
51االربعاء 2 ديسمبر 2009  

امرأت����ان بأمومة  ادعت 
طفل، فقام القاضي برس����م 
دائرة من الطباش����ير على 
االرض ووض����ع الطفل في 
وسطها، وطلب من املدعيتني 
ان تشدا ذراع الطفل نحوهما 
باجتاه معاكس. فقامت األم 
»احلقيقية« بش����د وليدها 
نحوها، بينما ترددت املرأة 
الت����ي ربت الطفل خش����ية 
عل����ى ربيبها م����ن املوت، 
فأم����ر القاضي بالطفل لألم 
املربية وخسرت األم الوالدة 

طفلها.
ما تقدم ملخص ملسرحية 
الكاتب االملاني بريخت »دائرة 
الطباشير القوقازية« والتي 
تعود للع����رض من جديد 
على خشبة مسرح احلياة 
السياسية الكويتية، حيث 
جميع االطراف يتنازعون 
على »طفل/وط����ن« واحد، 
وكل ط����رف »أم حقيقية« 
تش����د الطفل ناحيتها دون 
االكتراث بسالمته ومصلحته 
بحج����ة ان الطفل من حقها 

وحدها.
اعتمد مس����رح برتولت 
بريخت عل����ى »التغريب« 
بغرض ابقاء وعي املتفرج 
في يقظة دائم����ة ملا يدور 
على اخلش����بة. أما املسرح 
السياسي الكويتي فيتعمد 
»التخريب« به����دف جعل 
املتفرج في تي����ه وضياع 
الناس  وعدم تركيز، حيث 
يتجادلون صباح مس����اء، 
واالعالم يطالب بحرياته وال 
يعي مسؤولياته، أما التنمية 

ففي آخر سلم االولويات.
مسرحية »دائرة الطباشير 
الكويتية« مستمرة بنجاح 

منقطع »املصير«.

يستخدم الطيارون جهاز محاكاة الواقع للظروف 
التي متر بها قيادة الطائرة، وهو مياثل »قمرة« قيادة 
الطائرة بكافة جتهيزاتها مع شاش���ات حتاكي مراحل 
الرحالت ملطارات مختلفة وفي ظروف االقالع والهبوط 
في أجواء متباينة، وهذه احملاكاة تصور الواقع ومن ثم 
ترفع مهارة التعامل معه قبل وقوعه وهو ما جلأ إليه 
معهد أبحاث احلج العداد تصور مبكر حول تصرفات 

املجموعات البش���رية الكبيرة أثناء تنقالتها في مشاعر احلج ومسيرها 
اجلماعي، وانعطافاتها أثناء السير الختصار الطرق أو للتوقف للصالة، 
ومثل ذلك داخل احلرم الشريف، وهذا يعطي فرصة للتخفيف من االزدحام 
وبالذات في ظروف اخلطر مثل نشوب احلريق أو التدافع عند اجلمرات.

محاكاة الواقع لدراسة مسارات اجلماهير فن جديد يستخدم في مالعب 
الكرة في دول كثيرة، حيث ميكن أن تتحول تلك املالعب الى ساحة قتال 
بسبب إلقاء زجاجة على أحد الفريقني، االمر الذي يجعل جاهزية املشرفني 
واالداريني وس���رعة حركتهم س���ببا لتفادي كوارث بشرية، وفي احلالة 
العربية مش���اكل سياسية، كما حدث مؤخرا، واالمر ال يقتصر على الكرة 
وال على احلج، ففي العمل السياسي هناك أيضا حشود بشرية تتأثر مبا 
يسمى »سلوك املجموع« ونحن نسميه »مع اخليل يا شقرا«، وهذا السلوك 
ميكن أن يوصل احلش���ود الى نقطة لم تكن تتصور أنها ستنجرف إليها، 
مجرد »ش���وية« هتافات حماس، وإذا به يرمي البالد في أحضان الفوضى 
الشاملة، وال ميلك حتى احلكماء النجاة إذا جاء التصرف الرشيد متأخرا، 

بعد أن تتحرك احلشود.
لقد أعجبتني س����رعة حركة مدير جمعي����ة الروضة التعاونية، قبل 
20 عاما، كان من العراق وكنت متجها نحو احملاسبة للدفع، رأى املدير 
سيدة تدفع عربتها التي مألتها عن آخرها بأكياس »حب الهريس« وكان 
شهر رمضان على األبواب، سارع املدير الى تغطيتها بأكياس من الورق 
وقاد عربتها بنفس����ه الى احملاس����ب قائال »اهلل يخليك خلص احلجية 
بس����رعة« ثم قال »ليش تاخذون كميات كبيرة، هسه الناس يشوفونك 
ويقولون الهريس ده يخلص، وبالفعل يخلص، مو ألنه ش����وية، ولكن 
هالطريقة هي اللي تخلصه«. نعم، انه س����لوك احلش����ود، الذي يحتاج 
الى رصد ورد فعل سريع، على نحو ما فعل صاحبنا، حلماية املجموع 

من تصرف القلة.
بالقياس، نحن نعيش في الكويت مش���هدا سياس���يا حرجا بكل ما في 
الكلمة من معنى، وما لم نستحضر الواقع الذي يقترب منا، قبل أن يقع، 
ونتوقع مساراته قبل أن حتدث، ومن ثم نأخذ حذرنا فإن كارثة قد حتدث، 
وهذا ليس تنجيما بالغيب، ففينا قلة كان بعضهم يقول ملن نبه الى كارثة 
الغزو »ما عليكم منهم، يخوفونكم، ماكو ش���يء«، فلما وقعت الكارثة لم 
يصمد مع الصامدين، بل حملته س���يارة واني���ت وهو ملثم الى اخلارج، 
وبقي رجل اسمه محمد العدساني، القائد امللهم للمقاومة الكويتية، يذهب 
مع شروق الش���مس الى اجلهراء لتفقد أحوالهم ونسمع منه في الظهيرة 
معلومات مفصلة، وينتقل الى الفحيحيل ليطمئن على األوضاع، ويذهب 
الى بغداد الجراء اتصاالت مع أهله وغيرهم ثم يعود في نفس اليوم حتى 

ال يضطر إلى االقامة في فندق، وتكشف هويته.
نعم، استحضار الواقع قبل وقوعه هو مهارة قيادية، ومصيرية، حتتاجها 

الكويت بشدة، فاملعاناة التي مرت بها ال حتتاج إلى من ينعش ذاكرتها.
كلمة أخيرة: حتدثت »أم مب���ارك« الكويتية أثناء إقامتها في مكة املكرمة 
إبان االحتالل العراقي لبلدها فقالت: »عندي ولدان عمرهما 18 و20 سنة، 
جاءنا اجلنود العراقيون وأخرجوهما من املنزل وطلبوا مني الوقوف إلى 
جانبهما، أطلقوا النار على ركبتي كل واحد منهما فسقطا على األرض، لم 
يلتفتوا لصراخي وأبعدوني عنهما، ثم أطلقوا النار على رأسيهما وأنا بني 
احلياة واملوت من الصراخ والعويل، ثم خرجنا إلى هنا«.. سكتت، وعيون 

النساء من حولها مغرورقة بالدموع.

حتدثت ذات مرة مع مستشار اقتصادي 
كويتي حول ما يجري في احدى امارات 
الكوارثية  النهاي����ة  اخلليج موضح����ا 
التي تتجه إليها، حيث ستبلغ الفقاعة 
العقارية مداها نظرا لعدم منطقية بناء 
اكبر املوالت واملطارات واملباني في بلد 
ال يزيد عدد سكانه عن املليون نسمة، 

ما ان انتهيت من احلديث حتى عّقب بالقول »مثلي االعلى 
هي تلك االمارة وليتنا نصل الى عشر ما عملته«.. وال حول 

وال قوة اال باهلل.
>>>

ال أعلم ملاذا س����محنا لالمانة العام����ة للجامعة العربية 
مبحاولة افش����ال أول قمة اقتصادية عربية وجعل قراراتها 
كح����ال قرارات القمم السياس����ية أي حبر على ورق، وذلك 
عبر تقدمي مشاريع »وهمية« ال ميكن اجنازها كحال انشاء 
سكك حديدية تربط اخلليج بنواكشوط املوريتانية وشمال 
الع����راق بجنوب الصومال! اآلن وبعد مرور عام على القمة 
هل مت اجناز متر واحد من مش����اريع السكة احلديدية التي 
يفترض ان يتجاوز طولها 45 ألف كم؟ وهل خصص دوالر 
واحد ملثل تلك املش����اريع؟ ألم يكن م����ن االفضل ان نطلب 
منهم استبدال ذلك »الوهم« بالربط البري »الواقعي« وعبر 
حتس����ني كل دولة عربية لشبكة الطرق التي تربطها بالبلد 

العربي املجاور؟!
>>>

وما دمنا في االمانة العامة للجامعة العربية، فهناك أزمة 
كبرى بني اكبر دولتني عربيتني هما مصر واجلزائر، وهناك 
حرب دامية تشارك فيها قوات دول عربية كبرى كالسعودية 
واليمن، وهناك إشكال سياسي ضخم في دولة بحجم العراق 
ومثله اشكال اقتصادي في دبي بدأ يؤثر على العالم أجمع، 
فهل سمع أحد بتحرك لالمانة حلل تلك االشكاالت أو لتخفيف 
حدتها وضررها؟ اصبح لدينا يقني بأن االمانة العامة تسعد 

باجللوس متفرجة على تلك الكوارث متمنية املزيد منها!
>>>

هناك مشاريع ثقوب اقتصادية سوداء ستجتاح املنطقة 
العربية املمتدة من اخلليج الى احمليط س���تكون محاورها 
سقوط وإفالس دول وش���ركات وبنوك ومشاريع ورجال 
اعمال من العيار الثقيل، وس���يفقد العرب بالتبعية سالح 
املال الذي ضيعوه بسبب فقدان احلكمة والتخطيط طويل 
املدى والتركيز على قضاي���ا البهرجة واملظاهر، وقى اهلل 
اجلميع ش���ر تلك الثقوب التي بدأت سحبها الداكنة تظهر 
في أفق اخلليج مهددة بسقوط امطار خراب ودمار ال تبقي 

وال تذر.
>>>

آخر محطة: )1( نرجو أن يكون أساس التنمية في البلد هو 
صرف االموال على مش����اريع تأتي باالموال التي قد يشهد 
املستقبل شحا شديدا فيها بسبب انخفاض حاد في اسعار 

النفط.. فاحلكمة احلكمة.
)2( يجب ان نعلم في املرحلة احلرجة املقبلة ان الذكاء 
واملعرفة واحلكمة املوجودة لدى بعض كبار السن اكثر كفاءة 
وقدرة على التنبؤ املس����تقبلي لالحداث من بعض اصحاب 
الشهادات التخصصية الكبرى التي ميكن ان تباع وتشترى 

و... بأبخس االثمان!

دائرة الطباشير 
الكويتية
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كالم مباشرالسايرزم محطات
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رمضان: أمطار متفرقة نهاية األسبوع 
و»مربعانية الشتاء« 6 ديسمبر

كونا: قال خبير التنبؤات اجلوية 
والبيئة عيسى رمضان امس ان من 
املتوقع تشكل فرصة لهطول بعض 
األمطار خالل عطلة نهاية األسبوع 
يعقبها جبهة هوائية باردة تنخفض 
معها درجات احلرارة بشكل اكبر 

من اآلن.
وتوق����ع رمض����ان انخفاض 
درجات احلرارة خالل األيام املقبلة 
واستمرار األجواء الشتوية خاصة 
مع قرب أيام »مربعانية الشتاء« 
التي تبدأ في السادس من ديسمبر 

اجلاري.
وتوقع ان تتحول الرياح الى 
االجتاه اجلنوبي الشرقي في يوم 
اجلمعة املقب����ل وان تزيد الغيوم 
اقت����راب منخفض جوي  بفع����ل 
تصاحبه جبهة هوائية باردة اخرى 
جتعل الفرصة مهيأة لبعض األمطار 
املتفرقة تنخفض بعدها درجات 
احلرارة أكثر في يوم السبت املقبل 
وتستمر األجواء الباردة حيث تعد 
فت����رة املربعانية اجلزء األول من 

فصل الشتاء في الكويت.
وقال رمضان ان درجات احلرارة 
س����تتراوح ب����ني 17 درجة مئوية 
للعظمى خالل الظهيرة وتنخفض 
الى نح����و 3 درج����ات مئوية في 
املناط����ق الصحراوية خالل الليل 
والفجر إال انه من املستبعد تشكل 
الصقيع الذي يؤثر على الزراعات 

احلقلية املكشوفة ويتلفها.
وعن كميات األمطار التي هطلت 
على الكويت خالل األيام املاضية 
وفترة عطلة عيد األضحى املبارك 
أوضح ان كمياتها كانت كبيرة حيث 
اثر امتداد املنخفض السوداني على 
منطقة اجلزيرة العربية يصاحبه 
منخفض متعمق في طبقات اجلو 
العليا ما ساعد على هطول كميات 
كبيرة م����ن األمط����ار على غرب 

الكويت وامتد  السعودية وحتى 
الى العراق وإيران.

وأضاف ان كمية األمطار التي 
سجلت ملدة 24 ساعة خالل يومي 
اخلميس واجلمعة املاضيني في مطار 
الكويت بلغت 55.3 ملليمترا وفي 
مدينة الكويت 46.9 ملليمترا وفي 
الرابية 37.4 ملليمتر وفي الصبية 
50 ملليمترا وفي الس����املي 56.5 
ملليمترا وفي العبدلي 37 ملليمترا 
وفي جزيرة فيلكا 51.5 ملليمترا 

وفي الوفرة 36.5 ملليمترا.
وقال رمضان ان هذه الكمية تعد 
كبيرة وقد تزيد على ثلث املعدل 
العام لألمطار في الكويت والذي هو 

125 ملليمترا طوال السنة.
واضاف ان ه����ذه الكمية تبني 
ان التطرف في املناخ قد ازداد في 
الس����نوات االخيرة بحيث تكون 
األمط����ار قليلة او ش����حيحة في 
بع����ض األيام ولك����ن تأتي أمطار 
غزيرة خالل يوم واحد وتتسبب 
بكوارث وفيضانات كبيرة في بعض 
األحيان ويعود ذلك للتذبذب في 
نظم الضغط اجلوي وتوزيع بخار 
املاء في طبقات اجلو العليا وارتفاع 

احلرارة في املنطقة.

عيسى رمضان

علي عبدالرضا اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم مدير الفريق االول لكرة القدم بنادي الساملية والالعب 
الدولي الس���ابق علي عبدالرضا ما بني الس���اعتني 7 و9 مساء وذلك للحديث حول 

مهرجان اعتزاله بني االزرق واالمارات 16 ديسمبر اجلاري.
 وسيتحدث ايضا عن حظوظ الساملية في املنافسة على البطوالت احمللية باالضافة 
الى الرد على اس���ئلة القراء. وذلك على الهوات���ف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322، داخلي: 131 � 318.

انقطاع »التيار« يحجز الموظف بالمصعد
فرج ناصر

احتجز موظف في احد املصاعد الكهربائية صباح امس في وزارة 
املواصالت وذلك بعد انقط���اع التيار الكهربائي عن الوزارة نتيجة 
تعطل احملول الرئيس���ي الذي يغذي وزارة املواصالت وذلك بسبب 
االمطار التي سقطت على البالد مؤخرا، االمر الذي نتج عنه توقف 
وس���قوط املصعد حلظة وجود املوظف بداخله حيث تس���ارع اليه 
العاملون بإدارة االمن والس���المة بالوزارة بقيادة مبارك الش���طي 

النقاذه واخراجه بدون اي اصابات تذكر.


