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من يقود الشعوب.. 
البلدوزر أم الكايزن؟!

تختلف قيادة إصالح وتغيير ثقافة 
الشعوب بحسب عاداتها وتقاليدها 

وتاريخها وحضارتها، وهي حسبما 
أتابع )في الغالب( على حالتني:

األولى: قيادة االستعجال وتخطيط 
قريب املدى، واالستغناء عن 

الدراسات واالعتماد على احلرس 
القدمي، واستخدام القوة، وتعديل 

الهرم املقلوب بالقوة، بهدف حتقيق 
األهداف بأقصر وقت ممكن، 

دون النظر إلى املخاطر واخلسائر 
البشرية واملادية، ويصاحب ذلك كله 
جعجعة وصخب إعالمي، وأستطيع 

أن أسميها طريقة »البلدوزر«.
الثانية: قيادة التدرج وتخطيط بعيد 

املدى، واالستفادة من اخلبرات 
واالعتماد على الدراسات، واستخدام 

احلوار واملنطق، وتعديل الهرم 
املقلوب بالراحة، بهدف حتقيق 

األهداف في وقت أطول، واالهتمام 
بالعنصر البشري، وتقليل املخاطر 
واخلسائر البشرية واملادية، ويتم 

كل ذلك بهدوء، وأستطيع أن أسميها 
طريقة »الكايزن«.

وبني الطريقتني مسافة كبيرة، 
تتدرج فيها مستويات التعامل معها، 

وفق اختالفات الشعوب، والقوى 
التي تسيطر على البالد، لدرجة 

أنك جتد بعض الدول تتعامل %50 
بلدوزر، و50% كايزن.

وقائد كلتا الطريقتني ممكن أن 
يستخدم العسكر والدميوقراطية، 

والقانون والفساد، والقيم واإلباحية، 
والدين والعلمانية، واإلرهاب 

والصدق والشفافية.. إلخ، وذلك 
مبدى املسافة املمتدة بينهما.

وكلتا الطريقتني يرغب بتحقيق 
أهداف إيجابية في رؤيته، ولكن 

اخلطر يكمن في أسلوبهما، فلكل 
واحد منهما إيجابياته وسلبياته وفق 

نسبة التطبيق.
وتنطبق تفاصيل هذين النظامني وما 

بينهما من مسافات على كل أنواع 
القيادة، الدولية واألممية والوزارية 

واإلدارية واملؤسسية والرياضية 
والفنية واملنزلية واألسرية 

واالجتماعية والسياسية والعسكرية 
واالقتصادية والثقافية.. إلخ.

وعلى مستوى قيادة الدول، وبشكل 
عام، نستطيع أن نطلق على الدول 
التي تستخدم نظام البلدوزر احلاد 
أو األحادي دول »العسكر«، والدول 
التي تستخدم نظام الكايزن الناعم 

دول »الدميوقراطية احلزبية«، 
ولكم الفضاء الواسع لتخيل ذلك 
على العالم كله، بدوله وحكوماته 

ومؤسساته ومجتمعاته، خيال بال 
حدود.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل من 
الصعوبة تغيير نظام العسكر الذي 

أطاح بالدميوقراطية واإلنسانية 
)البلدوزر احلاد(؟ وهل من السهولة 

إلغاء الدميوقراطية والتنمية البشرية 
)الكايزن الناعم(؟ 

باعتقادي نعم، ميكن تغيير كل شيء 
بثالثة أمور مترافقة: القوة، والعقل، 

واملال، واألخير هو الذي يشتري 
االثنني، فقد أصبح من املؤكد أن 

الذي يقود العالم هو »املال«، والباقي 
هم أدوات وخدم له، من سياسة، 
وإعالم، ورموز أديان، وجيوش، 
وأسلحة دمار، ودميوقراطيات، 
وبنوك.. إلخ، وبالتالي فال غرابة 

أن االقتصاد هو احملرك احلقيقي 
للعالم والدول واملؤسسات، وحتى 

املجتمعات واألفراد.
وهذا يفسر أن الذي يقود العالم 

الثالث هي دول القوة، فالعالم الثالث 
ميلك املال والعقل والبشر، لكن ماله 

مستباح للقوى الكبرى، وبشره 
ال حول لهم وال قوة، فهم ببساطة 

ضعفاء وغثاء، وحكامهم إما معتدلون 
يحاولون البقاء بسالم، ويهتمون 
بشعوبهم بدرجات متفاوتة، كما 

في دول اخلليج العربي واملغرب.. 
وغيرها )كايزن(، وإما عسكر 

متجبرون، كما في سورية والعراق.. 
وغيرها )كايزن(.

والذي يقود الدول الكبرى مؤسسات 
سرية صغيرة احلجم، كبيرة القوة، 
تتكون من مجموعة أفراد سيطروا 
على العالم بأموالهم الربوية، منها 
املاسونية والصهيونية.. وغيرها، 

ومن ال يسمع يكون مصيره 
كمصير كنيدي وامللك فيصل 

وتفكك االحتاد السوفييتي.. وغير 
ذلك. 

وما دامت القوة احلقيقية لدى هؤالء، 
والذي يصرف على العسكر هم 

هؤالء، فلم يتعامل بعض القادة مع 
شعوبهم بنظام اجلبروت والعسكر 

)بولدوزر(، ولم ال يجعلونهم 
يعيشون حياتهم بأمان وإنسانية 

وتنمية بشرية )كايزن(؟!
أمتنى أن تكون الرسالة قد وصلت، 

ودمتم حائرين بني البلدوزر 
والكايزن.

آن األوان

 hamed.reda.alali@gmail.com

saad.almotish@hotmail.com

حامد رضا العلي

سعد المعطش 

هل يُراعى حياء الناس! اللهم إن استثنينا أصحاب 
اخللق الرفيع؟! فذاك ميتدح قلماً جميالً، فيغمرك احلياء 

وتستبيحك )الفشله( فتهديه، وذاك يرى في يدك »مسبحا« 
من حجر الكهرب فيظل شاخصاً ُمراقباً لتألقه ويناديك 

باخلطاب املعروف »خوش مسباح بجم ماخذه، وايد دش 
بخاطري!« فتدفع شرَّه بإهدائه له، وتنسف كل القيم 

وقواعد اخللق بقبوله لهذا اإلهداء »الطارئ« الفاقد للقصد 
والنية!

اختراق سافر لـ »سيف احلياء« في حياتنا، ذلك السيف 
القاطع الذي قيل فيه على لسان النبي األكرم صلى اهلل عليه 

وآله »ما أخذ بسيف احلياء فهو حرام«. فهو طلب مبطن، 
وإهداء أُرغمنا عليه، وبهذا املدخل، أردت مدخال لسيف 

جديد معاصر، استحلَّ بيوتنا، وسلب عقولنا- رجاالً ونساء- 
أطفاال وكبارا، سيف »امليديا الناطقة«، والدعاية املتحركة، 

شخصيات لم تتمرس في أصول اإلعالم وقواعده، وال 
فنون التواصل وإجادته، لكنهم- وألسباب عديدة- حصدوا 

إراداتنا البسيطة، واختياراتنا وأذواقنا، وسباتنا في ثقافاتنا، 
فاخترناهم وتابعناهم، حتى أصبح لهم ما يريدون، فكان 
لهم األتباع باآلالف ويزيدون على ذلك! في معظم برامج 
التواصل االجتماعي، وكان لكل منهم كارزميته في جذب 

مريديه، بني الهزل واإلفراط والتفريط، ومخاطبة األذواق، 
وعرض الفنون وما إلى ذلك، إنهم »الفاشينيستات« 

و»البلوغرز« وغيرهم ممن ال أعرف ألقابهم واصطالحاتهم، 
غير آبه بها وال مهتم، لكنني سأكون واضحا في بيان ما 

جنيناه من متابعة بعضهم!
في بحث بسيط ملعنى »الفاشينيستا« تفهمت أمرا في غاية 
األهمية، وهو أنهم وفي حقيقة تأسيس هذه املهنة، برعوا 

في أن يكيفوا اللباس البسيط والرخيص في السعر، بشكل 
جميل وجاذب، حتى يتسنى لذوي الدخول احملدودة، أن 

يظهروا مبظهر الئق وجميل، على الرغم من بساطة امللبس، 
اسماً وجودة وقيمة! وهي فكرة مقبولة من حيث املبدأ، 
تأسست حتديدا في عام ٢00٧ على يد )كيارا فيراجني(، 

وبتتبعي لهذه املهنة، أجد املفارقة العجيبة، وهذا ما الحظه 
حتى املتابع واحملب لهم، مفارقة أوضحت لنا تطورا غريبا 

في مفهوم هذه املهنة، فصرنا نلحظ تنافساً ألزهى األزياء، 
وأغالها ثمناً، وعرضاً ألبهى املجوهرات وأرقاها في عالم 

التسوق! )شنو السالفة(؟ وصرنا جنني حصاد هذا التغير 
في رواتبنا، وننشغل في جل تواصلنا مع أبنائنا عن آخر 

صرعاتهم، في ميادين امللبس واملأكل، حتى بطوننا لم تسلم 
من اختياراتهم، فُسلبنا حق االختيار مبا نُطعم به أنفسنا، 

بذريعة فهمهم وحسهم املرهف، وصار صاحب املطعم يدفع 
مبلغا، ويضع أمام من يختارها من الفاشينيستات أشهى 

أطباق املأكوالت لديه، لدقائق معدودة، فتنهال كلمات املدح 
والثناء للمطعم وصاحبه، فيزداد بشكل طردي حضور 
املعجبني واملعجبات، )وحياة سعيدة(، وهذا األمر يجري 
كذلك على املعروضات من جميع األصناف، في املوضة 

واملجوهرات واإلكسسوارات و و و! 
في السابق، لم تكن للميديا هذه السطوة، ال على اختيارنا، 
وال أذواقنا، وال مصادر دخلنا، فإما إعالن في جريدة، أو 

في محطة تلفزيونية، ننتظر متى ينتهي هذا اإلعالن حتى 
نستمر في مشاهدة احللقة التي ننتظرها، أما اليوم، فاألمر 
مختلف، ألن التي تشاهد الفاشينيستا، ترى جمال لباسها 

وحقيبتها، في صور متحركة حية، حترك فيها غريزة 
التملُّك واالستئثار، فتبدأ بحصر ما تريد، وتبدأ بـ )احلنه 

والرنه على األب واألم والزوج(، فندخل في صراع مع سيف 
حاد قاطع جديد، هو سيف الفاشينيستات، سيف أثقل على 

عواتقنا كل سهل جميل، فصرنا نشتري بأذواقهم ما ال 
نطيق، بل وما ال منتلك سعره إال بأشُهر من الرواتب، حتى 

يستطيع أبناؤنا مجاراة احلداثة والتطور في هذا العالم!
ما يجري في عالم الفاشينيستا والبلوغرز امتصاص 

وإرهاق لدخول البسطاء من الناس ممن تتأثر أنظارهم 
وأحاسيسهم ملا يرون، يكاد يفوق في خطورته، الديون 

املركبة من جراء القروض! 
نتيجة حتمية: ال أحجر على الفاشينيستات والبلوغرز 

كسبهم املادي، ولكنني أقدم رسالة )ابالش( لكل من ارهقته 
املوديالت املتتالية التي تنهال على أبنائه دون توقف وبال 

فاصلة بـ )اآلنفولو( وشكرا! 

العادات القدمية البد لها أن تعود كما هو حال كل شيء، 
فقد بدأ عالم املوضة احلديث يعود إلى أشياء قدمية كنا 

نعرفها قدميا، فقد ظهرت لنا حديثا ماركات عاملية باهظة 
الثمن وكانت قدميا في متناول يد اجلميع، فكلنا يذكر تلك 
احلقائب الكبيرة التي كان يكتب عليها »رحلة سعيدة« فقد 

عادت اآلن بنفس التصميم ولكن بأسعار مرتفعة جدا.
املطارح الصفراء األرضية ذات الورود السوداء والبيضاء 

الصغيرة التي كنا ننام عليها اآلن أصبحت ثيابا حتمل 
أسماء ماركات عاملية يتفاخر بها من يقتنيها ألن غالبية 
الناس ال يستطيعون دفع ثمنها وعلى هذا القياس فإن 

طريق العودة مفتوح للوسائد املكتوب عليها »صباح 
اخلير«.

ومبا أن كل شيء سيعود ألصله حاله حال البشر الذين 
سيعودون إلى التراب الذي خلقنا اهلل منه فإن هناك عادة 

قدمية منتشرة بيننا وكنا نستخدمها أيام املراهقة في حال 
وقع شجار بيننا فقد كان هناك اتفاق معلن بني األصدقاء 

يتلخص مبقولة »تطب معانا«.
تلك العبارة هي صيغة استفسار يقولها أحدهم ألخذ 

املوافقة ملعرفة العدد الذي سيكون معهم في الهوشة التي 
سيقومون بها وتقال بنبرة حتس أنها صيغة حتذيرية 
وتهديدية في نفس الوقت، جتعلك تفكر ألف مرة فيها 

ألنك قد حتتاج لهم في يوم من األيام فيقولون لك »تطب 
معانا.. نطب معاك« وتضطر للموافقة مع علمك أن من 

ستطب معهم ليسوا على حق.
لقد الحظنا عودة حياة املراهقة إلى حياتنا السياسية 

فتجد أن البعض يستخدم نفس اجلملة التحذيرية 
فيقولون »توقف معانا.. راح أقف معك« وتكون حال من 
يوافق حال الذي طب معهم وهو يعلم أن من طلبوا منه 
الوقوف معهم ليسوا على حق ولكنها املراهقة املتأخرة 

وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من طب معهم باحلق وال دام من طب معهم من 

أجل أن يطبون معه في الهوشة القادمة.

بني سيف احلياء... 
وسيف 

الفاشينيستات!

املراهقة 
املتأخرة

رماح

كتبت قبل أسابيع عن »جهوزية اململكة 
العربية السعودية ملواكبة العصر« 

وقبلها كتبت عن »التحوالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي تشهدها 

السعودية والتي سوف تنعكس على 
املنطقة بأكملها ألسباب تتعلق بطبيعة 

وسرعة العصر إضافة إلى مكانة اململكة 
وحجمها وموقعها ومدى تأثير قوتها 

الناعمة«، واليوم أشير إلى االستحقاقات 
املقبلة في املنطقة خاصة بعد الكلمة 
املدوية والالفتة التي ألقاها صاحب 

السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي في جلسة احلوار 

التي عقدت على هامش منتدى مستقبل 
االستثمار في الرياض.

> > >

لقد حددت كلمة ولي العهد التي ألقيت 
على مسامع العالم خارطة طريق 

واضحة ترفض »األفكار« املدمرة. 
فالقائد السعودي الشاب يدرك أن 

محاربة »األفكار« الشريرة تفوق في 
األهمية واألسبقية محاربة »األوكار« 
التي يعشش فيها األشرار بأفكارهم 

املضللة والتي وصفها األمير بالطارئة 
حني قال: »السعودية لم تكن كذلك قبل 
19٧9 وكذلك املنطقة كلها« وتلك حقيقة 

مشهودة مرصودة. ومن املالحظ ان 
الكلمة التي تبشر مبولد حياة جديدة 

»قدمية« تزامنت مع مولد مشروع 
»نيوم« الذي يسعى إلى نقل املنطقة 

بأسرها إلى أفاق صناعية وعلمية 
وسياحية وبيئية جديدة.

> > >
لكل جديد استحقاقاته وشروطه 

ومتطلباته. فاحلروب واملخترعات 
واألحداث اجلسام واملتغيرات املناخية 
غيرت حياة البشر وطرائق تفكيرهم 

وأثرت على أفكارهم وأساليب معيشتهم 
وأسقطت العديد من الثوابت. فعند 

املنعطفات الكبيرة تولد استحقاقات 
كبيرة ال ينبغي التهاون معها او الغفلة 
عنها او التعامل معها بالطرق التقليدية. 

وما يحدث في املنطقة »تسونامي« 
إيجابي من صنع أبناء هذه املنطقة 

وقادتها الذين أدركوا حتمية التغيير 
وخطورة استمرار السكونية واملمانعة 

فبادروا وامتطوا صهوة التغيير وتولوا 
قيادته بعزم ال يلني. 

الكويت تزخر بسفراء اخلير، واملؤثرين 
االيجابيني في وسائل التواصل 

االجتماعي، وفي كل منصة من منصات 
التأثير، فالكويت والدة باملبدعني 

واملتميزين على مستوى اخلليج والعالم 
العربي.

كما ان مؤثري وسائل التواصل 
االجتماعي االيجابي منهم والسلبي هم 
قوة ناعمة تقود املجتمعات، وكما عرف 

جوزيف ناي من جامعة هارفرد القوة 
الناعمة بأنها القدرة على جذب الناس 

واقناعهم دون استخدام القوة.
ورأينا ما هو تأثير وسائل التواصل 

االجتماعي في قيادة الشارع وتكوين 
القناعات وتوجيه الرأي العام.

ومببادرة إيجابية رائعة قامت الدولة 
ممثلة بوزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية بتنظيم ملتقى »منصة سفراء« 
والذي احتضن مجموعة من خيرة 

الشباب الكويتي، املؤثرين االيجابيني 
في وسائل التواصل االجتماعي، لطرح 

أفكارهم وتوجهاتهم وأهدافهم، وتكرميهم 
في نهاية امللتقى.

مثل هذه امللتقيات واملبادرات اإليجابية 
التي تقوم بها الدولة لألسف لم تأخذ 
الدعم اإلعالمي من التداول والتفاعل، 

والذي يجب ان يكون اكبر وافضل وعلى 
نطاق اوسع.

الكثير لم يعلم عن هذا امللتقى اال بعد 
ان اختتم، وهذه من الدروس التي يجب 

االستفادة منها، في كيفية التحضير 
والشحن اإلعالمي لهذه املبادرات قبل 

انطالقتها بشكل احترافي.
لو اننا نقوم بالتركيز ودعم ونشر 

وتشجيع املبادرات اإليجابية كهجومنا 
على احلمالت السلبية ألصبحنا مجتمعا 

مميزا تنتشر فيه القيم والقدوات 
اإليجابية.

امتنى من وزارات الدولة ان حتذو حذو 
وزارة األوقاف بدعم املغردين املؤثرين 

إيجابيا باملجتمع وإبرازهم.
كما ادعوهم لتنفيذ حمالت إعالمية قيمية 

باستخدام هؤالء الشباب، كما أمتنى 
ان يتم دعمهم لتصوير وانتاج رسائل 
ايجابية ونشرها في وسائل التواصل 
االجتماعي من خالل حمالت اعالمية 

موجهة.
هناك الكثير من الشباب الكويتي 

املميز بعطائه، والذين يجب ان نفتخر 
بإجنازاتهم وعطائهم الالمحدود للمساهمة 
في تطوير وتنمية هذا الوطن، والذي هو 

بحاجة الى دعم وابراز وتسليط ضوء، 
ليكونوا قدوات خير لهذا املجتمع.

وختاما، كل الشكر ملعالي وزير األوقاف 
محمد اجلبري على رعايته لهذا امللتقى 

املميز، ولكل الشباب الذي اتخذ على 
عاتقه التأثير االيجابي باملجتمع.

بدأت اإلدارة العامة للمرور تفعيل قانون 
املرور الذي يحظر الوقوف أو االنتظار في 

األماكن املخصصة لعبور املشاة أو على 
األرصفة كمرحلة أولى بعد أن شاهدت أن 

هناك انتهاكا صارخا من قبل املواطنني 
واملقيمني في عرقلة حركة املرور على 

مختلف الطرقات التي البعض وجد من تلك 
األرصفة موقفا ملركبته املخالفة للقانون.
املرور وضع مخالفات جسيمة ملثل هذا 

التصرف بواقع حجز املركبة ملدة شهرين 
وغرامة ال تتجاوز  15 دينارا إضافة إلى 

حتمل املخالف نفقات النقل وكذلك يومية 
حجز السيارة بواقع دينار عن كل يوم.

 بعد اليوم األول من تطبيق القانون حجز 
رجال املرور أكثر من 80 مركبة مخالفة 

للقانون.
اإلدارة العامة للمرور وبتوجيهات من الوكيل 

املساعد لشؤون املرور اللواء فهد الشويع 

قامت سابقا بتطبيق آلية تتمثل في رفع 
اللوحات من املركبات املخالفة ملدة أسبوعني 

ملن يقف في األماكن غير املسموح بها. 
ولكن مع األسف أخذت املخالفات بالتوسع 

ومتت مخالفة العديد من املركبات حتى 
فعلت الوزارة قانون حجز املركبة اجلديد 
ملدة شهرين مطلع األسبوع اجلاري للحد 

من هذه الظاهرة. 
املرور الذي هو معني بتنظيم حركة السير 

مكلف بحل املشكلة املرورية، واحلد من 
احلوادث املروعة التي حصدت أروح العديد 

من الشباب وهم في عمر الزهور بسبب 
السرعة الزائدة أو االنشغال بالهاتف أثناء 

القيادة.
يجب على اللواء الشويع بعد قرار حظر 

الوقوف واالنتظار أن يلحقه مباشرة بحظر 
استخدام الهاتف والذي أصبح شرا في 

الطرقات وسببا في احلوادث املروعة، كذلك 

يساهم في عرقلة حركة السير النشغال 
السائق باإلرسال والتصوير أثناء القيادة، 

وهذا األمر نشاهده بصورة يومية في 
طرقاتنا ضاربني عرض احلائط  بالنظم 

والقوانني التي متنع مثل تلك التصرفات.
يجب ان تضاعف العقوبة بشأن استخدام 

الهاتف أثناء القيادة وكذلك معاقبة الذين 
حولوا الشوارع إلى حلبات للسباق، 

معرضني بذلك حياة اآلخرين للخطر، 
كما يجب أن تكون العقوبة صارمة تتمثل 
في حجز املركبة ملدة مضاعفة تصل إلى 
6 أشهر، وكذلك سحب رخص القيادة، 
إضافة إلى مخالفات مالية كبيرة حتى 

نضمن سالمة اجلميع من تصرفات هؤالء 
املخالفني.

ومنا إلى املسؤولني أنقذونا من االنشغال 
بالهواتف في الطرقات حتى نعود ساملني 

ملنازلنا.

يقول بابلو بيكاسو: »الفن ميسح عن الروح 
غبار احلياة اليومية«، فيعتبر هو نتاج 
إبداعي إنساني، ولونا من ألوان الثقافة 

اإلنسانية، كما انه تعبير عن روح جميلة، 
وتعبير عن فكر راق وذوق رفيع، يترجم 

أحاسيس روح الفنان، ليجسدها في لوحاته.
كما جسدتها ابنة بالدي الفنانة الرائعة معالي 

الصالح، التي اجتهدت منذ طفولتها املبكرة 
للوصول إلى ما تطمح إليه.

اجتهدت وتألقت بكل جوارحها، كي تشبع 
وتتحف ومتتع بفنها أعيننا بروعة لوحاتها 

الساحرة اخلالبة، والتي تسرح بها في خيالك 
وفكرك عندما تتأملها، وتأخذك بعيدا لتحرر 

فكرك من قيود الزمان واملكان والبشر.
وتترك خليالك العنان ليفكر بأشياء اكثر 

سحرا وإلهاما وجماال.
وتأخذك ايضا إلى عوالم قد لم تطأها من 
قبل، فسر الفن يكمن في أن تغوص في 

نهره اجلاري الذي ال ينقطع، ومتتص منه 
تلك القوة التي تعمل على تغيير حياتك 

بشكل ابهى وأزهى، لتستمتع بكل ما يحتويه 

الفن من روح إنسانية.
فهو رسالة، كلمات، لغة، همسات، آهات 

وعبرات.
متيزت الفنانة معالي الصالح بامتالكها 
نقطة مضيئة وخيال واسع، من خالله 

عانقت سماء االبداع بصورة الفتة بلوحاتها 
الساحرة.

كما متيزت بأساليبها وإمكانياتها الرائعة، 
ومتيزت بفن الكاريكاتير والذي كان األكثر 
شعبية بني باقي الفنون التشكيلية األخرى.
راقية جدا، مفتونة بأمت معنى الكلمة بفنها، 

فأمطرتنا بشتى أنواع اجلمال البصري.
برعت في مجالها، فأبدعت إلى ان اصبحت 

ايقونة ملوهبة الفن التشكيلي وعنوانه.
فنانة ذات حس مرهف ووعي تام، ال 

تخلو الفخامة منها، متتعت بالذوق الرفيع، 
ورسوماتها ما هي إال خير برهان، فأصبحت 

مبنزلة املعجزة بفنها من خالل متكنها 
واحترافها.

كنجمة براقة هي، لن ولم يخفت بريقها، 
تسعدنا وتبهرنا دائما بلمساتها الفنية 

للوحاتها املتخمة باألحاسيس املوغلة في 
العمق، الناطقة باجلمال.

لوحات تنطلق من رؤية رومانسية ذاتية 
وجدانية قائمة على الرقي والغموض في ذات 

الوقت.
تستحق وبكل فخر أن يرفع اسمها في 

عليانا، فلكل مبدع اجناز، ولكل شكر 
قصيدة، ولكل جناح تقدير.

تقدير لتلك االبداعات الفريدة من نوعها، 
بلوحاتها ذات التداخالت اللونية اآلسرة، 

والتي تعبر عن حيويتها املفعمة مع الذات، 
بإضافتها شيئا ما من روحها اجلميلة.

اثبتت للجميع ان الفن واالبداع غير مرهون 
بكثرة النجاح والشهرة، وإمنا هو مرهون 

بالثقة واالميان املطلق بحتميته، فسقت 
وروت ارضنا اجلافة برسوماتها الدقيقة، 
الكثير من األزاهير وخيوط األصيل، ذلك 

من خالل بهاء حضورها الغني في انتاجها 
الفني املذهل، ومن خالل استمرارها بعطائها 

واثرائها من اجل ساحة الفن التشكيلي 
املعاصر في الكويت.
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