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دول العالــم تتنافس في وضع 
صــورة وهوية عاملية لهــا، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر، فهولندا بالد 
الورود، واليابان متيزت في الصناعة، 
وأملانيــا تفوقت في اجلودة، أميركا 
املتطورة والقوة  التكنولوجيــا  في 

العسكرية.
وعندما نقترب إلى محيطنا فنجد 
أن قطر استثمرت في الرياضة فجعلت 
هويتها رياضية، واإلمارات استثمرت 
في الســياحة فأصبحــت هويتها 
سياحية، والسعودية اليوم تستثمر في 
التكنولوجيا والبنية التحتية، وتركيا 
اســتثمرت في الصناعة والسياحة 

فأصبحت قبلة سياحية عاملية.
الدول الصغيرة تضع لها اســما 
عامليا، عندما تركز على هوية وصورة 
تستثمرها، وتنوع في مصادر دخلها 

لتحقق إيراداتها وعوائدها.
وفي الكويت كانت هناك مبادرة 
الستثمار املورد الوحيد في الكويت، 
وهو النفط من خالل مبادرة الكويت 
عاصمة النفط فــي العالم، وتنويع 
مصادر دخل الدولة من خالل تطوير 

الصناعة النفطية.
يجــب ان نفكر بشــكل جدي 
في صناعة هويــة عاملية نتميز بها 
ونركز عليها وتستثمر فيها الدولة، 
لنصبح محط أنظار العالم في مجال 
مــن املجاالت كالنفط أو الســياحة 
احملافظــة، أو ان نكون قبلة ثقافية 
أو قبلة في الغذاء والتغذية واملطاعم 
أو قبلة تعليمية أو عالجية ننوع من 
خاللها مصادر الدخل، ونحسن من 
اقتصاد الدولة والذي بدوره سيساهم 
في خلق فرص عمل جديدة، ونطور 

من مجتمعنا.

«كف ودفوف» للكاتب املبدع د.حمد الرومي لم تكن 
البداية، فقد قدم العديد من املسلسالت في السابق تسلط 
الضوء على البعد النفسي للشخصية، فعندما تشاهد ما 
قام به من تأليف مسلسالت قبل «كف ودفوف» جتده 
يهتم بكل األبعاد الثالثية للشخصية وباألخص البعد 
النفسي الذي يثري املتعة عند املشاهد واملشاهدة، تلك 
املتعة التي تقوم عند البعض بعملية التطهير عندما يبحر 
في مكنون الشخصية من خالل األبعاد الثالثة، وباألخص 
البعد النفسي «ذلك هو اإلبداع وحرفية الكتابة»، ومن 

هذا وذاك يبقى أول الغيث.. دفوف الرومي.
٭ اجلانب اإليجابي.. عندما عرضت «كف ودفوف» 
أجــزم بأنها كانت البداية في تلــك الفترة للعديد من 
املسلسالت التي تعرض اآلن وأصبحت تهتم باجلانب 
النفسي للشــخصية أكثر من السابق وهذا يحتسب 
ملؤلــف د.حمد الرومي، فعندما جــازف مبؤلفه الذي 
يقوم ٧٥٪ منه على اجلانب النفسي والصراع الداخلي 
لإلنســان القائم بني اخلير والشر، واملجازفة الكبرى 
بالشــركة اخلاصة بتبني تلك الشخصيات وما حتمله 
من صراعات إنسانية ونفسية لينتجها ويعرضها من 
خالل منصته اخلاصة.. مــاذا كانت النتيجة؟ صحوة 
درامية وصحية مبهرة من خالل «اإلقبال اجلماهيري» 
على تلك النوعية من املسلسالت التي تخاطب اجلانب 
النفسي للمكنون اإلنساني، وماذا بعد «كف ودفوف»؟ 
النتيجة أصبح العديد من املؤلفني يحذون حذو الرومي 
في كتاباتهم من خالل التعمق في املكنون اإلنســاني 
واالهتمام باجلانب النفســي، بل جند في تلك الفترة 
أغلبية املسلســالت واألفالم واملسرحيات، بل املناهج 
الدراسية اإلعالمية واملســرحية تهتم بالبعد النفسي 

للشخصية، أول الغيث، دفوف الرومي.
٭ اجلانب السلبي.. لم تكن قضية «كف ودفوف»! بل 
قضية البعض الذي شاهد فقط بداياته ولم ينه أحداثه! 
والبعض اآلخر الذي شــاهد قشور الشخصيات ولم 
يتعمق في مكنون البعد النفســي لـ «كف ودفوف».. 
ومــن هذا وذاك تبقى لنا حصيلة هؤالء البعض الذين 
قاموا بتقييم العمل بأنه يحاكي الشعوذة واجلن وغيرها 
من مسميات من عالم اخلرافات والغيبيات.. ومن هذا 
وذاك يبقــى البعض وهم قلة ممن قاموا بكتابة بعض 
مسلسالتهم على اخلرافات والشعوذة ظنا بأن ما قاموا 
بكتابته مماثل لقضية «كف ودفوف»! عفوا للبعض ما 

قمتم بكتابته ليس بأول الغيث.. لدفوف الرومي.
٭ مسك اخلتام: «إن حضارة اإلنسان وتاريخه ومستقبله، 
رهن كلمة صدق وصحيفة صدق وشعار صدق، فباحلق 
نعيش، وليس باخلبز وحده أبدا».. مصطفى محمود.

الوزارات  من آن آلخر تستقبل 
واجلهات احلكومية مستشــارين 
وخبراء من مراكز عاملية للمساعدة في 
تشخيص مشكلة ما ووضع احللول 
والتوصيــات لها بعد تقييم الوضع 
مع املسؤولني وذوي اخلبرة، وعادة 
فإن مراســم االستقبال والترحيب 
باملستشارين تفوق أي اهتمام مبا 
يسجلونه في التقارير من مالحظات 
وتوصيــات قد ال تخضع لالهتمام 
والدراسات املطلوبة، وأمامي منوذج 
عن تقرير مهم عن السياسات الصحية 
أعده فريق من املستشارين واخلبراء 
في كلية لنــدن لالقتصاد والعلوم 
السياســية مــن أقل مــن عامني، 
وبالتحديد في عام ٢٠١٩ ويبدو أن 
التعاون  التقرير هو أحد مخرجات 
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ويزخر التقرير بعوامل التشخيص 
وتوصيات العالج للسياسات الصحية 

بعد حتليل للوضع القائم.
وأمتنــى أن يكــون التقرير قد 
القى االهتمام الواجب من واضعي 
السياســات واخلطط الصحية إلى 
جانب الكم الكبير من دراسات مشابهة 
ال يخاجلني مثقال ذرة من شك أنها 
أجنزت بنية طيبة ولم تتح الفرصة 
لالستفادة منها على مستوى القيادات 
واضعي اخلطط والسياسات. وأرجو 
أن تكون مثل تلك الدراسات والتقارير 
املهمة محل الدراسة واالهتمام ومتابعة 
توصياتها للعالج، ولكن أن تكون لدينا 
مثل تلك التقارير في خزانات ومكاتب 
املسؤولني دون مجرد القراءة السريعة 
لها أو التعلم منها فهو بحق أمر يدعو 

للخجل ويجب تصحيحه فورا.
وأمتنى أن مثل هذا التقرير املهم 
يكون ورقة عمل رئيسية تستخدم 
بالنظام  في أي تطوير وحتديــث 
اتخاذ  بالبالد بعيــدا عن  الصحي 
قرارات فرديــة أو ردود أفعال أو 
مجرد اجتهادات غير علمية في الوقت 
الذي لدينا فيه مثل تلك الدراسات 
التي ال ينقصها سوى املتابعة اجلادة 
من القيادات ألن الصحة هي احملور 
الرئيسي ألي خطط أو برامج للتنمية 
التي تســتحقها الكويت ويجب أن 

نتعاون جميعا لتحقيقها.
لذلك ال بد من االهتمام بالتقارير 
التي يكتبها املستشارون واخلبراء 
الذين يزرون الكويت لتقييم أي وضع 
أو مشكلة وعدم االكتفاء بتسجيل 

الزيارة واالحتفاء بالقادمني.

لعل التطورات أو األحداث األخيرة املتمثلة فيمن 
قام بالكشف واإلبالغ عن مزوري اجلنسية الكويتية 
من رعايا إحدى اجلنسيات العربية، كان له وقع الصدمة 
على املشــهد الداخلي في بلدنا احلبيب! األمر الذي 
كشف مدى هشاشة هذا املوضوع وسهولة التجنيس 
بهذا الشكل الذي ظهر عليه، وأدى إلى الكشف عما 
يقارب األكثر من ٥٠٠ مزور للجنسية، وهو رقم بحد 
ذاته مخيف جدا، وميكننا أن نقول في هذا الصدد إن 
ما خفي كان أعظم، إذا ما كان الوضع كما هو عليه، 

وما جرى عليه! 
ومن ناحية أخرى وفي تقديرنا الشخصي، وهو 
تقدير بني على أســاس ما جرى من تلك التطورات 
املخيفة والتي ميكنها كما أسلفنا في مقاالت سابقة 
إذا ما استشــرت وانتشرت بطرق أخرى وأساليب 
ملتوية يصعب معها كشفها بالطرق العادية، نقول في 
تقديرنا إننا نقترح على الدولة أن تقوم بتخصيص 
مكافأة مجزية جدا لكل من يقوم بالكشف أو يساعد 
في الكشف عن وجود مزورين للجنسية ومتخفني 
في رداء اجلنســية، تلك اجلنسية التي يريد كل من 
يسعى لالســتفادة من مميزاتها، وبالطبع فإن كل 
جنســية متنح تكلف الدولة عبئا ماديا واقتصاديا 
كبيرا ويترتب عليها تبعات أخرى مستقبلية تشمل 
املتجنس وأبناءه وأفراد عائلته من بعده، وهو األمر 

احلقيقي في هذا املوضوع.
ومن جانب آخر، وأيضا كما حتدثنا في ذلك مرارا 
وتكرارا فإن منح اجلنسية يجب أن يكون وفق ضوابط 
صارمة وال يجوز أن تكون ألي كان، فاحلفاظ على 
الهوية الوطنية واجب وطني للمسؤول والقائم على 
التجنيــس، وبالتالي فإن أي عبث أو تهاون في هذه 
القضية سيشــكل خطرا كبيرا، وكل ذلك في مرمى 
بعيد عن تبعات أخرى ملنح اجلنسية، وخصوصا ملن 
يحصل عليها ويكون مزدوجا في نفس الوقت، كما 
أنها تساهم في تدمير الدولة وبث اخلطر الدائم على 
أمنها طاملا استمر أولئك املزورون على رأس عملهم، 
وخصوصا في الوظائف ذات الطابع احلساس، وعليه 
فإن التزوير ميثل اخلطر األكبر على الدولة وهو ال 
يقل شأنا عن جرمية أخرى قد ترتكب في حق الوطن 

ومصلحة أمنه القومي.
كما يضاف إلى ذلك كله أن هذا التزوير ينسحب 
عليه أخطارا أخرى قد ال تبدو كما هي عليه! بل تظهر 
فــي وقت الحق وبعد فوات األوان.. فهل من تدارك 

حقيقي لهذا التزوير والعبث بأمن البالد.
وفي اخلتام، فإننا ومــن واقع مقامنا املتواضع 
هذا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، دراسة هذا املقترح وتخصيص مكافأة مجزية 
جدا لكل من يكشــف أو يساهم في الكشف عن أي 

مزور للجنسية الكويتية. 
واهللا املوفق.

بهذا اخلصوص، حيث ال يجب أن 
يتحمل الوافد فقط وزر املخالفة بل 
ملن استخرجها وهنا تتحقق العدالة.

وفي هذا الســياق، فإن دولتنا 
احلبيبة تستحق كل اهتمام وعناية 
وليس تشويه صورتها مبمارسات 
نحن في غنى عنها. نعم هناك البعض 
ممن يتجاوز على القانون وممارسات 
بتهويل األمور وأوجه اخللل موجودة 
الوافدين لكن  وتعقيد األمور على 
الوجه املضيء لدولتنا بأوجه اخلير 
والعيش الكرمي للجميع على ارضها 

الطيبة يجب اال ننساه.
فيا من بيده أمر قرار الستني كفى 
انتظارا واستغالال وليخرج إلى النور 
ويسعد اآلالف من اإلخوة الوافدين.

في بناء املالعب اخلاصة لبطولة كأس 
العالــم وكان من بــني هذه املالعب 
استاد البيت الذي أخذ شكل اخليمة 
العربية وصممت هذا االستاد مهندسة 
معمارية من العراق الشقيق ال تسعفني 
الذاكرة ملعرفة اسمها ولكنها معروفة.

واآلن وبعد أن انتهت بطولة كأس 
العرب التي شهدنا أحداثها فقد كانت 
بطولة ناجحة أبهرت العالم وال شك 
كل هذا مت وجنح بفضل همة الشباب 
القطري بقيادة قائد قطر سمو الشيخ 
متيم بن حمد، فلنقف جميعا تقديرا 
القطري  القطرية وللشباب  للقيادة 
الذي استطاع أن يتخطى كل العقبات 
وأن يزيل كل الشكوك حول جناح 
قطر في تنظيــم كأس العالم.. ألن 
جناح قطر هو جنــاح لكل اخلليج 

العربي وللشعوب العربية..
من أقوال سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد: «لدي يقني راسخ بحرصكم 
على جتسيد التعاون البناء والعمل 
كفريق واحد متآزرين متكاتفني».. 

واهللا املوفق.

أزمة الالجئني.
ومؤخرا، قامت األمم املتحدة في 
اململكة العربية السعودية واملؤسسة 
القطاع اخلاص  لتنمية  اإلســالمية 
( ICD ) بإطالق  ورقة بحثية حول «دور 
التنمية  األوقاف في حتقيق أهداف 

املستدامة ورؤية ٢٠٣٠». 
وضعت الدراسة لتقدير املساهمة 
احملتملة التي ميكن أن تقدمها األوقاف 
في اململكة العربية السعودية في متويل 
 برنامج التحول الوطني ( NTP ) وأهداف 
التنمية املستدامة، وقدمت توصيات 
قابلة للتنفيذ ألصحاب املصلحة في 
األوقاف للمضــي قدما في مواءمة 
القطاع ولتعزيز دوره وتأثيره  هذا 
 مع برنامج التحول  الوطني  وأهداف 

التنمية املستدامة. 
منذ بدايات التاريخ اإلســالمي، 
ساهمت مؤسسة األوقاف في إحداث 
تغيير اقتصــادي واجتماعي، وهي 
مؤهلة للعب دور جديد وملح، خاصة 
ما ميتلكه الوقف من ميزات مقارنة 
التمويل اإلسالمي األخرى  بأدوات 
كالــزكاة والصدقة، كمــا أنه يعمل 
التأثير  كأداة استثمارية ويضاعف 
االجتماعي لألموال التي يتم احلصول 

عليها. 

أو اجتماعية مثل  لدواعي نفســية 
عبارة «جمهور الفقهاء» حتى تسلم 
بها عقولنا كتهيئــة لقبول أي رأي 
فقهي وكأنها إحدى املســلمات غير 
القابلة للنقاش بينما اجتهادات الفقهاء 
- رحمهم اهللا - أكثر مرونة وأوسع 
أفقــا وأكثر انفتاحا مــن قناعاتهم 
الضيقة، فكثير من املسائل الفقهية 
استند فيها القانون على رأي فقهي 
خالف اجلمهور لتوافقه مع مقاصد 
العصر وفقه  الشريعة ومستجدات 
الواقع كاملعامــالت املالية املعاصرة 

وتولي املرأة القضاء.
لإلنسان السيادة الكاملة على عقله 
فاقرأ وابحث لتتسع آفاقك وينضج 
فكــرك وتعرف حقوقــك وحقوق 
اآلخرين فترتقي مبجتمعك، وال تنساق 
آلراء جامدة تصطدم بطموحاتك أو 
تهمش وتظلم بهــا غيرك، فطرحك 
انفتاحا  خليارات مشــروعة وأكثر 
وتركك حرية االختيار لآلخرين هي 

من أجمل ما كفله الدين.

يستحقها وهنا بيت القصيد، حيث 
يجب محاســبة من اصدر رخصة 
القيادة ملن ال يســتحقها باملخالفة 
املرور  بقانون  الواردة  للشــروط 

هذه البطــوالت بطولة كأس العرب 
التــي جرت مــن ٣٠ نوفمبر حتى 
١٨ ديسمبر.. وكانت بطولة ناجحة 
أبهرت العالم بتنظيمها الرائع.. كذلك 
متت جتربة مدى استيعاب املالعب 
اجلديدة للجماهير التي ستتدفق على 
قطر خالل بطولة كأس العالم.. لقد 
أنشأت قطر ستة مالعب فخمة وكاملة 
املواصفات اخلاصة باملالعب الرسمية 
الستضافة البطوالت الرياضية العاملية 
وحرصت قطر على الشكل الهندسي 

الالجئني UNCHR فقد سبق أن تعاملت 
مع أموال الزكاة بذكاء وحتملت بنفسها 
النسب اإلدارية إذا كان مصدرها الزكاة 
كما كتب من قبل حتت عنوان «كنوز 
الزكاة.. من يســتخرجها ويزيد من 
تأثيرها؟»، وكما رأت أن ما متثله أموال 
الوقف كأداة قوية ومرنة ملعاجلة أزمة 
الالجئني من خالل وسائل اقتصادية 
متنوعة، وعملت مع أوقاف الشركات 
مثل مؤسسة ايكيا  IKEA، ومؤسسة 
سيتي  Citi، ومؤسســة إتش آند إم 
  H&M  Foundation، من بني آخرين، 
لتلبية احتياجات الالجئني في مختلف 
بلدان الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، 
وعمل الوقف على التخفيف من حدة 

ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
بدخول املرأة اجليش والذي سيقتصر 
بداية على اخلدمات املساندة والطبية 
محركا املياه الراكدة ومثيرا اعتراضات 
بعض النواب اإلسالميني والذين قد 
يتهافتون قبل غيرهم بالضغط لقبول 
ناخبات دوائرهم االنتخابية للقبول 

في السلك العسكري.
يستخدم البعض أسلوب التأطير 
بأن يدفعوك جتاه الرأي الذي يريحهم 

بهذا اخلصوص، حيث حدد الفئات 
التي تستحق استخراج إجازة القيادة 
ويهدف القرار إلى عدم التجديد ملن 
اســتخرج رخصة القيادة وهو ال 

خالل تنظيم كأس العرب، وبذلك ألغى 
الشكوك حول احلضور اجلماهيري 

لكأس العالم.
ومن جانب آخــر، أتاح االحتاد 
القطــري لكرة القــدم املجال أمام 
املنتخــب القطري لكــرة القدم في 
إطار استعداداته ملباريات كأس العالم 
إلجراء عــدة مباريات جتريبية من 
خالل البطــوالت التي نظمتها قطر 
إلجراء جتارب على كل االستعدادات 
الســتضافة كأس العالم، وكان آخر 

والصرف الصحي»، والهدف السابع 
«الطاقــة املعقولة التكلفة والنظيفة» 
والهــدف  احلــادي عشــر «املدن 

واملجتمعات املستدامة». 
وفي هذا اإلطــار، عمل برنامج 
األمم املتحــدة اإلمنائي UNDP في 
إندونيســيا، والتي تضم ما يقرب 
من ٤٣٠٠ كيلومتر مربع من أراضي 
الوقف، تقدر قيمتها بنحو ٢٧ مليار 
دوالر، مع بادان وقف إندونيســيا 
 Badan Wakaf Indonesia،  مجلــس 
الوقف الوطني، للتعاون في أهداف 
التنمية املســتدامة وتطوير منصة 

رقمية ملساهمات الوقف. 
السامية لشؤون  املفوضية  وأما 

التاريخ اإلســالمي ودور املرأة في 
املشاركة في احلروب والغزوات كأم 
عمارة نسيبة بنت كعب التي شاركت 
بالقتال في عــدة غزوات وأم حرام 
بنت ملحان أول شهيدة ركبت البحر 
ودفنت في قبرص والسيدة رفيدة 
التي داوت وطببت جرحى املسلمني 
في غزوة األحزاب - رضي اهللا عنهن 
أجمعني - مرورا بالقرار املستحق الذي 
أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء 

لألسف ما زال موضوع جتديد 
الوافدين  العمل لإلخــوة  أذونات 
البالغني ســتني عاما مطروحا دون 
اتخاذ أي إجراء على الرغم مما كان 
يتداول بتخفيض الرســوم، ولكن 
إلى اآلن مازال القرار لم يتخذ لكي 

يتم جتديد أذونات العمل.
وال شك أن هذا املوضوع ليس 
بتلك الصعوبة لكن من الواضح أن 
هناك اختالفا فــي وجهات النظر 
جتاهــه وإال فما تفســير كل هذا 

التأخير.
الوافدين موضوع  ودخل على 
جتديد إجازات القيادة وبدأت بعض 
اآلراء توحــي بأن هذا اإلجراء فيه 
متييز، ولكن قانون املرور واضح 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بعث ببرقية تهنئة إلى صاحب 
الســمو أمير قطر الشقيقة الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني مبناسبة العيد 
الوطني لقطر عبر خاللها عن اعتزازه 
مبا حققته قطر من إجنازات تنموية 

بارزة في مختلف امليادين.
جنحت قطر في تنظيمها الرائع 
لبطولة كأس العرب لكرة القدم والتي 
انتهت األسبوع املاضي وفازت بها 
اجلزائر الشقيقة.. لقد استطاعت قطر 
إجراء التجارب الناجحة لتنظيم كأس 
العالــم املقبلة في قطر حيث وفرت 
اإلمكانيات والتســهيالت  قطر كل 
التي  الغفيرة  حلضور اجلماهيــر 
مألت مدرجات االستادات الضخمة 
والرائعة، إذ جنحت قطر في اإلعداد 
العرب،  لتنظيم بطولة كأس  الكامل 
وبهذا متكنت قطر من إقناع االحتاد 
املؤسسات  القدم وكل  لكرة  الدولي 
الدولية من قدرة قطر على  تنظيم 
كأس العالم، هذا إلى جانب احلضور 
اجلماهيري الذي شهده اجلميع من 

أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في سبتمبر ٢٠١٥ رسميا خطة التنمية 
املستدامة لعام ٢٠٣٠، التي تضم ١٧ 
التنمية املستدامة،  أهداف  هدفا من 
و١٩٦ غايــة مرتبطة بها، من أجل أن 
يكون للبشــرية إطار عمل مشترك 
العمــل اجلماعي وحتقيق  لتوجيه 
مستقبل أفضل للجميع، لكن اخلطة 
تواجه فجوة في التمويل تقدر بـ٢٫٥ 
تريليون دوالر ســنويا في البلدان 
الناميــة، ولن يكون بوســع الدعم 
التنموي التقليدي لوحده ســد هذه 

الفجوة!
وكان أن اجتهــت األمم املتحدة 
وبعــض وكاالتها صــوب التمويل 
اإلســالمي، بســبب ما يتصف به 
من خصائــص: توجيه التمويل إلى 
االقتصاد احلقيقي من خالل تعزيز 
املخاطر، وجتنب املضاربات  تقاسم 
الديــن  على قيمة  املفرطة، وقصر 
األصول، وما ميلكه من أدوات متعددة: 
القرض احلســن،  الصدقة،  الزكاة، 

والوقف.
ميكن للوقف على ســبيل املثال 
املساهمة في الهدف الرابع من أهداف 
التنمية املســتدامة «التعليم اجليد»، 
 والهدف الســادس «امليــاه النظيفة 

أجرى اجليش األملاني حفل وداع 
مساء على ضوء مشاعل حملها اجلنود 
األملان برزت منه عاطفة غير معهودة 
من املؤسسة العسكرية، خاصة أن ورد 
الروز األحمر الذي كانت املستشارة 
األملانية إجنيال ميركل حتبه كان أبرز 
سمة في ديكورات احلفل والذي أقيم 
تكرميا لقائدة عظيمة لوصولها خط 
التقاعد السياسي بعدما كانت رئيسة 

احلكومة ملدة ١٥ عاما.
ميركل الفتاة الفقيرة التي ولدت 
في اجلزء الشرقي الشيوعي من أملانيا 
السياسي  الســلم  دخلت وتسلقت 
بســرعة بثباتها وقوتها وإخالصها 
جعلت أملانيا االقتصاد األول في أوروبا 
والرابع عامليا وصــار لقبها «ماما» 
حني جتلت اإلنســانية في مواقفها 
باستضافتها لالجئني، صنعت ميركل 
ثورة في االقتصاد واملواقف اإلنسانية 
والسياسية عجز عنها كثير من الرجال.
تأملت في رمزية هذا احلفل وما 
يحمله من مشاعر وتذكرت قصص 

املوقف السياسي

قطر
تواصل جناحاتها

عبد احملسن احلسيني

عالم اآلراء

الوقف اإلسالمي 
واألمم املتحدة!
samir@worldofopinions.orgد. سامر أبو رمان

قصاصة من شيء

أجنيال ميركل.. 
وعسكرة 

املرأة!
@al _ kandriسلمان داود الكندري

قضية ورأي

الوافدون
بني قرار الستني 

وإجازة القيادة
libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم


