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 ذعار الرشيدي

منلك »العربي« و»القرين« 
و»البوادي« و»البابطني«

يعتب البعض على احلكومة 
بشكل عام وعلى وزارة اإلعالم 
عدم إنشائها قناة إخبارية على 
غرار قناتي اجلزيرة والعربية، 
وسبب عتبهم في ذلك ان تلك 

القناة اإلخبارية الكويتية ستكون 
سندا لنا وذراعا إعالمية يدافع 

عنا او عن سياسة دولتنا ورمبا 
تكون سالحا في زمن حرب 

اإلعالم العربي- العربي، واحلقيقة 
أننا ككويتيني لسنا بحاجة إلى 
قناة كهذه إذ إن اجلو اإلعالمي 
الكويتي العام يتمتع مبساحة 
كبيرة من احلرية، واحلرية أو 

باألصح مساحة احلرية التي 
منلكها في القطاعني اإلعالميني 

العام واخلاص هي احلماية 
اإلعالمية احلقيقة ودرعنا بل 

وذراعنا اإلعالمية فيما لو 
تعرضنا لشيء ما يستدعي أن 
يكون إعالمنا مصد هجوم ما 

مستقبال.
> > >

واحلقيقة انه يجب أن نفخر 
بان لدينا قنوات نخبة حقيقية 

بعيدة كل البعد في موادها 
وأجندتها وخطابها عن التجاذبات 

السياسية التي خرجت مؤخرا 
علينا وحتديدا منذ شرارة الربيع 

العربي األولى وحتول اإلعالم 
العربي في معظمه إلى موجه 

سياسي بشكل ينزع عنه قدسية 
اإلعالم ويكسر مصداقيته أمام 

أصغر مشاهد.
> > >

 وقدمت وتقدم تلك القنوات 
الكويتية »النخبوية الطابع« 

ان جاز التعبير بتسميتها بهذا 
االسم مواد متخصصة كل في 

مجالها وبطريقة إعالمية احترافية 
عالية جدا، وكسبت تلك القنوات 
جمهورا كبيرا سواء كانت تلك 
القناة خاصة او حكومية، وتلك 
القنوات هي قناة العربي وقناة 
البوادي وقناة البابطني الثقافية 

وقناة القرين.
> > >

أربع قنوات كويتية إما رائدة أو 
متميزة في مجال تخصص ما 

تعرض من مواد، فالعربي والتي 
تعتبر احدى قنوات تلفزيون 
الكويت تأخذ الطابع الوثائقي 

بنكهة إعالمية كويتية، وهي كما 
يراها كثيرون انها هي مجلة 

العربي ولكن بشكل مرئي، 
والقائمون عليها استطاعوا ان 
يحيلوها من قناة عرض افالم 
وثائقية الى قناة تفاعلية حية 

وحتصد نسب مشاهدة مرضية 
بني الكويتيني، وأما قناة القرين 

وهي أيضا احدى قنوات تلفزيون 
الكويت املتخصصة فتأخذ طابع 

عرض كنوز ارشيف االعالم 
الكويتي بحلة جديدة وبطريقة 

تتماهى مع الشكل االعالمي 
العصري احلديث وجمهورها 

يتنامى بشكل غير مسبوق 
مقارنة بعمرها القصير نسبيا 

وببرامج رائعة وجيدة التنسيق 
وبنفس وثائقي محبب وسهل 

وافكار برامج غير مسبوقة، بل 
انها رمبا تكون القناة االولى 
من نوعها، وأما قناة البوادي 

اخلاصة فهي من أوائل قنوات 
الشعر والتراث في املنطقة اذ 

انها أطفأت الشهر املاضي عامها 
احلادي عشر ومتيزت بطرحها 
وأسلوبها وشكل برامجها وما 
زالت، وتقدم املوروث الشعبي 

الكويتي واخلليجي بنفس اعالمي 
متزن وأسلوب جعلها متفردة عن 
جميع القنوات الشبيهة لها، وأما 
قناة البابطني الثقافية فهي رابع 
قنوات الفخر االعالمي لدينا بني 
ما ذكرت من قنوات متخصصة 

فهي قناة تعنى باألدب العربي 
بكل مجاالته وتقدم برامج حتمل 
قيما ادبية عالية وتوجه خطابها 
جلمهور النخبة والعامة على حد 

السواء.
> > >

نحن لسنا بحاجة الى قناة 
اخبارية حكومية لتدافع عنا او 

تنقل وجهة نظرنا للعالم، فنحن 
منلك مساحة حرية واسعة كافية 

لكن تنقل صوتنا وصورتنا 
السياسية بكل شفافية لالخر، 
وهذه احلرية كافية الن تكون 

غطاء حمايتنا االعالمي، ويكفي 
اننا دون غيرنا وفي زمن حرب 

الفضائيات نقدم اربع قنوات 
فضائية بأهداف إنسانية عالية 

القيمة وحتمل نفسا أدبيا 
توعويا ترفيهيا دون اي اجندات 

او توجيه وتعمل وفق مفهوم 
االعالم املسؤول. 
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شيخة العصفور

سعد المعطش

بدأنا عامنا الدراسي كل عام وأنتم بخير، وأسأل 
اهلل أن يجعل هذا العام مليئا باإلجنازات التي 

جتعل من الطالب فردا واثقا وآمنا ومستقرا في 
بيئته املدرسية، فالكثير من القضايا املدرسية 

التي تهم الطالب بالدرجة األولى تتكرر كل سنة 
في نقاش عقيم ودون حلول وقرارات صارمة 

تتخذ من أجله، منها )احلقيبة املدرسية - 
مهارات التدريس - معاملة الطالب تربويا - بيئة 

الصف - احترام املعلم مهنته.. إلخ(
- احلقيبة املدرسية: إنها أولى املشاكل املقلقة 

للطالب وألسرته خاصة نظام التعليم العام، 
وكثيرا ما علق عليها أطباء ومختصون بأنها 

تشكل خطرا على العمود الفقري للطالب، إلى 
جانب اآلثار اجلانبية األخرى منها تلف عضالت 

الكتف وآالم في الرقبة، وال بد من قرارات 
سريعة تتخذ من مديرات ومديري املدارس 
بشأن رعاية الطالب والتنسيق مع العاملني 
داخل احلرم املدرسي في كيفية التقليل من 
عبء احلقيبة املدرسية، وليعلم كل مديري 

املدارس أنها أمانة مساءل عنها أمام اهلل عن 
أبنائنا الطلبة وصحتهم اجلسدية والنفسية.

- مهارات التدريس: لعل هناك من يحوز لقب 
أفضل مدرس ويكافئ عليه، ولكن في حقيقة 
األمر يكون معلما ناجحا مقابل تربوي فاشل 
إال من رحم ربي وهم نادرون في زمن اجلفاء 

العاطفي واالنفعاالت النفسية اخلارجة عن 
السيطرة، إن مهارة التدريس يجب أن تعتمد 
على مقاييس أربعة: كبح االنفعال - الرفق - 

التكرار - والنظام الذي يضبط عملية التعليم.
- معاملة الطالب تربويا: إن 85% من احتياجات 

الطالب تربويا نفسية بحتة، وهي مسؤولية تقع 
على عاتق املدرسة بالدرجة األولى، حيث إن 

املعاملة التي يكسوها الرفق واإلحسان والبر 
جتعل من املادة التعليمية سهلة الهضم إلى 

جانب تعزيز الثقافة واملفاهيم احلسنة، وما دام 
املدرس راقيا في فكره وتعامله مع الطلبة فهو 

متمكن من سيطرته على سلوك الطالب وكسب 
قلبه من أجل تطويعه للعملية التعليمية.

- بيئة الصف: إن أهم ما يحبب الطالب في 
املدرسة أن تكن بيئة الصف التي يتعلم فيها 

شرحة ومرتبة وذات رائحة طيبة، إن حث 
الطالب على االهتمام بصفه من حيث نظافته 

وترتيبه هو بحد ذاته تربية، كذلك اهتمام وزارة 
التربية والتعليم بنوعية األدراج واملقاعد التي 

يدرس عليها الطلبة أمر مهم لراحة الطالب وهي 
مشكلة للكثير من الطالب، كذلك األلوان املنتقاة 

في الصفوف واملمرات يجب أن تكون شرحة 
ومريحة للنفس والعني، إلى جانب العدد الذي 

يفوق 25 طالبا داخل الفصل الواحد قضية 
يجب النظر فيها، فوضعية الصفوف في الغالب 

اليوم كئيبة وقذرة ومحشورة بالطالب.
- احترام املعلم مهنته: إن من أهم القضايا 
التربوية اليوم والتي لم يتطرق لها الكثير 

هي وجاهة املعلم وشكله، ال شك أن املعلم أو 
املعلمة قدوة لطالبهم، وعليه يجب احترام املهنة 

من خالل اإلخالص التام لها، فهناك البعض 
منهم وخاصة املعلمات من تضع املساحيق 

وااللبسة املعارضة للمبادئ والدين، فيجب أن 
تلتزم املعلمة أمام طالباتها باللباس الشرعي 
الراقي الذي يليق بالشخصية املسلمة، إلى 

جانب عمليات التجميل، فاملعلمة ال يحق لها أن 
تتشبه بأي فتنة، وذلك ألنها رسالة بحد ذاتها، 
وأيضا بالنسبة للمعلمني من يرتدي السالسل 

والبناطيل املشققة وهذا أمر مرفوض، فعدم 
احترام مهنة التدريس من قبل املعلمني أمر 
خطير تنعكس عليه ظواهر سلبية ومفاهيم 

خاطئة وثقافة متعارضة. 

إحدى املهن التي حللها اهلل وذكرها في محكم 
كتابه الكرمي هي التجارة بقوله عز وجل )أحل 

اهلل البيع( فمن فوائد العمل بالتجارة أنه 
ليس عليك رئيس يتحكم في عملك وال وقت 

حضورك أو انصرافك، وكما يقول بعض التجار 
»حر نفسك« وال عندك بصمة.

ومبا أنني لم أكن من عائلة جتارية مالية ليقدموا 
لي نصائحهم فإنني فشلت في أول محاولة 

جتارية ألنني ال أعرف مبادئها ولكنني مؤمن 
مبقولة »معرفة الرجال جتارة«، وأنصح اجلميع 

باملتاجرة بهم ففي كل احلاالت لن تخسر في 
املتاجرة بهم.

ونصيحتي أال يثنيكم املبدأ الذي يقول »إن 
التجارة ربح وخسارة« فتجارة الرجال ال يوجد 

فيها أي خسارة ففي حال أنك كسبت رجال 
صادقا ومحترما فإنك ربحت معرفته وفي حال 
عرفت أنه »سفلة« فإنك ستكون ربحت نفسك 

وتخلصت منه وهذا هو املكسب احلقيقي.
لكل جتارة أسرار قد تخفى عليكم ألن التجار 

يعتبرونها أسرارا خاصة لهم، ولكن جتارة 
الرجال واضحة وليس فيها أي سر فحني 

تشاهد من »يقول ما ال يفعل« يحارب القبلية 
وكل ما يهمه قبيلته أو يحارب الفئوية وهو 

يحارب غيرهم أو يهاجم الطائفية وهو يقتات 
عليها فإنني أنصحك بعدم املتاجرة فيه ألنه 

سينصحك بأمر وسيفعل عكسه ومن الطبيعي 
أنه سيجد من هم على شاكلته يتاجرون به كما 

يتاجر بهم.
وعندما تشاهد شخصا يحمل صفات عكس 
اسمه ويظلم الناس وال يعتذر عن ظلمه حني 
يتبني للجميع خطؤه فثق متاما بأنه سيظلمك 

في يوم من األيام ألن قلبه »أظلم« فهو إنسان 
غير رشيد فمثله يتاجر بك للوصول ملا يريد 

وهذه النوعية عليك أن تتعامل معها كطابع البريد 
القدمي، فهو أكثر سفالة من السفالة نفسها.

أدام اهلل من كان رشيدا في عقله، وال دام من 
يعتقد أن الناس ال تعرف تاريخه املظلم وليس 

به أي نور.

املجتمع املدرسي

التجارة 
الرابحة

للسطور عنوان

رماح

بعيدا عن املناصب واأللقاب فمكانة 
واحترام األستاذ عبدالعزيز إسحاق 

محفوظة في قلوب العديد من أهل الكويت 
وباألخص أهل الثقافة، لم أجد وسيلة 

كي تصل رسالتي لبوسعود غير زاويتي 
الصحافية وأنا أعلم أن األستاذ عبدالعزيز 

إسحاق يتقبل النقد البناء وكل ما هو جديد 
من أفكار تخدم وتطور في كل ما يخص 

مركز جابر األحمد الثقافي.
صباح اخلير يا بوسعود، كلماتنا اليوم هي 
ليست بانتقادات ولكن باقتراحات وأمنيات، 

فمن أهل الصحافة اقترحوا ! ومن شباب 
الكويت متنوا ! ومن هنا وهناك نضع 
البعض منها في سطور مقالتنا اليوم 

لقراءتها والعمل على إجنازها أو وجود 
البديل لها، وها هي حروفنا تتحدث إليكم 

لنراها في املستقبل القريب على أرض 
الواقع:

٭ هذا العام اختيرت الكويت ألن تكون 
عاصمة الشباب وتزامنا مع هذا احلدث 
نسأل؟ ونعرض عليكم تلك الفكرة التي 

يشتكي منها العديد من أبنائنا الطلبة بعدم 
مقدرته على الدخول واحلضور لفعاليات 

مركز جابر األحمد الثقافي والسبب أن 
البعض منهم ال يقدرون ماديا وأن األسعار 

قد تأخذ من ميزانيتهم الشهرية الكثير 
واالقتراح لكم وإليكم:

ملاذا ال يقوم املركز بعمل عضوية للطلبة 
ويصبح الدخول لهم بأسعار جدا رمزية 

مثل الدول األجنبية وبعض الدول العربية 
الذين يكتفون ببطاقات اجلامعة واملعاهد؟ 

وها نحن نقدم لكم فكرة جديدة وهي 
»العضوية« التي من املمكن أن تكون مثل 

االشتراك السنوي يدفع لها مبلغ مادي 
بسيط يسمح للعضو الطالب بحضور 

جميع فعاليات مركز جابر األحمد الثقافي 
ومن املمكن البديل وهي »بطاقة الطالب« 
التي يبرزها الطالب عندما يقوم باحلجز 

ألحد الفعاليات وعليها يأخذ اخلصم 
املمنوح للطلبة، ذلك االقتراح إذا توافر 

وعمل به سوف يضمن املركز فئة محددة 
وثابتة من اجلمهور الدائمني للمركز 

وفعاليته وأيضا سوف يلعب املركز وهو 
األهم دور أساسي في غرس ونشر الثقافة 
في جيل املستقبل وهو ما نادى به والدنا 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

الصباح حفظه اهلل ورعاه رائد الثقافة 
اخلليجية.

٭ من املالحظ يا »بوسعود« أنه منذ أن 
افتتح املركز في 2016/10/31 وهو يتجنب 

حضور الصحافة وأعني التغطية اإلعالمية، 
وعند السؤال على الدوم تردد جملة 

واحدة: دزينا لكم الدعوات. وهذا لم يحدث، 
وتلك ليست بقضيتنا ولكن ما نقدمه لكم 

اليوم هو اقتراح يفصل تلك املعضلة:
ملاذا ال تعتمد أسماء إعالمية من قبل 

الصحف ومن قبلكم ومينح لها عضوية 
أو بطاقة للمركز يسمح لهم الدخول في 

أي فعالية دون االنتظار للدعوات؟ عشان 
في املستقبل ما نسمع أحد يقول: »ما أحد 

دعاني«.
٭ مسك اخلتام: من كلمات صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد:
علينا أن نتقبل الرأي.. كما علينا أن 

نتشاور.. ال أن نتخاصم.. وأن نختلف ال 
أن نتعادى.. وأن ننتقد بال إشهار.. وأن 

نحاسب بال انتقام.. فكلنا من الكويت 
نبدأ.. وإليها ننتهي.. وهي الباقية ونحن 

الزائلون.

الشباب هم عماد أي أمة تطمح للمنافسة 
والرقي والتقدم وهذا هو ما حرص عليه 

سيدي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، في أكثر من موقع 

وأكثر من مناسبة، نعم الشباب هم الثروة 
الكامنة ألي بلد يريد ان يتقدم وينافس 

ويضع لنفسه موطئ قدم بني األمم، كحال 
اغلب املهتمني واملبادرين اهتم ملا يطرح على 
الساحة من اعمال ريادية ومشاريع شبابية 
ومن بني املبادرات وقعت عيناي على احتاد 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة وأعجبت 
بجمال التنسيق النابض بالنجاح وعظيم 

األفكار احلاضرة واملستقبلية لالجيال 
فعلمت ان وراء هذا االبداع  »عقل يفّكر .. 

ويٌد تعمل«.
كان لصديقي واخي نواف غنيم الزيد الدور 

الريادي في إنشائه وتبنيه وإطالقه من 
ضيق اجلدران إلى فضاءات العالم املترابط 

فأنشأ لالحتاد موقعا ينشر أهدافه وتطبيقا 

يحمل بطياته املسجلني من املبادرين 
والشركات واألعمال الوطنية الشبابية لتكون 

موسوعة لهم وللتاريخ فضال عن حساب 
في »تويتر« للرد على االستفسارات ورسم 

اخلطط للحاملني املبادرين ممن يودون 
دخول عالم التجارة وال ننسى االنستغرام 

اجلاذب والتوعوي وايضا صفحات 
الفيسبوك وأرقام للتواصل وكل ذلك مبادرة 

منه ألجل خدمة قطاع املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، ال اخفيكم سرا أنني تواصلت 

معه مرارا وتكرارا وكانت آخر مكاملة لي معه 
قبل سفري للقاهرة حلضور حفل مبادرة 

الشاب النموذج بجامعة الدول العربية 
كعضو في املكتب التنفيذي ملجلس الشباب 

العربي وعندما ابلغته عن دواعي السفر 
ابلغني رغبته في اشهار االحتاد عربيا ومن 

ثم دوليا وقال لي باحلرف الواحد :
»لننجز هذا العمل ونهديه للكويت ونهديه 

لصاحب السمو« ففرحت بسماع هذه 

الكلمات وبادرت ايضا مبد يد العون وقلت 
بلهجتنا الكويتية »يال نتعاون« وخصوصا 
ان هذا العمل نواياه صادقة وأحالمه يانعة، 

وابلغني بانه كلف شخصا مبادرا وانه 
سيتواصل معي في ليلة وصولي للقاهرة 
فعلمت ان اجلدية تأخذ منحاها االيجابي 

في العمل واالرتقاء وقريبا بإذن اهلل االحتاد 
العربي سيرى النور بجهود القائمني على 

إشهاره.
الشباب هم طاقة املجتمع بهم حتيا 

مجتمعاتهم وعلى أيديهم تبنى احلضارات 
وحني يجدون التوجيه الصحيح ميكن أن 

تصبح هذه الطاقة معول بناء ال معول هدم، 
فالشباب هم الكنز اإلستراتيجي احلقيقي 

لألمم املتقدمة وهم الداعم الرئيسي لنهضتنا 
وتقدمنا وهم الوقود الدافع لبناء أمجادها 

فالعناية بهم وبرعايتهم تتقدم وتنهض األمم.
»جميعا سنعمل ألجل الكويت«

حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

Nermin-alhoti@hotmail.com

alyaseen86@hotmail.com
mkmalyaseen@

د.نرمين يوسف الحوطي

محمد خالد الياسين

صباح اخلير
 يا بوسعود

عقٌل يفكر ..
ويدٌ تعمل

محلك سر

زبدة احلچي

اهتزت املواقع اإللكترونية بخبر الرواتب 
االستثنائية لنواب األمة وردود عدد من 

أعضاء املجلس على ما مت نشره بهذا 
الصدد، وتصريح أمني عام مجلس األمة عن 

السند القانوني للرواتب االستثنائية لهم، 
ولكن الغريب هو إثارة هذا املوضوع في هذا 

التوقيت املتزامن مع تلويح بعض األعضاء 
باستجوابات للوزراء مع قرب بدء أعمال 

املجلس.
وللحقيقة واإلنصاف فإن بعض أعضاء 
املجلس يؤدون عملهم بأمانة وإخالص 
وال يتكسبون أو يتربحون خالل فترة 

عضويتهم، ومنهم الكثير الذين يضحون 
بأموالهم اخلاصة للسهر على راحة 

املواطنني، والعكس صحيح، ونظرا ألن 

مجلس األمة هو السلطة التشريعية 
والرقابية في الدولة فإن كرامة أعضاء 

املجلس يجب أن تصان وأن توفر لهم الدولة 
العيش الكرمي مبا يستحقونه كمشرعني 
ومراقبني ألعمال احلكومة، فال يعقل أن 

تكون رواتب أعضاء املجلس تعادل نصف 
رواتب ومميزات فئات كثيرة بالدولة مثل 

العاملني بالنفط واجلامعة والسلك العسكري.
بل إن الوضع الطبيعي هو زيادة رواتب 

أعضاء املجلس بدرجة معقولة ولسد الفجوة 
بني رواتبهم ورواتب من يقومون بالرقابة 

عليهم وهذا ضرورة حلماية كرامة العضوية 
ولسد منافذ محاوالت االستغالل والتنفيع 

من جانب بعض ضعاف النفوس، ويجب 
على احلكومة أن تبادر من جانبها ودون 

صفقات مع أعضاء املجلس بإصدار قانون 
بصفة االستعجال إلنصاف أعضاء مجلس 

األمة من الناحية املادية وتعديل رواتبهم 
حتى يتفرغوا للسهر على رعاية مصالح 

الشعب دون قلق أو توتر. 
وال بد من مقارنة رواتب أعضاء مجلس 
األمة برواتب نظرائهم في الدول األخرى 

وخصوصا الدول الشقيقة التي تراعي كرامة 
العضوية النيابية، فهل تبادر احلكومة بذلك 

كأولوية تشريعية مع بداية فصل انعقاد 
مجلس األمة وتكسب بذلك الصفقة املعلن 

عنها في وسائل التواصل االجتماعي؟ ورحم 
اهلل الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس 

الذي قرأنا له رواية الراقصة والسياسي ثم 
شاهدناها في السينما فيلما مثيرا. 

د.هند الشومر

نواب األمة 
والرواتب 
االستثنائية

ألم وأمل

»لكل شيء إذا ما مت نقصان.. فال يغر 
بطيب العيش إنسان«، بيت شعر معروف 

ومنسوب ألبي البقاء الرندي األندلسي، 
ينبه فيه البشر ويحثهم على عدم الغرور 

بقوتهم ويذكرهم بالنهايات احملتومة أو 
باألحوال املتغيرة، فالصالحيات والكمال 

والقوة لها مدد محددة تأتي بعدها مرحلة 
النقص أو التناقص، وأشير إلى املولدات 

واحملركات وسائر أشكال املكائن التي بعد 
االستعمال تنتهي صالحيتها فيتم نقلها إلى 
منطقة تدعى »السكراب«، والكلمة اجنليزية 

األصل scrap وتعني املخلفات والقطع الهالكة 
القدمية، وفي لهجتنا اذا كبر الشخص نقول 

»تسكرب« والقصد واضح.
> > >

يوجد السكراب في جميع الدول، حيث 
تقوم اجلهات احلكومية املختصة بتعيني 
قطعة أرض قصية، بعيدة عن الضواحي 

السكنية جتمع فيها السيارات القدمية 
واآلالت اخلربة، ومن املعروف ان انتهاء 

الصالحية يختلف من مكان إلى آخر، فبعض 
املركبات قدمية الصنع ال تزال تذرع طرقات 

املدن والقرى في وقت يستقبل السكراب 
مركبات أحدث منها، ويوجد رجل يتوهم 
الشيخوخة فيكبر ويشيخ قبل أن يبلغ 

من العمر مرحلته األخيرة. في حني جتد 
عجوزا يتصابى ويصر على ان »عمر الناس 

إحساس« ال سنوات ليثبت ان من يحس 
بالشبابوية يبقى شابا وإن تقدم به العمر.

> > >

بعض الدول تتحول إلى »سكراب كبير« 
عندما تعاني مفاصل الدولة من اخلشونة، 

ويعلو الغبار اللوائح والقوانني، وتصاب 
االدارات احلكومية بالزهامير وسائر مشاكل 

الشيخوخة. فتتحول قضية »االصالح 
اإلداري« إلى ما يشبه النكتة السمجة، 
وأشير إلى »السكراب الطائر« وأقصد 

الصواريخ الروسية »سكود« واملعروفة 
بنسبة اخلطأ الكبيرة في إصابة الهدف 

والتي يطلقونها على مدينة ما في دولة ما 
لتسقط على مدينة اخرى في دولة ثانية! 

وختاما أشير إلى ان مجتمعاتنا العربية تعج 
بـ »السكراب الفكري« حيث تسود افكار 

وسلوكيات ومفاهيم صدئة انتهت صالحيتها 
منذ زمن.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

السكراب الطائر

السايرزم


