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سامي عبداللطيف النصف

امليانة 
العربية ـ العربية 

في زمن الوحدوية!
بلغت امليانة العربية ـ 

العربية في زمن طغيان 
الشعور القومي والعروبي 

درجة أضرت بذلك 
الشعور والداعني إليه، 
فقد زار مجلس قيادة 

الثورة احلاكم باليمن الذي 
مزقته اخلالفات الرئيس 
عبدالناصر في القاهرة، 

وملا لم يستطع ان يصلح 
بينهم رماهم جميعا في 

السجن ومنعهم السجانون 
حتى من الذهاب إلى 

احلمام، حينها قال القاضي 
اجلليل احمد النعمان، وكان 

من املسجونني ومصابا 
بداء السكري، مقولته 
الشهيرة التي ارسلها 
للرئيس عبدالناصر: 

»كنا نطالب بحرية القول 
فأصبحنا نطالب بحرية 

البول«.
> > >

ووصل إبان تلك اخلالفات 
اليمنية ـ اليمنية 

د.عبدالرحمن البيضاني، 
وهو نائب لرئيس الوزراء 

اليمني واستقبل بشكل 
رسمي في القاهرة وعقد 
عدة جوالت من املباحثات 

حول التعاون املشترك 
وختم زيارته بلقاء عاصف 

مع الرئيس عبدالناصر، 
ولم يستطع ان يصلح بينه 

وبني زمالئه في القيادة 
اليمنية الذين اتهموه 

بالطائفية واثارة الفتنة بني 
الشوافع والزيود، فخرج 
من اللقاء الى املطار ومن 

ثم إلى بيروت كسفير 
ملصر في لبنان!

> > >
وضمن تلك امليانة، اعلن 
السوري ميشيل عفلق 

حكمه للعراق في اكتوبر 
1963 بعد ان احتدمت 

اخلالفات بني البعثيني على 
اعمال وجرائم احلرس 

القومي ما جعل الرئيس 
عبدالسالم عارف الذي 

كان في بداية حكمه 
اقرب للرئيس الصوري 

واملعروف بتشدده 
الديني وحتى الطائفي، 

يقوم بانقالب تصحيحي 
يدعمه بعض البعثيني ضد 

بعضهم اآلخر، وينتهي 
بتعيني القيادي علي صالح 
السعدي سفيرا للعراق في 
مدريد، وكان النهج املعتاد 

في سورية والعراق ان 
يعني »االنقالبي« املدني 
او العسكري سفيرا او 

ملحقا عسكريا باخلارج 
دون اراقة دماء قبل ان 
حتكم املنظومة السرية 

فتثخن في القتل بالداخل 
واخلارج وحتى للسجناء 

في زنزاناتهم.
> > >

وتلك امليانة هي التي جعلت 
قيادة القيادة القومية في 
حزب البعث في سورية 

تسقط عام 1964 باالنتخاب 
)عندما كانت هناك 

انتخابات( مؤسس احلزب 
السوري ميشيل عفلق من 
منصبه كأمني عام للحزب 

الذي تواله لـ 18 عاما 
لصالح االردني د.منيف 

الرزاز ليخرج عفلق مهاجرا 
إلى املانيا قبل ان تصدر 

عليه اللجنة العسكرية حكم 
االعدام باسم حزب البعث 
ملؤسس حزب البعث ومن 
ثم يلجأ للعراق خوفا من 
االغتيال الذي طال كثيرا 

من القيادات البعثية الهاربة.
> > >

آخر محطة: في اجتماع 
عام 1964 في دمشق قررت 

قيادات اللجنة العسكرية 
السرية احلاكمة من خلف 
ستار حتت مسمى حزب 

البعث في سورية عدم 
رضاها عن اداء حزب 

البعث العراقي، لذا اوكلت 
إلى شخصية بعثية عراقية 

مغمورة ال يعرفها احد 
مهمة اعادة هيكلة حزب 

البعث العراقي، وكان اسم 
تلك الشخصية .. صدام 

حسني التكريتي!

محطات

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

برستيج البذخ الوظيفي الذي يتباهى به 
بعض القياديني بالدولة سينتهي خالل الفترة 
املقبلة بناء على ما ذكره نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير املالية أنس الصالح، من أن 
أهم اخلطوات لترشيد املوازنة العامة االبتعاد 

عن البذخ واإلنفاق الذي يكون في غير 
محله على سبيل املثال املصروفات الكشخة 
التي يتميز بها بعض املسؤولني من مركبات 

وسفرات إضافة إلى حوافز مالية متنح بشكل 
شهري.

حقيقة البذخ على رأي الوزير الصالح مبالغ 
فيه وهدر للمال العام حيث إن معظم القياديني 

يتمتعون مبميزات كبيرة مكلفة على الدولة 
ويجعل بعض الوزارات تعلن عن عجز في 

ميزانياتها بسبب العقود اخلاصة بهؤالء 
املسؤولني سواء من خالل سياراتهم الفارهة 

أو مصروفات الوقود املجاني وكذلك النثريات 
املستمرة التي تستنزف أركان الوزارة بسبب 

صرفها بطريقه عشوائية وفي غير محلها.
معالي الوزير، يجب على احلكومة ان توقف 

فورا تلك املصروفات أو الكماليات التي ال 
تدخل في صميم عمل بعض املسؤولني 

والبدء بسياسة اإلنفاق من خاللهم ووضع 
آلية ونظام جديد للترشيد يوفر على وزارات 

الدولة األموال التي ال فائدة من صرفها على 
أوجه البذخ الذي ساهم أيضا في عشعشة 

العديد من القياديني بالدولة بالتمسك 
بكراسيهم من اجل هذه املميزات التي حرمت 

الكثير من أبناء الوطن أصحاب الكفاءة 
واخلبرة من حتقيق أمنياتهم في تقلد تلك 

املناصب بسبب سيطرة البعض عليها طوال 
عقود من الزمن، لذلك بات من الضروري 
تخصيص مبلغ معني بديال عن السيارة 

للقيادي بحد ال يتجاوز 100 دينار ومن يريد 
أن يكشخ فليدفع من جيبه اخلاص وبذلك 

سينتهي البذخ وجتد الغالبية تطلب التقاعد 
الفوري بعد افتقادها هذه املميزات ألنه 

بالفعل املبالغ أرقامها مخيفة حينما تصرف 
على مركبات جلهة حكومية واحدة تصل إلى 
مئات اآلالف لو يتم امتالكها من قبل الوزارة 
بدال من تأجيرها لن يكلف عليها تلك املبالغ 
املصروفة ولكن البذخ والبرستيج الترقيعي 

هو السبب في عجز ميزانية الدولة. 
الوزير أكد أن املواطن ليس معنيا بالبذخ وإمنا 
املعني بها سياسة وزارات الدولة وان كل دعم 

يقدم للسلع لن ميس أبدا. 
بوجهة نظري أن إعادة النظر باملميزات 

سيوفر على الدولة من جهة الهدر ومن جهة 

أخرى سيمكن الكوادر الشبابية من تبوؤ 
املناصب التي يطمحون إليها، لذلك اآلن ننتظر 

سياسة الترشيد بوجه البذخ ووزارة املالية 
مطالبة بتطبيقه ما دامت أعلنت عنه، فنتمنى 

أن نشاهد املسؤول يأتي لعمله بسيارته 
اخلاصة.

أخيرا، وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى بعد أن تطرقت خالل مقالتي 

املاضية إلى انعدام التكييف في معظم املدارس 
وخاصة باجلهراء قام بزيارة قبل أسبوع 

للجهراء ولكن لألسف دون فائدة تذكر، وإمنا 
اكتفى بتطمني أولياء األمور بحل املشاكل 

إال أنه مضى قرابة الشهر والى اآلن أبناؤنا 
بدون تكييف من يتحمل املسؤولية عن ذلك 

اخللل؟ مسؤولة عنه الوزارة بسبب انتهاء 
العقد في محافظة اجلهراء وعدم ترسيته على 
شركه أخرى ما تسبب ذلك في حرمان طلبتنا 

من التكييف والبد من وقفة جادة وفزعة 
من اجلمعيات التعاونية للمساهمة، بتوفير 

املكيفات رحمة بأبنائنا الطالب والطالبات 
والعمل على تشكيل اللجان اخلاصة بالتعاون 

مع محافظ اجلهراء بهذا اخلصوص ألن 
الوضع ال يحتمل والبد من اإلسراع في 

إصالح اخللل. 

إيران نووي

خاطرة

إطاللة

abdulmuhsen.haji@gmail.com
@AbdulmuhsenHaji

عبدالمحسن أحمد حاجي 

ملتقى القيادة مسؤولية

موضة جديدة طرقت أبواب اجلمعيات 
التعاونية حتكمها عوامل خفية، باتت عالمة 
واضحة في التعامل مع مجالس إدارات عدد 

من التعاونيات يتم انتقاؤها تبعا ملا خفي عنا، 
فما أن تنتهي جمعية ما من انتخاباتها وتوزيع 

مناصب أعضائها - وفقا للدميوقراطية - إال 
وتقوم الوزارة بتعيني 3 أعضاء في مجلس 

اإلدارة بذريعة حتسني واقع اخلدمات وبأحقية 
الوزارة في ذلك، فيحدث ما لم يكن في حسبان 

»الدميوقراطيني« من قلب الطاولة عليهم واخراج 
من فازوا باملناصب »من املولد بال حمص« ليروا 
والدة مجلس جديد يديره األعضاء األوفر حظا 

بوقوف املعينني الغرباء معهم ولسان احلال 
يقول: »فلتذهب دميوقراطيتكم إلى اجلحيم«.

تعيني أعضاء فوق األعضاء املنتخبني هو كلمة 
حق يراد بها باطل نراها اليوم تستهدف تخريب 

العمل التعاوني وتغتصب احلق االنتخابي لكل 
عضو، وتأتي بأعضاء غرباء من خارج رحم 
الدميوقراطية يرجحون كفة املرجوحني في 

املجلس ويزحزحون الراجحني نظرا لتدخلهم 
في التصويت ودورهم الفاعل في تغيير واقع 

املجلس وهو عني االغتصاب للدميوقراطية.
مبررات وزارة الشؤون مجهزة مسبقا ألي 

انتقاد يطولها، رغم أن اتهامات باحملسوبيات 
في هذا األمر وجهت لها، بل إنها لم ولن تبالي 

مبا قام به بعض املعينني في عدد من اجلمعيات 
والوزارة تعلم علم اليقني ان هناك بعض املعينني 

اخذت مصاحله الشخصية تظهر للعلن يوما 
بعد يوم، في ظل صمت أعضاء مجلس اإلدارة، 

ما يؤكد أن هذا التعيني عار على جبني العمل 
التعاوني.

أحد قياديي الشؤون ذكر أنه ضد مبدأ التعيني 
في اجلمعيات التعاونية، لكن القرارات التي 

نراها ليست إال دليال على عكس ما يقول، فها 
هي جمعيات تعاونية مستقرة ال تعاني من أي 

مشكالت ولديها مالءة مالية مميزة، يأتي عليها 
قرار تعيني ثالثة أعضاء يفعلون ما يفعلون 

بدميوقراطيتنا، ال معنى لوجودهم إال تكديس 
نفقات إضافية على اجلمعية واقتطاع جزء من 
أرباح املساهمني بواقع 6000 دينار سنويا لكل 
عضو معني بخالف استنفاعهم من اجلمعية ال 
مجال للحديث عنها في هذا املقال، في حني أن 

هناك جمعيات أخرى تشهد تدنيا في واقعها 
املالي واخلدمي أوصلها إلى القاع، نرى الوزارة 
تغض الطرف عنها إلى أن تطلق عليها رصاصة 

الرحمة بقرار احلل وتعيني مدير معني لها.
ما اريد قوله هو ان التعيني سيكون مشؤوما 

بغيضا مع مبدأ االنتقائية واخلضوع لضغوطات 
وإرضاء أطراف على حساب آخرين، وحتى 

يكون التعيني عالجا ال داء، يجب أن يكون قائما 
على عدم التدخل في تصويت األعضاء، وان 
يكون الهدف منه فقط تصويب املسار ورفع 

األعباء وتقدمي املشورة، مع اشتراط أن يكون 
املعني متخصصا وأكادمييا وله خبرة واسعة ال 

رجال مغمورا لم نسمع عنه أبدا أو مشرف تغذية 
على سبيل املثال.

لقد كشف التعيني الكثير من املخبوء، وأضر 
بالوحدة الوطنية وكشف عن قائمة طويلة 

مجهزة بأسماء لدى الوزارة حتتاج إلى تعيني، 
فيا ليتها تكشف عنها لنعلم مصير حركتنا وإلى 

أين املستقر.
وأخيرا أقول: وزارة الشؤون مؤمتنة على عمل 

تعاوني قضى في النجاح أكثر من ٥0 عاما، 
الدميوقراطية تلك احلسناء كانت عماد هذا 

النجاح، فال تذبحوها بأيديكم.. وليكن عملنا من 
اجل الوطن، فقط الوطن.

أسئلة رمبا دارت في عقلك يوما ما.. من هو 
القائد؟ وكيف صار؟ هل من املمكن أن أكون 

قائدا؟ وهل مقومات القيادة مكتسبة؟ ومن هو 
القائد في حياتي الشخصية؟ كل تلك األسئلة 

دفعتنا إلقامة ملتقى القيادة مسؤولية، ولك احلق 
في التساؤل واحلضور.

في كل سنة يقيم فيها املنتدى ملتقاه السنوي 
أستذكر السنوات املاضية والتقدم امللحوظ 

في اجتهاده وسعيه ألن يكون رقما صعبا بني 
جموع التطوع الغفيرة في الكويت، في هذا 

املنتدى جند تعدد التخصصات، تعدد األفكار، 
تالقحها، ونضاال خالصا من طالبات عصاميات، 
وأمهات مجتهدات، ومعلمات رائدات ومتقاعدات 

منجزات. في كل سنة أجد في نفسي شعورا 
مختلفا تعجز كل مفردات الهمة أن جتسده. ولك 

أن ترى ذلك إن حضرت.
وانطالقا من اهتمامات الشباب اليوم في وسائل 

التواصل االجتماعي واألوضاع الوظيفية في 
القطاعني احلكومي واخلاص يقيم منتدى 

املرأة الفكري ملتقاه السادس بعنوان القيادة 
مسؤولية، ليسلط الضوء على شخصية 

القائد، مهارات القائد، وحياته العملية. في هذا 
امللتقى سنحاول تفنيد مهارة القيادة وفكرها 
اخلاص، وليس بالسهل االتصاف بها، السيما 
أن لها صفات محددة تقتضيها، ولها التزامات 

تستوجبها.
إن النجومية واإلعالم اليوم يفرضان علينا 

صورة خاصة للقائد، باهتماماته ونظام حياته 
وعلينا اليوم أن نعي ذلك ونعيد رسم القيادة 

من جديد بثقلها ومسؤوليتها احلقيقية. في يوم 
األربعاء السابع من أكتوبر نتشرف بحضوركم 

مللتقى القيادة مسؤولية في متام الساعة 
السادسة مساء ولنا في ذلك وقفات مع د.حسن 
مكي، منى الوهيب، باإلضافة إلى أول شخصية 
قيادية في الكويت. ولك أن تشرفنا بحضورك.

بدون مجاملة

سقاية

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي

لم يساورني الشك ابدا في ان اتفاق »ايران« 
نووي ستمنى بعقبات فجائية تهمشه وتهزمه 
هزمية نكراء تسحقه ومتحقه وتوقف اجنازه 
في وقت ما لم يكن متوقعا اطالقا على الرغم 

من الزمن الطويل او املطوال واملسار الذي 
مضى فيه من تشاور وحتاور مضن.

فما فتئ وزير اخلارجية االيراني محمد 
جواد ظريف ونظيره االميركي جون كيري 

يتقابالن ووفداهما في مدن اوروبية اياما 
طويلة ويقومان بعدها السابيع واشهر وايضا 

سنوات يقومان برحالت مكوكية تشاورية 
مع القادة في ايران والدول الغربية على غرار 

وزير اخلارجية االميركي هنري كسينجر 
الذي اثمرت رحالته معاهدة كامب ديڤيد بني 
مصر واسرائيل خالل سنوات سابقة حتى 
ابرم السالم ودخل الرئيس املصري انور 

السادات التاريخ من اوسع ابوابه.
ولعل السبب في كل هذا يبدو مختلفا متاما، 

اال ان مهمات »ايران نووي« لم تؤت اكلها 
اال بعد ان اطلق الرئيس باراك اوباما خطبة 
مدوية أمام الكونغرس االميركي محذرا من 
ان اجهاض االتفاق سيقضي على اسرائيل 

بأسلحة نووية متتلكها ايران، االمر الذي ادى 
الى موافقة الكونغرس بأكثرية ٥2 عضوا، وال 

شك ان ايران من جانبها ابدت هي االخرى 
سلبية واضحة اثناء التشاور مهددة بإغالق 
مضيق هرمز في اخلليج العربي، مما يلحق 

االضرار بدول اخلليج واملالحة البحرية.
ويضاف الى هذا الفارق الواسع بني العقلية 

االيرانية ونظيرتها الغربية حيث يثير الدهشة 
انطالق مجاميع كبيرة من الشعب االيراني 

في مظاهرات تندد بأميركا وتنذر باملوت 
لها اثر مبادرة قام بها الرئيس االميركي 

اوباما باالتصال بنظيره االيراني هو اوال في 
سبتمبر 2014.

أما الواليات املتحدة فال يفّت في عضدها إال 
ضرر يلحق باسرائيل ويثير قلق يهود اميركا 

بشكل مضن.
اما ان تتم اتفاقية ايران ـ اميركا فأرى انه 

جاء كإجناز واضح املعالم بعد لقاءات ظريف 
وكيري في جنيڤ وڤيينا ومونترو ولوزان 
حتى تقاربت لغة احلوار بني اجلانبني اخيرا 

في ڤيينا.
وهكذا نرى انه على الرغم من الفارق الكبير 
بني عقليتي ايران والغرب، واجهت مصاعب 

جمة حتى رست سفينتا اجلانبني على شاطئ 
االمان.

وان دل هذا على شيء فهو يدل على االهمية 

الفائقة التي تلتزم بها اميركا لتحقيق االعجاز 
وان قطع شوط طويل بينها وبني ايران. 

والعقلية االميركية تتفتق عن ابهار جلميع 
انحاء العالم لتفتحها على وجوب حتقيق 
الواقع االصيل واال لم ينزل رواد الفضاء 

االميركيون على سطح القمر في السبعينيات 
من القرن املاضي، وكذا ايضا الوصول الى 

كوكبي املريخ وعطارد.
واملهم في هذا كله ان يهنأ بال دول العالم، 
وقد اثمرت جهود اميركا عن رضى يضخ 

جرعات راحة بال اسرائيل ويزيل القلق في 
ايران حول العقوبات االقتصادية املفروضة 

عليها من الغرب.
ولعل االتفاق يفيدنا نحن دول اخلليج، حيث 

يزيح عنوة تهديدات طهران حول مضيق 
هرمز وايقاف املالحة البحرية فيه، االمر الذي 

يضر كثيرا باالقتصاد اخلليجي وتصدير 
النفط الذي نراه مينى منذ فترة بهزمية انهيار 

سعره.
غير ان اتفاق »ايران نووي« يحقق اجنازات 

فائقة على ارض الواقع تصب في صاحلها 
الذي تتوق دوما له ليست لفترة قصيرة بل 
ألبعاد آفاقه ذات اطر تواقة الى ابقاء االعالم 

دوما في صفحات بيضاء براقة.

برستيج البذخ.. 
Bay

Sh_aljiran@windowslive.com
@Shaika_a

شيخة أحمد الجيران

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

مبارك عبداهلل المترك

في ليلة عتمة رطبة
دعيت رب العباد

يهل علينا املطر بفضله
ويفرج هم األحباب

يا جامع ربع تفارقوا
ملدة ساعات وأيام وليالي
في جلسة ونيسة توالفوا
والقمرة فوق جليعة تاللي

تلك هي كلمات بنت العرب بعيدا عن األسماء 
التي كتبت واملكتوب إليهم وغض النظر 

عن السجع وعدم التدقيق في تناغم بعض 
املفردات مع الكلمات يبقى شيئ واحد وهو 

صدق املشاعر ملا كتبته » بنت العرب«.
بدأت حكاية القصيدة مع بدايات فصل 

الصيف عندما اقترحت صديقتي بأن تقوم 
بجمع أصدقائها وبعض من بنات أسرتها كل 
يوم جمعة في »شاليه«، وبالفعل كانت فكرة 

رائعة بالنسبة إلي ألنني استفدت الكثير ممن 
تعرفت وتناقشت معهم، البعض يعتقد أن 

إجازة الصيف تقتصر فقط على املتعة ولكن 
هذا العام تعلمت أن وقت الفراغ من املمكن أن 
يجمع ما بني املتعة وثقافة العقل، أيام جمعتنا 

ما بني الضحكات واللعب كانت األحاديث 
تربطنا وتبادل األفكار يقربنا، لقاءاتنا كانت 

شبه مجلس يشمل الكثير من الطبقات 
وبالرغم من هذا حتاورنا كان يحمل الكثير 

من الرقي في إبداء الرأي، في كل أسبوع من 
إجازة الصيف وجمعة صديقتنا كنت أجد 
أمال جديدا في وطننا ملا اكتشفه من ثقافة 

ومهارات مختلفة متتلكها كل منهن، في كل 
جمعة كنت استفيد من معلومة أو موضوع أو 
فكرة من إحداهن لم يقتصر الوقت فقط على 

اللهو واألكل بل كان الفكر يجمع بينهما.
وتأتي نهاية احلكاية بتتويجها بكلمات كتبت 

من بنت العرب عندما أتت إلي في آخر جمعة 
من لقائنا وقالت لي: لقد قمت باألمس بكتابة 

بعض اخلواطر من املمكن أن تقولي عليها 
شعرا وأود أن أقوم بقراءتها عليكم.

وهنا قمت باالستئذان على اجلالسات بأن 
نصمت للحظات لنسمع من بنت العرب ما 

كتبت من كلمات وعندما بدأت بقراءتها على 
مسامعنا شعرت بأن إحساسها بكلماتها 

وشعورها بالفراق كاد أن يتحول لبكاء عند 
قراءتها ولكن ما وجدته ضحكات وضعت 
بدال من الدموع لكي يكون وداعنا متوجا 

بضحكات نتذكرها في ليالي الشتاء.
٭ مسك اخلتام: رسالة ال تقتصر فقط على 
بنت العرب بل لكل من يحمل فكرا وموهبة، 

أكمل واستمر فيما بدأت وحارب من أجله لكي 
تصل أفكارك لآلخرين فمشوار األلف ميل 

يبدأ بخطوة.

أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي، انتفضت 
الكويت أخيرا، ونفضت غبار السنوات 

العجاف، وبدأنا نرى التنمية احلقيقية بعد 
أن كنا نسمع بها فقط. ها هي املشاريع 

العمالقة احليوية واملهمة لتحسني شبكة 
الطرق الرئيسية واالستراتيجية، توسعة 
املناطق الصحية واملستشفيات الرئيسية 
)مستشفى جابر ومستشفى شركة نفط 

الكويت( مشروع الشقايا للطاقة الشمسية، 
مصفاة الزور، مدينة صباح السالم 

اجلامعية، ترسية مناقصة مطار الكويت، 
محطات الكهرباء، توزيعات اإلسكان 

األخيرة وتوقيع عقد البنية التحتية غرب 
عبداهلل املبارك، ميناء بوبيان )مبارك الكبير 

البحري(.
تلك املشاريع املهولة لم تكن من باب 

الصدفة، وال ينكر قيامها عاقل، فهي واقع 
ملموس وجميعها ترى بالعني املجردة، 

وقد أتت باإلرادة والتصميم من قبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووضعها نصب 

عينيه ومن ضمن أولوياته وأعطاها املتابعة 
والرقابة الدقيقة ووفر لها األرضية الالزمة 
للتنفيذ ودعمها باتخاذ القرار املناسب في 
الوقت املناسب مع احلرص على إجنازها 

قبل وقتها احملدد، وفي عهده إذا استمرت 
وتيرة العمل واإلجناز ستعود الكويت 

لؤلؤة اخلليج وعروس اخلليج التي طاملا 
تغنى بها أهل اخلليج وستذهل العالم 

بإجنازاتها احلديثة واملتطورة وهي بادرة 
تتطلب التوقف وتستحق الشكر والتقدير 
ورد التحية باملثل، فمن القلب شكرا سمو 
رئيس مجلس الوزراء وشكرا كبيرة إلى 

صاحب السمو األمير على اختياره لسمو 
رئيس مجلس الوزراء وثقته به، هذا ما 

حتتاجه الكويت »الرجل املناسب في املكان 
املناسب«.

بنت العرب

شكرًا سمو األمير 
الكويت تتجدد.. 
تتغير.. تتطور

محلك سر

 رؤية

الدميوقراطية 
التعاونية.. والعبث 

بدميوغرافية 
اجلمعيات!


