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الهيئة اخليرية   ثّمن رئيس 
العاملية د.عبداهللا  االســــالمية 
املعتوق انطالق املشروع الطالبي 
اخليري العاملي «ادفع دينارين 
واكســــب الدارين» بوصفه اول 
مشروع من نوعه يستهدف تفعيل 
دور الفئة الشبابية الطالبية في 
العمل اخليــــري، وتنمية  اطار 
طاقاتهم جلهة العطاء واملبادرة 
واإلحساس باآلخرين، الفتا الى 
ان املشروع يأتي بإشراف ورعاية 
الهيئة اخليرية وبالتعاون مع 
املؤسسات الطالبية في اجلامعة. 
وقــــال د.املعتوق فــــي تصريح 
صحافي اننا في الهيئة اخليرية 
نشجع األفكار الشبابية اجلادة 
وندعم أنشــــطتهم، مشيرا الى 
ان هذا املشــــروع يفتــــح آفاقا 
جديدة للتعاون والتعرف على 
شريحة مهمة متثل جزءا كبيرا 
الكويتي، وأعضاء  من املجتمع 
هذه الشــــريحة لديهم مخزون 
الطاقــــة والرغبة في  هائل من 
االجناز، مؤكدا ان العمل اخليري 
التطوعــــي ال يقتصر على كبار 
السن واملوظفني بل يشمل جميع 

شرائح املجتمع.
  وأضاف د.املعتوق ان الهيئة 
اخليرية بعد مرور ٢٥ عاما على 
تأسيسها أصبحت مؤسسة رائدة 
ال يقتصــــر عملهــــا على جمع 
األمــــوال وتقدميها للمحتاجني، 
الى تعزيز  بل تســــعى جاهدة 
العمــــل اخليري وزرع  أدبيات 
مفاهيمه في مختلف شــــرائح 

املجتمع صغارا وكبارا، وتشكيل 
مجتمع خيري واع، موضحا ان 
املشروع الطالبي «ادفع دينارين 
واكسب الدارين» يهدف الى دعم 
املشاريع التعليمية والتثقيفية 
ومحو األمية في العالم اإلسالمي 
مبساهمات شبابية كويتية، عبر 

منوذج شبابي خيري عاملي.
  وفي اإلطار ذاته، أعرب مدير 
الهيئة اخليرية د.سليمان  عام 
شمس الدين عن شكره للجهات 
الطالبيــــة املتعاونة مع الهيئة، 
والتي تتمثل في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويــــت واالحتاد العام 
الهيئة في  لطلبــــة ومتدربــــي 
«التطبيقي» وشعبة االقتصاد 
االســــالمي في وحدة االقتصاد 
االسالمي بكلية العلوم االدارية، 
مثمنا حماس الطلبة للمشروع 
وتفاعلهم مع فكرته وحرصهم 

على دعم العمل اخليري.

ألبنائنا داخل الصرح اجلامعي او ان نسمح 
لهم بالتطاول على الشيوخ، أليس شيوخنا 
هم الذين اخترناهم من مئات السنني وهم 
من نقلـــو الكويت من دولة صغيرة إلى 
دولة حتذو خطاها الدول األخرى وحتلف 
باسم شيوخها؟ لم هذا االستهداف الكبير 
لألسرة احلاكمة فاالستجوابات جند أن 

أغلبها للشيوخ».
  وأضافت «حدود الصراع السياســـي 
تبقى حتت قبة البرملان ويجب أال يتعدى 
إلى الشارع فالشارع لم ولن يحل املشاكل 
السياســـية، أليس الشعب الكويتي هو 
من انتخبكم أيها النواب؟ فأين انتم من 
استشارتهم قبل البدء باالستجواب؟ ألستم 
انتم املتحدثني بلسانهم؟ فكيف ذلك وهم 

غير راضني بأفعالكم؟
  بدوره قال الشيخ فهد النايف اجلابر 
األحمد حامال رسالة اجليل الشاب عن آخر 
التأزمي السياسي: «إلى كل حضري احتضن 
أجداده البحر وقال يا مال، إلى كل بدوي 
يطرق قلبه لصهيل اخليل وكان اسالفه 
الفرسان، إلى كل شيعي مأل قلبه احلب 
ألهل البيت الكرام، إلى كل ســـني تربى 
على ســـيرة الصحابة الراشدين العظام 
لن نفترق وكلنـــا للكويت، ونقول لكم 
تعبنا من الصراخ ونريد العيش في هدوء 
وسترجع الكويت كما عهدناها سابقا بإذن 

اهللا تعالى».
  من جانبه، أشار قال داود السلمان «أريد 
تلخيص املوضوع في ٣ رسائل أوجهها 
إلى كل من الشـــعب واحلكومة، كنا في 
السابق نفخر في اخلليج بدميوقراطيتنا 
فكانت دول اخلليج دائما تترقب اي مجلس 
من مجالســـنا وكنا دائما نفتخر بعالقة 
األسرة بالشعب والشعب باألسرة، أمتنى 
فعال أن يكون التواصل البرملاني داخل 
قبة عبداهللا السالم وان يكونوا منوذجا 
للجيل القادم والرسالة األخيرة أوجهها إلى 
سيدي رئيس مجلس الوزراء وأشكره على 
صبره وحتمله ملا جاء من البعض ومع 
هذا اجتهت إلى القضاء حلل هذه املشكلة 
فال جند هذا الشـــيء فـــي اي مكان آخر 
في العالم فهو القدوة العظيمة لتعليمنا 
لالجتاه الى القضاء لنأخذ القانون كأساس 

للتعامل بيننا.

حكومة أفضل من حكومة ناصر احملمد 
وسنندم اشد الندم إذا فقدناها».

  من جانبها، قالت اإلعالمية عائشـــة 
اليحيـــى في كلمتها «كنت أمتنى أن أجد 
ميكروفون تلفزيون الكويت بني مجموعة 
ميكروفونات القنوات التي حضرت وجاءت 
لتغطي هذا التجمع ألن الكالم الذي سيقال 
في هذه الندوة لصالح الكويت أوال وأخيرا 
لذا كان يجب أن يكون امليكروفون احلكومي 
موجودا، فنحن جنتمع اليوم جنتمع ألجل 

الكويت ومن أجل شعبها».
  وقالت اليحيي «إن ما نراه في الساحة 
السياسية الكويتية من جتاذبات يؤملنا، 
فوجودي خارج الكويت لم مينعني من 
تتبع وضع الساحة السياسية الكويتية 
املؤلم، خاصة حني أرى هذا االنشـــقاق 
وهذا التفرق والتحدي والتصدي وهذه 
األصوات املتعالية. لصالح من هذا االنقالب 
والتجمهر؟ فقـــد رأينا هذا التجمع على 
أيام املغفور له بإذن اهللا تعالى الشـــيخ 
الســـالم عند االعتداءات علينا  عبداهللا 
من قبل العراق عندمـــا هب الكويتيون 
الى بوسالم ألخذ السالح وفداء األرواح 
من اجل الكويت، املأســـاة التي أصبحنا 
نراها ونسمعها في الفترة األخيرة تتمثل 
فـــي التطاول والتلفـــظ بألفاظ ال تليق 
بأكادمييني، كيف نسمح لهم بالتدريس 

الراسخة التي تقول ان املواطن الكويتي 
مستهلك، فالصحيح ان املواطن الكويتي 
منتج ومبـــدع، ولكننا نحتاج إلى إدارة 
صحيحة تبرز الصالح من الطالح. كلنا 
كويتيون أتينا من بقاع األرض املختلفة 
ولكن والءنا يبقى للكويت، فيجب على 
كل مواطن أن يســـأل نفسه ماذا فعلت 
للكويت؟ فـ «رفقا بالكويت» هذا مطلب 
يجـــب أن يطالب به كل مواطن يقدم من 
خالل وظيفته خدمة اجتماعية يخدم بها 
دولته، ومن خالل اختيار النواب املمثلني 
عن الشـــعب الكويتي، فكرسي البرملان 
مكان حتاسب عليه فان لم تستطع إضافة 
اجلديد فأنت ال تســـتحق ان توضع في 

هذا املكان».
  وفي ختام كلمته قال املطوع: «يجب ان 
نشدد على أهمية الفصل بني السلطات مع 
ضرورة تعاونها ألنه من دون التعاون لن 
تصل إلى مرحلة متقدمة، فعدم التعاون 
واإلصرار عليه لن يوصلنا إلى الطريق 
الصحيح، والتعاون وحده في ظل الدستور 
هو الذي يؤمن مســـتقبال أفضل وحياة 
سياسية سليمة، فقانون حقوق املرأة لم 
يكن ليرى النور لوال تعاون السلطتني. 
ولوال أن حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد 
دائما ما متد يد العون لكان الوضع اليوم 
أشـــد تأزما وأنا على يقني أننا لن جند 

 دانيا شومان
  أجمع املشـــاركون في نـــدوة «رفقا 
بالكويت» التي أقامتها الناشطة السياسية 
جنالء النقي على التضامن وتأكيد الوالء 
لصاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد، وتأييدهم لسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وبدأت النـــدوة بكلمة للنائب عدنان 
املطوع الذي شدد على أنه ال توجد حكومة 
أفضل من حكومـــة ناصر احملمد، داعيا 
الكتل السياسية إلى االلتفاف والتعاون 
والتكاتف من أجل بناء الكويت بعيدا عن 

الصراعات السياسية.
  وقال املطوع خـــالل كلمته: «الكويت 
جوهرة حافظنا عليها في أوقات الشدة إبان 
الغزو العراقي الغاشم، واآلن نواجه تقلبات 
سياســـية داخلية متمثلة في نشر الفنت 
التجمعات السياسية  السياسية، وهذه 
لألسف تتناقض حتى في آرائها الداخلية 
وأعتقد أن هؤالء غفلوا أن الكويت ال تبنى 
من اجل جتمع سياسي ألن التجمع جزء 

من املجتمع وال يعتبر املجتمع بكامله.
  وعزا املطوع اإلحباط الوظيفي الذي 
ينتشر في الدوائر احلكومية إلى تدخالت 
السياسية، موضحا:  التجمعات والكتل 
«نعـــم هناك إحباط فـــي جميع الدوائر 
احلكومية وذلك بسبب التجمعات والكتل 
السياســـية فهي من تتسبب بتدخالتها 
بالتعيينات أو الضغط لتعيني أشخاص 
في الفشل اإلداري لكثير من املؤسسات 

احلكومية». 
  وأضـــاف املطوع «لقد اقســـمنا على 
اإلخـــالص للوطن ثم األمير وأن نحترم 
الدستور ونطبق قوانني الدولة وأن نراعي 
مصالح الشعب وأعماله» وهو قسم واضح 
وصريح، فأولئـــك الذين يدعون معرفة 
الدين ويعملون من خـــالل الدين وكأن 
البقية ال يعرفون الدين كان األجدر بهم 
أن يطيعوا ولي األمـــر أوال واالنصياع 
التجمعات  ألوامره، وقال: «إن خـــروج 
إلى الشارع وتهديدهم ووعيدهم يعتبر 
متاديا ال نرغـــب أن تكون الكويت دولة 
بوليسية ولكن البعض يفتقر إلى ثقافة 

احترام القوانني».
  واســـتطرد «نريد أن نغيـــر الفكرة 

احلد من انتشــــار الفساد وكشف 
املفسدين في الوقت نفسه. ودعا 
الصوان جميع النواب واملسؤولني 
والتيارات السياســــية وجمعيات 
النفع العام إلى الدفع باجتاه إقرار 
القانون حلماية املنصب العام من 
الفســــاد ومنع الرشاوى، مشيرا 
إلى وجود أمثلة كثيرة ملسؤولني 
عاديني خرجوا من مناصبهم وباتوا 
من أغنى األغنياء. وأشار إلى ان 
اطالع املواطنني على الذمة املالية 
للنواب من خــــالل إعالنهم عنها، 
الناخبني مبمثليهم في  يزيد ثقة 
املجلــــس ومينع الشــــبهات التي 
الوقت نفسه  تطالهم، مشددا في 
على ان الذمة املالية للنائب ما هي 
إال واجهة قانونية، وتبقى املبادئ 
التي يحملها النائب في داخله هي 
الوازع احلقيقي للتعبير عن مواقفه 

دون اي تأثيرات خارجية.

تكون املرحلة املقبلة مرحلة عمل 
وتعاون ملا فيه مصلحة الكويت 
وشعبها وأن تلتزم احلكومة ببرامج 
عملها وباحلفــــاظ على احلريات 
النواب على قسمهم  وأن يحافظ 
الكويت وتقدمي  بحماية مصلحة 
كل ما فيه اخلير للوطن واملواطنني 
حيث ان هذه احلكومة لم تطبق 

من االجنازات إال الوعود.
الواقع فتردي    أما على ارض 
الــخدمـــات ظاهــر فـــي جـميع 
املجاالت تعليميا وصحيا وأمنيا 
واقتصاديا واملشـــكالت متتالية 
ومتنقلـــة مـــن وزارة الى اخرى 
واللوم يتم حتميله الى البرملان 
بادعاء أنه هو املعطل دائما، لذلك 
على النـــواب ان تكون مواقفهم 
واضحة ومعلنة دائما جتاه جميع 
القضايا املطروحة متمنيا ان يسعى 
اجلميع للعمـــل اجلاد والدؤوب 
الكويت ووضعها فوق  ملصلحة 

اي اعتبار. 

به بعيدا عن كل اجلوانب السلبية، 
فضال عن دوره في إرساء مبادئ 
النزاهة والشــــفافية. واضاف ان 
كشف الذمة املالية سيكون رادعا 
أمام من تسول له نفسه االستفادة 
مــــن املنصب العام، ويســــهم في 

الذين  الناخبــــني  أو  النــــواب  أو 
وضعهم االستجواب على احملك 
ليحكموا ضمائرهم جتاه وطنهم 
وأبناء شعبهم ملا فيه الصالح العام 
وتطبيقا ملا أقسموا عليه حني مت 
افراد  اختيارهم ممثلــــني جلميع 

الشعب على اختالف فئاته.
  كما شدد املطيري على أهمية ان 

 نقابة «الموانئ» تعلن تأييدها لرئيس الوزراء
ــارع االصوات املؤيدة لسمو  ــة «عدم التعاون» اليوم، وتس  مع اقتراب انعقاد جلس
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد رافضة طلب عدم التعاون مع سموه املطروح 
للتصويت عليه في جلسة مجلس االمة نظمت نقابة العاملني مبؤسسة املوانئ الكويتية 
ــدم التعاون»، محذرين  ــيخ ناصر احملمد، رافضني كتاب «ع ــمو الش مظاهرة تأييد لس
ــة الدميوقراطية مسارا خاطئا يهدد كيان الدولة واستقرارها، حيث اتفق  باتخاذ املمارس
ــتوري الذي  اعضاء النقابة على ان هذا يهدد باخلطر الوحدة الوطنية بل والنظام الدس
نفخر به. واضاف االعضاء ان سبب جتمعهم اليوم (امس) هدفه ايصال رسالة لتعزيز 
ــتور، وان ليس لدينا عزة بعد  الدميوقراطية واحلريات، وصيانة الكرامة واحترام الدس
اهللا تعالى سوى عزة الكويت، مرددين «اهللا، الوطن، االمير».وطالب اعضاء النقابة «ابناء 
ــعب الكويتي بجميع اطيافه الى االمتثال لتعليمات صاحب السمو االمير ومطالبته  الش
ــتور واالميان بالدميوقراطية»، مضيفني «اننا نقول  بنبذ الفنت والتعاضد وحماية الدس

لصاحب السمو االمير سمعا وطاعة ألننا ندرك حرص سموه على الكويت واهلها». 

 أوضح املتحدث الرســـمي لتجمع «لكويت أفضل» 
صالح أنس وجهة نظر التجمع في هذا الصراع الدائر 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وعملية التحزب 
الدائرة في الشـــارع الكويتي اآلن حيـــث قال ان هذا 
املوقـــف املتأزم يأخذنا بعيدا جـــدا عن أصل القضية 
ومحور النقاش بل ويفقدنا التوازن في عملية الطرح 
وتتحول القضايا املهمة بني حلظة واخرى من قضية 
تهم الوطن الى صراعات شـــخصية وصراعات ظهور 
وسيطرة على مجريات األمور وكل يعتقد ان احلق معه 

والكل يستند الى القانون والكل ميتلك الدليل على ذلك، 
أوليس غريبا ان يكون الطرفان على حق ويستندان 
الى نفس املصدر ومع ذلك لم يتفقا ولو للحظة؟! بل 
ويشتد الصراع بينهما في كل دقيقة متر وهذا يؤدي 
الى تعطل التنمية في البالد. ودعا أنس كل كويتي مهما 
كان موقفه، كل كويتي مهما كان منصبه وانتماؤه ألن 
يتوقف قليال ويسأل نفسه: هل طريقته في طرح موقفه 
أيا كان ستقودنا نحو كويت أفضل؟ نحو كويت أكثر 

دميوقراطية وازدهارا اكثر وحرية وإنسانية. 

 رحــــب تيــــار املســــار األهلي 
«متاهي» بكشف الذمة املالية للنواب 
والوزراء وجميع املسؤولني الذين 
يتولون مناصب عامة تستوجب 

بعدهم عن أي شبهات.
  واعتبر رئيس التيار م.عبداملانع 
الصــــوان ان كشــــف الذمة املالية 
للمسؤولني والنواب خصوصا من 
شأنه إبعادهم عن أي شبهات أو 
اتهامات تسيء إليهم. ورأى الصوان 
في تصريح صحافي ان اقرار قانون 
كشف الذمة املالية بات ملحا اليوم 
أكثر من أي وقت مضى خصوصا 
التي  في ظل األوضاع السياسية 
متر بها البالد، والتي كثرت فيها 
التي طالت  االتهامات واإلشاعات 
عددا من النواب عن تلقيهم مكافآت 
مالية مقابل مواقف سياسية معينة، 
مشددا على ان اقرار هذا القانون 
ميثل نقلة للعمل السياسي واالرتقاء 

 أكد الناشط السياسي فهد عياد 
املطيري رفضه ملبدأ االعتداء على 
املواطنني وكبت احلريات التي أقرها 
الدستور، موضحا انه مهما كانت 
نتيجة االستجواب املوجه الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد هذا اليوم فإن على احلكومة 
أال تفرح كثيرا فإن استطاعت حشد 
املؤيدين لها فعليها أن تعي أن هذه 
النتيجة ال تعبر عن رأي األغلبية 
من أبناء الشــــعب الكويتي. وأن 
هذا ال يسجل كانتصار لها حيث 
ان تلك النسبة والفارق البسيط 

ال يعدان انتصارا شعبيا.
  وقال املطيري انه يجب محاسبة 
املخطئني عن ممارساتهم التي أدت 
الى اهانــــة كرامة املواطنني نوابا 
واســــاتذة جامعيني وغيرهم من 
أبنــــاء الكويــــت، وأوضح ان هذا 
االستجواب كحق دستوري يجب 
ان يكون درسا للجميع الستخالص 
العبر سواء من أعضاء احلكومة 

  وأكــــد د.شــــمس الدين دعم 
الهيئة للمشروع، مثمنا جهود 
العامة في  العالقات  مســــؤولة 
الهيئة اخليرية ســــمية امليمني 
ملبادرتهــــا بتقدمي هــــذه الفكرة 
والعمل علــــى تنفيذها وإدارة 

املشروع.
العــــام جمهور  املدير    ودعا 
الــــى التفاعــــل مع هذا  الطلبة 
املشــــروع، الســــيما ان فكرته 
بســــيطة وتقوم على استقطاع 
دينارين شــــهريا من حســــاب 
الطالب اجلامعــــي وفق رغبته 
واختياره، وتستخدم هذه املبالغ 
في دعم املشاريع التعليمية لدى 
الدول الفقيرة واحملتاجة، مشيرا 
الى ان عدد األميني حول العالم 
حسب احصائيات اليونيسكو في 
األمم املتحدة لعام ٢٠١٠ يصل الى 
٧٥٠ مليون شخص، ومن واجبنا 

العمل ملواجهة ظاهرة اجلهل. 

 «تماهي» يدعو إلقرار كشف الذمة المالية
  لتحقيق الشفافية وابتعاد النواب عن الشبهات

 المطيري: ضرورة محاسبة المخطئين 
والحكومة لم تقدم سوى الوعود 

 أنس: يجب علينا أن نضع الكويت نصب أعيننا

 الصوان أكد أهميته في االرتقاء بالعمل السياسي

 أكد أن نتيجة االستجواب ليست نصرًا للحكومة مهما تكن

 المطوع: لن نجد حكومة أفضل من حكومة ناصر المحمد

 الصالون اإلعالمي فتح الباب أمام هموم اإلعالميين والصحافيين

 عائشة الجالهمة
  تضاربت اآلراء في النـــدوة التي أقامها الصالون 
االعالمي مساء االثنني املاضي حول تعاطي االعالم مع 
االزمة السياسية التي تشهدها الكويت هذه األيام، حيث 
جاءت الندوة حتـــت عنوان «اإلعالم واألزمة» والتي 
كانت عبارة عن حوار مفتوح بني عدد من اإلعالميني 
والصحافيـــني وأصحاب الرأي حـــول طبيعة الدور 
االعالمي، وهل يتحمل االعالم جزءا من املسؤولية ام 

يتحملها كلها بشكل مباشر؟
  واكد األمني العـــام لهيئة امللتقى االعالمي العربي 
ماضي اخلميس الندوة على ان اإلعالمـ  شئنا أم أبينا 
ـ يعد طرفا من اطراف االزمة، وان املؤسسات االعالمية 
قد اختلفت مواقفها جتاه املوقف السياسي الذي متر 
به الكويت في الوقت الراهن وان هذه املرحلة مرحلة 
تاريخيـــة وفاصلة في عمر الكويت السياســـي وفي 
مسيرتها الدميوقراطية بشكل كامل، متمنيا الشفاء 
للزميل الصحافي محمد الســـمدان الذي أصيب أثناء 
تأديته للواجب االعالمي. وأخذت الندوة شكال مغايرا 
عن الشكل االعتيادي للندوات في الصالون االعالمي 
حيث فتح املجال امام جميع احلاضرين من الصحافيني 
واالعالميني واألكادمييني وكل املهتمني بالشأن الكويتي 
للتعبير عن رؤيتهم للوضع الراهن، حيث أكد د.مناور 
الراجحي أســـتاذ الصحافة واإلعالم بجامعة الكويت 
على ان هناك عتابا على وزارة الداخلية، وبالتحديد 
ادارة اإلعالم األمني، وتساءل الراجحي عن طبيعة دور 
ادارة اإلعالم األمني، مشيرا الى ان من يتكلمون عن 

اإلعالم ال يعرفون شيئا عن اإلعالم األمني.
  من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة املال 
العاملية عبداهللا املال على ان املشـــكلة في االعالم هي 
مشكلة مهنية وان احليادية غائبة عن املشهد االعالمي 
الكويتي، مشـــيرا الى انه يجـــب ان يحترم اخلطاب 
اإلعالمي عقول الناس، كما اشار الى ان احلكومة تعتمد 
على مبدأ األغلبية وانهـــا ال تلتفت الى الرأي اآلخر، 
حيث ان اإلعالم الكويتي اعالم له تاريخ معروف ويعد 
املنارة التي أضاءت الطريق امام االنطالقات االعالمية 
في دول اخلليج، فيجب مراعاة هذه احلقيقة التاريخية 

وتقدير حجم ومكانة االعالم الكويتي.
  ومن جانبه، أكـــد د.حميد املطيري على ان هناك 
ثقافة ســـائدة في املجتمع الكويتي وهي ثقافة الغاء 
اآلخـــر وعدم االكتراث للرأي اآلخر على عكس الدول 
املتقدمة، وهذه القضية أشد خطرا من الديكتاتورية 
نفسها، مضيفا ان هناك من يتغنون بالدميوقراطية 

وهم ميارسون الديكتاتورية على ارض الواقع.
  وفي اشـــارة الى تأخر اإلعالم حاليا عن مواكبة 
«أجيال غوغل» فقـــد أكدت د.فاطمة العبدلي على ان 
االعالم الكويتي غير قادر على مواكبة التطورات التي 
يشهدها االعالم وعصر املعلومات، واصفة اياه بأنه 
اعالم جيل الستينيات، مشددة على ان االعالم اليوم 
يعاني من بعض السلبيات التي حددتها في عدة نقاط، 
هي عدم االحساس باملسؤولية وعدم مراعاة التطور، 
واالفتقار الى التخصص واعالم الالقانون، واعالم ردة 

الفعل، واعالم الدواوين.

 في ندوة سياسية أقامتها الناشطة نجالء النقي تحت عنوان «رفقًا بالكويت»

 المشاركون في الندوة أكدوا أنه ليس هناك إعالم فاسد بل إعالميون فاسدون
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