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حت���ت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
مت إط���اق املرحل���ة الثالثة 
A3 ملدين���ة صب���اح األحمد 
البحرية وهي أحد مشاريع 
شركة آللئ الكويت العقارية، 
وهو مشروع صديق للبيئة، 

حيث إن املش���روع لم يتجه باجتاه البحر ولم يتم ردم 
أي جزء من أجزائه، وإمنا مت عمل ممرات وألسنة مائية 
على أرض س���بخة غير صاحلة لاستعمال، فأصبحت 
مدينة عصرية حضارية بكل ما تعنيه الكلمة، وصاحب 
فكرة هذا املشروع هو العم خالد يوسف املرزوق »حفظه 
اهلل«، والذي أثبت أنه صاحب فكر اقتصادي سبق أترابه 
واآلخرين من حوله، حيث انه أول من بنى مجمعا سكنيا 
متكام���ل اخلدمات »لؤلؤة املرزوق« في رأس الس���املية 

ومجمع »السوق الكبير« في شارع فهد السالم.
كان عريف حفل االفتتاح اإلعامي يوسف مصطفى، 
الذي أمتع أسماعنا بلغة عربية سليمة ومخارج سلسة 
للحروف والكلمات واضحة أراحت اآلذان عند س���ماعها 
وأطربنا بحديثه. واملش���روع عبارة ع���ن ثاثة مراحل 
)A3-A2-A1( مت إجن���از املرحلتني األولى والثانية A1 و

A2 بالكامل أما املرحلة الثالثة فجار العمل فيها، وطول 
الش���واطئ يقدر ب� 84 كم طولي، ومت إدخال أكثر من 32 
مليون متر مكعب من مياه البحر وس���تصل كمية املياه 
في كامل املش���روع في القنوات واملمرات املائية أكثر من 
82 مليون متر مكعب من مياه البحر، وحس���نت التربة 
حتى عمق 6 أمتار عن طريق الضغط وطرق فنية أخرى 
وأول مرة تستخدم هذه التقنيات في الكويت، ومت ضرب 
األرض بكتلة حديدية تزن 15 طنا وتس���قط من ارتفاع 
12 مترا وذلك لكل ضربة، باإلضافة إلى الرمال املغسولة 
والصخور املستخدمة حلماية الشواطئ، ومت إنشاء كاسر 
لألمواج بطول 1200 متر طولي حلماية الشواطئ الساحلية 
بكفاءة عالية. وبالنس���بة للبنية التحتية فقد مت إجناز 
املرحلة األولى والثانية وجار العمل للمرحة الثالثة، فقد 
مت إنشاء شبكة املياه العذبة والري حوالي أكثر من 270 

ألف متر طولي من األنابيب، 
ومحطة ملعاجل���ة الصرف 
الصحي تستوعب حاليا 15 
الف نس���مة وفي املستقبل 
أي حني اكتمال التشغيل 45 
ألف نسمة، وشبكة الكيبات 
الكهربائية بطول مليون و167 
ألف متر طولي، وإنشاء مبنى 
البرق والبريد وجتهيز املدينة باأللياف البصرية احلديثة 
ومن مقسم الهواتف إلى جميع القسائم، وسفلتة الطرق 
مبس���احات كبيرة تقدر عند انتهاء املشروع ب� 3 مايني 
و650 ألف متر مربع، وذكر رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة آللئ الكويت العقارية السيد فواز خالد 
املرزوق أن مساحة القسيمة في املراحل الثاث بني 1200 
و1400 متر، وكل مرحلة بها 1300 قسيمة، وكلفة املرحلة 
األولى هي 285 مليون دينار والثانية 320 مليون والثالثة 
س���تتراوح من 350 إلى 360 مليون دينار، وأن املراحل 
الثاث ستتس���ع ل� 45 ألف نس���مة والرابعة واخلامسة 
بس���عة 50 ألف نس���مة، مع العلم انه مت بيع املرحلتني 

األولى والثانية بالكامل. 
كل الشكر والتقدير لشركة آللئ الكويت على هذا اإلجناز 
الرائع، الذي لم يكن ليتحقق لوال توفيق اهلل عز وجل أوال، 
ثم وجود رؤية واضحة وثابتة مع تصميم كبير، وذلك 
ألن األرض كان���ت غير صاحلة فأصبحت أرضا ومدينة 
عصرية وفي مصاف ال���دول املتقدمة من حيث التنفيذ 
واإلجناز، وماذا لو قامت كل ش���ركة من القطاع اخلاص 
بتبني جزء يحتاج إلى إصاح في البلد، كأن تأخذ شركة 
أخرى إص���اح التعليم بالكويت، وثانية تهتم باجلانب 
الصحي، وثالثة تأخذ بيد الشباب وتؤهلهم لسوق العمل، 
كما فعل ذلك السيد عبداللطيف جميل في اململكة العربية 
السعودية، حيث قام بإنشاء صندوق »باب رزق جميل« 
وقد ساعد ووظف أكثر من 100 ألف شاب وشابة سعودية 
في املشاريع الصغيرة من عام 2002 إلى عام 2009، ولو 
ساهم القطاع اخلاص مساهمة فعالة، لكان حالنا أفضل 

بكثير مما نحن عليه اليوم.
akandary@gmail.com 

البحرية  مش���روع مدينة صباح األحم���د 
الذي دشنه صاحب السمو األمير، حفظه اهلل، 
وبحضوره يوم اخلميس املاضي، والذي تشرفنا 
مبشاركته في حفل تدشينه بدعوة كرمية من 
شركة آللئ الكويت العقارية هو مشروع أكثر 
من جريء، وأنا كمواطن س���عد وفرح وانبهر 
جدا مبا شاهد، أقول: ما عليكم سوى مشاهدة 
املش���روع بعد أن يكتمل شكله النهائي قريبا 
جدا، لتتأكدوا بأعينك���م من انه حتفة بكل ما 

حتمله هذه الكلمة من معنى.
يب���دأ االنبهار واإلبهار من���ذ بداية الدخول 
ملوقع املش���روع باخليران، عندم���ا يتذكر أي 
ش���خص منصف ال ينطق إال باحلق وال شيء 
غي���ر احلق ما كانت عليه الطبيعة اجلغرافية 
البائس���ة والصعبة والقاسية ألرض املشروع 
قبل بدايته، وما أصبحت عليه اليوم، بعد عمل 
جبار وعماق وورش إعمار هائلة أنتجت أرضا 
سكنية كبيرة مطلة على ممرات وقنوات مائية 
بديعة، تسندها بنية حتتية كاملة وحديثة جدا 
ومميزة من أعمال ماء وكهرباء وطرق وجسور 
وصرف صحي وبريد وبرق وهاتف وإجنازات 
أخرى كثيرة ال يفهم ويعرف معناها وقدرها 
س���وى املتخصصني من مستثمرين ومنفذين 
للمشاريع العماقة. ورغم كل التحديات التي 
واجهت هذا املش���روع لم يي���أس احلاملون به 
عن حتويل حلمهم الى واقع جميل، بل وكانت 
سببا إضافيا لزيادة اجلرأة والتصميم، لتحدى 
الصعاب والتغلب على كل العوامل الطبيعية 
اجلغرافية وعلى عوائق احلساد التي لم تهز 
ولو للحظة عزميتهم على ظهور هذا املشروع 

احللم.
نعم ما أجمل العمل بجد وصمت دون االلتفات 
ولو للحظة إلى حساد واملغرضني ومن ثم تكون 
نتيجة هذا الصمت اجلاد أن تظهر فوق أرض 
الكويت الطيبة مش���اريع مثل درة املش���اريع 

مشروع مدينة صباح األحمد البحرية.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

درة المشاريع

رؤية

تع���د الوحدة الوطنية لبلدنا الكويت ركيزة من 
ركائز مقومات هذا الوطن ومسلمة من مسلمات تطوره 
وتقدمه ودليل على تاحم هذا الش���عب مع قيادته، 
إذ تعلمن���ا أن الوحدة الوطني���ة هي قصة التاحم 
بني أبناء هذا املجتمع من تاريخ آبائنا وأجدادنا إلى 
يومنا هذا. وفي هذه األيام بدأ البعض يثير مثل هذه 
النعرات ليثبتوا للجميع أنهم قادرون على املساس 
بوحدتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها، كما نعتز 
ونفتخ���ر بأننا بلد احلرية واملس���اواة، ولكن نحن 
نقول لهم وفي الصمي���م إن وحدتنا الوطنية خط 
أحمر بل وش���ديد االحمرار، ووحدتنا هذه ال ميكن 
املساومة عليها، لذا البد من تكاتف اجلميع للحيلولة 
دون الس���ماح لهؤالء بأن يتصيدوا في املاء العكر، 
ولترقى مؤسس���اتنا وتبتعد عن الغوغاء، ولنقف 
أمام كل من ميس الوحدة الوطنية، ونحاس���ب كل 
من يس���يء لها أو ملؤسساتنا فنحن بلد املؤسسات 

وسيادة القانون.
> > >

مدينة صباح األحمد البحرية فخر للجميع: حلم 
كان يدور في ذهن العم خالد املرزوق قبل 20 عاما 
تقريب���ا واآلن أصبح حقيقة يفتخر بها اجلميع، إذ 
ش���هدت الباد يوم اخلميس املاضي افتتاح إجناز 
حض���اري متميز ليس محليا فق���ط بل حتى على 
مستوى العالم، وهذا اإلجناز تفضل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد � حفظه اهلل � بحضوره 
ورعايته، وسيبقى هذا املشروع عامة مضيئة في 
سجل النهضة العمرانية، والتي بالطبع ستزيد من 
النقلة احلضارية في بلدنا، كما شهد االفتتاح حشد 
من الزماء اإلعامي���ني الذين أبدوا إعجابهم بفكرة 
الع���م خالد املرزوق وجه���وده لتحويل أرض غير 
صاحلة للبناء إلى مدينة بحرية متميزة ومتكاملة 
اخلدمات، وهذا اإلجناز يزيدنا إصرارا على حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري والعمل على تسريع 

عجلة التنمية العمرانية واالقتصادية.
»حف���ظ اهلل الكويت وأميرها وش���عبها من كل 

مكروه«
alsuwuaifan@hotmail.com

خالد جمال السويفان 

وحدتنا الوطنية خط أحمر

فاصل

عبدالعزيز الكندري

لحظة تاريخية

وجهة نظر

وألشهر حاول كثير من العقاء أن يلزموا ألسنتهم، لكن الفتنة 
لم حتضر فقط، بل هتكت أس���تارهم في طريقها إلى االنتشار في 
أرجاء البلد خال األيام الس���تة املاضية وما قبلها، وعلى فترات 
متقطع���ة متلكني يقني بأن ما يحصل ل���م يكن نتيجة »رمية من 
غير رام« أو نتيجة جهد ذاتي لش���خص أراد تس���ويق نفسه مبا 
هو متوافر له من أدوات عبث فضائية بل هو جهد جماعي منظم 
تقوده فرقة حتمل شعارا لطاملا دمر أمما بأكملها »أنا ومن بعدي 

الطوفان«.
لست من عشاق ربط األحداث واملعلومات بعضها ببعض ألؤكد 
نظري���ة مؤامرة حتاك ضد الوطن، لكن ما يحصل اليوم من فتنة 
وبأبعادها الثاثة الفئوية والطائفية والسياسية وطريقة سيرها 
أفقيا وعموديا في أوصال املجتمع واملشهد السياسي، يضعنا أمام 
احتمال واحد وتفسير وحيد هو أن كل شيء مت سابقا في التهيئة 
ألج���واء الفتنة وما يتم اآلن ال يخرج عن أمرين إما بالون اختبار 
»فرقة« انفجر قبل أن يتم عملية استشعاره الكاملة أو أن أحدا ما 
يدير لعبة أبعادها أكبر مما نشاهده اليوم في سبيل الوصول إلى 

أرضية مدمرة تقبل بناء أي شيء على مسطحاتها.
فبعد أن كان البرملان هو األرض اخلصبة لزراعة نباتات الكفر 
بالدميوقراطية طوال ثاث س���نوات والتي كان يقصد منها دفع 
املواطنني إلى اإلدمان على فكرة »الديرة من غير مجلس أحسن« 
و»املجلس سبب تعطل التنمية« و»املجلس سبب رئيسي لسرطان 
الرئة«، توقفت هذه الزراعة »األفيونية« مبواجهة االس���تجوابات 
األربعة وصعود رئيس الوزراء والوزراء الثاثة إلى املنصة، بعد 

أن اثبت الشعب أنه متمسك بالدستور حتى النخاع.
وتوجه زارعو الكف���ر بالدميوقراطية »املمنهجون« إلى أرض 
أخرى وهي الش���ارع وبدأوا يلقون ببذور الفتنة التي سرعان ما 
منت نباتاتها أس���رع من منو »املتس���لقة« ولّفت أغصانها حول 
أقدامنا وسحبت البعض إلى س���احة معركة وهمية تفصل أبناء 
الوطن الواحد إلى »أنا.. واآلخر«، وأشعلت النيران فرحا بوالدة 
الفتنة أو باألصح الطريق اجلديدة نحو الكفر بالدميوقراطية التي 
»يس���تذبح« البعض من أجل أن يكفر أكبر قدر ممكن من الناس 
بالدميوقراطية لينفذوا مخططا ال أراه س���وى بداية النهاية حللم 

جميل اسمه »الوطن«.
كل شيء أراه يسير ممنهجا ووفق جدول زمني محسوب، قد يقدم 
يوما وقد يؤخر شهرا بالنسبة لواضعيه والقائمني عليه، ولكنه 

يسير بشكل، تقدم أو تأخر، سيؤتي ثماره وسيأتي الطوفان.
سيل الفتنة كان ميكن أن يتوقف بلحظة واحدة قبل أن يجرفنا 
فيما لو طبق القانون كام���ا ومنذ البداية، ووضعت مواده فوق 
رؤوس املتجاوزين وصفدت شياطني سدنة الفتنة منذ نطق الكفر 
األول، لكن أن تنام احلكومة ث���م تصحو على قرار »إغاق« كان 
ميك���ن أن تفعله منذ جتاوز القانون ف���ي إدارة االنتخابات مايو 
املاضي، ثم تتمحك بحرية ال���رأي، حرية الرأي التي تغض عنها 
الطرف متى شاءت وحتمر العني على من جتاوزها، كائلة مبكيالني 

في ذات البضاعة!
لتتوق���ف احلكومة اليوم بل من اآلن عن الكيل مبكيالني وتبدأ 
بتطبي���ق القانون على اجلميع، وأن تبدأ بكش���ف األوراق كاملة 
فمحاسبتها الاحقة لن تكون على يد أعضاء مجلس أمة لهم أجنداتهم 
اخلاصة في بعض استجواباتهم، بل ستكون على يد الشعب الذي 
فرطت حكومته »التنفيذية« في تنفيذ القانون وحماية أبنائه من 
فتنة يقودها قلة يفتعلون األزمات فقط من أجل أن يكفر اجلميع 

بالدميوقراطية ويتبعون ملتهم في ضرب الدستور.
Waha2waha@hotmail.com

يفرحني جدا التعامل مع شباب وشابات أرى نفسي من خالهم،  
بطموحهم، بالرغبة امللح���ة في النجاح والوصول ألعلى درجات 

العلم وتثقيف الذات واالرتقاء بعمل وفكر ومنطق.
حتملوا أعباء السفر والترحال ومشاق الغربة واالجتهاد طلبا 
للعلم، واقتداء بنبي أمة اإلس���ام يطلبون العلم في أقصى أرجاء 
املعمورة، يكدون ويتعبون آملني في النهاية الوصول لعالم وردي 
وكرس���ي يخدمون من خاله بادهم اجلميلة يعملون طوال أيام 
األسبوع وفي نهايته يدرسون لنيل أعلى مراتب العلم من ماجستير 
وخافه، من قال ان الش���باب الكويتي اتكالي؟ من وصمه بصفة 
الكس���ل واخلمول؟ من أراد أن يوقف مسيرته؟ من أراد دائما أن 
يكسر مجاديفه؟ هم أعداء الوطن الذين يرفضون أن يصل شبابنا 
ملبتغاه وهؤالء احلاقدون الذي يتمس���كون بكرسي ومنصب ملن 
له خبرة ناسني ان الزمن يدور وانه من الازم إعطاء هذا الشباب 

املجتهد فرصة العمل وفرصة اتخاذ القرار.
تراهم على مقاعد الطائرات وفي أروقة اجلامعات وفي ممرات 
املطارات يضحكون بطفولة حلوة ويتعاونون مع بعضهم ويتناقشون 
في مقر وفندق ورس���الة وتأجير س���يارة، واألهم هؤالء البنات 
الاتي أعطي���ت لهن الثقة فنلن االحت���رام، وأعطيت لهن فرصة 
إلثبات الذات فنجحن وضربن أروع املثل لبنت الكويت احملترمة 

وامللتزمة والطموحة.
واألغرب حني جتد البعض متزوجا ومع هذا لديه القدرة على 
الدراسة والترحال من أجل الدراسة، وترى أعمارا مختلفة لرجال 
ونساء أصحاب مراكز وعلم ومع هذا الكل يطمح ملزيد من تثقيف 

النفس ومزيد من العلم.
يفرحني أن تعرفت على رجال مياثلونني عمرا ومركزا ونساء 
قريبات مني ثقافة ومنصبا وبنات وشباب في عمر االبن واالبنة 
ذابت الفروق فصار اجلميع رفاق علم وأصدقاء دراسة، واالحترام 
املتبادل والنقاش الذي يدل على س���امة فك���ر ومنطقية تفكير 
والضحكة واالبتسامة والتحية، واألهم السؤال حني يغيب طرف 
من حلقات متاحمة أمتنى للجميع النجاح، وأمتنى من البقية أن 

يوجد لديهم اإلحلاح على مزيد من العلم. 
Kalematent@gmail.com
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هيا الفهد

رفقة علم

كلمات

ليالي الشتاء

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

وصلتني هذا األسبوع مجموعة من االهداءات 
عبارة عن قصص روائية، وأش���كر كل كتابها 
على إهدائهم الكرمي لي ألنني بالفعل كنت في 
حاجة ماسة لها، فالقراءة جتعل القارئ يعيش 
بضع ساعات هادئة مع العمل على صفاء الذهن 
من التوترات العملية والعلمية التي نعيشها.
مع بداية نزول األمطار كانت أولى قراءاتي 
لرواية »ليالي الشتاء«، ورمبا يكون اختياري 
لها بس���بب ارتباط مسماها مع الواقع املعاش 
خال هذه األيام، وبالفعل كان اختياري صائبا ملا 
حتتويه تلك الرواية من جمل شاعرية وحوارات 
مركبة ألشخاص الرواية، وقبل املاحظات النقدية 
على الرواية ألنني لن أخوض بس���رد أحداثها 
لكي أترك لكم أيضا فرصة النقد، البد علينا أن 
نذكر اسم كاتبها وهو محمد الكندري، والرواية 
تع���د أولى كتاباته التي من خالها يضع قلمه 

بني أقام الروائيني الكويتيني.
»ليالي الشتاء« رحلة رومانسية اجتماعية 
يعيش���ها القارئ مع أبطال الرواية من بدايتها 
إلى نهايتها، فمن الوهلة األولى التي تتناولها 
ترى غافها يحتوي على لوحة فنية مكونة من 
ثاثة ألوان أساسية األسود واألبيض واألحمر 
والتداخل فيما بينها ينتج ألوانا أخرى، فعلى 
سبيل املثال اللون الرمادي مع وجود لصورة 
فتاة تبدو مامحها جميلة وسطوع رجل يحمل 
على أكتافه ثقا غير واضح، ويس���ير الرجل 
بثقله على ش���اطئ الكويت القدمي مع وجود 
بعض السفن القدمية، هذه اللوحة الفنية والتي 
قام بتصميمها س���عد اجلاسم حملت خطوطا 
شاعرية حزينة تدمج بني احلاضر واملاضي مع 
اختيار لأللوان التي ينبثق منها الدفء واحلب 
والفراق، هذه اخلطوط وهذه األحاسيس ما هي 
إال مفاتيح أدبية للقارئ لتجذبه للدخول وتنير 
له أيض���ا طريقه الدرامي لكيا يضله وهذا ما 

حدث في هذه الرواية.
»ليالي الشتاء« قصة حب جتمع بني حصة 
وصقر، مع تواجد بعض الشخصيات األخرى 
التي ساعدت في صعود وهبوط أحداث الرواية، 
تبدأ قصتنا عن طريق الرجوع إلى املاضي ليسرد 
كاتبنا قصته من خ���ال أبطاله، فمن الدموع 
والذكريات بدأ قصته مصورا وقوف حصة أمام 
صورة والدها املتوفى حتاكيه وتتذكر ما حدث 
لها من آالم في قصة حبها الوحيدة مع صقر، 
كان هذا من خ���ال ديالوج تقوله حصة، وقد 
حمل عدة تساؤالت ومشاعر ليست من بطلة 
الرواية فقط ب���ل من القارئ أيضا فمن خاله 
نتس���اءل: ملاذا تبكي حصة بعد مرور 28 عاما 
على حبها؟ هل والدها كان الس���بب في نهاية 
هذا احلب؟ هل ت���زوج كل من حصة وصقر؟ 
ومن هذه التس���اؤالت كان علينا أن نذهب مع 
حصة لناحق أسئلتنا ونبحث عن إجابتها بني 
أبطالنا ومواقع أحداث روايتنا، محمد الكندري 
بدأ كلمات روايته بعنصر التش���ويق واإلثارة 
وهذا يعد من حرفية الكاتب، بل جعلنا نفضل 
أن نعيش في املاضي بضع سنوات كي نتمكن 
من اإلجابة عن كل ما يدور في أذهاننا وهذا ما 

يطلق عليه اإلبداع الفني واألدبي.
الرواية لم تقتصر فقط على عنصر التشويق 
واإلثارة فقط بل كانت وحدة املكان أيضا متنوعة 
فرغم عدم التزام الكاتب بقواعد أرسطو بوحدة 
املكان إال أنه لم يش���عرنا بالغربة والتغريب 
في األماكن املختارة ألحداث روايته بل جعلنا 
نستمتع ونتعايش مع أبطاله في أماكنهم املتنوعة 
وهذا أتى من حرفية الوصف لألماكن والدقة في 
األحداث رغم أن الكاتب لم يعش تلك األزمنة 

وهذا هو اإلبداع القصصي والروائي.
> > >

كلمة وما تنرد: أين رابطة األدباء من هؤالء 
الشباب املبدعني؟ أليس لهم حق في أن يجدوا 
من يرعى نتاجهم األدبي وإظهاره لشمس الفكر؟ 
أم ان رابط���ة األدباء اقتصرت على زمن وفئة 

معينة؟!
atach_hoty@hotmail.com


