتى أن الفترة ما بني ١٩٦٢ و٢٠٠٦ 
لم تسجل سوى ٨ حاالت فقط كإدانة 

في قضايا حرية الرأي والتعبير!
فما الذي حدث بعد ذلك لكي ترتد 
حرية الرأي والتعبيــر إلى الوراء، 
وخاصة بعــد موجة الربيع العربي 
منذ عام ٢٠١١؟ وملاذا نخسر كل يوم 
ما مت حتقيقه من مكتسبات كان لها 
الفضل احلقيقي فيما نعيشه اآلن من 
أمن وسالم واستقرار بني جميع أبناء 
الشعب الكويتي على اختالفهم؟! ال 
أنكر أن البعض يسيء استخدام هذا 
احلق الذي يكفله الدستور في املادة 
٣٠ أن «حرية الرأي والبحث العلمي 
مكفولة ولكل إنســان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
غيرهما»، ولكن ليس من حق أحد أن 
يعاقب اجلميع وأن يلغي حقا مكفوال 
بنص الدستور حتى إن كانت هناك 
قوانني تنظم حرية الرأي والتعبير 
على مواقع التواصل االجتماعي ملجرد 
أن أبدى رأيا في أمر ميس الوطن أو 
قام بعمل إعادة تغريده مثال! فيالحق 
قضائيا من جهة ومن جهة أخرى يقع 
فريسة حملاوالت ابتزاز الغرض منها 
معروف سواء النيل منه أدبيا ومعنويا 
أو ماديا على األرجح، فالبد أن تنتصر 
هذه القوانني للحق املكفول دستوريا 
ال أن يصبح القانون سيفا مسلطا 
على رقاب اجلميع يســتغله بعض 
االنتهازيني واملنتفعني في مالحقة 
الشرفاء قضائيا بحجة اإلساءة! نحن 
نعلم جيدا الفارق بني حرية الرأي من 
جهة والسب والقذف من جهة أخرى، 
ويجــب أن ينتصر القانون حلرية 
الــرأي والرقابة املجتمعية على كل 
مسؤول، وليس العكس بأن يصبح 
اجلاني هو الضحية استغالال لثغرات 
في القانون لكى يالحق بها الشرفاء 
الغيورون على وطنهم ومكتسباته 
احلقوقية! اإلنســان الشــريف ال 
يخشى النقد واالتهام واالستفسار 
ألن الصالح العــام هو الهدف لكل 
وطني غيور على وطنه وأن نسلم 
الوطن ألبنائنا كما استلمناها  راية 

من اآلباء واألجداد.
لقد انتقدت منظمة العفو الدولية 
ومنظمة حقوق اإلنسان والعديد من 
التراجع  املدني  املجتمــع  منظمات 
الكبير في حرية الرأي والتعبير في 
السنوات العشر األخيرة في الكويت 
وإدانة ومالحقة املئات من أبناء الشعب 
الكويتي بتهــم تتعلق بالرأي حتى 
أصبحت احملاكم تعج بهذه القضايا 
التي يعتبر أغلبها تصفية حسابات 
شخصية وسياسية واغتيال معنوي 
لكل مواطن شريف ووطني غيور 
يرى اإلرث احلضاري الدميوقراطي 

نهبا على أيدى بعض املفسدين.
كما أن هــذا النوع من القضايا 
اإللكترونية يجب  املتعلق باجلرائم 
أن تتم إعادة النظر فيه لكى يكون 
قاصرا على قضايا السب والقذف 
والتشهير بدون دليل وليس عقابا 
لكل من يكتب رأيا ال يعجب اآلخرين! 
واحلقيقة أن هذا النوع من القضايا 
واملالحقات للجميع يعطل سير العدالة 
في قضايا أخرى أكثر أهمية للوطن 

واملواطنني!
تُبنى على  العظيمة  إن األوطان 
أكتاف الشرفاء أصحاب الكلمة وال 

يهدمها إال من يخشون الكلمة.
وأختم مقالــي مبقولة لألديب 
واملفكر عبدالرحمن الشرقاوي على 
لسان احلســني بن علي رضى اهللا 
عنهما عــن «الكلمة» حيث يقول... 
«إن احلياة ما هي إال كلمة.. كبرت 
كلمة.. وهل البيعة إال كلمة.. ما دين 
املرء سوى كلمة.. ما شرف الرجل 
ســوى كلمة.. ما شرف اهللا سوى 

كلمة.. أتعرف ما معنى الكلمة»؟!.
مفتاح اجلنة في كلمة.. دخول 
النار على كلمــة.. وقضاء اهللا هو 
كلمة.. الكلمة نور.. وبعض الكلمات 
قبور.. وبعض الكلمات قالع شامخة 
يعتصم بها النبل البشري.. الكلمة 
فرقان بــني نبي وبغــي.. بالكلمة 
تنكشف الغمة.. الكلمة نور.. ودليل 
تتبعه األمة.. عيســى ما كان سوى 
كلمة.. أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها 
العالم..  للصيادين فساروا يهدون 
الكلمة زلزلة الظالم.. الكلمة حصن 
احلرية.. إن الكلمة مســؤولية.. إن 
الرجل هو كلمة.. شــرف اهللا هو 

الكلمة.

املهم اإلشارة إلى الفريق الوزاري 
الذي يقود عملية غلق وإنهاء هذه 
امللفات، والذي يقوده سمو رئيس 

مجلس الوزراء بشكل مباشر.
< < <

جميع ملفات التجاوزات سيتم 
غلقها بشــكل قانونــي مبواءمة 
سياســية قابلة الحتواء كل هذه 
امللفات بغــض النظر عن حجمها 
أو تأثيرها، وستغلق نهائيا بشكل 

قانوني سليم.
< < <

توضيح الواضح: مما ال شك فيه 
أن هناك ثقة من القيادة السياسية 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد للتعامل مع تلك امللفات، 

وهذا وحده يكفي.

الطرفني، ووقف محلك سر، ألنه يرى 
أن معظم األطراف تسعى ملصاحلها 
الشخصية، وال أحد ينظر إلى صالح 
ومستقبل الكويت واملواطن الكويتي، 
ولذلك فاملواطن في انتظار أي بارقة 
أمل أو أي ريــاح للتغيير، لتحريك 
الوضع الساكن واملياه الراكدة، قاطعته 
وأنا أحرك رأسي كحكيم هندي «كالم 
كبير يا بردقوش»، لكن نتمنى من كل 
األطراف أن يدركوا عواقب اخلالف 
وينتبهوا إلى مصلحة الكويت قبل أن 
يأتي الطوفان.. ممكن طلب أخير يا 
بردقوش، اتفضل، ممكن تكمل وصلة 
الرقص العفاريتي ألن املوضوع بدأ 

يعجبني؟!
وأخيرا غادر العفريت، فتوضأت 
وصليت ودعيت للغالي أخو الغاليني 
املرحــوم ناصر مطلــق الراجحي 
باملغفرة والرحمــة (اللهم يا حنان، 
يا منان، يا واسع الغفران، اغفر له 
وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم 
نزله ووسع مدخله، ونقه من الذنوب 
واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من 
اللهم بدله دارا خيرا  رياض اجلنة، 
من داره وأهال خيرا من أهله، وبارك 
منزله وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب 
القبر ومن عذاب النار يا رب) إنا هللا 

وإنا إليه راجعون.

بها األجساد فخرا وفرحا  تقشعر 
بوجودهم وبسماعهم واالستفادة 

مما عايشوه.
إن أهم ما مييز برنامج «وسام 
القرآن» انه يظهر الصورة اإليجابية 
املشرقة للكويت والكويتيني محليا 
وخليجيا وعربيا وارتباطهم بالقرآن 
وإبداعاتهم في حفظ كتاب اهللا ومراكز 
القــرآن املوجودة في كل  حتفيظ 

مناطق الكويت.
إن حفظ كتاب اهللا رحلة جميلة 
مع اهللا نسأل اهللا أن يوفقنا ويعيننا 
على خوضها واالستمتاع بها، فشكرا 
للشيخ فهد الكندري وطاقم برنامجه 

املتميز والناجح بكل املقاييس.

حالة التفــاؤل التي انتابت تقديرات 
النمو للعام املالي اجلديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
محل شك، في وقت كانت احلكومة 
تستهدف أن حتقق معدل منو يصل 

إلى ١١٪.
ففي سوق النفط مثال كانت الهند 
تســتورد ما قيمته ٥ ماليني برميل 
يوميا، وفق بيانات ديسمبر ٢٠٢٠، 
ومعظم هذه الواردات البترولية تأتي 
من منطقة اخلليج، وبخاصة السعودية 
واإلمارات، ومن شأن تراجع واردات 
الهند من النفط بسبب تفشي كورونا 
أن يؤثر على األوضاع االقتصادية 

باخلليج.
وبوجه عــام، فالهند ذات موقع 
مؤثر باالقتصاد العاملي، من جوانب 
مختلفة سواء سوق النفط، أو استيراد 
املواد األولية، أو صناعة البرمجيات، 
أو مساهمتها املتزايدة عاما بعد عام 
في الناجت احمللي العاملي، ولذلك ستركز 
اجلهود الدولية بشكل كبير ملساعدة 
هذا البلد على تطويق أزمة تفشــي 

وباء كورونا.

الواقع السياسي يقول إن هذه 
امللفات الشــائكة ســيتم إنهاؤها 
وغلقها بشــكل نهائي مبا يحفظ 
املواءمة السياسية دون إخالل بروح 
أو نص القانــون، مرة أخرى من 

ينفع الندم، قاطعته قائال: تكفى بال 
تشاؤم، الكويت ما راح تتحمل مرة 
أخرى كوارث ومصائب، اهللا وحده 
هو العالم فيها وفينا، واهللا يسترها 
علينا وعليها، لكن يا بردقوش شنو 

احلل؟!
احلل هــو احلركة يــا مناور، 
«التجديد ثــم التجديد ثم التجديد» 
على مستوى احلكومة وعلى مستوى 
املعارضة، فاحلكومة كانت حجتها من 
قبل أن املجلس كان معارضا وكان 
يوقف مشاريعها التنموية، واملعارضة 
هي األخرى توقف طرحها على الرفض 
والنقد، وال زالت عاجزة عن توحيد 
الصفوف أو طرح البرامج واخلطط 
التنموية البديلة، أو التجديد، ولذلك 
فالشارع الكويتي مل، وانصرف عن 

البرامج التي تشــجع املشاهد على 
حفظ كتاب اهللا مــن خالل عرض 
مناذج وجتارب من املجتمع الكويتي 

ويعد عــام ٢٠١٩ األفضل خالل 
السنوات املاضية ألداء الهند في مؤشر 
الناجت احمللــي اإلجمالي، إذ بلغ هذا 
العام ٢٫٨٦ تريليون دوالر، مما أّهلها 
لتحتل املرتبة اخلامســة على قائمة 
مجموعة العشرين، وكان معدل منو 

ناجتها هذا العام ٤٫١٨٪.
إال أن األجواء التي شهدتها الهند 
املاضي- حيث  أبريل  خالل شــهر 
تزايدت أعداد املصابني بكورونا بشكل 
كبير- مثلــت تهديدا للدولة، وجعل 

السياسية كان تعامال أكثر من جيد، 
خاصة أن من يقود هذه العملية هو 
رئيس مجلس الوزراء املشهود له 

بنظافة اليد.
< < <

يراهم، وال أحد يسمعهم، وال أحد 
يفهمهم، باختصار «محلك ســر»، 
لم أمتالك نفســي من الضحك وأنا 
أصيح «يا بن اجلني يا بردوقوش، 
شالتوصيف»، فرد مسرعا بردقوش: 
يا صاحبي كل شيء على وضعه ال 
جديد، فاحلكومة كما هي محلك سر، 
ولم تقدم اجلديد، واملعارضة كما هي، 
وأيضا لم تقدم اجلديد، والدليل على 
ذلك أن الشــارع الكويتي املعروف 
السياسي هو اآلخر  بفكره ووعيه 
حتول إلى محلك سر، فال هو ميال 
للحكومة، وال هو ميال للمعارضة، 
وأكبر خطر في السياسة هو الوصول 
إلى هذه املرحلة، ألن معناها أن هذا 
الوضع املتجمد لن حتركه إال األزمات 
والكوارث والعياذ باهللا، وساعتها ال 

وحفاظه ومراكز حتفيظه في الكويت 
وقصصهم.

برنامج «وســام القــرآن» من 

املالي  الهندية فــي عامها  احلكومة 
٢٠٢٢/٢٠٢١، والذي بــدأ في أبريل 
٢٠٢١، أتت كارثة تفشي وباء كورونا 
مؤخرا، لتضع هذا البلد في مقدمة 
الدول التي تعاني من ارتفاع حاالت 
اإلصابة بنحو ٣٥٠ ألف إصابة، وارتفع 
حاالت الوفاة، ووجود حالة انهيار في 
مؤسسات الرعاية الصحية، وهو ما 
استجلب تقدمي املساعدات الطبية من 
أكثر من دولة، للمساهمة في مواجهة 

كارثة جائحة كورونا هناك.

بفصــل احلكومة بــني أدائها 
وصراعها «املفتعل» مع املعارضة، 
فإن احلكومــة خارج هذه الدائرة 
تبقى رقما صعبا في مواجهة ملفات 
فساد كبيرة، والواضح أنها وبطريقة 
ال بروتوكولية استطاعت أن تواجه 
هذه امللفات بشكل سياسي سلس 
أنها اســتطاعت  ومتزن، واألهم 
قانونيا أيضــا أن حتتوي حدود 
أزمة الفساد بطريقة أقرب ما تكون 

إلى املعاجلة الهادئة املتزنة.
وال شك أن لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد دورا 
كبيرا في التعامل الفني والسياسي 
احلذر مــع ملفات شــائكة جدا 
التعامل  ومتمددة وعميقة، ولكن 
احلكومي وبعيدا عن التكســبات 

الليلة قبــل البارحة، تبينت لي 
مالمح رقص العفاريت في وضعية 
غريبة عجيبة «على الدرج»، فها هو 
بردقوش العفريت يزعجني كعادته 
الســمجة ليحدثني عن السياســة 
وكواليسها، غير انه جاء هذه املرة 
بأســلوب جديد، وفي البداية وملن 
ال يعرف «بردقــوش» هو عفريت 
متمرس في أمور السياسة دأب على 
زيارتي للنقاش فيما يســتجد من 
أوضاع، وهو خبير في علم الكالم 
والسياسية واالقتصاد واالجتماع.

نعود لتلك الليلة، وأنا راجع من 
صالة القيام فوجئ ببردقوش واقفا 
في منتصــف درج البيت الداخلي 
مرتعشا ومرتعدا وبحركات عجيبة، 
لكنني بعد قليل تبينت أنها نوع من 
الفلكلور الفني اجلني، فسقطت على 
األرض من شدة الضحك قائال «ايش 
فيك يا ابن العفاريت، ملبوس انت»، 
متعجبا جــاء رد بردقوش ومكمال 
«مناور، ما فهمت؟!» فأجبته مسرعا: 
ال طبعا فهمني انت، بتعرفني بالفلكور 
الفني للعفاريت، فقاطعني بردقوش 
وعلى وجهــه عالمات اجلدية: ال يا 
صاحبي هذا وضع الكويت احلبيبة، 
هذا داللة على أن الفلكور السياسي 
احلالي في الكويت فاشــل فاشل، 
فرقصهم على عتبات الدرج، ال أحد 

في رمضان مــن كل عام جند 
هناك عويال وصراخا ضد ما تبثه 
قنواتنــا التلفزيونية من ســموم 
وأفكار وتشــويه لصورة الشعب 
الكويتي داخليا وخارجيا عبر برامج 
ومسلسالت ال تعكس حقيقة املجتمع.

إال أن هناك اســتثناءات، منها 
الراقي اخللوق الشيخ فهد الكندري 
الذي يتحفنا فــي كل عام مبا هو 
جديد ومميز مــن محتوى قرآني 

يرتقي مبستوى املشاهد.
«وسام القرآن» هو برنامج الشيخ 
فهد الكندري والذي يعرض يوميا 
على تلفزيون الكويت، ويعرض لنا 
حلقات يوميــة محفزة عن القرآن 

ذكرت منظمة الصحة العاملية أن 
لفيروس  الهندية  املتحورة  الساللة 
كورونا قد مت رصدها في «١٧ دولة 
على األقل» من بينها بلجيكا، سويسرا، 
اليونان، وإيطاليا. ويشتبه في أن هذه 
بأزمة صحية غير  الساللة تسببت 
مسبوقة في الهند، حيث سجلت الهند 
٣٥٢٫٩٩١ إصابة جديدة في يوم واحد 
في أعلى حصيلة إصابات في العالم، 
إضافة إلى ٢٨١٢ وفاة في أعلى حصيلة 
وطنيــة. والهند هي رابع أكثر دولة 
تضررا في العالم من حيث الوفيات.

في عام ٢٠١٩، احتلت الهند مرتبة 
متميزة ضمن مجموعة العشرين من 
الناجت احمللي اإلجمالي،  حيث قيمة 
إذ جاءت في املرتبة اخلامسة، وهو 
ما سّهل من التوقعات بأن تقود مع 
الصني حركة إنعاش االقتصاد العاملي، 
ولكن مع حلول أزمة كورونا نهاية 
٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠، تغيرت التوقعات، 
الهندي انكماشا  إذ شهد االقتصاد 

ملحوظا.
ومع حالة التفــاؤل التي تبنتها 

ومضة

محمد بن سلمان 
دروس في القيادة 

واإلدارة
www.berwaz.com.kwبدور املطيري رئيس حترير جريدة برواز اإللكترونية
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أرجوحة

على الدرج
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رؤى اقتصادية

تداعيات كورونا 
في الهند.. 
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