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رمبا كثيرون ـ وأنا منهم ـ حملوا ســيف العتب علينا 
بسبب تأخرنا عن كتابة انطباعنا ورؤيتنا بشأن جولتنا في 
عاصمة العرب اخلالدة الرياض، بدعوة من الهيئة السعودية 
للسياحة ملناسبة حضور الفعاليات املصاحبة ملعرض الرياض 

الدولي للكتاب.
لقد تيقنت متاما أن اإلنسان النابغة يختزن في أعماقه 
مكامن إبداعية تفوق ما متنحه اجلغرافيا للبلدان، ألنه يسّخر 
ما منحه اهللا من إمكانيات إبداعية خلدمة أمته ســواء على 

مستوى بناء الكوادر البشرية أو القيام بنهضة حقيقية.
سمو األمير محمد بن سلمان ال شك أنه هبة اهللا ألرض 
احلرمني، اســتطاع أن ينقل اململكة إلى مكانة يصعب على 
كثيرين قياس إحداثياتها، إن على املســتوى السياسي أو 

االقتصادي أو االجتماعي.
نعرف متاماـ  كما يؤكد علماء االجتماع والفالسفةـ  أن 
اإلبداع عموديا في املجتمعات.. وال ميكن أن يكون أفقيا، 
وإذا استطاع حاكم ما أن يفرض اإلبداع ليكون أفقيا، فهذا 
يتطلب إرادة غير مسبوقة.. وهكذا كان، إنه األمير محمد 

بن سلمان.
ال أبالغ أنني فوجئت إلى حد اإلبهار حني التقيت ورأيت 
وحاورت فاقتنعت أن اإلنسان يستطيع أن يهبط إلى أعماقه 

ليجد ما ميكن أن يبهر العالم.
حني وصلنا الرياض التي لم تغب عني لسنوات، انبهرت.. 
بل صدمت حلجم التغيير احلضاري الذي جتاوز ما كنت 
أعرفه عن هذه العاصمة التي لها مكانة خاصة في نفسي.

في البدء.. التقيت مبجاميع شــبابية ال ادري كيف مت 
اعدادهم؟! شــيء يفوق الوصــف.. يتحدثون بلغات عدة 
(باعتبار أن الضيوف كانوا ميثلــون دوال تتحدث بلغات 
مختلفة) ولديهم إملام بجميع إحداثيات رؤية ســمو األمير 
محمد بن سلمان ٢٠٣٥، كانوا على دراية بكل مشروع في 
اململكة.. وما أكثرها، قدموا شرحا دقيقا للمشاريع ابتداء 
من الفكرة واالعداد.. اإليجابيات والسلبيات وكيف مت تالفي 
البياني لإلجناز..  السلبيات وترســيخ اإليجابيات..اخلط 

وتاريخ االفتتاح!
حني استمعنا للطاقات الشبابية التي مت إعدادها بشكل 
علمي مدروس تيقنت متاما أنه ال مكان للكسل أو التهاون 

أو التراجع في عهد سمو األمير محمد بن سلمان.
لقد أحال الرياض إلى ورشــة لإلبداع.. الكل يحاول أن 

يقدم األفضل خلدمة بالد احلرمني.
وقد تساءلت عن ســر هذا االندفاع غير املسبوق في 
جناح ورش العمل، فكانت اإلجابة على النحو التالي: ال مكان 
للمجاملة أو احملســوبية أو التراخي أو تأجيل عمل اليوم 
إلى الغد! البيروقراطية التي ترفل بها األجهزة اإلدارية في 
كثير من الدول ليس لها مكان في عالم سمو األمير محمد 

بن سلمان.
أي مســؤول ـ مهما كان مســماه الوظيفي ـ يعبث أو 

يتراخى، في اللحظة يتم عزله ويحاسب.
نعم.. هكذا تبنى األوطان ليسجل التاريخ أن السعودية 

تسير بخطى متسارعة نحو بناء الدولة احلديثة.
ليس قليال أن ميّن املولى عز وجل على أمة بقائد يحثّك 
على أن تســبق الزمن، بل يجبر شعبا باختالف انتماءاته 
العرقية والطائفية على أن ينسى متاما االحتقانات «التاريخية» 

ويتفرغ إلعمار وطنه.
هنيئا لكم هذا القائد التاريخي.

الزمن: عام ٢٠٥٠
املكان: قاعة املجلس

احلدث: جلسة افتتاح أعمال مجلس األمة
احلضور: الوزراء والنواب البشر والروبوتات

بدأت أحداث القصة املثيرة في (عام ٢٠٢٥)، مع دخول حكومة 
إصالحية متعاونة في (عام ٢٠٢٢)، والتي قامت بخطوة جريئة، 
وهي تشكيل أكبر جلنة متخصصة في تاريخ الكويت، وتضم 
أكثر من (١٠٠٠عضو) مــن جميع اجلهات احلكومية، وممثلني 
عن كل قطاعات األعمال، باإلضافة إلى مستشــارين وخبراء 
وأكادمييني كويتيني، ومتقاعدين من أصحاب اخلبرة والكفاءة، 
مبختلف الفروع العلمية واإلدارية، والشباب املبدع من أبناء البلد. 
وخالل عامني وضعت حلوال إبداعية حلل الكثير من املشكالت 
املتراكمة، وبدأ التنفيذ في (عام ٢٠٢٥) بفكرة فريدة من نوعها، 
وهي اســتيراد أكثر من (١٠٠ ألف روبوت) للعمل في مختلف 
اجلهات، والتخصصات، واملواقع، مــع وضع أنظمة متطورة 

للذكاء االصطناعي.
ومع تتابع اســتيراد آالف الروبوتات وتشغيلها، مت إيقاف 
تأشــيرات العمل، بالتزامن مع إطالق أضخــم عملية ترحيل 
للعمالة الهامشية واملخالفة، وغير املنتجة، والزائدة عن احلاجة، 
ومزوري الشهادات والتصاريح، والتي مت خاللها ترحيل أكثر 
من (مليون ونصف املليون شخص)، ما ساعد على تنفيذ خطة 
تعديل التركيبة الســكانية، كما أدى إلى تخفيف الضغط على 
مختلف اخلدمات احلكومية، كما قلــل من االزدحام املروري 

بصورة مذهلة.
ومع النجاح الكبير الذي حققه دخول الروبوتات في القطاعني 
احلكومي واخلاص، كبديل لأليدي العاملة الوافدة، مت إنشــاء 
منطقة صناعية ضخمة لبناء وتطويــر الروبوتات للعمل في 
مختلف املجاالت: (الصناعية، واحلرفية، واإلدارية، والزراعية، 
والطبيــة، والتعليمية) األمر الذي وفر الكثير من فرص العمل 

للشباب الكويتي.
ونتيجة للتميز الذي حققته الروبوتات في أعمالها، وجهودها 
في إجناز كل املشــاريع املعطلة، بجودة عالية، وسرعة هائلة، 
وتكلفة منخفضة، واالرتقاء باألعمال احلكومية، والقضاء على 
الفساد، والرشاوى، والواسطات، والتسيب في العمل، ودورها 
الكبير في نهضة البالد في مختلف املجاالت، مت تطوير القوانني 
والتشريعات للســماح بتوطني الروبوتات، ومنحها عددا من 
احلقوق التي تســمح لها بالترقيات، واحلصول على املناصب 
الرفيعة في الوزارات، ليتم فيما بعد منح مجموعة من الروبوتات 
املميزة بعض املناصب الوزارية لالستفادة من قدراتها الهائلة، 

وجناحها البارز في اإلدارة والتنمية والتطوير.
وبعد أن ملس املواطنون اإلجنــازات املذهلة التي قامت بها 
الروبوتات، طالبوا بإجراء تعديالت تشريعية وقانونية، للسماح 
لها بالترشــح النتخابات مجلس األمة، وبعد معارضة شديدة 
وصراعات بني العديد من التيارات السياسية، مت إجراء استفتاء 
شعبي شامل، وكانت نتيجته موافقة الشعب بنسبة عالية، في 
السماح للروبوتات بالترشح لالنتخابات، وقد جنحت مجموعة 
كبيرة من الروبوتات، وفازت مبقاعد عضوية مجلس األمة، بفارق 
كبير في األصوات عن املرشحني البشر، وأصبحت الروبوتات 

تشغل نصف عدد مقاعد املجلس.
وهكذا بدأ عصر جديد.. شعاره «كويت متقدمة». 

وسط أجواء فرحة االنتخابات 
افتتاح مجلس  ونتائجها، وحفــل 
الطموح الشعبي وجناحه مبؤسساته 
احلكومية ونقاوة التشكيل احلكومي، 
وكلمات القلب للقلب من قادة البالد 
ونواب األمة كل في خندق مسؤوليته 
لبلوغ هدف ذلك النجاح، تنتشــر 
ملوثات األوبئة السياسية غير الوفية 
الدعوات اجلميلة  لتحبط معنويات 
التي تبعث على التفاؤل لتأخذها إلى 
أرضية اإلحباطات السابقة عبر هدم 
صرح التفاؤل وشدنا إلى العودة ملربع 
السابق ببث اإلشاعات  الصراعات 
وطرح األكاذيب وتبني املبررات غير 
املنطقية، وزيادة التشويش وصنع 
اإلحباطات كالسابق وتلفيق وطرح 
األساليب الهالمية إلى العامة مدفوعني 
مبن يحركهم من الداخل أو اخلارج 
بكلمات احلقد واحلســد والغيرة 
النجاح ووقف اخلطوات  ملنع ذلك 
للدولة والتي تســتهدف  املنطقية 
اإلصالح املطلوب بكل معانيه وحتقيق 

االستقرار جلميع األحوال.
وأمام هذه األوبئة، ليت أجهزة 
رصدنا تراقبهم وترافقهم طيلة تلك 
املسيرة، وملزيد من احلرص يجب 
تعزيز الــدور األمني من األجهزة 
املعنية، حلفظ األمن واألمان وضبط 
وتفعيل القانون املأمول من الرقابة 
األولوية للرقابة العسكرية اإللكترونية 
ومعاقبة من يحاول مخالفة القوانني 
املعنية. ولتكن هذه األجهزة كاألسود 
مع خفافيش الظالم، وليطبق ولنفعل 
قوانيننا ونرفع لواء الثواب والعقاب 
قسوة وردعا واحتراما وتفعيال، حتى 
مننع تلك التحركات املسيئة واحملبطة 
ونقطع دابر تواصلها أسوة بدول 
شــقيقة وصديقة تستخدم احلزم 

مع أي متجاوز! 
ونتأمــل توقفهم رحمة بالبالد 
والعباد ورصد كل مخادع بوسائل 
ما يصدره جلماهيرنا داخل وخارج 
التشــويش ال غير،  حدودنا بغية 
وبذمتكــم توصيتنا رفقا بالكويت 

عشكم اآلمن.

عندما يتيقن الشخص أنه يفارق 
هذه احلياة فإنه يوصي من يحب 

بأغلى ما ميلك بأوجز الكلمات.
وتأمل ما قاله احلبيب املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص: (الصالة الصالة) يوصي أمته 
بها،  بالصالة والتمسك  باالهتمام 
ألنها هي السبيل الوحيد للمسلم 
لينجو من النار وأال يخلد فيها وأن 
يدخل اجلنة ويسعد فيها، وأغلى 
من نوصي هم فلذات أكبادنا أبناؤنا، 
قال أحد الفضالء: لن يشكوك ابنك 
يوم القيامة أمام اهللا ألنك لم تسافر 
به للســياحة أو ألنك لم توفر له 
أجهــزة إلكترونية أو لم تلبســه 
املاركات ولكنه سيشكوك إلى اهللا 

بعدة أمور منها:
ملاذا لم تعلمني كيف أعبد اهللا 

وأتعلق به؟
ملاذا لم تعلمني القرآن والسنة 

والعمل بها؟
ملاذا لم حتــرص على تعليمي 

احملافظة على صالتي؟
ملاذا لم حترصوا على أن أرتدي 

حجابي؟
وال أعتقد أن هناك أبا أو أما ال 
يفرحون بصالح أبنائهم والتزامهم 
بالصالة، وعلى املقابل سبحان اهللا 
جند أسرا وآباء وأمهات حريصون 
أبنائهم  كل احلرص على تربيــة 
إميانيا وعلى أخالقهم وعباداتهم، 
ويجتمعون ليحتفوا إذا بلغ ابنهم 
أو يحتفلون  السابعة لكي يصلي 
بحفظه جزءا من القرآن أو ارتداء 
ابنتهم للحجــاب الفرح كل الفرح 
عندما تدخل اجلنة وتكون درجتك 
عالية وتسأل كيف صعدت إلى هذه 
الدرجة فترد عليك املالئكة وتقول: 
هذا باستغفار ابنك لك. كما أخبر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتدخل في قوله جل جالله: 
(جنت عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم  واملالئكة 
يدخلون عليهم من كل باب سالم 
عليكم مبا صبرمت فنعم عقبى الدار).

فلنبدأ من اليوم برفق مع أبنائنا 
ولنحببهم في الدين والتمسك بسنّة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

من خــالل مراكز لدعم اتخاذ القرار 
فــي الصحة والتعليــم واالقتصاد 
واالستثمار كبداية فقط تعقبها مراكز 
أخرى في باقي مجاالت التنمية الشاملة 
التي تعتبر في أمّس احلاجة إلى مثل 
تلك االستشارات العلمية لدعم اتخاذ 
القرارات في مرحلة تطبيق وثيقة العهد 
اجلديد بروح جديدة وأساليب حديثة 
متطورة تتوافق مع املستجدات من 
حولنا وما نتطلع إليه في عهد جديد. 
إن التفسير العلمي لوثيقة العهد 
اجلديــد يجب أن يكون مؤسســيا 
وليس انطباعيا فرديا فقط، ويجب 
توثيقه للجيل احلالي ولألجيال القادمة 
بأسلوب علمي من خالل مراكز إعداد 

القرار واملتخصصني.
وال أبالــغ إن قلــت إن وثيقــة 
العهد اجلديد قد تكون إعادة حديثة 
ملا نص عليه دســتور الكويت منذ 
عدة عقــود ومن ثم ضرورة وجود 
الواردة  للمضامني  مذكرة تفسيرية 

في الوثيقة.

لتوقيف األعمال وتعطيلها، ألن «من 
يعمل يخطئ ومن ال يعمل ال يخطئ»، 
وبالتالي ليكون مقياس احملاسبة مبنيا 
على نسب اإلجناز والوفاء بالوعود 
وباخلطط املوضوعة من كل وزارة 

أو جهة حكومية.
ونتمنى أن يتم اإلعالن املباشر 
عن املشروعات التي تعمل احلكومة 
على إجنازها وكذلك نسب اإلجناز 
فيها، وأسباب تعثرها أو تعطلها إن 
وجدت ومحاسبة املقصرين بشكل 
مباشــر مبا يضمن ســير العمل 
وحماية املال العام والتصدي للفساد 

والفاسدين.
إن دعم قيادتنا احلكيمة وحرصها 
على مصلحة أبناء الكويت، والتعاون 
بني احلكومة واملجلس وحتقق التوافق 
بينهما فرصة كبيرة إلثبات القدرة 
على اإلجنــاز (احلكومي - النيابي) 
الشعبي وحتقيق التنمية احلقيقية 
املستدامة في جميع املجاالت، فكونوا 
عند حسن ظن صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد والشعب واحملوا 

األمانة بكل إخالص.

إال أن رجال الداخلية لهم باملرصاد.
ولــن أطيل احلديث عن عمليات 
املداهمة األمنية للشــقق الســكنية 
التي يشتبه بأنها تستخدم في أشياء 
مخالفة لألخــالق والقانون، وكذلك 
ضبط املقيمني املخالفني ومصانع تعبئة 
اخلمور، أضف إلى ذلك حرص وزير 
الداخلية بنفســه على متابعة احلالة 
األمنية ونزوله إلى الشارع حتى يكون 
القدوة لرجال الداخلية، وكذلك أزمة 
املرور األخيرة التي تزامنت مع بدء 
العام الدراسي اجلديد لم يغب وزير 

الداخلية عن املشهد ليتفقد األمر.
كثيرون هم املسؤولون ولكن قليال 
هم املخلصون لوطنهم وعملهم، وأنا 
أرى في شخصية الشيخ طالل اخلالد 
منوذجا يدرَّس في اإلخالص وتلبية 
نداء الضمير، فهو يرى عمله مسؤولية 
إنسانية ووطنية قبل أن يكون مهام 
وظيفية، لذلك فإنه فارس نبيل برتبة 

وزير.

األشغال، وعلى رأسها وزيرة األشغال 
ووزيــرة الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د.أمانــي بوقماز، الى أن 
التركة ثقيلة ويجــب التعامل معها 
بحذر، وفي الوقت نفســه التعامل 
مبا يكفل طمأنة املواطن حول مسائل 
تعتبر حيوية بالنسبة حلياته اليومية 
ومعاناته في كثير من األحيان جتاه 
سوء الكثير من الطرقات، خصوصا 
التي تتميز بوجود مشاريع بناء فيها 

من جسور وأنفاق.
الهمة يجــب أن تكون مضاعفة 
لتؤدي الغرض املنشود منها، يضاف 
إلى ذلك كله، وهو األهم، استمرار نهج 
احملاسبة اجلدية لكل من يثبت إهماله 
أو فساده في مشاريع مقاوالت وزارة 
األشغال من قبل ومن بعد، وضرورة 
التحقيق اجلدي في املتسبب في سوء 
الطرق والبحث بصحة العقود املبرمة 
مع الشركات املعنية، واملساءلة دون 
أي اعتبار، فمصلحة املواطن والوطن 

أولوية قصوى. واهللا املوفق.

اآلن أمام وثيقة العهد اجلديد الغنية 
باملضامني والتي أدعو املتخصصني 
من أبنــاء الوطن املخلصني إلى بناء 
حتليالتهم بشأنها لدعم اتخاذ القرارات 
في مرحلة جديدة قد يكون استخدام 
األســلوب العلمي أبرز مالمحها من 
خالل إنشاء وتفعيل دور مراكز دعم 
اتخاذ القرارات والتي يجب أن تكون 
أولوية في مرحلة العهد اجلديد إلى 
الواقع  ممارسات جديدة على أرض 

يعتقد الكثيرون أن أعضاءها قادرون 
علــى العطاء والتميــز والنهوض 
بوزاراتهم وما تقدمه من إجنازات، 
إضافة إلى ما نلمسه من نية التعاون 
مع السلطة التشريعية التي يقع عليها 
أيضا عبء املتابعة احلثيثة واملساءلة 
الواقعية املبنية على املصلحة العامة 
بعيدا عن التأزمي والتهديد الذي ال 
ميكن إال أن يكون سببا في تعطيل 
العمل، بل يجب الوقوف مع من يعمل 
وينجز وأن يتم توجيه املالحظات 
لتــدارك األخطاء إن وجدت وليس 

أمرا ما، لو كانت اخلطط األمنية تنفذ 
بشكل تقليدي ومعتاد لدى األجهزة 
األمنية ملا متكن رجال الداخلية من 
إحباط هــذا الكم الهائل من عمليات 
تهريب املخدرات، والتي لم يدخر جتار 
السموم طريقة وحيلة حتى يتمكنوا 
من العبور ببضاعتهم إلى حدود البالد 
ووصل األمر إلى استخدام األدوات 
املدرسية كوســيلة لنقل املخدرات، 

أياما، فإننا بانتظار أن يتم اإلعالن 
عن خطــة أو برنامج العمل لوزارة 
األشغال العامة، والتي ننتظرها بفارغ 
الصبر كمواطنني أو على األقل مجرد 
تصريح عن خطة العمل للقادم من 

األيام، لكن لم جند ذلك حتى اآلن.
لــن نســهب أكثر في مســألة 
صيانة الشــوارع التي يستخدمها 
املؤلفة بصفة يومية إلجناز  اآلالف 
أعمالهم وأشغالهم. ونلفت نظر وزارة 

دورها تنمويا شــامال، وليس فقط 
دور سياسي أي أشبه بدراسة جدوى 
شاملة لإلجابة عن أسئلة تساعد من 
خالل اإلجابة عنها في إعطاء النصيحة 

الفنية الصادقة. 
أعتقد أن لدينا كفاءات أتيحت لهم 
الفرصة للمشاركة أو متابعة أعمال مثل 
تلك املراكز املهمة وإعطاء آراء مهمة 
ساهمت في اتخاذ قرارات استراتيجية 
ومصيرية في أوقات دقيقة. وها نحن 

تضمن للناس حياة أفضل ومستويات 
خدمات أحسن، خصوصا في مجاالت 
التعليم والتوظيف والصحة واملرافق 
من شوارع وحدائق وأماكن ترفيهية 
وتأمني الســكن املناســب جلميع 
املواطنني، وكذلك العمل على تخفيف 
األعباء املعيشية التي باتت تثقل كاهل 
معظم األسر بسبب ارتفاع األسعار 
وزيادة املصاريف اليومية مع ثبات 

الرواتب واألجور على حالها.
نعم جميعنا متفائلون، ونأمل أال 
يخيب أملنا في هذه احلكومة التي كما 

أنواعها، وهــذا من أجل أمن الوطن 
واملواطــن فبدون أمــن لن يتحقق 
االستقرار والذي هو مبنزلة احلجر 
األول لبناء الوطن ودفعه نحو التطور 

والتنمية.
وقد يعتقــد البعض أن اخلطط 
الداخلية  التي يضعها وزير  األمنية 
وإســتراتيجية إدارتها ال تخرج عن 
النطاق النمطي، ولكن دعوني أخبركم 

تعد بسيطة أو سهلة التعامل معها، 
فكيف بنا بالقضايا الكبيرة األخرى 
والتي لم يفتح أي ملف فيها.. والتي 

لم نُلق عليها الضوء؟!
ال شك أن هذه األمر مثار تعجب، 
ويضعنا في متاهات االســتغراب، 
والســؤال عن أســباب مثــل هذا 
التصرف. ومن ناحية أخرى، وبعيدا 
عن مســألة عمر احلكومة اجلديدة 
التي يبلغ عمرها ساعات ولن نقول 

ما من شــك في أن وثيقة العهد 
اجلديد التي نفخر بها جميعاً تتضمن 
الكثير مــن احملاور واملضامني التي 
تظهر يوما بعد يوم وتكشــف عن 
رؤيــة تطويرية ونقلــة نوعية في 
العالقة بني احلاكم واحملكوم، وهي 
وثيقة تاريخيــة يجب أن تلحق بها 
مذكرات تفسيرية تتناولها بالتحليل 

في محاورها املختلفة. 
وهــذه بــال شــك مســؤولية 
املتخصصني وأصحاب الرأي ومتابعي 
الدميوقراطية ومراكز دعم  مسيرة 
اتخاذ القــرارات، وهي املراكز التي 
نتمنى أن نرى إجنازاتها بسرعة أكبر 
ألنها آلية ملســاعدة الطبقة احلاكمة 
إلى  القرارات، اســتناداً  على اتخاذ 
حتليل علمي ومنطقي لعدة اختيارات 
وسيناريوهات وهي مراكز معروفة 
وفاعلة في الدول الكبرى، وقد تكون 
دراساتها اتخذت شهرة في مواقف 
سياســية لدول كبرى، إال أن مراكز 
دعم اتخاذ القــرار يجب أن يكون 

جميــع أبناء شــعبنا يتمنون 
التوافق واالنســجام والتعاون بني 
الســلطتني التشريعية والتنفيذية، 
ومع انتخاب مجلس األمة وما شهده 
من تغيير إيجابي في نظر الكثير من 
الناس وتشكيل احلكومة اجلديدة 
التي نالت ثقة صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو نائب 
األمير وولي عهده األمني الشــيخ 
مشعل األحمد، وانعقاد أول جلسة 
للمجلسني شــعر الناس بانفراجة 
القادم سيكون  بأن  كبيرة وتفاؤل 

أفضل.
واليوم فإن سمو رئيس مجلس 
الوزراء وجميع أعضاء احلكومة أمام 
اختبار قوي وســيجتازونه بإذن 
اهللا تعالى بكل اقتــدار إذا التزموا 
بالتوجيهات السامية، وطبقوا ما جاء 
في خطاب سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح في افتتــاح دور االنعقاد 
ملجلس األمة، وكذلك برنامج العمل 
احلكومي بشكل محدد من الناحيتني 
الزمنية واملالية وفق األولويات التي 

دائماً ما تكون الشخصيات الناجحة 
انتباهي وأجتهد في متابعتها  محل 
عن كثب ألتعلم منها وأحث نفســي 
على اتباع درب الناجحني، ومن أكثر 
التي وجدتها حتمل  الشــخصيات 
جميع صفات النجاح والتميز كانت 
في شخصية الشيخ طالل اخلالد وزير 
الداخلية والذي ال أحد ينكر ما قدمه 
لكويتنا الغالية في فترة قصيرة جدا 
من انضباط أمني ومواجهات مستمرة 
مع أعداء الوطن من جتار الســموم 

املخدرة ومروجيها بني شبابنا.
املطلوب  املهمة  أن  أدرك جيــدا 
الداخلية شــاقة  تنفيذها من وزير 
للغاية، وحتتاج إلى رجال ال تعرف 
أعينهم النوم، وال يحيدون يوما عن 
طريق احلق، وخدمة الوطن وحماية 
الوطن، واحلقيقة أن وزير الداخلية 
برهن على أن الكويت متتلك رجاال 
من ذهب، أشداء مخلصني، ال يهدأ لهم 
بال حتى يكافحوا اجلرائم مبختلف 

مع بداية كل موسم خريف ودخول 
فصل الشتاء تبرز إلى السطح مشاكل 

الشوارع وغرقها مبياه األمطار.
ولعلنا اآلن ونحن في بداية هذا 
احلدث، والذي نسأل اهللا عز وجل أن 
يدر علينا بخيره من األمطار والسقيا 
بإذن اهللا، نقول إننا اليوم في بداية 
هذا الفصل لم نر أي خطوات عملية 
أو حتركات تصب في صدد االستعداد 
ملوســم األمطار ونحن على أعتاب 

موسم الشتاء.
وال أعلم، والوضــع هكذا، ماذا 
تنتظر وزارة األشغال لتقوم أو على 
األقل ولو عبر تصريح بسيط حول 
االســتعداد ملوسم األمطار والشتاء 
بدال من انتظــار وقوع ما ال حتمد 

عقباه، ال سمح اهللا؟! 
وبالتالي، فــإن هذا األمر يطرح 
سؤاال مهما هنا حول جدية اجلهات 
املعنية بهذه املسألة، األمر الذي يوحي 
بعدم وجود خطة أو برنامج واضح 
لعمل الوزارة في مسألة إلى حد ما 
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