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حرب العمالت.. 
و»قروب الشيالت«!

لم يبق من لم يتكلم 
في احلرب على العملة 
التركية، وبالطبع كله 

أو أغلبه كالم »قهاوي« 
ال عالقة له باألسباب 

الفنية حلركة العمالت في 
العالم، أو الواقع السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي 

املتعلق بتركيا.
وكما أن الكالم 

املتخصص له مكانه 
وقراؤه ووقته، في 
الكويت بالذات في 

شهر أغسطس تخفض 
الصحف »دسامة« املواد 
املنشورة وكذلك وجب 

على كتاب األعمدة 
االنسجام مع وضع 

الصيف واالكتفاء 
بسخونة الطقس وتبني 

مقاالت »تبرد قلب« 
القراء.

أما اجلد »الحقني عليه« 
ومن هذه الزاوية شاهدت 

حرب العمالت التي 
تتبناها أميركا ضد تركيا، 
هذا التعريف العام والذي 

يبدو للناس، بينما بقية 
اجلبل أن أميركا قد أعلنت 
احلرب، والتحالف الدولي 

متورطة فيه »عرباننا« 
و»أعرابنا« واهلل املستعان.

ألبسطها على »قروب 
الشيالت«، وهو عبارة 
عن مجموعة تعبر عن 

رأيها ومواقفها بالشعر 
الغنائي وأغلبه ساخر، 

أقول بلغة ميسرة إن أي 
حرب اقتصادية تعني 

اتفاق أطراف ضد أخرى 
مستخدمة النظام الدولي، 

إذا احلرب ثانيا أخذت 
املوافقات املطلوبة على 

املستوى »السياسي« بني 
الدول املتضامنة، وأوال 
الشكل القانوني الذي 

بالطبع يسبق السياسي، 
ثم يتم التحرك على 

»الفرشة« االجتماعية 
لتهيئة الناس لتقبل خطة 

احلرب، وهذا عبر حمالت 
الرأي العام والدعاية 

السياسية »البروباغاندا« 
والتي حاليا ينفذها 

»قروب غسيل األموال« 
عفوا اقصد »السوشيال 

ميديا«!
أيضا الواضح أن احلرب 

ظاهريا بني تركيا وأميركا، 
بينما املعارك الطاحنة 

تلك التي خلفها وتدور 
رحاها بني احللفاء وهي 
أشد شراسة ونتائجها 

كارثية، دمار أخالقي 
للمجتمعات بسبب التغذية 

املستمرة من سماسرة 
احلطب والوقود لتزيد 
النار ويطول اشتعالها، 

ومن يتابع التراشق بني 
اخلليجيني من مع تركيا 

ومن ضد أميركا، أو 
ترامب وأردوغان، وليس 
منهما تركي أو أميركي، 

فيبدأ احلوار بني إماراتي 
وقطري وينتهي بهذا 

يقول قطرائيل وذاك يعير 
أخاه باجلزر احملتلة، أو 

كويتي وسعودي وينتهي 
باألول يتفاخر بالدستور 

والثاني بالترحم على 
صدام، باهلل عليكم بعد كم 
عقد ستسد تلك اجلروح 
في صدر الشعوب؟ ومن 
سيتحمل بشاعة ندوبها؟
حل فساد جيل هو تيه 

مثل »بني إسرائيل«، 
فأرجو من »قروب 

الشيالت« تزويد األمة 
بواحدة تتعلق بهذه 

»الكرايسس« لـ »نلفح« 
عليها في »الويك أند 

اجلاي بكبد«! 
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د.يوسف يعقوب البصاره

ذعار الرشيدي

من يتدبر آيات القرآن الكرمي وسير األنبياء واملرسلني عليهم 
السالم ومواقف اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم وأرضاهم 

وما تبعهم من أنام حكام كانوا أو محكومني ليجد العبر اجلليلة 
واملواعظ البليغة والتي سطرت في أمهات الكتب لتكون عبرة 

ملن يعتبر وعظة ملن يتعظ، بغية ان تنعم البشرية بحياة أفضل 
ومعيشة رغدة وتعامل ُخلقي نفصل أدناه بعضا من ذلك فهل 

من مّدكر؟!
٭ أربعة وعود ربانية )لئن شكرمت ألزيدنكم(، )فاذكروني 

أذكركم(، )ادعوني أستجب لكم( و)وما كان اهلل معذبهم وهم 
يستغفرون(.

٭ اللهم احفظنا من شتات األمر، وضيق الصدر وعذاب القبر، 
وحلول الفقر وتقلب الدهر، والعسر بعد اليسر.

٭ من أقواله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم في خطبته قبل 
االنتقال الى من يحبه »وعدي معكم ليس الدنيا« موعدكم معي 

عند احلوض واهلل لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، واهلل ما الفقر 
أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكت 

من قبلكم، »اهلل اهلل في الصالة، أيها الناس اتقوا اهلل في النساء 
وأوصيكم بهن خيرا«.

٭ الدنيا تقلبت فيها أحوال الناس، ناس حتت التراب وناس فوق 
التراب وناس يأتون في املنام وناس ال ترد علينا السالم.

٭ وقد تسكن قصرا وتضيق بك احلياة وقد تسكن كهفا 
ويشرح اهلل صدرك وقد تكون ابيض ويستحلك السواد، وقد 

تكون أسود يشع النور من محياك.
٭ قد يكون لك اخوة وتعيش وحيدا، وقد تكون وحيدا وحولك 

اخوة.
٭ وقد ترى األصدقاء يطعنونك في ظهرك، وقد ترى األعداء 

ينقذون حياتك.
٭ وقد ترى أغنياءهم يرتشون ويفسدون، وترى فقراءهم 

يتصدقون.
٭ سميت ُدنيا وليست ُعليا، من اهلل سبحانه.

٭ إحسانك وأعمالك ال تنسى فال تندم على حلظات أسعدت أو 
أحسنت بها ألحد، حتى وإن لم يكن يستحق.

٭ وعندما يطعن الطيبون في قلوبهم يتوعدون باالنتقام 
وعندما حتني لهم الفرصة على الطعن تصرخ ضمائرهم فيكفون 

ويذكرون قوله سبحانه وتعالى: )فمن عفا وأصلح فأجره على 
اهلل(، و»العفو عند املقدرة«.

٭ ال حتكم على مستقبلك من اآلن، فاألنبياء عليهم السالم 
رعوا األغنام، ثم قادوا األمم.

٭ وصحيح إن كيدهن عظيم، بيد ان سيدنا محمد عليه السالم 
على آله لم يستعذ من كيد النساء بل استعاذ من قهر الرجال!

٭ ستبقى في دائرة الضياع واألحزان ما دامت الصالة ليست 
في دائرة اهتمامك، فالصالة مقرون بها الفالح »حي على الفالح« 

فكيف يفلح من لم يصل؟!
٭ ولك احلرية في ان تكره أفعال شخص ما، لكن ليس من حقك 

ان تشّوه سمعة من تبغضه او من تكرهه.
٭ انتظر الفرج وكأنك على موعد معه، فإن تأخر الفرج ال 

يعني انه لن يأتي، فأقدار اهلل مبطنة بالنعمة لكننا قوم عجلون، 
فمحال ان يذهب رزقك وقدرك الى غيرك فهو شيء قد قسمه 

اهلل لك فاطمئن.
٭ ليس البكاء على نفس إن  ماتت، ولكن البكاء على التوبة إن 

فاتت أو ردت.
٭ قل يا رب إن كان هناك حاسد يكره ان يراني سعيدا مستقرا 

فارزقه سعادة تنسيه حسده لي.
٭ نحن في امتحان وكبد ال تدري متى تسحب ورقتك؟

َّكر؟!  فبعد كل هذا وذاك هل من مُد

توطئة: القلوب البيضاء تسكت فجأة.
> > >

كانت شقيقة حاكمني للبالد ومع هذا لم يبدر منها او عنها او 
ممن حولها ما يدل داللة ولو بسيطة على انها شقيقة احلاكم، 

تعاملت بقلب مالئكي مع الكل بصوت يحمل نبرة نقية ال 
يشبهها اال لهجة امهاتنا، هكذا رأيت وعرفت وتعاملت مع 

املغفور لها الشيخة فريحة االحمد صحافيا وكاتبا ابنا لها في 
بعض املناسبات عندما كنت أغطيها ميدانيا في بدايات عملي 

الصحافي، حيث ملست انها كانت األكثر طيبة واألعمق تواضعا 
مع كل من تقابلهم، ولم تكن تخاطبنا اال بـ »يا وليدي«.

> > >
عندما كنا ننقل حديثها او تصريحها في املناسبات املختلفة لم 
تكن تدقق كثيرا فيما ننشره عنها او على لسانها رغم اختالف 
نقل كل منا حلديثها، ولكن تهتم بصورة او حجم مساحة اخلبر 

الذي تظهر فيه رغم انه كان ميكنها ببساطة ان تتصل برئيس 
حترير اي صحيفة توصيه ولكنها ال تفعل ولم تكن تفعل.

> > >
قبل سنوات في تغطية احدى املناسبات وكان من بني حضورها 

الرئيسيني الشيخة فريحة االحمد، جاءني زميل مصري من 
»اخبار اليوم« وقال »أريد ان آخذ كلمة من األميرة فريحة 
االحمد«، طبعا اللقب الذي ذكره وفق معطياته وفهمه عن 

ابنة أسرة حاكمة وال ألومه، بل ال اعتقد انه قال شيئا خاطئا، 
فالشيوخ أبناء االسرة احلاكمة مبعادلة األلقاب باألسر احلاكمة 

عامليا هم أمراء، ولهذه تخريجة أخرى، املهم انني طلبت من 
زميلي املصري ان يذهب بنفسه اليها حيث تقف الشيخة فريحة 
بجانب املنصة ويحدثها دون وساطة كما كانت مع من تعرف او 

ال تعرف.
> > >

الراحلة الشيخة فريحة االحمد كانت ناشطة مجتمعيا وكانت 
اقرب الى العمل التطوعي منه الى اي شيء آخر، جمعية االسرة 
املتميزة هي نتاج من إرثها الكبير في العمل التطوعي والتوعية 
املجتمعية التي كانت تتسيد مشهدها خاصة في نشر التسامح 

وقبول اآلخر وكانت تبعث برسائل عبر زياراتها ملختلف 
الطوائف واألديان ان الكويت كانت ولم تزل مبنية على التسامح 

وقبول اآلخر.
> > >

كما قلت في البداية، بالنسبة لنا ككويتيني نبرة صوت الشيخة 
فريحة رحمها اهلل ال يشبهها اال أصوات امهاتنا اململوءة بالطيبة.

> > >
وأخيرا واألهم هو خالص العزاء لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وعموم 
أسرة الصباح الكرمية بوفاة فقيدتهم الشيخة فريحة االحمد 

ونسأل اهلل لها الرحمة واملغفرة وان يبدلها دارا خيرا من دارها 
وان يجعل قبرها روضة من رياض اجلنة. 

فهل 
من مدّكر؟

فريحة األحمد 
وأصوات أمهاتنا

قل احلق

احلرف 29

اللغة هي أهم وسائل التفاهم واالحتكاك بني 
املجتمع في جميع ميادين احلياة، واللغة ال 

تقتصر فقط على الكلمات وترتيب احلروف 
بل اللغة متتلك العديد من الصور في بحور 

التفاهم والثقافة ما بني اإلنسان وبيئته 
ومجتمعه.

نظرة العني لغة، وسلوك اإلنسان أيضا 
لغة، وصمت الفرد لغة، ويوجد العديد من 

األشكال والنوعيات تنصب جميعها في 
لغة اإلنسان وثقافة البشر ومن هنا وهناك 

ليست إضاءتنا عن اللغة وسيكولوجية البشر 
إمنا سطور مقالتنا تبحر في ثقافتنا التي 

حتدد لغة مجتمعنا.
الثقافة ال تقتصر فقط على الفنون واآلداب 

كما يعتقد البعض، بل ان الثقافة هي نواة 

السلوك اإلنساني في احلياة، ولغة احلوار 
ما بني الفرد ومجتمعه وبيئته ذلك املفهوم 

هو ما نفقده في مجتمعنا وال جنده في لغة 
البعض فعلي سبيل املثال ال للحصر:

٭ متى نلتزم بثقافة املرور لتغير لغتنا في 
قيادتنا؟ 

٭ متى تتغير ثقافتنا في جميع مرافق الدولة 
لتتغير لغتنا باحلفاظ على أمالك الدولة؟

٭ متى تتغير ثقافتنا في بيئتنا لتتغير لغتنا 
ونحافظ على نظافة بحرنا وحدائقنا وبرنا؟

نقطة من أول السطر تلك بعض الثقافات التي 
ال ميتلك لغتها البعض من مجتمعنا، فاللغة ال 
تقتصر فقط على احلديث والكالم كما ذكرنا 

في السابق إمنا اللغة هي ثقافة تترجم في 
سلوك الفرد، ذلك السلوك هو لغة اإلنسان 

سواء باحلديث أو التصرف أو الصمت التي 
يفتقدها البعض في سلوكياته وتصرفاته، 

تلك الثقافة التي اصبح من النادر أن جندها 
في مجتمعنا فقط ما ميتلكه البعض من ثقافة 

وعلى الدوم تردد على مسامعنا »احلكومة 
الزم تسوي عشانه«! والسؤال الذي يطرح 
نفسه على البعض ممن ال ميتلكون ثقافة 

اللغة: وأنت شنو الزم تسوي عشان 
الكويت؟

مسك اخلتام: »لقد حبانا اهلل تعالى بخيره 
وأفاء علينا بفضله، فوجب علينا شكره 
قوال وعمال بأن نحافظ على أمن وطننا 

ووحدته«...كلمات من النطق السامي لسيدي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه..2006/10/30.

التنمية البشرية هي االستثمار األمثل ألي 
دولة تسعى الى التقدم ملصاف الدول العظمى، 

فرغم أهمية املوارد املادية والطبيعية في حتقيق 
الرخاء اال ان االنسان يظل هو احملور الرئيسي 

في تسخير هذه املوارد وحسن استخدامها 
والعمل على تطويعها واالنطالق نحو استثمارها 

بالطرق املثلى لصنع نهضة حضارية متكاملة.
اذا ما امعنا النظر في بحث العوامل التي ساعدت 

الدول املتقدمة في الوصول الى ما حققته من 
تطور وتقدم سنجد ان العامل األول هو الثروة 

البشرية القادرة على االختراع واالبتكار 
والتطوير واستغالل كل املوارد وتطويع كل 

االمكانيات لرفع االنتاجية وتنفيذ خطط التنمية 
الشاملة وصوال الى الرفاهية املطلوبة للشعب.

ومن البديهي معرفة ان االستثمار في العنصر 
البشري يحتاج الى ركيزتني اساسيتني، األولى 
تكمن في التغذية العقلية عبر التعليم سواء من 

الناحية املعرفية او التدريبية لينشأ االنسان 
قويا صلبا قادرا على التعامل مع مختلف 
الظروف مبرونة وابتكار فيتغلب على أي 

مشكالت ويتجاوز اي حتديات، اما الركيزة 
الثانية فهي التغذية الصحية، والتي تصاحب 

اإلنسان من فترة احلمل مرورا بالوالدة 

والطفولة ومراحل حياته كاملة، فكلما متتع 
االنسان بصحة جيدة متكن من االنطالق نحو 

العمل واإلجناز.
وهنا نقف عند اخلدمات الصحية بشكل مكثف، 

فقد ظلت الكويت على مدى العقود املاضية 
بعيدة عن الطريق السليم لالرتقاء باخلدمات 

الصحية، حيث كان باب العالج باخلارج مفتوحا 
على مصراعيه لتخسر الدولة مئات املاليني دون 

حتقيق تطوير حقيقي خلدماتنا الصحية، اال 
اننا منذ سنوات وبتوجيهات سديدة من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد نشهد تطورا 

كبيرا في اخلدمات الصحية مبختلف مناطق 
الكويت.

ورغم املشاريع الصحية الضخمة التي أنشأتها 
الكويت حديثا، ومنها مدينة اجلهراء الطبية 

ومستشفى الشيخ جابر، ومركز صباح األحمد 
اضافة الى عدد من املراكز التخصصية اجلديدة، 

والتوسعات الكبيرة في مستشفيات العدان 
ومبارك والفروانية والصباح واألميري، هناك 

حتديثات وتطويرات كبيرة في املرافق الصحية 
القدمية من مختلف اجلوانب، سواء االنشائية 

او على مستوى االجهزة الطبية احلديثة او من 
ناحية الطواقم الطبية والتمريضية.

وقد تزامن كل هذا التطوير مع تشريعات 
وقوانني جديدة جعلتنا نشعر بتحسن اخلدمات 
الصحية في املستشفيات واملراكز ووصولها الى 

ذات املستوى املوجود في الدول املتقدمة.
وهنا ال بد ان نشيد بجهود قيادات وزارة 

الصحة بداية من الوزير الشيخ د.باسل 
الصباح مرورا بوكالء الوزارة ومدير القطاعات 

واملستشفيات وصوال الى جميع األطباء والهيئة 
التمريضية واالدارية، فقد اصبحنا نرى الرجل 

املناسب في املكان املناسب بكل مرافقنا الصحية 
وهو ما كنا نفتقده سابقا.

التقدم في اخلدمات الصحية شمل اخلدمة 
املميزة في صيدليات املستشفيات واملراكز 

الصحية فالتنظيم اصبح هو السمة الرئيسية 
للتعامل مع السرية في صرف الوصفات الطبية 

وحسن التعامل مع املرضى بأسلوب راق 
ومهذب.

ومع هذا التطور وتالشي طوابير االنتظار 
الطويلة ومتيز اخلدمات البد من كلمة حق 

للمخلصني املجتهدين، فكما ننتقد اخللل يجب 
علينا ان نشيد بقياديي وأطباء وممرضي 

وصيادلة وزارة الصحة.. ونقول لهم »كفيتم 
ووفيتم«.. واهلل املستعان.

تعتبر اخلطوط اجلوية الكويتية مؤسسة 
حكومية، واحلرص عليها ليس حكرا على 

القائمني عليها بقدر مسؤولية كل كويتي، ليس 
فقط من جانب احلفاظ على املال العام، ولكن 

كناقل جوي يحمل اسم دولتنا العزيزة، وأيضا 
مسؤولية أي راكب من أي جنسية أخرى 

يستقلها باعتبارها خطوطا دولية في مجال 
تنافس جتاري مع خطوط أخرى. وال شك أن 

اخلطوط الكويتية تلتزم بالقوانني الكويتية، 
كما أنها ملتزمة باالتفاقيات الدولية كناقل جوي 

معرضة للرسوم والغرامات، وكذلك بااللتزام 
مبا تقره الدول من قوانني على أراضيها من 

عدم التمييز بني الركاب. أشير إلى ذالك فيما 
نقل عن تعويض راكبة إسرائيلية نتيجة رفض 

مكتب »الكويتية« حجز تذكرة لها على احدى 
طائراتها من لندن إلى بانكوك. هذا التعويض 

الذي اختلفت الروايات بقيمته، فـ»الكويتية« 
على لسان رئيسها األخ يوسف اجلاسم قدرته 

بـ21٩0 جنيها استرلينيا ومصدر إسرائيلي 
قدر قيمة التعويض بـ 3٨0 ألف دوالر. املهم 
في املوضوع ليس املبلغ فقط، بقدر ما له من 

تبعات قانونية مستقبال والذي أقدمت عليه 
»الكويتية« كتسوية بناء على رأي قانوني قد 

ميس السياسة العامة للكويت من حيث ال يعلم!، 
إن هذه التسوية بال شك هي األمر املختلف 

عليه، حيث كان من األولى بإدارة »الكويتية« أن 
تتجه إلى القضاء البريطاني ليقول كلمة الفصل 
وانتظار احلكم بهذه القضية وعدم التفاوض مع 

الراكبة التزاما باألنظمة الكويتية بعدم التعامل 
مع إسرائيل بأي صفة.

كما نود أن نشير إلى أن ما حصل هو فعال 
عمل مدبر، وهذا يتضح جليا من أسئلة الراكبة 

اإلسرائيلية والتصوير الستغالل هذا املوضوع 
لإلساءة إلى الكويت. وفي هذا السياق أمتنى 
من اآلن أن يأخذ األخ العزيز يوسف اجلاسم 
بإدارته اجلديدة للكويتية هذه احلادثة محمل 

اجلد وأن نستفيد من األخطاء وأن تكون 
في قمة اهتمامه ملا لها من ارتباط بالسياسة 

العليا للكويت بعدم التعامل مع إسرائيل ومدى 
اآلثار املترتبة على هذه التسوية وكيفية 

جتنب ذلك مستقبال، وعما إذا كان تصوير 
موظف »الكويتية« وبثه على وسائل التواصل 

االجتماعي يشكل جرمية من عدمه! والتي نأمل 
أال تكون هذه التسوية لها مضاعفات وإسقاطات 
على عمل الناقل اجلوي الوطني مستقبال، وأن 
يكون االستعداد القانوني من اآلن ألي حادثة 

قد حتدث مستقبال، حيث إن هناك من يتربص 
بالكويت نتيجة ملواقفها العربية واإلسالمية. 

كثيرة هي تلك األشياء التي تقلل من 
هيبة ووقار الرجل، لكن لألسف الكثير 

من الرجال يقلل من هيبته ورجولته 
ووقاره بنفسه، من خالل أساليبه 
وتصرفاته السمجة، حتت مفهوم 

التواضع!!
ألنه لم مييز أو يجهل الفرق بني التواضع 
والوقار والهيبة، التي بها يجب أن ميتاز 

كل رجل على وجه األرض.
كما أن على الرجل أيضا أن يعرف متاما، 

بأن التواضع ال يكمن ابدا في املبالغة 
بحركات )السذاجة، الضحك الزائد، الغباء، 

االستعباط(، بسبب ومن دون سبب.
فمهما كان )نسبك، اصلك، منصبك، 
مركزك، مكانتك(، وتريد أن تبرز لنا 

جم تواضعك، فتأكد أن بكهذا تصرفات 
ستجعلك تفقد وقارك وهيبتك، وستفقد 

حتى معنى رجولتك أمام اجلميع، 

وإن كان اجلميع يبادرونك بضحكة 
صفراء، ويجاملونك ويتملقونك، فتيقن 

أن بداخلهم مستخفني بك، محتقرين 
لتصرفاتك ولك، ومع األيام سوف يقلل 

ذلك من شأنك، ومن ثم.
ال جتد من يحترمك.

ألن هذا لم يكن برهانا ابدا على 
تواضعك، بل هو دليل على خفتك، هبلك، 

عبطك وهطلك.
كما قال الشاعر:

بعض الرجال كبار لكن مهابيل
بالكبر واملال املرجلة ما هــي 

وبعض الرجال أجسام لكن متاثيل
جسم كبير وداخله قلب متثال

نعم، فلقد حثنا إسالمنا على االلتزام 
بالتواضع واالبتعاد عن التكبر، 

وجــاءت الكثير من اآليات القرآنية 
واألحاديث الشريفة، التي ترغب املسلم 

في التواضع.
لكن، لم يكن هذا التواضع املقصود أبدا!
فالتواضع من الصفات احلميدة، البعيدة 
جدا عن )السخافة والهوج(، وهو من أهم 

األخالقيات الفاضلة التي دعانا اإلسالم 
إلى التمسك بها.

فإن أردت أن تكون رجال متواضعا، 
فعليك أن تتواضع باحترام األشخاص 

احمليطني بك، حتى وإن كنت تتميز عنهم 
مبركزك أو مبالك أو بنسبك أو بأصلك، 

فالتواضع هو أن تتعامل معهم مبودة 
ومحبة، كي حتاول كسر بعض تلك 

احلواجز الرسمية لتكسبهم، ولتشجعهم 
على األخذ والعطاء فيما بينكم.

لكن، ليس بتلك املواقف التي اصبحنا 
نراها شبه يومي في مجتمعنا، 

وبصورة مقززة، رخيصة جدا، وغير 
الئقة بأصحابها، جتعلنا ننظر إليهم 

بانبهار وإكبار.
فأنت رجل، ومن أهم الصفات السامية 

التي يجب أن تتحلى بها، والتي تدل 
على ثبات شخصك الثابت وثقتك، 

هي مروءتك، شهامتك، ثقلك، رزانتك، 
فخامتك، كرامتك، مهابتك.

وان تكون لك مكانة وقدر في مجتمعك، 
في وسط عملك، في وسط معارفك، في 

وسط الناس كافة.
فهي ليست بلقب فقط، بل هي الثقافة 

النظرة، هي الفكر الذي يصون، هي ذات 
الشأن الكبير، هي ذات االعتزاز والفخر 

والتقدير.
بإمكانك أن تكون متواضعا بتعاملك، 
بتبسمك، بحديثك، باحترامك الشديد 

مع من هم أقل منك في املنزلة أو املكانة، 
دون أن حتتقرهم، أو تتعالى عليهم، 

وبكالمك جترحهم وتستصغرهم.

Nermin-alhoti@hotmail.com

ducky٨72000@yahoo.com

libraheem@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

نجاة ناصر الحجي 

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

فاطمة المزيعل

لغتنا 
ثقافتنا

»الصحة«.. 
على الدرب

اخلطوط 
الكويتية 
واملقاطعة!

الرجولة أكثر 
من االسم

محلك سر

خاطرة

قضية ورأي

في سياق احلياة


