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هناك وزراء وضعوا بصمة واضحــة في وزاراتهم في 
احلكومة املستقيلة يستحقون منا اإلشادة واإلعجاب بعملهم، 
ومن هؤالء الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طــالل اخلالد، هذا الوزير 

املجتهد الذي نصفه بأنه رجل دولة وصاحب قرار.
الوزيــر اخلالد تدرج في املناصب فقبل توزيره شــغل 
منصب محافظ العاصمة، وأثبت خالل تلك الفترة الوجيزة 
أهمية دور احملافظ في حل مشــاكل احملافظة بالتنسيق مع 

اجلهات احلكومية.
بعدها مت إشراكه في احلكومة وتعيينه نائب رئيس ملجلس 
الوزراء ووزيرا الدفاع، وبعد تسلمه للمنصب بفترة بسيطة 
جنح في تطبيق فكرة قبول الطلبة الضباط عن طريق القرعة 
لتحقيق العدالة بني املتقدمني وقطع الطريق على الواسطة التي 
نخرت جســد املجتمع الكويتي، ويعود الفضل في تطبيق 
فكرة «القرعة» بالسلك العسكري إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، حينما كان يشغل منصب نائب 

رئيس احلرس الوطني.
وإضافة إلى ذلك طبق اخلالد الكشــف العشــوائي على 
العسكريني للتأكد من سالمتهم من تعاطي أي مواد مخدرة، 
وعندما مت إســناد وزارة الداخلية أيضا إليه، أبلى فيها بالء 
حسنا في جتاوبه السريع مع كل ما يطرح في وسائل اإلعالم 

وكل ما يصله من املواطنني واملوظفني.
نزل بنفسه إلى أرض امليدان في املناطق التي تعج باملخالفات 
في اجلليــب واملهبولة ومناطق أخرى، وكان متواجدا خالل 
احلمالت األمنية لضبط األمــن، والتأكد من التزام اجلميع 
بالقانون وســالمة الوضع القانوني للعمالة التي تقطن هذه 

املناطق.
احلمالت أســفرت عن رصد أعــداد كبيرة من املخالفني 
للقانون كانت بفضل توجيهاته التــي أعادت هيبة القانون 

في تلك املناطق.
من الظلم أال نذكر محاسن هذا الوزير الذي عرف عنه قربه 
من الشعب ومالمسته الحتياجاتهم ما جعلهم يشيدون دائما 
بإجنازاتــه التي نرفع لها العقال فيما يتعلق مبحاربة جتارة 
املخدرات والتي نشاهد كم الضبطيات الهائل التي يضبطها 
األبطال في مكافحة املخدرات واجلمارك ودورهم الفعال في 

حماية املجتمع من هذه اآلفة التي تستهدف أبناءنا.
أبواب اخلالد مفتوحة، كما انه يستمع عن قرب إلى املشاكل 
ويبحث عن احللول لها، وخير شاهد زيارته األخيرة ملنطقة 
صباح الســالم التي تعاني من اختناقــات مرورية مع بداية 
العام الدراسي وجتاوبه الفوري مع مطالب األهالي بعيدا عن 
الروتني احلكومي بإصدار توجيهاته بالتســهيل على أهالي 
املنطقة باستحداث مداخل ومخارج جديدة ملدينة صباح السالم 
على طريق الدائري السادس للحد من االزدحامات املرورية 
في الشوارع املؤدية للمدارس اخلاصة لتسهيل حركة املرور 

وانسيابية الطرق في املنطقة.
اخلالد قيادي فرض نفســه بأخالقه وتواضعه واحترامه 
وتقبل اجلميع لشخصه الكرمي، نحتاج استمراره على رأس أهم 
جهاز في البلد وزارة الداخلية خالل هذه الفترة، كما نتمنى من 
رئيس مجلس الوزراء القادم إعادة توزير الشيخ طالل اخلالد 
مرة أخرى في احلكومة اجلديدة لتولي حقيبة وزارة لداخلية 
ألنه بالفعل أثبت أنه الرجل املناســب في املكان املناسب كما 
أننا بحاجة إلى أمثاله في احلكومة املقبلة، خصوصا وزارات 
اخلدمات الذين يشعرون مبعاناة املواطن، ويسعون حللها.

بارك اهللا فيك وكثّر اهللا من أمثالك خلدمة وطنكم وشعبكم.

في كل انتخابات تشريعية يكون هناك جنوم، وعادة تكون 
هذه النجوم من مرشحني يبزغ جنمهم عبر ما يطرحونه من 
قضايا مهمة تأخذ اهتمام اجلميع من إعالم وناخبني، ولكن 
وفي هذه االنتخابات كان النجوم رجال وزارة الداخلية من 
وزيرها إلى أصغر رتبة عســكرية، باألخص اإلدارة العامة 
ألمن الدولة وعلى رأسهم رئيس اجلهار الفريق الشيخ سالم 
نواف األحمــد، وبرز جنم اجلميع من خــالل احلملة التي 
قام بها رجال الداخلية لضبط كل ما من شــأنه تعكير صفو 

االنتخابات وحسن تنظيم العملية في كل اللجان.
الغريــب في األمر أنه وألول مــرة لم نر هجوما أو نقدا 
من املرشحني جتاه احلكومة أو إجراءات وزارة الداخلية في 
ضبط سير العملية االنتخابية من خالل تطبيق القانون بشكل 
صــارم وكامل دون محاباة «لزيد أو عبيد»، وهذا ما يجعلنا 
نقول إن الكويت فعليا تعيش في عهد حكومي جديد يسير 
باالجتاه الصحيح ونهج مختلف عما سبقها من حكومات، بل 
واستطاعت وخالل فترة وجيزة كسب شعبية غير مسبوقة 
رأيناها من خالل لقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طالل اخلالد مع املواطنني من 
أمام مراكز االقتراع في جميع الدوائر، وهذا األمر من الطبيعي 
أن يكون مصدر إزعاج لبعض املتنفذين الذين يريدون تطبيق 
القانون بشكل جزئي فقط، مبعنى أدق يريدون التطبيق الكامل 
للقانون على كل مغرد أو ناشــط سياسي أو نائب إصالحي 
والتهاون الكامل في تطبيقه مع كل شخص موال لهم! وهذا 
األمر لم ولن يتحقــق لهم في ظل وجود حكومة لديها دعم 
شعبي كبير يقودها سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
وفي ظل وجود وزير داخلية بصرامة الشيخ طالل اخلالد، 
وبالتالي نرى أن اســتمرار النواف واخلالد في هذه املرحلة 

مهم وضروري فهما مبنزلة صمام أمان للسلطة والبلد.
رجال وزارة الداخلية شكرا لكم من القلب كفيتم ووفيتم.

٭ نقطة قبل األخيرة: سمو الرئيس اليوم طويت صفحة االنتخابات 
وعليك قراءة النتائج بشــكل جيد، فأمامك مسؤولية وطنية 
بتشكيل فريق حكومي متجانس يعكس مخرجات االنتخابات، 
ولديه الرغبة بالعمل واإلجناز واألهم هو التعاون مع املجلس 

احلالي مبسطرة الدستور والقانون.
ويجب على النواب كذلك الذين نتوسم بهم اخلير التعامل 
مع فريقك احلكومي القادم بذات املسطرة، فالشعب الكويتي 
حقق رغبة القيادة السياسية باملشاركة الفاعلة وحسن االختيار، 
فأي تهاون من قبلكم ســتكون له ردة فعل سلبية صداها 
سيصل لســاحة اإلرادة لنعود للمربع األول الذي حذر منه 

سمو ولي العهد، حفظه اهللا.
الكرة أصبحت اآلن مبلعبكم كحكومة ومجلس لتحقيق 

أحالم وآمال الشعب.
٭ نقطة أخيرة: الكل يعلم أن أغلب القيادات في كل وزارة حكومية 
وباألخص وزارة الداخلية ال يبادرون بتفعيل بعض القوانني إال 
بدعم كامل «جرين اليت» من الوزير، والواضح لنا أن الشيخ 
طالل اخلالد قد أعلن «حرب القانون» على كل متجاوز، وهذا 
األمر من احملتمل أن تكون له تبعات سياسية وغير سياسية 

سيعاني منها أبو خالد في قادم األيام.

انطلق معرض الرياض للكتاب في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وضمن فعاليات املعرض شاركت 
دول مجلــس التعــاون اخلليجي 
والدول العربية بدور النشر املتعددة، 
مما يعكس دقة التنظيم والترتيب 
والتنســيق من خالل املعرض وما 
يضمه من كتب ملؤلفني من النخب 

ومن الكتّاب اجلدد.
إقباال ملحوظا  املعرض  وشهد 
على دور النشر العربية واخلليجية، 
ليكون أكبر سوق لبيع الكتب خالل 
هــذا الوقت من موســم املعارض 
الثقافية فــي دول مجلس التعاون 

اخلليجي، والعالم العربي.
وكعادتها تشجع اململكة العربية 
السعودية املواسم الثقافية، وكنت قد 
حضرت النسخة األولى من إطالق 
معرض الكتاب في وقت سابق من 
املنورة، واجلدير  املدينة  العام في 
بالذكر أن اململكة ستطلق النسخة 

الثالثة في جدة نهاية العام.
املعــارض واخلطوات  وتلــك 
امللموسة ما هي إال امتداد للنهضة 
الشاملة التي تقوم بها قيادة اململكة 
العربية السعودية بقيادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الســعودي 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان، لتحقيق رؤية اململكة 
٢٠٣٠، وجعــل اململكة بوابة عاملية 
التبادل  النشر وتشــجيع  لقطاع 
الثقافي بني اململكة والعالم، وفرض 
الثقافة كنمط حيــاة للمواطن في 
اململكة الشقيقة، مما يدل على أن 
التنمية من جميع جوانبها تتسارع 
وتيرتها على قدم وساق بخطوات 

تسابق الزمن.
واســتمر املعرض الذي انطلق 
في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ على مدى ١٠

أيــام، وضم ما يزيد على ألف دار 
نشر.. والالفت استخدام التكنولوجيا 
الرقمية التــي تزود زوار املعرض 
باإلرشاد التقني نحو معرفة أماكن 
دور العرض وأسماء املؤلفني وأسماء 
الكتب.. كخطة إرشــادية يواكبها 
التطور العلمي العاملي، كما أن املعرض 
ثقافية  يشهد عدة ندوات حوارية 
حول الكتب املؤلفة ويســتضيف 
عددا من كتابهــا، وكانت لي عدة 
لقاءات تعرفت من خاللها إلى عدد 
من الشخصيات النخبة في وطننا 

العربي وبالدنا اخلليجية.
وتشــارك الكويت في املعرض 
بأكثر من ٣٠٠ عنوان من إصدارات 
املجلس الوطني املتنوعة من دوريات 
وكتب خاصة وكتــب عن التراث، 
وتأتي املشاركة بعد االنقطاع عن 
املعارض الثقافية في اململكة العربية 
والــدول األخرى بســبب جائحة 
(ڤيروس كورونا املستجد كوفيد-١٩)، 
وكان آخرهــا في معرض الرياض 
٢٠١٩.. وتأتي مشاركتي في املعرض 
عن كتاب «اإلصالحي الكبير الراحل 
الشيخ ناصر صباح األحمد اجلابر 
الصباح» والصادر عن دار أروقة، 
وكنت قد حتدثت عن مضمون الكتاب 
في مقاالت سابقة.. ويتسم معرض 
الرياض للكتاب بعاملية التنســيق 

ودولية احلدث.

وتستحقها الكويت من خالل بناء 
ورعاية األجيــال اجلديدة داخل 
أسوار مدارس معززة للصحة شكال 

ومضمونا وبعيدا عن الشعارات.
ومازال كل منا يتذكر ما تعلمناه 
في املدارس وليس بالضرورة من 
خالل املناهج الدراسية، ولكن أيضا 
من خالل األنشطة املدرسية في زمن 
لم تكن تتوافر لدى املدارس التقنيات 
احلديثة في املنظومة التعليمية مثل 

التواصل عن بعد.
التقنيات احلديثة يجب  وهذه 
أن تكون محركات لتطوير العملية 
التعليميــة والتربويــة من خالل 
مدارس معززة للصحة بل مراكز 

إشعاع ال تنطفئ بإذن اهللا.
إن العودة إلى املدارس هذا العام 
تواجه العديــد من التحديات التي 
يجب التعامل معها بحذر وأن نشجع 
األبناء على التغلب عليها وحتقيق 
أهدافهم ومن ثم نقضي على أي 

آثار سلبية أو مشكالت نفسية.

وكل مما يليك»، فهذا سؤال محدد، 
وهذا توجيه نبوي محدد، لو نتأمل 

مخاطبة الطفل مهارة وعلم وفن.
وعادة ما نخاطب أبناءنا بأسلوب 
نحن نعتقد أنه واضح ومفهوم، ولكن 
الواقع عكــس ذلك فإدراك األطفال 

يختلف.
ومن هنــا يحدث الفهم اخلاطئ 
لدينا وهو تفسير عدم تنفيذ ما نطلب 

من أبنائنا بأنه عناد أو كسل. 
وأيضا الضجر الناجم من األسئلة 
غيــر الواضحة لألبنــاء واألجوبة 
اآلباء  الكافية عند  املختصرة وغير 
يتسبب في الضجر املتبادل من االبن 

واألب.
فلهذا ال بد من تغيير طريقتنا في 
طرح األســئلة وتوجيه األوامر لهم 
حتى نحقق الهدف املنشود، يحتاج 
املوضوع إلى قليل من الدربة، ولكن 

أثره عظيم ومفيد.

أنهم تركوا بصمة عند املشاهد بل 
أدوارهم وأداؤهم لها كانت عنصرا 
أساسيا في جناح العمل الدرامي، تلك 
هــي الدراما أو الفن عامة ال يوجد 
دور رئيســي أو ثانوي، بل يوجد 
فنان مهما كانت مساحته في العمل 
الدرامي يحق له التكرمي، وتلك هي 

رسالة «شكرا.. أسعدمتونا».
٭ مسك اخلتام: «شكرا.. أسعدمتونا» 
رسالة انطلقت من مهرجان القاهرة 
بأكملــه وأخص  للعالم  للدرامــا 
بسطوري للعالم العربي: حان الوقت 
بأن يكرم الفنان في حياته واالعتراف 
بقيمته الفنية واإلنسانية مهما كان 
دوره في العمل الفني، ألن الفن قيمته 
ليس باملساحة، بل بقيمة األداء يا 

أهل الثقافة والفنون.

اجلهالء الذين يتالعبون في أمالك 
واقتصــاد الدولة بدون رقيب وال 
حسيب، ان استخدام اجلواخير لغير 
الغرض الذي اعدت له وحتويلها الى 
مخازن وورش وشاليهات ومنتزهات 
للوناسة هي قمة االستهتار بأموال 

واقتصاد الدولة.
لذلك نهيب مبن هم على رأس 
إلى عدم اخلوف من  املســؤولية 
لومة الئم من املستنفذين والطبالني 
والرادحــني وان يضربوا بيد من 
حديد دون تردد على كل مخالف 
وان نســحب اجلواخيــر من كل 
مخالف بقوة القانون وتوزع على 
آخرين ممن لهم ضمائر حية والذين 
يحبون مصلحة الكويت ويغيرون 
الكويت، وأسأل اهللا  اقتصاد  على 
ان يحفظ الكويت وشعبها من كل 
سوء حتت ظل صاحب السمو أمير 
البالد املفدى وسمو ولي عهده األمني 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أما املقاصف املدرسية فيجب أال 
ننسى الرقابة على ما يتم تقدميه بها 
من مشروبات ومواد غذائية ومن 
بينها ما هو ليس صحيا لألطفال 
واملراهقني، وعلينا أن نتذكر مبادرة 
املدارس الصحية أو املعززة للصحة 
وال تكون أولوياتنا فقط الشكوى 
التعليم  الطــرق ألن  من زحــام 
والصحة هما جناحا التنمية الشاملة 
املستدامة التي نسعى إلى حتقيقها 

في صندوق األلعاب؟
أمثلة ألسئلة تؤدي نفس  فهذه 
الهدف من األسئلة والطلبات ولكن 
الطريقة مختلفة «محددة - واضحة».
ولو نتأمل في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
جند هذا واضحاً وبيّناً، فهذا حديث 
مشهور «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»، 
وحديث «يا غالم سّم اهللا وكل بيمينك 

جناح األعمــال الدرامية املصرية، 
أسماء بالرغم من أنهم أصحاب دور 
ثان، إال أنهم كان لهم تأثير مهم في 
جناح تلك األعمال الدرامية التي مازلنا 
نتذكرهم، قد تكون أدوارا ثانوية إال 

خارج الكويت ونستطيع ان نوفر 
املاليني من االســتيراد اخلارجي 

واالعباء التي تقوم على ذلك.
نحن إذن بحاجة لتطبيق القوانني 
الدورية والعدالة  الرادعة واملتابعة 
في التوزيع والقضاء على التسيبات 
والسلبيات والواسطات حتى تكون 
للدولة وقوانينها ضد  هناك هيبة 
مجموعــة من غير مســؤولة من 

كورونا ومزاولة النشــاط البدني 
اليومي حســب توصيات منظمة 
الصحة العاملية للوقاية والتصدي 
لتبعات كورونا على صحة األطفال، 
وال بد من إضفاء روح جديدة على 
للمــدارس وابتكار طرق  العودة 
جديدة للمساعدة على التعلم مثل 
ابتكار لعبة جديدة أو إيجاد مقاطع 
ڤيديو تؤكد املوازنة بني املزح والتعلم 

معا ليتعلم منها األبناء.

األسئلة والطلبات خالف األمثلة في 
بداية املقال.

كيف كانت حصة الرياضيات؟
ماذا فعلت مع صديقك فالن في 

الفرصة؟
هل صففت شــعرك وتعطرت 

للخروج؟
هل رتبت سريرك ووضعت ألعابك 

األولى وهي «شكرا.. أسعدمتونا» 
والتي قامت بتقدميها الفنانة القديرة 
«سوسن بدر» مت من خاللها تكرمي 
عدد من جنوم الدراما أصحاب األدوار 
الثانوية الذين كان لهم تأثير مهم في 

فلو قمنا بحســبة بســيطة لهذه 
املوزعة واملبعثرة على  اجلواخير 
أناس ال يستحقونها فنجد أنه لدينا 
٦ آالف جاخور موزعة ولو ضربنا 
هذه اجلواخير في ١٠٠ رأس غنم 
لكل جاخور ألصبح لدينا ثروة هائلة 
من األغنام تقدر بـ ٦٠٠ ألف رأس 
يعني اكتفاء ذاتيا من اللحوم تسد 
احتياجات املواطنني ويصدر الباقي 

بــدأ العام الدراســي اجلديد، 
وكل عام واجلميع بخير، ويعتبر 
هذا العام مختلفا عما ســبقه من 
األعوام وخاصة بعد تعرض أبنائنا 
إلى درس كورونا بتداعياته عليهم 
التحصيل  وعلى أســرهم وعلى 
الدراسي، وبالقطع هناك آثار حملنة 
كورونا ستطويها صفحات الزمن، 
ولكن هناك آثارا حتتاج إلى عالج 
نفسي متخصص أو إلى إجراءات 
خاصة مثل زيادة الوزن والسمنة 
واخلمول البدني وهي مســببات 
الســكري  املزمنة مثل  لألمراض 

والسرطان وأمراض القلب.
ويجــب أن يكــون التصدي 
آلثار كورونا علــى صحة أبنائنا 
املجتمع  اهتمامــات  في مقدمــة 
واألســرة والوزارات املعنية مثل 
التربية والصحة واإلعالم ويجب 
أن يكون لدى كل مدرســة سواء 
كانت حكومية أو أهلية استراتيجية 
أبنائنا بعد  لتقييم صحة  واضحة 

ملاذا نسأل أبناءنا أسئلة خاطئة؟
شنو ســويت باملدرسة؟ شلون 

املدرسة اليوم؟
هل أنت مســتعد للخروج؟ هل 

رتبت غرفتك؟
كلها أسئلة غامضة وغير واضحة!
يتعمد كثير من اآلباء واألمهات 
توجيه األسئلة ألبنائهم لالطمئنان 
عليهم ومتابعة حياتهم أو توجيههم 
لتنفيذ بعض األوامر والطلبات اليومية، 
ولكن هل طريقة األسئلة والطلبات 

التي نوجهها ألبنائنا صحيحة؟
نعتقد أحيانا أن أبناءنا يفهمون 
مثل فهمنا، ولكن الواقع خالف ذلك، 
ال بد أن تكون أسئلتنا واضحة لهم 
ومحــددة، فنطلب منهــم ما نريد 
بالضبط، ال من خالل أوصاف عامة 

وفضفاضة غير واضحة ألبنائنا.
ولنضرب مثال يوضح ما نقصد 
من الطريقــة الصحيحة في توجيه 

في يوم ٢٠٢٢/٩/٢١ كانت انطالقة 
القاهرة  الدورة األولى ملهرجــان 
للدراما والذي كان برئاســة الفنان 
د.يحيى الفخراني، بعيدا عن األجواء 
اإلعالمية واألحاديث الدرامية وجلان 
التحكيم وتوزيع اجلوائز ومن فاز 
ومن لم يحالفه احلظ في هذه الدورة، 
ما ميز ختام املهرجان لفتة جميلة 
كانت فقرة حتت مسمى «شكرا.. 

أسعدمتونا».
في حفل اخلتام للمهرجان فوجئ 
اجلميع سواء احلضور أو متابعو 
االحتفال عبر الشاشات التلفزيونية 
بتقدمي فقرة كانت متميزة بل كانت 
أيقونة املهرجان حملت الكثير من 
معاني الوفاء من قبل القائمني على 
للدراما لدورته  القاهــرة  مهرجان 

ال شك أن الدولة عندما تخطط 
وتبرمج تعّد الدراسات من أجل رفع 
كفاءة الفرد من جهة، ورفع االقتصاد 
الوطني من جهة أخرى، وذلك ليعم 
الوفير على اجلميع، ولكن  اخلير 
الســيئ واالعداد غير  التخطيط 
املدروس والقوانني الضعيفة كلها 
حتدث شــرخا في جسم القانون 
الذي يجب ان يحترم ألنه جزء من 

شخصية الدولة.
إن املواطــن بحاجة إلى توجيه 
ومتابعــة ووازع دينــي من أجل 
الصالح  بالعمل  القيم  ان يستثمر 
الذي يحيا في ظله، إن ترك األمور 
كما هي عليه من تسيب وفوضى 
وتخلف ال حتقق اهدافا تنشئ لنا 

دولة حضارية.
إن «جواخير كبد» كلفت الدولة 
ماليني الدنانير من أجل ان يكون 
لنا اقتصــاد متني وثروة حيوانية 
تغنينا عن االســتيراد وسلبياته، 

إطاللة
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