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«استروا ما واجهتم.. وكونوا قائدات قويات صاحلات 
مصلحات.. كونوا أنتم التغيير الذي تتمنونه في العالم».

كانت تلك الكلمات نهاية أحداث مسلسل «بنات الثانوي»، 
١٨ حلقة ونحن نعيش من خاللها واقعنا املعيش!

١٨ حلقة عرضت الكثير من القضايا التي نســمع أو 
نقرأ عنها من مشــكالت «بنات الثانوي»، في كل حلقة 
برغم من تواصل اخلط الدرامي ألحداث املسلســل إال 
أن هذا اخلط كان في كل حلقة يكشــف ويسلط الضوء 
على قضية جديدة من مشاكل «بنات الثانوي»، مسلسل 
حمل بني طيات أحداثه الدرامية العديد من القضايا التي 
يعاني منها أبناؤنا الطلبة ليس فقط ما يعانيه، بل سلط 
الضوء على العديد من املشاكل التي من املمكن أن تقوم 

بها تلك الفئة العمرية.
«بنات الثانوي» إذا رغبنا تصنيفه فنيا فهو مسلسل 
أسري اجتماعي تربوي، أما بالنسبة للفئة العمرية املقدم 
له فهو مسلسل يحاكي األسرة واملجتمع بأكمله، ذلك ما 
ميز العمل بالشمولية جلميع أركان املجتمع، تلك النوعية 
من املسلسالت لألسف أصبح القليل من يكتب لها، وأصبح 
إعالمنا يفتقر لدراما األسرة، املراد: سطورنا اليوم ليست 
بتحليل للعمل الدرامي والفني، ولكن كلماتنا اليوم تسلط 
الضوء على «القيم» التي تناولها املسلسل، فبالرغم من 
وجود العديد من املشكالت التي قام بتعريتها املسلسل، 
إال أنه في كل حلقة كان يقدم لنا مقابل تلك الســلبيات 
قيمة إيجابية لغرسها في مجتمعنا، وتذكير األسرة بغرسها 

بأبنائهم، فعلى سبيل املثال ال للحصر:
٭ طالبة تهوى الفن وهذا جميل بأن نصقل هويتها، ولكن 
تلك الفتاة عندما أتى أخو صديقتها ليصقل موهبتها أخذت 
من هذا االهتمام بأنه حب لها ذلك كان اجلانب الســلبي 
للشخصية، ولكن نفس الشخصية «الفنانة» كانت حتمل 
الكثير من املعاني اجلميلة أهمها االعتناء بجدها املريض 
بألزهامير وحتمل املســؤولية والشعور مبعاناة والدتها 
«لغياب رب األسرة» ومحاولة مساعدتها، تلك هي حرفية 
الكتابة االهتمام مبكنون الشخصية، فال يوجد شخصية 
ســيئة أو خيرة بل توجد مشــاعر وقيم وتربية، وعند 
املعاجلة ســواء الدرامية أو االجتماعية نقدر بأن جنعل 
ذلك اإلنسان إيجابيا وعضوا مفيدا ملجتمعنا مثلما حدث 

في أحداث مسلسل «بنات الثانوي».
٭ التحرش اجلنسي.. فاشنيستا.. غياب األب.. انشغال 
األم، كل هذه كانت مشــاكل تعانــي منها الطالبة إلى أن 
توجهت للمشرفة االجتماعية التي قامت مبساعدتها من 
خالل التواصل مع أسرتها، مع هذا الكم من املشاكل التي 
قمنا بذكرها، إال أن الكاتب قام بتسليط الضوء على جزئية 
أصبح مجتمعنا التربوي والتعليمي يفتقدها وهي دور 
املشرف االجتماعي وأهميته على صعيد التعليم والتربية 
أيضا، فهو حلقة الوصل بني املدرسة واألسرة، ففي السابق 
كان دور املشرف مفعال ومفيدا للطالب واألسرة، أما في 
تلك اآلونة أصبحت بعض املدارس تهمش من هذا الدور، 
وهنا جند «بنات ثانوي» قامت بتفعيل دور املشرف من 
خالل أحداث املسلسل وأهميته في التربية والتعليم، ذلك 
هو اجلانب اإليجابي الذي حارب اجلانب السلبي إلى أن 

أعاد للطالبة ثقتها بنفسها.
٭ مسك اخلتام: كل الشــكر لطاقم العمل «بنات الثانوي» 
على كل ما قدمتموه من طرح للقضايا ومعاجلتها دراميا 
وفنيا من خالل قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا بنسيج درامي 
يواكب مجتمعنا لتكن رسالتنا ألبنائنا: كونوا أنتم التغيير.

(قل ال يعلم من في السموات واألرض الغيب إال اهللا)، 
اآلية تدعو إلى نبذ أصحاب التخمينات والتنظيرات. 

ستنجح قطر بامتياز مع مرتبة الشرف بإذن اهللا، فمن 
كان مع اهللا كان اهللا معه. جناح قطر جناح كل دول اخلليج 
بال عرافني أو دجالــني يتنبأون بعدم حدوث هذا الفرح 
العاملي أال وهو كأس العالم لكرة القدم. نعم لقد بذلت الدولة 
كل ما في وســعها وبيضت الوجه فكل شيء أعد وأتقن 
وصرفت عليه ميزانية كبيرة ليرتفع علم قطر في جميع 
احملافل حــول الكرة األرضية. ومن ال يعرف دولة قطر 
صغيرة احلجم سيعرف حجمها الكبير فيما وصلت إليه 
من حتد وإصرار حني وقف الكل مع أميرها، ســدد ربي 
علــى درب اخلير خطاه، وكل من ترك بصمة على جدار 
الوطن باحلب والدعاء لنجاح هذا احلدث الرياضي الكبير. 
نعم فلتســكت جميع أفواه احلسد والضغينة وليخرس 

الدجالون الذين يتنبأون بفشل هذه املباريات. 
إن املنجمني كاذبون حتى ولو صدفوا، «كذب املنجمون 
ولو صدفوا» أي جاء تنبؤهم صدفة معهم وليس صدقوا، 
ستقام بإذن اهللا نهائيات كأس العالم هذه املرة من أواخر 
نوفمبر اجلاري إلى منتصف ديسمبر، مما يجعلها أول 
بطولة ال تقام في مايو أو يونيو أو يوليو بسبب حرارة 
الصيف في قطر التي بردت كل األماكن الرياضية وسيتم 
لعب مباريات البطولة في فترة زمنية أقل حوالي ٢٩ يوما.

ستقام املباراة األولى في البطولة بني قطر واإلكوادور 
في ســتاد البيت في منطقة اخلور ستاد أبدع فيه الفن 
املعماري من مهندسني لهم الشرف انهم من أبناء الوطن 
من قطر شــيء غاية في اإلتقان والتميز واجلمال بنت 
ايديهم الطاهرة مؤمنني بالعطــاء لوطنهم الذي أعطاهم 
األمن واألمان ورفع من شأن املواطن القطري في شتي 
احملافل. ستنجح قطر بأمر من اهللا ومن اليد القطرية التي 
تعمل بصمت من رجال دولة أوفياء لبلدهم وعلى رأسهم 
سمو الشيخ متيم بن حمد، أطال اهللا بعمره، ومعه رجال 
مواقف وعطاء وعمل متقن ومن نساء الوطن وعلى رأسهم 
الشــيخة موزة التي تداوم من الصباح الباكر تتتبع كل 
صغيرة وكبيرة مؤمنة بأن العمل عبادة وفقها اهللا وكل 
من عمل لنهضة قطر ومعها نساء آمّن بحب العطاء لقطر 
وليرى العالم شيئا يفوق الوصف واخليال وال ولن يرى 

العالم أجمعه مثل ما عملته قطر. 
بارك اهللا لك يا شــيخ متيم جناح كل شيء في قطر 
وليس فقط كأس العالم، فلقد أبهرت دولة قطر كل العالم 
بإجنازاتها في شــتي احملافل. ومني من مواطنة كويتية 
محبة لقطر وأهل قطر ومن شعب الكويت نقول مبروك 
لقطر كل عمل قمت فيه للوطن وللشعب وللخليج واهللا 
يفرح قلوب أهل قطر باألمــن واألمان والفوز والنجاح 
بكل شيء دام عزك يا قطر وجميع دول اخلليج والعالم 
العربي واإلسالمي ندعو اهللا أن يحفظنا ويبعد عنا أعني 

احلاسدين واحلاقدين واهللا املوفق. 
احملبة لكم من الكويت.

محمد السنعوسي 
في ذمة اهللا

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

محمد ناصر السنعوســي، 
جنم أضاء سماء الكويت، رحل 
أمس عن دنيانا الفانية.. فقدناه، 
رحمه اهللا، ونحن ما زلنا في حاجة 
إلى فكره وآرائه وتوجيهاته، فهو 
إعالمي من طراز فريد، حظي 
بفكر نيّر وثقافة وجتديد وحب 

شديد لوطنه الكويت.
إن اإلجنازات اإلعالمية التي 
السنعوسي أشهر من  بها  قام 
أن تذكر، خاصة خالل تسلمه 
الكويت،  مســؤولية تلفزيون 
وقبل ذلك مع بداية بثه األول، 
وهو صاحب فكرة نادي الكويت 
للسينما وفرقة التلفزيون، كما 
أنه وراء إنتاج فيلمي الرســالة 
وعمر املختــار، وله الكثير من 
اإلجنازات التي ال يســعها هذا 

املكان.
كان، رحمه اهللا، بحق منظومة 
إنســان حتلت بالقيم السامية 
واملواقف الثابتة والفكر والتميز 
النفــس والنزاهة،  والثقة في 
فقــد حقق الريــادة في كثير 
من األعمال الرائعة، وهو بحق 
سيرة عطرة تستحق اإلشادة 
والتقديــر، فتجربته تصلح أن 
تدرس في اجلامعات وأن يحضر 
لها املاجستير والدكتوراه، فهو 
مؤسس ورائد من طراز فريد، 
وباإلضافة ملا ذكرته فهو أول من 
صور الڤيديو كليب في الكويت، 
وأول من أثار على الشاشة قضايا 
أسرية غائبة وناقشها، وأول من 
تولى إدارة مهرجان فني خليجي، 
وأول من أطلق معرضا للصناعات 
الوطنية، وأول من قدم مشروعا 
للتلفزيــون اخلاص، وأول من 
أطلق مبادرة تأسيس املسارح 
اخلاصة، وأول من طرح فكرة 
القنوات الفضائية، فهذا الرجل 
ســابق وقته ومبدع ومبتكر 
ومجدد بكل ما حتمله هذه الكلمة 
من معنى، فقد سبق زمانه وأتعب 
من بعــده وحاز قصب الرهان 

عن جدارة.
ثــم إن شــخصية الراحل 
الكبير محمد السنعوسي كانت 
قائمة بذاتها ال تشــبه أحدا وال 
يســتطيع أحد التشبه به ولن 
الرجل، ومن خالل  يتكرر هذا 
مخالطتي به ومعرفتي الطويلة 
له أقول إنــه معروف بأخالقه 
الكرمية، ووفائه ألصحابه، دقيق 
في عملــه ومواعيده، ذكي إلى 
أبعد حد، يلفت االنتباه بتواضعه 
اجلم وتعاملــه الراقي ولطافته 
وصفاء ذهنــه، عندما جتلس 
معه ويحدثك تتذكر كل ما هو 
أبالغ  جميل في الكويــت، وال 
إذا قلــت إنه ثروة قومية، فكل 
من يبحث في اإلعالم الكويتي 
يجد السنعوســي أمامه طودا 
شامخا، وقد أثر تأثيرا بالغا في 
جناحه، كما أنــه حتّمل الكثير 
من الهمــوم بصالبته املعهودة 
وقوة شخصيته، ومن ذلك وفاة 
ابنه األكبر طــارق، وغير ذلك 
الكويت، وحتى تتضح صورة هذا 
الرجل الكبير فهو لم يصل إلى 
ما وصل إليه صدفة، وإمنا باجلد 
واملثابرة والعمل الدؤوب، ومهما 
حتدثنا عن هذا الرجل لن نوفيه 
حقه، فهو أكبر وأجدر من هذه 
السطور املتواضعة.. رحمك اهللا 
أبا طارق رحمة واسعة، وجزاك 
خيرا عن خدمتك لوطنك ما يربو 
على الستني عاما والعزاء موصول 
ألسرته الكرمية وأهل الكويت.

إال أنه مــع اإلدارة الواعية ميكن توقع 
النهايــة واحلل، وكلما كان التبكير في 
التدخل كلما قلت املعاناة، وهذا يتمثل 
بفريق عمل من ذوي العقول النيرة الذين 
يتمتعون باحلصافة والدراية في حتديدهم 
للمهمة واألهداف للخطة اإلستراتيجية.
أمــا إذا لم نســتفد مــن الدروس 
املستفادة الســابقة التي تأتينا من كل 
عام من أزمة أمطار والتعلم منها والتقليل 
من حدتها ووطأتها، فإنها ستتطور من 
مشــكلة إلى كارثة حيث ال تعتبر أزمة 
ولكن تعتبر «سوء إدارة»، وتسمى األزمة 
«غير املدارة»، فيكون فيها عدم األداء 
وإيقاعها بطيء وغير فاعل وتقود كل 
أزمة إلى أزمة أخرى نتيجة إهمال عالج 
املشكالت، وفي هذه احلال البد من تغيير 
قيادات التنظيم املؤسسي ونطبق مقولة 
الرجل املناسب في املكان املناسب.. ودمتم 

ودام الوطن.

ميثل التنبؤ باألزمات قبل وقوعها أحد 
أهم جوانب اإلدارة الناجحة، وتســمى 
«األزمة املدارة» التي تكون بإدارة واعية 
متنبهة لبوادر وعالمات اخلطر املبكر، 
واملستعدة للعمل بسرعة من أجل حصر 
الضرر في أضيق احلدود وبالرغم من 
صعوبة التنبؤ بدقة بنقطة بداية األزمة، 

التي تأتي بشكل دوري، ووقتها معروف 
لدى مرصــد التنبؤات ألحوال الطقس 
والتي جتيب عن سؤالني «متى وكيف»، 
متى ستكون وكيف تكون؟، فمن هنا يتم 
وضع التدابير االستباقية للتعامل الفاعل 
معها في حالة وقوعها، وذلك للتقليل من 
سلبياته وجعلها في احلد األدنى، حيث 

يقول أحد خبراء إدارة األزمات «إن 
لم تكن لدينا خطط ملواجهة األزمات فإن 
األزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي 
تريدها هي ال بالطريقة التي نريدها نحن».

يعد التخطيط من أهم املهام املوكلة إلى 
فريق عمل إدارة األزمات، حيث ميثل رأس 
احلراب في مواجهة التحديات واملستوى 
العالي من اجلاهزية في املستقبل، فمن 
هنا يتبني لنا الفرق الشاسع بني «اإلدارة» 
السبّاقة املبادرة املعتمدة على التخطيط 
قبل حدوث األزمات، و«اإلدارة» النائمة 
في العســل التي تنتظر وقوع األزمات 
لتتعامل معها مبنطق رد الفعل العشوائي.
لنضرب مثاالً على أزمة جتمع مياه 
األمطار التي تسببت في شل حركة سير 
املركبات كانت دائما مضرب سؤال: هل 

هي أزمة أم سوء إدارة؟
نقول وباهللا التوفيق، هذه تســمى 
«األزمة املتكررة»، وهي أحد أنواع األزمات 

مزيدا من الثقة في النفس، وكتابة خط ســير مسبق لفعاليات يوم 
املناقشــة، مع اإلعداد املسبق لكل األدوات التي قد تلزم، واالهتمام 

بالراحة واالطمئنان قبلها.
وملا أصبحت مناقشة الرسائل عن بعد أكثر انتشارا ما بعد جائحة 
كورونا، فهذه نصائح خاصة بها، وهي تشمل التأكد من أن مستوى 
اإلضاءة في املكان، واجللوس في مكان هادئ خال من املشــتتات، 
واستخدام شاشتني إحداهما للعرض التقدميي واألخرى للتواصل مع 
أعضاء جلنة املناقشة، والتأكد من جودة اإلنترنت ملكاملات الفيديو، 
مع شحن جميع األجهزة وتوفير مصدر احتياطي للطاقة، واالختبار 
املســبق للنظام ومدى حاجته إلى أي مساعدة تقنية، والتدرب على 
املناقشة مع األصدقاء أو العائلة، أما أثناء املناقشة فيحسن بالطالب 
أن يتأكد من أن الكاميرا متنحه لقطة من أعلى جســده، وأن يتجنب 
إغالق الكاميرا أو إخفاء صورة جلنة املناقشــة، كما يحسن التزود 
بدفتر للمالحظات لتســجيل التعليقات الواردة من اللجنة، ونسخة 
من الرسالة مطبوعة أو رقمية على جهاز منفصل، مع متييز األقسام 
الرئيسية باإلشارات املرجعية، مبا يسهل العثور وبسرعة على األقسام 

ذات الصلة التي تود اللجنة مناقشتها.
ليست التكلفة بحسب، وإمنا املناقشات االفتراضية عبر اإلنترنت 

ليس من السهولة الوصول إلى مرحلة مناقشة الرسالة اجلامعية 
وحتديدا الدكتوراه، فهي مرحلة أخيرة لقطف ثمار سنوات من التعب 
والقلــق، والتي وصفها البعض بـ The Valley of - مع االعتذار عن 
عدم استكمال التعبير والترجمة - ولذا تراعي العديد من اجلامعات 
العريقة خصوصية هذه املرحلة على املســتوى النفسي والعلمي: 
فتقوم جامعة برنستون مثال بالعديد من األنشطة اخلاصة بفئة طلبة 
التي أطلقت  GradFUTURES الدكتــوراه بعد قبولهم، ومنها: مبادرة
مجموعة تعليمية بعنوان «تشــكيل الدكتوراه اخلاصة بك»، والتي 
هدفت إلى إعادة تصور واستكشاف وتصور جتربة دكتوراه شاملة 
تركز على النمو الشخصي واملهني للطالب، ورشة استخدام البحث 
اجلوال Roam Research لبناء قاعدة بيانات شخصية ملالحظات طالب 
الدكتوراه تسمح له بالبحث بكفاءة، وربط األفكار بسهولة، والتنظيم 
بشكل عضوي، إلى جانب مهارات عديدة تسهم في اإلعداد املستقبلي 
 «The Reimagined PhD» لطالب الدكتوراه والتــي تعرض لها كتاب
James وحصلت على نسخة إهداء من أحد محرري الكتاب الزميل
Van Wyck، مساعد عميد التطوير االحترافي في جامعة برنستون.

هنــاك مجموعة من التوجيهات املختصرة أود أن أقدمها لطالب 
الدراســات العليا من عدة مصادر وخالصة خبرة واستجابة لبعض 
من سألني خالل السنوات املاضية وكانت آخرهم أختي «إسراء» التي 

ستناقش رسالتها في الدكتوراه خالل األيام القادمة إن شاء اهللا. 
وألن النصائح كثيرة سأشير ألهمها بشكل عام دون تركيز على 
مجال وتخصص معني، وهي تشــمل البدء في االستعداد للمناقشة 
منذ وقت مبكر، واإلحاطة مبختلف اإلجراءات اخلاصة بالرســالة، 
وحضور مناقشات لطلبة دكتوراه آخرين، وأخذ وقت كاف إلعداد 
شرائح العرض التقدميي اخلاص بالرسالة، واالهتمام بالتصميم عالي 
اجلودة للعرض وان يكون شــامال ودقيقا، وجتهيز قائمة باألسئلة 
املتوقعة علــى العرض، والتدرب على تقدمي العرض، واالســتعداد 
النفســي لتجاوز األخطاء التي قد يقع فيها الطالب أثناء العرض أو 
املناقشــة عموما، وإعداد مقدمة مؤثرة تلفت انتباه جلنة املناقشــة 
واجلمهور، والتخيل املســبق لفعاليات املناقشة مبا يكسب الطالب 

عادة ما تســير بشكل أسهل وحتديات أقل وتكون أخف وطأة على 
الطالب من املناقشات الوجاهية، حيث يتواجد جمهور واثنان أو أكثر 
من األســاتذة ذوي األمزجة املختلفة، ممن قد يكلفون الطالب ثمنا 
غاليــا مبناكفاتهم، وقد يغير بعضهم نظرات اجلمهور أو يحرجون 
الطالب، الذي يلعب اتزانه ورجاحة عقله دورا كبيرا في تسيير وجهة 

النقاش بالشكل املناسب وبذكاء.
يدخل طالب الدراسات العليا املناقشة في العادة وهو مشبع بفكرة 
أنه قد جمع مادة مميزة وتناول موضوعا فريدا لم يسبقه إليه غيره!، 
ورمبا يكون متطرفا في فكرته تلك، فإذ به ال شعوريا ال يتحمل أي 
نقد، خاصة إذا اتصف املناقشون بسوء التعبير أو سوء اإلدارة أو 

سوء التقدير لبعض األمور.
ومن املألوف دائما عند الطالب املناقشــني البدء بالشكر والثناء، 
وهذا منهج رباني، ثم الشروع في عرض وجهة النظر اخلاصة بهم، 
وبعض الطلبة قد يتعمد ترك بعض األخطاء اإلمالئية أو غيرها في منت 
رسالته لترك مجال للتعليق من قبل املناقشني، وهو سلوك قد ال يكون 
مرغوبا لدى البعض من باب املصداقية وحتى يأخذ من وقت النقاش 
حول املنهجية واللغة وبعض النتائج واألحكام الواردة في الرسالة.

هناك بعض األمور الشكلية، كاالهتمام بكل ما يقال من األساتذة 
خالل املناقشــة، ومحاولة كتابته ولو من بــاب املجاملة، وفي حال 
املناقشة أونالين، ميكن عوضا عن ذلك هز الرأس تعبيرا عن االهتمام 
واملوافقة، مقرونا بكلمات تعبر عن الشــكر واالستعداد لألخذ بأي 
مالحظات أو تعديالت، مبــا يوجد نوعا من التآلف بني املتحاورين، 
كما أن هناك قاعدة مهمة، وهي أن ليس كل ما يقال ســيحدث، وأن 
املشرف على الرسالة لن يؤيد كل التعديالت املقترحة، ورمبا من بني 

مائة تعديل مقترح سينفذ عشرون فقط. 
الوصــول لنهاية مرحلة الدكتوراه ليس بالســهولة التي يظنها 
البعض، وفترة مناقشة رسالتها ال بد أن تتوج بفوائد وخبرة عملية 
للطالب واملناقشــني، وأن تضيف معلومات جديدة وحقائق ينتجها 
احلوار العميق، الذي سبقه جهد بحثي مميز وأعضاء جلنة مناقشة 

بذلوا ما في وسعهم قبل ساعات املناقشة وأثناءها.

محلك سر

كونوا
أنتم التغيير

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وقفة

قمة النجاح 
في قطر

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

بالشكر اجلزيل الى وزير اإلعالم والثقافة 
عبدالرحمن املطيري على مبادرته في 
إعفاء دور النشــر احمللية من رسوم 
االشــتراك في املعرض، وهي خطوة 
مشكورة في تشجيع دور النشر بعد 
توقف أحلقها ضــرر بالغ في صناعة 
الكتاب بســبب جائحة كورونا، حيث 
ان اجلمهور متعطش حلضور معرض 
الكتاب من جديد والذي يعد تظاهرة أدبية 
ثقافية جتمع عشاق األدب والقراءة في 
كل عام امتدت منذ انطالق معرض الكتاب 
األول في نوفمبر ١٩٧٥، حيث يشهد هذا 
العام مشــاركة مؤسسات ودور نشر 
محلية وأجنبية من داخل البالد وخارجها 
بشكل يليق باملشهد الثقافي الكويتي 
والعربي، ويؤكد مكانة معرض الكويت 
للكتاب الدولي في خارطة معارض الكتب 
العربية، ومن املتوقع أن يشهد املعرض 
هذا العام مشاركات بإصدارات مميزة 

من دور النشر.

األدباء الكويتيني ورئيس اللجنة اإلعالمية 
والعالقات العامة بالرابطة سعدت جدا 
كمحب للقراءة واألدب بعودة معرض 
الكتــاب الدولي في دورته اخلامســة 
واألربعــني بعد غياب امتد لســنتني 
متتاليتني بسبب جائحة كورونا، والذي 
يعقد في الفترة من ١٦ إلى ٢٦ من نوفمبر 
اجلاري، وفي هذه املناسبة اود ان اتقدم 

معهم وكأنه صديقهم من خالل إلغائه 
حلاجز الفارق العمري بينه وبينهم، كان 
محبا للحياة ومحبا للنجاح واإلجناز.. 
وعاشقا لوطنه الكويت. نسأل اهللا له 
الرحمة واملغفرة وان يســكنه فسيح 

جناته.
٭ املنطقــة احلرة: قبل أن أكون صاحب 
دار نشر وعضو مجلس إدارة رابطة 

نتقــدم بخالــص العــزاء لعائلة 
السنعوسي الكرام واألسرة اإلعالمية 
لوفاة اإلعالمي الكبير محمد السنعوسي، 
سائلني املولى القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر 
والسلوان، شخصية استثنائية في كل 
شيء ترك بصمات ال تنسى في اإلعالم 
الكويتي والعربي، وإجنازاته مضيئة في 
املشروعات السياحية التي كانت في قمة 

بريقها خالل عهده، 
ميتلك شخصية رائعة يدركها من 
يعرفه عن قرب بكــرم أخالقه وحبه 
ملساعدة اآلخرين وسهولة الوصول اليه 
ملن ميتلك اجلدية في العمل واإلجناز، 
حيــث ال يبخل عليه بالدعم والتوجيه 
وأخذ املعلومات التي يريدها، تشرفت 
في تكرميه بحملة الكويت تقول شكرا، 
كما كنت اسعد كثيرا عندما أقابله مع 
أحفاده مساء كل جمعة في أحد مجمعات 
الترفيه لألطفال، حيث جتده يلعب ويلهو 

الغمندة

في وداع 
السنعوسي

malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

السياحية، واختار  لشركة املشروعات 
ان يســتقيل ويكمل مسيرته في عالم 

التجارة احلرة. 
تقلد منصب وزير اإلعالم في حكومة 
ســمو الشيخ ناصر احملمد في فبراير 

.٢٠٠٦
وكان له دور أكادميي بارز في كلية 
اآلداب جامعة الكويت، فقد نال عضوية 
مجلس الكلية ٢٠١١-٢٠١٢، وتعدت إجنازاته 
وطننا الكويت في مجال السينما، فكان 
رحمه اهللا رئيس ومدير عام الشــركة 
الســينمائي -  العاملية لإلنتاج  العربية 
البحرين. واملؤسسون - حكومة الكويت 
وليبيا واملغرب عام ١٩٨٤ - ١٩٨٩، ورئيسا 
ومديرا عاما، لشركة HIT FILMS - هيوس.

 وأما ما أكتبه وشعور احلزن املتفاقم 
في داخلي لرحيله.. فأعزي أسرة الفقيد، 
وأعزي اإلعالم الكويتي. والفني ومحبي 
الراحل.. إنا هللا وإنا إليه راجعون.. محمد 
السنعوسي الرائد في اإلعالم والفن في 

ذمة اهللا.

وفكر فني متنقل يجب أن يستســقى 
من خبرتها.. عمــل بجهد، رحمه اهللا، 
الــرواد في اإلعالم  فأجنز، وهو أحد 
الكويتي ومؤسس لروافد ومؤسسات 

الفن الكويتي األصيل. 
للسينما،  الكويت  فقد أسس نادي 
وفرقــة التلفزيون للفنون الشــعبية، 
وحني تقاعده من وزارة االعالم لم يضع 
إلجنازاته حدودا، فقد عمل مديرا عاما 

باإلجنازات، ملع جنمه، رحمه اهللا، وذاع 
صيته وشهرته مبا امتلكه من كاريزما 
اعالمية مميزة.. خصوصا في برامجه 
احلوارية التي تناولت قضايا إصالحية 
محلية ووطنية، ونزوله في امليدان في 
رحلة استقصائية.. قلما جند هذا اخلط 
االعالمي املتمكن في برامجنا وإعالمنا 

الكويتي اليوم. 
هذه القامة الوطنية مدرسة اعالمية 

الوزير  الكبيــر  توفي اإلعالمــي 
القامة  السنعوســي،  األســبق محمد 
اإلعالمية الكبيــرة الذي عاصر بدوره 
الكويت، ونعت  الشــاملة في  النهضة 
األوساط االعالمية والسياسية الكويتية 
واخلليجية والعربية الراحل ملســيرته 
الطويلة وإجنازاته، مبا قدمه في املجال 

االعالمي احمللي والعربي والدولي.
لقد كان الراحل محمد السنعوسي، 
رحمــه اهللا، من املؤسســني لتلفزيون 
الكويت الرســمي عــام ١٩٦٠، وتدرج 
بعمله كمسؤول تنفيذي وتنسيقي للكثير 
من البرامج، تنوعت أدواره بني االخراج 
واإلعداد واإلنتاج ومنها مساهمته بإنتاج 

فيلمي الرسالة وعمر املختار.
 تنقل في وزارة االعالم بني مناصب 
عدة منذ عام ١٩٦٤، حيث أصبح مراقبا 
للبرامج في التلفزيون ثم مديرا عاما ثم 
وكيال مســاعدا لشؤون التلفزيون في 

الوزارة حتى ١٩٨٥.
ومع هذه املســيرة الطويلة املليئة 

سلطنة حرف

الرائد محمد 
السنعوسي.. 
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