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وزارة التجارة والصناعة

دافنشي بعد خمسة قرون

هذا الرجل؟

الرجال ينق�سمون لأنواع كثرية  ،فمنهم الكرمي
املوقر ومنهم حيوانات ناطقة ومنهم ال�ضعيف
بال �شخ�صية ومنهم امل�س�ؤول ومنهم امل�ستهرت
ومنهم املنحرفون ،واملر�أة �أ�صبحت ب�صرية يف
تقييم الرجل الذي �ستتزوج منه يف زمن اكت�ساحها
للتعليم اجلامعي وزمن الف�ضائيات والإعالم وزمن
خو�ضها ميادين العمل املختلفة  ،و�أي امر�أة يف
بداية �شبابها قد تتعر�ض فيه للخداع �أو ترتكب
خط�أ عند اختيارها ل�رشيك حياتها لقلة خربتها
يف تقييم الب�رش � ،إال �أنه مع تقدم العمر ت�صبح
�أكرث ن�ضوج ًا يف اختياراتها  ،لكن هناك بع�ض
الن�ساء الالتي دخلن عقد الثالثينات والأربعينات
من عمرهن وارتبطن برجل تعلمن جيد ًا �أن املر�أة
بالن�سبة له قالب فقط ال غري �أو �أنه ي�سكر على
الكحول واملخدرات �أو يدمن على دور البغاء
والزنا �إال �أنهن لعنب دور املتفاجئات واملت�أملات
من �أنه قام بخيانتهن �أو �إ�ساءة معاملتهن حتت
ت�أثري امل�سكرات ،وقبل عامني �إلى الوقت احلايل
تداول الإع�لام امل�رصي خرب انف�صال مطرب عن
زوجته املمثلة بعد تعاقده يف العمل مع �إحدى
جنمات ال�سينما وخالل �شهرين من خرب انف�صاله
تزوج ر�سميا من النجمة  ،وكلتا املمثلتني من
املتعلمات واملثقفات واجلميالت ومن املتقدمات
يف العمر ،واملطرب ال يكافئهما يف امل�ستوى
الثقايف �أو التعليمي  ،لكن �أين يكمن اال�ستنكار؟
اال�ستنكار يكمن يف �أن املمثلة الأولى� ،أي زوجته
ال�سابقة ،ملحت �أن ه��ذا املطرب ك��ان يخ�ضع
لربنامج العالج من الإدمان وانها رافقته ك�صديقة
وك�أخت وكحبيبة ط��وال � 7سنوات وا�ستحملت
واقعه ال��ذي ال ت�ستحمله �أي ام��ر�أة لأنها حتبه
«حبتج اجلرادة يا بنتي خييري خلوا الرياايل اللي
يكاف�ؤوجن ؟!!» لكنها ا�صطدمت بنكرانه جلميلها
«قلعتج من اختيارج الردي» �أما الثانية التي �أرى
منها الوقحة �أو الغبية عندما ارتبطت ب�إن�سان
تعرف ما�ضيه وحا�رضه ظنا منها �أنه �سيكون رجال
�آخر معها عندما قررت االرتباط برجل ال يت�صف
بالوفاء «ماخذه على روحها مقلب» وبعد �سنة من
زواجها وانف�صالها اكت�شفت �أن ذيل  ......يظل
عوي كما �رصحت  ،مادري مكت�شفة الذرة  ،ويف
حالة املمثلتني ال �أرى �أي واحدة منهما �ضحية
�أو خمدوعة ،لأنهما يف مرحلة عمرية يفرت�ض
فيهما حتمل م�س�ؤولية اختياراتهما خا�صة �أن
الزوج امل�شرتك كان مك�شوفا يف �سمات �شخ�صيته
و�سلوكياته ،ويف ق�صة المر�أة �أخرى ت�أتي �إحدى
امل�شاهري وهي يف العقد الثالث من عمرها وغري
ملتزمة باالحت�شام والوقار يف �سلوكها لتختار
الزواج من رجل ال ينتمي �إلى بيئتها االجتماعية وال
يتفق مع توجهاتها الفكرية وال يحرتم اختياراتها
و�أتى من بيئة �سلفية ثم ا�صطدمت ب�رشوطه التي
فر�ضها عليها بعد زواجهما لينتهي بها نهاية
املطاف بالطالق منه وال �أعلم �أين عقلها عندما
اختارت رج ًال من الوا�ضح فيه �أنه مل يختارها هي
عندما ترك ال�سلفيات واختار ليربالية يريد �أن
يجعل منها �سلفية !!
االختيار ال�سيئ عن دراية وتفح�ص غري مقبول من
امر�أة نا�ضجة يف عمرها وال يجعل منها �ضحية
للطالق لأنها تعلم جيد ًا نهاية كل زواج لي�س
فيه كفاءة بني الطرفني  ،لهذا كل امر�أة عليها
�أن تبعد الرجل من االتهام �إن اختارته وهي تعلم
جيد ًا �أنه منجذب جل�سدها �أو ملالها �أو ل�شهرتها
�أو حل�سبها ،و�آخر اهتماماته هو �شخ�صها.

ولد املفكر والفيل�سوف واملخرتع الفنان امل�صور
ليناردو دافن�شي عام  1452وتويف يف الثاين من
مايو  1519عن عمر يناهز ال�سابعة وال�ستني،
وبهذا مر على وفاته خم�سمائة عام كاملة ترك
خلفه الكثري من املخطوطات والر�سومات التي
تعد مرجع ًا تاريخي ًا موثق ًا لكثري من االخرتاعات
التي مت تطويرها خالل هذه ال�سنوات الطوال
مثل اجل�سور والطائرات واملدرعات والرافعات
الثقيلة التي ن�شاهدها يف �أيامنا هذه ،كما ان
دافن�شي له الف�ضل يف اخ�تراع بدلة الغو�ص
والتنف�س عرب انابيب مو�صلة بخوذة حديدية
ت�سحب الهواء اخلارجي للغوا�ص حتت املاء،
ولدافن�شي فل�سفته اخلا�صة يف فن الت�صوير الزيتي
فال�شاهد الدامغ يف لوحته امل�شهورة الع�شاء
الأخري اكرب دليل على امكانياته وقدراته الفنية
النادرة هذه الأي��ام فهو يف قمة القدرة الفنية
بت�صويره الدقيق الهم عن�رص من عنا�رص الت�صوير
وهو الت�رشيح الذي ال ي�صح فن الر�سم اال به وال
ن�ستطيع ان نطلق على �أي ممار�س للر�سم كلمة
فنان ما مل يكن متميز ًا يف الت�رشيح والتن�سيق بني
ن�سب العنا�رص املكونة للعن�رص املر�سوم وهو
ما تعارف عليه املخت�صون بعد ذلك با�صطالح
«املوديل» ولدافن�شي رائعته امل�شهورة يف متحف

وغياب الرقابة على التموين

الأوف���ر وه��ي املوناليزا �أو ال�سيدة جيوكندا
�صاحبه اجمل ابت�سامة التي حتمل التفوق الرائع
يف الت�رشيح املتناغم لع�ضالت الوجه املتوافق
ب�شكل دقيق مع دقة النظرة وحركتها التي تتبع
امل�شاهد �أينما كان يقف ،مع وجود الرقة ال�شفافة
حول عينيها امل�شبعتان رقة و�أنوثة وملعانا والتي
هي �أيقونة ي�ست�شهد بها النقاد و�أ�صحاب الر�أي الفني
لل�رشح والتدري�س وتعليم الأجيال ماهو �صحيح من
علوم فن الت�صوير الزيتي مع وجود بع�ض املعيدين
والكليات واملدار�س الفنية ال�شاذة عن هذا الطريق
ال�صواب و�أ�صبحت للأ�سف تعتمد على عملية اعادة
التدوير �أو الر�سم الع�شوائي اخلارج عن االطر الفنية
ال�صحيحة و�أ�س�س الت�رشيح ودقة التنا�سق والن�سب
والبناء ال�صحيح للمنظور العام والكتلة بذاتها
بحيث يتمتع الناظر مب�شاهدة عمل فني ال يفتقر الى
التكامل يف �أ�س�س الفنون ور�سم الت�صوير ون�صيحتي
لبع�ض املعيدين ال�شباب االلتزام بكل جزء تقوم
عليه القواعد الفنية لت�سليمه وال ت�ستقيم اللوحة
حتت عنوان عمل فني ناجح اال �إذا متكن املمار�س
لفن الت�صوير من تلك الأ�س�س الأكادميية التي كانت
منذ خم�سمئة عام ومازالت امليزان القومي لأي فنان
يعمل كما كان ير�سم دافن�شي منذ اخلم�سمائة عام.
وللحديث بقية.

�أخ��ب��ار تن�رش يف االع�لام وم��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بني ف�ترة و�أخ���رى تو�ضح ب�أن
هناك �أم���ور ًا و�إج����راءات غري دقيقة حت�صل
بالتعاون يف �أفرع التموين ،وهذا ال يعني �أن
ن�شري �أ�صابع االتهام وال�شبهات و�إمنا وقفة
حتتاج مراجعة ،فكثرية هي عمليات االحباط
ملحاوالت التهريب للمواد التموينية يف �أكرث
من منفذ بري من «خيا�ش العي�ش» و«قواطي
احلليب» والزيت وال�سكر وغريها من املواد
التي ت�رصفها الدولة دعم ًا لأ�صحاب البطاقات
التموينية� ،إال �أنها ت�ضل طريقها وتتجه �إلى
خ��ارج البالد ويتم اب�لاغ اجلهات املعنية
وم�صادرة امل�ضبوطات و�إح��ال��ة املتهمني
من وافدين �إلى جهات االخت�صا�ص للتحقيق
معهم ومعرفة كيفية ح�صولهم على املواد
التموينية ..ومع كرثة الت�سا�ؤالت عن معرفة
كيفية احل�صول على مثل هذه املواد الغذائية
�إال �أن ال�س�ؤال لغري الله مذلة!..
فقد ذك��ر يل �أح��د الأ�صدقاء ب�أنه يف �أوقات
غري منتظمة ولي�س كل �شهر يذهب ل�رصف
احل�صة التموينية وال ي�أخذ بع�ض املواد �إال
�أنه تفاج�أ مرة انه خالل ال�شهر الذي مل ينته
وعند مراجعته لفرع التموين كانت ال�صدمة
يف �أن املواد التموينية كلها قد �رصفت وعلى
فرتات متقاربة وال يعلم من �رصفها ،وعندما
واجه املوظف املخت�ص يف فرع التموين عن
املو�ضوع �أخ�بره ب�أنه �رصفها مدع ًيا ب�أن
املواطن هو الذي �سمح له بال�رصف يف �أي
وقت رغم �أنه مل ي�سمح له بذلك!..
فمن امل�س�ؤول عن �ضياع مثل هذه احل�ص�ص
على املواطنني يف �أفرع التموين املختلفة ،
فما توقع �صاحبنا ب�أن ال�رصف وخا�صة يف
ال�ساعات الأخرية من ال�شهر تكون �إلى جهات
غري معلومة ،والله �أعلم  ،فمثل هذه احلادثة
تفتح الكثري من الت�سا�ؤالت عن الدعم �أين
يذهب وكيف يت�ساهل فيه بهذه الطريقة؟ و�أين
مراقبة �أفرع التموين من الف�ساد الذي يحدث
فيها وملاذا ال يتم توفري كامريات املراقبة
يف �أف��رع التموين املختلفة ل�ضبط مثل هذه
التجاوزات على ح�ص�ص املواطنني؟! ،يف وقت
بات �رضوريا مراقبة مثل هذه الفروع والعبث
الذي يحدث فيها بق�صد �أو دون ق�صد ،وتعميم
مثل هذا القرار يف كافة املرافق العامة ومنها
فروع التموين ،فلماذا ال يكون هناك تعاون
يف توفري الكامريات من احت��اد اجلمعيات
التعاونية ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة
ال�ش�ؤون لتاليف الكثري من ال�شبهات وا�صابع
االتهام؟!
معلومة مفيدة :م��ن موقع وزارة التجارة
وال�صناعة الر�سمي وعند خانة �أحدث اخلدمات
والتي يتفرع منها خدمات التموين� ،صالحية
وحالة البطاقة التموينية ،االفراد امل�سجلني
بالبطاقة التموينية ،املخ�ص�صات التموينية
امل��ق��ررة للبطاقة ال�شهر احل��ايل ،بيانات
ال�رصف خالل فرتات �سابقة� ،أ�سعار و�أنواع
املنتجات الغذائية ،وا�سئلة واقرتاحات  ،وما
يهمنا هي خانة «بيانات ال�رصف خالل فرتات
�سابقة» فمن خاللها ميكن معرفة ما �رصف
خالل الفرتات ال�سابقة الأمر الذي يحتاج من
كل �صاحب بطاقة متوينية املراجعة والت�أكد
بعد الت�سجيل.
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ثقافة الخطوط
عزيزي القارئ ،هل �سمعت يوم ًا عن جمتمع
مثايل يخلو من العيوب والنواق�ص ويتغنى
بالر�ضا التام ؟ �سواء كانت الإجابة نعم �أو ال،
دعني �أرحب بك يف هذه الرحلة الق�صرية �ضمن
تفا�صيل اذا مار�ستها �ستجعلك ت�شعر ،من دون
�أدنى �شك� ،أنك جزء من ذلك املجتمع املرجو
الذي نحلم به جميعا� ،أو على الأقل �ستكون قد
و�ضعت حجر �أ�سا�س لغد �أرقى.
لن�أخذ على �سبيل املثال ازمة مواقف ال�سيارات،
فكلنا نعاين منها ب�شكل يومي ،ومهما كانت
وجهتنا ،لكل جممع مواقف طاقة ا�ستيعابية
حم��ددة بخطوط ار�ضية ت�شكل ال��ع��دد الكلي
للأماكن املتاحة ،ويتم هدر ن�سبة جيدة من هذه
امل�ساحات من خالل عدم التزامنا بتلك اخلطوط،
تخيلوا معي لو �أننا جميعا قمنا بالفعل العك�سي
متاما� ،أنا �أعلم و�أنتم كذلك �أنه يف هذه احلالة
�سيتوافر على الأقل من �أربع �إلى خم�س م�ساحات
ا�ضافية نفتقدها حاليا رمبا لأننا ال ندرك ب�أن هذه
التف�صيلة الب�سيطة قد ت�ساهم يف حل �أزمة جمتمع
يومية ،واذا ما �رضبنا هذا العدد يف العدد الكلي
للمجمعات املنت�رشة يف �أنحاء البالد ،فمن دون
�أدنى �شك �سنكون قد �ساهمنا يف �إيجاد احلل .ما
�أكرث اخلطوط والأنظمة والقوانني املتوافرة بني
�أيدينا والتي ميكن �أن تغري مالحمنا الفو�ضوية،

ولنا رأي

ولكننا نهملها لعدم اكرتاثنا ب�أهميتها ولأننا مل
نتعلم �أن الفرد املن�ضبط والفعال يف املجتمع
هو ال�رشيان الأ�سا�سي لبناء احل�ضارات.
ق�س على هذا املثال العديد من الأمثلة الأخرى
التي تبدو رمبا �صغرية �أو عابرة ،ولكنها ذات
�أهمية كربى وتعرب عن مدى تطور املجتمعات
والتزامها ورقيها ،كم مرة قمت برمي مهمالت
الطعام يف مكانها املخ�ص�ص بعد ان انتهيت
من تناول وجبة �رسيعة يف �أحد املطاعم بدال
من تركها على الطاولة؟ متى كانت �آخر مرة
ا�ستعملت بها الإ�شارة ال�ضوئية �أثناء القيادة
قبل تغيري م�سارك لكي ال تربك الآخرين من
حولك؟
العادات ال�سيئة ال تنتهي �إال عندما ن�ستبدلها
بعادات ح�سنة ،ول�ست ب�صدد الدعوة �إلى جمتمع
فا�ضل �أو خيايل ،كل هذه املمار�سات والعديد
الآخر منها هي �سهلة علينا جميع ًا وال حتتاج
للوقت �أو املجهود الكبري ،واذا ما تراكمت
�سرنى ثمارها ون�شعر بها من حولنا.
م�شاكلنا كثرية و�شائكة ،ولكن يف احلقيقة نحن
جزء منها ،وقد �ساهمنا دون �أن ن�شعر ،رمبا يف
تفاقمها� ،ألي�س الأولى بنا �أن ن�ساهم يف �إيجاد
احللول ومن ثم نوجه �أ�صابع اللوم واالتهام �إلى
الآخرين؟

حسبة مغلوطة
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علي البصيري
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a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

رمضان ...والفن الهابط
ب�سبب كرثة القنوات التلفزيونية التي تبث الغث
وال�سمني ،وب�سبب اختالف رغبات �أع�ضاء البيت
الواحد ،بني من يرغب يف متابعة الأخبار ومن
يرغب يف متابعة الريا�ضة ،و�آخرين يهوون
متابعة امل�سل�سالت االجتماعية ،يلج�أ البع�ض
الى تركيب �أكرث من جهاز تلفزيون يف املنزل،
ليوائم بني الرغبات ويحقق نوع ًا من العدالة
الن�سبية يف ار�ضاء كل �أذواق �أهل البيت باختالف
م�شاربهم وتوجهاتهم .نوع من الدميوقراطية
املكلفة نوعا ما و�أنا �أحد ه�ؤالء الدميوقراطيني.
فلدي يف املنزل �أكرث من جهاز تلفزيون ،ولكن
مرات �أود �أن �أقرتب �أكرث من العائلة مع الزوجة,
والأوالد ,والأحفاد ،و�أجدهم يتابعون بع�ض ًا
من ه��ذه امل�سل�سالت التلفزيونية ،فوجدت
نف�سي م�ضطر ًا مل�شاهدتها ،فوجدتها م�سل�سالت
هابطة ,و�سخيفة ،وال حتث على الأخ�لاق� ,أو
تقوية الروابط االجتماعية ،و�أن كان من يروج
لها اعالميا ،يقول �إنها تعالج ق�ضايا اجتماعية
واقعية وموجودة يف املجتمع ،والبد من ت�سليط
ال�ضوء عليها �أم ً
ال يف ايجاد حلول لها ،وللرد على
هذه االدعاءات ،نقول �إن امل�شاكل االجتماعية
موجودة بالفعل ،ولكن ت�سليط ال�ضوء عليها
وتكبريها ,وعر�ضها على و�سائل االعالم التي
تدخل كل منزل بحيث تبدو مقبولة ,وعادية,
وممكن حلها ،جتعلها ترت�سخ يف �أذهان الن�شء
اجلديد وخا�صة املراهقني ،وممكن ج��دا �أن

تنقية ثوب العمل الخيري
يقوموا بتقليدها �أو تتباع الطرق امللتوية
التي اتبعها املمثلون يف امل�سل�سل للو�صول
الى غاياتهم .مبعنى امل�سل�سالت حتر�ض على
الف�سق ,والفجور ,واللف وال��دوران ،والكذب
على الأهل ،الرتكاب املحظورات االجتماعية,
والدينية ،فما هي الفائدة من �أن يعر�ض �أحد
امل�سل�سالت االجتماعية ومع الأ�سف �أنه كويتي
ويعد لعر�ضه يف رم�ضان �أن تقوم فتاة مراهقة
�صغرية بالكذب على جدتها وتختلق العذر
ب�أنها ذاهبة للمكتبة ل�رشاء القرطا�سية ،بينما
تنتظرها �صديقتها خارج املنزل مع ال�سائق
ب�سيارة لتقول لها �إن �أخيها ينتظرها يف
«الكافيه» ليتم اللقاء العاطفي ،فرتد عليها
الأول��ى ب�أنها كذبت على جدتها و�أنها تريد
الذهاب للمكتبة �أوال ل�رشاء القرطا�سية ،فتقول
الثانية لل�سائق �أذه��ب للمكتبة ومن ثم اذهب
«للكافيه» ،حتى يتم اللقاء العاطفي ،ترويج
للعهر ,ون�رش للرذيلة.؟!! م�سل�سل كويتي �آخر
يعر�ض يف اخلليج ،ال���زوج وال��زوج��ة وهم
يف غرفة النوم ،والكل يرتدي مالب�س النوم
املغرية� ،أم��ام مراهقني ,ومراهقات ما هذا
الأ�سفاف ،و�أي م�ضمون� ,أو هدف اجتماعي �أو
تربوي يراد اي�صاله من هذه امل�سل�سالت الهدامة,
والهابطة التي ت�ؤ�صل الرتكاب الرذيلة ،وهدم
القيم الدينية ,واالجتماعية ،وخا�صة يف �شهر
رم�ضان «ال حول وال قوة �إال بالله».

منذ �أن قررت وزارات الدولة مكافحة ظاهرة الت�سول
و العمل على الت�صدي لها بحزم و�أوكلت املهام �إلى
وزارة ال�ش�ؤون للعمل على ايجاد �آلية للحد من هذا
الأم��ر والتي ا�صدرت وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التخطيط والتنمية
ال�سابقة هند ال�صبيح حينها قرار ًا وزاري ًا رقم «�/48أ»
ل�سنة 2015م ب�ش�أن �إ���ص��دار الالئحة التنظيمية
للجمعيات اخلريية و الذي ين�ص على �أن تخ�ضع
اجلمعيات اخلريية من ناحية �إن�شائها وتنظيمها
والإ�رشاف عليها لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية و العمل
وال�سابقة كان الدارة اجلمعيات اخلريية واملربات
جهدا وا�ضحا يف مكافحة الظواهر ال�سلبية يف عمل
املربات الوهمية التي متتلئ بها البالد وكافحتها
ب�شكل حثيث الوزيرة يف حينه اال �أن الأمر يحتاج
الى جمهود كبري وخطط قد تكون م�ساهمة يف احلد
من ظاهرة امل�برات الوهمية والتي كان يل ق�صة
معها والتي مل يال جهدا وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل على اال�ستمرار يف مكافحتها من خالل الأدارة
املعنية بهذا الفعل املجرم قانون ًا والذي ال تقبله
النف�س ال�رشيفة و التي د�أب بع�ض �ضعاف النفو�س
على ا�ستغالل طيبة �أهل الكويت وحبهم لفعل اخلري
وال�سعي الى م�ساعدة الفقراء والذي يكرث يف �شهر
اخلري وهو ال�شهر الذي يكرث فيه الل�صو�ص وتن�شط
به املربات الوهمية التي �سبق �أن كتبنا عنها ،واليوم
نعود لنكتب ما �سيكون لهم دواء وذلك بالتعاون
الذي تبديه ومل�سته من الأخت مديرة �إدارة اجلمعيات

اخلريية الأ�ستاذة هدى الرا�شد التي كثريا ما نتعاون
يف االب�لاغ عن اجلمعيات الوهمية التي �سبق �أن
تطرقنا لها �إال �أننا ومن منطلق احلر�ص �سنذكر ب�أننا
مقبلون على �شهر اخلري و العطاء والذي �سين�شط
فيه جمرمو التربعات ودهاقنة االحتيال من �إحدى
اجلاليات التي ابتالنا الله ب�رشارها �رش ابتالء،
ن�س�أل الله �أن يزيل غمة بالدهم فيعود �رشارها لها
�أو يتوالهم الله فيكيفنا �رشورهم فمنهم من نحرتمه
وجنله ونقدره الحرتامه قوانني بالدنا ومنهم من
غري ذلك ،واليوم عدنا للتذكري و�شهر اخلري على
الأبواب و جمع التربعات وما فيه من ن�شاط اجرامي
غري حممود يقوم به ثلة من الل�صو�ص و�ضعاف
النفو�س ممن ا�ستباحوا �أم��وال الله التي مينحها
املح�سنون الى الفقراء وامل�ساكني والذي �أ�شد اليوم
على يدي وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل و�أثني
على جهود العاملني يف وزارت��ه والذين يجب �أن
يكونوا واعني جدا وحذرين ملا يجري من ترتيبات و
جتهيزات تقوم بها اجلهات الوهمية جلمع التربعات
باخرتاعها و تنويع �أ�ساليبها و التي ُحزت منها
بع�ض املعلومات و الطرق حتى بات امللف مكتمل
الأركان لدي و املعاجلة ال�صحيحة له ب�شكل �سليم
لن ي�رض العمل اخلريي باذن الله بل �س�أعمل على
تنقية ثوب العمل اخلريي من درن ال�شبكات الوهمية
لل�صو�ص التربعات ولنا قريبا ورقة م�رشوع ب�ش�أنه
لو �شاء جمل�س االمة و وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
بتقدميها حفاظ ًا على �سمعة دولة الكويت.

