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تتميز اجلمعيــات التعاونية بأمرين ال ثالث لهما 
يجعالها أداة سريعة وفعالة لتغيير األمور في الضاحية 
إلى األفضل واألجمل، وهما الوفرة املالية وســهولة 
وسرعة اتخاذ القرار، عكس الوضع في اجلهات احلكومية 
اخلدمية، حيث يخضع القرار لسلســلة طويلة من 
املعامالت والدوائر األخرى، والتي قد «ينام» املوضوع 

عندها فترة طويلة حتى يكاد ينساه الناس.
والزراعــة التجميلية هي من أهم أوجه اخلدمات 
اجلميلة التي تســتطيع اجلمعية تقدميها للمنطقة، 
وهنا أقترح وسيلة سهلة ورخيصة تتيح للجمعيات 
تخضير املنطقــة وجتميلها بالكامل دون بذل تكلفة 
كبيرة قد تعترض عليها اجلهات الرقابية في وزارة 
الشؤون بحكم أن هناك مؤسسة حكومية أخرى هي 
املعنيــة بتخضير املنطقة وهي هيئة الزراعة، فلماذا 
تبذرون أموال املساهمني في أمر تكفلت به احلكومة؟

الطريقة التي أقترحها على جميع اجلمعيات هي 
تأسيس مشتل صغير يحتوي على آالف البذور لألزهار 
واألشجار اجلميلة والتي تكاد ال تكلف شيئا، وهي 
في بداية منوها وال حتتاج إلى مساحة كبيرة وتوظف 
عليها شخصا واحدا فقط ال غير للعناية بها واالهتمام 
بها حتى تكبر وتنمو فال تدور سنة واحدة حتى يتوافر 
لدى اجلمعية مئات األشجار وآالف الورود املشكلة 
واجلميلة لتنثرهــا وتزرعها في كل أرجاء ودوارات 
الضاحية ثم تأخذ بذورهــا وتعيد الكرة مرة أخرى 
السنة القادمة، وهكذا ندخل في دورة جميلة لزراعة 
جتميلية ال تكلف الكثير، ونكون قد حولنا جميع زوايا 
ضواحينا إلى مناظر جميلة ومنعشة بفضل الورود 

ذات األلوان املختلفة واألشجار اجلميلة.
كذلك أمتنى من سكان الضواحي امليسورين أن 
يساهموا بجهد جتميل وزراعة ضواحيهم وليبدأوا 
بالدوارات القريبة من بيوتهم وشــوارعهم ليركزوا 
عليها جهدهم وبعض «مالهم». وأقترح كذلك تكرميا 
لهم أن تتم تسمية الدوار باسم الشخص الكرمي الذي 
تبرع بتجميله كبادرة لتشــجيع اجلميع على عمل 

نفس الشيء.
٭ نقطة أخيرة: اخلضرة شــيء جميل ومنظر الورود 
في العديد من زوايا الضاحية أمر مبهج ويدعو الناس 

للتفاؤل ومينحهم إحساسا جميال.
من هنا يجب إعطاء هذا املوضوع أقصى اهتمام 
إدارات اجلمعيات التعاونية التي انتخبها املساهمون 
خلدمتهم، وأي خدمة أفضل من نشر التفاؤل واجلمال 

في ضواحيهم؟

الــدول يرمز ملؤسســاتها  علــم 
ومناسباتها وثرواتها وهو إرث تاريخي 
وجغرافي اجتماعي وإنساني ترفع له 
الرؤوس تقدير واحتراما، ال عبادة أو 
مجرد كالم، أو دون رعاية ملواقع رفعه، 
كما يحصل أحيانا بجهالة ملعانيه وحقوقه 
املوازية لتلك األوصاف، عندما يتجاوز 
االنفعال لرفعــه الفعل بوضعه ملواقع 
ال يجب رميــه فيها بحجة االحتفاالت 
الوطنية والرياضية واألفراح الشعبية 
وغيرها الكثير خللط املشاعر، وإهماله 
أحيانا مرفوعا على مؤسسات حكومية 
وجتارية ورياضية بصورة رثة مزرية 
بنسيان تبديله أو تعديله فيتألم الوطنيون 
املخلصون من مثل هذه احلالة بني يدي 
جهاله على األتربة واألرصفة واحلدائق 
املهملة، وبالتالي البد من وقفة من اجلهات 
الرسمية ملنع كل ذلك احتراما لهذا الرمز 
وعدم جهالة معانيه كما سبق وذكرنا 
ووصفنا بأنه يعد رمزا للشعوب واألمم.

ونحن نشاهد كيف يتم تقدير العمل 
وحمايته من ممثلي الدول األخرى في 
كل مناســباتهم الرسمية دون مساس 

لتلك املشاعر!
ومبناســبة التجمع الكروي لكأس 
العالم لكرة القدم، والتجمع السياسي، 
االقتصادي لقادة دول اخلليج والعالم 
العربــي مع العمــالق الصيني متنينا 
كمواطني خليجنــا علما خاصا يرفع 
بجانــب تلــك األعالم الدولية باســم 
مجلس التعــاون اخلليجي وتكون له 
صفة الرســمية للمناسبتني الرياضية 
واالفتصادية، والسياسية بذات املسمى 
اخلليجي املذكور السيما في هذه القمم 
حتت رعاية الشــقيقة الكبرى اململكة 
العربية الســعودية وشــقيقتها دولة 
قطر الشك متكننا من رفع تلك الراية 
للمناسبتني رسميا مبا يليق بهما بعلم 
خاص يرفرف مع أعالم الدول املشاركة 
بكل تقدير واحترام ألهمية املناسبتني، 
املعنية بدولنا اخلليجية  وتأكيد اجلهة 
والعالم ملعاني العلم كرمز للشعوب واألمم 
البد له أن يحترم كما أسلفنا للتذكير 
وعليكم التدبير، واهللا ولي الصادقني، 

ودمتم ألمتكم أوفياء مخلصني.

برامج هادفة
في فضاء اإلعالم الكويتي

د. ناصر أحمد العمار

د.ناصر أحمد العمار

اإلعالم الذكي كقوة ناعمة ميكن اســتثماره في 
عملية إيصال الرسالة اإلعالمية املطلوبة، فإذا فهمنا 
الغرض من اإلعالم وبالتحديد البرامج املراد تنفيذها 
وتقدميها للجمهور فسنحقق النجاح في إيصال الرسالة 
املطلوبة، وقد حتقق ذلك مع برنامج تلفزيوني يعده 
ويقدمه أحد اإلعالميني الكويتيني املخضرمني يطل على 
جمهوره من نافذة إحدى قنواتنا الفضائية في العاشرة 
من مساء كل يوم خميس وعلى الهواء مباشرة، تقوم 
فكرته على إجراء لقاء مع سجناء من داخل زنازينهم 
ليسردوا للمشاهدين أسباب دخولهم السجن، متهمني 
كانوا أم مدانني (رجاال/ نساء)، استطاعوا من خالل هذا 
البرنامج - رأي كاتب السطور - إبراز النقاط التالية:

١ - وجود قاســم مشــترك بني هؤالء السجناء 
املشــاركني في حلقات البرنامــج يعكس فيضا من 
مشاعر احلسرة والندم وضياع سنوات العمر خلف 
الغضبان، لعلها تكون رسالة لكل من ال يعي وال يدرك 
معنى عقوبة حبس احلرية وضياع سنوات غالية من 

العمر خلف الغضبان. 
٢ - أن حديث السجناء له طابع االعتراف الضمني 
لألخطاء واجلرائم التي ارتكبوها، واعترافاتهم تلك هي 
التي نسعى إليها كأفراد املجتمع باعتبارها أحد أهم 
أســس خفض اجلرمية ومواجهتها قبل وقوعها، بل 
وبتقومي سلوك املنحرفني وشديد االنحراف وتوجيههم 

إلى جادة الصواب. 
٣ - حلديث السجناء املشاركني في البرنامج سمة 
التضرع وطلب العفو واملغفرة من رب العزة واجلالل، 
وهنا دعوة خالصة لتقوية العالقة مع اخلالق عز وجل، 

خاصة ملن ألهتهم متع احلياة وبهرجتها. 
٤ - استدرار عطف املشاهدين وطلب الصفح عنهم 
يؤكد استثمارهم لعقد مثل هذه اللقاءات وإيصال رسائل 
توعوية وحتذيرية لكل من تسول له نفسه من أصحاب 
النفوس الضعيفة اغتراف اجلرائم، وأن ثمن اخلطأ 
واخلطيئة باهظ جدا، وخسارة الفرد ملكانته االجتماعية 
بدخول السجن هي اخلسارة األكبر بكل املقاييس. 

٥ - للحريــة ثمن وقيمة عظمى ال يقدرها إال من 
فقدها، فكانت لرسائل املسجونني املشاركني في البرنامج 

تساؤل مهم وهو: هل سيقبل املجتمع توبتهم؟
أما اجلزء األخير من البرنامج فقد خصص حملاورة 
ضيوفه حول ما ســمعوه على لســان السجناء عن 
أنفسهم ومبررات ما ارتكبوه من جرم للتعقيب عليه، 
وإبداء وجهات النظر العلمية واملهنية ضمن إطار عام 
يفسر ظاهرة الســلوك اإلجرامي وتداعياته، بهدف 
إيصال رسائل توعوية غاية في األهمية، إذ إن الكثير 
من قضايا السجناء عند ذكرها بألسنتهم القت ردود 
أفعال جيدة، فلم يعد املشاهد مستهلكا لفقرات البرامج 
لتضييع الوقت فقط بقدر ما يتلقى رسائل غاية في 
األهمية، منها توعية املجتمع وحتذير البعض منهم، 
هذه الرسائل حملت في طياتها رؤى واضحة املعالم 
لكل مارق، أو من أوشك على الوقوع بسيئ األعمال، 
أعتقد أن هذا أحد أهم أهداف مثل هذا البرنامج الذي 

أمتنى له وألمثاله املزيد من النجاح.

قد ال نكون مبالغني إذا ما حتدثنا 
عن قضية الفساد في بلدنا احلبيب، 
وذلك بالنظر ملا يحدثه الفســاد في 
أي مكان يحل به. وحديثنا املتواصل 
واملستدام عن الفساد هو حاجة ملحة، 
مثلما احلاجة ملحة لقضايا أخرى مهمة 
مثل الصحة والتربية، فالفساد يشكل 
قضيــة محورية في أي نقاش أو أي 
حوار يجري في املشهد الداخلي وعلى 
صعيد أداء نواب األمة حتت قبة البرملان. 
والتي يجب من خاللهم سن القوانني 
املشددة واملهمة حملاربة الفساد والقضاء 

عليه في مهده. 
العاملية وضعت  الفســاد  فأرقام 
الكويت ضمن مستويات عالية اخلطورة 
في مؤشر الفساد العاملي، األمر الذي 
يهدد مستقبل البالد على املدى البعيد، 
وذلك وفقا لتلك اإلحصائية. وبالتالي 
فإن احلديث اليومي عن الفساد يشكل 

خبزا يوميا للجميع. 
وإذا ما حتدثنا عن أنواع الفســاد 
لدينا فإننا نــورد على رأس القائمة، 
التمصلح «إن جاز لنــا التعبير» في 
وزارات الدولة من وراء احملسوبيات 
لبعض املتنفذيــن في تلك الوزارات، 
وتشكل تلك بؤرة مهمة وخطيرة في 
آن معا، حيث من السهولة مبكان حدوث 
وقائع للفساد، وعلى سبيل املثال، وليس 
بعيدا عما حصل مؤخرا من أذى طاول 
بعض مشــاريع الطرقات والشوارع 

والتي كشفتها األمطار األخيرة.
فهنا جند بؤرة مهمة للفساد، ويجب 
أن يتم التحقيق في هذا األمر والبحث 
اجلدي عن وجود شبهة فساد يتمثل 
في عدم املطابقة مع املواصفات الدولية 

املعتمدة!
ونقولها اليوم ونكررها كما أسلفنا 
من قبل، بأن احلكومة مطالبة حاليا أكثر 
من أي وقت مضى باالستمرار في فتح 
ملفات الفساد وتكثيف حمالت الرقابة 
بشتى أشكالها، وخاصة في أي مواقع 
يتوقع ظهور شبهات فساد فيها. ومن 
ناحية أخرى نقول إن كل طرق الدمار 
تبدأ وتنتهي بالفساد، تلك اآلفة التي 
باستطاعتها تدمير مجتمع ودولة بكاملها 
مهما كانت متلك من مقومات اقتصادية 
أو اجتماعيــة وغيرها، فلتكن البداية 
في أي مســعى للحكومة هي محاربة 
واحتواء مواطن الفساد. واهللا املوفق.

في نفسي الرئيس الصيني شي جني 
بينغ مزيدا من التفــاؤل حينما قال.. 
إن املنفعة املتبادلــة هي القوة الدافعة 
للعالقات الصينية - العربية متثلت في 
حجم التبادالت مع الدول العربية التي 

بلغت ٣٠٠ مليار دوالر.
ومن نتائج القمة السياسية املصيرية 
في املنطقة اخلليجيــة والعربية، دعم 
الفلسطينية  القضية  الصيني  الرئيس 
وضرورة إيجاد احللول السلمية لتحقيق 
السالم في املنطقة متفقا مع توصيات 

القمة اخلليجية مجتمعة.
وقــد حث صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان في كلمته على 
ضرورة التزام إيران باالتفاقيات والعهود 
واملواثيق التي تكفل أمن جاراتها وعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول 

العربية.
واستنكرت القمة اخلليجية األعمال 
اإلرهابية التي ترجمها تفجير إسطنبول 

وراح ضحيتها العشرات.
يبدو أن التعاون لن يشــمل فقط 
اجلانب االقتصادي والسياسي بل الثقافي 
بل على نطاق واســع لدول الصني في 
اخلليج والعالم العربي، متيزت توصيات 
القمة اخلليجيــة والقمتني الصينية - 
اخلليجية والصينية - العربية بتفاؤل 
مبستقبل أفضل لدول املنطقة من خالل 
انطالقة استراتيجيات التعاون الصيني 

- اخلليجي والعربي.

متتلك القرار بالسابق، فالكل يعلم أن 
كثيرا من املناصب في السابق كانت 
متنح بحســب الوالءات الشخصية 
ووفق نظام احملســوبية، فكم من 
ضابط مجتهد ظلم بسبب الواسطات 

واحملسوبية.
٭ نقطة أخيــرة: معالي الوزير، توجد 
مناشدات إنسانية من إخوانك من فئة 
«البدون»، يرجونك التدخل السريع 
حلل مشــكلتهم مع جلنة املقيمني 
بصورة غير قانونية، فاللجنة ترفض 
جتديد البطاقة األمنية قبل دفع تنفيذ 
أحكام املــرور، وهناك من ال ميلك 
قيمة هذه املخالفات، وفي الوقت ذاته 
اللجنة عّممت على اجلهات احلكومية 
وغير احلكومية وضع شرط البطاقة 

الصاحلة للحصول على وظيفة!
فنظرة عطف على أحوال هؤالء 
ستسجل في تاريخك، راجني أن تكتب 

في ميزان حسناتك.

ميت بأي شــكل من األشكال للعالقة 
بني البلدين، وأرى أيضا أن هذا القرار 
سيسهم في تغيير خريطة العمالة في 
الكويت، وسيكون له صدى قوي مستقبال 
في إعادة توزيع التركيبة السكانية، وكذلك 
تطوير املنظومة االقتصادية فاالستعانة 
بالعمالة ذات الكفاءة ستسهم في إدارة 
املشاريع اخلاصة باملواطنني بشكل أفضل، 
وهذا ما ســينجم عنه حراك اقتصادي 
بالقطاع اخلاص، وسيســهم أيضا في 
تخفيف األعباء عــن الدولة، وذلك من 
خالل ضبط سوق العمل وفي كل قرار 
تتخذه حكومة العهد اجلديد، ونرى فيه 
أنه خطوة ســتدفع بنا لألمام سنكون 
داعمني ومســاندين له، ونقدر جميعا 
حجم املســؤولية التي تقع على كاهل 
وزير الداخلية وصعوبة املهمة، إال أننا 
نعلم في قرارة أنفسنا أنه سيتفوق على 
جميع توقعاتنا وان إخالصه ووطنيته 
سيدفعانه لتقدمي األفضل لكويتنا الغالية، 
واضعا مخافة اهللا سبحانه أمام عينيه، 
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه.

وقد تقصــر، وقد ترهق وقد تصفو، 
وقد تضحك وقد تبكي، حتى يقدم بال 
هيبة أو تردد، يختارنا واحدا إثر آخر.. 
(ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون).
هذا الصباح مر فــي فمي، ولكن 
سأجعله حلو املذاق بالدعاء والتوسل إلى 
اهللا أن تكون أختي وصديقتي وحبيبة 
قلبي وفيقة ووالدينا ووالديها وجميع 
املسلمني األحياء منهم واألموات ينعمون 

باجلنة.
نعم للمــوت جالل أيها الراحلون، 
كما له مرارة وألم وشعور بالغ بالفقد، 
نحن وحدنا من متتد به احلياة نبكيكم، 
ونذرف الدمع في وداعكم، ونشيعكم 
ملثواكم األخير، ونحن ال نكاد نصدق 

أننا لن نراكم بعد اليوم.
ولكن الدعاء مســتمر واألمل باهللا 
العظيم كبير بأن نلتقي باجلنة ومعنا 
كل املسلمني األحياء منهم واملتوفون 
وان يحسن خواتيم أعمالنا رب العاملني. 
أختك التي أحبتــك ومازال احلب 

قائما.

والصينية ودول العالم أن املشــاركني 
اتفقــوا في القمة العربيــة - الصينية 
األولى، التي عقدت عقب القمة اخلليجية 
- الصينية، على تعزيز الشــراكة في 
تنفيذ «مبادرة احلزام والطريق»، وعقد 
النسخة الثانية للقمة الصينية - العربية 
في بكني على أن يحدد موعدها الحقا 

بالتشاور بني الطرفني.
وقد أكد البيان اخلتامي للقمة «على 
رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية 
بذريعة احلفاظ على الدميوقراطية»، كما 
نص البيان على أهمية أن «يكون التعاون 
الدولي في مجال حقوق اإلنسان قائما 
على أساس االحترام املتبادل، ورفض 
تسييس القضايا احلقوقية واستخدامها 
أداة ملمارســة الضغــوط على الدول 

والتدخل في شؤونها الداخلية».
وعلى مدى املستقبل املنظور، بعث 

اإلنسانية التي حتتاج الى النظر بعني 
الرحمة للمواطنني واملقيمني والتغاضي 
عن أمر ميكن حله دون الدخول في 
تعقيدات التفصيالت األمنية. وأيضاً 
هناك بعــض الكفاءات من الضباط 
املشــهود لهم بالنزاهة واألمانة لم 
يحصلوا علــى فرصتهم، ألنهم لم 
يكونوا محسوبني على أطراف كانت 

كان هناك حترك برملاني في مصر.
إال أن أعــراف اإلصالح تتطلب أن 
تدار األمور مبزيد من احلكمة والصبر، 
وهذا ما يفعله حقا وزير الداخلية فهو 
يرى املردود املستقبلي لقراره ودوره 
في تنظيم أمر جلب العمالة واالستعانة 
بأفضل الكوادر التي تفيد منظومة العمل 
وتسهم في تقدمها وليس العكس وحتقيق 
توجه الدولة نحــو التكويت، وان هذا 
القرار شــأن تنظيمي داخلي بحت ال 

كل مراحل حياتي، لم أســمع منك أو 
أرى ما يكدر خاطري حتى لو بحرف. 
هذا الصباح مر في فمي، تتدحرج 
الذكرى بني زوايا العتمة، وخواطر البوح، 
ال الدمع يكفكف آالم الرحيل، وال الوجع 
الضارب في أعماق النفس يخفف لوعة 
الفقد، وال التوقف عند محطات الرفاق 

يجلب شيئا من السلوى.
للموت جــالل أيها الراحلون، ولنا 
من بعدكم انتظار في محطات قد تطول 

الصينيــة قد انطلقت مــع رؤية دول 
املجلس في تعزيز التنمية املســتدامة، 
كما وقعت الكويت ودول اخلليج على 
االتفاقيات واملعاهدات الثقافية والتعليمية 

مبشاركة اخلبرات مع الصني.
كويتيــا، ســبق أن الكويت فعلت 
االستراتيجيات االقتصادية مع الصني 
اخلاصة برؤية كويت ٢٠٣٥ في عهد سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، وتفعيل االستراتيجية وفق ما رآه 
اإلصالحي الكبير املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ ناصر صباح األحمد، رحمه اهللا، 
لتكون اليوم انطالقتها احلقيقية بالتكامل 
مع االتفاق الصيني - اخلليجي ممثلة 
عن صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا.
وذكرت وســائل اإلعالم اخلليجية 

واجب من خالل حث املسؤولني في 
الوزارة على اتباع سياســية الباب 
املفتوح لتلقي شــكاوى ومعامالت 
املواطنني واملقيمني، وعلى أن يكون 
حسن املعاملة هو األساس قبل تطبيق 
القانون على اجلميع ودون تعسف أو 
متايز دون أن مينع ذلك من اللجوء 
إلى روح القانون في بعض احلاالت 

توســيع دائرة ترتيب األوراق، وإعادة 
إلى نصابها الصحيح، فالعمالة  األمور 
في الكويت ال غنى عنها، إال أن أمر جلب 
العمال يحتاج إلى مزيد من الترتيب، بعيدا 
عن عشوائية القرار والتي تشكل خطرا 
على الكويت وعلى الوافد نفسه، كما أن 
القرار يتعلق بالشق األمني، وجزء من 
املخطط األمني للمرحلة املقبلة أدرك متاما 
أن وزير الداخلية يعلم حجم ردود الفعل 
التي ستترتب على هذا القرار، وبالفعل 

واألرض، كانــت ومازالت غالية على 
قلبي، وكم هي الكتابة صعبة فيها، لعظم 
ما تشعر به الصديقة نحو صديقتها، 
تخونني العبارات املناسبة بهذا املصاب 
التي لم ميت  اجللل، وفيقة صديقتي 
ذكرها عندي وكل من يعرفها من األهل 
والصحبة ال نســتطيع أن نعبر عن 
مدى احلزن في القلب، فقط نشــارك 
بها األهل واألصدقاء لندعو لها بالرحمة 
والرضوان، كم كنت وما زلت أختي في 

انتهــت في الرياض يــوم اجلمعة 
املاضي أعمــال القمة الـ٤٣ لقادة دول 
التعــاون اخلليجــي، والقمة  مجلس 
اخلليجية - الصينية والقمة العربية - 
الصينية بحضور عدد من القادة العرب 

والرئيس الصيني شي جني بينغ.
وجاءت القمة الصينية - اخلليجية 
بالتأكيد على الشراكة بني الصني ودول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية 
في تفعيل سبل استراتيجيات التعاون 
االقتصــادي بني الصــني واملنظومة 

اخلليجية والعربية.
 وانتهى البيــان اخلتامي بالتأكيد 
على دعم املجلس األعلى ملجلس التعاون 
اخلليجي لقرارات مجموعة «أوپيك بلس» 
(+OPEC) لتحقيق التوازن في أسواق 

النفط.
وفي البيان أيضا تعزيز ألمن دول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك بالتأكيد 
على قوة ومتاسك مجلس التعاون، وأن 
أمن دول املجلس «كل ال يتجزأ، وفقا ملبدأ 
الدفاع املشترك ومفهوم األمن اجلماعي».
ألقاها  التي  االفتتاحية  الكلمة  وفي 
ولــي عهد اململكة العربية الســعودية 
ورئيس وزرائها صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان، ذكر أن القمة 
تؤســس ملا وصفها بانطالقة تاريخية 
جديدة لعالقــات الصني بدول اخلليج 

والعالم العربي.
وعليــه تكون القمــة اخلليجية - 

بادئ ذي بدء، نقول للنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد، نحمد اهللا على 
سالمتك وطهور إن شاء اهللا، ولعل 
هــذه الوعكة الصحية التي أملّت بك 
وألزمتك البيــت برهة قصيرة من 
الزمن فتحت لك نافذة جميلة ترى من 
خاللها وبهدوء دعاء القلوب الصادقة 
لك من أهل الكويت وحرصهم الشديد 
على االطمئنان على صحتك وخوفهم 
عليك، وهذا التعاطف الشعبي الالفت 
للنظر لم يحصل عليه أي وزير قبلك، 
وأعتقد أن هذا ما دعاك إلى نشــر 
املتضمنة شكرك  رسالتك اجلميلة 

وامتنانك ألهل الكويت.
اآلن يا شــيخ طــالل، وبعد أن 
رأيت بــأم عينيك كل هذا التعاطف 
الشــعبي وثقة الناس بك أصبحت 
املسؤولية التي حتملها على عاتقك 
أكبر ورد اجلميل لهذا الشعب الوفي 

أؤمن بشدة بأن اإلصالح ال يعتمد 
باألســاس على جهد منفرد، وإمنا هو 
نتاج تناغم وتعاون بني جهات عدة، كل 
منها ميضي في طريقه إلزالة العقبات 
التي تواجه املنظومة ككل، وهذا ما سار 
على نهجه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ 
طالل اخلالد، حينما أصدر قرارا بإيقاف 
العمل باملرســوم رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩

بشأن مذكرة التفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن 
ربط أنظمــة القوى العاملة بني البلدين 
إلكترونيا، وملن ميعن في األمر سيتضح 
له أن ذلك القــرار يعد إصالحيا بعيدا 
عن أي شؤون سياسية أو ديبلوماسية 

خارجية.
ولعل هنالك تساؤالت كثيرة حول 
إصدار هذا القرار في هذا التوقيت، وتكمن 
اإلجابة في أن حكومة العهد اجلديد بقيادة 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، بدأت فعليا في 

كم هي األيام متر سريعا نحسب 
الوقــت، والوقت بكل دقه يحســبنا 
ويحسب كل ثانية متر علينا، إذا اخلير 
والعطاء دربك ومسارك في طاعة اهللا 
لتْقُرب إلى اهللا بكل شــيء يعود إليك 
باملنفعة وفعــل اخلير وتقدمي أفضل 

األعمال لتفوز باملغفرة والرضوان.
اليوم ١٢/١٢ متر سنة ليست سريعة 
، فذكرى صديقتي وأختي وحبيبتي  عليَّ
منذ أن كنا صغارا كل يوم في غرفتي 
صورتها أبروز املكان فيها وأدعو اهللا 
لها باجلنــة، إنها لفاجعة عظيمة موت 
الصديقة، فالصديقة في بعض األوقات 
تكون مبنزلة األخت إذا صدقت الصداقة، 
نعم رحمها اهللا كانت صادقة بكل شيء 
وحبي لها وصداقتي كانت أجمل شيء 
في حياتي، لذلك قد تعجز في التعبير عن 
موت صديقة غالية، إنها وفيقة مبارك 
احلمد الصباح الــذي يصادف اليوم 
مرور سنة على وفاتها، إنه ألم ممزوج 
بالدعاء للمتوفاة بالرحمة واملغفرة، وأن 
السموات  يسكنها اهللا جنة وســعها 
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