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هكذا يكون الرجال

ما سأخطه بقلمي في هذه السطور 
كلمات محب لرجل قيل عنه الكثير، 
واختلف حوله الكثيرون على مسرح 
األحداث، وكنت أرقبه صامتا عند 
كل مشهد ومتحمسا له مع انكشاف 
املواقف عند كل قضية، ومساندا له 
ألنه رجل دولة، وأعلن هذا اليوم 

بعني البصر والبصيرة.
لقب بأنه قائد املرحلة، فلم يتكبر 
كغيره، بل تواضع واستمع وخرج 
مع كل جترب���ة بانتصار، ما جعل 
خصومه في حالة جدل، سواء في 
حضوره او غيابه، وان كل اجناز 
دائما يعرضه للهجوم غير املبرر 

من البعض وهذا ظل���م حتول الى نصر وانتصار كانوا يصفونه بأنه 
وزير التأزمي وبأوصاف أخ���رى أجده أكرم وأطهر من أن أذكرها ألنها 
تفتقد ألي رصيد من املصداقية، فعلى سبيل املثال فإن االتهام له بسرقة 
»هاليبرتون« أبطله القضاء بإعالن براءته وصفع مناوئيه بصك الطهر 
والعفاف! ومع كثرة األلقاب التي وصف بها جاءت الوقائع عكس���ية، 
فاالتهامات الظاملة التي أطلقوها عليه بعدم حيازته القبول من الشعب 
الكويتي، رد عليها بخطى الواثق فنزل الشارع وتلمس هموم الشعب 
عن قرب ومتيز عن غيره بتبني القرارات بشجاعة والتنفيذ بجرأة، ما 
أكسبه شعبية طاغية، وبنظرة الستقباالته في املناسبات جند جميع 
فئات الش���عب يش���اركونه ويلبون دعوته، فماذا يعني هذا؟ ولَم هذا 
النجاح، وهذا احلب املتبادل مع قطاعات الش���عب؟ اعرف مس���بقا ان 
كثيرا من الناس يرون انه ابن الشهيد وهو وارث لشعبية مبثوثة في 
عقول الكويتيني تخص والده � طيب اهلل ثراه � وهذه حقيقة ال نهمشها 
ولكنني أق���ول: هذا الرصيد والنجاح والقبول ما كان ليتحقق لوال ان 
وراءه صب���را وجلدا وحكمة وهي خصال متمكنة في ش���خصية غير 
عادي���ة لها حضورها الطاغي في خضم األحداث نتيجة خبرة تراكمت 
مع توليه���ا في املجاالت املختلفة: الرياضي والسياس���ي واالجتماعي 
صنعت منه جنما في القيادة السياس���ية والرياضية واالجتماعية في 

الكويت بل وخارج الكويت.
لقد اجتمعت في أخي الشيخ أحمد الفهد األحمد الصباح � نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان، خصال قيادية وظفها بإخالص وجترد 
في حب وطنه وشعبه، وكان بحق أمنوذجا المعا، خاصة انه من أبناء 

األسرة احلاكمة الذين يؤمنون بالتمسك بالدستور.
إن حراك أخي الش���يخ أحمد الفهد، حراك مشروع. ورثه عن والده 
الشهيد فهد األحمد � رحمه اهلل � وأثبت ملن حوله ان »من شابه أباه فما 
ظلم« وانه »ش���بل من ذاك األسد«، نعم لقد حقق النجاح تلو النجاح، 
ومع ذلك لم يزعم لنفسه شيئا، قدم رؤيته وأجنز املهام املوكلة له فكان 
بحق إنسانا ملتزما باملثل والقيم التي تربى عليها وأثبت انه رجل دولة 

يحتاجه مسرح األحداث وتنتظره ساحتها الكبيرة
له س����راة  ال  ف��وض��ى  ال��ن��اس  ي��ص��ل��ح  ال 

س������ادوا ج���ه���ال���ه���م  إذا  س�������راة  وال 
ال����رأي م��ا صلحت ت��ه��دى األم����ور ب��أه��ل 

ف������إن ت����ول����ت ف�����ب�����األش�����رار ت��ن��ق��اد
إن السر في كاريزما الشيخ احمد الفهد هو حب األكثرية الصامتة له 
وإعجابها مبسيرته وشخصيته، فحقق بها لنفسه نصرا حقيقيا في عالم 
املتغيرات الكويتية ولعلي هنا ال أكون مبالغا اذا قلت: انه ظاهرة فريدة 

على مستوى القيادات، واهلل من وراء القصد والعالم بالسرائر.
هذا هو أحمد الفهد.. وهكذا يكون الرجال.

بقلم: راكان سلطان ال حثلين

الملتقى اإلعالمي العربي الـ 7 جمع في الكويت أصحاب الفكر والرأي وحاملي مشاعل التنوير

النبيلة في وسائل االعالم«، مشيرا الى ضرورة 
وجود »خارطة طريق« في هذا املجال »حتى ال 
تنتكس التجارب الواعدة وهنا يأتي دورها«.

من جهته، اشاد احلمر بامللتقى واحملاور التي 
تضمنها متطرقا الى مجمل االوضاع السياسية 
التي تش���هدها املنطقة والعالقات القائمة بني 

القوى فيها.

اإلعالم سماء الحرية

وفي اليوم الثاني )ام���س(، ناقش امللتقى 
االعالمي العربي السابع »االعالم.. التكنولوجيا 
واالتصال« في يومه الثاني »االعالم سماء احلرية 

وسقف املسؤولية«.
وتناولت اجللس���ة الثالثة ف���ي محاورها 
تقييم احلريات املمنوحة حاليا لوسائل االعالم 
وتأثر االداء االعالمي بها واثر ذلك على جتاوب 

املتلقي.
وناقشت ايضا مدى استغالل العالم العربي 
للحريات املمنوحة له في دعم القضايا العربية 
طارحة عدة تساؤالت عن كيفية دعم التكنولوجيا 
في ممارسة االعالمي حلريته ومدى املساهمة 

في ترسيخ احلريات املمنوحة له.

مسؤوليات رئيس التحرير

ام���ا اجللس���ة الرابعة للملتقى فناقش���ت 
»مسؤوليات رئيس التحرير« من حيث العالقة 
بني رئيس التحرير والتكنولوجيا في ظل تعدد 
الوسائل االعالمية ومهمته كقائد في املؤسسة 

االعالمية التي يديرها.

أسامة أبوالسعود
انطلقت مس���اء اول من امس اولى جلسات 
امللتقى االعالمي العربي الس���ابع حتت عنوان 
»االعالم والعالقات الدولية.. محددات العالقة«، 
وترأسها وزير اخلارجية املغربي السابق محمد 
بن عيسى وشارك فيها وزير الثقافة واالعالم 
الس���عودي د.عبدالعزيز خوجة واملستش���ار 

االعالمي مللك البحرين نبيل احلمر.
وقال خوجة في ورقته، التي حملت عنوان 
»سطوة االعالم.. املجتمع والسياسة واالتصال«، 
ان »ش���روط العيش تغيرت بس���بب وسائل 
االتصال التي اصبحت حتيط بنا احاطة تامة 
معتبرا ان االعالم »هو احمل���رك اجلديد الذي 
دفع الفكر االنساني الى افاق تغاير الفلسفات 
التقليدية التي ازدهرت في الغرب في القرون 

املاضية«.
واشار الى تأثر االعالم ووسائله باالقتصاد 
احلر وحتوله الى س���لع قابلة للشراء والبيع 

والعرض كالكتب والسينما واملسرح.
ووصف العصر احلاضر مبجتمع املعلومات 
الذي يك���ون التقارب فيه مذه���ال بني الناس 
ومبجتمع الوس���ائط التي »انصهرت كلها في 
حي���ز واحد في مفهومه���ا الرقمي« مضيفا ان 
ثورة االتصاالت »ساعدت على دمقرطة املعرفة 
وكل اش���كال احلياة مبا فيها الدين والسياسة 

واملجتمع واالدب والتسلية والتعليم«.
وقال د.خوجة ان اجليل اجلديد من الشباب 
والشابات واالطفال ينمو »في الفضاء الرمزي 
لش���بكة االنترنت«، حيث انه���م »لم يعودوا 
يرضخون لوصايانا املعلبة بل انهم لم يعودوا 
معتمدين في تلقي العلم واخلبر على وسائل 

االتصال التقليدية«.
 وذكر ان االعالم ليس عمال محايدا »فالرسالة 
االعالمية محفوف���ة بااليديولوجيا والنوايا«، 
مضيفا ان »اللغة حمالة اوجه وتفسيرها يتطلب 
درجات من الوعي والقراءة، حيث انها تكشف 

وحتجب في وقت واحد«.
من جهته، قال الوزير بن عيسى انه »يالحظ 
كمهتم قادم من املغرب العربي ان بلدانه باستثناء 
ليبيا استبدلت لفظ االعالم وعوضته باالتصال 
في اسماء الوزارات«، مضيفا ان صياغة عنوان 
الندوة بالشكل الذي هو عليه »توخى استيعاب 

اكبر قدر من االفكار واآلراء واملقترحات«.
وقال بن عيسى »اننا مقرون في الوقت ذاته 
بأن احلرية ال تعني التحرر من كل الضوابط 
املهنية واالخالقية واالبتعاد عن الرسالة التربوية 

شارك البنك التجاري الكويتي في رعاية 
املتلقى اإلعالمي العربي السابع »اإلعالم: 
التكنولوجيا واالتصال« والذي أقيم برعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، حيث ش����ارك في احلضور 
وزير اإلعالم ووزير النفط الش����يخ أحمد 
العبداهلل ولفيف من رجال اإلعالم والسياسة 
ومسؤولو املنظمات اإلعالمية والصحافية 

والقنوات الفضائية.
وفي هذا الس����ياق، قال رئيس مجلس 
إدارة البنك التجاري الكويتي ضرار الرباح 
إن رعاية البنك لهذا احلدث ما هو إال تعبير 
عن العالقة الوثيقة بني اإلعالم بصفة عامة 
والبنك التجاري، وتأكيدا على أهمية اإلعالم 
وتأثيره في مجاالت احلياة بصفة عامة وعلى 
القطاع املالي واملصرفي واالقتصادي بصفة 
خاصة لكونه املرآة التي تعكس التطورات 
التي يشهدها هذا القطاع احليوي ويلعب 
دورا بارزا في نقل وتواصل األحداث، خاصة 
في ظل الظروف الصعبة التي متر بها بيئة 

العمل املالي واملصرفي.
الفتا إلى ان البنك يعتمد بشكل أساسي 
على وسائل اإلعالم املتنوعة في نقل صورة 

حقيقية عن اخلدمات واملنتجات التي يقدمها 
لعمالئه، مش����يرا إل����ى أن البنك التجاري 
سيحتفل قريبا هذا العام مبرور خمسني 
عاما على تأسيسه، وال شك في أن وسائل 
اإلعالم املختلفة سوف يكون لها دور فعال 

وبارز في نقل وتناول هذا احلدث املهم. 
و أك����د ضرار الرباح على املس����ؤولية 
االجتماعية التي يضطلع بها البنك التجاري 
الكويتي كمؤسسة مالية مرموقة ورعايته 
الدائم����ة واملتنوعة لألنش����طة املجتمعية 
واإلنسانية ومشاركته في العديد من البرامج 
واملؤمترات التي تهدف إلى إبراز الصورة 

العامة للكويت. 
وقد متثلت مش����اركة البنك في إقامة 
جناح خاص اس����تقبل فيه س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق لسموه وعدد من الوزراء، وكان في 
استقبالهم كل من رئيس مجلس إدارة البنك 
ضرار الرباح، واملدير التنفيذي إلدارة اإلعالن 
والعالقات العامة بالبنك أماني الورع حيث 
أشاد احلضور مبشاركات البنك التجاري 
في مثل هذه االنشطة وتواجده املتميز في 

مختلف االنشطة املجتمعية. 

برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء 

»التجاري« يرعى أنشطة الملتقى اإلعالمي السابع 

خالل جلسات الملتقى اإلعالمي العربي السابع

خوجة: اإلعالم ليس عماًل محايدًا ورسالته محفوفة باأليديولوجيا والنوايا

د.عبدالعزيز خوجة

سمو رئيس مجلس الوزراء في جناح البنك التجاري بامللتقى اإلعالمي السابع

 الغيص: االتفاق مع البلدية
على تخصيص أراٍض للمدارس الخاصة

مريم بندق
أوضح الوكيل املس���اعد للتعليم اخلاص فهد الغيص انه مت 
االتفاق مع بلدية الكويت على تخصيص أراض للمدارس اخلاصة، 
وذلك دعما للقطاع اخلاص بالتوس���ع ف���ي العملية التعليمية، 
مش���ددا على أن هذا التوجه يأتي بناء على رغبة أولياء االمور 

في إحلاق ابنائهم باملدارس اخلاصة.
وقال الغيص في تصري���ح للصحافيني عقب حضوره حفل 
تخريج الدفعة االولى من طلبة املرحلة الثانوية ملدرسة روض 
الصاحلني والذي رعاه رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي، إن 
هذا التخصيص يأتي للتخفيف من أعداد الطلبة املتزايد سنويا 
والذي أدى إلى عدم توافق بني أعداد الطلبة واملباني املدرس���ية 
والتي قد تؤدي في املستقبل إلى كثافات عالية، السيما أن عدد 
الطلبة الكويتيني ف���ي املدارس العربية بلغ 13 ألف طالب، فيما 

بلغت اعدادهم باملدارس االجنبية 38 الفا.
وأوضح الغي���ص أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
حرصت على عقد اجتماع يجمع وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
ووكيل التعليم اخلاص ونواب ومدير عام بلدية الكويت والذي 
متخض عن هذه املكتسبات، على أن تكون هناك اجتماعات الحقة 
بهذا اخلصوص وتزويدهم باالعداد واالولويات. وقال الغيص، 
إن االجناز الذي حققته مدرس���ة روض الصاحلني داللة على أن 
التعليم اخلاص ش���ريك في هذه العملي���ة التعليمية مع قطاع 
التعلي���م العام، وأن ما يقدمه قط���اع التعليم اخلاص من خالل 
مدارسه من خدمات تعليمية خاصة بالطالب واملعلم وولي األمر 
إضافة إلى املرفقات املدرسية لعبت دورا بارزا في إعداد الطلبة 
بالشكل اجليد والذي أهلهم حلصد مراكز متقدمة ونسب مرتفعة 
سواء على مستوى االنشطة الطالبية أو نسب النجاح، األمر الذي 
أدى باملسؤولني في قطاع التعليم اخلاص إلى بذل جميع اجلهود 

لتذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب هذه املدارس.

خالل لقائها مع مديري مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية

الحمود: التعليم جزء من خطة التحول لمركز مالي
السديراوي: غيّرنا العمالة من العقود  للتعيين

وقفة مع أحمد الربعي
وناقش الوكالء املساعدون مع مديري املدارس مجموعة 
من املعوقات ابرزها الصندوق املالي حيث قالت احلمود »اريد 
ان اقف وقفة في ذلك عندما كان د.احمد الربعي � رحمه اهلل 
� وزير التربية وناقش الصندوق املالي«، مؤكدة أنها ستعمل 

على حتقيق ادارة مدير املدرسة لصندوقه املالي.

االبتدائية واملتوس���طة وجار 
اس���تكمال النواقص منها قبل 
بداية العام الدراسي القادم عن 
طريق القط���اع املالي. وأكدت 
السديراوي ان »التربية« بدأت 
بتغيير نظام العمالة في املدارس 
من نظ���ام العقود الى التعيني 
الناجمة عن  لتالفي املشكالت 

ذلك النظام.

وكي���ل وزارة التربية متاضر 
الس���ديراوي أهم استعدادات 
العام الدراسي املقبل 2011/2010، 
مشيرة الى ما قدمته القطاعات 
املختلف���ة كل قطاع على حدة، 
متحدثة عن خطة احالل االثاث 
املدرس���ي واس���تخدام القدمي، 
الى جانب االنتهاء من توزيع 
الكتب الدراسية على املرحلتني 

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
أن الوزارة تعتبر جزءا من اخلطة 
اإلمنائي���ة للدول���ة، فهي جزء 
أساسي لتطوير امليدان التربوي 
موضحة ضرورة االتفاق على 
نظرة موحدة. وأضافت احلمود 
خالل لقائها مع مديري مدارس 
املرحلة املتوس���طة والثانوية 
صباح أمس على مسرح وزارة 
التربية بأن الهدف من االجتماع 
هو التعرف على املشاريع التي 
أدرج���ت ل���وزارة التربية في 
املمتدة لسنة  اس���تراتيجيتها 
2035 مبينة أن االستراتيجية 
الكويت  تس���ير باجتاه جعل 
مركزا جتاري���ا وماليا بحلول 

عام 2030- 2035.
ومن جانبها اس���تعرضت 

الحمود تشكل لجنة 
احتفالية المعلم

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
اللجنة العليا لالحتفال بيوم املعلم 
العاملي للعام الدراسي 2010/2009 
برئاسة الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج وعضوية 
مدير ادارة التعليم اخلاص محمد 
العالقات  ادارة  الداحس ومدير 
العامة واإلعالم التربوي محسن 
العتيبي ومدير ادارة االنش���طة 
املدرسية منى الفريح ومدير االدارة 
الوهابي ومدير  أنيس���ة  املالية 
ادارة التوريدات واملخازن وليد 
القطان ومراقب رياض االطفال 
في تعليمية مبارك الكبير نورة 
املس���لم ومراقب املتابعة الفنية 
ملكتب الوكيل املساعد لالنشطة 
شيخة الكوح. وأشار القرار الى 
مهام اللجنة في وضع واعتماد 
املعلم  التنظيمي بتكرمي  االطار 
واملدارس املتميزة وتشكيل جلان 
فرعية لذلك، الى جانب مخاطبة 
اجلهات ذات العالقة بالتكرمي من 

داخل وخارج الوزارة.


