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م.طارق جمال الدرباس

مــن يتابع التزامات الكويت بحقوق املرأة؟ مع تولي 
الكويت مقعد رئاسة مجلس األمن الدولي ومع ما حققته 
الديبلوماسية الكويتية من إجنازات ارتكزت على ما بناه 
وأرسى دعائمه عميد الديبلوماسية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، منذ توليه إنشاء 
وتطوير املدرســة الديبلوماسية الكويتية، فمن حق كل 
كويتي وكويتية أن يطمئــن إلى أن صورة الدولة أمام 
املجتمع الدولي تكون ناصعــة البياض ومتثل منوذجا 
حيا يحتذى من حيــث االلتزام باملعاهدات واالتفاقيات 
الدولية وتطوير التشريعات والبرامج الوطنية مبا يواكب 
املستجدات العاملية وااللتزامات املترتبة على االنضمام 

للمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
ومن املعروف أن كل دولة يتعني عليها أن تقدم أمام 
املنظمات الدولية استعراضات دورية توضح ما قامت به 
وفاء بالتزاماتها املترتبة على االنضمام ألي معاهدة أو 
اتفاقية دولية وهذه ليست مهمة الديبلوماسية الكويتية 
وحدها ولكنها مهمة وطنية مشــتركة بني أجهزة الدولة 
جميعها باإلضافة إلــى املجتمع املدني وجمعيات النفع 

العام ذات الصلة.
وهذه املســؤولية يجب أن يقوم بها اجلميع وسط 
أجواء من التفاهم والتنســيق واحلرص على املصلحة 
العامة إلبراز الوجه اإليجابي املشرق أمام املجتمع الدولي 
والذي أصبح يولي اهتماما متزايدا بتمكني املرأة ويتابع 
عن كثب مؤشرات حقوق املرأة بالدول التي صادقت على 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتي ال تخلو أي منها من 

اإلشارة حلقوق املرأة.
وتوجد في العديد من الدول بعض النماذج الناجحة 
إلنشاء كيانات مستقلة تعنى بحقوق املرأة وتتولى وضع 
وتطوير السياسات والبرامج الوطنية ومتابعتها مبا يتفق 

مع املستجدات العاملية.
وإن وجود الكيانات اإلدارية املستقلة املعنية بشؤون 
املرأة من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في وضع وتنفيذ 
البرامج متعددة القطاعات وإطالق ورعاية مبادرات متكني 

املرأة.
وإن كانت الدول تهتم بــوزارات املالية واالقتصاد 
الستثمار املوارد فإن االستثمار البشري في املرأة ال يقل 
عائده عن االستثمارات االقتصادية، بل قد يفوقها بكثير.
لذلك فإنــه قد آن األوان لوجود، ضمن التشــكيل 
احلكومي، وزارة الدولة لشــؤون املرأة على أن يتولى 
الوزير املسؤول حتمل مسؤولية مراجعة وحتديث سياسات 
وبرامج متكني املرأة ورعايتها اجتماعيا وصحيا واقتصاديا 
مبــا يتوافق مع التزامات الكويت املتعلقة بحقوق املرأة 

أمام املجتمع الدولي.
وعندما نتحدث عن وزارة الدولة لشؤون املرأة فإن 
احلديث ليس من باب األحالم أو التمنيات ولكنه ضرورة 
ملحة لها ما يبررها، فمن غير املقبول أال يكون لدينا جهاز 
تنفيذي مرموق املســتوى إلدارة شؤون املرأة لتحقيق 
نقلة نوعية في رعاية املرأة طوال املراحل العمرية املختلفة 
حتت مظلة تستوعب كل التطلعات والطموحات والطاقات 
التي ســتنطلق عندما تتاح لها الفرصة بإنشــاء وزارة 
مستقلة لشؤون املرأة ليكتمل الشكل احلضاري بحكومة 
الكويت أمام املجتمع الدولي أسوة بباقي الدول العربية.

وكأنهم ليسوا ببشــر »العمالة السائبة« 
يطلقون عليهم! وهذا ألن ليس لهم صاحب، 
ومؤسف أن نقول »صاحب« ألنه وصف مالك 
احليوان، لكن لألسف اإلنسانية لدينا تنتحب 
بني قوانني موضوعة بجودة عالية وتنفيذ يقف 
عند أبواب املتنفذين »ويطق حتية« وينسحب!
»الصاحب« أو الكفيــل يأخذ مبالغ مالية 
الستجالب عمالة ويتركها تسرح في الكويت 
لتبحث عن عمل، قد جتده أو ال جتده، ثم يأخذ 
مبالغ أخرى لتجديد اإلقامة، وهذا الفقير مازال 
يصارع احلياة بني العمل والالعمل، ثم يحلب 

الكفيل هذا الفقير حتى يجف عرقه!
والعامل الذي اقترض من »طوب األرض« 
في موطنه ليجد إذن عمل في الكويت ويظنها 
أرض املعاد، فيفاجأ بشركة حترمه من راتبه 
شهورا، وبزميل ميوت بسبب ضربة شمس 
وحيدا إال من ذوي الشفاة املمزقة مثله، وبسكن 
غير صالح لالستهالك اآلدمي، ويعلق في الغربة 
فال هو قادر على سداد دينه في بلده ليعود، 
وال اجلبايات التي يحصلها منه كفيله، فكأنه 

ينتظر املوت ببطء.
هذا اخللل جزء من حالة الترهل التي تعاني 
القوانني  التنفيذية، حيث وجود  منها اإلدارة 
والتشريعات، في حني أن التنفيذ جسد منزوع 

الروح، ومحنط!
التي استهدفها  املظلومة«  »العمالة  قضية 
جشــع الكفالء، فرادى كانوا أو شركات، هي 
قضية إنسانية من الدرجة األولى، احلياة الكرمية 
من أساسيات حقوق البشر، فإن لم تستطع 
أن تتبع قوانني بلدك وتستجلب العمالة بعقود 
ورواتب حقيقية وتسلمها عبر إيداعات مثبتة 
في البنوك، فال تدخل في هذا »البزنس«، واكتف 
مبا يدر عليك األموال بعيدا عن اإلجتار بالناس!
أما من ال يهتم باإلنسان، وبالذات الفقراء، 
ويراهم أقل درجة، ومن حلقه اتسع من الصراخ: 
الكويت خط أحمر »ونزع الوطنية من كل الشعب 
وبقيت له وحلفنة أمثاله، نقول: »هذه قضية 
أمن وطني وحلها يندرج حتت حب الكويت، 

ورنا مراجلك مو بلعومك«!
مهزلة بكل املقاييس أن تلتف على القانون 
بالقانون وال يقدر أن يحاسبك القانون ألنك 

فوق القانون!
واهلل هذه ليســت بكويتنا، وهذه ليست 
بأخالقيات تقرها الكويت، الدولة التي احتضنت 
كل محتاج وفتحت أبوابها للسائل واملهاجر، 
وال استعباد البشر دين أهلها، وحتى لو برر 
البعض بــردود معلّبة فقد صارت بائتة وبال 

نكهة وأفسدتها املواد احلافظة!
الكويتيــون ال يقبلون بأن يكون وطنهم 
مرتعا جلاهلية تقسم البشر أسيادا وعبيدا، فقد 
جاء ديننا لتحرير اإلنسان واحترامه ومساواته 
بنظيره والدفاع عن حقوقه في املعيشة وحفظت 
له كرامته وكفلت له العمل والتجارة والكسب 
املشروع، فال يزايد أحد على شريعتنا ولينظر 
من بيدهم احلل والعقد ألسباب وجذور املشكلة 

»ويحلوها« كيف كان بعيدا عن الظلم.
نذكرهم بالدين فيستهزئون بندرة القابضني 

على اجلمر!
الكويت تستحق أن يخرج كم قابض على 
اجلمر ليخرج وطنه مما هو فيه ولو احترقت 

كفاه.

يتساءل الكثير من الناس: ما صفقة القرن 
التي يروج لها إعالميا وما تفاصيلها وأهدافها؟!
باختصار، هي صفقة تهدف إلى تصفية 
القضية الفلسطينية من خالل شطب قضية 
الشريف واملسجد  القدس  الالجئني، وضم 
األقصى وقبة الصخرة للعدو الصهيوني، 
وتثبيت االحتالل واالستيطان بالضفة الغربية، 
ودمج ذلك احملتل مع الدول العربية من خالل 
التطبيع، وحصار املقاومة وتفكيك الشعب 
الفلســطيني وإنهاء وجوده في فلسطني، 
والســيطرة على املقدســات اإلســالمية 

واملسيحية.
أطلقوا عليها »صفقة«، وأظنها »صفعة«، بل 
هي »بصقة« في وجه كل من يشارك ويبارك 
لها. والتاريخ خير شاهد على نقض العدوان 
الصهيوني لالتفاقيات الدولية، فاتفاقية أوسلو 
عام 1993 التزم بها الفلسطينيون ونقضها 

الصهاينة.
فنحن ال نثق بــل نرفض بيع القضية 
والتنازل عن األراضي الفلسطينية للعدوان 
احملتل، ففلسطني والقدس قضية كل املسلمني 
الشرفاء وهي ليست  والعرب واخلليجيني 

للبدل أو البيع أو املساومة.
لذلك علينا كشعوب أال نكتفي باالستنكار، 
بل أن نبادر من خالل حتركات ميدانية إليصال 
صوت الشعب، وتربية األجيال القادمة على 
الدفاع عن القدس وحترير املسجد األقصى.

وفي اخلتام، فإنني أفخر وأعتز عندما أرى 
أن الشعوب اخلليجية والعربية واإلسالمية 
الشــريفة تفخر باملوقف الرسمي الكويتي 
الصلب والثابت على مبادئه والداعم لقضيته 
رافضا التطبيع بجميع صوره، فلقيادتنا أسمى 
حتية ملوقفها املشــرف حتت راية سورها 
العظيم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، أطال اهلل في عمره.

ماذا لو تعرف سكان »بونس 
آيرس« عاصمة األرجنتني على 
الكويتي »عبداهلل  الفنان  حياة 
الفرج« وكيف عاش في الهند، 
وسمعوا بعض أحلانه اخلالدة 
وكلماته مترجمة إلى االسبانية؟ 
ومثلهم سكان مدينة »بريتوريا« 
عاصمة جنوب افريقيا لو انهم 
تعرفوا على سيرة حياة الفنان 
الراحل »عبداحلسني عبدالرضا«. 
وماذا لو قامت سفارة الكويت 
في كوريا اجلنوبية بدعوة سكان 
العاصمة »سيئول« للتعرف على 
الفنان التشكيلي »محمد قمبر« 
ومشــاهدة لوحاته ومناقشته 
شخصيا؟ ماذا لو أصغى الناس 
في »اوالن باتور« عاصمة منغوليا 
ألشعار الراحل »أحمد العدواني« 

مترجمة إلى اللغة املنغولية؟
> > >

العام املســاعد في  األمني 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنون واآلداب، د.عيســى 
األنصاري، أشــار إلى أهمية 
الثقافية(  )الديبلوماسية  تبني 
التي تعكس وتنقــل مفاهيم 
الشعوب. وذلك، بتقديري، يعني 
العمل على هدم اجلدران الفاصلة 
الديبلوماسية  بني املؤسســة 

الثقافية من أجل  واملؤسسات 
توحيد اجلهود الرسمية الساعية 
إلى تقدمي حقيقة البالد أو جوهر 
مجتمعها إلى سائر املجتمعات 
في الــدول األخرى، بعيدا عن 
األجواء الديبلوماسية املرتبطة 
بالوالئم االحتفالية، واخلطابات 
التي  املنمقة، والبروتوكوالت 
تكاد تتشــابه في سائر الدول 

واحملافل الرسمية.
> > >

الديبلوماسية الثقافية بوابة 
واسعة تسهم بتمكني الدولة من 
تفعيل قوتها الناعمة القادرة على 
إخراج »فهد العسكر« من قبره 
والسفر به إلى ساحة »تيان آن 
من« في العاصمة الصينية »بكني« 
ليشكو للناس وباللغة الصينية، 
قائال )كفي املالم وعلليني فالشك 
أودى باليقــني( أو تعرض في 
)حدائــق تيفولي( في العاصمة 
الدمناركية »كوبنهاغن« لوحات 
الفنان الراحل »أيوب حســني« 
مبصاحبة أغنيات للفنان الراحل 
عواد سالم أو مبشاركة حية من 
)فرقة بن حســني( هكذا فقط 
يتعرف الناس إلى حقيقة املجتمع 
والدولــة وتنطبع الصورة في 

الوجدان فال تغادره. 

قال تعالى في كتابه الكرمي: 
) وألف بني قلوبهم لو أنفقت ما 
في األرض جميعا ما ألفت بني 
قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم - سورة األنفال: 

اآلية 63(.
أحيانا، يسّخر اهلل لك عباده 
الطيبني من حيث ال تعلم، وهذا 
ما دفعني للكتابة عن ردة فعل 
الناس عبر وســائل التواصل 
أثير  االجتماعــي، حول مــا 
بخصوص اجلمع بني وظيفته 
وقيــام الوكيل املســاعد في 
اإلعالم الزميل غالب العصيمي 
بتقدمي برنامــج »بالعربي مع 
البعض  أن يعلم  غالب«، دون 
أنه يحق اجلمع بني وظيفتني 
على أال تطغــى أحداهما على 
االخرى في أوقات العمل، حيث 
بالعمل شيء  الوقت  إن شغل 
جيد ومهم للمجتمعات النامية، 
وأداة لتقليل الفساد عكس ما 
البعض، شريطة  يتوقعه هذا 
أال يتعارض مع مهام عمله، أو 
وقت عمــله سواء كانت بدوام 

جزئي أو كلــي!
كمــا أن البعـــض رمبــا 
اليعلمون أن برنامج »بالعربي 

مع غالب« قــد حصد جائزة 
البرنامج احلواري األفضل على 
املستوى العربي إعالميا، بعد أن 
حقق اإلعالمي غالب العصيمي 
»الكــارتوش«  اإلبداع  جائزة 
علــى مدى سنتني 2019/2018 
كأفضل مقدم برامج حوارية 
العربي من  العالم  على صعيد 

مونديال القاهرة.
ليست مشكلة العصيمي ان 
كنت تتفق أو تختلف معه أنه 
ميلك كاريزمــا اإلعالمي التي 
يفتقدها البعض، وليست قضية 
غالب أن يتفاجأ البعض بردة 
الكويتي، والتي  الشارع  فعل 
أنصفت املذيــع الوكيل غالب 
من خالل كيــل الثناء واملديح 

للعصيمي وفريق العمل املميز 
في برنامج »بالعربي مع غالب«.

رغـــم وجود حاالت كثيرة 
سابقة ومشـــــابهة لقياديني 
قدمــوا بـــــرامج متعددة 
ومتنوعــة، وقياديــني خارج 
اإلعالم مازالوا يقدمون برامج 
تلفزيونيــة وإذاعية يوميا أو 

أسبوعيا!
إذن، ملاذا فقط غالب العصيمي 
ومااملشكلة التي فعلها حتى تتم 
محاربته شخصيا؟! هل طبق 
الوكيل املساعد العصيمي مبدأ 
باملنح، بل  العطاء  »ليس دائما 
أحيانا يكون العطاء باملنع« وهنا 
أقصد العطاء في العمل، وقام 
من خالل عمله برفض مشروع 

أو برنامج أو ما شابه ذلك لعدم 
مطابقته للشــروط واألحكام، 

أدى إلى ما وصلنا إليه اآلن !
مختصر مفيد:

رســالتي إلى األخ الزميل 
غالب العصيمي مع كل التحية 

والتقدير،، 
ثق متاما بأن ما حصدته من 
إيجابي لكم شخصيا،  تفاعل 
»يشترى بفلوس« من قبل من ال 
ميلك الثقة في نفسه، وهم كثر 
في عالم اليوم، حتى يحصلوا 
على بضع ما حصلت عليه نظير 
محبة الناس لك، ونظير جهودك 
اإلعالمية وزمالئك في وزارة 
الوطن ورفعة  اإلعالم خلدمة 

شأنه..
وأخيرا وليس آخرا..

»توقــف البرنامــج أو ما 
توقــف«، رغــم اعتراضــي 
الشخصي بأن يتوقف، فأنت 
الغالــب يا غالب وال تباِل، الن 
ما حصدته من دعم شعبي في 
التواصل االجتماعي،  وسائل 
وفي الشارع الكويتي من محبة 
وتأكيد على جناحك »يغنيك« 
عــن أي برنامج، وحقق لك ما 

لم يحققه الكثيرون!!

ألم وأمل

وزارة مستقلة 
لشؤون املرأة 

بالكويت
د.هند الشومر

بدأت الدول الغربية منذ أكثر 
من نصف قرن تقريبا بترسيخ 
التطوعي كقيمة  العمل  مفهوم 
مجتمعية، بعد أن دخلت املادية 
بشكل كبير في حياتهم، وظهور 
سلوكيات سلبية، وانحسار معدل 
لفتح  اإلجنــاب، واضطرارهم 
الهجرة من عــدة دول لتغطية 
النقص في العمالة الدنيا بشكل 
خاص، والوظائف التخصصية 

بشكل عام.
وأصبحت حاليا شهادة العمل 
التطوعي تضاف الى الســيرة 
التقدم ألي وظيفة  الذاتية عند 

محترمة.
انتقلت الفكرة لدى السلطات 
الرســمية بتحويــل عقوبات 
املخالفات واجلرائم البسيطة من 
غرامات مالية وســجن مؤقت، 
إلى خدمة تطوعية إجبارية، مثل 
دوام كامل في مركز املســنني 
ورعايتهــم اجتماعيا، أو تقدمي 
برامج إرشادية وتوعوية إن كان 
صاحب تخصص، أو العمل في 
املستشفيات أو احلدائق أو أي 
مكان آخر معروف لديهم، وعليه 
أن يقدم تقريرا أسبوعيا بكل 
ما قام به، مع شهادة من اجلهة 
التي تطوع بها، وبالطبع يعود 

كي ينام في منزله.
وجدت السلطات أن استبدال 
التطوعي حقق  بالعمل  العقاب 
آثارا إيجابية على املجتمع بشكل 

عام، وعلى الفرد املعاقب بشكل 
السلوكية  النواحي  خاص، من 
والنفسية واالجتماعية، ووفر 
على الدولــة أمواال باهظة عند 

السجن.
وتطبق بعض الدول »السجن 
املنزلــي«، فمن يُحكــم عليه 
بالسجن ميارس العقوبة في بيته، 
فيُمنع من اخلروج، وتوضع حلقة 
بالستيكية حول قدمه عبارة عن 
جهاز تتبع لرصد حتركاته، ومن 
الدائرة املسموح له  يخرج عن 
بالتحرك بها، ينقل إلى السجن 

مباشرة.
كما نفذت دول عقوبة حجز 
الســيارات ملخالفات مرورية، 
بحجزهــا في بيــت املخالف، 
ويوضع جهاز تتبع في السيارة. 
فهي وفرت مســاحة احلجز، 
املركبة، وإجراءات  وحراســة 

إدارية.. وغير ذلك.
وجميل لو فكرت السلطتان 

لدينا  التشــريعية والتنفيذية 
في هذين األمرين، اســتبدال 
عقوبة الغرامة والسجن بالعمل 
املنزلي،  التطوعي، والســجن 
فعندما يسجن شاب لتهوره، فإن 
الدولة تضيع عليه سنني شبابه، 
وفرص عمل، وحياة كرمية، كما 
أنه سيخرج من السجن محمال 
بخبرات سلبية من عتاة املجرمني، 
وقد يتحول إلى مجرم حقيقي، 
وبالطبع فإن تقدير ذلك يعود إلى 
القاضي حسب مستوى اجلرمية.
إضافــة إلــى أن العقوبات 
التطوعية توفر على الدولة مبالغ 
إدارية، وتبعات  كبيرة، وأعباء 
اجتماعية، وتصقل الفرد سلوكيا 

ومهنيا واجتماعيا.
أكثر من  الكويت  يوجد في 
500 فريق تطوعي، التقيت 100 
التلفزيوني  البرنامج  منها في 
»أيادي بيضاء«، بعضها مسجل 
في وزارة الشؤون االجتماعية، 

وبعضها حتت مظلــة هيئات 
وجمعيات نفــع عام، وبعضها 
عمل حر بــال مظلة، وهذا يدل 
على مدى حب شــباب الكويت 
للعمل التطوعي في بلد اإلنسانية، 
وقد كان لتحرك الشيخة أمثال 
األحمد الصبــاح رئيس مركز 
العمل التطوعي في الكويت دور 

رائد في هذا املجال.
الدولة  أن تواجــه  وينبغي 
والقطــاع اخلاص هــذا العمل 
التطوعي بالتشجيع، وأن يضاف 
مع السيرة الذاتية عند التقدم ألي 
وظيفة، فيكون ذلك عامال مساعدا 
للترقية الوظيفية واملكافأة املالية، 
إضافة الى أي أسلوب آخر من 
التشــجيع، وهذا مــن دواعي 
التعامل مع التنمية املســتدامة 
لها احلكومة ضمن  التي تدعو 
إطار األمم املتحدة، ورؤية 2035.
»لقد أكدت مــرارا أن ثروة 
الوطــن احلقيقيــة تكمن في 
شــبابه، فهم أغلى ما منلك من 
ثروة واستثمار، وهم يحظون 
بجل اهتمامنا واهتمام احلكومة 
ومجلس األمة، وعلينا العمل على 
تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، 
العلمي  التحصيل  وحثهم على 
العصر،  املواكــب ملتطلبــات 
وحتصينهم من األفكار الضالة 
والسلوك املنحرف«. سمو أمير 
الشــيخ صباح األحمد  البالد 

الصباح.

آن األوان

استبدال العقاب 
بالعمل التطوعي

د.عصام عبداللطيف الفليج

نظرة

بالعربي.. 
أنت الغالب..

@M _ TH _ ALOTAIBIمحسن أبورقبة العتيبي
1mohsen@live.com

السايرزم

سعادة السفير 
املفوض..  عواد سالم

www.salahsayer.comصالح الساير
@salah _ sayer

أبارك تزكية الشيخ فهد ناصر صباح األحمد رئيسا 
للجنة األوملبية الكويتية، وال أقول سوى »اهلل يعينك يا 
شيخ فهد«، فالتركة التي تركتها صراعات جتاوز عمرها 
ربع القرن جعلها تركة ثقيلة جدا، لكن أعتقد أن القراءة 
البسيطة بعد التزكية تقول إن الطريق ممهد نحو اإلصالح 
الشامل والعادل، بل التسوية الشاملة مبا يرضي جميع 
األطراف بصيغة تكفل النهوض بالعمل الرياضي إلى آفاق 

تتجاوز أي خالف سابق أو الحق محتمل.
وذلك يتضح بأن الشــيخ فهد في تلك التزكية كان 
مبنزلة الشخصية التوافقية بني جميع األطراف، ما يشير 

إلى بداية جديدة تبشر باخلير للجميع.
وليس في هذا استباقا ملا سيحققه املجلس اجلديد، 
لكنه ظاهريا على األقل ينبئ مبرحلة أكثر اســتقرارا 

وتوافقا في املشهد الرياضي.
> > >

أوال سنستبشر خيرا بأنه مت رفع اإليقاف عن الرياضة 
الكويتية بشكل نهائي وكامل، ولكن ال بد أن أوضح الواضح 
الــذي ال يريد أحد االعتراف بــه أن الصراع الرياضي 
الذي تسبب باإليقاف في األصل وقوده السياسة وعود 
الثقاب الذي أشــعله صنع من شجرة السياسة والذي 
ينفخ في ناره كان سياسيا، وال حل اليوم للخروج من 
أزمة إيقاف محتملة قادمة ســوى بالفصل بني املجالني 
بأكبر قدر ممكن ومستطاع خاصة في القرارات املعنية 
بالرياضة احمللية وقرارات إصالح ما تســببت به بعض 

من صراعات الفترة السابقة.
> > >

األهم، أن هذا االختيار واالتفاق على اختيار الشيخ 
فهد ناصر الصباح لنيــل املنصب بالتزكية على جانب 
أشمل وأوضح يكشــف تغييرا مهماً وهو البدء فعليا 
بتهيئــة الصف الثالث من أبناء األســرة احلاكمة للبدء 
بخوض غمار العمل القيادي الرياضي كخطوة استباقية 
يرى البعض أنها تأخرت الى حد ما، وهو ما يعني الحقا 
وإشارة واضحة أن مزيدا من الدفع بالصف الثالث الشاب 
للدخول في املعترك السياســي قياديا في مجاالت غير 
رياضية، وهو أمر من شــأنه تغيير اخلارطة السياسية 
بتوسيع دائرة االختيارات من بني أفراد األسرة احلاكمة 
نحو تغيير إيجابي باجتاه حالة أكثر استقرارا للجميع.

> > >
توضيح الواضح: بيان الشيخ فهد الذي ألقاه بعد إعالن 
فوزه بالتزكية باملنصب أعتقد أنه فعليا سيكون خارطة 
الطريق الذي ستســير عليه ووفقــه ومبوجبه اللجنة 
األوملبية خالل الفترة املقبلة، ولم يكن خطاب فوز بقدر 
ما كان خطابا يضع النقاط على احلروف ويطرح خطوطا 

عريضة لعمل اللجنة خالل السنوات األربع املقبلة.

احلرف٢٩

اهلل يعينك 
يا شيخ فهد

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي


