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أمام رئيس مجلس الوزراء اجلديد ســمو الشيخ صباح 
اخلالد فرصة إلحداث تغيير كامل وشامل في الكويت يحقق 
طموحات الشعب في مختلف مجاالت التنمية، فاخلالد يحظى 
بثقة ودعم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وقد 
قابل البرملان اختياره بارتياح، كما نال قبوال شعبيا ملحوظا 
وبدا أن األمــة واثقة في قدرته على إحــداث التغيير الذي 
تنشده وطال انتظارها له، السيما مع متتع اخلالد بإمكانات 
شخصية تؤهله لذلك فهو واسع االطالع وقور وجاد ويحظى 

باحترام دولي جلي.
ثالثة محاور رئيسة إذا جنح سمو الرئيس في حتقيقها 
ستشــرع أبواب التاريخ أمامه، وهي السيطرة على الفساد 

وتطوير التعليم وتنويع مصادر دخل البالد.
اخلطوة األولى للسيطرة على الفساد املالي تكمن بإصدار 
تشريعات مشددة ضد مرتكبي جرائمه والتزام الدولة املطلق 
بتطبيق هذه التشــريعات بحزم على جميــع املدانني دون 
تفريــق او محاباة، على ان يصاحب هــذا تقليل من فرص 
الفساد بإصدار تشريع يجيز للحكومة التعاقد مع الشركات 
الدولية - عبر جلنة املناقصات - دون احلاجة للوكيل احمللي 
اذا اقتضت ذلك ضرورة الســيطرة على الفساد وتكاليف 

املشاريع وجودتها وسرعة إجنازها.
ان إدارة شؤون النفط - وهو مصدر دخل الدولة الرئيس 
- يشوبها الغموض وانعدام الشفافية، ويؤخذ على القائمني 
عليها عدم االهتمام الكافي بالتوسع في الصناعات النفطية 
التي ال تشــكل بحجمها احلالي رديفا حقيقيا ملبيعات النفط 
فإذا أخذنا في االعتبار أن أســعار بيع برميل النفط املصنع 
ثابتة وتزيد عشرات املرات عن سعر بيعه كنفط سائل لبرزت 

لنا أهمية الصناعات النفطية.
ومن املآخذ األخرى على اإلدارة النفطية إغفالها لدورها 
في توسعة سوق العمل بإقامة مشاريعها الكبرى كمحطات 
التكرير داخل البالد بدال من خارجها وإتاحة الفرصة للعمالة 
الكويتية في اكتساب اخلبرات املرتبطة بها، كما لم حترص 
اإلدارات النفطية املتعاقبة على تبوؤ الكويت وهي سادس أكبر 
مصدر للنفط في العالم دورا في تسويق النفط على املستوى 
العاملي بينما متكنت ســنغافورة التي ال تنتج شيئا منه من 

أن تكون ثالث أكبر مركز عاملي لتسويق النفط وتكريره.
لم تقدم مؤسساتنا األكادميية والبحثية اكتشافات وابتكارات 
ذات قيمة على املستوى الدولي ولم تنشر أبحاثا بحجم إمكاناتها، 
كما أنها لم تهتم - مبا فيه الكفاية - بتبني االقتصاد املعرفي 
ليكون رديفا القتصاد النفط، كما فعلت اإلمارات الشــقيقة 
وبدأت السعودية برنامجا مشابها لها، وكان لكوريا وسنغافورة 

الناشئتني دور الريادة ومنافسة أوروبا والغرب فيه.
إن االتفاقية مع الصني الشعبية والتي يعود الفضل فيها 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، ليست مشروعا 
اقتصاديا ناجحا فحسب بل هي ضمانة ألمن البالد وكيانها 
لذا فالبد من إيفاد مبعوثني للصني للتأكيد على اســتمرار 

التزام الكويت باالتفاقية ومباشرة تفعيلها.

تعتبر الهيئة العامة للزراعه والثروة السمكية من القطاعات 
احليويــة واملهمة في الدولة والتي ليــس من املمكن تغافل 
دورهــا احليوي والفعال، إال أن هذا القطاع احليوي البد أن 
يلقى اهتماما اكبر من احلكومة والبرملان حتى يتم تذليل كل 
املعوقات التي تعتريه لتتمكن الهيئة من تلبية االكتفاء الغذائي 

من اخلضراوات.
فاألمن الغذائي يعتبر من األولويات التي ال ميكن تغافلها 
أو تهميشــها وباألخص أن االعتماد على االستيراد يتوقف 
على متطلبات األسواق الدولية وقد يؤدي قصور اإلنتاج في 
دولة ما إلى التأثير ســلبا على االكتفاء الغذائي لدينا لذا فإن 
املسؤولية اليوم كبيرة على عاتق الهيئة العامة للزراعه لتوفير 

كل أنواع اخلضراوات من اإلنتاج احمللي.
إال أن هناك نقصا غالبا ما نلحظه ولنا على سبيل املثال 
اختفاء البطاط الكويتي من األسواق احمللية منذ فترة بعيدة 
دون أن يتــم ذكر التداعيات التي آلت إلى اختفائه، فقد جتد 
الهيئة العامة للزراعه أن بوجود منتجات البطاط املستوردة 
هذا يغني عن املنتج احمللي ولكن عذرا فمن يعرف أساسيات 
الطهي، يعرف أن املســتورد ليس بجودة احمللي، فالبطاط 
الكويتي أفضل من املســتورد وبالتالي فإن اختفاءه لفترة 

طويلة من األسواق يجعلنا نتساءل عن األسباب.
فالقضية ليســت في اختفاء البطاط الكويتي فقط فهذه 
قد تكون عارضة ولكن قد تكون األسباب التي أدت الختفائه 
من األســواق تطال بقية أنواع اخلضــراوات وهنا بالتأكيد 

ستظهر لنا األزمة.
إن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير الغذاء الرئيسي 
للشعب ويكون ذلك بإنتاج محلي حتى ال تؤثر قرارات دولة 
معينة بقطع منتج معني عن األسواق في خلق أزمة لدينا ولنا 
على ســبيل املثال األغذية الرئيسية وهي املخبوزات واألرز 
واخلضراوات واللحوم واأللبــان تعتبر هذه عناصر الغذاء 
الرئيسية لألفراد والتي البد ان تكون متوافرة مبنتج محلي 

وليس فقط مستوردا.
أعــرف متاما أن احلكومة ال تقصر في توفير احتياجات 
مواطنيها، فاحلمد هلل ال أحد ينكر فضل الدولة في توفير ذلك 
ولكن اخلطط والبدائل البد أن تكون متوافرة وباألخص متى 
ما كان املنتج احمللي أفضل من املستورد هنا البد أن يكون 
املنتج احمللي متوافرا باألسواق حتى يتم تلبية الذوق العام.

ال نريد أن يكون تركيز الدولة في توفير متطلبات احلياة 
األساسية ألفراد املجتمع يعتمد على اإلنتاج املستورد وحسب، 
فالزراعة اليوم آلياتها تطورت بشــكل غير مسبوق وذكرت 
حتديدا في هذه الزاوية الرغبة في استيراد التكنولوجيا الزراعية 
التــي وصلت إليها اليابان في هذا املجال فمن الضروري أن 
تقوم الهيئة العامة للزراعه بالتواصل معهم حتى تكون مثل 

هذه التكنولوجيا موجوده لدينا.
الكويت تعتمد اليوم على االستيراد بشكل كبير، فمعظم 
أسواقنا مستوردة وهذا جميل ألن بالتأكيد ال ميكن االستغناء 
عن املنتج املستورد وباألخص أن هناك منتجات ذات جودة 
عالية البد من توفيرها، ولكن نريد أيضا أن تكون األسواق 
توفر منتجاتنا وما يزيد عنهــا نقوم بتصديره ألننا أيضا 
لدينا منتجات ذات جودة عالية سواء من اخلضراوات أو حتى 
املنتجات الصناعية األخرى ولكنها البد أن تلقى دعما أكبر حتى 
تغزو األسواق لترتفع معدالت صادراتنا عن نسبتها احلالية 
وإال فبالتأكيد لن يصبح لدينا اقتصاد مســتقل قوي دون 
أن تتحرك عجلة الصادرات، وهذا بالتأكيد يتطلب دعما لكل 
القطاعات اإلنتاجية لدينا سواء من املزارع أو املصانع وغيرها.

بعد مقالي الذي نشر في هذه 
الزاوية بعنوان »يا ليتكم عملتم 
للوحدة مثل إيران«، والذي نشر 
يوم اجلمعة املاضي، وصل إلى 
الغراء تعقيب  جريدة »األنباء« 
عليه من اإلعالمي السابق عبداهلل 

ناصر، وجاء تعقيبه كما يلي: 
السيد عبدالهادي الصالح، في 
مقالته يوم اجلمعة املاضي في 
»األنباء«، نسي مكانته كوزير 
إلى  الكويت وحتول  سابق في 
داعية ومروج إليران وسياساتها، 
إنها تسعى للوحدة  وقال عنها 
اإلسالمية وإنها في سبيلها أن 
تكون الدولة اإلسالمية العظمى 

لكل املسلمني.
وتســاءل: ملاذا حتارب هذه 
الدولة اإلســالمية العظمى في 
سورية والعراق واليمن وبلدان 
إســالمية عربية أخرى؟ وملاذا 
حتارب جوارها اخلليجي العربي؟ 
في سورية مثال ملاذا أرسلت 
قواتها ملساندة النظام الذي ثار 
عليه شعبه وانتفض طلبا للكرامة 
الشريف؟ من حتارب  والعيش 
إيران في سورية؟ التكفيريني كما 
تسمونهم ومن هم التكفيريون؟ 
أليســوا من الشعب السوري؟ 
وَمن ِمن الذين تأذوا من إيران 
وسياساتها ال يتحول إلى تكفيري 
لصــد أذى إيــران وأطماعها 
للنفوذ والهيمنة؟ هل  وسعيها 
من أجل الوحدة اإلسالمية يضرب 
الشعب السوري ويشرد ويهجر 

من بلده؟ 
 وزاد ناصر في تعقيبه أن 
مقالي تضمن اســتهزاء مبن 
يكيلون االتهامات إليران بالتمدد 
الفارسي والصفوي واملجوسي.. 
إلخ! مضيفا: لســنا ندري ماذا 
إيران غير  تســمى تصرفات 
التمدد والتدخل في شــؤون 
ألم يقل املسؤولون  اآلخرين.. 
اإليرانيــون إن إيران أصبحت 
تتحكم في أربع عواصم عربية؟
وتســاءل: على مــاذا تدل 
املظاهرات واالحتجاجات العارمة 
في إيــران اليوم؟ وملاذا حتدث 
إذا كانت إيــران داعية للوحدة 

اإلسالمية؟
إيران ليســت  إن  وقــال: 
للمسلمني جميعا.. إنها للشيعة 
إيران  إذا كانــت  فقــط، وإال 
للمســلمني جميعــا فلماذا ال 
يوجد في عاصمتها مسجد واحد 
للسنة؟ أليس السنة من املسلمني؟
ولم يكتــف ناصر بذلك بل 
ذهب إلى أن إيران مكروهة عند 
كل مســلم حقيقي وشريف ال 
مذهبي وطائفي.. وأن املنطقة لم 
تعرف هذه احلزازات والتوترات 
املذهبية إال حني »هلت« ثورتها 

الطائفية املذهبية!
> > >

بالطبع  وتعليقي على ذلك: 
نحن نحترم كل اآلراء املخلصة 
واملنصفة، وليس عرض هذا الرد 
إال من قبيل الرأي والرأي اآلخر 
الذي تتسع له صحيفة اجلميع 
املشكورة »األنباء«، والبد أن يعلم 
صاحب هذا الرد أنني كوني وزيرا 
سابقا فذلك يشرفني، ولكن ال 
يســلب حقي كمواطن ميارس 
حقه الدستوري في التعبير عن 
رأيه وفق القوانني ذات الصلة. 
وال أريد أن أدخل في تفاصيل 
األحداث التي ذكرها فهي متداولة 
وأشــبعت جدال إعالميا، ولكن 
أنصح بأن ندعو اهلل سبحانه أن 
يحقن دماء املسلمني فيما بينهم، 
وأن تتوحد جهودهم نحو العدو 
اإلسرائيلي اللدود وأعوانه، الذين 
ال يزالون »يربطون عصاعص« 
- كما يقول املثل الكويتي - بني 
شــتات األمة اإلسالمية، حتى 
أصبحت اليوم القيم معكوسة: 
مقاومة إسرائيل خيانة لألمة! وأن 
التطبيع معها ضرورة إسالمية! 
وأصبح حترير القدس أنشودة 

في أفواه املجانني!
الكــرمي  القــرآن  ولكــن 
يستصرخنا )أفنجعل املسلمني 
كاملجرمني. ما لكم كيف حتكمون(. 
وما سطرته من رأي في مقالي 
آنف الذكر، أعتقد أنه منسجم مع 
السياسة العامة لوطني الكويت 
الذي يحتفظ بعالقة صداقة مع 

إيران.
وما كتبته هو انطباعي عما 
ملسته عن قرب ومباشرة أثناء 
تواجــدي هناك تلبيــة لدعوة 

منظمي املؤمتر.
وأخيرا، وللعلم فأنا عضو 
الكويتية -  الصداقة  في رابطة 

اإليرانية في الكويت.

ال احلكومية، رغم أنه وزير دولة وابن 
األسرة احلاكمة، بل ألنه تخرج من 
مدرسة عبداهلل السالم وصباح األحمد 
وسعد العبداهلل السياسية، ويتعامل 
مع جميع امللفات بواقعية بعيدا عن 
السياسية،  التســويف واملراوغة 
الذي  الوحيد  باملقابل هو املسؤول 
نثق بأنه لن يضع لصلة القرابة أو 
ألي اعتبــار آخر قيمة أمام تطبيق 
القانــون، ولن يرضــخ أمام تاجر 
ولن يهادن خائنا، وهو الشــخص 
املناســب القادر على حفظ كرامة 
السياسيني أصحاب الرأي املوجودين 
باخلارج من دون جتريح، وفي نفس 
الوقت من دون التنقيص في تنفيذ 
القانون وإعادتهم إلى الوطن، والقادر 
الفاســدين  بالهاربني  اإلتيان  على 
ومحاسبتهم، وما زادني يقينا بأن 
األمل في الشيخ ناصر.. انه ُمحاَرب 

من جميع الفاسدين!

وغيرهم! لتلك احلاالت!(- بديلها كما 
فعلتها دولة اإلمارات بفتح مراكز طبية 
عاملية مقيمة في أبوظبي مبستوى 
عالجي عالي اســما وعنوانا لهذه 
احلاالت، يتوافر عالجها بال تخريجات 
عالج اخلارج وظروفه السياســية! 
وتكاليف تراكم فاتورة املستشفيات 
األهلية عندنا كما هو حال ما يحصل 
العيادات األهلية ويرغم  داخل تلك 
مريضها املواطن مبساومته نصف 
عليك ونصف تأمينات عالجك لعدم 

تغطية كاملة لبعض احلاالت!(.
لذلك يأمل مرضانا حتركا نيابيا 
وحكوميا علميا لدراسة هذا الوضع 
املترهل عالجيا رغم بطاقة )عافية( 
لعبور صعوبتها هذه املمرات املتسترة 
باملوافقات العالجية ما بني الطرفني 
املريض والطبيب األنسب ملثل هذه 
احلاالت وحوستها احلالية بسالمتكم 

طبيا وعالجيا دون إزعاجات!

القطرية احلرية املطلقة بالتعامل مع 
البعيدة عن دول  العربيــة  األحداث 
اخلليج، حيث االختالفات على أشدها 
في السياســات اخلليجية بني مؤيد 

لطرف ومعارض آلخر.
ال يوجد تطابق مطلق في السياسات 
بني الدول املستقلة حتى لو كانوا أشقاء 
ومصيرهم واحد، هذه حقيقة بشرية 
فحتى على املستوى االجتماعي داخل 
األسرة الواحدة ال يتفق اإلخوة إال على 
املواضيع بداخل الدائرة الضيقة وكلما 
ابتعدنا عنها اختلفت الرؤى، فكيف 
على مستوى الدول وعالقاتها الدولية.
الرياضية  الديبلوماســية  ختاما:  ٭ 
مدخل لتجاوز اخلالفات السياسية إذا 
صدقت النوايا، واالهم تطور االتصاالت 
السياسية بني محاور األزمة األساسية 
الرياض والدوحة، وأن تقف احلمالت 
اإلعالمية وهذا مــا التزمت به قطر 
والسعودية في األيام املاضية بحسب 
مشــاهداتي في األيام املاضية ولكن 
هناك مــن ال يريد لألزمة أن تنتهي، 
ويجب أال تعيرهم الدوحة أي اهتمام.

أشهر برنامج تلفزيوني »أميركي« 
وحتدثت عن تلك املبادرة وفي نهاية 
املقابلة قدم لها املذيع جهاز تلفزيون 
كما متنت أن يكون لها مع مبلغ مالي 
قيمته عشرة آالف دوالر، كما حصلت 
أيضا من شركة إلكترونيات قسيمة 
شــراء بقيمة خمسة آالف دوالر، 
ولقد حصلت علــى هدايا وصلت 
إلى ما قيمتــه 100 ألف دوالر من 
بعد ظهورها بتلك املقابلة، كل ذلك 
سببه عملها اإلنساني وهو تكلفة 
وجبتي طعــام كلفتهما 27 دوالرا 

ولكنها غيرت حياتها لألبد.
٭ أخيرا: ليس الكرم أن تعطيني ما ال 
حتتاج، ولكن تعطيني ما أنت في أشد 
احلاجة إليه، تلك القصة تعطينا درسا 
مهما بأن »العطاء« مهما كان قليال 
فإن أثره كبير على اآلخرين وجزاؤه 
عظيم عند رب العاملني، فكلما فعلت 
»خيرا« بدون مقابل أو »منّة« فإن 
جزاء عملك يعرف عنوانك وسيأتيك 

اخلير والنعيم.

العزاء فيهم ومتابعة ملفهم بنفسه، 
انتهاء بتحويله مللفات شبهات الفساد 

للنيابة.
األمل في الشيخ ناصر.. ليس ألنه 
ابن األمير، حيث إن كل من يعيش 
على هــذه األرض إخوانه وأبناؤه، 
وال ألنه إنسان متواضع وقريب من 
عموم الشــعب وال يحب اإلسراف 
باملظاهر ويركب مثلنا الطائرة العادية 

الزيــارات! وتكرار  املراكز بتكرار 
تصوير األشــعات الدقيقة للطبيب 
املختص األهلي لبعض احلاالت تتعدى 
مئات الدنانير بل ألوفها لعالج بعض 
احلاالت، حيث بلغت بعضها )2500 
د.ك( لإلبرة حتديدا للظهر )مما نكسر 
أمامها ظهر تلك احلاالت بتكرار سحب 
رصيده العالجي منها وتتكرر املأساة! 
الديرة  للرجال والستات متقاعدي 

السياســية بني اخلليجيني ولو على 
مستويات ديبلوماسية ليست بالعالية 

جدا.
مالحظة ضرورية حول ســبب 
األزمة اخلليجية وهو االعتقاد السائد 
بضــرورة أن تتطابق وجهات النظر 
اخلليجية في كل شيء أو أن نختلف 

على كل شيء!!
واحلقيقة هو البد من ترك حرية 
الدول اخلليجية  ومرونة لسياسات 
بــأن تختلف على بعض األمور غير 
االســتراتيجية، كأن يترك للسياسة 

الرائع مع هاتني  تتحدث عن فعلك 
املرأتني واللتني قامتا بوضع »رسالتك« 
التي كتبتيها مع الفاتورة وأنك دفعت 
حســابهما وأنا فعال فخورة بك، 
وعندما فتحت حسابها في صفحة 
»الفيسبوك« وجدت مئات الرسائل 
من منتجني ومراسلني وصحافيني.. 
للحديث عن  يطلبــون مقابلتهــا 

مبادرتها العظيمة.
وفي اليــوم التالي ظهرت تلك 
اجلرسونة على الهواء مباشرة في 

شرحا تفصيليا للجدوى االقتصادية 
التي ستوفرها  الوظيفية  والفرص 
باملقابل نرى األمل  هذه املشاريع، 
في الشيخ ناصر ألننا جربناه في 
محاربة الفســاد ورأينا أفعاله قبل 
أقواله ابتداء من إيقافه لفترة عالجه 
واملخاطرة بصحته ملتابعة القضية 
الشهيرة للطلبة الضباط الذين توفي 
أحدهم خالل التمارين، وأداء واجب 

النجاة  صحية متعددة؟! جاء طوق 
لذلك بأمانة تأمني عالج مواطني الدولة 

أبرز شرائحهم متقاعدو احلكومة!
ولم تنته األزمــة لتعثر املراكز 
الصحية األهلية لعدم توافر أجهزة 
متكاملة تتوافر لدى احلكومة حتول 
لها احلاالت احملدودة لعالجها املطلوب! 
تكاليف مالية تخصم  لذلك  يضاف 
من رصيد عالج املتقاعد وغيره بهذه 

مشاركة جميع منتخبات دول اخلليج 
العربية في البطولة »مؤشرا على تقدم 

نحو حل األزمة بني األشقاء«.
ما أن تنتهــي البطولة اخلليجية 
في الدوحة، حتى تبدأ القمة اخلليجية 
بالرياض، وإن لم يعلن رسميا خبر 
استضافة السعودية للقمة اخلليجية 
اإلمــارات عن  اعتــذرت  أن  بعــد 
الدوحة  استضافتها، وما بني بطولة 
وقمة الرياض، البد أن تنفرج األزمة 
اخلليجية ولو بالقدر البسيط كوقف 
احلمالت اإلعالمية وبداية االتصاالت 

املرأتني ذلك املبلغ سيؤخر شراءها 
لذلك التلفزيون، وأكثر ما ضايقها 
لها:  هو »صديقتها« والتــي قالت 
لقد أخطأت بأن ســاعدتيهما ألنك 
قصرت على نفســك وعلى طفلك 
بتبرعك باملال، فشعرت اجلرسونة 
بأن ما قالته لها صديقتها صحيحا 
إلى أن اتصلت والدتها فجأة وقالت 
لها: ماذا فعلت؟ فأجابتها بخوف: لم 
أفعل شيئا، فأجابتها والدتها: وسيلة 
التواصل االجتماعي »فيســبوك« 

خالل فترة قصيرة جدا شعر 
الكويتيون ببصيص من األمل بعد 
دخول الشيخ ناصر صباح األحمد 
في ديسمبر 2017 التشكيل احلكومي 
كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير للدفاع إضافة إلى ترؤســه 
للتخطيط وهو  للمجلس األعلــى 
األهــم، حيث شــعرنا معه وألول 
مرة بوجود خطــة تنموية واقعية 
مدروسة مبواعيد وأرقام واضحة 
لتنفيذ مشاريع التنمية يكون فيها 
القطاع اخلاص شريكا رئيسيا من 
أجل إعادة ثقة املستثمرين وعودة 
األموال املهاجرة واستقطاب املستثمر 
األجنبي، وال أنسى احللقة النقاشية 
التي حضرتها للشيخ ناصر بتنظيم 
من فريــق »درر« التطوعي، الذي 
عرض دراســة أعدت حول تطوير 
شمال الكويت واجلزر الكويتية )فيلكا 
وبوبيان( ومشروع الصبية متضمنا 

بسم اهلل الرحمن الرحيم: )وإذا 
مرضت فهو يشفني( ڈ، ذلك هو 
الهدي الرباني العظيم ملن يعاني تعثر 
بتقادم  أو  عافيته بحالته الصحية، 
سنوات حياته بكل أوصافها املعروفة 
للجنسني رجال كان أو أمرأه، كبيرهم 
ودون ذلــك الهم ســواء؟! تكرمت 
الدولة مشــكورة بتأمينها الصحي 
لهذه الشــريحة من مواطنيها منذ 
سنوات تغطي تكاليفها اجلزئية للعالج 
املطلوب عبر مستشــفيات خاصة 
أهلية، كما هو حال كبرى الشركات 
واملؤسسات الرسمية حكومية وأهلية 
تبعدهم عن تزاحم مواعيد وكثافة 
حاالت العالج باختالف أنواعه يعاني 
القطــاع احلكومي ذلــك ملواطنيه 
ووافديه األكثر واألكبر كثافة بيننا 
أواخر هذه األعوام لدرجة اعالن نسبة 
املواطنني السكانية دون 10% مقابل 
وافديها عربا وأجانب يعانون أحواال 

بدأت في الدوحة فعاليات النسخة 
الـــ 2٤ لبطولة كأس اخلليج العربي 
لكرة القدم، البطولة األكثر شــعبية 
عند اخلليجيني، تأخر موعد البطولة 
ليوميني وأعيدت قرعة املباريات بعد أن 
أعلنت اإلمارات والسعودية مشاركتهما 

في البطولة.
الفرق  أن تشــارك كل  جميــل 
اخلليجية إلجناح هــذه البطولة في 
نسختها القطرية، وحتما ستزداد حدة 
املنافســة بني املنتخبات والتشويق 

لدى اجلماهير.
ومبناسبة احلديث عن اجلماهير، 
ننتظر من اجلمهور الرياضي القطري 
أن يكون كما عهدناه عليه، من حسن 
التعامل والرقي، وليعطوا دروسا لكل 
اجلماهير الرياضية بالتســامي على 

جراح السياسة.
وهناك بالطبع بعد سياسي وجميل 
في مشاركة كل الفرق اخلليجية، ويدعو 
للتفاؤل بقرب حل األزمة اخلليجية، 
نائب وزير  التفاؤل  ويشاركني هذا 
اخلارجية خالد اجلاراهلل، الذي اعتبر 

قراءة قصــص فعل اخلير وما 
حتتويه من عبــر تعطيك »الدافع« 
القوي لكي تستمر بالعطاء وإن كان 
»قليال« فاملردود قوي بإذن اهلل تعالى، 

تقول القصة:
دخلت »امرأتان« إلى احد املطاعم 
وطلبتا من »اجلرســونة« أن تقدم 
لهما »أرخص« وجبــة في املطعم 
ألن املال الــذي لديهما قليل جدا، 
فقامت اجلرسونة بترشيح وجبتني 
لهما فوافقتا وبعد أن »أكلتا« طلبتا 
الفاتورة فأحضرتها اجلرســونة 
وكتبت بورقة: دفعت فاتورتكما من 
حسابي الشخصي بسبب ظروفكما 
الصعبة وهذا أقل شيء أقوم به من 
أجلكما، وفــي نهاية الورقة كتبت 
اســمها، ولقد شعرت بسعادة تلك 
اجلرســونة عندما ساعدت هاتني 
املرأتــني مــع أن ظروفهــا املادية 
صعبــة ألنها كانــت »توفر« املال 
تلفزيون  منذ أشهر طويلة لشراء 
وهو حلمهــا الكبير، فإعطاء هاتني 
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