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 علي الفضالة

 د.هند الشومر

انهيار العملة التركية 
وتأثيرها املباشر 

على املواطن الفقير

اليوم العاملي
للعمل اإلنساني

    انهيار العملة التركية أثر بشكل 
مباشر على املواطن الفقير أوال 

وبعدها على ذوي الدخل املتوسط 
ثم الشركات املتوسطة وبعدها على 

التجار، ودائما تنصح الدول التي 
تنهار عملتها وللحد من آثارها 
السلبية على املواطن بأن تقوم 
بدعم املواد الرئيسية بالسرعة 

املمكنة مثل الرز والسكر والقمح 
والبقوليات حتى يستطيع املواطن 

شراءها دون املساس بسعرها حتى 
يستطيع املواطن توفير حاجياته 
الغذائية األساسية لتخفيف حدة 
املعاناة والضغط املادي، لكن ما 
الذي يحدث اذا لم تدعم الدولة 
املواد الرئيسية؟ تزدهر السوق 

السوداء وتزيد عندها البطالة وعدم 
قدرة املواطن تأمني احتياجاته 
األخرى وهنا تتأثر الشركات 

املتوسطة ألنها تعتمد على مبيعاتها 
للمواطن وتتراكم الديون وتكثر 

السرقات وقد يكون هناك رد فعل 
سلبي من الشعب ضد احلكومة مما 

يجعل الوضع األمني غير مستقر.

يحتفل العالم في 19 أغسطس 
من كل عام باليوم العاملي للعمل 

اإلنساني والذي ارتبط بكل 
املجاالت على مستوى العالم 

باسم صاحب السمو األمير ودولة 
الكويت ملا يتم تقدميه من مبادرات 
ودعم للعمل اإلنساني عامليا سواء 
كان من صاحب السمو مباشرة أو 

بتوجيهاته.
ومتتد مسيرة العمل اإلنساني 
املرتبط بدعم الكويت لتشمل 

مختلف بقاع العالم شرقا وغربا 
وشماال وجنوبا ففي أوقات 

الطوارئ اإلنسانية في اليمن 
وسورية والصومال وباكستان 

وغيرها من الدول املتضررة كانت 
مساهمات الكويت عامال رئيسيا 
لتوفير الرعاية الصحية والدعم 
للمتضررين، وقد أعلنت منظمة 

الصحة العاملية على موقعها 
الرسمي أكثر من مرة شكرها 
للكويت لعطائها السخي، كذلك 

تقدمت منظمة األغذية والزراعة 
بالشكر للكويت.

وقبل عدة أعوام كانت مبادرة 
سموه لدعم جهود منظمة الصحة 
العاملية للتصدي لوباء إيبوال في 
أفريقيا والذي حصد املئات من 

الضحايا، واستحقت الكويت مكانة 
دولية متميزة كعاصمة للعمل 
اإلنساني، كما استضافت عدة 

مؤمترات للدول املانحة للتصدي 
للكوارث اإلنسانية.

وال ننسى في هذا السياق ما تقوم 
به جمعية الهالل األحمر الكويتي 
وجمعيات النفع العام واجلمعيات 
اخليرية من تقدمي الدعم واإلغاثة 

للمناطق املتضررة وتوزيع 
املساعدات.

ومن أبناء الكويت توجد مناذج 
متميزة للعطاء اإلنساني املتجرد 

مثل املرحوم د.عبدالرحمن 
السميط، طيب اهلل ثراه، والذي 
أفنى حياته في خدمة الشعوب 
واملجتمعات املتضررة أو ذات 

الظروف الصعبة وغوث ورعاية 
األيتام في أفريقيا.

ومبناسبة هذا اليوم العاملي للعمل 
اإلنساني فإنني أرجو أن تقوم 
وسائل اإلعالم املختلفة بإلقاء 

الضوء على النماذج املتميزة من 
العطاء اإلنساني املتجرد املنطلق 

من الكويت والذي امتدت إشعاعاته 
املضيئة لتغمر العالم بأسره وتكون 

تلك النماذج دروسا لألجيال 
القادمة حتى يتسابقوا في العمل 
اإلنساني ويحافظوا على مكانة 

الكويت في املجتمع الدولي كمركز 
إشعاع في العطاء اإلنساني.

إشارة

ألم وأمل

Twitter:@SaqerG

mqarawi@hotmail.com

صقر الغيالني

د.مطلق راشد القراوي

عندما نقارن شكل العمل اليوم بعشر سنوات مضت فسنجد 
اختالفا كبيرا مبا حققته التكنولوجيا من تغيير في اجناز 
األعمال املختلفة، فمن كان يعتقد أن هناك شركات يعمل 

موظفوها من البيوت بدون احلاجة إلى مكاتب فعلية أو يتم عقد 
اجتماع مع عدة أشخاص في دول مختلفة من الكمبيوتر أو 

حتويل الكثير من املعامالت الورقية الى إجنازها بضغطة زر من 
شاشة الهاتف؟ انه حتول كبير في طريقة عملنا أدت الى الزيادة 

في الكفاءة وحتقيق أعمال أكثر في وقت أقل ولكن ماذا عن 
مستقبل العمل في السنوات العشر القادمة؟ 

قبل احلديث عن الذي سيغير العمل مستقبال علينا التحدث عن 
امليكنة Automation التي قامت العديد من املؤسسات بتطبيقها، 
وتتم هذه العملية ببرمجة اآلالت أو الكمبيوتر بـ»لوغاريتمات« 
وتتكون من خطوات محددة تقوم بها اآللة أو الكمبيوتر إلجناز 

عملية ما مثل حجز تذاكر السينما عبر االنترنت أو تعبئة 
املنتجات باملصانع وغيرها من أنشطة. ومتتاز امليكنة بأنها تزيد 

الكفاءة في العمل وتقلل األخطاء ومتنع حوادث العمل وتوفر 
التكاليف وتعفي املوظفني من عبء االعمال الروتينية التي تصبح 

مملة بعد فترة، ولكن من عيوبها الرئيسية انها تستغني عن 
املوظفني مما قد يفقد بعضهم وظيفته وانها مكلفة في بداية 

إنشائها بسبب البرمجيات والتصنيع.
هذا ما حصل منذ سنوات ولكن في السنوات العشر القادمة 

 Artificial سيتغير العمل بشكل جذري بدخول الذكاء االصطناعي
Intelligence في سوق العمل وسيكون له دور كبير في اجناز 

األعمال املختلفة، وما مييزه عن امليكنة االعتيادية هو قدرته على 
التعلم وحتسني العمل، وتسمى هذه اخلاصية بـ»تعلم اآلالت« 

Machine Learning. حيث كما ذكرنا فإن امليكنة االعتيادية 
تسير فيها األجهزة وفق خطوات محددة مبرمجة مسبقا فال 
يستطيع اجلهاز اخلروج عنها. مثال على ذلك إذا كان اجلهاز 

مبرمجا على تعبئة علب مربعة بالشوكوالتة فقط فعند حصول 
خطأ في عملية التعبئة أو ظهور علبة مستطيلة فلن يستطيع 

اجلهاز تعديل االنتاج مع ظهور الشكل اجلديد او ان يوقف 
عملية اإلنتاج إذا لم تكن مبرمجة مسبقا مما يحتاج الى العنصر 

اإلنساني لكي يتم التدخل وتعديل ما حصل. 
ولكن الذكاء االصطناعي سيستطيع القيام بعمل امليكنة 

االعتيادية باإلضافة الى مراقبة العملية التي يقوم بها وحتليلها 
وتعديلها لكي يقدم نتائج أفضل بسبب قدرته على التعلم بدون 

احلاجة الى االنسان. 
تقوم اآلن العديد من الشركات باستخدام هذه التكنولوجيا 

وتطبيقها في العمل وال تقتصر على املصانع فقط بل متتد الى 
العمل اإلداري وغيره من القطاعات، وسيتم استخدام الروبوتات 

أيضا كنوع من امليكنة بالذكاء االصطناعي، فأحد األمثلة هو 
»الشيف اإللكتروني« الذي يتكون من مطبخ به أذرع صناعية 
يقوم بطبخ األكل بدون احلاجة الى االنسان مما سيفقد بعض 

الطباخني وظائفهم إثر ذلك. 
ومثال آخر هو روبوتات تتصل بالزبائن عن طريق الهاتف 

وتأخذ آراءهم عن منتج لعمل استبيان وتستطيع أيضا محاولة 
إقناع الزبون بالشراء ومن الصعوبة التمييز بأن املتصل هو 

روبوت وليس انسانا حقيقيا. 
ومن املتوقع مستقبال ان تتأثر وظائف أكثر تعقيدا مثل األطباء 
واحملللني املاليني وغيرهم بهذه التكنولوجيا بسبب قدرة اآلالت 

على التعلم، األمر الذي يبدو كأنه أفالم اخليال العلمي التي 
شاهدناها ونحن صغار. 

هناك من يشكك في قدرة الذكاء االصطناعي على القيام 
بوظائف االنسان مستقبال، حيث في عام 2004 كتب مؤلفان 
من جامعة »هارفارد« وجامعة »ماساتشوستس« للتكنولوجيا 
كتابا اسمه »التقسيم اجلديد للعمال« وقد ذكرا أن الكمبيوتر 

لن يستطيع أبدا أن يقود سيارة وذلك للتعقيد في عملية قيادة 
السيارات التي تستدعي العديد من عمليات اتخاذ القرار بسبب 
املفاجآت التي حتدث في الطريق، ولكن عندما نقارن ما قيل مع 
تكنولوجيا سيارة »جوجل« اليوم التي تقوم بتصوير الشوارع 
من أجل اخلرائط، فقد قامت بقطع 300.000 ميل بدون حادث 

مروري واحد.
تأثير الذكاء االصطناعي لن يتوقف عند التخلي عن الوظائف 
فحسب ولكن سيؤثر ذلك على الرواتب حيث في املؤسسات 

التجارية يتم صرف الراتب حسب األعمال التي يقوم بها 
املوظف، ومع دخول الذكاء االصطناعي في العمل ستأخذ بعضا 
من أعمال املوظف وتقوم بها اآلالت وتتغير مهام عمله، وبالتالي 

سيكون تعويض املوظف أقل من السابق. كما سيحتاج املوظفون 
ألن يتعلموا مهارات جديدة وذلك بسبب قيام األجهزة بأعمالهم. 

العديد من الدول والشركات التجارية تناقش هذا املوضوع 
بجدية منذ العام املاضي ويحاولون جاهدين باالستعداد لهذا 

التغيير وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تنجم عنه ألنه ال ميكن 
التنبؤ بقدرة الذكاء االصطناعي على القيام بأعمال أكثر تعقيدا 

وهناك أهداف متضادة بالنسبة للشركات واحلكومات ألن األولى 
تسعى لتقليل املوظفني وتكاليفهم والثانية تسعى لتشغيل أكثر 

عدد من املواطنني وتقليل البطالة.

إذا أردت أن تعذب أحدا فاقطع عنه مصدر رزقه، األمر الذي 
يجعله يشعر بخوف يهدد حياته وبجوع يفقده مقومات احلياة 
والصحة.. هذان األمران من أشد أنواع العذاب واالبتالء، حيث 

يقول رب العزة في كتابه الكرمي: )ولنبلونكم بشيء من اخلوف 
واجلوع( البقرة 1٥٥.. لذا فإن من أعظم أعمال اخلير سد حاجة 

املسلم وإعانته على استقرار مصادر رزقه وخاصة إذا كان 
املتسبب عدوا لإلسالم واملسلمني.

إن ما يحدث في تركيا من احلصار االقتصادي وانهيار عملتها 
هو الورقة األخيرة ألعداء اإلسالم حتى يدمروا هذا الصرح 

اإلسالمي املتميز الذي يقتدي به كل مسلم، لكن شعارنا في هذا 
هو قول اهلل جل وعال: )وال تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا 
تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من اهلل ما ال يرجون 

وكان اهلل عليما حكيما( النساء 104، ونحن على يقني بأن اهلل مع 
عباده فإن اهلل ينصر من ينصره وأخلص له العمل والعبادة، 

كما يجب على أمة اإلسالم أن تقف في وجه من يريد لها الشر 
بكل ما تستطيع سواء على املستوى االستثماري أو الدعم املادي 

أو الدعاء حتى نبني ألعداء اإلسالم شموخ هذه األمة واحتاد 
أعضائها ودور األخوة في اهلل في مواجهة الكفر وأعوانه، إن 

نفس اإلسالم املتجذر في أبنائه األتراك والريادة التي اظهروها 
وساهمت في رفع معنويات املسلمني وتفاخروا بها وبعون من 

اهلل الرحيم بعباده سوف تعود لهذا الصرح أمجاده ومتيزه 
وسيكون نبراسا للمسلمني وقدوة عظيمة لهم.. واهلل غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

كيف سيؤثر الذكاء 
االصطناعي على العمل 

والوظائف مستقبالً؟

املال 
عصب احلياة

دعوة للتفكير

وقفات

يعيش العالم منذ انهيار القطبية الثنائية 
تطبيقا واضحا للمقولة املعروفة »لكل زمان 
دولة ورجال« فالتحوالت عميقة والتغيرات 
واضحة واملعطيات مختلفة، وكذلك مصادر 
املعرفة والقوة واملوارد. كما اختفت أسماء 
كبيرة طواها املوت. وبعض الدول املؤثرة 
تكاد تغيب عن الوعي. وثمة مراكز ضغط 

جديدة لم تعرفها البشرية من قبل. والعوملة 
تواصل تأثيراتها العاصفة واحلادة. االعالم 

اجلديد بانفالته »األهبل« يطيح باالعالم 
التقليدي. األسواق املفتوحة تشرع بواباتها 

للشركات العابرة للقارات، ليبدو العالم 
وكأنه لوحة سيريالية من لوحات »سلفادور 

دالي« تصور امرأة عينها مكان فمها ومن 
أذنها تطل سمكة عاشقة ومريضة بالربو!

> > >

كان العالم في املاضي واضحا حني كان 
يبدو ملن يرقبه كأنه مباريات بني )االهلي 
والزمالك( روسيا تواجه أميركا )شيوعية 

مقابل رأسمالية( اما اليوم فقد اختلفت 
االوضاع بل تعقدت وأصبح لدينا في 

الصني )رأسمالية شيوعية( وأمسى البعض 
يتحدث عن عبادة اإلله »جوجل« الذي )ال 

ينام ويستجيب ملن دعاه( والعياذ باهلل. 
فالكون يتأرجح واالنسان يكاد يفقد 

توازنه. فبعد ان تعب البشر وهم يكدون 
لتأمني الطعام والكساء صاروا يطالبون 
بشطآن للعراة )!( فقد اضطربت الرؤى 

البشرية وبات من الواضح ان للعوملة تأثيرا 
خطيرا على البشرية يفوق تأثير احلربني 

العامليتني.
> > >

بعد ان كانت الكنيسة واالقطاعيون والنبالء 
مصدر القرار ومركز الضغط في اوروبا 

القدمية مال امليزان نحو املصارف ومالك 
املصانع الكبرى فأمست هي املطابخ 

التي تولد فيها احلكومات وتطبخ فيها 
القرارات الكبرى. ومبرور الوقت اختلفت 

االحوال. ففي أميركا جاء شخص اسمه 
»دونالد« لديه حساب في »تويتر« هزم 

به احلزب الدميوقراطي الذي تأسس عام 
1828 وفي اوروبا وكندا حيث اجلماعات 

البيئية واحلقوقية )مبا فيها حقوق املثليني( 
أضحت من مراكز الضغط، فان النخب 

تغيرت وشهدت الدول صعود طبقة 
سياسية جديدة ميارس بعضها السياسة 

اخلارجية في بالده على نحو غير معهود.. 
وقطعا غير مقبول من الدول االخرى. 

خالل الـ 70 ساعة املاضية وفي ذروة فصل 
الصيف وحتى كتابة هذه السطور، جنحت 
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية 

الكويتية املشهرة حديثا بجمع أكثر من 
مليونني وستمائة ألف دوالر أميركي تبرع 

بها أهل الكويت واملقيمني لبناء قرية السالم 
في اليمن، وسيزداد املبلغ بإذن هلل، وسيتم 

بناؤها وتكتمل متطلبات العيش الكرمي 
بها وسينعم هؤالء احملتاجون مبشيئة اهلل 

بالعيش الكرمي. 
إن مبعث اعتزازي وفخري هو ما جتنيه 
الكويت اليوم من جناحات غير مسبوقة 

وإجنازات محققة مضيئة في سماء العمل 
اخليري نتيجة النظم والوسائل احلديثة 

التي أقرتها الدولة بعد أن استحدثناها 
جلمع التبرعات ليكمل القائمون على هذه 

اجلمعية الفتية ما قام به اخوانهم في 
اجلمعيات اخليرية الكويتية األخرى، هكذا 

هي نتائجنا املرجوة عندما كلفنا للقيام 
بتفعيل القوانني وقرارات مجلس الوزراء 
املوقر الصادرة بهذا الشأن وعملنا على 
فرضها منذ أن أنشأنا إدارة اجلمعيات 

اخليرية واملبرات في أواخر عام 2003 
وأوكلت لنا مهام تنظيم العمل اخليري في 

الكويت وتقدمي الدراسات واالقتراحات 
املتعلقة بالشروط والضوابط اجلديدة جلمع 

التبرعات من احملسنني الكرام وكذا تقدمي 
الرؤى احلديثة ألوجه صرفها بعد ان تعتمد 

من قبل اجلهات املعنية في البالد، هكذا 
جنحت قرارات مجلس الوزراء املوقر، هكذا 
هي الطرق والوسائل الراقية لبلد حضاري 

يعكس مكانته كمركز عاملي للعمل اإلنساني 
وأميرها لإلنسانية عنوان، هكذا هو الرد 

ملن كان يشكك في جهودنا وعملنا وخططنا 
وإجراءاتنا وخطواتنا التنظيمية لتصبح 

اليوم منهاجا عمليا ومهنيا وعنوانا لتنمية 
إيرادات العمل اخليري في الكويت، هكذا 
اصبح األسلوب اجلديد في رقابة الدولة 

جلمع التبرعات يالقي قبوال واستحسانا 
لدى املؤسسات الرقابية الدولية واألممية 

بعد أن كان جمع التبرعات ومساعدة فقراء 
العالم مكان شك وريبة والحول وال قوة 

اال باهلل، هكذا يأتي الرد على املشككني 
برؤانا االستراتيجية حلماية العمل اخليري 

واحلفاظ على سمعته وجهود جمعياتنا 
اخليرية والدفاع عنها وعن تاريخها 

اإلنساني، هكذا يكون الرد حول مدى 
احترام والتزام الكويت في تطبيقها للقوانني 

الدولية واحترامها بتعهدها باالتفاقيات 
واملواثيق الدولية والعربية ذات الشأن، هكذا 
يعني اطمئنان املتبرعني الكرام بحسن سير 
أموال تبرعاتهم حتى تنصب في مصارفها 

الشرعية في ظل حماية ورقابة الدولة وليس 
تشكيكا في نوايا جمعياتنا اخليرية، بل 

اخلوف من استغالل تلك األموال وتغيير 
مسارها دون علم القائمني على جمعها. 

هكذا ساهمت اإلجراءات التنظيمية اجلديدة 
التي وقف البعض ضدها وشكك في نوايانا 
في تنمية إيرادات اجلمعيات اخليرية لتصل 

في شهر رمضان هذا العام - على سبيل 
املثال ال احلصر - مببلغ اجمالي اكثر من 
خمسة ماليني دينار كويتي )تصريح أحد 

املسؤولني إلحدى اجلرائد اليومية( هكذا هو 
جناح مساعينا على مدى األعوام اخلمسة 

عشر وهكذا هي سعادتي واعتزازي 
وفخري اليوم. 

شعر بوخز، في صدره، راجع الطبيب، 
عمل التحاليل، والنتيجة: أنت سليم.

بعض األمراض العضوية، سببها نفسي، 
حني حتمل أعباء احلياة، كل يوم، وتفكر 
بالتفاصيل املهمة، وغير املهمة، وتنشغل 

بفكرة تليها، العديد من األفكار املدمرة 
واحملبطة إلى متى؟

ترى احلياة، أبيض، أو اسود، دون ان 
تتخللها، منطقة مضيئة، خيارات جديدة، 

جتعلك تغير القناعات، تقدم على أي حتدي 
بخطوات.

ملاذا اخلوف والقلق هما من يشاركانك 
رحلة اتخاذ القرار، ورمبا جعالنك أسيرا 

ألفكار من شأنها ان ترديك قتيال من 
الهموم واخلوف؟

هل سألت نفسك، في يوم، عن خيار آخر، 
عن فكرة، ان تكون هناك حياة مشرقة، 
مهما حصل فيها، ستجد نفسك عليها، 
متفهما، حكيما تدير انفعاالتك بشكل 

إيجابي مفيد.
هناك أناس، يقضون عمرهم في الغضب 

والعصبية وحمل الهموم والتفكير 
باملستقبل واخلوف منه، فال يعيشون 

حاضرهم وال يستمتعون به، يقلقون من 
كل شيء، وإذا لم يجدوا ما يقلق يشعرون، 

بان هناك شيئا خطأ فيهم يرتبكون 
فيشعرون باالضطراب.

القلق طريقة حياة، ال تستطيع ان تراه، 
لكن ميكنك، ان تالحظه بتصرفاتك وردود 

أفعالك. 
وقد أثبتت الدراسات، ان أكثر الناس، 

حساسية، واستجابة سريعة لألمراض هم 
القلقون الذين يدمنون االنفعال والعصبية، 
ويبررون انها ردة فعل طبيعية ال ميكنهم 
التوقف عنها، واحلقيقة انها خيار كررناه 

حتى استصعبنا غيره!
الصراعات، التي تعيشها، ما هي إال أفكار 
حتاصرك فيصعب عليك رؤية أي خيار 

أمامك، فتنهار قواك وحتبط معنوياتك.
عالم النفس، )فيكتور فرانكل( يروي قصة 

اعتقاله في معسكرات املوت في أملانيا 
النازية، فقد قتلت أسرته في املعسكر 

بسبب الغاز وجنت شقيقته وسلبت كل 
مقتناياته ومن بينها عمل حياته، مخطوط 

يدوي، في العالج بالكالم وحرم من كل 
احلاجات اإلنسانية، ولكنهم لم يستطيعوا 

ان يسلبوا منه عقله فاختار، ان يركز 
على ما يريد في أفكاره وهي النجاة وجنا 
من املعسكر، وبعد ذلك اكتشف ان جميع 
من جنوا معه مارسوا هذه التقنية، وهي 
اختيار األفكار والتركيز على ما يريدون 
أوجدوا لهم خيارا، وسط أحلك الظروف.
قد حان الوقت ان تقف وقفة شجاعة مع 
الضغوط وان تعترف بوجودها لكن ان 

تختار ان تعيش اللحظة مهما صار.
سئل ثالثة رجال، يعملون في مهمة بناء 

عما يفعلون فأجاب األول بغضب: أصف 
الطوب، ماذا ترى أني فاعل؟!

أما الثاني، قال بتنهد: أكسب قوتي، الثالث 
باقتناع، وحماس: أبني مستشفى.

انظر الفرق كيف لفكرتك عن نفسك أن 
تدفعك لألمام، أو جتعلك بنفس املكان.
هل ترى نفسك في احلياة تقبل على 

مسؤولياتك بحماس، أم تشعر انك متورط 
ومجبر، ال بد ان نقتني خيارات عدة 

تضيء، مصدر طاقتنا وجتعلنا نتغلب على 
كل ما يقف أمامنا أو يحبطنا.

كل فكر عن النفس مبا فيها ينضح، ان 
كان خيرا أو شرا.

طبيعيا نحن نتنفس بشكل سطحي الننا 
نستخدم اجلزء العلوي من الرئة والقليل 

منا من ميأل رئته كاملة بالهواء النقي، 
والتنفس الصحيح هو ان جتعل الهواء 

يدخل حتى يصل الى قاع الرئتني واخراج 
الزفير ببطء وبشكل منتظم حتى تصبح 

الرئة خاوية من الهواء كليا، وانا هنا 
لن أتطرق لكل األمور املتعلقة بالتنفس 
العميق وفوائده، ولكن أحاول ان افتح 

النوافذ لدخول الهواء النقي وهي دعوة 
للتنفس بعمق.

بعض الكويتيني الهاربني خارج الوطن 
بسبب األحكام القضائية يخوضون 

بالشأن احمللي، معتقدين أن لهم ثقال 
سياسيا او ما زالوا لديهم ذلك االهتمام 

والتأثير فقد ازعجونا في كل شاردة 
وواردة بالتعليق واخلوض في امور 

محلية من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي وبعضهم يحمل شهادة 

دكتوراه مزورة من جامعة مهتمه باإلبداع 
وهو هارب ويلوذ في بلد ثلث مواطنيه 
هاربون والجئون في الدول االوروبية 

بسبب بطش القيادة غير احلكيمة.
دعونا نتنفس بعمق ونترك بعض هؤالء 

الناعقني وال نهتم ملا يقولون ألنهم ال 
يستحقون املواطنة وال حتى ادنى احترام 

وال تقدير ألن من يسيء الى بالدنا الغالية 
والى قائد هذا الوطن ومؤسساته النيابية 

والقضائية والتعرض بالشك والوالء 
لشريحة كبيرة من ابناء هذا الوطن ال 

يستحق أدنى اهتمام فالكويت اكبر من 
نعيقك وأقدس من أفكارك وأعلى من 

تفكيرك الهابط.
الكويت بلد احلرية واإلنسانية بلد اخلير 

والعطاء لن تبخل على أبنائها بشيء 
فيجب الوفاء لهذه األرض التي أعطت 

الكثير فمن الواجب ان نتذكر سيل 
العطايا الكثير وعليهم بأقل القليل ان 

يلتزموا الصمت كما فعل اآلخرون.

www.salahsayer.com
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Sns٥٥٥666@yahoo.com
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