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s.sbe@hotmail.com
 د.سالم إبراهيم السبيعي 

صرخة ناخب »عتيچ«
رغم قناعتي بأن 

الدميوقراطية لم جتد أرضا 
خصبة في وطني لتنمو 

وتثمر، مع أنها كانت خضراء 
يانعة عند غرسها، رمبا ألنها 
كنبتة »الزعفران« لم يالئمها 

مناخ بالدي، أو تسرعنا نحن 
وتسابقنا جلني ثمارها قبل 
أن تزهر وتثمر، فحصدنا 

أوراقها وغصونها وجذورها 
وأكلناها، ظنا منا أنه الثمر، 
فأصابنا مغص، وحمى، مع 
ارتفاع ضغط الدم، وأحيانا 

زهامير، فنسينا آدب الكالم، 
ورقي احلوار، واحترام 

املستمع، وتوقير املشاهد.
لذلك لنا كلمة، فاسمعوها، 

نحن الناخبني نقيم املرشح 
ونزن عقله وفكره، عندما 

ينطق لسانه، فإذا بدأ بالذم 
واالنتقاد وذكر املساوئ، 

والتحسر على ما فات، 
والتمني بعودة املاضي، 

والطعن بزمالء األمس، كأنه 
لم يعش بيننا، إن هذا دليل 

على اإلفالس، وقصر النظر، 
وبث روح التشاؤم وسواد 

النظرة، وانعدام اإلبداع.
 ال يا سادة، نريد فكرا نيرا، 
ونظرة مستبشرة تفتح لنا 

بابا لألمل باإلصالح والتنمية 
والتقدم، ال نريد من يجتر 

فساد املاضي، ويسجنا داخل 
زنزانته، ونحن بيدنا مفاتيح 
األمل مبستقبل واعد، فديننا 

احلنيف، ورسولنا الكرمي 
يحثا على التفاؤل والفرح، 

فعن النبي ژ، قال: »يسروا 
وال تعسروا، وبشروا، وال 

تنفروا« وآيات ربي- عز 
وجل- تبشر باخلير: ) يريد 

بكم اليسر وال يريد بكم 
العسر(، وفى موضع آخر 
)فإن مع العسر يسرا، إن 

مع العسر يسرا(، إن هموم 
املواطنني تريد من يخففها، 

ويبحث لها عن حلول 
واقعية. 

كنت أعتقد، أنه كلما 
ازدادت سنوات احلياة 

الدميوقراطية عندنا ازدادت 
اخلبرة وزاد الوعي، وارتقت 

دميوقراطيتنا، لكن الواقع 
مختلف، فكلما ازددنا علما 

وثقافة واطالعا انتكسنا، 
ففقدنا طباعنا وعاداتنا 

األصيلة، كاحترام الكبير 
ونصح الصغير، واألمانة في 
القول والعمل، وحفظ اللسان 
من الزلل، وبث روح التفاؤل 

واألمل.
أتذكر حني دعا )أمير 

الدميوقراطية( الشيخ عبداهلل 
السالم النتخابات املجلس 

التأسيسي، ثم مجلس األمة، 
في أوائل الستينيات، كان 

أهل الكويت )الناخبون( هم 
من يبحثون عن أشخاص 

مميزين ليحثوهم على 
الترشح، والعجب أن من 

كان يجمع عليهم أهل 
الكويت ويزكونهم لكفاءتهم 

ال يترشحون، يعتذرون 
مؤثرين على أنفسهم آخرين، 

يرونهم أكفأ منهم، بل من 
التواضع يعتقد بعضهم 

أن الكرسي األخضر أكبر 
منهم ومسؤولية عظيمة، 

عدا من يخشى هذا املنصب 
معتبرا أن من يصل إليه ظالم 

لنفسه، ألنها األمانة التي 
عجزت عن حملها السموات 
واألرض كما قال رب العزة 

واجلاللة: )إنا عرضنا األمانة 
على السماوات واألرض 

واجلبال، فأبني أن يحملنها، 
وأشفقن منها، وحملها 

اإلنسان، إنه كان ظلوما 
جهوال(.

دعوا عنكم كلمات اجلاهلية 
األولى »تكفون«، »نخيتكم«، 

»الفزعة« وحذف العقال، 
إنها ليست قسما باهلل أو 
عهدا على اهلل أو نذرا هلل، 

فرغم أنها تهز جباال إال أنها 
ليست مبكانها وال تلزم أحدا 

مبعصية اهلل حني يصحو 
الضمير وتعظم املسؤولية.

رحم اهلل امرأ عرف قدر 
نفسه، وصان كرامته، وأراح 
أهله وجماعته، وسمع قول 
ربه: )فال تزكوا أنفسكم هو 

أعلم مبن اتقى(.

ملن يهمه األمر

يعتبر مجلس األمة القادم والذي 
سيجري انتخابه في غضون شهر هو 

من أخطر املجالس النيابية في تاريخ 
الكويت، وبالتالي يجب عدم التعامل 

مع اختيار أعضائه بترف أو بعبث أو 
باعتيادية مثل ما كان يجري في جميع 

االنتخابات السابقة.
إنه مجلس ثأري يريد البعض من 

املرشحني وبعض القوى السياسية، أن 
يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء وأن 

يعمروا املعبد وفق ما يتفق وأهواءهم، 
مدفوعني بعقيدة أن املعبد معبدهم وهم 

أصحابه الشرعيون وال يجوز ألحد 
منازعتهم عليه وال حتى مشاركتهم فيه.

وهم ال يتحركون وفق أجندة كويتية 
ذات مسارات وطنية واضحة، بل 

هم أتباع وأشياع لتنظيمات خارجية 
مشبوهة ال تقيم وزنا وال اعتبارا 

ملصالح األوطان والشعوب بل هي على 
العكس من ذلك تسعى إلى تقويض 

األوطان وتشريد الشعوب، وهذا جلي 
وواضح فيما يفعله تنظيم اإلخوان 

املسلمني في مصر وما يفعله »داعش« 
في العراق وسورية وليبيا، وأيضا ما 

تفعله إيران في العراق وسورية ولبنان.
ال نريد لبالدنا أن تكون جزءا من تلك 
املشاهد الدموية العنيفة والقاسية مثل 

تلك التي جتري في تلك البلدان، وال 
نريد لبرملاننا أن يكون صدى لإلخوان 

املسلمني وال صوتا إليران.
نريده برملانا كويتيا صرفا، ال فئوي وال 

مصلحي، ال قبلي وال مذهبي.
ومع األسف فإن الكثيرين ممن هيأوا 

أنفسهم لتلك االنتخابات هم أعدوا 
عدتهم لذلك ويأتون محملني بإمالءات 

من هذا وذاك. يريدونها حربا كل 

فريق يجهز نفسه لالنتصار فيها، غير 
مكترثني بخسارة الكويت والكويتيني.

ولذلك كله ولغيره مما يصعب قوله، فإن 
حتميل الناخب مسؤولية احلفاظ على 

الكويت من خالل دحر أولئك املرشحني 
احلاملني أجندات غيرهم والذين 

يدورون خارج الفلك الكويتي، هو قمة 
الواقعية وليس نوعا من املغاالة وال 

يجافي احلقيقة.
وال بد ملؤسسات املجتمع املدني أن 
تنشط جيدا وال تهدأ طوال الفترة 

املتبقية على يوم االنتخاب، من أجل 
توعية الناخبني بخطورة املرحلة 

وحراجة الظرف، وذلك من خالل إقامة 
الندوات التنويرية التوعوية والوصول 

إلى الناس في أماكنهم ومناطقهم 
وضرورة تنحية العاطفة ووشيجة الدم 
واملصلحة اخلاصة.عند اختيار املرشح.

قالوا قدميا إن النية مطية، وهي الذلول 
)الناقة(، وال يعلم ما تخفي القلوب إال 

الرب سبحانه، ومبا أننا نعيش في فترة 
االنتخابات البرملانية، فبالتأكيد النفاق 

والكذب بـ »لغة البوصة« وصال إلى احلد 
املطلوب دون عرض. هناك من ركب مطيته 
واجته إلى أكثر من مرشح وهات يا حلفان 
وقسم بأن الصوت لك وحدك، ثم ذهب إلى 
آخر وآخر، وهذا واهلل الدجل بعينه وعلمه.

عزيزي الناخب، امسك بخطام مطيتك، 
وحذار أن توجهها إلى من حنث بقسمه 

وخان أمانة األمة التي أوصلته إلى الكرسي 

األخضر، الذي كان مبيّتا النية عندما 
يصل إلى قبة عبداهلل السالم سيجتهد 

في تعيني أشقائه وأقاربه وحاشيته في 
مناصب قيادية، وإرسال حاالت ال تستحق 

إلى العالج السياحي في اخلارج، بينما 
املستحقون احلقيقيون للعالج قابعون 

على السرير واملرض ينهش في أجسادهم، 
وذلك مقابل مبدأ اخلنوع التام »ال أرى ال 

أسمع ال أتكلم« في أي قضايا مصيرية 
تهم األمة بأكملها.

عزيزي الناخب، اركب مطيتك واعلم علم 
اليقني أنها مطيتك إلى يوم ال ينفع فيه ال 

مال وال بنون، فال تغرنك احلياة الدنيا، 
فاآلخرة خير وأبقى، وقم بتجهيز »ذهابك« 

إلى ذلك اليوم العظيم، فلن ينفعك حينها 
زيد وعبيد من املرشحني.

بيت القصيد: قال ابن تيمية رحمه اهلل 
»فاملؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة 
أفعاله وكانت املباحات من صالح أعماله 

لصالح قلبه ونيته«.
قبل اخلتام: يعطي اهلل العبد على نية 

اآلخرة ما شاء من الدنيا واآلخرة، وال 
يعطي على نية الدنيا إال الدنيا.

واهلل املستعان.

مبا أننا مقبلون على انتخابات مجلس 
األمة 2016 حان دورنا أن نعني صاحب 

السمو األمير املفدى أطال اهلل في عمره، 
ونقف جميعا خلف توجيهات سموه 

السامية ونختار نخبة من أصحاب الرؤية 
اإلصالحية الذين يخافون اهلل بالكويت 

وأهلها وال ننجرف خلف أصحاب 
الشعارات املزيفة والوعود الكاذبة حرصا 

على سمعة الكويت في احملافل الدولية. 
دعونا نطوي عباءة التخلف ونبتعد عن 

الطائفية والقبلية حتى لو كان املرشح من 
أقرب املقربني لنا.

عزيزي الناخب، اسأل نفسك عن املرشح 
الذي يعرض عليك شراء صوتك بحفنة من 

الدنانير، ماذا سيجني من وراء دفع هذه 
املبالغ؟

اخواني، يجب علينا أن نضع الكويت أوال 
وأخيرا بعني االعتبار ملا تتطلبه املرحلة 
القادمة من حتديات خلطورة الظروف 
اإلقليمية احمليطة بنا ونهمش أصحاب 

»شعارات« بناء الوطن غير القادرين على 
التصدي للقوانني التي متس الكويت 

وأبناءها الشرفاء، ومبا أن التصويت أمانة 
وطنية لذلك يتحتم علينا أن نرتقي إلى 

مستوى حمل األمانة ونختار النائب القادر 
على وقف بؤر الفساد القابعة في أغلب 
املشاريع احلكومية والتي أثمرت العجز 

املخيف في ميزانية الدولة.
تغير الوجوه إال ما ندر أصبح مطلبا 

شعبيا بعد استياء أغلب أطياف املجتمع 
الكويتي من املواطنني واملواطنات عقب 
الكثير من القرارات التي صدرت خالل 

املجلس املنحل وأيدها بعض األعضاء 
الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على 

كل شيء. 
أعضاء املجلس القادم عليهم دور كبير في 
تفعيل الكثير من القرارات وتشريع قوانني 

تتماشى مع مصلحة الوطن واملواطنني، 
وكذلك النظر في وقف العالج »السياحي« 

باخلارج الذي ال يقبل به عاقل والعمل على 
إرسال املرضى احلقيقيني فقط، إضافة 

إلى تفعيل دور احلكومة اإللكترونية بني 
الوزارات واملؤسسات احلكومية وربطها 

ببعض لتسهيل عملية إنهاء اإلجراءات 
الروتينية املتخلفة لتخفيف األعباء وتوفير 

الوقت على املوظفني واملراجعني.
أخيرا، أسأل اهلل املزيد من التطور 

واالزدهار للكويت وشعبها.

لقد تغيرت الصورة القدمية والتي حتصر 
دور املرأة في العناية باألطفال والعمل في 

املطبخ، وأصبح دور املرأة حاليا يشمل 
أدوارا إضافية، بل أصبحت العبا رئيسيا 

وفاعال في بيتها ومجتمعها، ولو استعرضنا 
خريطة العالم فسنضع دوائر في بقاع 
مختلفة من العالم برز فيها دور املرأة 

القيادية بعد أن اضمحل التمييز بني الرجل 
واملرأة وأصبحا مواطنني مكتملي العضوية 
والوطنية، وقد نستعير لذلك تسمية املرأة 

احلديدية وهو االسم الذي اشتهرت به 
رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر. 
ففي الواليات املتحدة األميركية تقترب 

هيالري كلينتون من كرسي الرئاسة فهي 
االوفر حظا أمام منافسها دونالد ترامب، 
وبذلك ستصعد ألكبر كرسي رئاسي في 

الكرة األرضية.
أما بريطانيا فتبرز لنا »تيريزا ماي« والتي 

خلفت كاميرون في رئاسة الوزراء، وأجنيال 
ميركل املستشارة األملانية ورئيسة البرازيل 

ديلما روسيف. 
إن وصول املرأة لقمة العمل السياسي 

والقرار الدولي ال يعني أبدا أن موازين 
العالم ومعاييره ستتغير، أو أن السياسة 

سترتدي ثوبا أكثر إنسانية أو لطفا في 
التعامل مع مشاكل العالم احلضارية 

والسياسية واالقتصادية، ألنها ببساطة 
مشاكل اصطنعها البشر بأنفسهم فهي نتاج 
بشري متكامل من الرجال والنساء، كما ان 
التحديات التي نعيشها في حالة تقلب دائم، 

ولكني أتوقع مثابرة الزعيمات وحرصهن 
اكثر في إدارة األمور.

عاملنا العربي ليس مبعزل عن املؤثرات 
اخلارجية فرياح التغيير هبت على أقاليمنا 

احمللية ولكنها ارتدت الثوب العربي الذي 
اليزال يرفض وصول املرأة للحكم وعلماء 

الدين لهم دالئلهم الشرعية، ناهيك عن الفكر 
االجتماعي املتأصل بأن املرأة تابعة للرجل 

في كل األحوال.
ان فرص بروز املرأة العربية للواجهة 

السياسية واالجتماعية متذبذبة بني دولنا 
العربية واليزال متثيل املرأة في الهيئات 
التشريعية والتنفيذية وفي دوائر صنع 

القرار مخيبا لآلمال، صحيح ان هناك مناذج 
ناجحة ومتميزة نفتخر بها، ولكن يظل دور 

املرأة السياسي أقل من الطموح حتى بعد 
حصولها على كامل حقوقها في كثير من 

دولنا وال يعني ذلك قصورا في املرأة العربية 

فهي على مستوى عال من التعليم والثقافة 
وهي أفضل قائدة لبيتها ولكن بحكم أن 

مجتمعاتنا ذكورية في األغلب فقد تراكمت 
لديهم اخلبرة الطويلة في شتى املجاالت 
بينما تتدنى اخلبرة النسائية في ميادين 

العمل البرملاني والنقابي واالنتخابات، وقد 
قيل بأن املرأة العربية التزال تثق وبقوة 

في قيادة الرجل وسيظل الفارق السياسي 
واسعا بني دولنا وبقية دول العالم.

املرأة الكويتية ال تنفصل عن كيان العالم 
العربي فبعد حصولها على حقوقها 

السياسية سنة 2005م، دخلت االنتخابات 
بقوة وفازت بأربعة مقاعد في مجلس 

2009م وتفاءلنا خيرا ولكن تضاءل العدد 
بعد ذلك وفي الدورة السابقة كان الفشل 
التام بعدم جناح أي امرأة، وعند حتليل 
األسباب جند األسباب واحدة في دولنا 

العربية.
هل سنرى في االنتخابات القادمة نائبات 

جديدات في مجلس األمة؟ وهل سينجحن 
في كسر حاجز اخلوف النسائي ويترشحن 
لرئاسة املجلس أو اللجان الفرعية؟ قد تكون 

أحالما ولكن كثيرا من األحالم حتقق في 
عالم الواقع.

katebkom@gmail.com

k.alshemmari@hotmail.com

 Hanan.AlRoumi@gmail.com

صالح الشايجي

عبدالهادي وسام العجمي

كامل الشمري

حنان بدر الرومي 

البرملان
 األخطر

»النية مطية«

الكويت 
فوق اجلميع

املرأة 
وقيادة العالم

بال قناع

بيت القصيد

كلمة

رؤية

@ghunaimalzu3by 

د.هند الشومر

م. غنيم الزعبي

وضعت منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة تواريخ محددة 
ومعروفة مسبقا لالحتفال مبناسبات صحية معينة، والهدف 

من ذلك هو أن يتحد العالم في آن واحد حول شعار محدد 
ملواجهة أحد األمراض أو املخاطر التي تهدد الصحة العامة 

وعلى اإلعالم ووزارة الصحة أدوار رئيسية الستغالل 
هذه األيام العاملية إلبراز اإلجنازات والستشراف املستقبل 
واألمثلة عديدة عن األيام الصحية مثل يوم القلب العاملي 

ويوم الصحة العاملي واليوم العاملي للسرطان. وتعلن منظمة 
الصحة العاملية منذ بداية العام عن تلك األيام وتواريخها 

والشعار لكل عام لتستعد جميع دول العالم لالحتفال 
باملناسبة ولكن يبدو أن يوم 24 أكتوبر قد سقط من رزنامة 

االحتفاالت الصحية في الكويت.. وهو ما ال أفهمه.. ويجب أال 
يتكرر ذلك، حيث إن يوم 24 أكتوبر هو اليوم العاملي لشلل 

األطفال وحتتفل به جميع دول العالم سواء كانت قد تخلصت 
من شلل األطفال أو كانت بؤرا لشلل األطفال مثل باكستان 

وأفغانستان. وإن كانت دول العالم تخلصت من شلل األطفال 
فإنها وبعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وبعد حرية وسهولة 

السفر والتنقل عبر العالم عليها أن حترص على متابعة 
الوضع العاملي لشلل األطفال، وخصوصا في مناطق الطوارئ 

والنزاعات، وال أفهم ملاذا تخلفنا عن الركب العاملي يوم 24 
أكتوبر لالحتفال باليوم العاملي لشلل األطفال. لقد كانت 

هذه املناسبة فرصة لشرح جهود أطباء األطفال ومختبرات 
الصحة العامة للترصد والتشخيص لڤيروس شلل األطفال 

وتوضيح أهمية التطعيمات وتوعية املجتمع بأن هناك العديد 
من املخاطر احمليطة بنا في مناطق النزاع واالضطرابات 

والصراعات واحلروب، فليست سورية أو العراق أو اليمن 
أو أفغانستان أو باكستان بعيدة عنا أو عن حدودنا. وأمتنى 
أال ننسى في األعوام القادمة يوم 24 أكتوبر من االحتفاالت 
باملناسبات الصحية، وخصوصا أن اإلعالم بالصحة له أكثر 
من جهة مسؤولة عنه وتهتم بالتصريحات اإلعالمية، كما أن 

التخلص من شلل األطفال مناسبة تستحق الذكر ونتذكر 
معها الوفاء والعرفان للرواد األوائل من املمرضات واملفتشني 
الصحيني وفنيي املختبرات واألطباء الذين حتملوا مسؤولية 
الصحة العامة منذ عقود ماضية وعملوا بإخالص بالرغم من 

اإلمكانيات احملدودة ولنتذكر أن اليقظة حلماية األمن الصحي 
تتطلب متابعة وجتاوبا مع ما حترص عليه املنظمات الدولية 

التي ننتمي لعضويتها، ويجب أال نتخلف عن مبادراتها 
ومن بينها 24 أكتوبر وهو اليوم العاملي للتخلص من شلل 

األطفال، ذلك اليوم املفقود من أجندة احتفاالت وزارة الصحة 
باملناسبات الصحية العاملية. 

في فترة االنتخابات يتفتت هذا البلد إلى كانتونات صغيرة 
جتاوزت القبيلة والطائفة والفخذ ووصلت إلى حتى العائلة 

الواحدة.
ماذا يحدث لهذا الوطن اجلميل، وأين يذهب في هذه 

االنتخابات؟ وطن كرمي معطاء وفر غطاء سخيا للمواطن من 
كل النواحي تعليمية صحية وإسكانية بل حتى في حالة الوفاة 

يتكفل بنقله ودفنه.
ملاذا تختفي كلمة هي أغلى من الدرر وأثمن من كنوز األرض 

كلها؟ »الكويت« متى آخر مرة سمعتموها يلعلع بها أحد 
املرشحني في مقره االنتخابي.

اختزلنا أنفسنا في كيان صغير جدا اسمه القبيلة والطائفة 
ونسينا بيتنا الكبير الذي احتوانا كلنا.

تعالوا نعيد وطننا الكويت إلى برامجنا االنتخابية. تكلموا 
عن الصحة عن التعليم عن اإلسكان عن الهم احلياتي الذي 
يجمعنا كلنا. تكلموا عن زحمة الشوارع عن النظافة العامة 

عن األمن القومي. دعونا نحس بأننا في الوطن نفسه شركاء 
في املسؤولية واحلقوق. وإذا أردت أن تخدم ابن عمك أو ابن 
طائفتك فاخدم وطنك أوال. فما فائدة معاملة عالج في اخلارج 
وهو سيرجع للنظام الصحي السيئ نفسه؟ وما فائدة ترقية 

وظيفية غير مستحقة تدمر فيها مكان العمل بعدم كفاءتك؟
الوضع حاليا كأننا في قارب واحد لكن كل عضو يجدف 

باجتاه مختلف، لذلك فالنتيجة املنطقية هي أن القارب يدور 
على نفسه في حلقه مفرغة ال نهاية لها. مطلوب حد أدنى من 
التوافق الوطني على أولويات عاجلة ومستحقة للوطن بعمل 

اجلميع على حتقيقها.
إذا لم يفعلها املرشحون فهو دور واجب على الناخبني 

ذكروهم.. اسألوهم ..حاوروهم.. أو حتى أضعف اإلميان 
ابعثوا برسالة SMS إلى أرقام الهواتف النقالة املوضوعة 

في إعالناتهم االنتخابية. صدقوني ستصل لهم وإذا كانت 
بأعداد كثيرة ستؤثر بهم وجتعلهم يلتفتون إلى تلك املواضيع 

ويضطرون إلى إصدار تصريحات عنها ترضي الناخب 
)العزيز الغالي( في هذا الوقت حتى إذا وصل املجلس نذكره 

ونلزمه مبوقفه هذا.
اسألوهم وحاوروهم عن رؤيتهم حلل مشاكل التعليم 

والصحة واإلسكان والتوظيف واألمن العام وكل ما يؤثر 
عليك من همومك احلياتية.

فترة االنتخابات هي الفرصة الذهبية للناخب، هو في الوضع 
األقوى وطلباته شبه أوامر للمرشح. استغلوها لطرح 

مواضيع رئيسية وأساسية وملحة للمواطن الكويتي. نعم 
نحن لدينا عادات وقيم اجتماعية حتكمنا في طرق التواصل 

مع املرشحني الذين هم أصدقاؤنا وبني عمنا وإخواننا. 
لكن انظر أيضا إلى هذا الشخص أنه سيشرع قوانني متس 
صميم حياتك وستتأثر بكل ما يقوله أو يفعله في املجلس. 

بعد الترحيب وواجب الكرم فقط وجه له سؤاال »بوفالن شنو 
رأيك في التعليم بالكويت«.

وأطرح عليه بعض األمور التي تعتقد انها ستصلح التعليم 
في الكويت. ال تعلم لعلها ترسخ في عقله ويتبناها على شكل 

اقتراح برملاني.
نقطة أخيرة: تعالوا نضع احلمالت االنتخابية للمرشحني على 
املسار الصحيح. تعالوا نفرض أولوياتنا عليهم. ال تتحرج في 

السؤال ال تتردد في املناقشة. األسبوعان أو الثالثة القادمة 
هي فرصتك الذهبية لطرح وضع عام سيئ على طاولة 

 SMS النقاش العام، ولتكن البداية بشالل هادر من رسائل الـ
على الهواتف النقالة للنواب. ادفنوهم مبشاكلكم وهمومكم 
وأجبروهم على اتخاذ مواقف علنية جتاهها تلزمونهم بها 

حني ينجحون.

24 أكتوبر
 بني الصحة

 واإلعالم

بوفالن شرايك 
في وضع التعليم 

بالكويت؟

ألم وأمل

في الصميم


