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صالح الساير 

علي الفضالة

شروح العبث

عاصفة احلزم أعادت 
لنا الكرامة

كنت فيما مضى من السنوات 
أكتب في املجال السياسي 

وأحاول أن أشخص أو أحلل 
املشاهد السياسية التي تنجم 

عن التطورات واألحداث احمللية 
والعربية والدولية، وكان 

منهجي في مقاربة املشهد ربطه 
)جغرافيا أو تاريخيا( بأحداث 

أخرى جرت في أمكنة أو أزمنة 
أخرى وتكون لها عالقة باملشهد 

املرصود. وكنت أعتقد أن 
قراءاتي في السياسة والتاريخ 

واالجتماع واالقتصاد واألديان 
تؤهلني للتصدي ملثل هذه 

الكتابات.
>>>

بيد انه مع تطور األحداث العبثية 
في املنطقة العربية واخلواتيم 
املأساوية التي آلت إليها أحوال 

الناس في الدول العربية أدركت 
قلة حيلتي وعجزي عن حتليل 

التطورات املجنونة التي أوقعتني 
في حيرة من أمري، وعلمتني 

أن معارفي املتحصلة من القراءة 
غير صاحلة لالستهالك العربي، 

وأن حسابات احلقل ال تنطبق 
على البيدر، وأن النظريات 

التي خبرناها في علم االجتماع 
السياسي ال عالقة لها باملجتمع 

العربي.
>>>

لتحليل املشاهد السياسية 
العربية وتشخيصها ينبغي 
أن تكف وسائط اإلعالم عن 

االستعانة باحملللني السياسيني 
وأساتذة العلوم السياسية 

واستبدالهم بأطباء نفسانيني 
وخبراء في األعصاب والتخدير 

واألمراض النفسية وباحثني 
في علم اجلرمية. فمثلما يبدو 

أن هؤالء وحدهم القادرون 
على تشخيص التطورات في 
املجتمعات العربية املتحاربة، 
وهم وحدهم الذين ميلكون 

الشروح والتفاسير لألحداث 
املجنونة والعمياء.

إبان حكم مرسي واإلخوان ملصر 
كانت سياستهم اخلارجية حتاول 

إعادة بناء جسور التواصل مع 
إيران وتركيا، وابتعدت عن 
الدول العربية املجاورة، مما 
حدا بالسعودية وبعض دول 
اخلليج لتأييد السيسي بعد 

انتفاضة الشعب املصري ضد 
مرسي، ألنها كانت على علم 
بتخطيطات خفية وترتيبات 

حتدث بني إيران وأميركا، فلو 
أن عاصفة احلزم قد حدثت 
على أيام حكم اإلخوان كلنا 

نعلم أن مصر ما كانت لتدعم 
السعودية في قراراتها لضرب 

احلوثيني، ولكانت السعودية قد 
وجدت نفسها في حرب مع 3 

دول وهي إيران ومصر وتركيا، 
لكن مع خروج مصر من اللعبة 
وموافقة تركيا اخلجولة لم يتبق 
سوى إيران والتي كانت تخطط 
لتكون وصيا على املنطقة بعد 
حصول املصاحلة مع أميركا 
وبعد أن وجدت أميركا هذا 

التغير امللحوظ في دول اخلليج 
وقدرتها على اتخاذ قرار، تغيرت 

اللهجة األميركية وجاءت قمة 
كامب ديڤيد لترضي األطراف، 

وحتى ال جتد أميركا نفسها 
قد خرجت من اللعبة، فعاصفة 

احلزم قد حققت مبتغاها 
وأوصلت الرسالة واضحة 

ألميركا وحليفتها املستقبلية 
إيران والتي كانت ومازالت 

حتاول فرض سيطرتها باملنطقة 
فلوال عاصفة احلزم لرأيت 

البحرين واليمن وقد أصبحتا 
مستعمرتني إيرانيتني.

السايرزم

نقطة ومن أول السطر

عبدالمحسن أحمد حاجي
هل سيستمر مسلسل وأد املواطن على 

مسرح التنفيع أم أننا سنشهد خالل 
الفترة املقبلة حالة من الصحوة الضميرية 
للبعض ليقروا بأن املواطن يذبح بالقرارات 

الصادرة، ويقع ضحية جتار اخلدم 
وبعض الداعمني لهم الذين ال هم لهم إال 

ملء اجليوب في حني نبقى نحن اخلاسر 
األكبر؟

تقدم النائب الفاضل كامل العوضي باقتراح 
إلنشاء شركة مساهمة للعمالة املنزلية 

فاستبشرنا خيرا، وقلنا: إن همومنا 
ستزول، ولن تكون هناك أعباء مالية 

ضخمة في انتظارنا، ولكننا فوجئنا بأن 
هذا االقتراح قوبل بالرفض، وما زاد من 

دهشتنا أنه بقي حبيس أدراج اللجنة 
الصحية في مجلس األمة 9 أشهر.

ال أعلم حقيقة ما امللفات املهمة التي 
يناقشها مجلس األمة اليوم والتي أقرها 
خالل الفترة املاضية، وكانت في صالح 
املواطن أكثر من هذا االقتراح، ولكنني 
أعلم جيدا أن أحالمنا تسرق في وضح 

النهار، وترفض العديد من االقتراحات التي 
تسهم في سعادتنا.

لصالح من؟ اجلواب على هذا السؤال ال 
يقدم وال يؤخر، ولكني أريد القول: إن 

علينا أن نفي بالوعود التي قطعناها على 
أنفسنا قبل دخول مجلس األمة، ونضع 
مصلحة املواطن فوق كل اعتبار، فوجود 
مؤسسة مساهمة للعمالة املنزلية سيقلل 

األعباء امللقاة عن عاتقنا، فهل يعقل أن 
نسدد 1300 دينار الستقدام العمالة، 

وتضاف عليها نفس القيمة تقريبا تقتطع 
من جيب املواطن وذلك كراتب شهري 

للخادمة ملدة سنة واحدة، فإذا كان متوسط 
راتب اخلادمة شهريا 120 دينارا فإن 

حاصل راتبها سنويا 120 دينارا × 12 شهرا 
= 1440 دينارا.

اقتراح النائب العوضي لم يأت إال عن 
دراسة متأنية ودقيقة ومعلومات صحيحة، 

فالنائب كان يوما من األيام مديرا عاما 
إلدارة الهجرة، ومنصبه هذا جعله على 

اطالع على كافة التفاصيل وخفايا ما 
يجري من استغالل عن طريق مكاتب 

اخلدم، وال شك أنه رأى أن املواطن وفق 
القانون القدمي ينحر من الوريد إلى الوريد، 

فكيف يستطيع أن يوفر ألبنائه كل ما 
يريدون ويعيش حياة هانئة وهو يرى أن 
القوانني تكبله وتفرض عليه أمواال طائلة 

الستقدام سائق أو خادمة.
كل يوم نسمع تسعيرة جديدة، واتفاقات 
سرية بني أصحاب املكاتب، بالطبع ليست 

نحو األقل وإمنا لألعلى، فالعقارب ال تسير 
إال إلى األمام، وال ميكن أن تعود أبدا، أين 

مجلس األمة من هذا كله، أين من اخترناهم 
للوقوف معنا، أليسوا مواطنني، أال يدفع 

كل منهم املال الستقدام اخلدم؟
الرفاهية لألسف باتت حكرا على قوم دون 

آخرين، واملواطن أيا كانت قدرته املالية 
فمن حقه الدستوري ان يعيش بكرامة، 

فمن منا ال يحتاج إلى خادمة أو أكثر في 
البيت، هل يعقل أن يتعرض الكويتي 

لإلذالل من مكاتب اخلدم ويدفع 4 آالف 
دينار على سبيل املثال لتوفير احتياجاته، 

والسؤال من أين سيأتي بهذه األموال؟
تفاءلنا باقتراح النائب العوضي، فالقانون 
القدمي أذل املواطن وجعله لقمة سائغة في 
فم مكاتب استقدام العمالة، وزاد الطني بلة 
أنه يتحمل أقساطا للوفاء بااللتزامات لهذه 

املكاتب التي أعدها متآمرة علينا جميعا، 
وال حل إال بإنشاء شركة مساهمة أو أكثر 
لرفع الظلم والقضاء على مافيا االستغالل.

لدي سؤال أريد اجلواب عليه، من الذي 
يحدد أسعار استقدام العمالة املنزلية، ومن 

الذي يتالعب ببورصتها، فلو أنني قمت 

شخصيا بعملية إحضار العمالة بشكل 
رسمي بعيدا عن هؤالء مع الذهاب إلى 

السفارة وتوقيع عقد العمل لن ادفع أكثر 
من 400 دينار، شاملة جميع التكاليف، 

فأين اجلهات املعنية؟ أين وزارة الداخلية؟ 
وملاذا السكوت على هذا التجاوز الصارخ 
والتالعب باملواطن، وحتميله فوق طاقته؟

أين اخلطأ في إنشاء شركة تقوم باحلفاظ 
على حقوق الطرفني، تلتزم بتأهيل العمالة 

وتدريبها في مراكز متخصصة قبل 
دخولها البالد، تعمل على إنشاء مراكز 

استقبال وإقامة في حالتي الوصول 
واملغادرة، تقوم بتزويد املراكز بوسائل 

املعيشة واإلقامة االنسانية املالئمة ووسائل 
االتصال واإلشراف، مع استخدام الوسائل 

احلديثة، مبا في ذلك البرمجيات ونظم 
وأجهزة حفظ املعلومات وسائر البيانات 

الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها 
مبعرفة الشركات وطرق حتديد الهوية لكل 

منهم. 
هذه االفكار ليست ضربا من املستحيل 
وال اخليال، وخاصة انها طبقت في دول 

خليجية مجاورة اقتبست أفكارها من 
مقترح النائب كامل العوضي عندما كان 
مديرا عاما للهجرة، ولكن كعادتنا دائما 

نأتي متأخرين وال نستغل االفكار اجلديدة 
التي يقدمها أبناء الكويت للكويت..

أخيرا أقول: لن نسامح كل من وقف 
في طريق إنصافنا، لن نقبل أن توضع 

االقتراحات البناءة في األدراج السحيقة 
فهذه حقوقنا، ال نريد قوانني تنفيعية 

على حسابنا، أدعوكم للوقوف معنا، ال 
ضدنا، فاالقتراح سيبقى يالحق من رفضه 

او حاربه حتى إقراره، وستكونون انتم 
اخلاسرين في نظر الشعب وفي نظر 
ناخبيكم الذين ينتظرون الكثير منكم 
لتخفيف األعباء املعيشية عن كاهلهم.

شركة العمالة 
املنزلية ومافيا 
االستغالل

بدون مجاملة

في مثل هذه االيام من هذا العام تتنازعنا فرحة 
ذكرى املبعث النبوي الشريف الذي أعاد احلياة لهذه 

األمة، وذكرى مأساة النكبة التي أملت بجزء عزيز 
لهذه االمة بأرض فلسطني التي متثل مركز اولى 

القبلتني ومحل معراج نبي األمة ژ. وكأن الدهر 
يسخر منا: كيف المة اعزها اهلل باإلسالم واخرجها 
من الظلمات الى النور، ومن الذل والهوان الى العز 
والكرامة، كيف تتراجع اليوم صاغرة منهزمة امام 

الصلف الصهيوني وأعوانه؟! فال متلك قرار قوتها 
وخالصها اال من صنع اسرائيل وزرعها في قلب 

األمة، اللهم اال من رحم اهلل وأيده بنصره.
في 15 مايو 1948 وهو اليوم التالي العالن ما يسمى 
بدولة اسرائيل، حيث يتذكر املسلمون والعالم ما حل 

بالشعب الفلسطيني من مأساة انسانية، عندما قام 
الصهاينة بدعم من بعض اصدقائنا اليوم بقتل آالف 
من الشعب الفلسطيني عبر عشرات املجازر املروعة، 
واغتصاب اراضيهم وبيوتهم، وطرد حوالي 750 الف 

مسلم فلسطيني وحتويلهم الى الجئني ومشردين، 
وهدم اكثر من 500 قرية، وتدمير املدن الفلسطينية 
الرئيسية وحتويلها الى مدن اسرائيلية حتى سمي 

بيوم النكبة قبل ان تواصل العصابة اليهودية نصرها 
على اجليوش العربية حتى احكموا السيطرة على 

اكثر من ثالثة ارباع مساحة فلسطني قبل عقد الهدنة 
مع اليهود عام 1949.

ومن ذلك اليوم توالت الهزائم العربية اال من فتات 
النصر املقيد او املشروط. حيث دخل العرب ومنهم 
بعض الفلسطينيني انفسهم، دخلوا برامج التسوية 
واالستسالم عبر املؤمترات واالتفاقيات التي أعدها 

اصدقاؤنا حلفاء اسرائيل لدرجة االنبطاح لقبول 
االمر الواقع وتطبيع العالقات السياسة والتجارية، 
على امل ان يحل السالم واالمن ويعم واالطمئنان 

والرخاء الربوع العربية، التي عليها ان تتفرغ للخطط 
التنموية في بالدها، حتى كاد الكالم عن القضية 

الفلسطينية بالنسبة لكثير منا ال معنى له. بل هي 
قضية خاصة بالزعماء الفلسطينيني يتصرفون فيها 

كيفما شاءوا.
لكن وبعد هذه املؤمترات واملعاهدات واالتفاقيات 
واملؤامرات. هل حتقق بالفعل الرخاء وعم السالم 

وازدادت وتيرة االهتمام بالنماء القومي في املنطقة 
العربية؟

اليوم واقعنا يتكفل باالجابة عن هذه التساؤالت:
1- تراجع الدخل القومي ملعظم الدول العربية الى 

حدود الفقر، وتراجعت معدالت التنمية بسبب اشغال 
هذه الدول العربية بصراعات اقليمية ووهمية مما 

اشعل نهم التسابق الى شراء االسلحة واالستمرار 
في مالحقة ما استجد واستحدث في سوق السالح 
العاملي وتخزينه ليوم تشخص فيه االبصار لضرب 

اجليران واالشقاء.
2- خلق بيئة معارضة للقيادات السياسية في معظم 

الدول العربية حتت عنوان القضية الفلسطينية، 
وسط تبادل باتهامات العمالة واخليانة واالنقياد 

للقرار االجنبي مما اشغل الساحات الوطنية العربية 
في مالحقات ومعارك داخلية مستمرة بني االنظمة 
السياسية احلاكمة والتيارات واالحزاب السياسية 

املعارضة. ومع تزامن ذلك مع الفساد االداري واملالي 
واستغالل الدول االخرى الكبرى احيانا هذه االوضاع 

للتدخل. مما اشعل فتيل الثورات واالضطرابات 
الداخلية وأججها حتى سميت بالربيع العربي، جنح 

البعض فيها بامالءات اجنبية، والبعض اليزال يعيش 
الصراع، واالخر حتول الى الفوضى واالنقسام.
3- حتت شعارات االنتصار لالمة ضد االنظمة 

السياسية التي باعت فلسطني لليهود تنامت املدارس 
الفكرية الدينية التاريخية املتطرفة، فكفرت االمة 

وتبنت التطرف الفئوي واستخدمت العنف الدموي، 
وتبنتها بعض الدول الصديقة عندما رأت فيها آلية 

لتقطيع اوصال العالم العربي، ووسيلة ناجعة لالنتقام 
من عوائق مشروع التطبيع مع اسرائيل، فدعمتها 

باملال والسالح والعتاد فتحولت الى عصابات ضاربة 
باسم االسالم، واالسالم منها براء.

4- جراء ذلك عاش العالم العربي واالسالمي وال يزال 
نكبات متعددة حيث الدمار الذي طال البنى التحتية 

للمدن، وتخريب للتراث االنساني، وذبح وحرق 
االنسان طبقا للهوية وهتك االعراض وتشريد آالف 

الناس من بيوتهم. مما اوجد لنا نكبات اخرى ال 
تقل عن نكبة فلسطني. فاليوم نعيش نكبة سورية 
ونكبة العراق ونكبة ليبيا واخيرا وليس اخرا نكبة 
اليمن. وهل ننسى نكبتنا في الكويت في اغسطس 

1990 عندما غزانا احلزب البعثي العراقي بقيادة 
املقبور الظالم صدام وجريرتنا ان صدقناه ان 

حترير فلسطني مير عبر معركته القادسية ضد 
الفرس، ثم غيّرها الى الكويت عندها شرد املواطنون 
الكويتيون الى خارج بالدهم ونكل بهم بني التعذيب 

واالعتقال ومت تدمير مؤسساتنا الوطنية وتخريب 
البنى التحتية، وهو درس ينبغي ان نستفيده ليومنا 

وغدنا.
5- يتحدث االن االعالم العاملي عن الدوائر السياسية 

الغربية عن مشروع معد ومخطط له نتيجة لكل 
السيناريوهات السابقة اال وهو تقسيم الدول العربية 
الى دويالت طبقا للهويات الدينية والعرقية في اعادة 

صياغة التفاقية »سايكس- بيكو« لسنة 1916 سيئة 
الذكر. وقد بدأ بالفعل بالسودان وها هي الدول 

الصديقة الداعمة السرائيل ومتهد للتقسيم فتعلن 
بشكل صريح عن امدادها بالسالح والعتاد لبعض من 
املكونات املجتمع العراقي دون الرجوع الى احلكومة 

الوطنية املركزية. مثلما فعلت بعض هذه الدول 
بشراء النفط العراقي املسروق دون الرجوع الى 

احلكومة الوطنية املركزية.
ان كل تلك اخلطوات املتتالية وذات االرتباط العضوي 

بالقضية االم )القضية الفلسطينية( لالسف الشديد 
لتصيب االنسان املسلم باالحباط واليأس من ان 
تعود فلسطني وحترر ارض اولى القبلتني ومحل 

معراج نبي االمة رسول اهلل محمد ژ، لوال الوعد 
االلهي اخلالد الذي يجدد االمل في قلوب املؤمنني، 
ويبعث احلياة في سواعد املخلصني: )ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي 

الصاحلون(. 
وها هي بشائر رجال اهلل، املؤمنني بالوعد االلهي 

احلتمي، يواصلون النضال ويجددون العهد والوعد 
بالنصر وعودة فلسطني الى اهلها وعاصمتها القدس 
الشريف، مهما طال الزمن وادلهمت اخلطوب، وتلك 
من ايام اهلل، وانها لقريبة ان شاء اهلل تعالى )إذا جاء 

نصر اهلل والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين اهلل 
أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا(.

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي الصالح
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بدأت األخبار تتناثر ميينا ويسارا عن 
تقرير مزعوم للجنة التحقيق البرملانية 

في اإليداعات، والتي كلفت بالكشف عن 
األرصدة والعقارات واألسهم التي ميلكها 
النواب في مجالس 2006 ولغاية املجلس 

املبطل 2 ومت استثناء نواب املجلس احلالي.
وال يجوز أن يتم تناول ما جاء في هذا 

التقرير من معلومات في مواقع التواصل 
االجتماعي على هذا النحو املشني وبهذه 
الطريقة الفاسدة لتلويث سمعة اخلصوم 
من النواب السابقني، إنها طريقة عجيبة 
لم نر لها مثيال في تاريخنا السياسي، 

فمن جانب »يقال« إن اللجنة انتهت 
من تقريرها واكتشفت تضخم أرصدة 
وزيادة غير طبيعية في أمالك البعض 

منهم نواب حاليون وسابقون، وبعد ذلك 
تقوم صحيفة إلكترونية بنشر تقرير عن 

املوضوع وتضع صورا لنواب سابقني 
ليس لها ارتباط باخلبر، وتشير لبعض 
األسماء بتضخم أرصدتهم أو أمالكهم، 

وبعدها مغردون مجهولو الهوية يرددون 
بأنه سيحال فالن وفالن إلى النيابة العامة 

األسبوع القادم، ويتبعهم مغردون معروفو 
الهوية بالقول »سيحال فالن دون حتديد 

اسمه ولكن يحددون الشخص برموز 
يعرفها الناس«، فيتم تلويث سمعة وشرف 

الناس ودون أن يجدوا وسيلة ليقتصوا 
قضائيا ممن لوث سمعتهم

واحلقيقة انه وبغض النظر عن قانونية 
الكشف عن املعلومات السرية للمواطنني 
التي صانها القانون وحدد اجلهة الوحيدة 

التي متلك هذا احلق وهي النيابة العامة، 
أقول بغض النظر عن قانونية ودستورية 
إجراءات جلنة التحقيق، إال أنني كمواطن 

أريد معرفة من تضخمت حساباته وثروته 
بعد دخوله ملجلس األمة، ويريد الشعب 

الكشف عن أسمائهم ولكن وفق القانون 
ويجب أن يأخذوا حقهم الدستوري بالدفاع 

عن أنفسهم.
لذلك يجب أن تعلن ملكية كافة األسماء 
وال يجوز أن تتولى جلنة التحقيق أو 

املجلس سلطة إحالة »س« للنيابة العامة 
وتغطي على »ص« ألنه من املوالني، أو أن 

حتال جميع األسماء إلى النيابة العامة وهي 
تتولى التحقيق وتقدر من تضخمت أمالكه 
مبا يثير الشبهات فتحيله للمحكمة، ومن 

أمالكه في حدود املعقول وال يثير الشبهات 
فتحفظ القضية.

أما أن تتولى جلنة التحقيق النيابية 
حق احلفظ وحق اإلحالة وهم جميعا 

سياسيون ولهم خصومات وصداقات 
وحتالفات سياسية، فهذا يثير شبهات 

املجاملة والتغطية على األصدقاء واألحبة، 
ويثير اخلشية من تلويث اخلصوم حتى 
ولو كانت ثرواتهم في حدود املعقول وال 

تثير الشبهات، فمجرد اإلحالة ستكون 

تلويثا لسمعته ألنها وضعته مع فاسدين 
وتضخمت أمالكهم ويستحقون احملاسبة، 

وإلى أن حتقق النيابة وحتيل للمحكمة 
التي ستحكم بعد سنتني، فحتى عند 

صدور حكم بالبراءة فإنها ستأتي بعد 
خراب مالطا.

لذلك فإنني أمتنى على جلنة التحقيق 
البرملانية ودرءا للشبهات، بأن تقوم 

بإحالة أسماء جميع نواب منذ العام 2006 
ولغاية املجلس املبطل 2 ومعهم كشوف 

مبا ميلكون للنيابة العامة لتقرر هي 
»وهي صاحبة االختصاص األصيل في 

هذا اجلانب« من تضخمت أمالكه بشكل 
يثير الشبهات فتوجه له االتهام بالتكسب 

واستغالل املنصب فتحيله بصحيفة 
اتهام للمحاكم.. أو ان تعرض اللجنة 

جميع األسماء وكل أمالكهم على الشعب.
أما أن تقوم اللجنة باالستحواذ على 

سلطات النيابة العامة وتقرر من يحال 
لها ومن ال يحال ومن تضخمت أمالكه 

بشكل مثير للشبهات ومن تضخمت 
أمواله باحلالل الزالل، فهذا فيه افتئات 

على الدستور والقانون واملنطق السوي.. 
وسيكون موضوعا إلثارة الشكوك بحق 

أعضاء هذه اللجنة، وال أخفيكم بأنني 
من اآلن ثارت لدي الشكوك إذا سارت 

األمور على النحو الذي احذر منه.. فهل 
من مدكر؟

اإليداعات 
وتلويث اخلصوم

رؤى كويتية

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

عندما تريد أن تنتقد أي شخص فإنك 
ملزم أن تبحث في تاريخه وتتأكد من 

حقيقة ما تسمعه عنه حتى ال تظلمه 
وتظلم نفسك، فهناك شخصيات لو 
حاولت أن تنتقدهم فإنهم يعجزونك 

لعدة أسباب ومنها مواقفهم أو 
إجنازاتهم وجناحهم في األمور التي 

يتولون قيادتها.
ومن تلك الشخصيات وزير االعالم 

ووزير الشباب والرياضة الشيخ 
سلمان احلمود الذي يذكرني مبشهد 
من فيلم »صالح الدين االيوبي«، في 

ذلك املشهد يسأل امللك ريتشارد 
عمن قام بعالجه من السهم املسموم 
فيقولون له انه صالح الدين وحينها 
يقول ريتشارد »في احلرب صالح 
الدين، في السلم صالح الدين، في 
املرض صالح الدين« وكان يقصد 

أنــه يثبت جناحــه في أي أمر يكون 
فيـه.

وليس خافيا متيز الشيخ سلمان 
وجناحه في كل مكان يكون فيه، 

ففي رياضة الرماية يتميز منتخب 
الكويت بحصوله على ميداليات 

عربية وعاملية ووضع اسم الكويت 
في احملافل الرياضية العاملية وفي 

وزارة اإلعالم يحث أبوصباح العاملني 
معه على وجوب التميز في القطاعات 
التي يديرونها وهذا ما أثبته أي متابع 

ألنشطة الوزارة وآخرها جناح الكويت 
في »اكسبو« الذي أشاد به الكثير من 

زواره.
أدام اهلل التميز واإلبداع للشيخ سلمان 

وفريقه اإلعالمي، وال دام من يريد 
إحباطهم وتكسير جهودهم لالرتقاء 

بالكويت. 

سلمان احلمود 
وصالح الدين

رماح


