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حلوم نيويورك
ومجلس ٢٠١٣

بينما كنت في رحلة ميدانية 
الى نيويورك مع مجموعة من 
الصحافيني دخلنا عرضا الى 

مطعم هوت دوغ لتناول العشاء 
وتصدرت املجموعة الطلب نيابة 

عنهم وكنت أنا وثالثة زمالء 
تونسي وكرواتي وروماني 

وبعد ان أنهيت الطلب، همس 
الكاشير في أذني قائال: »سيدي 
البد ان أنبهك الى ان املأكوالت 
هنا جميعها من حلوم اخلنزير 
ومما يبدو لي ان صاحبك الذي 

يقف خلفك - كان يقصد زميلي 
التونسي - انه مسلم فعليك ان 

تقوم بتنبيهه«.
> > >

حتذيره الهامس لي كان مبنزلة 
الصدمة، فأنا أبدو شكليا 

مسلما أكثر من املجموعة، 
ولكنه افترض أنني لست كذلك 
رمبا إلجادتي للهجة األميركية 
عندما طلبت أكثر من زمالئي 

»األجانب« في نظره أو كما 
استنتج من طريقة حديثهم، هذه 
احلادثة كانت مثار تندر الزمالء 

طوال الرحلة التي استغرقت 
نحو ثالثة أسابيع.

> > >
طبعا ال ألوم الكاشير على 

ارتكاب خطأ حتديد الهوية، فقد 
قام ببناء استنتاجه على طريقة 

حديثي، وخطأ حتديد الهوية أمر 
نقع فيه حتى في أكثر األمور 

وضوحا، فمثال لدينا ساسة 
يتحدثون بلهجة معارضة حادة، 
ولكن من خالل تتبع تصرفاتهم 

وأفعالهم جند أنهم أبعد ما 
يكونون عن املعارضة، بل انهم 

حكوميون أكثر من احلكومة 
نفسها.

> > >
مشكلة املعارضة او املتعاطفني 

معها او حتى عشاق النفس 
املعارض لدينا يقعون في خطأ 

حتديد هوية الساسة، فليس 
كل من حتدث بنفس معارض 
»كالميا« بالضرورة معارض، 
ولو عدنا لالستجوابات منذ 

استجواب وزير اإلعالم ووزير 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
مرورا باستجواب وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 

محمد العبداهلل انتهاء باستجواب 
وزيرة الشؤون هند الصبيح، 

والذي انتهى بنيلها ثقة املجلس، 
وقمنا برسم خط زمني ملواقف 

النواب املؤيدين واملعارضني 
لطرح الثقة ميكننا ان نرسم 
ببساطة الهويات السياسية 
احلقيقية لتوجهات الساسة 
في املجلس. قراءة املواقف 
السياسية في االستجوابات 
الثالثة ستكشف مبا ال يدع 
مجاال للشك حقيقة النواب 

حتى املستجوبني منهم وحقيقة 
توجهاتهم وطبيعة هوياتهم 
السياسية، ولكننا لألسف 

نرتكب دائما خطأ حتديد هوية 
املواقف السياسية للنواب، 

ألننا نقوم بتحديدها بناء على 
اخلطاب »الكالمي املرسل« من 

النائب أيا كان ذلك النائب، دون 
ان نقوم بربط لغته السياسية 

بكل املواقف السياسية بدءا من 
االستجوابات مرورا بقضية 

اجلناسي وأسعار البنزين 
وانتهاء بقضية دخول املجلس 

خالل الفترة ما بني يناير 
٢٠١٧ حتى يناير املاضي، معها 

سنعرف حقيقة من هو املعارض 
ومن هو املتعارض.

> > >
عامة، املجلس احلالي اثبت مبا 

ال يدع مجاال للشك انه ليس 
سوى نسخة معدلة من املجلس 
السابق، وان كل األحداث التي 

مرت به لم يكن لها اي دخل 
باإلصالح السياسي باملفهوم 

احلقيقي، لذا يجمع الغالبية على 
ان رحيله أفضل من بقائه، بل 
يرون )وستكون( انه لن مير 
مايو إال ونحن نعيش أجواء 

انتخابية مبكرة.
> > >

عامة، شهدنا انتخابات مبكرة 
خالل شهرين ام لم نشهد، فهذا 
املجلس بشكل عام يتمتع بأداء 

أقل من متواضع خاصة ان بقاءه 
مرهون، وكما يبدو، بقضايا 

معلقة من املجلس السابق، وهذا 
ال يعني انه فقط نسخة معدلة 

من املجلس السابق بل هو اقرب 
الى اجلزء الثاني منه، وكما في 
عالم السينما اجلزء الثاني من 
الفيلم األصلي غالبا ما يكون 

أسوأ من السابق.

احلرف ٢٩

@yayshamsaldeen
د.يوسف أحمد شمس الدين

عبد المحسن محمد الحسيني

يخلق اإلنسان بتزاوج احليوان املنوي - من األب - والبويضة - من األم - حيث 
يحمل كل منهما مقدار ٢3 كروموسوما ليشكال معا 46 كروموسوما وهو عدد 

كروموسومات اخلاليا اجلسدية )غير اجلنسية( التي تشكل احلمض النووي في 
اإلنسان، ذلك احلمض النووي الذي يحتوي على قرابة 3٠ ألف جني، مسؤول عن 
إعطاء اإلنسان صفاته من مظهر وصحة وغيرها، من ضمن تلك الصفات هو لون 

البشرة.
ولكن باإلضافة إلى اجلينات هناك عوامل فوق - جينية، تلك العوامل التي ببساطة 

تتفاعل مع احلمض النووي لتترجم املعلومات اجلينية إلى ماديات، فمثال لو أن 
شخصا ذا بشرة حنطية ذهب إلى بالد أفريقية مشمسة، سيصبح لونه أغمق مما 
كان عليه، ذلك التغيير يعود إلى وضعه الطبيعي فور ذهاب العامل املؤثر )الشمس( 

فور عودة الشخص لوطنه على سبيل املثال.
ولعل ما نشاهده وتتحفنا به ناشطات التواصل االجتماعي بني احلني واآلخر مبا 
يسمى خلطات التبييض يعتبر هوسا غير طبيعي يعكس مدى تعلق الكثير مبثل 

هذه املستحضرات، ومع األسف املتاجرة بصحة تلك الفتيات، فتارة تتحفنا إحدى 
األخوات ببعض أنواع الصابون التي تزعم أنها تستخدمه وهو سر لون بشرتها 
األبيض، ثم تتحفنا أخرى بأنها قامت بطهي الليمون والسباحة في مائه، وأخرى 

تستخدم خليطا من كرميات ابتكرته بنفسها وأسمته اخللطة السحرية ليحقق بياض 
ونضارة البشرة.

من هذا املنطلق عزيزتي القارئة وعزيزي القارئ أود أن أوضح لك أن مستحضرات 
التبييض املتوافرة بالصيدليات، هي مستحضرات تقوم بتفتيح االسمرار الزائد، ذلك 

االسمرار الذي يحدث بشكل دارج بعد جلسات الليزر -على سبيل املثال- والذي ينتج 
من نشاط بعض االنزميات لتقوم تلك الكرميات بتثبيط نشاط تلك االنزميات وتثبيط 

بعض العوامل الفوق جينية -التي نشطت بفعل جلسات الليزر- أما ما يزعم أنها 
خلطات أو مستحضرات غسول لتبييض اجلسم، فهذه ال تتعدى كونها دعايات ال 

ترقى لعلم أو منطق، فاحلمض النووي املوجود في كل جسم اإلنسان يجب أن حتدث 
فيه طفرة جينية لتجعل الشخص مختلف اللون، أما العوامل الفوق جينية فهي تتأثر 
بشكل مؤقت -مثلما وضحنا في مثال الشمس- لتعود بعد زوال ذلك العارض ويعود 

لون البشرة لطبيعته.
دراسات كثيرة بينت مدى تعلق الفتيات بهذا الهوس، منها مت إجراؤها في اخلليج 
العربي بينت أن أكثر من ٧٠% من النساء ممن يستخدمن مستحضرات التبييض 

يستخدمنها بطريقة خاطئة وبإفراط وأنه فقط ٢5% يستخدمنه ألغراض طبية مثل 
بقع الكلف، ومع األسف تلك الدراسة بينت أن هناك فتيات بعمر الـ ١٠ سنوات 

يستخدمن تلك املستحضرات بغرض تبييض بشرتهن.
لعل من أبرز املواد الكيميائية املوجودة في مستحضرات التبييض هو مركب 

Hydroquinone والذي يستخدم للغرض الطبي الشائع لتفتيح الكلف، ولكن يجب 
التنويه الى ان عند استخدام كرميات بهذا املستحضر يجب جتنب -او احلماية من- 
التعرض لألشعة الفوق بنفسجية )املتواجدة في الشمس( لتجنب حدوث حرقان في 

اجللد، ولعل اإلفراط في استخدامه يؤدي إلى ظهور تبقع داكن في اجللد نتيجة تراكم 
.Hydroquinone وهو ينتج من تخلص اجلسم من مادة Homogenitisic acid حمض
ثم أن هناك بعض الكرميات حتتوي على كورتيزون - أو مشتقاته - والذي يقوم 

بتفتيح البشرة ولكن يصاحب ذلك وهن ضمور في اجللد يصاحبه ظهور التشققات، 
وال يخفى عليك أن الكورتيزون يقوم بتثبيط اجلهاز املناعي في املناطق املتعرضة 

له مما يزيد من احتمالية االلتهابات اجللدية في تلك املناطق. وأما املادة األخرى التي 
تكثر كذلك في بعض مستحضرات التبييض -السيما غير املرخصة- هي مشتقات 
الزئبق، والذي على الرغم من قدرته لتفتيح لون البشرة إال أن تراكمه في طبقات 
اجللد يجعل لون البشرة واألظافر أغمق مما كان عليه سابقا، ذلك العرض الذي 
تسبب في ١٠% من إيقاف مستحضرات تفتيح البشرة من بني قرابة 5٠٠ امرأة 

استخدمن مستحضرات التبييض في اخلليج.
ما يحزنني في هذا الشأن هو استغالل العامة ممن يتاجرون في مواقع التواصل 

االجتماعي حلاجة وهوس النساء وجهلهن بحيثيات تبييض البشرة، أضف إلى ذلك ما 
نشاهده وما رصدته الدراسات بأن هناك فتيات يقمن بوضع مثل هذه املستحضرات 

وهن في مقتبل العمر - في سن الـ ١٠ - ولعل من أبرز ما يراد التنويه إليه في هذا 
الشأن هو أن األمهات يجب أن يبدين ثقتهن بأنفسهن ونقل هذه الثقة والعقلية 

للفتيات - أمهات املستقبل - لتنشئة أجيال تهتم بجوهرها أكثر من زيف مظهرها.
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وأن يشفي اهلل جميع املرضى.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي تولى اإلمارة خلفا جلابر اخلير 
خير خلف خلير سلف، فقد تصدر الشيخ صباح مواقع املسؤولية منذ زمن بعيد 
واعتاد الناس على لقاءاته ونشاطاته فهو منذ البداية مهندس السياسة اخلارجية 

الكويتية األساسية.. وعندما تولى مسؤولية رئيس الوزراء تفوق على صباح األحمد 
السياسي فأصبح رجل دولة من الطراز األول وقاد البالد في أحلك األزمات، فهو 

احلليم الذي ال يتعجل القرار وال يصدره إال بعد التأكد من فاعليته، وهو من 
استطاع أن يتغلب على كل األزمات البرملانية وأن يتخطى اخلالفات احلادة التي 

ظهرت من حني آلخر بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وقاد اإلصالح في مختلف 
أجهزة الدولة.

ويجدر بنا ونحن نحتفل هذه األيام بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم أن نتصفح سجله احلافل باإلجنازات التي كان لها األثر 

اإليجابي في مسيرة اخلير للكويت.. ففي بداية توليه املسؤولية حرص سموه على 
إرساء الدميوقراطية وحتقيق العدالة واملساواة، ولذلك أكد على أن تكون بداية عمل 

مجلس الوزراء هي التمسك بالقوانني واحترام حقوق املواطنني وحتقيق العدالة فيما 
بينهم وكانت كلمته للوزراء واضحة، حيث قال: »طبقوا القوانني في تنفيذ معامالت 

الناس وال تترددوا ألنها األساس في إقرار حقوق املواطنني وبلوغ بر األمان في 
مسيرتنا«.

وكان من أولويات اهتمام سموه مواصلة مسيرة النمو االقتصادي التي بدأها األمير 
الراحل جابر اخلير.. وحتقيقا لهذا االهتمام اعلن سموه في مجلس األمة ضرورة 

العمل من أجل جعل الكويت مركزا ماليا وجاءت زياراته للدول اآلسيوية، حيث أبرم 
عدة اتفاقات جتارية لتكون بداية وانطالقا لتنفيذ هذا املشروع االقتصادي واملالي 

الكبير.
وكان لسموه الفضل األكبر في بناء السياسة اخلارجية للكويت فاستطاع أثناء توليه 

وزارة اخلارجية أن يبني عالقات كبيرة ومتعددة مع مختلف دول العالم ومتكن 
من أن يضع الكويت على خارطة الدول املؤثرة في القرار الدولي، فأسهمت الكويت 
في العديد من املجاالت االنسانية في مختلف الدول والقارات.. وكان الرد على هذا 

اجلود املميز املوقف الدولي أثناء الغزو الصدامي للكويت.. حيث أصدر مجلس 
األمن عدة قرارات لصالح القضية الكويتية وكان قرار مشاركة األمم املتحدة في 
حترير الكويت هو القرار املميز الذي يعتبر من قراراتها النادرة فقد أراد مكافأة 

الكويت على دورها املميز في القضايا اإلنسانية، وال بد هنا أن نشيد بدور سموه 
الذي كان النوخذة العود لقيادة سفينة اخلارجية الكويتية، واستمرار لهذا النهج 
السياسي جال سموه على عدة دول عربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية 
ودول كبرى لها دورها في املجتمع الدولي ودول صديقة وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة وبريطانيا العظمى، وآخر إجنازاته السياسية هو انتخاب الكويت عضوا 

مبجلس األمن.
ومن اهتمام سموه في الداخل بناء اإلنسان الكويتي، فأعلن في خطاب له في 
العشر األواخر من رمضان عن تأكيده على ثوابت املجتمع الكويتي التي جبل 

عليها الكويتيون منذ نشأة اإلمارة ثم الدولة، حيث أكد على االهتمام ببناء االنسان 
الكويتي قائال: »أكبر أمنياتي وتطلعاتي بناء االنسان الكويتي وتنمية قدراته ليكون 
قادرا على بناء وتنمية وطنه« وأضاف: حيث سيتم لإلنسان الكويتي االعداد اجليد 

الذي يؤهله ملواكبة ما يشهده العالم من تطور.. وأكد سموه أيضا على أن احلرية 
مكفولة لكل فرد في املجتمع، ودعا اجلميع إلى التفاني في العمل واإلخالص لبناء 

مستقبل زاهر للكويت وأن نتمسك بشعار »كلنا للكويت والكويت لنا«.
واهلل املوفق.

هوس 
مستحضرات التبييض

صباح األحمد 
سجل حافل

سالمات

املوقف السياسي

أيام املدرسة، يروي لنا قصة »ال 
تيأس« وملخصها مجموعة من 

الفتيان يذهبون في رحلة مغامرة، 
وتواجههم في كل مرة عوائق، 

فيذكر بعضهم البعض بشعارهم »ال 
تيأس«! فيتغلبون عليها ويواصلون 

املسير. 
كنا نظن ان ذلك ضرب من اخليال، 

ولكن كبرنا وشاهدنا مناذج من 
الشخصيات التي حاصرتها العوائق 

ولكن لم تيأس، وواصلت الكفاح 
حتى الوصول الى الهدف املنشود. 
ومن تلك النماذج االستاذ واملربي 

الفاضل املرحوم عبداحملسن 
علي السلمان - والذي توفاه اهلل 
عز وجل قبل أيام - االخصائي 

النفسي واالجتماعي، منذ شبابه 
داهمته األمراض من كل جانب 

حتى فقد بعض أطرافه، وأخذت 
املستشفيات داخل وخارج البالد 

جل وقته. ولكنه كان صابرا راضيا 
قانعا مبا قسمه وقدره اهلل تعالى 

له، دائما مبتسم احمليا، سريع 
الضحك، يعيش حياته بتفاؤل، 

فهو يهنأ بحياة زوجية سعيدة، 
كانت ام حسني تعاضده وتؤازره، 

مع أبناء أتقياء أبرار، ال ينقطع عن 
حضور املساجد واملنتديات الثقافية 
واالحتفاالت الدينية، وكان مجلسه 

وتواجده املفضل في دار الزهراء 
عليها السالم، يأنس لروادها، 

ويشارك في فعالياتها. 
كان يفترض من مثله ان يكتفي 

بانشغاله في جسده العليل، ولكن 
املرحوم السلمان، كان يحمل هموم 
الشباب، فيداريهم بالرعاية والنصح 

اجلميل، وينصت باهتمام للمشاكل 
االسرية التي تعرض عليه، فيحللها 
طبقا للقواعد التربوية والشرعية، 

قبل ان يدلو بدلوه في املعاجلة 
الشافية. 

وال يشغله ذلك عن ذلك، اهتمامه 
بالشأن السياسي الوطني واالقليمي 

واإلسالمي، فله آراؤه، وكثير من 
املرات يبعث لي برسائل تعليقاته 

التشجيعية على مقاالتي الصحافية. 
اآلن ارتاح من علله، وان تألم 

محبوه - وما أكثرهم ـ من رحيله 
االبدي. فنم يا بوحسني جارنا 

العزيز، قرير العني، فأنت مقبل 
على رب عادل غفور رحيم، جواد 

كرمي محسن، وأنت كنت دائما عبد 
احملسن. 

)الفاحتة جلميع املوتى(.

للوسطية في الكويت حكاية مريرة، 
فلقد ولدت رسميا بعد مخاض 

شديد ليجعلوها خيارا استراتيجيا 
وشكلت لها جلنة عليا وجلانا 

صغرى وطارت الصحف بأخبارها 
وقد تفانى البعض لترسيخها 

في املجتمع كما تفانى اآلخرون 
لتدميرها لكن مثواها األخير كان 

في وضعها في كرة من زجاج فارغ 
ال يحمل في طياته أي مشروع 

حقيقي للوسطية وللتعايش 
واالنكى واألمر استمرار البعض 

في تخدير الوعي وإبقاء التعصب 
والكراهية في دوائر من التوجس 
االجتماعي املتبادل في ظل غياب 

الدولة عن أي اهتمام مبشاريع 
تخدم التعايش الديني في الكويت، 

لذا كان ال بد من حركة ذاتية لنا في 
املجتمع لنحدد بوضوح عالقاتنا 

ببعضنا البعض ولنصنع جسورا 
متينة عابرة لالختالفات واألزمات.

هناك من يتغنى باسم التعايش 
ويجعله أيقونة إنسانية بامتياز 
ولكنه ميتنع عن فهم التعايش 

وتكريسه كقانون للمساواة في 

املواطنة ذات احلقوق املشتركة، 
لذا يتحول التعايش الى فخ لآلخر 

لتكريس القيود على حريته 
واالستئثار بامتيازات املواطنة له 

وخلاصته فقط متغافال عن حقيقة 
تاريخية تؤكد أن من ينتقص من 

حقوق اآلخرين وحرياتهم فان 
الدوائر ستدور عليه يوما ما.

إن أساس التعايش هو املعرفة 
واحلكمة والتفاهم والتسامح 

ومفتاحها قبول اآلخر والتعاون 
معه بجدية ونية خالصة وال يبنى 

التعايش على مفاهيم سلبية تكرس 
الالمباالة وشعارات خادعة مثل 

»تعايش مع عدوك« »جامل اآلخر 
تقطع عليه الطريق« وغيرهما.

ان التعايش ممارسة حتكمها قواعد 
النجاح فالنزاع فشل وذل ودمار 

ومن )النزاع( ينشأ )اخلصام( 
و)االنغالق( وهما سبب دمار كل 

شيء جميل في احلياة.
اننا نؤكد ان التعايش تكليف إلهي 
لالنسان ليتجاوز الفردية الى عالم 

اجلماعة اإلنسانية الكبيرة وهي 
احلقيقة التي يريدها اهلل سبحانه 

وتعالى أمنوذجا للعالقات االنسانية 
التي ترسخ سمو الروح وتقوي 
اإلرادة التي حتدى اهلل سبحانه 

وتعالى بها ابليس ولذلك نهى عن 
التنازع البتة.

ان بصيرتنا تؤكد أن )الغرور( هو 
اكبر رذيلة أخالقية وانه العدو 

االول للتعايش ولقد علمنا الباري 
سبحانه ان نقبل حتديات احلياة 

وان نعمل على نقاء الروح والسمو 
على غرور النفس الضعيفة 

ألنهما سر قوتنا الذاتية وطاقاتنا 
احلقيقية.

إن البغضاء والشحناء في النفوس 
تخنق كل حوار ودعوة للتعايش 
وهنا في الكويت جمعيات تنادي 

باالخاء لكن يجب ان تتسارع 
خطواتها نحو حوارات شجاعة 
حلماية أهل الكويت من سموم 

وعاظ الكراهية ودعاة احلقد 
والبغضاء الذين يغتالون احلياة 

بكل ما فيها من جمال وبهجة 
ولنحمي املجتمعات النبيلة التي ال 

تصنع اال باحلوار اإليجابي والقبول 
العلني باآلخر واحترام االختالف.

ليس من املنطق والعقل أبدا أن جند 
من يحرض على مقاطعة االنتخابات 

املصرية، استغرب من هؤالء 
واحلقيقة أن هؤالء ليسوا مخطئني 
في تصرفهم األحمق وإمنا أقل ما 
يجب وصفهم به انهم متجاوزون 

في حق الوطن ويسعون بكل السبل 
الى تشويه صورة مصر أمام العالم 

وراء ذلك هي الدول الغربية وغير 
الغربية التي تدعم بقوة مجموعة 

من املرتزقة اإلرهابيني للتآمر على 
إسقاط مصر وهدم مؤسساتها 

وهدمها الرئيسي هو التشكيك في 
القيادة السياسية والعودة مبصر 

الى مرحلة الفوضى والتشكيك في 
الدولة الوطنية املصرية ولوقف 

بناء الدولة اجلديدة املصرية التي 
بدأت ورأت النور منذ تولي الرئيس 
العظيم عبدالفتاح السيسي مقاليد 

احلكم سعى السيسي بكل ما ميلك 
من قوة وجد ليحقق اجنازات 

على ارض الواقع حتتاج الى عقود 
لتنفيذها ولكنها متت في اربعة 

اعوام فقط بفضل حنكته السياسية.
الذين ينادون مبقاطعة االنتخابات 

الرئاسية هم مفلسون عقليا 
وسياسيا اذن ماذا ننتظر منهم؟!
الرئيس األمني العظيم عبدالفتاح 

السيسي قال ان الشرف واملسؤولية 
هما اساس اتخاذ القرارات وبناء 

األمم، وقال ايضا وهو منفعل خالل 
كلمته التي ألقاها في افتتاح حفل 

االنتاج املبكر بالغاز الطبيعي: »اللي 
عايز يلعب في مصر ويضيعها 

الزم يتخلص مني األول، أنا أروح 
فداء لـ ١٠٠ مليون مصري يعيشوا 

على هذه األرض واللي حصل من ٧ 
سنوات ده مش هيتكرر تاني« )ما 

أعظمك من رئيس(.
وقال بكل شفافية مادام في اشرار 

لو األمر استمر كده انا حقول 
للمصريني انزلوا تاني ادوني 

تفويض ادام األشرار لو األمر 
استمر كده وانا ما بخفش إال من 

ربنا، رئيس عظيم واثق بنفسه.
خالل اربع سنوات فقط استطاع 
الرئيس السيسي توقيف مصر 

على رجليها وان يكون قادرا على 
قيادتها.

استطيع اآلن ان اقول ان الرئيس 
السيسي أسس مدرسة ديبلوماسية 
متتاز باحلكمة وبحنكته السياسية، 

استطاع وفي فترة وجيزة ضم 
معظم دول العالم لصفه وبذلك نقول 

ان االنتخابات الرئاسية قد جنحت 
في الفترة السابقة وستنجح إن شاء 

اهلل في الفترة املقبلة بوضع مصر 
على طريق الدميوقراطية، فاملواطن 
املصري جريء وشجاع واستطاع 

ان يقتحم املناطق احملظورة وتعدى 
كل اخلطوط احلمراء من خالل 

دوره الذي قام به منذ الثورة حتى 
اآلن.. 9٠% من املصريني املثقفني 

الوطنيني لم يتغير موقفهم يوما منذ 
حكم امللوك مبصر الى حكم الرئيس 

عبدالفتاح السيسي وحتى في ظل 
اجلبروت السابق فاملواطن املصري 
بكل فخر خاض معارك كثيرة كان 

نتاجها وصوله الى ثورة غيرت 
خارطة مصر، بذل املواطن املصري 

الذي يعشق مصر ويخاف عليها 
بعد الثورة جهدا كبيرا ومميزا، وهذا 

يرجع الى زخم األفكار وإصراره 
على تكملة املشوار.. احلراك 

السياسي واإلعالمي الذي تشهده 
مصر اآلن هو الثورة احلقيقية 

باختيارها صاحب الرؤية اخلاصة 
الذي يعبر عن فكره بكل حيادية 
وأمانة وأي مواطن يعمل لصالح 

مصر يدرك طبيعة املرحلة الراهنة 
هو مواطن محايد عاقل وأكيد 

يحمل في جعبته اجندات خارجية 
وداخلية تنفذ من خالله وليس من 
خالل أخطاء معارضي الثورة، اكيد 

هناك اجندات خارجية وداخلية تنفذ 
من خالل بعض القنوات ولكن على 
اجلانب اآلخر هناك مواطن صاحب 

رؤية خاصة يعبر بها عن فكره بكل 
حيادية وأمانة.

 مصر حتتاج الى رئيس وطني 
مخلص محايد يجمع كل فئات 

الشعب املصري حتت حب الوطن 
من اجل بناء مصر جديدة اذن 

ارفع راسك ألنك مصري ورئيسك 
عبدالفتاح السيسي، مصر امام 
قضايا ملحة مرتبطة مبواطنية 

املواطن املصري، واملصري قادر 
على حلها مبساعدة الرئيس 

السيسي الذي مازال امامه الكثير 
من امللفات والقضايا التي متثل 
حتديا حقيقيا يبحث عن واقع 

افضل في ظل مرحلة انتقالية في 
فترة خاصة تعدون فيها القضايا 

الشائكة وها نحن في انتظار ايجاد 
حلول تأتي من خالل رئيسها 

الذي اصبح العنصر الفاعل اذن 
ارفع راسك النك مصري ورئيسك 

عبدالفتاح السيسي.

a.alsalleh@yahoo.com

noktat_dooa@hotmail.com

 د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح 
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