
ملشاهدة الصفحة 16PDFآراء
االحد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

 الشيخ د.أحمد  محمد

الوعي املستلب 
ويقظة الروح

القيامة  مشاهد  من 
املتعددة سيتجلى أمامنا 
مشــهد مجازاة الظالم 
على جرائمــه، وهناك 
الكامل  العــدل  يتجلى 
الذي يجعله يدعو على 
نفسه بالويل، ويتمنى لو 
لم يكن على ما كان عليه 
عندما امتلك في املاضي 
اإلرادة احلرة للتغيير في 
مساره املظلم لكنه أبى 
إال أن يتبع طغيانه وينبذ 
احلق بسبب غروره بهذه 
الدنيا وزخارفها، ومن 
الغريــب أن هذا الندم 
تأكيده  يأتي من خالل 
على وعيه املستلب في 
ذاك اليوم وندمه الذي ال 
ينفعه السيما وقد فات 
إلى دار  األوان وانتقل 
التي يلقى فيها  اجلزاء 
اإلنسان اجلزاء األوفى 
على كل سيئاته كما ال 
اللوم على  إلقاء  ينفعه 
الشيطان باعتباره الكائن 
الغيبي الذي ميثل الشر 
محاوال الفرار من تبعات 
أفعاله رغــم علمه منذ 
اليوم األول أن الشيطان 
يخذل أتباعه ولكنه حب 
الشــهوات التي جتعل 
اإلنسان يسوف ويطغى 
إلى آخر حلظة في حياته 
ثم عندما ينقلب الى عالم 
آخر تراه يستيقظ لكنها 
يقظة متأخرة جدا وغير 
مخلصة، إذ إنها تنطلق 
من اخلوف ال من االميان 
واحلــب هلل ســبحانه 
ومهما فعل اإلنسان فإنه 
يعلم في قرارة نفســه 
أن اهلل سبحانه وتعالى 
ركن من ال ركن له وأن 
باستطاعته أن يلجأ إليه 
دون يأس ألنه يعلم أن 
اهلل رحيم بشكل مطلق 
وأن اهلل اذا قبلــه فانه 
ســيحصل على األمان 
وأن اهلل ال يخذل عباده 
التائبني  مطلقا السيما 
الذين يلجأون إليه ألنه 
سبحانه خلقهم ليعلموا 
أن الصــدق واخليــر 
واحلب هي األصل في 
صفات اخلليقة، أما الشر 
فمن الهوى والشيطان.

إن قوله تعالى )وكان 
الشــيطان لإلنســان 
خــذوال( يكتنز حقيقة 
يجــب أن يعرفها كل 
من يتبع هوى نفســه 
إذ لن يكون  وشيطانه 
مصيره سوى اخلذالن 
والفشــل ولــن يتــم 
انه  الســيئ، بل  عمله 
انتكاسات  له  سيسبب 
في حياته الشــخصية 
والفكرية والدينية وفى 
عالقاتــه العامة، وهذه 
االنتكاسات هي نتيجة 
طبيعيــة لنكرانه املدد 
اإللهي وجلوئه لغيره، 
ان اخلذالن يتحقق منذ 
اللحظــة األولــى التي 
يحول فيها اإلنســان 
اهتمامه من منبع القدرة 

املطلقة. 
الصانع لكل  اخلالق 
شيء إلى االرتكاز على 
التي  األنا واألســباب 
تنســيه اهلل بل جتعله 
التي  بذاتــه  مغــرورا 
ستتوقف ال محالة عن 
هذا العطاء اجلزئي في 
وقت قريب وتنقطع بها 
السبل في واحات احلياة 
عندئذ يقع في )التيه( بل 
لن يعرف طريقا للعودة 
إلى  إنه عندما يلجأ  بل 
مــن أغراه باألســباب 
بأنه ال ميلك  سيصدم 
شيئا بل ســيتبرأ منه 
ولكن )رحمة اهلل( ستظل 
قائمة لتنجيه عندئذ يأتيه 
النداء )وكفى بربك هاديا 
ونصيرا( عندئذ تتفتح 
البصيــرة مــن جديد 
وتنطق األرواح املتعطشة 
بقصائــد االصطفــاء 
االلهي  والنقاء والعطاء 
يا  املتجدد فما أعظمك 

رب العاملني.

احلكمة سراج العطاء

د. ناصر أحمد العمار

عبد المحسن الحسيني

يقول: قمت بزيارة أصدقائي في مخيم لهم نصبوه 
جنوب البالد، وبعد االنتهاء من وجبة عشاء من طبخ 
الشيف )بوبدر( عزمت األمر للعودة للبيت بسيارتي 
القدمية، لم اقطع مسافة طويلة في طريق عودتي حتى 
أعلنت احتجاجها على املجيء بها للبر عبر طرق شديدة 
القسوة وذلك بارتفاع حرارتها فجأة فأوقفتها فورا 
علــى جانب الطريق ألتدبر امر عودتي. يقف صاحب 
ســيارة اجرة )وانيت( يسترزق اهلل، اتفقت معه على 
إيصالــي البيت مقابل مبلغ من املال فانطلق بنا، بادر 
راعي الوانيت بفتح حوار معي بعد ان اعتقد أني احد 
اإلخوة الوافدين، الن مالبسي ملطخة بوساخة الشارع 
وزيوت ماكينة السيارة وأمتلك سيارة قدمية لم متكني 
حتى من الوصول لهدفي ليفتح معي احلوار ســائال: 
األخ من وين؟ فرددت عليه بسؤال: ماذا تعتقد.. من 
أي بلد أكون؟ يكمل: كنت استدرج راعي الوانيت حتى 
يطمئن بأني غير كويتــي خاصة ان مالمحي تبتعد 
كثيرا عن مالمح أهل الديرة حال ارتداء لباس غربي، 
لقد وجدتها فرصة لكشــف آراء بعض الوافدين عن 
بلدي الكويت! بدأ راعي الوانيــت في التفكير بالرد 
على سؤالي.. ثم أجابني هل انت من بلد )......(؟ فجأة 
صرخــت: صح.. انا من بلد ).....(. قلت له: وانت من 
وين؟ قال: جيرانكم.. أهال وسهال.. منذ متى وأنت في 
الكويت؟ منذ نصف قرن وأنا استرزق وأكد على هذا 
الوانيت ليال ونهارا واألبناء كلهم في جامعات أجنبية 
بعد ان درسوا في مدارس الكويت، وأم العيال تطبخ 
وتبيع وتوصل للبيوت )Delivery( وعندها انستغرام.. 
وانت؟ )بطريقة استدراجية( انا موظف في محل حلويات 
كنت مبهمة توصيل )صينيــة كنافة( ألحد مخيمات 
الكويتيني!! يســير الوانيت بنا على الطريق السريع 
الذي حتلى باملخيمات الربيعية ميينا ويســارا. راعي 
الوانيت: يا اخي الكويتيون مغرمون بالبر ومبثل هذا 
الوقت من كل عام تزداد إيراداتنا واحلمد هلل. افهم من 
ذلك انك ال تبدل الكويت بأخرى من الدول لالسترزاق 
بها؟ راعي الوانيت: انت من بلد )...( وأنا من بلد )....( 
وكما قلت لك اننا جيران وال بيننا اآلن كويتي.. كلمة 
حــق اقولها كما قلتها وأكررها ألســرتي: لن جتدوا 
مثل الكويت بلدا يعيش به الوافد وقد حتقق له احلد 
األدنى من العيش الكــرمي وال نحتاج اكثر من ذلك! 
)في سياق االستدراج( يرد عليه قائال: نحن الوافدين 
نحتاج اكثر من ذلك! )خوفا من اكتشــاف أمره ينهي 
احلديث في هذا املوضوع( راعي الوانيت: مثل )إيش(؟ 
يجيب: إقامة دائمة مثال!! احمد ربك يا اخي نحن نتمتع 
مبميزاتها املهم انك تكون )بالسليم( هذا كل املطلوب 
منك.. يعاود الصمت ثم يقول لراعي الوانيت: )ادخل 
هذه املنطقة فأنت قريب من بيتي. راعي الوانيت وقد 
بدا عليه التوتر: بيتك؟ قف هنا لو ســمحت هذا هو 
بيتي! وسط انبهار راعي الوانيت الذي التزم الصمت 
ويرد عليه بكلمة واحدة )احلمد هلل على السالمة( كم 
حسابك؟ خمسة دنانير.. تفضل هذه عشرون دينارا 
وتستاهل اكثر فأنت من اإلخوة الوافدين األوفياء لهذه 
األرض.. كثر اهلل من امثالك معاك اخوك فالن الفالني 
وإذا احتجت يوما أي شــيء، تذكر ان لك أخا كويتيا 
تعــرف عنوانه جيدا.. على فكــرة انا لم اكذب عليك 
اال قليال، لقد اكلت )كنافة باجلنب( جلبتها ألصدقائي 

بنفسي!! تصبح على خير. 

تأتي زيارة ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد إلى الصني في إطار 
تنفيذ العقود التي وقعها صاحب الســمو خالل زيارة 
الدولة املوفقة التي قام بها سموه إلى الصني منذ شهور 
قليلة، والتي تركزت على التعاون فيما بني البلدين في 
إطار التنمية واالستثمار وتعزيز الشراكة االستراتيجية 

بني البلدين.
ولقد حتدث الشيخ ناصر صباح األحمد في مقابلة مع 
فريق برنامج »حديث مع قادة العالم« واستعرض في لقائه 
هذا أهمية العالقة مع الصني، وكانت الكويت في مقدمة 
الدول اخلليجية التي أقامت عالقات سياسية مع الصني 
للبدء في العقود التي أبرمت بني البلدين أثناء زيارة سمو 
األمير للصني في يوليو املاضي وركز على أهمية اآللية 
العليا املتبعة في التواصل والتعاون والتنسيق والتشاور 
الرفيع املســتوى مع الصني في ربــط مبادرة »احلزام 
والطريق« ورؤية كويت 2035 االســتراتيجية في جعل 
الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عامليا عبر ربط مشروعي 

مدينة احلرير واجلزر اخلمس في املنطقة الشمالية.
ال شــك أن زيارة النائب األول بصفته ممثال لسمو 
األمير سيعطي الضوء األخضر ملباشرة إجناز املشاريع 
التــي جاءت في العقود املبرمة بني البلدين خالل زيارة 
ســمو األمير للصني، ويهتم املواطنون بهذه الزيارة ملا 
يأملون من أن تتحقق اآلمال املعقودة في إجناز مشروع 
طريق احلرير واجلزر اخلمس.. وســيدخل إجناز هذه 
املشاريع الكويت في إطار املشروع الصيني الضخم لربع 
دول العالم الذي يعتبر من أكبر املشــاريع االستثمارية 
العاملية.. ومن الناحية احمللية فإن املباشــرة في إجناز 
هذا املشروع الضخم سيساهم في دعم املشروع الذي 
أعلن عنه ســمو األمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا 
عامليا وسيســهم أيضا هذا املشروع الضخم في إيجاد 

وظائف للجيل الصاعد.
نأمل أن تتكلل جهود الشيخ ناصر خالل زيارته للصني 
في إجناز العقود االستثمارية لدعم مشاريع التنمية في 
الكويــت بالنجاح حتى يتحقق ما يصبو إليه املواطنون 

من مستقبل زاهر لالقتصاد الكويتي.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد: 

»أنتم األمانة التي أحملها في عنقي«.
واهلل املوفق.

راعي »الوانيت« 
وكنافة باجلبنة

أهمية زيارة
 ناصر صباح األحمد 

إلى الصني

عماريات

املوقف السياسي

تعود مطالبات إسقاط القروض عن املواطنني 
ويقوم النواب بدورهم أمام ناخبيهم بإعطاء 
وعود وتقدمي مقترحــات وهم يعلمون أن 
احلكومة لن تقوم بإسقاطها ملا فيها من ضرر 
على االقتصاد. كما أن احلديث عن إسقاط 
القروض حديث حساس ألنه سرعان ما يصبح 
عاطفيا أكثر من أن يكون منطقيا ولكن هناك 
عدة أمور يجب توضيحها بعيدا عن العواطف.

االقتراض من البنوك أمر طبيعي خصوصا 
إذا كان لشراء عقار أو شراء حاجات أساسية 
كالسيارة أو أثاث املنزل، ويقترض البعض 
لشراء أشياء فاخرة كالساعات واملجوهرات 
وال نود أن نصنف سلوكيات البشر بصح 
وخطأ فاإلنسان مسؤول عن تصرفاته، وعند 
اتخاذ قرار مثل هذا يجــب ان يكون على 
دراية مبصروفاته ومبا يتبقى له من الراتب.

ماذا قد ينجم عن إسقاط القروض؟ إسقاط 

القروض ســيقوي القدرة الشرائية للفرد 
بني ليلة وضحاها مما يؤدي الى ارتفاع في 
األسعار يدفع ثمنه اجلميع. كما ان إسقاط 
القروض عن املقترضني ســيفيد فئة دون 
األخرى حيث غير املقترض »عليه العوض« 
وهذه ليست بعدالة وقد يتسبب مبطالبات 
أخرى مثل صرف مبالــغ للجميع. واألمر 
األخير هو ملاذا يتم حتميل املال العام كلفة 
سداد القروض رغم ان هذه القروض أخذت 
بنــاء عن قرار فــردي للمواطن ويجب ان 

يتحمل قراره.
أتعاطف مع من لديه قرض ألمور أساسية 
ولكن هذه األمور حتصل بحرية اختيار الفرد 
ويجب حتمل قــراره، وال ميكن مقارنة ما 
حصل للمقترضني في السابق من آثار الفائدة 
املركبة مع ما يحصل اليــوم من إجراءات 
صارمة من البنك املركزي للحد من االقتراض 

وضبط ميزانية املقترض لكي يستطيع حتمل 
متطلبات احلياة.

هل نطالب بإســقاط القروض ألن هناك 
جتاوزات مالية وإرضاء ملتنفذين؟ إذا كانت 
هذه املنهجية التي نتخذها إذن ســيصبح 
األمر مساومات ومبدأ »وحدة بوحدة« وهذا 
خلط لألمور وسلوك غير صحيح حيث بدال 
من اإلصالح واحملاسبة يصبح األمر فوضى 
واستنزافا للمال العام وااللتفاف على املبادئ.

إسقاط القروض لن يحل املشكلة ألنه حل 
مؤقت سيسعد املواطنني لشهر ثم يعود كل 
شيء مرة أخرى كما كان وهناك من سيسعى 
ألخذ قرض مرة أخرى، وكما ذكرنا إن املشكلة 
احلقيقية تكمن في السلوك املالي للفرد، لذلك 
احلل هو االلتزام بتحمل املسؤولية عند أخذ 
القرض وضبط السلوك االستهالكي وهذه 

ليست مشكلة الدولة.

)0(
األرض ستكون أكثر جماال لوال اإلنسان!

)1(
ها هو عام ينصرم ويدخل عام..

»التصبر« هو سيد املشهد!
كل مكان على هذه األرض يغلي..

اجلميع يفكر في املشكلة..
ال أحد يتحدث عن حل!

)2(
مطلع العام 2018، وحتديدا في نهاية يناير 
حدث خسوف كلي للقمر.. القمر يا سادة!

وبعده بخمسة عشر يوما وفي جزء آخر 
من هذه األرض حدث كسوف للشمس!

حينها توسلنا رجاء بعام ينقل هذا العالم 
إلى الهدوء.. ولكن!

)3(
مقتل.. مصرع.. قصف.. سقوط طائرة.. 

انهيار جبل..
زلزال.. وقلق مستدام!

الدول التي »تغلي« مستمرة في غليانها 
إن لم تزد!

وطرأ هــذا العام دول جديدة في غليان 
جديد!

)4(
على مستوى األفراد واملجتمعات.. ال شك 
أن العام املنصرم حمل العديد من النجاحات 
التي يجدر بنا مواصلتها وتدعيمها.. والعديد 

من اخليبات التي يجدر بنا جتاوزها!
)5(

حسن ظننا باهلل يقول إن 2019 عام احللول 
جلميع كل هذه »املعائب«، أما »املصائب« فال 

منلك قبالها سوى اإلميان..
البــد أن تنتهي هذه الفوضى، أو نعمل 
على انتهائها، هذا العالم يبحث عن الفرح، 

واإلجناز، واإلنتاج، والعمل، واألمل.. بعيدا 
عن رائحة البارود والدم..

ولكن كيف؟!
)6(

ما يرجى من الشعوب أن تكون أكثر وعيا، 
والتفكير بعمق من أجل »اإلنسانية« وحسب!
املالحظ أن الفتنة بني الشــعوب ثغرة، 

ومشروع سهل، لإلرباك، والفوضى!
لذلك كله: البد من االلتفاف حول القيادة 
العليا، وااللتفــات حلماية الوطن »فكريا«، 
وقمع الفتنة في مهدهــا، وعدم الرد على 
التفاهات والقشــور!، ودعم مشــروعات 
»احلـــب«، وطرد األفكار املسبقة، ومنع 

األحكام الشمولية.
)7(

اإلنســان الواعي ليــس بحاجة لقراءة 
»القانون«!

Twitter: SaqerG
صقر الغيالني

منصور الضبعان

احلل بيدكم 
ملشكلة 
القروض

أيها العام 
2019.. ماذا 
لديك؟

دعوة للتفكير

خلجنة

إننا ال ننكر أن مواقع التواصل االجتماعي 
مهمة في وقتنا احلالي فتعّد اآلن شيئا أساسيا 
في حياتنا اليومية فهي منتشــرة بني الكبار 
والصغار، ولها اســتخدامات كثيرة بصورها 
املختلفة واملتعددة، وكأي شيء في احلياة لها 
وجهان وجه مفيد ووجه ضار، فالوجه املفيد 
هو أن تطلعنا على العالم اخلارجي وما يحدث 
حولنا، فقد جعلت العالم صغيرا وقربت املسافات، 
فنســتطيع التواصل مع أي شخص حتى لو 
كان في آخر العالم، مهما حتدثنا عن مميزاتها 
وما أحدثته فــي حياتنا من تطور في التفكير 
واألسلوب سنأخذ وقتا طويال، اما عن عيوبها 

فهي كثيرة أيضا.
إن األغلبية العظمي من مستخدمي وسائل 
التواصــل االجتماعي أو ما تعــرف حاليا بـ 
)السوشيال ميديا(هم من فئة الشباب، ويعتمدون 
اعتمــادا كليا عليها في حياتهم والتواصل مع 
أصدقائهم من خاللها، ولكن هناك خطر عليهم 
منها أو باألصح األشــخاص الذين يستغلون 
وســائل التواصل تلك للشهرة ونشر الفساد 
بني الشــباب، ففي هذه الفترة انتشر الكثير 

من األشخاص غير املسؤولني او غير املفيدين 
لشبابنا وأبنائنا، فهم مثل الظاهرة التي حتدث 
مرة واحدة وتتســع وتنتشر، فيقوم البعض 
بعمل ترويجات أو إعالنات لشركات مالبس أو 
عطور والكثير من األشياء سواء كانت لشركات 
كبرى أو صغرى، فهذا نوع، أما النوع اآلخر 
الذي يصور حياته اليومية وما يحدث فيها من 
أشياء غير جدية أو مفيدة، ولكن ليست هذه 
املشكلة املشــكلة الكبرى في عدد األشخاص 
الذين يتابعونهــم ويقومون بتقليد طريقتهم 
في كل شيء واتخاذهم قدوة لهم، فهذه أكبر 

مشكلة اختفاء القدوة احلسنة.
ألننا نرى في الفترة األخيرة تدني املستوى 
األخالقي في املجتمع، وذلك بســبب اختفاء 
القدوة احلسنة شيئا فشيئا من وسائل اإلعالم 
وظهور أشخاص ال ميثلون عاداتنا وتقاليدنا 
وال ميثلون الدولة، ألنهم ميثلون أنفسهم فقط 
كمشاهير ولعل أخرها خروج أحدهم وطعنه 
علنا باملرأة، األمر الذي أثار ضجة في الشارع 
الكويتي وكذلك الذين يستغلون الشهرة لكسب 
املزيد من املال بطرق شرعية أو غير شرعية، 

وهذا ما يتــم النظر فيه من قبل احملققني في 
احلسابات البنكية.

تضخم األموال في احلسابات البنكية لبعض 
املشاهير قد أثار الريبة فيتم التحقيق في هذا 
األمر من قبل املســؤولني ملعرفة مصدر تلك 
األمــوال، وهو ما أثار غضب بعض من هؤالء 
املشاهير الذين يصرفون أموالهم ببذخ ويتباهون 
بهذا األمر، دون مراعاة لآلخرين، وهؤالء يجب 
وضع رقابة عليهم ومنعهــم من الظهور في 

اإلعالم.
على املسؤولني في الدولة اختيار األشخاص 
الذين يظهرون على وسائل اإلعالم بعناية فائقة، 
فيجب أن يكون ذا أخــالق عالية، فهو ميثل 
الدولــة والبيئة التي يعيش فيها، فالهدف منه 
هو نشر األخالق السامية بني الناس، واحلث 
على االبتعاد عن األشخاص أصحاب الشهرة 
املزيفة، نحتاج شخصا صادقا ال يبيع كرامته 
مــن أجل املال، اإلعالمي هو عبارة عن واجهة 
لدولته فبيده أن يجعل الواجهة حسنة أو سيئة.
»مسج«: األخ الفريق عصام النهام دخلنا 
الشهر الثالث والزلنا ننتظر مقابلتك، للعلم فقط.

مشاري المطيري

السوشيال 
ميديا شهرة 
زائفة

بالغات 

متتاز الكويت مبا تتمتع به من حرية إلشهار 
جمعيــات النفع العام لذلــك لدينا العديد من 
اجلمعيات في مجاالت مختلفة وبعضها نشاطها 
ومبادراتها ملموسة ومميزة والبعض اآلخر 
يعتبر وجاهة اجتماعيــة ولكن على اجلميع 
القيام بدورهم التنموي الوطني في املجاالت 

التي نص عليها قرار إشهار كل جمعية.
ويجب أن يكون لدينا اإلجراءات املناسبة 
ملتابعة أداء كل جمعية بدورها التنموي ومدى 
استفادة املجتمع من مواردها وإمكانياتها مبا في 
ذلك اإلمكانيات البشرية سواء أعضاء اجلمعية 
العمومية أو مجلس اإلدارة وأن نحرص على 
تفادي تضارب املصالح بني اجلمعيات واجلهات 
التي تتعامل معها بحكم نشاطها وقرار إشهارها 
التضارب بني أهداف اجلمعية  وكذلك تفادي 

ومصالح أعضائها.

وقد نكون في حاجة إلى مراجعة شاملة لكل 
جمعية وتقييم ما قامت به جتاه املجتمع والوطن 
وجهات الدعم والتمويل وكيفية إدارة األمور 
وقد نحتاج إلى تكوين احتادات نوعية للجمعيات 
التي تعمل في مجاالت متشابهة مثل االحتاد 
النوعي جلمعيــات الطفولة واالحتاد النوعي 
جلمعيات املرأة واالحتــاد النوعي جلمعيات 
الصحة وذلك بهدف توحيد اجلهود وحتقيق 

الفائدة املرجوة منها.
إن مثل تلك التجمعات من شأنها أن حتقق 
قيمة مضاعفة ملبادرات املجتمع املدني وتوحد 
اجلهود وتدعم مسيرة اجلمعيات التنموية بدال 
من تضارب وتبعثر اجلهود واملنافســة غير 
الشريفة في بعض األحوال بني جمعيات تعمل 

في مجاالت متشابهة.
وأمتنى لوزارة الشؤون االجتماعية باإلضافة 

إلى مسؤولياتها اإلدارية والقانونية أن يكون 
لهــا دور أكبر لتطوير أداء اجلمعيات وتقدمي 
الدعم الفني لها وتقومي مساراتها الفنية التنموية 
وأن توجه اجلمعيات التي تقتصر على الوجاهة 
االجتماعية للقيام مبســؤولياتها وحتديد إن 
كانت هناك ضرورة لوجودها واستمرارها أو 
حلها إذا حتققت من عدم جدواها في املجتمع.

والبد لوزارة الشؤون أن تتحقق من املبادرات 
واللجان التطوعية ومدى قانونيتها وأهدافها 
حتى ال تكون هناك بعض املبادرات غير القانونية 

والتي تبث سمومها بني أفراد املجتمع.
ويجب تضافر اجلهود الرسمية واملجتمعية 
لتعزيز الشــراكة بني الدولة وجمعيات النفع 
العام من خــالل تعزيز جهود جمعيات النفع 
العام ودورها التنموي لتحقيق األهداف العاملية 

للتنمية املستدامة.

د.هند الشومر

الدور التنموي 
الوطني 
جلمعيات النفع 
العام

ألم وأمل


