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متفقون جميعا يا أهل الكويت الكرام 
على ان املرحلة القادمة غير!

بناء على طلب مجاميع الشباب احلراكي 
أن أكتب باللهجة الكويتية ما يخص املرحلة 
القادمة دار في ذاكرتي (احليامة واخلبان)، 
وهاتان مفردتان انقرضتا مع الزمن لكنهما 
علــى صعيد الواقع املعيــش موجودتان، 
فاحليامــة يقصد بها احلجامة! أما اخلبان 
فإنه في الغالب يعمل للنساء ويعتبر عالجا 
لبعض اآلالم التي يشــعر بها املريض في 
جســده وقد اختصت به فئة من الرجال 
والنساء يستدعون عند احلاجة لقضاء هذه 
املهمة فيحضر الواحد منهم معه العدة وهي 
عبارة عن قارورة من اخلزف يشعل داخلها 
ثم توضع فوهتها علــى ظهر املريض أو 
املريضة وعند احتراق الهواء بداخلها تنطفئ 
الشعلة باجنذاب اجللد الى داخل القارورة 
ترتفع بعدها من اجلسم مكونة ورما أحمر 
ويسمى هذا خبانا! واحيانا يقصد باخلبان 

تقصير الدشداشه او الثوب ؟
هذه املقدمة حتتاج الى املزيد من اإليضاح 
والتوضيح حتى يكتمل املشهد االنتخابي 
والدميوقراطي واحلراكي، فاملرحلة القادمة إن 
تغيرت فيها احلسبة إلى صوتني بدل الصوت 
املدنية حسب  بالبطاقة  الواحد واالنتخاب 
السكن ال القيد فإن أمورا كثيرة ستتغير!

أول.. في الســابق.. أقصد في بدايات 
الكويت كان هنــاك دور كبير: (للحالقني 
الذين يقومون باحليامة  - احملاســنة) أو 
أقصد احلجامة والتطهير! كانوا أصحاب 
مهن انقرضت اآلن، اللهم إال بقاء احلالق 
اجلديد «الزقرت» أو من يعملون باحلجامة، 
أما التطهير فقد اختصت به املستشفيات.

هؤالء األوائــل كان هدفهم (إزالة) الدم 
الفاسد فيمتصه بطريقته ويقذف به خارج 
اجلسم، ما يجعل املريض يشاهد على الطبيعة 
هذا الدم األسود وقد خرج من جسمه وأزال 

عنه املرض.

٭ ومضة: املرحلــة القادمة تتطلب عمل 
(حيامة وخبان) واحد حكومي وآخر شعبي!

إضافة الى ستارة مكشوفة ال مجال فيها 
للمقولة السائدة: (يصير خير)!

في السابق كان الكويتي يعتقد انه اذا 
(عد) النجوم ليال فإن (الثواليل) ســتغزو 
جسمه حتما والثالول كما تعلمون هو مسمار 
حلم ويحتاج الى كي ثلجي بخاخ، فمنعوا 

أمثال الثواليل!
ولهذا.. املرجو من التجمعات الشبابية 
أال تكــون اجتماعاتها ليال حتى ال تغزونا 
الثواليل، عليكم بالكي السريع ال الوعود!

٭ آخر الكالم: في الكويت القدمية كان سرب 
اخلضيري (الوروار) اذا مر ليال مغردا بصوته 
اجلميل أهلنا يقولون انها (زافني معرسهم)!

واذا حدث وحزت جنمة في السماء ليال 
يقول الناس انها حزت على (راس فرعون).

والطفل قبل كان اذا ســمع ما يخيفه 
ويفزعه يأتي الى امه فتكشف له عن بطنه 
وتلصق فمها فوق سرته وتنفخ بقوة، مظهرة 
أصواتا عاليا ومتقطعة ويدعى هذا (تكِرْش)، 

فإذا مت ذلك يذهب عنه احلزن والفزع!
وأخيرا من يشعل نارا في الليل ويحاول 

اللعب بها فإنه سيبول في فراشه!

٭ زبدة احلچي: أرجو أن تضاف هذه الى 
متطلبات الترشــيح القادم فال نريد نائبا 
ميثل األمة يحسب صوت اخلضيري زفة 

معاريس.
وإذا طاحت جنمة من السماء راح تسقط 
على راس فرعون، فما أكثر الفراعنة اخلفية.
وال خواف فزاع تنفخ أمه في ســرته 

وفق سياسة هذا ولدنا.
وال من يشعل النار راح يبول في فراشه، 

ال مكان خلوار خائف.
كنا في السابق نخاف من زراعة شجرة 
(اخلروع) ألن الكل راح يتشاءم منها ألنها 

(َفُقره) بالكاف الفارسية.
اخلالصــة: آن األوان أن نعيش الواقع 
واملرحلة القادمة والذي فيه هذه التي ذكرتها 
(يرتاح ويريح)، فالكويت حتتاج اليوم الى 
من يعرف هذا التاريخ الدقيق من مفردات 
بلدنا ولهجتنا وعاداتنا وتقاليدنا وعباراتنا 

الدارجة ومعتقداتنا وأيضا خرافاتنا!
كان لآلباء واألجداد الفضل في وضع 
األســاس، وعليكم أنتم يا شباب الوطن 

استكمال املسيرة.
نصيحتي األخيرة: الوحدة والتضحية 
الدميوقراطية ووضع  باألجندات والثقافة 
مصلحة البالد والعباد والكويت وقاعة عبداهللا 
السالم والدستور فوق كل اعتبار. اتركوا 
املصالح اآلنية ومتسكوا بوصول األصلح 
ال األصمخ.. وتوحيــد الصفوف وحتديد 
األولويات حتى ال نقول: ال طبنا وال غدا الشر.

٭ مشاركة عزاء
رحم اهللا ابني الغالي أســامة ســعيد 
محمــود بوعركي الــذي ووري جثمانه 
الطاهر الثرى أمس السبت ٢٠٢٢/٧/٢ بعد 
صالة العصر مبقبرة الصليبخات عن عمر 

يناهز ٥١ عاما.
عرفته صديقــا صدوقا لنجلي (مهند) 
ويعمل في البطاقة املدنية وســوى عملية 
القلب من چم يــوم واهللا أخذ أمانته يوم 
اجلمعة وهي أوائل أيام ذي احلجة املباركة، 
ربي يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال 
ويصبر أهله، كان (خدوماً محبوباً في محيط 

وظيفته وكل من يعرفونه).
أسامة كان يجلس في  الكاونتر رقم(١) 
في الهيئة العامة للمعلومات للمدنية. وكان 
يســاعد املواطن واملقيم من غير منة وال 
مقابل طمعا في دعاء املراجعني واألجر من 

اهللا سبحانه.
ونعم الرجل بو سارة.. نعم الرجل كان، 
فيا رب ارحمه واغفر له ووسع مدخله وأكرم 
نزله واغسله باملاء والثلج والبرد، واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته في 
جنات عدن في الفردوس األعلى من اجلنة.
واهللا ثم واهللا إنه يستحق الدعاء لسمو 
أخالقه وتواضعه، رب احشره مع النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقا.
رحمــك اهللا يا وليدي العزيز أســامة 
بوعركي، تكفون ال تنســوه من دعائكم، 

تراه يستاهل.
.. في أمان اهللا.

ومضات

احليامة واَخلبان
مرحلة واجبة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

stc تنّظم ورشة تصوير احترافية
نّظمت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملــة للعمالء فــي دولة 
الكويت، ورشة عمل تصوير 
احترافــي أدارها عبدالرحمن 
البــداح وبالتعاون مع متجر 
H&S. وأقيمت ورشــة العمل 
تزامنــا مــع اليــوم العاملــي 
الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
حتت مظلة برنامج املسؤولية 
 .stc االجتماعية للشركات في
وقدمت ورشــة التصوير 
أدارها  التــي  الفوتوغرافــي، 
البــداح رؤى ونصائح قيمة 
للحاضريــن حــول كيفيــة 
التقــاط الصــور االحترافية. 
وهدفت العروض التوضيحية 
والشروحات لتمكني املصورين 
الهــواة والطموحــني الذيــن 
يحضرون ورشــة العمل من 
حتسني مهاراتهم في التصوير 
باســتخدام  الفوتوغرافــي 
امليزات والتكنولوجيا املتقدمة 
املتوافرة في الكاميرات الرقمية 
احلديثة. وفي نهاية الورشة، 
قدمت stc شــهادات تقديرية 
للمشــاركني اضافة الى هدايا 
خاصة ومتنوعة قدمها متجر 

.H&S
وأوضحت stc في أن ورشة 
إدارة  التي نظمتها  التصوير 

فعــل إيجابية من املشــاركني 
مما شجعها على إقامة ورش 
إطــار ســعيها  مماثلــة فــي 
لتشجيع األفراد على متابعة 

شغفهم احلقيقي.
وتعليقــا علــى ورشــة 
العمل، قالت، مدير عام إدارة 
اتصاالت الشركات في stc دانة 
فيصل اجلاســم: «إن االقبال 
املتنامي الذي تشــهده ورش 
عمــل التصوير بكل اشــكاله 
التــي نقيمها فــي stc يعكس 
الطلــب املتزايــد علــى مثــل 
هذه الــدورات وحرص افراد 
املجتمع على تنمية مهاراتهم 
بهذا املجال، وخاصة بني جيل 
الشباب التواق لتعلم أحدث 
وأبرز االجتاهات التكنولوجية 
احلديثة. وقد شاركنا هذا العام 
فــي يــوم التصويــر العاملي 

مجتمعنا إلحداث تأثير ايجابي، 
وكشركة رائدة في الكويت في 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، تســعى stc دوما 
إلشراك جميع شرائح املجتمع 
في مختلف املبادرات الهادفة 
وسنواصل التعاون مع مختلف 
اجلهات في القطاعني احلكومي 
واخلاص في أنشطة وفعاليات 
يتم توجيهها من خالل منصات 
تعليمية إلحداث تأثير إيجابي 

والنهوض باملجتمع».
واختتمت اجلاسم: «نيابة 
عــن stc، أشــكر عبدالرحمن 
البداح علــى ادارته وتقدميه 
وتزويــد  العمــل  لورشــة 
احلاضرين بنصائح قيمة حول 
فن التصويــر الفوتوغرافي، 
ومتجــر H&S علــى دعمهــم 

وجهودهم».

لتمكني أولئك الذين يرغبون 
من متابعة شغفهم بالتصوير 
املهنيــة  لتعزيــز مهاراتهــم 
واستخدامها عمليا، حيث ان 
معظــم الشــركات الصغيرة 
ومتوسطة احلجم في السوق 
الكويتي تعتمد على منصات 
التواصل االجتماعي والعالم 
الرقمــي لتســويق خدماتهــا 

ومنتجاتها».
وأضافت اجلاسم: «كجزء 
مــن القيــم األساســية إلطار 
االجتماعيــة  املســؤولية 
للشركات في stc، والذي يركز 
على عــدة مجاالت رئيســية 
وهــي: الصحــة، والتعليــم، 
الشــباب  والبيئــة ومتكــني 
وريادة األعمــال فإننا نبحث 
باستمرار عن اكتشاف طرق 
مبتكرة إلشراك ومتكني أعضاء 

اجلاسم: شاركنا في يوم التصوير العاملي لتمكني الراغبني من متابعة شغفهم بالتصوير

دانة اجلاسم

 stc الشــركات فــي اتصــال 
جاءت كمنصــة لدعم األفراد 
الراغبني في معرفة املزيد عن 
فن التصويــر الفوتوغرافي، 
حيث سبق للشركة أن عقدت 
عــدة ورش عمــل للتصوير 
الفوتوغرافــي القــت ردود 

عبدالرحمن البداح محاضرا املشاركني صورة جماعية للمشاركني مع شهادات التقدير

«األشغال» جتري ممارسة لتطوير عدد من األنظمة التطبيقية
عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة االشغال 
العامة جتري ممارسة ألعمال تطوير 
وصيانة عــدد من األنظمة التطبيقية 

للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.
واضافت مصادر أن آخر موعد لتقدمي 
العطاءات الدارة املشتريات واملخازن 
بالوزارة هو ٨ اغسطس املقبل ويرفض 
اي عطاء بعد هذا املوعد. ولفتت املصادر 

الــى ان مــدة تنفيذ العقــد عامني وان 
العطاء يبقى ســاري املفعول ملدة ٩٠ 
يوما وانه ال تقبــل العروض البديلة 
واملمارسة مفتوحة جلميع الشركات 
واملؤسسات احلاصلة على شهادة قيد 

وكالــة صادرة مــن وزارة التجارة او 
مــوزع معتمد لصيانــة محطة وقود 
الشويخ واملؤهلة لهذا العمل واملسجلة 
لدى الوزارة بسجل املوردين وفي جهاز 

املناقصات العامة للعام ٢٠٢٢.

«لوياك» تعزز ثقافة التطوع 
عبر «التطوع سعادتي»

حتت رعاية البنك األهلي املتحد أطلقت لوياك برنامج 
«التطوع ســعادتي» وهو من البرامج التي تعمل عليها 
لوياك منذ تأسيســها وإلى اللحظة، ويسجل متطوعني 
من الفئة العمرية ١٥ سنة وما فوق بهدف احلصول على 
فرصة جيدة ملساعدة اآلخرين من خالل التطوع في مراكز 
اخلدمة املجتمعية مثل اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني، 
وفريــق عبير ٢ لإلعانــة الذهنية واجلمعيــة الكويتية 
ملتالزمة داون ومركز ٢١ ومركز اخلرافي ألنشطة األطفال 
املعاقني، حيث يقدم املتطوعون أنشطة مختلفة ومتنوعة 

للفئات ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقالت مديرة قسم اخلدمة املجتمعية يسرى العيسى: 
«إن دمــج ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع هو ما 
تتطلــع له لوياك، باإلضافة إلــى ثقافة وأهمية التطوع 
وتعزيز مفهوم مســاعدة اآلخرين. وتابعت: شــارك في 
البرنامج أكثر من ١٧٠ متطوعا يشــتركون بهدف واحد 
في رعايــة ذوي االحتياجات اخلاصة وفي مشــاركتهم 

أنشطتهم اليومية.
كما شكرت العيسى البنك األهلي املتحد على رعايته 
لهــذا البرنامــج وعلى إميانه برؤية وأهــداف لوياك في 
تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب وخلق جيل من القادة 
عالي الفعالية، مؤكدة بالوقت نفســه أن هذه الشــراكة 

ممتدة منذ وقت طويل.
وقالت رئيســة املســؤولية االجتماعيــة والتواصل 
االجتماعــي في البنك األهلي املتحد فاتن التميمي: نحن 
ســعداء بالتعاون املشــترك بني البنك ومؤسسة لوياك، 
ونأمل أن يثمر هذا التعاون العديد من األنشطة املتنوعة 
واملبادرات في املستقبل القريب لتحقيق املزيد من أهداف 
البنك املتمثلة في دعم املجتمع الكويتي من خالل شراكات 

مفيدة بني املؤسسات املالية وجيل الشباب الواعد.
وأضافت التميمي: برنامج التطوع سعادتي من أفضل 
البرامج التي حرص البنك األهلي املتحد على رعايتها منذ 
ســنوات عديدة في باعتباره عامال معززا النتماء الفرد 
ملجتمعه فضال عن دور العمل التطوعي في غرس روح 

البذل والعطاء وممارسة عمل اخلير.

سعادة باإلجناز

من الورش التدريبية


