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خلصنا من حظر «كوفيــد-١٩» واحلني دخلنا في احلظر األمني.. 
تلك هي احلقيقة ملا نشاهده ونسمعه.. فإليك بعد القصص التي تؤكد 

سطور مقالنا أننا أصبحنا نعيش في حظر أمني:
٭ أبدأ من حيث انتهى مقال الكاتب حمد الســريع في «الشاهد» حتت 
عنوان «درجات التقاضي» مختصر املقال ملن لم يقرأه.. يستعرض قضية 
مهمة، وهي «التأخير في النظر واحلكم في القضايا»، يقوم الكاتب في 
بداية مقاله بشرح مسهب آللية درجات التقاضي من حيث املدة الزمنية 
وتدرجها في القضاء بصورة عامة، ومن ثم تسليط الضوء على املشكلة 
وهــي تأخر القضايا في احملاكم الكويتية.. ومن هنا تبدأ نقطتنا، الكل 
يعلم أن أغلبية احملاكم توقــف البعض منها أثناء جائحة كورونا وبدأ 
العمل بها تدريجيا ما أدى إلى تأخر العديد من األحكام في العديد من 
القضايا أو إعطاء رقم لها لتندرج في جداول احملاكم.. ومن هذا وذاك 
يصدر قرار من «الداخلية» مبنع جتديد دفتر السيارة أو جتديد إقامة 

وغيرها من جتديدات ضرورية للمواطن إذا كان عليه تنفيذ أحكام!
املواطن: ولكن يا جماعة اخلير أنا مســتأنف احلكم! بس لألسف 

إلى اآلن لم يحدد موعد االستئناف!
املسؤول: هذا أمر قضائي ما نقدر نتعداه!

فــي بادئ األمر، هناك فرق بني القرار واألمر القضائي وهذا ليس 
قضيتنا! إضاءتنا اليوم نكتبهــا ملن ميتلك القرار في وزارة الداخلية 
وهي: أن مينح املواطن متديدا مثله مثل الوافد عندما متنحونه متديدا 
لتعديل وضعه فــي اإلقامة! أو متديدا مثلنا مثــل كروت الزيارة! أو 
إعطاءنا ورقة جتيز لنا اخلروج من البيت ألن الدفتر منته.. وتســمى 

إجازة «حظر أمني».
٭ وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف صرح بالتالي: 
«دراســة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمني للحد من االزدحام».. 
ونحن نؤيد تلك الدراسة وذلك القانون إذا صدر بادن اهللا. هنا مبا أنه 
توجد دراسة لهذا املوضوع نقترح على الفريق الشيخ فيصل النواف 
أن متنــح الرخصة في البداية «مؤقتة» ولعــام واحد فقط مثلنا مثل 
الدول األخرى، فعندما كنت أتلقى دراســتي في القاهرة وأيضا عندما 
كنت مع والدتي رحمها اهللا للعالج في أميركا كانت رخصة القيادة لعام 
واحد فقط، وشكلها يختلف عن الرخص الدائمة.. فلماذا ال نقوم نحن 
أيضا بهذا؟ والبد من حتديد «عمر» ملن تعطى له الرخصة، ويشترط أن 
يكون موظفا وليس طالبا.. سئمنا ونحن نقرأ كم األخبار عن املطاردات 
املركبيــة، وآخر األخبار جند أنه وافد ومو موظف! قلت لكم نقعد في 

البيت أبرك لنا والعذر يكون.. «حظر أمني».
٭ شــر البلية ما يضحــك، باألمس القريب أحد أســاتذتي طعن هو 
وابنه بســاطور وسكاكني! في تلك الليلة ساد القلق والفزع في قلوب 
املواطنني واملقيمني من هذا اخلبر.. لن نتطرق هنا لشــرح القضية بل 
نســلط الضوء على عدة اقتراحات كتبناها من قبل، لكن يبدو أنها لم 
تقرأ، واليوم نعيدها للمسؤولني عن أمن البلد لكي ال يكون في عروس 

اخلليج «حظر أمني»:
١ - حان الوقت إلنشاء إدارة «شرطة سياحة» في وزارة الداخلية لتكون 
املسؤولة أمنيا ورقابيا على جميع األماكن السياحية والترفيهية في الكويت، 
فشركات األمن اخلاصة ال تقدر على تأمني املرافق وال تأمني روادها.

٢- حان الوقت لعمل فحص سنوي جلميع املواطنني واملقيمني للتأكد 
من خلو أجســامهم من املواد املخــدرة.. فعندما نقوم بتقدمي أوراقنا 
للتوظيف يطلب منا صحيفة جنائية.. فلماذا من أجل أمن الكويت وأهلها 
ال يفعل قانون إلزامي بالفحص السنوي، والسبل كثيرة وعديدة لتفعيل 
هذا القرار بالقانون والدســتور أيضا.. نقطة نظام «كل من لديه كرت 
طب نفســي» تسحب منه رخصة القيادة.. وعليه مثلما قمتم بتجديد 
اجلوازات لدواع أمنية، حــان الوقت لتجديد رخص القيادة مع وضع 
الشــروط التي قمنا بذكرها في السابق، ومن ال تتوافق معه الشروط 

تسحب منه رخصة القيادة.
٣- نقاط التفتيش! أين هي من بوابات مرافقنا الســياحية ومجمعاتنا 
التجارية والنوادي الرياضية وفنادقنا؟! مسؤولو وزارة الداخلية سئمت 
حروفنــا وكلماتنا بالكتابة في ذلك املوضوع وإلى اآلن محلك ســر! 
حان الوقت لوضع أجهزة تفتيشية تعمل «مو مثل البعض واضعينها 
ديكور وهي ما تشــتغل».. حان الوقت للضرب بيد من حديد حتى ال 

يكون «حظر أمني».
٭ مسك اخلتام: كل عام ومصر وشعبها بألف خير بذكرى انتصارات 
أكتوبر.. مناسبة ال تخص فقط أرض الكنانة وشعبها بل هي نصر لألمة 

العربية واإلسالمية أيضا.. كل عام وكل ٦ أكتوبر بخير.

الطاقة النظيفة «املتجددة» هي تلك التي تستمد من املوارد الطبيعية 
التي تتجدد أو ال تنفد. والتي تختلف جوهريا عن الطاقة التقليدية كالوقود 
األحفوري من نفط وفحم وغاز طبيعي. كما ال تنشأ عن الطاقة النظيفة 

مخلفات كغازات ضارة كالتي تعمل على زيادة االحتباس احلراري.
لذلــك تطلق كلمة «طاقة» على كل ما يندرج ضمن مصادر الطاقة، 
وإنتاج الطاقة، واستهالكها وأيضا حفظ موارد الطاقة. ومبا أن جميع 
املتطلبات االقتصادية تتطلب مصدرا من مصادر الطاقة، فإن توافرها 
وأسعارها هي ضمن االهتمامات األساسية في حياتنا. حيث برز استهالك 
الطاقة في السنوات األخيرة كأحد أهم العوامل املسببة لالحترار العاملي، 

مما جعلها تتحول إلى قضية أساسية في جميع دول العالم.
لذا تستعد كل من بريطانيا واملغرب لبناء أطول كابل كهربائي حتت 
ســطح البحر في العالم، ميتد على مسافة ٣٨٠٠ كيلومتر، وتبلغ قيمة 
إجنازه ١٦ مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل تقريبا ٢٠٠ مليار درهم.
الغرض من املشــروع هو تزويد بريطانيا بـ «الطاقة النظيفة»، إذ 
يتوقع أن يحول هذا الكابل الطاقة الشمسية والريحية من املغرب إلى 
بريطانيا، مبقدار يسد حاجة أكثر من ٧ ماليني منزل. وقد كشف الرئيس 
التنفيذي للشــركة املكلفة باملشروع عن أنه مت جمع ٨٠٠ مليون جنيه 
إسترليني لبناء ثالث منشــآت إنتاج في اململكة املتحدة، في محاولة 
لالستفادة من الطلب املتزايد على الكابالت الكهربائية املستخدمة في 
مــزارع الرياح البحرية. إضافة إلى ذلك مت تأمني مع احلكومة املغربية 
مســاحة تبلغ نحو ١٥٠٠ كيلومتر مربع، وعلى تلك األرض سننشــئ 
مزرعة شمســية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة نحو ١٠٫٥ 
جيجاوات من الطاقة، حيث يهدف املشروع إلى إنتاج طاقة نظيفة في 

املغرب على مدار الساعة، من الشمس أثناء النهار ومن الريح ليال.
وتظهر التقارير السنوية للوكالة الدولية للطاقة منو الطلب على الوقود 
مدفوعا بالزيادة في منو طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن املتوقع 
أن يلعب االستثمار في الطاقة املتجددة دورا مهما في األعوام القليلة 
املقبلة وسوف يشكل الداعم األساسي للبنية التحتية لكثير من الدول.
وفى السياق، افتتحت الكويت، في فبراير ٢٠١٩، املرحلة األولى من 
مشروع «الشقايا» إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية 

تبلغ ٧٠ ميغاواط، مت ربطها مع الشبكة الوطنية للكهرباء.
اال أن احلكومة ألغت املشروع في يوليو ٢٠٢٠، مشروع إنشاء محطة 
الدبدبة التي كان إنتاجها سيوفر ١٥٪ من احتياجات القطاع النفطي من 

الطاقة الكهربائية، بسبب املستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.
على صعيد متصل، يرى اخلبراء واملختصون في املقابل بالنظر في 
بدائــل الطاقة األخرى كطاقة احلرارة األرضية، حيث الوفرة في طاقة 
احلرارة األرضية وهي األنظف واألرخص واأليسر. والواقع أن اجلدل 
حول بدائل الطاقة مازال كبيرا وواسعا، فلكل بديل مزايا وعيوب، مما 
يجعلنا قادرين على اختيار البدائل األنسب لنا، في ظل امتالكنا الكمية 

الفائضة واملتاحة لالستهالك.

القادة امللهمون ذوو الشــخصيات 
اجلذابــة أو «الكاريزما» لديهم حضور 
طاغ حيثما وجدوا، ولديهم القدرة على 
التأثير في اآلخرين، ويثيرون اإلعجاب 
بذكائهم، ولهذا يقول جون سي ماكسويل 
«القيادة هي التأثير» وهذا ما شاهدناه عبر 
تلفزيون املجلس حني استضاف رئيس 
األركان األسبق الفريق أول متقاعد محمد 
خالد اخلضر، وهو من أجمل الشخصيات 
القيادية اإلستراتيجية امللهمة، حيث يتمتع 
مبلكة نادرة من اإلبداع ال ميلكها إال ما 
ندر من الناس، فتحدث عن الذكرى األولى 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مقاليد احلكم بقوة بيان وفصاحة 
لسان وباستخدام اجلوارح واحلواس 
التي متثل تعبيرات خاصة ال يتيســر 
الغايات  القراءة، فبلغ  أثناء  استخدامها 
واألهداف، وكان اتصاله باملشاهدين هو 
النجاح احلقيقي من خالل الطرح والعرض 
انتباها  الذي يجذب  واإللقاء االرجتالي 
أكثر ويبعث في نفوس مستمعيه رغبة 
في اإلنصات واملتابعة، فقد حدد الرسالة 
باجلواب على (ماذا من) وهما نوع املتلقي 

واحلاجة املستفيدة.
لكن اجلميل أن تلك الصفات ليست 
شــيئا نولد به بالضــرورة بل مهارة 
ميكن اكتسابها، فقواتنا املسلحة كانت 
ومازالت والدة بالقيادات على املستوى 
اإلستراتيجي الرفيع، حيث تقع على عاتقها 
اإلعداد والتدريب وذلك لرفع الكفاءة بكل 
جوانبها، ووصوال إلى درجة االحترافية، 
وحتقيقا جلميــع املهام، والتي دائما ما 

كانت محل ثقة وتقدير من القيادة.
 وعندما يتكلم الرجال تهتز لكالمهم 
اجلبال فأقوالهم أفعال، وأفعالهم تسبق 
أقوالهم، وكالمهــم قليل واملعنى بحر، 
«فال يسنهم عنها وعورة أرض أو قسوة 
طبيعة أو قوة عدو»، فتاريخهم صفحات 

من الفخار والشرف.
نختم زاويتنا بقول نيكولو مكيافيلي 
الفيلسوف واملفكر اإليطالي «أول طريقة 
لتقييم ذكاء القائد هي أن تنظر إلى الرجال 

احمليطني به».. ودمتم ودام الوطن.

نبارك بالبداية ألبنائنا الطالب واخواننا 
املعلمني، وعلى  أولياء األمور وزمالئنا 
كل من يسكن هذه األرض ببداية عودة 
الدراسة  الطبيعية بإحياء مقاعد  احلياة 
في جميع املراحل الدراســية مع دعائنا 

الصادق للجميع بالتوفيق والسداد. 
شــخصيا لقد انتظرت حتى تنتهي 
التوجيهات الفنيــة املختلفة من وضع 
سياســتها التي من الطبيعي ان تراعي 
وقت احلصة القياسي ومتألها مبا يفيد 
باقتراح طرق تدريــس متنوعة بحيث 
االبتدائية شائقة  للمرحلة  تكون مرحة 
لطلبة مرحلتي املتوسط والثانوي خاصة 
ان النية قبيل اجلائحة كانت باستبدال 
الكفايات بالتعليم النشط الذي يهدف إلى 
التعلم عن طريق األنشطة في احلصة 
املدرســية واالعتماد بالشرح والتقييم 
بنفس الوقت على مجهود الطالب نفسه 
في احلصة الدراسية بحيث يتم االتفاق 
بني املعلم واملتعلمني على الدرس القادم 
بينهما على األنشطة  التنســيق  ويتم 
واألدوات املستخدمة وطريقة التحضير 
بني الطرفني للدرس لتكون مهمة املعلم 
اإلشراف على سير احلصة واملتعلمون 
هم من يقومون بتعليم انفسهم عن طريق 
األنشطة املختلفة في احلصة أي باختصار 
املتعلم عليــه اجلزء األكبر باحلصة أما 

الشرح فال يتعدى ربع زمن احلصة.
فتخيل أخي القارئ هذا ما كان يجب 
ان يكون في ظل زمن احلصة االعتيادي 
الذي ال يتعــدى ٤٥ دقيقة، لذلك كنت 
متفائال بأن يكرس هذا النوع من التعليم 

في ظل زمن احلصة الستيني.
ولكن بعد متابعة اخلطة املوضوعة من 
التواجيه الفنية املختلفة وجدت العودة الى 
أسلوب احملاضرة الذي يعتمد باملقام األول 
على احلفظ والتلقني تاركني املعلم هو من 
يسير احلصة الستينية ليمر املعلمون 
املتميزون - وهــم الغالبية - من النفق 
ويترك املعلــم العادي يبحث عن ضوء 
ولو خافتا يرشده الى أداء حصة مشوقة. 
اخواني وأخواتي املوجهني الذين نكن 
لهم كل تقدير واحترام، نرجو منكم إعادة 
النظر في خططكم املوضوعة وتطعيمها 
مبجموعة أنشطة مساندة للشرح وال مينع 
أو ينقص من قدركم االستعانة برؤساء 
األقسام واملعلمني املتميزين وهم كثر، 
وهللا احلمد، لالستفادة التي تصب في 

مصلحة أبنائنا الطالب. 
٭ على الهامــش: الصعوبــات موطن 

اإلبداعات.

في كل احلرف واملهن اليدوية!
أن دول اخلليج  ومن املالحــظ 
العربية األخرى تســتقطب العمالة 
الوافدة، ولألسف نحن في الكويت 
أصبحنا بيئة طاردة لها، حيث تضع 
تلك الدول مميــزات جلذب العمالة 
إميانا منها بدورهم في البناء واحلاجة 
لهم، فكيف يتسنى لنا بناء املشاريع 
العمرانية ونطلب شهادة علمية لعمالة 
حرفية لديها من اخلبرة أفضل من 

حامل املؤهل العلمي!
أمــام خطط مســتقبلية  نحن 
واستراتيجية تتطلب عمالة حرفية 
ومهنية لديها من اخلبرة وليس املؤهل 
العلمي، فهل تنظر هيئة القوى العاملة 
لتلك االعتبارات أم ننتظر ســجاال 
على الساحة احمللية وبني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وما لذلك من 

تأثير على سوق العمل؟!

بدأتها من «بكاج ســيارتي»، وبعد 
أشــهر قليلة انهالت العروض علي 
من كل صديق «كويتي» وكل مكتب 
وكل شــركة «كويتية»، ليكون لي 
مركــزي وموقعي بعيدا عن «بكاج 
ســيارتي»، وهذا ليس بجديد على 
أهل الكويت أهل الكرم واجلود، أهل 
الشجاعة واملواقف، ومبساعدتهم 
الشركة  افتتحت  ومساندتهم فعال 
اخلاصة وجنحت جناحا باهرا، وكل 
ذلك كان بفعل احلب واإلميان والثقة 
والصدق، وتوســعت الشركة حتى 
انتشرت فروعها في ١٢٨ دولة في 
العالم، وأضحى جناحي جناح اجلميع، 
وفشلي فشلهم، ولم أتردد يوما في 
التعبير عن امتناني لبدايتي في هذا 
البلد احملب لآلخر واملعطاء بكل ما 
للكلمة من معنى، كل مالمح احلب في 
ابتسامتي، ودعاباتي، ومصافحاتي، 
التي وإن أرهقتني أحيانا تظل مفتاح 
سعادتي، لهذا استطعت أن أكبر وأن 
أصمد رغم كل املراحل الصعبة التي 
مررت بها، وكان احلب يواكبني في 
كل خطــوة كأوفى صديق أعطاني 
القدرة على البدء من جديد في كل 
نكسة كنت أتعرض لها، وبفضل احلب 
كنت أخرج منها أصلب وأشد وأقوى، 
وصوال إلى ما أصبحت عليه اليوم 

من النجاح واحلضور والتكريس.

والبناء واحلرف على اختالف أنواعها، 
وما قد يــؤدي ذلك إلى ارتفاع أجر 
األيــدي العاملة، ويكفــي االرتفاع 
احلاصل اآلن! وفي هذا السياق، فإنه 
من املفترض أن تتم مراعاة الوضع 
املجتمع احمللي  أن  احمللي، وخاصة 
الكويتي يعتمد كليا على العمالة الوافدة 

«احلب يا ســيدتي»، وكرر قناعته 
«احلب وال شــيء غير احلب»، ثم 
استطرد قائال: أنا لم أجنح مبفردي 
أنا جنحت مبن معي، حني اقتربت 
من اجلميع دون اســتثناء، وحني 
أحببتهــم دون مفاضلة، فال فرق 
عندي بني املستشار الشخصي وعامل 
التنظيفات في املؤسسة، فكما أشرب 
القهوة مع هذا بوســعي أن أتقاسم 
اللقمة مع ذاك، أحببت كل العاملني 
في مؤسســتي واعتبرتهم شركاء 
جناح، لدرجة تشعرهم بأنهم عائلة 
إلى بعضهم، ويحرصون  ينتمون 
على بعضهم، ويخافون مع بعضهم 
على مؤسستهم التي أنشأتها أول ما 
أنشأتها في بلدي «الكويت» احلبيب 
الذي أدين له بانطالقتي األولى، والتي 

بالشــهادات الورقية بدال منها مثل 
العامل الزراعي والصيادين والطاهي 
واحلداد وغيرها من احلرف اليدوية 

واحلرفية واملهنية.
وال شك أن تطبيق هذا القرار بداية 
العام املقبل سيتسبب في التأثير على 
الزراعة  العمل وخاصة قطاع  قطاع 

في هذا املقطع املتلفز كان تصريحا 
فريدا من نوعه استوقفني طويال، 
عندما سألت املذيعة أبوغزالة: «ما سر 
كل هذه النجاحات في مسيرة طالل 
أبوغزالــة»؟! فكان اجلواب مفاجأة 
حقيقية، خارجا عن كل مألوف من 
حوارات رجال االقتصاد واألعمال 
وصناع النجاح فــي العالم خاصة 
«العربــي»، وكل توقعاتــي ذهبت 
هباء، حني قدرت أنه سيتحدث عن 
اخلبرة، واحلنكة، واملهارة، والذكاء، 
واملثابرة، واملوهبة، والقدرة، والفطرة، 
واملوروث، والتجربة، والثقة، واألنا، 

والتميز، وتطوير املهارات.
لكن هــذا القاموس لم يجد إلى 
قناعته ســبيال أبــدا، بل أوجز مع 
ابتســامة وادعة وواثقة: السر هو 

على الرغم من استمرار عدم حسم 
موضوع جتديد إقامات الوافدين ممن 
بلغوا الســتني عاما احلاصلني على 
شهادات الثانوية فما دون، تخرج علينا 
هيئة القوى العاملة مبوضوع شغل 
املؤهل  الساحة احمللية يتعلق بربط 
العلمي بطبيعة النشاط الذي ميارسه 
العامل أو املوظف ولم يســتثن ذلك 
العمالة الوطنية أو الوافدة، فكالهما 
ســواء التزاما بالتصنيف اخلليجي 

للمهن!
ال شك أن املؤهل العلمي مطلوب 
لبعض املهن، وليــس كلها، كما أن 
تنظيم استقدام العمالة وتوطني العمالة 
الوطنية وفقا ملؤهالت علمية ال غبار 
عليه، ولكن هذا األمر يجب أال ينطبق 
على كل املهن، حيــث إن هناك من 
املهن تكتسب باخلبرة والتي لألسف 
التصنيــف اخلليجي أهملها واهتم 

وصلني من جملة ما يتراكم في 
«الواتس آب» مقطــع متلفز لرجل 
أبوغزالة، «صانع»  االقتصاد طالل 
املعرفة، ومؤجج «الثورات» الفكرية، 
و«احملاضــر» فــي أهــم احملافل، 
 RT و«اإلعالمي» مؤخرا على شاشة
ببرنامج أسبوعي بعنوان «العالم إلى 
أين» يطرح فيه محاكاة جريئة للواقع 
العربي والعاملي، ويســجل مواقف 
عديــدة، يحرض فيها اجلميع على 
النقاش واملتابعة الكثيفة عبر وسائل 
الذي  األمر  التواصل االجتماعــي، 
استهلك وقته وجهده، مما اضطره 
ألن يعلن مؤخرا عن حاجته لبعض 
الراحة، خاصة بعد إصابته مبخالب 
«كورونا» التي لم توفره، وهو صاحب 
«الكرسي» الدائم في األمم املتحدة، 
واخلبير احمللف واملكلف في إعداد 
اخلطط االقتصاديــة ألهم البنوك 
والشــركات في العالم، كما يفضل 
أن تدعوه بــدون مقدمات وألقاب 
«طالل أبوغزالة» ال غير، فهو يسعى 
جاهدا منذ سنوات وسنوات لتكريس 
اسمه في خضم املشروع اإللكتروني 
األكبر في العالم العربي، الذي دخل 
الســوق املنافسة من الباب الواسع 
لــألدوات العصريــة التي البد من 
اقتنائها في كل دار ودائرة حكومية 
أو خاصة، لكــن املختلف والالفت 
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احلب ال غير 
لزوم كل ما يلزم 

غادا فؤاد السمان ـ بيروت

قضية ورأي

«القوى العاملة» 
ومؤهالت 

العمل!
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

لـ ٦ أشهر كاملة، ولعل تزامن «إكسبو 
دبي ٢٠٢٠» مع الذكرى اخلمسني على 
تأســيس «إمارات اخلير والتسامح» 
يزيــده بهاء، ويضفــي عليه رونقا 
إماراتيا يحمل عبق التاريخ بلمســة 

حداثية الطابع.
مع انطالق احلــدث العاملي غير 
املسبوق، استذكر سمو الشيخ محمد 
بن راشــد، وفاء وتعظيما الشيخني 
اجلليلني، الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، والشــيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم، قائال: «هذا غرسكما، وهذه الثقة 
العاملية نتاج رؤيتكما وعزمكما على 
تخطي الصعاب والتحديات»، وتلك ملسة 
السابقني، تضاهي  الوفاء للصاحلني 
ال بل تفوق كل ما ســبق، اإلمارات.. 
شــجرة طيبة وارفة الظالل مثمرة، 

تتسع فضاءاتها لكل الطامحني.

الشاهقة بارتفاع ٦٧٫٥ مترا، ومحطة 
املترو التي تستوعب ٢٩ ألف راكب في 
الساعة، وقطارها الذي يعمل بالهواء 
املضغوط، و١٠٠ رجل آلي ينتشرون 
في مختلف األرجاء، و٣٠ ألف متطوع، 
سيكون متاحا للسياح واملتخصصني 

تقدمه بلد «الالمستحيل» ألجل عالم 
أفضل، عبر حلول مبتكرة، وابتكارات 
متطورة، تتماهى مع تطلعات األجيال 
املقبلة، واآلفاق الرحبة من التقدم بكل 

أنواعه ومجاالته.
آخر روائع دبــي، «قبة الوصل» 

إبهار إماراتي جديد، لكن هذه املرة 
أعم وأكبر وأشــمل، حدث فريد لم 
يشهده الشرق األوسط، وشرق آسيا، 
وقارة أفريقيا، مبشاركة ١٩٢ دولة من 
مختلف أصقاع املعمورة.. «إكسبو دبي 
٢٠٢٠» حتضرت له البلد الفتية عمرا، 
القائدة حداثة، على  تاريخا،  الزاهرة 
مــدى ١٠ أعوام، لكي يظهر مبا يليق 
بالشخصية اإلماراتية اخلالقة، والنظرة 
االستشرافية التواقة دوما إلى مواطن 

اإلبداع والتميز حد اإلبهار والتفرد.
الفعالية  «إكســبو دبي ٢٠٢٠».. 
التجارية األكبر في العالم، ذات الكلفة 
التي بلغت ٧ مليارات دوالر، ولد عاملي 
الطراز في يوم افتتاحه، اســتثنائي 
التفاصيل بني أجنحته، شعاره «تواصل 
العقول وصنع املستقبل»، ومرتكزاته 
االستدامة، والتنقل، والفرص، كل ذلك 

قارعة الطريق

اإلمارات غرس 
الصاحلني.. 

تطاول املجد
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

من الشــخصيات الكويتية الوطنية 
والقومية العربية املهمة، التي تستطيع 
أن تتحاور معها في «رقي» ومن غير 
«شــخصانية» وهذه ميزة يفتقدها 
الكثيرون ويتميز بها الراحل الكبير 
الغبرا، حيــث كان معروفا بالصوت 
الهادئ الذي يســتمع إليه اآلخرون 
ضمن سياق واحد متصل يريد أن يقدم 
الفكرة، ويرغب في إيصال «املعلومة» 
دون اللجوء إلى الصياح وأســاليب 
الصراخ واالســتعراضات الصوتية 

الفارغة غير احلضارية.
خالص العزاء واملســاواة لعائلة 
الفقيد وباخلصوص رفيقة دربه «أم 
يزن» د.تغريد القدســي، وهي التي 
عاصــرت د.الغبــرا مبراحل كفاحه 
بالسياســة والنضال، ومع  الطويل 
مرضه كانت له السند والعون والزوجة 

الصاحلة والرفيقة الصديقة.

بكل تواضع، فهو منوذج األكادميي 
التي ال  االبتســامة  املثالي، صاحب 
تفارق وجهه، وهو «الديبلوماســي» 
ألبعد احلدود، وأستاذ اجلامعة املتميز، 
صاحب اإلصدارات الرائعة عن الكويت 
وفلسطني والعروبة والكتابات املهنية، 
رغم اختالفنا الفكري معه ولكنه كان 

وتصديه ملا يضــر الوطن الكويتي 
باخلصوص واألمة العربية بالعموم، 
كيف ال وهــو كان املناضل احلركي 
من اجل دولة فلسطني احملتلة قضية 

العرب األولى بالكفاح والكلمة.
وكان الناقد السياسي احلاد من دون 
أن يغضب منه أحد ويتعامل مع اجلميع 

هناك «جنوم» في احلياة يظلون 
عبر الزمن مســتمرين في الوجود 
والتواجد حتى وإن ذهبوا «جسديا»، 
فالذكريات معهــم «ثابتة» وأفعالهم 
بالواقع «مستمرة» وأفكارهم نابضة 
باحليــاة وإن اختلفنا معهم في هذه 
«الفكــرة» وذاك «املوقــف» وتلك 
األيديولوجية وحتى إن اعترضنا على 
مسألة «سياسية» معهم، فهم يكونون 
من الشخصيات التي ميكن االختالف 

معها واحترامهم في الوقت نفسه.
إن املرحوم د.شفيق الغبرا كان من 
هؤالء الناس، وهو بغيابه اجلسدي، 
العربية  الكويت واألمة  فقد خسرت 
أحد مفكريها ورجال جامعتها الكبار، 
فقد كان قامة علمية كبيرة في نشاطه 
الفكــري من خــالل مقاالته وكتبه 
ومشــاركاته بالندوات واحملاضرات 
واللقــاءات التلفزيونية والصحافية 
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شفيق الغبرا.. 
رحيل جسد 

وبقاء الفكر
د.عادل رضا


