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كنت أش���اهد مع أحد أصدقائي وقائع 
بانوراما ختام مهرجان الكويت املسرحي 
احلادي عش���ر، وصديقي هذا باملناس���بة 
يستحق لقب جائزة »أكثر كويتي ضايق 
خلقه على وجه األرض« ويس���تحق هذه 
اجلائزة عن األعوام من 9991 وحتى 9002، 
فال يترك ش���يئا إال ويعلق عليه وال مير 
عليه شيء إال انتقده، وال يشاهد فيلما إال 

ووضع فيه ألف علة، وال يذكر أمامه اسم شخص إال وحلل 
ش���خصيته على طريقة الدكتور فيل و»متمة« التشخيص 
يقول لك »ما يستاهل«، يفهم في كل أنواع السيارات وسعات 
محركاتها وزمن تسارعها املسجل بالثواني من صفر إلى 001 
كيلومتر ومع هذا ال تعجبه أي سيارة رغم أنه ميتلك سيارة 

أميركية قدمية قدم الديناصورات.
وبينما أنا وهو نشاهد وقائع حفل توزيع جوائز املهرجان 
أثناء إعالن أسماء الفائزين باجلوائز كنت أرى الفرح بعيون 
الفائزين والفائزات من الفنانني الذين قضوا ليالي في السهر 
ومواصلة الليل بالنهار ليظهر عملهم الفني على مس���توى 
احلدث، وكان يعلق بعد إعالن اسم كل فائز »شدعوه فايزين 
باألوسكار«، وكان يكرر تلك اجلملة بعد إعالن اسم كل فائز 

أو فائزة كان إما يقفز فرحا أو متأل ابتسامة الفوز وجهه.
لم يس���تغرق األمر صديقي »ضايق اخللق« س���وى هذه 
اجلملة البائس���ة حتى يختصر وميسح جهد فنانني جنوم 
وش���باب عملوا بجهد وجد وكد ونزفوا سهرا على أرضية 
املسرح ليقدموا ما قدموه واستعدوا له أياما وليالي طويلة 
ليحصلوا على أي من جوائز املهرجان أو حتى ينالوا شرف 

املشاركة فيه.
أجبت صديقي »ضايق اخللق«، ال ليس أوس���كارا ولكم 
يكن حفل أوسكار، بل كان احتفاال مسرحيا هادئا »على قدنا« 
شارك فيه فنانون جنوم وشباب وقدموا خالله فنا جميال يكاد 

ميوت في هذا البلد الذي ابتلي 
بجماعات الضغط السياسي 
»في الطالعة والنازلة«، قدموا 
جهودا متواضعة في نظرنا 
رمب���ا ورمبا ف���ي املقاييس 
العاملي���ة ولكنهم على األقل 
نالوا ش���رف محاولة تقدمي 
ش���يء مضيء بدال من لعن 
الظالم كم���ا يفعل صاحبي وكثير م���ن املتأثرين مبوجات 
الضغط السياسي التي خنقت البلد حتى كادت مدينة الفن 

بداخل بالدنا تتحول إلى مدينة أشباح.
لقد حاول جميع املشاركني في مهرجان الكويت املسرحي 
احلادي عشر أن يشعلوا شموعا في مشاركاتهم املسرحية 
بينما صاحبي وغيره الكثير لألسف ال يكتفون بلعن الظالم 
ب���ل يتفننون في صب جام اللعن���ات على كل من حاول أن 
يش���عل شمعة مبشاركته في ذلك االحتفال سواء كان جنما 

أو فنانا ناشئا أو مصمم أزياء أو مخرجا أو فنيا.
أنا شخصيا فرحت حلصول واحد من الفنانني املفضلني لدي 
وهو النجم املخضرم سليمان الياسني على جائزة أفضل ممثل 
وما أزال أتذكر أدواره الشهيرة في مسرحية »الواوي« عندما 
كان يردد واحدا من أش���هر األفيهات الكويتية »أبوي أبوي« 
و»شمحوطة«. وتركت صديقي يكمل سهرته مع أفيهه السخيف 
»شدعوه فايزين باألوسكار« ورحلت إلى منزلي وأنا أحاول 
أن أحاول حل لغز واحد فقط ملاذا نصر على أن نقلل شأن ما 
لدينا؟ ملاذا دائما نستمرئ جلد الذات ونعشقه إلى درجة أننا 
فقدنا إمياننا بقدرتنا على اإلبداع؟ رغم أن ما رأيته في مسرح 
الكويت احلادي عشر يعني أننا ال نزال منتلك الكثير والكثير 
 لنقدمه ولدينا ش���باب لديهم طاق���ات ال يتخيلها أحد ولكننا

ال نؤمن، ونعشق لعن كل من يحاول أن يشعل شمعة!
Waha2waha@hotmail.com

ما تقوم به أبوظبي اليوم يستحق أن 
ننظر إليه م���ن خالل املجاهر الفاحصة 
والكاشفة، حتى نتوصل ونرى ما تقوم 
به هذه اإلمارة الصغيرة بحجمها والكبيرة 
بإجنازاتها، واألكثر ثراء من بني اإلمارات 
السبع في دولة اإلمارات العربية الشقيقة، 
وقد وضعت نفسها على اخلارطة الدولية 

وبكل جدارة واس���تحقاق، وأنها جاءت بالفرع األول من 
متحف اللوفر الش���هير الفرنسي، ووضعته في املنطقة 

الثقافية ملدينة أبوظبي.
وأبوظبي ت���متلك الي���وم 80% من إج���مالي الن����فط 
اإلماراتي، وهي ت���شارك بإنتاج ما يقدر ب�10% من اإلنتاج 
العاملي، وهي مدينة صديقة للبيئة »مدينة مصدر« وتقع 
غرب م����دينة أبوظبي، وخالية من االنبعاث الكربوني، 
وبها مس���جد الش���يخ زايد »رحمه اهلل« والذي به أكبر 
س���جادة يدوية في العالم مبس���احة أكثر من 5000 متر 
مربع، واملس���جد ذو طابع فريد من نوعه في العالم، وبه 
زخارف إس���المية ذات طابع خاص، تبهر الناظرين عند 

النظر إليها.
وها هي اليوم أبوظبي تخطو خطوات حثيثة، وتضع 
خطة والتي حملت اسم »الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة 
أبوظبي خطة شاملة لتنويع اقتصاد اإلمارة« وذلك بالتعاون 
مع فريق عاملي متخصص ف���ي التخطيط العمراني وبه 
مجموعة من أكبر خبراء التخطيط في العالم، والذي عمل 
بشكل متواصل على مدى عام كامل، حيث سيتم حتويل 
االقتصاد الى اقتصاد قائم على املعرفة بش���كل أساسي، 
وسيتم تقليل االعتماد على النفط بشكل رئيسي، وتتكون 
اخلطة من 142 صفحة، وأهم أهداف اخلطة: بناء اقتصاد 
مس���تدام، وتوازن التنمية االجتماعية واإلقليمية، ومن 
األولويات التي ذكرت في اخلطة: إحداث حتس���ينات في 
سوق العمل، تطوير البنية التحتية، تطوير قوة العمل 
إلعطائها املهارة اإلنتاجية، متكني األسواق املالية وجعلها 
املمول األساسي للمشاريع، حتسني سوق العمل، إرساء 
بيئة فاعلة ومرنة لألسواق املالية تتسم مبعدالت تضخم 

خاضعة للسيطرة، وغيرها من األولويات الهامة.

وتعتبر مدينة أبوظبي 
األق���ل تأثرا  امل���دن  ضمن 
باألزمة املالية العاملية التي 
أصاب���ت األس���واق، وألن 
وضعه���ا امل�ال���ي جد متني 
وقوي، وبها استقرار سياسي 
وعالقات مميزة داخليا ومع 
دول املنط���قة كما ت���ذكر ال���تقارير، ويوجد فيها أعلى 
تقييم س���يادي من بني دول الشرق األوسط، وهي متلك 
ثاني أعلى مس����توى من احتياطي النفط بالنسبة للفرد، 
كما أنها قامت بوضع اخلطط واإلس���تراتيجيات لتنويع 
االقتصاد، ولرفع إنتاجية املواطنني، وتشير اإلحصاءات 
الى أن عدد س���كان مدينة أبوظبي سيصل إلى 3 ماليني 

عام 2030.
وقبل أيام قامت اإلمارة باالجتاه نحو الشرق، وأعلنت 
عن اختيار حتالف كوري جنوبي للقيام بتصميم وتشغيل 
4 محطات نووية، بكلفة تقدر ب� 20 مليار دوالر أميركي، 
وبقدرة 1400 ميغاواط لكل محطة، كما أن عملية التقييم 
استمرت عاما كامال، والتي تتمتع بأنظمة لألمن والسالمة 
بدرجة كبيرة وفائقة، وقال الرئيس التنفيذي ملؤسس���ة 
اإلمارات للطاقة النووية محمد احلمادي »كان أداء فريق 
عمل الش���ركة الكورية للطاقة الكهربائي���ة متميزا فيما 
يتعلق بإجراءات السالمة واألمان، حيث يأتي وفقا ألعلى 
املعايير العاملية«، وستبدأ احملطة األولى بتوفير الطاقة 
الكهربائية في عام 2017، وسيتم استكمال باقي احملطات 

الثالث في عام 2020.
نتمنى التوفيق والنجاح ملدينة أبوظبي، كما نود من 
أعضاء مجلس األمة األفاضل، االلتفات والنظر إلى املشاريع 
املوجودة في اللجان البرملانية املتخصصة، ومناقشتها 
واإلسراع في حتريكها وإقرارها، ألن اآلخرين بدأوا يأخذون 
زمام املبادرات، لتوفير العيش الكرمي ملجتمعاتهم، أما نحن 
فما زلنا في دوامة الصراعات، وأعتقد أن الكتل السياسية 
لها دور كبير، ويجب عليها أن تبادر ملثل هذه املش���اريع 

مع احلكومة.
akandary@gmail.com
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جوهر الحديث

»ألجل عني تك���رم مدينة« 
من منا ال يع���رف هذا املثل؟ 
طبعا الكل يعرفه، والكل يعرف  
مدى حب أميرنا لنا ومدى حبه 
ألرض اآلب���اء واألجداد الذين 
رووا بدمائه���م ه���ذه األرض 
الكرمية الطيبة حتى يسلموها 
لنا كأمانة عندنا، ألسنا جديرين 
بحمل هذه األمانة؟ بلى وبكل 
ثقة نس���تطيع حمله���ا بكل 
س���هولة وذلك عندما ننصاع 
لرغبة أميرنا وننسى ونتناسى 
خالفاتنا ونصاف���ح بعضنا 
البعض ونرسم االبتسامة من 
جديد عل���ى وجوهنا ووجوه 
خصومنا الذين اختلفوا معنا 
بالرأي واملوقف ويجب علينا 
أن نتفهم ردود الفعل السلبية 
فيما بيننا وجننح للغة العقل 
النابعة من احلكمة  والتفكير 
وح���ب الوطن ال���ذي قدم لنا 
الكثي���ر. نعم هن���اك خالفات 
وعثرات قام بها س���فيه ليس 
عليه مالمة لكونه سفيها ولكن 
املالمة احلقيقية هي في قيام 
العقالء بالرد املباشر عليه ولو 
أدركوا حقيقة خصمهم  أنهم 
الذي لوال اهلل ثم صاحب السمو 
األمير الشتعلت الكويت بنار 
الفتنة بس���بب هذا الشخص 
ولوجدوا أن سفهاءهم هم أفضل 
من يقوم بالرد عليه وعلى كل 

من يريد أن يشعل الفتنة.
إن والدنا وقائدنا صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظ���ه اهلل ورعاه، 
هو مثلنا األعلى في وطنيتنا 
وفي حبنا للكويت وقد شخص 
السياسية وما  سموه حالتنا 
آل���ت إليه األمور فكان وصفه 
دقيقا ونداؤه واضحا للجميع، 
وحتذيراته منطقية وواقعية، 
وقد بلغ بذلك ويشهد اهلل أنه 
أبلغن���ا بها وم���ا يجب علينا 
أن نفعل���ه اآلن هو االنصياع 
ألوامره ورغبته في لم الشمل 
»ويا دار ما دخلك شر« هكذا 
كنا في املاضي عند خالفاتنا 
وهكذا يجب أن نكون واحلمد 
هلل أن األمور كلها بالريش ولم 
تصل إلى العظم والدم، واملجال 
واسع أمام اجلميع لفتح صفحة 
جديدة وخصوصا بعد خطاب 
أميرن���ا الغال���ي »أبو ناصر« 
أطال اهلل ف���ي عمره وحفظه 

اهلل لنا.

إن االنفالتات الكالمية واأللفاظ الس���وقية التي 
حذرنا منها كما حذر غيرنا، لم جتد أذنا صاغية من 
قبل بعض املعنيني في هذا البلد ألنهم من فصيلة قوم 
ماكاري وضاعوا وضاع املسار وسيرون نتيجة الوهن 
والهوان في ايامهم املستقبلية ليعضوا على إبهامهم 
بعد فوات األوان ويظه���ر لهم ان الذين ميجدونهم 
باملديح النفاقي الزائف سيمسكونهم باالعناق »قال 
ربي اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فأنا كفيل بهم« 
وما نتج عما س���بق ذكره ما رأيناه من التظاهرات 
واخلطابات واالنقسامات التي دقت طبولها واشتغل 
طابورها اخلامس والس���ابع ب���ني صفوفها، ولعب 
الش���يطان في عقولها واختلط حابلها بنابلها وال 
تعل���م صدقها من كذبها والعف���وي من املتكلف او 
املضلل ب���ه وعالج هذه وتلك بس���يط جدا، ولكن 
بعض املس���ؤولني مثل الشيطان االخرس والعالج 
ايها املس���ؤولون بس���ن القوانني وتفعيلها والبدء 
بإقامة املشاريع التي اصبحت مثل »بيض الصعو 
الذي يذكر وال يشاف« وهنا سترون النتيجة التي 
متنع املتسللني واملتسلقني على جسر الدميوقراطية 
وجتعلهم يلوذون بالفرار وال يجدون لهم بابا او نافذة 
يدخلون من خاللها، فهل انتم فاعلوها يا س���ادة ام 
حتبون ان تلعبوا لعبة الشطرجن اخلاسرة وينطبق 
عليكم املثل الذي يقول »غب���ر يا ثور على قرنك« 
وهنا ال طبتم وال غدا الشر وعادت حليمة لعادتها 
القدمية، وخبز خبزتيه يالرفلة اكليه. والدستور يا 
س���ادة ملك للمجتمع الكويتي وليس معهودا ملكه 
لفئ���ة دون اخرى فمن حق اي انس���ان عنده رؤية 
واضحة خالية من الشوائب واملآرب الشيطانية ان 
يتحدث عن اجلسم الدستوري الذي وضع منذ نصف 
قرن، وحس���ب الظروف واملعطيات في ذلك الزمن 
ويتفحص املثالب ان وجدت في جس���مه ويكيفها 
مع الظروف محليا واقليميا وعامليا خصوصا انها 
تغي���رت مفاهيمها ومتطلباته���ا، وذلك حتى مننع 
الذين يريدون ان يعبثوا او يس���تغلوا هذه املسألة 
وكأن ال أحد غيرهم في البلد والدستور يعنيهم فقط 
فالتنقيح سنة كل مسيرة في احلياة االنسانية والذي 
لم يتجدد ويتكيف ويفهم واقعه ويتعامل معه فهذا 
انسان له اهداف كفى اهلل املجتمع شرها فال حتولوا 

الدميوقراطية الى ديكتاتورية.
Cooker doesent Know How to deal it. He just has wanted to 
eat only. But in short time some thing will be done.

تذكر بعض اإلحصائيات أننا في الكويت فقدنا خالل 
شهرين أكثر من  80ضحية، ناهيك عن مئات املصابني على 
الطرقات بسب حوادث السيارات وعدم التقيد بإرشادات 
املرور، وهذا العدد من الضحايا يعتبر كبيرا جدا بنسبة 
لعدد الس���كان.. تكفون بسنا ضحايا أبرياء ذنبهم أنهم 

استخدموا الطريق!
اخوانن���ا رجال امل���رور ورجال الدوريات نش���كركم 
عل���ى ما تقومون به من عمل جب���ار على الطريق ولكن 
نرجو منكم املزيد للحد من احلوادث، في شهر ديسمبر 
املاضي وقع حادث مروع وأليم ألس���رة كويتية ذهبت 
ضحيت���ه فتاتان في مقتبل العمر وأدخلت املستش���فى 
فتاتان أخريان، ونتمنى لهما الشفاء، وهم أربع شقيقات 
ذنبهن أنهن اس���تخدمن الطريق، واملؤسف في األمر أن 
 املتس���بب في احلادث يحاول أن يتهرب من املسؤولية.
طلب منى والد الفتيات أن أناش���د املواطنني أو املقيمني 
الذين ش���اهدوا احلادث وقت حدوثه في نحو الساعة 9 
مس���اء يوم الثالثاء 22 من ديسمبر املاضي، على طريق 
الفحيحيل السريع مقابل نادي ضباط احلرس الوطني أن 
يبلغوا إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية مبا فعله صاحب 
البورش البرتقالي مع هؤالء الفتيات، والذي يتهرب من 
املس���ؤولية فال ندري من س���يكون ضحيته غدا أو بعد 
غد. نرجو من العالقات العامة وإدارة التوجيه املعنوي 
واإلرش���اد بوزارة الداخلية العمل املس���تمر في توعية 
املواطنني واملقيمني في القنوات الفضائية والصحف عن 
خطورة عدم التقيد باإلرش���ادات واألنظمة املرورية، مع 

الشكر والتقدير للنقيب محمد عيد الغصاب.

في���روز غن���ت وأن���ا غنيت
ق���ال ك����لمات���ه وف����ري���د 

يا ري���ت عمرو ما بنت البيت
كلم������ه متن���ي مل���ن فات���ه

ويا س���ايق الليل شب الليت
وال���ذي���ب ال تاكل���ه ش���اته

وبعد ع���ن الن���ار كل الزيت
اللغ���م عبواته  وفصل م���ن 

يا كويت يا دار الوفا ودار األجواد
أهل الكرم واجلود وأهل الشهامه

ماضيچ ناصع بالعطايا واألمجاد
ملجأ الفقير إللي انفلت به حزامه

فيما مضى ما فيك مبغض وحساد
واليوم أشوفه بانيات أخيامه

الل���ي جلب هذا وهذاك ما فاد
ياخبزة الرفل���ة وكلي ندامه


