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«القبس» و«Forbes» تكشفان قائمة أقوى ٢٠ رائد أعمال في الكويت

علي إبراهيم 

Forbes»كشفت «القبس» و
- الشــرق األوســط» عــن 
قائمة أقــوى ٢٠ رائد أعمال 
الكويــت، فــي حــدث  فــي 
ينظــم للمــرة األولــى فــي 
البالد، بحضــور كوكبة من 
االقتصاديني ورجال األعمال 
واملهتمني بنجاحات املبادرين 
وأصحاب الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقــال رئيــس حتريــر 
جريدة القبس الزميل وليد 
عبداللطيــف النصــف: «إن 
القبس، ومنذ نحو ٨ سنوات، 
اتخذت خطوة جريئة ملواكبة 
التطور الرقمي عبر تدشني 
موقعهــا اإللكتروني برؤية 

ثاقبة وإرادة صلبة».
وأضــاف النصــف، فــي 
كلمته خالل منتدى الكويت 
لــرواد األعمــال ٢٠٢٣، أن 
«القبــس» قامــت بالتوجه 
الشــباب وأعطتهــم  نحــو 

في النهاية في خلق وإيجاد 
مصادر دخل ووظائف تلبي 
طموحات املواطنني والقطاع 
اخلاص، وتساهم إيجابا في 
عمليــة التنميــة واإلصالح 
إلــى  االقتصــادي، إضافــة 
دورهم في مســاندة القطاع 
احلكومي الستيعاب متطلبات 
املرحلة املقبلة وخلق فرص 
عمل للخريجني اجلدد وإيجاد 

مصادر دخل جديدة. 
وبــارك النصــف جلميع 
الفائزين فــي «قائمة أفضل 
٢٠ رائد أعمال في الكويت» 
الذين متكنوا من أن يفرضوا 
أنفســهم بقوة جناحهم في 
عالم األعمال بالقطاع اخلاص، 
متمنيــا لهــم التوفيــق في 
املســتقبلية،  مشــاريعهم 
ليكونــوا منوذجــا يحتذى 
فــي مجــال ريــادة األعمال 
ملبادرين جدد بأفكار جتارية 
خالقة تخدم تطور وازدهار 

اقتصادنا الوطني.
بدوره، أكد نائب رئيس 

املبادريــن، وأن تضع يدها 
بأيديهــم مــن دون اخلوض 
السياســية،  باحلســابات 
التــي يفتــرض أن تكــون 
بعيدة كل البعد عن القضايا 
االقتصادية، في حال أرادت أن 
تبني اقتصادا متينا يعتمد 
الكويتيــة  الســواعد  علــى 

الشابة.
مــن جانبــه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني، عصام 
الصقر: «يسعدني التواجد في 
هذا احلــدث املميز. وأود أن 
أشكر جريدة القبس ومجلة 
فوربــس على تنظيــم هذه 
الفعالية املهمة التي ستتوج 
املساهمات والنجاحات البارزة 
لــرواد األعمــال واملبادرين 
مختلــف  فــي  الكويتيــني 
القطاعات». وأضاف الصقر 
في كلمته خالل املنتدى: «بكل 
تأكيد أن هذا التتويج سيكون 
مبنزلة مصــدر إلهام ودافع 

اقتصاد قوي ومستدام.
أن  الصقــر  وأوضــح 
«الوطنــي» اجتــه واتخــذ 
خطــوات متســارعة على 
مــدى الســنوات املاضيــة 
اســتعدادا للجيــل القــادم 
مــن التكنولوجيــا، والتي 
تضمنت تدشني أول مختبر 
لالبتكار في القطاع املصرفي 
واملالي الكويتي، والذي يعد 
اليوم من األكبر في املنطقة، 
كما انه يلعب دورا مهما في 
استراتيجية البنك الرقمية 
لتمكينــه مــن استشــراف 
فــرص النمو املســتقبلية 
من خــالل العمل كحاضنة 
وجسر يتم من خالله إبرام 
املبدعــني  الشــراكات مــع 
واملبتكريــن فــي مجــال 
التكنولوجيا املالية لتقدمي 
أفضل احللــول واخلدمات 

التي تلبي تطلعاتهم.
«الوطنــي»  أن  وأكــد 
ســيواصل رســالته التــي 
بدأها منذ ٧ عقود في الدفع 

القبــس  جريــدة  حتريــر 
الزميل عبــداهللا املضف أن 
القوانني احلالية في الكويت 
ال تتناسب مع حجم طموحات 
املبادرين ولغة العصر، التي 
بدأت تتغير بشــكل سريع 

ومبهر.
وقــال املضف، في كلمته 
خالل تكرمي رواد األعمال في 
الكويت: «وجب علينا في هذه 
الفعالية أن نســلط الضوء 
على ٢٠ شــابا، اســتطاعوا 
فــرض أنفســهم في ســوق 
العمل وجــذب انتباه الدول 
املجاورة، بالرغم من احلالة 
الســلبية التــي تعــم البالد 
والقوانــني القدمية املتعلقة 
باستخراج الرخص ومسائل 
العمال ومشــاريع اإلنترنت 

التي هي نواة املستقبل».
وأضاف أن الكويت مازالت 
زاخرة باإلجنازات، ومتتلك 
أسماء شــابة المعة وعقوال 
متفردة، متمنيا على الدولة 
أن تتبنــى قوانــني ملصلحة 

كبير ملبادرين آخرين للسير 
علــى خطــى ودرب النجاح 
وإحــداث تأثير إيجابي على 

اقتصادنا الوطني».
وأكد الصقر أن «الوطني» 
يؤمــن بأن ريــادة األعمال 
تشكل العمود الفقري ألي 
اقتصــاد مزدهــر، ويفتخر 
البنك بالدعــم الذي يقدمه 
لهم انطالقا من حرصه على 
مسؤوليته املجتمعية جتاه 
رعاية وتنمية قطاع الشركات 
املتوسطة والصغيرة عبر 
تقدمي مجموعة متنوعة من 
اخلدمات واملنتجات املصممة 
خصوصا لهــم، فضال عن 
خاصــة  فــروع  توفيــر 
باخلدمات املصرفية لألعمال 
علــى مســتوى كل مناطق 
الكويت، لتسهيل أعمالهم، 
وتقدمي استشــارات وعقد 
اللقــاءات والتواصل معهم 
بشــكل دوري مــن منطلق 
إدراكنا للدور احلاسم الذي 
يلعبه هذا القطاع في بناء 

بقوة على الدور األساسي 
للخدمــات املصرفية نحو 
متكــني الشــركات واألفراد 
مــن حتقيــق طموحاتهــم 
وأحالمهــم، كونها مصدرا 
للقوة في األوقات الصعبة.
وختــم الصقــر كلمتــه 
بتقــدمي التهنئة إلى جميع 
الفائزين في قائمة «أفضل 
رواد األعمال»، وشــكرهم 
على مساهمتهم في قاطرة 
منــو وازدهــار االقتصــاد 

الكويتي. 
أكــد رئيــس  بــدوره، 
مجلس أمناء جامعة الشرق 
 ،(AUM) األوسط األمريكية
فهد العثمان أن «االحتفال 
بالنجــاح ال يقل أهمية عن 

النجاح نفسه».
وقــال العثمان في كلمته 
إن املشهد العام في الكويت 
يشــوبه الكثير من السلبية 
والتشاؤم، والبعض يرى أن 
البــالد تراجعت فــي الكثير 
من امليادين واألمور أصبحت 

في حدث ينظم للمرة األولى محلياً.. بحضور كوكبة من االقتصاديني ورجال األعمال وأصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة

الزميل وليد النصف مكّرما رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط األمريكية «AUM» فهد العثمان ويبدو الزميل عبداهللا املضف وشانون نوريس

الزميل عبداهللا املضف مكرما الرئيس التنفيذي في مجموعة املال طالل املال

الزميل وليد النصف مكّرما نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر

الزميل وليد النصف مكرما رئيسة مجلس إدارة ABK CAPITAL ياسمني سالمة

الزميل عبداهللا املضف ملقيا كلمته الزميل وليد النصف ملقيا كلمته

مساحة أكبر واهتماما أوسع، 
حتى باتوا جزءا من أسرتها 
اإلعالمية عبر اســتقطابهم 
في مختلف املجاالت املهنية 
وصناعة احملتوى، وإحلاقا 
واســتكماال لذلــك، توجهت 
اجلريدة نحو الشباب ميدانيا 
عبر احتوائهم في أنشطتهم 

وطموحاتهم.
وأوضــح أنه مــن ضمن 
القرارات األساســية في هذا 
التوجه االحتفاء باملبادرين 
الناجحــني، كجــزء من دعم 
هذه الفئة التي تشكل أساس 
وبنيان املســتقبل من جهة، 
واملســتقبل الواعــد للقطاع 
اخلــاص الذي ال بد أن يأخذ 
دوره املستحق في االقتصاد 
الوطني مــن جهة أخرى، ال 
سيما أن رهانات الدول تزداد 

على القطاع اخلاص.
وأشــار النصــف إلى أن 
دعــم واســتقطاب هــؤالء 
املبادرين الكويتيني الناجحني 
واالحتفاء مبشاريعهم تصب 

هؤالء الشباب فرضوا أنفسهم وجذبوا انتباه الدول املجاورةعبداهللا املضف: نتمنى على الدولة تبّني قوانني ملصلحة املبادرين

من اليسار: الزميل يوسف خالد املرزوق وفهد العثمان والزميل وليد النصف وعصام الصقر وشيخة البحر

أقوى ٢٠ رائد أعمال 
في الكويت لعام ٢٠٢٣

ضمــت قائمة أقــوى ٢٠ رائد أعمال في 
الكويــت لعام ٢٠٢٣، في نســختها األولى، 
مجموعــة مــن رواد األعمال فــي قطاعات 
تكنولوجيــا التعليم وحاضنــات األعمال 
والتكنولوجيا املالية والتجارة اإللكترونية 
والتصميم الداخلي والطاقة، حيث سطروا 
قصص جناح ملهمة تخطت حدود الكويت. 

وفيما يلي أسماء الفائزين في القائمة:
٭ علي أبو احلسن - تاب بامينتس.
٭ طالل العجمي - في أي ماركتس.

٭ ســليمان العنجــري وأحمد الشــايع - 
دبدوب.

٭ طالل العوضي - أوتو.
٭ هاشم بهبهاني وأحمد معرفي - كودد.

٭ عبداهللا الدبوس - ماي فاتورة.

٭ علي اإلبراهيم - تطبيق كوفي.
٭ عذبي العنزي ونوري العنزي - جست 

كلني.
٭ عبدالرحمن الهاجري - برايت جلف.
٭ فرح احلميضي - فرح هوم - مرزام.

٭ عبدالعزيز اللوغاني - فالورد.
٭ شوق املرزوق وفهد املرزوق - مرزوق.

٭ عبداهللا املشاري - رايد روف.
٭ عبداهللا املطوع - كاري.

٭ خالد العتيبي - أوغو.
٭ عبدالرحمن الرشيدي - ترايب.

٭ محمد شمالن الرشيدي - ون غلوبل.
٭ محمد السريع - دورات.
٭ صالح التنيب - راحة.

٭ نور بودي - درسني - باونس - تنكس.
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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وليد النصف: املبادرون مستقبل واعد للقطاع اخلاص

سيئة ومتردية، فيما أعتقد 
من وجهة نظري أن األوضاع 
ليست بهذا السوء رغم أنها 

ليست متميزة.
وأضــاف: «عندما نتكلم 
عن املســتقبل هذا موضوع 
آخر، ألن املســتقبل اختيار، 
فهناك العديد من الدول ُدمرت 
بنيتها التحتية وعصف بها 
االنهزام واالنكسار، ثم قامت 
من ركام احلروب ونهضت، 
وأمثلة كثيرة بالتاريخ لدول 

من هذا النوع».
واستشهد العثمان بفيلم 
«بيــرل هاربــر»، الذي يبني 
كيــف كانــت هنــاك حلظة 
انكسار حاد للواليات املتحدة، 
ولكنها اختــارت أن تنتصر 
للمســتقبل، وها هي اليوم 
دولــة عمالقة تقــود العالم 
وتسهم في احلضارة البشرية 
التي نعيشــها من النواحي 
التقنية واملالية واالقتصادية.
العثمان بالقول:  وأردف 
لدينــا مؤسســات كثيــرة 

الثانويــة، ويلتحــق بكلية 
الطب ثم يتعثر ويفشل في 
الســنة األولــى أو الثانيــة، 
والســبب ألن األدوات التي 
كان يستخدمها في السابق لم 
تعد مناسبة ومالئمة للمرحلة 
اجلديدة. ولكن ال ميكن القول 
إنه طالب فاشل وإن كان هناك 
إخفاق، ألن التنمية والعمل 
ال يســيران بخط مستقيم، 
وهذا مثال ينطبق على فرد 
ومؤسسة، وعلى بلد أيضا، 
لذلك فإن املســتقبل بأيدينا 
ونحن نختاره لنكون رابحني 

أو خاسرين».
وأضاف العثمان: «اليوم 
نحن نحتفل بنجاح املبادرين، 
ومــن دون أي مبالغة يجب 
أن ننحنــي لهؤالء الشــباب 
لشــجاعتهم، ألنهم اختاروا 
الطريــق الصعب واالعتماد 
علــى النفــس والــذات، في 
ظل جو مشــحون بالسلبية 

لألسف».
وقــال: «هؤالء الشــباب 

جانبهم، كما وقفت احلكومة 
مع موظفي القطاع العام كافة.

وأكد العثمان على ضرورة 
دعم أي فرد لديه االستعداد 
للمبادرة وتشجيعه مهما كان 
صغر مبادرتــه، ألن مصير 
بعض املشــاريع قــد يكون 
النجاح والتوســع وتصبح 
عالمــات جتارية مشــهورة 
تخلق قيمة مضافة لالقتصاد 

الوطني.
العثمــان  واستشــهد 
مبعرض أقيم مؤخرا للدراريع 
الرمضانية، وقام فريق من 
بالتقصــي   AUM جامعــة 
عنه، حيث كان امللف للنظر 
مشاركة ٢٥٠ عارضة كويتية، 
وكان أغلب احلضور من دول 
اخلليج الذي أكــدوا لفريق 
اجلامعــة أنهم منبهرون من 
ذوق بنــات الكويت، مؤكدا 
أن هذه ثــروة وال يجوز أن 
نســمح ألحد بالتصغير من 
شــأنها بل يجب أن ننحني 

لكل من يحاول.

اختــاروا التفــاؤل والعمــل 
واالعتماد على الذات واإلميان 
بأنفسهم وببلدهم وبنظامهم 
واقتصادهــم، فهنيئــا لهــم 
جميعا، وللمشاركني اآلخرين 
في املســابقة الذين كان لهم 
شــرف احملاولــة وتعلمــوا 
دروسا سيســتفيدون منها 

في تطوير أعمالهم».
وأردف بالقــول: «هؤالء 
الشــباب هــم ثــروة قومية 
للبلد ولم أبالغ، ألنهم قياديو 
املســتقبل، ومثل هذا النوع 
من األعمال تنشئ القيادات، 
والكويــت اليوم حتتاج إلى 
قياديني يتحلون بالشجاعة 
فــي القطــاع اخلــاص وفي 
املؤسسات التجارية واإلدارة 
العامة وفي الوزارات، لذلك من 
الواجب دعمهم واحتضانهم».
ورأى العثمــان أنه خالل 
فتــرة اجلائحــة كان هنــاك 
تقصير بحــق املبادرين من 
قبل الدولة واملجتمع، حيث 
كان يفتــرض الوقــوف إلى 

أكد أن دورهم مهم في مساندة «احلكومي» وخلق فرص عمل للخريجني.. وأن دعم الكويتيني الناجحني واالحتفاء مبشاريعهم يعززان التنمية االقتصادية

فهد العثمان ملقيا كلمتهعصام الصقر ملقيا كلمته

جيدة ولكن ألنها لم تنتصر 
للمستقبل ولم تواجه التغيير 
بشــجاعة اندثرت، وهذا ما 
ينطبــق على األفــراد الذين 
عانــوا الكثيــر مــن ظروف 
ماديــة واجتماعيــة صعبة 
جدا، لكنهم اختاروا التفاؤل 
والعمل، وحققــوا جناحات 

وإجنازات بارزة.
ولفت إلى أن الكويت خالل 
الســنوات السبعني املاضية 
حققت فــي احملصلة إجنازا 
تنمويــا مميزا، فيمــا اليوم 
تعاني مــن إخفاقات، ولكن 
في وجهة نظري أنها مرحلية، 
وهــي نتيجة الســتحقاقات 
النجاح وللمتغيرات الكثيرة 
املعقدة في العالم، سواء في 
التقنيــة أو االقتصاد أو في 

السياسة.
وتابــع: «عندمــا ينجــح 
الفــرد يواجــه مجموعة من 
املشاكل والتحديات - على 
ســبيل املثــال - يأتي إليك 
طالب مجتهــد ومتفوق في 

فهد العثمان: املبادرون ثروة قومية للكويت وقياديو املستقبلعصام الصقر: ريادة األعمال عمود فقري لالقتصادات املزدهرة

الزميل وليد النصف متوسطا أقوى ٢٠ رائد أعمال في الكويت  (فريال حماد)

محمد العثمان وعبداحملسن الرشيد

طالل املال وعبداهللا املال

«زين» راٍع رئيسي حلفل «القبس» و«فوربس»

أعلنت شــركة زين الكويت عــن رعايتها 
الرئيسية حلفل جريدة القبس ومجلة فوربس 
الشرق األوسط لقائمة «أفضل ٢٠ رائد أعمال 
في الكويــت»، والذي احتفى باملبادرين ورواد 
األعمال الشباب الذين ساهموا في تعزيز منظومة 
الشركات الناشــئة في القطاعات التكنولوجية 
والرقمية بالكويــت، وذلك بحضور نخبة من 
مسؤولي القطاع اخلاص واإلعالميني ومجتمع 
ريادة األعمــال احمللي. وجاء دعم «زين» لهذه 
املبادرة «التي أطلقتها مؤسســتان إعالميتان 
مرموقتان على املســتويني احمللي واإلقليمي» 
استمرارا جلهودها احلثيثة في تطوير منظومة 
ريادة األعمال ودعم املبادرين وأصحاب الشركات 
التكنولوجية الناشئة في مجتمع األعمال بالكويت، 
فالشركة تبدي التزاما متناميا نحو ممارستها 
لالستدامة املجتمعية، وهي حريصة على وضع 
بصمــة مؤثرة لدعم رواد األعمال والشــباب 

وتشجيع االبتكار الرقمي في البالد.
وخالل احلفل، شــاركت زيــن في تكرمي 
مجموعة من رواد األعمال الفائزين، والذين مت 
اختيارهم من أكثر من ١٠٠ رائد أعمال ترشحوا 
للفــوز بالقائمة التي وضعتها كل من «القبس» 
و«فوربس الشرق األوسط» لالحتفاء بأصحاب 
الشركات الناشئة األكثر متيزا في السوق احمللي 
استنادا إلى مجموعة من املعايير املعتمدة عامليا 
مثل االبتكار والقابلية للتوسع واحلجم وسجل 
األداء وغيرها، ومت اختيار الفائزين من ٥ فئات 
مختلفة شــملت التجارة اإللكترونية والتعليم 
اإللكتروني والتكنولوجيا املالية والطاقة وحاضنات 
األعمال.  كما رعت «زين» أيضا منتدى الكويت 
لــرواد األعمال ٢٠٢٣ الــذي نظمته «القبس» 
و«فوربس الشــرق األوسط» قبل حفل إعالن 
الشرق األوسط  الفائزين، واستضافته جامعة 
األمريكية، حيث ناقش املنتدى على مدى ٣ حلقات 

نقاشية مواضيع عدة تخص قطاع ريادة األعمال 
احمللي والتطور التكنولوجي والرقمي بالقطاع، 
إضافة إلى التحديات التي تواجه املبادرين في 
الكويت، واستضاف املنتدى العديد من املبادرين 
واألكادمييني واالقتصاديني ومسؤولي القطاع 
اخلاص. ولدى زين رصيد متميز من اجلهود 
واملبادرات التي تعنى بدعم املبادرين وأصحاب 
Zain Great الشــركات الناشئة، أبرزها برنامج

الناشئة،  التكنولوجية  الشركات  Idea لتسريع 
والــذي أطلقت دورته الســابعة مؤخرا بهدف 
األخذ بيد املبادرين نحــو الفرص واخلبرات 
التي تضمن لهم النمو املستدام واالستفادة من 
شبكة شركائها الواسعة إليصالهم بالصناديق 
االستثمارية وشركاء النجاح ومساعدتهم على 

وضع خطوة أولى ثابتة في عالم األعمال.
ويعتبر برنامج ZGI من أكثر املبادرات التي 
أطلقتها زين جناحا حتت مظلة استراتيجيتها 
لدعم ريادة األعمــال واالبتكار، بحيث انطلق 
قبل أكثر من عشر سنوات وساهم في متكني 
وتدريب أكثر من ١٥٠٠ شاب من اجلنسني من 

الكويت والعالم العربي.
الشركات  ووصلت قيمة االستثمارات في 
الناشئة التي قدمها البرنامج إلى ما يقارب ٣٠

مليون د.ك (١٠٠ مليون دوالر أميركي) حتى اليوم، 
وميلك ٣٠٪ من خريجي البرنامج شركات نشطة 
في األسواق احمللية واإلقليمية، كما قامت ٤٠٪ 

من هذه الشركات بجمع رأس مال خاص بها.
وحصــد البرنامج مؤخــرا جائزة «أفضل 
مبادرة لتمكني نظــم األعمال في العام ٢٠٢٣» 
خالل حفــل جوائــز E - Business من مجلة 
«Entrepreneur الشــرق األوسط» املرموقة في 
دبي، وذلك تقديرا جلهود زين في تسريع منظومة 
الشركات التكنولوجية الناشئة ومتكني املبادرين 

في الكويت واملنطقة.

إمياناً منها بدور القطاع اخلاص في متكني املبادرين وتعزيز منظومة االبتكار

الزميل وليد النصف مُكرماً وليد اخلشتي بحضور الزميل عبداهللا املضف وشانون نوريس

وليد اخلشتي مكرماً فرح احلميضي ضمن مجموعة من رواد األعمال

وليد اخلشتي مكرماً أحد رواد األعمال الفائزين

نوريس:  دور كبير للمبادرين في جناح 
اقتصاد الكويت واالرتقاء مبكانتها العاملية

النصف يشكر الرعاة
وفي ختام كلمته، تقدم وليد النصف 
باســمه وباســم أســرة جريدة القبس، 
بجزيل الشــكر إلى جامعة AUM الراعي 
الرئيســي لهذا احلدث املهــم، كما خص 
بالشكر جميع الشركات الراعية وهي: «بنك 

الكويت الوطني، شــركة زين، مجموعة 
املال، شــركة األهلي كابيتال، شركة علي 
الغامن للسيارات»، والشكر موصول إلى 
جميع احلضور من ممثلي بنوك وشركات 

وشخصيات اقتصادية.

أعربت مديرة تنظيم الفعاليات في «فوربس الشرق األوسط» 
شانون نوريس عن فخرها برواد األعمال الواعدين في الكويت، 
الذين لهم تأثير كبير في منو القطاع التكنولوجي والصناعي 
فــي البالد، واملســاهمة في جناح اقتصــاد الكويت واالرتقاء 
مبكانتها العامليــة. وقالت نوريس في كلمتها خالل «منتدى 
الكويت لرواد األعمال ٢٠٢٣» إنه مت النظر في عدد من العوامل 
أثناء اختيار هذه املجموعة من قادة األعمال الشباب املبدعني، 
مثل االبتكار وقابلية التوســع احملتملة، باإلضافة إلى حجم 

شانون نوريسوتاريخ مساعيهم التجارية.

عريف احلفل الزميلة بيبي اخلضري النصف مستقبال جيمس هولتسنايدر

العثمان يشكر «القبس» و«فوربس»
في ختــام كلمته، توجه فهد العثمان 
بجزيــل الشــكر إلــى أســرتي جريــدة 
القبس و«فوربس» علــى مبادرتهما في 
دعم الشــباب، مؤكدا أن النقلة النوعية

لـ «القبس» وما فعلته خالل فترة قصيرة 

مثال يحتذى ليس للمجال اإلعالمي فقط، 
بل ألي مؤسسة ناجحة وبلد أيضا، وقال: 
«إن أوالدنــا وأحفادنــا يريــدون دعمنا 
وتشــجيعنا، وكويتنــا الغالية تصرخ 

وتستنجد وتريد احلب والتفاؤل».

ملشاهدة الڤيديو


