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ذعار الرشيدي

2015 كانت أول حجة لي إلى بيت اهلل احلرام وكتبت بعدها 
بعض السطور النتقاد بعض السلبيات التي حدثت أثناء احلج 
في ذلك العام.. أما اليوم فسطور مقالتنا تسلط الضوء على 
الكثيــر من اإليجابيات التي متتع بها حجاج بيت اهلل احلرام 
لهذا العام، وأخص بالذكر في سطور مقالتنا حملة »مواسم« 
التي يديرها ويقوم باإلشراف عليها احملامي يوسف حسن 

الكندري »أبوعمر«.
٭ حلقة مواسم.. أثناء رمي اجلمرات ومع الزحام الشديد إال 
أننا لم نشعر بذلك الزحام مع ما قام به »أبوعمر« من اقتراح 
ومشورة واستئذان حلجاج حملته.. فقام بتجميع حملته وأدلى 
علينا باقتراحني، أولهما أن يســخر شباب احلملة اإلداريني 
ويفسحوا لنا طريقا ونقوم برمي اجلمرات كل فرد على حدة، 
أما االقتراح الثاني فهو أن تقام حلقة دائرية من شباب احلملة 
اإلداريني مع احلجاج من الذكور يحيطون من خاللها بجميع 
احلجاج من النســاء والدخول في تلك احللقة دون تزاحم أو 
مضايقات لآلخرين لتســهيل رمي اجلمرات علينا، وبالفعل 
اخترنا باإلجماع احللقة، وكانت بالنسبة للجميع هي األسهل 
لنا بأن نكون حلقة جماعيــة متكاتفة باخلير واإلميان ألداء 

مناسك احلج بأمن وسالم.. أصبت يا أبا عمر.
٭ هاني املياس وخالد احلمدان وغيرهما من شباب اإلداريني 
حلملة »مواســم« كانوا حلقة الوصل والترابط لتسهيل كل 
شيء لنا في احلج.. والعني الساهرة لنا وبوصلة كل حاج في 
احلملة والسند والعون بعد اهلل عز وجل.. نعم هؤالء شباب 
الكويت فخر وعزة للكويت وأهلها.. شكرا لكم وأحسنت يا 

أبا عمر في اختيار جنود حملة »مواسم«.
٭ نرجس محمد عبداهلل الكندري.. أو »أم حسن« كما نناديها 
أثناء تواجدنا فــي احلج.. القلب الكبير.. واألم احلنون رغم 
صغر سنها.. والعني الساهرة على نساء احلملة بالسؤال عنا 
يوميا ومتابعتنا واالطمئنان علينا على مدار 24 ساعة.. تلك 
هي منوذج للمرأة الكويتية واملرأة املسلمة التي يحتذى بها.. 
وفقت يا أبا عمر في اختيار وانتقاء من ميثل املرأة الكويتية 

لتكون وجهة مشرقة للكويت في بيت اهلل احلرام.
٭ الداعية أماني ياسني ســليمان الصالح.. عذبة احلديث.. 
كانت تنتقى مواضيع الدروس التي تقوم بإلقائها علينا.. كانت 
تتحدث من القلب وتترجم كلماتها علينا من العقل.. تدمج ما بني 
الواقع وما تنص عليه عقيدتنا اإلسالمية.. كلماتها كانت سهلة 
وبالرغم من سهولتها فإنها حتتوي على الكثير من العمق في 
املغزى الذي تصبو إليه.. »أماني« كما كنا نناديها أثناء احلج 
كانت جتمع النساء من خالل حلقتها الدينية باحلب واجلذب 
لهــا من خالل مواضيعها التي كانت على الدوم تقوم بالربط 
بني الدنيا والدين.. جزاك اهلل خير يا أبا عمر مبا أهديتنا من 

نعم اهلل في حملة مواسم.
٭ مسك اخلتام: كل الشكر جلميع احلمالت الكويتية ملا قمتم به 
من جتهيزات وتسهيالت حلجاج الكويت والكثير من الدول 
اإلســالمية الذين كانوا ضمن احلمالت الكويتية والشــكر 
موصول للمملكة العربية السعودية لضيافتهم واستقبالهم 

حلجاج بيت اهلل احلرام.

بداية، وقبل كل شــيء نشــكر اهلل العلي القدير أن أنعم 
على صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد، بالشفاء 
بعد العارض الصحي الذي تعرض له سموه، ندعو اهلل جميعا 
في هذه األيام املباركة أن يدمي على سموه، رعاه اهلل، موفور 

الصحة والعافية.
> > >

العام الدراسي على األبواب ونسمع عن جتهيزات جترى على 
قدم وساق يقوم بها املسؤولون في وزارة التربية الستقبال 

الطلبة في مختلف املراحل الدراسية.
وزارة التربية أعلنت متمثلة في إدارة اخلدمات قبل أيام عن 
اجلاهزية واالستعدادات الستقبال العام الدراسي اجلديد في البدء 
بحملة تنظيف جلميع املدارس بجميع املناطق التعليمية وكذلك 
صيانة جميع املدارس، باإلضافة إلى تشغيل أجهزة التكييف 
جتريبيا وتهيئتها بشكل كامل الستقبال الهيئة التعليمية والطلبة.

كذلك كيل وزارة التربية سعود احلربي الذي عاصر أزمة 
التكييف املاضية والتي عصفت بعدد من قياديي الوزارة بسبب 
عدم جاهزية املدارس آنذاك ألزم قبل يومني مديري املدارس 
برفع التقارير النهائية الى املناطق التعليمية لتلبية االحتياجات 
والنواقص في مدارسهم وضرورة تسجيل املالحظات وإيجاد 
احللول املناسبة لضمان بدء العام الدراسي دون معوقات. هذا 
الطلب ســيجعل جميع املديرين حريصني في اعداده ألنهم 
ســيكونون حتت مجهر الوزير ووكيل الوزارة خوفا كذلك 
من احملاسبة في حال وجود أي تناقض بني التقارير والواقع.

بعد كل هذه التصاريح يجب على املســؤولني في وزارة 
التربية القيام بجوالت مكوكية قبل بدء العام الدراسي وحتديدا 
بعد وصول التقارير من قبل املديرين للتأكد من مدى اجلاهزية 
والتعرف على احتياج كل مدرسة على حدة ومطابقتها مع تلك 
التقارير وفي حال وجود تقصير يتم محاسبة املسؤولني عنها.

أخيرا العام املاضي طرحت نفس التساؤل ونبهت الوزارة 
بعدم االستعجال في اعالن اجلاهزية إال بعد التأكد من سالمة 
مرافقها، وعدم اطالق عنــان التصاريح غير الدقيقة اال بعد 

ثبوت جاهزية تلك املنشآت التعليمية.
اآلن رســالتنا نوجهها مجددا للوزارة مرة أخرى وحتمل 

عددا من التساؤالت 
بعد إعالن التربية جاهزيتها نكرر ما تطرقنا له سابقا:

هل هناك نقص في عدد أفراد الهيئة التعليمية؟
هل انتم متأكدون من جاهزيتكم قبل انطالق العام الدراسي 

املقبل؟
هل مت التأكد من عمل أجهزة التكييف وبرادات املياه بالشكل 

السليم دون أعطال في جميع املدارس؟
هل مت عمل مســح ميداني للتأكد من كافة أعمال الصيانة 

في املدارس؟
هل متت تغطية جميع املدارس بالكتب وسد النواقص قبل 

بدأ العام الدراسي؟
جميع تلك األسئلة سيتم الرد عليها خالل أول يوم للدوام 
املدرســي للطلبة وســتكون نقطة البداية لعمل املســؤولني 
واســتمراهم في مواقع عملهم في الــوزارة لذلك نقول لهم: 
اعملوا واجتهدوا فما زال هناك متســع من الوقت لتصحيح 
األخطاء أن وجدت ومنا إلى مديــري املناطق واملدارس أنتم 

حتت املجهر احرصوا.

لدينــا حالة فريــدة وهي 
ان احلرس القــدمي ألي مرحلة 
سياسية يعيد إنتاج نفسه بحيث 
يصبح احلرس اجلديد للمرحلة 

التي تأتي بعد حقبة سابقة.
> > >

نعم قد يسقط واحد أو حتى 
اثنان أو رمبا ثالثة من احلرس 
القدمي ولكن الفريق ككل يستمر، 
كأنه فريق كرة قدم يخرج منه 
العبان أو ثالثة لكنه يستمر في 
ذات منواله باللعب بأكبر عدد من 

الالعبني القدامى.
> > >

املشــكلة ان احلرس القدمي 
مســتمر في حتديث نفســه 
والتكيف مع كل مرحلة ليتناسب 
مع حجمها وقوتها وأســاليبها، 
فيجدد نفسه شــكليا رغم انه 
يسير وفق ذات االجتاه الذي كان 
يسير عليه قبل أن يغير جلده 
ويعيد إنتاج نفسه بشكل يتواءم 
مع املرحلة اجلديدة ومتطلباتها.

> > >
وما دام احلرس السياســي 
القدمي قادرا على إنتاج نفســه 
ســيتم بالتالي معه إعادة إنتاج 
ذات املشكالت التي نتحدث عنها 
ونلوكها إعالميــا منذ أكثر من 
ثالثة عقود من التخلف اإلداري 
إلى اإلسكان إلى العجز املالي إلى 

الفساد..الخ الخ.
> > >

طبعا ما يســاعد على قوة 
احلــرس السياســي فــي كل 
مرحلة وميكنه من االســتمرار 
هــو وجود حالة مــن التعاطي 
للدميوقراطية ســواء  اخلاطئ 
بإدراك من الشعب او حتى بتورط 
دعم حكومــي معني لتوجه من 
النوع، لكن فــي احلالتني  هذا 
دومنا إدراك للوعي الشعبي من 
خطورة إعــادة انتخاب النواب 
النزعات  بناء علــى  أنفســهم 
القبلية واالجتماعية واملذهبية 
واملناطقية فسيســتمر الفساد 
القدمي  يتمدد ويستمر احلرس 
يتجدد بذات املشــكالت وذات 
الدوامة السياسية ونعيد ونكرر 
ما عشناه من جديد، وكأننا نعيد 
»تصفير« املشهد لنبدأ من جديد، 
رغم أننا ال نتجاوز املستوى األول 
في افضل محاوالتنا في السعي 
إلدراك الدميوقراطية كما نتمنى. 

> > >
القادمة ووفق  االنتخابــات 
املعطيات احلالية رمبا تشــهد 
مساحة واضحة من التغيير ولكن 
مهما كانت مساحة التغيير واسعة 

ستظل املنهجية ذاتها.
> > >

توضيح الواضــح: ال ينفع أن تغير 
املدرس... بــل األفضل تغيير 

املنهج.

التخطيط احلكومي واستخدام 
التكنولوجيــا احلديثة وجهان 
لعملــة واحدة حيــث ال ميكن 
التكنولوجي  التطور  استخدام 
دون وجود توجه حكومي بتبني 
سياسة التخطيط بخططها اآلجلة 
والعاجلة والقصيرة والطويلة 
األمد، وهذا بال شــك ال يتأتى 
إال بوجــود إدارة كفؤة تتناغم 
مع ما يحصل من تطور سريع 

في تقدمي اخلدمات.
ومن هنا جاءت فكرة احلكومة 
اإللكترونية الستبدال اإلجراءات 
الورقية بالتراسل اإللكتروني أو 
ما يعــرف باملعامالت الرقمية. 
ولكن واقع احلال في مجتمعنا 
لألســف مغاير لكل األهداف 
املرجوة بالتحــول اإللكتروني 
للمعامالت وتبسيط اإلجراءات، 
فاتت احلكومــة ببدعة عربات 
الطباعــة املتنقلة وغيرها وهي 
تقف شــامخة أمام املؤسسات 
احلكوميــة ومراجعــي تلــك 
املؤسسات على اختالف أعمارهم 

ينجزون األوراق املطلوبة في جو 
الهب احلــرارة صيفا ومتقلب 

بقية األيام.
ومن هــذا الواقع األليم فقد 
أخطأت احلكومة بجانبني، األول: 
اخلطأ في اعتماد هذه العربات 
املتنقلة كمشــروعات صغيرة 
فأفسدت روح التطور واإلبداع 
لدى الشباب واملستثمرين في 
املشاريع املتطورة إلى مشروع 
بدائي مبناظــر غير حضارية 
ال ميكن القبــول به! واجلانب 
اآلخر: فقد أصاب خطة احلكومة 

بالتحول إلى حكومية إلكترونية 
في مقتل!

نعم أنهــا كلمة كبيرة تعني 
الكثير ألولي األلباب واألبصار 
وتدل علي فشل ما بعده فشل 
وعدم إميان بالتخطيط احلكومي 
وعليه نستطيع القول ان وجود 
هــذه العربــات املتنقلــة أمام 
املؤسســات احلكومية إلجناز 
املراجعــني في مناخ  معامالت 
متغير قد خالف كل ما قيل عن 
حكومة إلكترونية. وهنا استرجع 
بداية األلفية الثالثة عندما كانت 

التصريحات الرنانة آنذاك بقرب 
التحول الكامل حلكومة إلكترونية. 
أال يرى املسؤولون ذلك أم نحن 
نرى ما ال يراه املسؤول؟ وآخر 
إحصائيــة صادرة تشــير إلى 
إصدار املئات من هذه التراخيص 
وغيرها وأنها وفرت الكثير من 
فرص العمل! بأي منطق تتحدث 
وزارة التجارة حول هذا املوضوع 
البدائي وتتباهي به؟! والذي ينم 
عن جهل وكذلك استياء املواطنني 
من أن يروا وطنهم ال ينتقل إلى 
مصاف الدول املتقدمة تكنولوجيا 
القريبة منا والبعيدة. وكيف تنجز 
معامالتها بكل يســر وسهولة 
وبتطبيقات بالهواتف الذكية! نعم 
نحن مستاؤون كما قال سمو 
رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى 
جاهدا إلى التطوير ولكن هناك 
من يعرقل ذلك بتفكير عقيم وال 
ان يرسم وجه كويت  يستحق 
املستقبل، ولكن لألسف هذا واقع 
احلال فرض علينا ممن ال ميلكون 

أي رؤية صادقة للتطوير.

انتهى موسم احلج هذا العام، 
وهلل احلمــد واملنة، ولم نســمع 
عن حوادث مؤســفة، حيث أشاد 
احلجاج بحسن التنظيم رغم األعداد 
املليونية للحجــاج على اختالف 
خلفياتهم الدينية والثقافية وصعوبة 
تسييرهم نحو هدف مشترك في 
وقت واحد لكنه اإلعجاز الرباني 
الذي يجعــل تلك املاليني تتحرك 
وبكل طواعية وسالم ألداء واجبات 

احلج.
واملالحظة املؤسفة هنا هي تعجل 
إلى أوطانهم وال  للعودة  احلجاج 
ضير فــي ذلك، لكن احلديث هنا 
عن األفضلية، فاحلجاج في ضيافة 
اهلل وفي أطهــر بقعة وأكرم أيام 
فماذا عليهم لو مكثوا أياما قليلة 
يتزودون فيها من الفيض اإللهي 
ويتعرضون خاللها ملزيد من الرحمة 
الربانية املنزلة في هذه األيام على 

تلك األماكن باخلصوص؟!
اإلنسان املؤمن يحاول بكل ما 
أوتي من قوة أن يغتنم أي فرصة 
كي يكــون فيها محال لتكرمي اهلل 

وتبريكه ويسعى الغتنام أي وسيلة 
تقربه إلى اهلل عــز وجل، فلماذا 
يحرم احلجاج أنفســهم من أيام 
معدودات قليلة يلصقون أنفسهم 
بالبيت العتيق تبتال للخالق العظيم 
وابتهاال للرحمن الرحيم ليغمرهم 
بلطفه ورحمتــه ومغفرته وينير 
قلوبهم بعطائه غير املتناهي الذي 
يغمر الكون في هذه األيام خاصة 

بتلك األراضي املقدسة؟!
إن اإلنسان لفي عجلة من أمره 
في هذا العصر وكأنه يريد أن ينأى 
بنفسه عن خالقه وراحمه فما كاد 

يبدأ بالعبادة )أي عبادة كانت( حتى 
ينهيها فال تبلغ أعماق روحه وال 
تتفاعل نفسه مع نور اهلل ورحمته 
والذي حتمله تلك العبادة فتجده 
متباعدا عــن اهلل وهو في رحاب 
رضوانه وال غرو أن تصاب أرواح 
املسلمني باجلفاف واخلشونة ألنها 
لم تترقرق بذكر اهلل كما يجب واهلل 
عز وجل يقول )أال بذكر اهلل تطمئن 
القلوب(، فكيف تطمئن القلوب إن 
لم حتصل على التفاعل واالندماج 
مع ذلك الذكر بشــكل كاف، وما 
ذلك إال بســبب التعجل في أداء 

العبادة واالقتصار فيها على أقل 
القليل من الواجبات وعدم تسوير 
تلك الواجبات ببعض املستحبات 
والسنن العبادية )وال أقول اخليرية 
فهذه لها دور آخر( حتى تزيد كمية 
ومساحة االندماج واالستغراق في 

الفيوضات الربانية.
 يجب أال يكــون تعاطينا في 
لقائنا باخلالق العزيز تعاطي التاجر 
املستعجل الذي يهمه حتصيل الربح 
العاملني  فقط بأقل املجهود، فرب 
أهل للتأني والتأمل واالنفتاح العقلي 
والقلبي والتفاعل الروحي الكامل 
واإلقبال اإليجابــي على طاعته 
وعبادته ومــردود ذلك كله علينا 
سكينة واطمئنان وبركة وثبات، وما 
أحوجنا إلى هذا كله في هذا الدنيا 
املتقلبة واأليام العصيبة واملشكالت 
املتداخلة التــي ملواجهتها يحتاج 
اإلنسان إلى قدرة روحية عظيمة 
ونفس كبيرة متعالية ذات استقرار 
عميق واطمئنان كعرض البحر، فهال 
متهلنا قليال في عباداتنا وطاعاتنا 

حتى نحس ذلك في نفوسنا!

اعترفــت  إذا  أبالــغ  ال 
بصراحة بأن الكتاب املدرسي 
يعيش اآلن أزمة لم مير بها 
من قبــل ويجب أن يعترف 
بها اجلميع كبداية حلل األزمة 
وإنقاذ الكتاب املدرسي، ففي 
املاضي كان الكتاب املدرسي 
الوحيد  هو املصدر شــبه 
للمعلومات للطالب في جميع 
له  التعليــم وكانت  مراحل 
مكانته املرموقة ســواء بني 
أولياء األمور  أو بني  الطلبة 

أو القيادات التعليمية.
ولكن اآلن ونحن نعيش 
الكاملــة  اإلتاحــة  عصــر 
للمعلومات بجميع وســائل 

النشر وســهولة احلصول 
علــى املعلومــات حول كل 
جديد بضغطــة زر يتقنها 
األطفــال قبــل الكبار مما 
املدرسي يفقد  الكتاب  جعل 
الكثير من مكانته بل وأصبح 
ما يحتويه من معلومات ليس 
باجلديد. وقد ملست بنفسي 
من خالل مهمة أوكلت لي من 
اليونسكو بتحليل محتوى 
الدراســية بجميع  املناهج 
مراحل التعليم عن موضوع 
اإليدز والتحديات التي يجب 
مواجهتها بشجاعة لتطوير 
املناهج الدراســية والكتاب 
املدرسي، ومع قرب بداية العام 

الدراسي اجلديد فإن علينا 
جميعا أن نفكر في حلول غير 
تقليدية للتصدي للوهن الذي 
املدرسي  الكتاب  يعاني منه 
وقد يكون ســببا في عدم 

قدرته على الصمود طويال.
فما فائدة كتاب مدرسي ال 
يحتوي على معلومات حديثة 
ومــا فائدة كتاب مدرســي 
يشجع على التلقني ويحبس 

الطالب بني دفتيه لعام كامل 
وسط مناهج لم تتم مراجعتها 

وحتديثها منذ فترة؟!
إن املراجعة الشاملة للكتاب 
املراحل  املدرسي في جميع 
التعليمية أصبحت ضرورة 
التسويف  وأولوية ال تقبل 
أو التأجيــل مــن أجل بناء 
أجيال من املبدعني وليس من 
الببغاوات الذين يرددون دون 
تفكر ما هو مكتوب في الكتاب 
املدرسي الذي ما زال بعيدا 
عما يدور من حولنا من أجواء 
للمعرفة واإلبداع وما نتطلع 
بيئة تعليمية تتفق  إليه من 
مع األهداف والغايات العاملية 

للتنمية املستدامة.
التربية  إنني أدعو وزير 
د.حامد العازمي إلى أن ينقذ 
الكتاب املدرسي من معاناته 
وزارة  أركان  يدعــو  وأن 
ليقومــوا بدورهم  التربية 
ومسؤولياتهم حيال األجيال 
القادمة بعيدا عن األساليب 
للتفكير وبحلول  التقليدية 
شجاعة ومبتكرة آن األوان 
مليالدها وتطبيقها على أوسع 

نطاق.
املدرسي  الكتاب  أنقذوا 
واجعلــوه وســيلة جديدة 
ومبتكــرة للتعلــم جلميع 

املراحل املدرسية.

تنتــج عنه مفاهيم كثيرة ؟، 
فهناك تساؤالت كثيرة حول 
هذا املوضــوع، ومن هذه 
العالقات  التســاؤالت: هل 
العامة علــم ال ميكن معرفة 
بدايته ونهايتــه!! أم مجرد 
مفهوم منشق ومستنتج من 
علم آخــر؟ فهناك فرق بني 

العلوم وما يستنبط منها.
ان هناك من  والغريــب 
يعتبر ان العالقات العامة هي 
جزء مــن اإلعالم وبعضهم 
يعتبرها جــزءا من اإلدارة 
وآخــرون يصنفونها على 
حسب اســتخدام اجلهات 
احلكوميــة واخلاصة ملهام 
موظــف العالقــات العامة، 
فيختلــف عمــل موظف 
العالقات العامة من مكان الى 

آخر، ونادرا ما يتوافق العلم 
األكادميي مع العمل امليداني 
التخصص،  خلريجي هــذا 
فلم ال يكــون حالهم كحال 
التخصصــات األخــرى؟ 
وعندما تنظر ملهام ووظائف 
العالقات العامة في كل مكان 
إما ان جتد انها دون مستوى 

البكالوريوس لتهميش دورها 
أكادميية بحتة غير  أو جتد 
قابلة لتحويلها ألرض الواقع!

وال شك أن هذا كله سببه 
عدم تصنيف العالقات العامة 
وإعطائها حقها احلقيقي، وال 
أعلم الى متى ســتبقى هذه 
الكم من  املهنة تواجه هــذا 

التناقضات، وهل يجب إعادة 
ترتيب هذا العلم ليصبح قادرا 
على تخريج موارد بشــرية 
متمكنة وفعالة تقوم مبساعدة 
جميع التخصصات التي حولها 
الكيان  وتساعد في نهوض 
الذي تعمل به وتباشر عملها 
في مجتمعنــا كمهنة تعتبر 
هي مفتاح جنــاح أي عمل 
كان ألي كيان كان واحتياج 
حقيقي بجميع املجاالت لهذا 
التخصص واالعتراف بأهميته 
وانه علــم يجب وضعه في 

مكانه الصحيح؟ 
لذا، أمتنى مــن جمعية 
الكويتية أن  العامة  العالقات 
تبادر لتبحث عن حقيقة هذا 
األمر، هل هو علم حقيقي أم 
هناك علــم آخر تنحدر منه 

العالقات  إن مصطلــح 
العامة منذ ظهوره الى يومنا 
هذا يختلف فــي تصنيفه 
أهــل العلم، فهل هو علم أم 
مجرد مفهوم ؟ فهناك العديد 
مــن املكتبــات واجلامعات 
واجلهــات األكادميية ومن 
ضمنهــا اجلهات التي تعمل 
على دراســة احتياج سوق 
العمل، وتأهيل املوارد البشرية 
ملواكبة التطور والقضاء على 
الثغرات في الهياكل التنظيمية 
في اغلب الدول على مستوى 
العالــم تواجــه صعوبة في 
حتديد مداخل ومخارج هذا 
التخصص وتوحيد معامله، فال 
ميكن معرفة حقيقة ومرجعية 
إلى أي علم  التخصص  هذا 
يرجــع أم هو بحد ذاته علم 

العامة؟ وهل فعال  العالقات 
نحن بحاجة لوظيفة العالقات 
العامة في هياكلنا التنظيمية؟! 
وما مدى خطورة وضع هذه 
التنظيمي  الهيكل  املهنة في 
في حال عدم معرفة جميع 
جوانبها؟ فرمبا عدم تفعيل 
دور العالقات العامة سبب في 
فشل الهيكل التنظيمي، وكذلك 
بالطريقــة اخلاطئة  تفعيله 
أو تفعيلــه بوضع التحجيم 
والتهميش يساعد على زيادة 

الفشل!!
وأخيــرا، هل ســيكون 
لهــذه اجلمعية دور حقيقي 
في تفعيــل العالقات العامة 
في الكويت مــن عدة نواح 
وليس فقط من ناحية واحدة 

كالضيافة؟!
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