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بلغة جديدة تتواكب مع نسق ونهج زوار 
املوقع العنكبوتي ط����رح محبو أحمد الفهد 
عددًا من األبواب الثابتة املتنوعة التي تؤدي 
بالزائر الى احلرص على زيارتها يوميا وجتذبه 
للمشاركة والتواصل مع ما هو منشور.  حيث 
تتميز األبواب بالتجديد وعدم النمطية فمنها 
ما هو متناغم مع فكر الشباب وما هو متواكب 

مع رصانة العقالء. 
وكان الباب األول طرح الس����يرة الذاتية 
للفهد ومتيزت باإليجاز الذي يخلو من العلياء 
والزهو حيث تلقي الضوء على أهم احملطات 
ف����ي حياة الرجل وللحق فقد هالني كل تلك 
املناصب التي تبوأها س����واء على املستوى 

احمللي أو الدولي، الفهد تنصب:
االسم: الش����يخ أحمد فهد األحمد اجلابر 

الصباح
تاريخ امليالد: 12 أغسطس 1963

مكان امليالد: بيروت – لبنان
احلالة االجتماعية: متزوج من الشيخة/ 
شيخة مشعل األحمد الصباح ولديه خمس 

بنات وولد واحد.
املؤهالت الدراسية:

بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة 
الكويت 1985 

األكادميية العسكرية - الكويت 

الشهادات الفخرية

الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من 
جامعة دونغ ايه بكوريا اجلنوبية )بوسان( 

سنة 1994 
الدكتوراه الفخرية في العالقات الدولية 

من جامعة تايبية – الصني تايبية 
الدكتوراه الفخرية في العلوم الرياضية 
م����ن مجلس أمناء األكادميي����ة األميركية 15 

سبتمبر 2000 
الدكتوراه الفخرية في اإلدارة الرياضية 
من جامعة شاندراكاسيم راجابهات، تايلند 

في ابريل 2008 
الدكتوراه الفخرية في العلوم الرياضية 
من جامعة بيبون لعلوم الرياضة – اليابان 

في أكتوبر 2008 

المناصب الرسمية

ضابط باجلي����ش الكويتي من عام 1985 
إلى 1990 

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة من ع����ام 1992 وحتى 

نوفمبر 2000 
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واملدي����ر العام بدرجة وزي����ر اعتبارا من 10 

نوفمبر 2000 حتى13 ديسمبر 2001 
وزير اإلعالم ورئي����س املجلس الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب اعتب����ارا من 14 

فبراير2001 وحتى 12 مارس2003 
وزير الطاقة )النفط واملياه والكهرباء( من 

14 يوليو 2003 وحتى 12 يونيو 2006 
رئيس منظمة أوپي����ك من 1 يناير 2004 

وحتى ديسمبر 2005 
رئيس جهاز األمن الوطني بدرجة وزير 

من 12 يوليو 2006 حتى ابريل 2009 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
التنمية  الدولة لشؤون  االقتصادية ووزير 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان من 16 مايو 

2009 – إلى اآلن

المناصب الرياضية

رئيس املجلس األوملبي اآلس����يوي منذ 
سبتمبر 1991 الى اآلن 

عضو اللجنة األوملبية الدولية منذ عام 
1992 الى اآلن 

رئيس االحتاد اآلس����يوي لكرة اليد منذ 

عام 1992 الى اآلن 
نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد منذ 

عام 1992 الى اآلن 
رئيس جلنة التنسيق العليا األفروآسيوية 

منذ عام 1991 الى اآلن 
النائب األول لرئي����س االحتاد الرياضي 

للتضامن اإلسالمي منذ عام 1999 الى اآلن 
رئيس اللجنة األوملبية الكويتية من عام 
1990 وحتى11 مارس 2001 ثم من عام 2007 

الى اآلن 
رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم منذ عام 
1990 وحتى20 يناير2004 ثم من يناير2009  

الى اآلن 
نائب رئيس احتاد اللجان األوملبية الوطنية 
)األكنو( وعض����و املكتب التنفيذي منذ عام 

1991 الى اآلن 
رئيس فخري للعديد من االحتادات واألندية 

الرياضية الكويتية والعربية واآلسيوية 
رئيس االحتاد الكويتي لكرة اليد من 1989 

الى 1990 
نائب رئيس النادي العربي من 1987 الى 

 1988

المساهمات الرياضية

الرئيس املؤسس لكل من:
 بان – آراب لليخوت 

 احتاد بان – آراب للتجذيف 
 احتاد بان – آراب للرماية 

ترأس الوف����ود الكويتية الرياضية التي 
ساهمت في: 

 األلعاب اآلسيوية في بكني عام 1990 
 األلعاب األوملبية في برشلونة 1992 

 األلعاب اآلسيوية في هيروشيما 1994 
 األلعاب األوملبية في اتالنتا 1996 

 األلعاب اآلسيوية في بانكوك 1998 
 األلعاب األوملبية في سيدني 2000 
 األلعاب اآلسيوية في بوسان 2002 

 األلعاب األوملبية في اثينا 2004 
 األلعاب اآلسيوية في الدوحة 2006 

المساهمات االجتماعية 

 عضو في العديد من اجلمعيات اخليرية 
داخل الكويت وخارجها 

رئاس����ة اللج����ان العلي����ا للعدي����د من 
البطوالت على املستوى اخلليجي والعربي 

واآلسيوي

الجوائز

وس����ام الش����جاعة من اجليش األميركي 
17 فبراي����ر1992 من قائد اللواءات األميركية 

اخلاصة 
وسام االستحقاق الرياضي األوملبي من 
الرئيس سليمان دمييريل رئيس تركيا 24 

مايو 1996 
وسام اجلمهورية من الدرجة األولى من 
رئيس جمهورية كازخستان 2 يونيو 1998 
وسام الرياضة الس����عودية من صاحب 
الس����مو امللكي األمير س����لطان ب����ن فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود الرئيس العام للشباب 

والرياضة 3 يونيو 2000 
وس����ام معالي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم لإلبداع الرياضي للشخصية الرياضية 

العربية 2009 

الهوايات

كتابة الشعر العربي.
قراءة الكتب التاريخية والسياسية.

كتابة مقاالت اجتماعية بالصحف.
الفروسية.

الرماية.
صيد الصقور.

أبواب ثابتة
محمد البدري

الدخول على موقع فيس بوك 
يعن���ي االطالع عل���ى أكبر عالم 
افتراضي بديل عن الكرة األرضية، 
القضي���ة لم تع���د العوملة أو ان 
العال���م اصبح قرية صغيرة، بل 
االمر تعدى ذل���ك مبراحل فأنت 
ام���ام أكبر جيت���و عنكبوتي في 
الكون اخترعه شاب جالس أمام 
املدين���ة اجلامعية  كمبيوتر في 
بهارفرد بالواليات املتحدة، جنح 
في توحيد كل لغ���ات الدنيا في 
منظومة واح���دة تتحدث بها كل 
العمري���ة واصبح لديها  الفئات 

شفرة سرية مميزة. 
كعادتي.. عند تعاملي مع أي 
جديد له عالقة بثورة االتصاالت 
والتقنيات أتردد..آخذ وقتي لكي 
أع���رف هل هناك ما يس���توجب 
الدخول الى معمعاته أم أن األفضل 
أن أتراجع وأعود إلى قواعدي ساملا 
دون خسائر.. على نفس القاعدة 
تعاملت م���ع الفيس بوك خاصة 
بعد أن قرأت مقاالت عدة لم يكن 
أكثرها ميتدح هذا العالم اجلديد 
املفتوح بال أبواب وال نوافذ.. بعد 
فترة قررت أن أطرق الباب وأدخل 
بداف���ع الفضول، وعلى مر األيام 
بدأت اكتشف اهمية وخطورة هذه 
الشبكة العنكبوتية.. تابعت كل 
ما يكتب ع���ن فاعليته وتفاعله 
وربطه بني الواقع واالفتراض بل 
وحتوله إلى جزيرة واقعية داخل 
األمواج االفتراضية.. ظللت قابعا 
في مكاني الذي اخترته.. حتى جاء 
يوم السادس من ابريل املاضي � 
بالصدفة � توقفت كثيرا امام منوذج 
كويتي راق يحمل اسم »محبو احمد 
الفهد« نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير االسكان 
على صفحات Facebook « والتي 
ال تقل زخما عن تلك التي أطلقها 
الرئيس األميركي ب���اراك اوباما 
وحش���د لها فريق���ا متخصصا 
ومتنوعا من املستشارين ميثلون 
كافة ثقافات وديانات وتناقضات 
العالم.. في البداية توقعت ان تلك 
الصفحة يقوم عليها فريق عمل 
محترف على غرار فيلق اوباما لكن 
اكتش���فت بالتواصل انها مبادرة 
شخصية فردية من مجموعة من 
الشباب والفتيات الكويتيني اطلقوا 
على انفسهم »محبو احمد الفهد« 
ه���ؤالء جنحوا في دع���وة نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير االسكان للمشاركة 
والتواصل والتفاعل معهم، عبقرية 
هؤالء الشباب تنطلق من اختيارهم 
لتوقي���ت اط���الق الصفحة على 
الفيس بوك كونها جاءت متزامنة 
مع احلالة اجلديدة التي تعيشها 
الكويت � ان جاز التعبير � وتتمثل 
في وضع خطة التنمية على قطار 
التنفيذ، واحلاجة املاس���ة للدعم 
الشعبي واستقراء ردود االفعال 
ح���ول مراح���ل تنفيذ مش���روع 
التي تعترضها  االمة واملعوقات 
التي حتققت..  وابراز االجنازات 
خاصة ان ربان سفينة التنمية � 
بعيدا عن الرسميات � هو الشيخ 
احمد الفهد. تدشني الصفحة بدأ 

الفهد لكافة  بدعوة الشيخ احمد 
أطياف الشعب الكويتي للتواصل 
واحلوار واملشاركة � كمرحلة أولى 
� وفقا ملا أشارت اليه املعلومات 
املدون���ة بالصفحة ث���م انطلقت 
املرحلة الثانية للمشاركة احمللية 

واالقليمية والعربية.
مجموعة م���ن »الفانز« الذين 
اطلقوا على انفسهم »محبو احمد 
الفهد على الفيس بوك« تفاعلوا 
وتعاملوا م���ع الصفحة مبنتهي 
اجلدي���ة فاملب���ادرة جديدة على 
املجتمع الكويتي خاصة ان آخر 
االحصائيات تؤكد ان الكويتيني 
يتبؤون املركز السبعني عامليا في 
الدخول على الفيس بوك، هؤالء 
اخذوا على عاتقهم اطالق منوذج 
فريد حيث جنح���وا في حتويل 
صفحات الشبكة العنكبوتية من 
الدردش���ة بني االصدقاء  صيغة 
الى ح���وار بناء ح���ول املجتمع 
الكويت���ي وأهم قضاياه س���واء 
كانت سياس���ية او اقتصادية او 
تنموية، ولم تقتصر استراتيجية 
ه���ؤالء النخ���ب االنترنتيني في 
التواصل على املس���توى احمللي 
بل انطلقوا الى كل االفاق وتخطوا 
كل احلدود مستغلني كل امكانيات 
ث���ورة التكنولوجيا التي جعلت 
من العالم قرية صغيرة ليقيموا 
عالقات اجتماعي���ة وفكرية مع 
مفكري���ن ومبتكرين محليني من 
خالل طرح قضايا فكرية وسياسية 
واقتصادية هي االبرز على مستوى 

الكويت. 
إقبال كبير

االقبال املتواصل واملتزايد على 
صفحة »محبو احمد الفهد« على 
الفيس بوك يعود في االس���اس 
الى اهتمام نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير االسكان الشيخ احمد الفهد 
بالتفاعل والتواصل مع ما ينشر 
على الصفحة ومنهجيته في الرد 
التي دائما ما يغلفها االحترام لكافة 
اآلراء ودراسته باهتمام واضح لكل 
التساؤالت واملقترحات والرد عليها 

والتنم���وي واالجتماعي، والقوا 
الضوء ع  ل���ى اجلهود التي بذلت 
ومازالت تب���ذل لتهدئة الوضع 
السياس���ي ومحاوالت نزع فتيل 
االزمات بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية. 
كل ذل���ك مؤش���رات تنم عن 
تخطيط اعالم���ي واعالني علمي 
مدروس، فالطرح املوجز الشيق 
عن خطة التنمي���ة على صفحة 
»محب���و احمد الفهد« وما يتعلق 
بكلفتها املالية واملشروعات املزمع 
تنفيذها واحملفزات التي من شأنها 
متهيد التربة لنجاح آليات تنفيذها 
وحتقيق الرغبة السامية بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
مقدمات البتكار جديد يحس���ب 
حملبي احمد الفه���د في جناحهم 
Facebook�ال في تطويع ش���بكة 

لتكون وس���يلة اعالمية اعالنية 
ترويجية ملشروع االمة، ولكويت 

املستقبل.
وفي اطار حرصهم على جذب 
املزيد من املفكرين واصحاب الرأي 
واملتخصص���ني لصفحتهم على 
الفيس بوك قاموا بالقاء الضوء 
على اهم الشخصيات التي قامت 

بزيارة الصفحة. 
»محبو احم���د الفهد« ترجمة 
واقعية النفتاح املجتمع الكويتي 
على كل ثقافات الدنيا دون حواجز 
او قي���ود.. لكن في اطار احلفاظ 
على قيم الدين االسالمي احلنيف 
والع���ادات والتقالي���د الكويتية 
واالهتمام بالقضايا االس���المية 

والعربية.
وملن ل���م يحالف���ه احلظ في 
الولوج الى صفحة »محبو احمد 
الفهد« على facebook بعض من 

مالمحها ومضامينها.
فسلسلة االقسام التي تضمها 
صفحة »محبو احمد الفهد« مرحلية 
تنقل من فكرة الخرى ومن هدف 
الى آخر بتناغم وسالسة تضفي 
عليها التش���ويق الذي ينش���ده 

متصفحو الفيس بوك.
ففي خ���الل االنطالقة االولى 
لصفحة الفهد حرص � وما يزال 
� على التواصل م���ع كافة فئات 

من خالل حوار علمي واقعي بّناء 
يثري افكار اجلميع.

اختيار صائب ومبادرة ذكية 
اضاف بها احمد الفهد فقرة جديدة 
في »ديوات« احل���ب واالحترام 
بينه وب���ني اهل الديرة واملقيمني 
ما يصب ف���ي النهاية في صالح 

كل االطراف.
الذكاء الذي يتمتع به الوزير 
الفهد دفع���ه ملواكبة هذه الطفرة 
 facebook التكنولوجية من خالل
كون���ه املوق���ع االنترنتي االكثر 
جذبا لكل الفئات العمرية، احلالة 
اجلديدة التي تعيشها الكويت البد 
ان يواكبها تنوع مصادر االتصال 
بني رب���ان س���فينة التنمية كما 
اطلق عليه عدد كبير من الكتاب 
الصحافيني والنخب السياس���ية 
واالقتصادية وبني كافة ش���رائح 
الكويتي، فما مت طرحه  املجتمع 
كمرحلة اولى لصفحة »محبو احمد 
الفهد« على الفيس بوك تعد املبادرة 
االولى من نوعها لتفاعل حقيقي 
وملموس من مسؤول كبير يحمل 
على عاتقه وزارات استراتيجية 
وقبل ذلك فهو املسؤول االول عن 
حتريك مل���ف التنمية من حالة 
السبات العميق الى حيز التنفيذ 

الفعلي املرئي.
إثراء الصفحة

وفي س���ياق املرحليات التي 
ينتهجها »محبو احمد الفهد« الثراء 
الصفحة على الفيس بوك بعد ان 
عبروا املرحلة االولى وجنحوا في 
استقطاب ما يربو على 2000 زائر، 
صنعوا قاعدة بيانات كويتية قوية 
قادرة على التواصل مع كل الزوار 
بكل اللغ���ات والثقافات مرتكنني 
الى مس���احات احلب التي يتمتع 
بها الكويتيون في العالم لقدرتهم 
الال محدودة عل���ى قبول االخر، 
هؤالء اع���دوا الع���دة لالنطالقة 
الثاني���ة بالتمهيد لتجهيز الرأي 
العام احمللي واالقليمي للمرحلة 
اجلديدة التي تعيش���ها الكويت 
والتي نح���ن بصدده���ا، فقاموا 
بنقل صورة واقعية دون رتوش 
جتميلي���ة للوض���ع االقتصادي 

الش���عب، بل ش���عوب البسيطة 
كلها فهذا النمط جديد لم نعهده 
في وزير قبله، لكن يبدو ان فكر 
الرجل الذي جنح في العديد من 
املهام املوكلة اليه وعبوره بخطة 
التنمية ال���ى محطة التنفيذ بعد 
تفوقه في حشد االغلبية النيابية 
الدفع مبزيد  لتقنينها قادر على 

من االبتكارات. 
واملوقع م���زود بألبوم صور 
للفهد مينح الزائر فكرة سريعة 
موجزة ع���ن طبيعته، تواضعه 
اجلم، هوايته املتعددة املتشعبة.. 
واشير هنا الى ان الصور منتقاة 
بعناية فائقة بهدف متهيد االرض 
وازالة احلواجز بني الزائر وصاحب 
الصفح���ة مم���ا يول���د نوعا من 
احلميمية مينح املتصفح احساسا 
بالقدرة على كسر حواجز الرسميات 
والبروتوكوالت املصاحبة دائما 

وابدا الصحاب املناصب.
ويب���دو ان محبي احمد الفهد 
لم يتركوا ش���اردة وال واردة في 
قاموس هوايته اال وس���خروها 
لالرتق���اء بوجهتهم على الفيس 

بوك الى آفاق مختلفة متميزة.
 يطرح محبو احمد الفهد يوميا 
آية من القرآن الكرمي او قوال مأثورا 
أو حكم���ة أو حديث���ا نبويا يتم 
اختيارها بعناية فائقة تتواكب 

في املطلق مع طبيعة اليوم.
خطة التنمية 

 بحبك���ة اعالمية ال تخلو من 
احلنكة نش���ر محبو احمد الفهد 
مالمح خطة التنمية بإيجاز يخلو 
من االخالل باملضمون والرتابة، 
بدأوا بنشر اهداف اخلطة ووضع 
مقارن���ات ب���ني الواق���ع احلالي 
واملس���تهدف، بل تابعوا مراحل 
التنفي���ذ حلظة بلحظ���ة لينقل 
للمتصفح الزائر مضامني اخلطة 
وما هو قي���د التنفيذ وما هو في 
مراحل االعداد، فكر وس���رد ذكي 

يستحق االشادة. 
الزائر لصفحة »محبو احمد 
الفهد« على الفيس بوك يستشعر 
باملتابعة الشديدة من الوزير الفهد 
وذلك من خالل الردود املتفاعلة مع 
 »wall« كل ما ينشر على احلائط
ولتأكيد استمرارية متابعته ُنشر 
تأكيد الحمد الفهد قال فيه »ان هذا 
النوع من اللقاءات املباش���رة مع 
االخوة املواطنني واملقيمني جديد 
في الش���كل لكنه ليس جديدا في 
املنهج، فأنا التقي بالعشرات من 
اخواني املواطنني واملواطنات بشكل 
يومي سواء من خالل لقائي بهم 
في ديوان الوزارة للوقوف على 
مش���اكلهم وحلها او في جوالتي 
امليدانية في مختلف املناس���بات 
الرس���مية وغير الرس���مية التي 

احضرها«.
وتعهد الفهد باستقبال رسائل 
املواطنني عبر موقعه االلكتروني 
في اي وقت وقال: »سأجيب دوريا 

عن هذه الرسائل«.
وتعتبر صفحة احمد الفهد على 
facebook منهج���ا جديدا وطرحا 
راقيا وتفاعال ش���فافا من الربان 
الفهد وجناح���ا متواليا، مناذج 
ناجحة متعددة ارس���ى قواعدها 

ذلك الرجل الفهد. صفحة »محبو أحمد الفهد« على »الفيس بوك«

اعتبروه نموذجًا عربيًا جديدًا لتواصل المسؤول مع شعبه.. 
وسعوا إلزالة الحواجز الرسمية وتجاوز البروتوكوالت

ظاهرة كويتية جديدة.. 
محبو أحمد الفهد

يطلقون صفحة
»ربان سفينة التنمية«

على »الفيس بوك«


