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الوطن ثم الوطن ثم المواطن
ن��ائ �ب� ً�ا ب��ال�م�ج�ل��س وي �ن �س��ى ذاك ال�ح��ب
وال�ع�ش��ق وذاك ال ��والء ليتبع مصالحه
أينما وج��دت ويتبع قبيلته أو طائفته
أو ح��زب��ه حيثما ك��ان��وا وي�ت�ب��ع أه ��واءه
وقتما أراد إال مصلحة وط�ن��ه لتكون
آخر اهتماماته.
ل ��ذل ��ك اردت أن اذك � ��ر ه� ��ذا ال �م �س��ؤول
وذاك ال �ن��ائ��ب ب��أن��ك س �ت �ح��ال ي��وم��ا ما
إل��ى التقاعد أو أن اهلل سيأخذ أمانتك
ليحل محلك مواطن آخر محب بالبداية
ل �ت �ت �ح��ول ب��وص �ل��ة م �ح �ب �ت��ه إل � ��ى ذوي ��ه
وه�ك��ذا تسير االم��ور م��ن أغ�ل��ب ه��ؤالء
ال �ب �ش��ر وت �ض �ي��ع األم ��ان ��ة ال �ت��ي أوك�ل�ن��ا
اهلل عليها لنحفظها لألجيال القادمة
لنخسر أنفسنا وآخرتنا سواء.
هناك نوعان من العصابة« ،اجرامية»
بعيدة عن الكويت بإذن اهلل «والوظيفية»
التي هي موضوع المقال وإليكم بعض
التعريفات لها من وجهة نظري:
● هم مجموعة من الموظفين يتشابه
تفكيرهم وس�ل��وك�ه��م ب�غ�ي��اب الضمير
حيث ال وفاء وال والء.
● هم مجموعة من الموظفين اختاروا
م �س �ت �ن �ق��ع خ� �ي ��ان ��ة األم � ��ان � ��ة ب �م �ح��ض
ارادتهم.
● هم مجموعة من الموظفين تمرسوا
على استغال مناصبهم وتفننوا في
اغتيال أحام المواطن أو المراجع.
● ه��م مجموعة م��ن الموظفين ف�ق��دوا
هويتهم وطابعهم اإلنساني وانحازوا
لبؤر الفساد.
● هم مجموعة من الموظفين تربطهم
ب��ال �ب��داي��ة ع ��اق ��ة ع �م��ل وت � �ط ��ورت إل��ى
أخ��وي��ة إل��ى أن ت �ب��ادل��وا ال�ث�ق��ة وب �ع��د أن
تطابق تفكيرهم تحولت الصحبة إلى
ع �ص��اب��ة ه��دف �ه��ا واح� ��د ه ��و ال�س�ي�ط��رة
واالستحواذ.
● العصابة ك��رؤوس اإلب��ر ف��ي قلوبنا
ك �ل �م��ا ت �ح��رك��ت ب ��ل ك �ل �م��ا ش��اه��دن��اه��ا
بنفس مناصبها أوجعتنا.
وب �ك��ل أس ��ف إن �ه��ا م�ت��رب�ع��ة ف��ي جميع
مؤسسات الدولة ولم يستطع كائن من
كان خلعها من مكانها والسبب ألنها
من أصحاب القرار حكومية وخاصة.
وال�س��ؤال :هل نستطيع التخلص منها
وه��ي ال�م�ن�ت�ش��رة ف��ي ال �ب��اد .ب ��إذن اهلل
سيتم ذلك في العهد الجديد.

رومانسي بشهر مارس ،إذ كانا يمسكان بأيدي
بعضهما خ��ال ت��واج��ده�م��ا ف��ي مدينة فانكوفر
ال�ك�ن��دي��ة ح�ي��ث ص��ور ال�م�ص��ارع ال�م�ش�ه��ور أح��دث
أف ��ام ��ه «ال �ل �ع��ب ب ��ال� �ن ��ار» .وي ��أت ��ي ارت� �ب ��اط سينا
عقب انفصاله ع��ن خطيبته السابقة المصارعة
المعروفة نيكي بيا عام .2018
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محطات
سامي عبداللطيف النصف

 25دائرة أهم
من الصوتني
ي �ت��ردد أن ه �ن��اك ن�ظ��ام��ا انتخابيا
ج ��دي ��دا ق ��ادم ��ا ق��ائ �م��ا ع �ل��ى إب �ق��اء
ال��دوائ��ر ال�خ�م��س ال �ف��ري��دة ،وزي ��ادة
ع��دد م��ن ي�ح��ق للناخب انتخابهم
م��ن م��رش��ح واح ��د ك�م��ا ه��ي ال�ح��ال
ف ��ي ال �ع��ال��م أج �م��ع إل ��ى م��رش�ح�ي��ن
ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ش �ع��ار «ال �ك��وي �ت��ي غ�ي��ر»
م �م��ا ي�م�ك��ن م��رش �ح �ي��ن ي�م�ل��ك كل
واحد منهم  500صوت من الفوز
عبر تحالفهما ض��د م��رش��ح اكثر
شعبية منهما يملك  900صوت
ان�ت�خ��اب��ي ،وه��و أم��ر ال ي�ح��دث في
دول العالم األخرى.
اإلص� � � � ��اح ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي ي� �ت ��م ع �ب��ر
ال� �ح ��د م ��ن ال� �ت ��دخ ��ات ال �م �ع��روف��ة
ب��االن �ت �خ��اب��ات ،وال �ح��د م��ن س�ط��وة
المال السياسي ،والعودة لنظام 25
دائ��رة ،ال��ذي يعكس تمثيل شرائح
المجتمع ال�ك��وي�ت��ي المختلفة كما
ه� ��ي ال � �ح� ��ال ف� ��ي دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ات
ال�ع��ال��م اج �م��ع ،وق��د ك��ان��ت النتيجة
النهائية للتحول ل�ل��دوائ��ر الخمس
زيادة التدخل باالنتخابات ،ومعها
زي��ادة عمليات ال�ف��رع�ي��ات ،وش��راء
ون �ق��ل األص � � ��وات وإح� �ج ��ام ك�ث�ي��ر
م��ن ال�م�س�ت�ق�ل�ي��ن وال��وط �ن �ي �ي��ن من
الترشح بسبب كبر حجم الدوائر،
والزيادة الكبيرة في كلفة الترشح.
آخ� ��ر م �ح �ط��ة :ال� �ع ��ودة ع ��ن ال�خ�ط��أ
ف �ض �ي �ل ��ة ك� � �ب � ��رى ،ام � � ��ا ال� �ت� �م ��ادي
ب��ال�خ�ط��أ ب �ع��د ال �ت �ج��رب��ة ال�م�ع��اش��ة،
وظهور النتائج الكارثية له فغباء
ما بعده غباء.

«العصابة»

جون سينا يتزوج سرًا

ت ��زوج ال �م �ص��ارع وال �ف �ن��ان األم �ي��رك��ي ج��ون سينا
( 43ع� ً�ام ��ا) م��ن ص��دي�ق�ت��ه ش ��اي ش��ري �ت��زاده في
حفل زف��اف خ��اص بعيد ع��ن أض��واء الكاميرات.
وأوض ��ح م��وق��ع «إي ت��ي» أن ال�ح�ف��ل أق�ي��م اإلثنين
الماضي في مدينة تامبا بوالية ف�ل��وري��دا .وكان
سينا وشريتزاده شوهدا للمرة األول��ى في رباط
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مزارعة تنظم التفاح المقطوف في مزرعة بمقاطعة شاندونغ
شرقي الصين .ويسابق المزارعون الزمن لجني المحصول قبل
حلول فصل الشتاء حيث يحتاج التفاح إلى عناية في جنيه
وتسويقه( .شينخوا)

المواطن علي الجابر األحمد

«واهلل»
ل��و استطيع التنفس ل�ه��واء وط��ن غير
بحثا ع��ن راح��ة
ه��واء ال�ك��وي��ت لرحلت
ً
ال �ب��ال وال�ق�ل��ب ع�ل�م� ً�ا ب��أن��ه ق ��رار صعب
ع�ل��ى ك��ل ك��وي�ت��ي وع �ل� ّ�ي أص �ع��ب لعدم
قدرتي على فراق الوطن أثناء الدراسة
مهاجرا.
الجامعية فكيف أرحل عنه
ً
أما األسباب التي دعتني لهذه الفكرة
مع استحالة تنفيذها هي الممارسات
ال �غ��ري �ب��ة وال �ع �ج �ي��ب م ��ن ب �ع��ض ن ��واب
مجلس األم��ة م��ن ب��داي��ة ترشحهم إلى
ن �ه��اي��ة م��دت �ه��م وه� ��م ال ي �ع ��رف ��ون م��ن
الديموقراطية إال اسمها.
أم��ا عن دوائ��رن��ا الحكومية فحدث وال
ح ��رج ل �م��ا وراء ال �س �ت��ار ال ��ذي ال ي��راه
س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ك�س��وء
ت��أدي��ة عمل أغلب الموظفين وغيابهم
ال �م �س �ت �م��ر واه� �م ��ال أم ��اك ��ن ال �خ��دم��ات
المنتشرة في كل أرجاء الباد والعذر
ال��دائ��م بسبب تعطيل «السستم» عند
م��راج�ع��ة أص�ح��اب ال�م�ع��ام��ات وت�ك��رار
�دا» وض �ي��اع ال�م�ل�ف��ات
ج�م�ل��ة «ت �ع��ال غ� � ً
وع ��دم ان �ه��اء ال�م�ع��ام��ات إال ب��ال��رش��وة
وغ �ي��ره��ا ال �ت��ي ش�ي�ب��ت رأس ال�ك��وي�ت��ي
�را كصبر
ال��ذي يتمنى أن يحمل ص�ب� ً
أيوب.
وال أري��د التحدث ع��ن م��ا ه��و أكبر من
ذل��ك كاالختاسات وم��ا ه��و بحجمها
ألن�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة بسلطاتها
الثاث انما أردت أن أذكر ما دون ذلك
وم��ن مسؤولية ال��وزراء الذين يرتدون
ال� � � � ��دروع ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وال ي �ش �ع ��رون
ب �س �ه��ام ال �ن �ق��د ال�ك�ث�ي��ر وال� ��ذي ي��وض��ح
عدم رضا المواطنين عليهم.
«مواطن ومسؤول»
معلوم أن من صفات اإلنسان الكويتي
وه � � ��ي ص � �ف ��ة م �ل �ت �ص �ق ��ة ب � ��ه ال �ط �ي �ب��ة
وال��رح �م��ة ال �ت��ي غ��رس�ه��ا اهلل ف��ي قلبه
وح��ب الخير للقريب والبعيد وغيرها
من الصفات والخصال الحميدة التي
يتحلى بها الكويتي والكويتية.
ف ��إن ك��ان��ت ت �ل��ك ال �ط �ب��اع ي �خ �ت��ص بها
ال� �م ��واط ��ن ال� � ��ذي ه ��و ف ��ي ع �ش��ق دائ ��م
لوطنه كعشق الطفل ألمه والذي يحتم
عليه ه��ذا العشق أن يعمل ك��ل م��ا هو
ص��ال��ح ل �ل �ك��وي��ت وألج �ي��ال �ه��ا ال �ق��ادم��ة
فلماذا تتغير طباعه ويتبدل سلوكه
�ؤوال ب��ال�ح�ك��وم��ة أو
ع�ن��دم��ا ي �ك��ون م �س� ً
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«وباء مركب» ..األمراض املزمنة تفاقم وفيات «كورونا»
ع ��واص ��م -ال� ��وك� ��االت :ت� �ج ��اوزت أع � ��داد اإلص��اب��ة
ب �ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» ح��اج��ز  39م�ل�ي��ون��ا و200
ألف عالميا مقتربا من  40مليون اصابة بينما
ّ
تخطت أعداد المتوفين المليون و 100ألف وفاة،
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتسابق فيه ش��رك��ات األدوي��ة
إلطالق لقاحاتها ،أعلنت بلجيكا عن حظر تجول
ل�ي�ل��ي ل �م��دة ش �ه��ر.وب �ح �س��ب إح � �ص� ��اءات وك��ال��ة
الصحافة الفرنسية فقد ّ
سجل العالم خ��الل 24
ساعة أكثر من  400ألف إصابة ،وهو رقم قياسي.
وه��ذا االرت�ف��اع في ع��دد اإلص��اب��ات المبلغ عنها
في كل أنحاء العالم ،يمكن تفسيره جزئيا بزيادة
عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة األولى
للوباء في مارس وأبريل الماضيين .في أوروبا
وأيضا في الواليات المتحدة وكندا ،ارتفع عدد
اإلصابات المثبتة بشكل حاد في أسبوع واحد.
وتعتقد دول عديدة في أوروبا أنها دخلت موجة
ثانية من الوباء واليزال عدد الوفيات المسجلة
بعيدا ع��ن المستويات ال�ت��ي سجلت ف��ي أبريل
(أكثرمن  4آالف وف��اة يوميا في المتوسط) لكن
ب�ع��د ال�ت�ب��اط��ؤ ال� ��ذي ح ��دث خ ��الل ال�ص�ي��ف (أق��ل

من  400وف��اة يوميا في يوليو) ،شهد األسبوع
ال �م��اض��ي ارت �ف��اع��ا ت �ج ��اوز م �ت��وس��ط أل ��ف وف ��اة
ي��وم �ي��ا .وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ل�ق��اح��ات أع �ل��ن وزي��ر
الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ،بدء إعداد
قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم
ال�ش��ام��ل ض��د ف�ي��روس ك��ورون��ا .وح�ت��ى ال�ي��وم لم
يتلق أي م��واط��ن روس ��ي ال�ل�ق��اح ،باستثناء من
شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
ال ��ى ذل ��ك ك�ش�ف��ت دراس � ��ة ح ��ول ص �ح��ة اإلن �س��ان
ت �ح �م��ل ع � �ن ��وان «ال � �ع� ��بء ال �ع��ال �م��ي ل ��أم ��راض»
ُ
ونشرت في دوري��ة «النسيت» الطبية أن العالم
ي ��واج ��ه «ع��اص �ف��ة ع��ات �ي��ة» م ��ن زي� � ��ادة م �ع��دالت
اإلصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري
وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة
العامة ،وهو ما تسبب في زيادة معدالت الوفاة
خ��الل جائحة «ك��ورون��ا».ووص��ف رئيس تحرير
دورية النسيت ريتشارد هورتون اقتران جائحة
ك ��ورون ��ا وارت� �ف ��اع م �ع ��دالت اإلص ��اب ��ة ال�ع��ال�م�ي��ة
بالسمنة والسكري وغيرها من األمراض المزمنة
بأنها «وباء مركب».

«غوغل» تتيح الوصول ألغنية
معينة عن طريق الدندنة
أض��اف��ت «غ��وغ��ل» م�ي��زة ج��دي��دة تتيح ل��ك ال��وص��ول إل��ى أغنية معينة
ع��ن طريق ال��دن��دن��ة أو التصفير أو ال�غ�ن��اء ،وه��ذه الخاصية مدعومة
بخوارزميات التعلم اآللي التي طورتها الشركة األميركية .وسيتمكن
المستخدمون من فتح أحدث إصدار من تطبيق غوغل للجوال ،أو أداة
بحث غوغل ،ثم النقر على أيقونة الميكروفون ،أو أن يطلبوا شفهيا
البحث ع��ن أغنية أو الضغط على زر «البحث ع��ن أغ�ن�ي��ة» ،ث��م البدء
بالدندنة باألغنية أو تصفير نغمها.
وس �ت �ك��ون ال �م �ي��زة م �ت��اح��ة ألي ش �خ��ص ي �س �ت �خ��دم غ��وغ��ل ب��ال�ل�غ��ة
اإلنكليزية على نظام تشغيل الهواتف الذكية ال�خ��اص بآبل «آي أو
إس» ،أو عبر أكثر من  20لغة موجودة بالفعل على نظام «أندرويد».
وتقول الشركة إنها ستعمل على زيادة المستخدمين في المزيد من
اللغات على كا النظامين في المستقبل .وتقول إن تقنيتها للمطابقة
لن تتطلب منك أن تكون مغنيا ،إذ تعمل الخوارزمية بشكل أساسي
على التوصل إلى نمط رقمي يمثل جوهر األغنية ،أو ما تسميه غوغل
«بصمة اإلصبع».
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