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عندما أنظر إلى منطقة جليب الشــيوخ التي حتتل موقعا 
استراتيجيا يكاد يكون في قلب الكويت، وما حتتويه من مخالفات 
ومشاهد بسبب طبيعة سكان املنطقة من العمال الذين استوطنوها 
وعاثوا فيها خرابا، أسأل نفسي ملاذا وصل حالنا إلى هذا الوضع؟!

ألكتشف أن اإلجابة هي بسبب عدم وجود مدن عمالية لتضم 
اجليش اجلرار من العمال الذين جلأوا إلى اجلليب وغيرها من 

املناطق املشابهة.
عندما ننظر حولنا جند أن املؤسسة العليا للمناطق االقتصادية 

في أبوظبي طورت ٣٠ مدينة عمالية تسع لـ ٤٥ ألف نسمة.
وفي قطر، مت إنشــاء أكبر مدينة عمالية في اخلليج بسعة 

إجمالية تصل إلى ١٠٠ ألف عامل.
املدن العمالية وســيلة البد منها لكل بلد مير مبرحلة البناء 

والنهوض والتطور.
ولعلنا نعاني في الكويت منذ أكثر من عقدين من الزمن من 
التكدس السكاني في العديد من املناطق، أبرزها منطقة جليب 
الشــيوخ التي تعاني من عدم القدرة على التعامل مع املأســاة 

اإلنسانية بها التي ظهرت جلية في أزمة كورونا.
وسبق أن فشلت جميع احللول حلل قضية جليب الشيوخ 
ومثيالتها من املناطق التي يســكنها العمال، وال تنفع احللول 

الترقيعية للمشاكل هناك.
كما لم تستطع احلكومات املتعاقبة إزاحة املتواجدين في تلك 
املنطقة، بسبب عدم وجود حل جذري، واحلل اجلذري هنا هو 

املدن العمالية التي ستستوعب العمال املتواجدين هناك.
احلل ليس سحريا أو جديدا، بل هو معمول به في كل دول 

العالم ودول اخلليج خير مثال كما ذكرنا سابقا.
وعندما نتكلم عن املدن العمالية، فإننا نعني أنها مدن تضم 
مرافق وخدمات خاصة بها سواء صحية أو مرافق عامة ونقاط 

أمنية وغيرها.
أمتنى أن يتم إنشاء تلك املدن العمالية املنظمة في مختلف 
احملافظات في الكويت، كي تستطيع استيعاب العمالة التي سيتم 

نقلها من منطقة جليب الشيوخ إلى تلك املدن.
لذا، وحتى يكون هناك حترك عملي، فإنني أقترح اآلتي للتعامل 

مع الوضع القائم:
١ - تكليف القطاع النفطي ببناء مدينتني عماليتني في اجلنوب 
والغرب أو الشمال، ويتم من خاللها إسكان عمالة مقاولني مشاريع 
القطاع النفطي، ويتم استرداد تلك املبالغ من خالل إلزام تأجير 

تلك الغرف على الشركات واملقاولني.
٢ - تخصيص أراض الحتاد اجلمعيات في احملافظات الســت 
لبناء مبان إلسكان عمالة اجلمعيات التعاونية في كل محافظة.

٣ - تخصيص أراض لوزارة الصحة في مدينة الصباح الطبية 
لبناء مدينة عمالية، وبجانب كل مستشــفى من املستشفيات 
احلكومية لبناء سكن للطواقم التمريضية والعاملني باملستشفيات 

فيها، وتؤجر للشركات املتعاقد معها.
٤ - تخصيص أراض لوزارة التربية إلسكان العاملني في املدارس 

فيها مع تأجيرها للشركات املتعاقد معها.
٥ - إلزام املصانع والورش والكراجات بتخصيص مساحة إلسكان 
عمالتها داخل تلك املباني، وفق اشتراطات خاصة متوافقة مع 

املتطلبات الدولية.
بهذه اخلطوات العملية سيتم إنشاء مبان عمالية موزعة في 
مختلف أنحاء الدولة يتم فيها إســكان نسبة كبيرة من العمالة 
وتخفيف الضغط والتكدس في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان 
وغيرهما من املناطــق املكتظة بالعمالة، والتقليل من االزدحام 
املروري في تنقلهم اليومي، والتقليل من استهالك الطرق والذي 

سيعود بالتوفير على امليزانية العامة مليزانية صيانة الطرق.
ختامًا: إن األفكار واحللول كثيرة وسهلة، لكن التحدي يكمن 
في سرعة اتخاذ القرار املناسب والقدرة على التنفيذ، ومنا إلى 

السادة في مجلس الوزراء لعلها تصل الرسالة.

يحدث أن متر بسيارتك أمام مدرسة وجتد أن الشارع مغلقا 
ألن بعض أولياء أمور الطلبة يغلقون الشارع حتى يأخذوا 
أبناءهم قبل غيرهم، وغالبا يكون الذين يغلقون الشارع هم 
الذين وصلوا متأخرين، وهذا يحدث توترا وفزعا للشارع 
والطلبــة، ومن كثر تكرار هذا احلدث أصبح أمرا طبيعيا ال 
يستهجنه الناس، وباحلديث عن الفزع والتوتر يذكر أن مصدر 
مصطلح (panic) والذي يقابل الفزع والتوتر في العربية، هو 
باألصل مشتق من اسم (pan) الشخصية األسطورية القادمة 
لإلجنليزية من الثقافــة اإلغريقية، والذي ولد برجلي ماعز 
وقرنني، وكان له شكل وصرخة مفزعة تدب الرعب بقلب من 
يســمعها، وتقول األسطورة بأنه أعجب بإحدى احلوريات، 
فلحقها حتى وصلت لصديقتها، فقامت الصديقات بإنقاذها 
عن طريق حتويلها ألشجار القصب، وعندما يأس (بان) من 
أن يجدها، تنهد تنهيدة مــرت رياحها على عيدان القصب 
الفارغة، فأخرجت صوتا جميال، فأخذ القصب وربطه ببعض 
وصنع آلة (pan flute)، والتي مازالت بهذا االسم املنسوب إليه، 
ويقال إن ســبب تعلقه الشديد باحلورية ما هو إال تعويض 
عما فقده من حنان بســبب هجران أمه له عند والدته، ألن 

شكله لم يعجب األم.
وباحلديث عن تأثير الوالدين على األبناء، شــاهدت قبل 
فترة فيلما نيجيريا، يتحدث عن راهب لديه ابن طيب، لكن 
كغيره من األطفال كان مهتما باللعب أكثر من األمور الدينية، 
فيقوم األب بضربه كنوع من التأديب حتى يحضر القداس 
ويلتزم باألمور الدينية، وكلما ضربه األب قال لالبن: سأخرج 
الظلمات التي فــي داخلك، وهو ال يعلم بأن ضربه هذا هو 
الذي يدخل الظلمات إلى قلب الطفل، والنهاية كانت متوقعة 
وهي أن الطفل انحرف، وقام بجميع أنواع الفساد، كطريقة 

اقتصاص لنفسه أوال ومن والديه ثانيا.
بالنهاية اإلنســان ابن بيئته يتأثر ويؤثر في كل ما فيها، 
وتربية األبناء في الزمن احلالي أصعب من األزمان السابقة، 
بالســابق كان الطفل يولد وميوت وهو غالبا لن يخرج من 
قريته أو مدينته، فيتربى على أفكار مجتمعه وميوت عليها، 
ونادر جدا أن يطلع على أفكار وثقافات املجتمعات األخرى، أما 
اآلن فجميع األفكار السلبية واإليجابية بني يديه، عن طريق 
الهاتف احملمول واألجهزة اللوحية، واملسلســالت واألفالم 
التي تغرس أفكار املجتمعات التي خرجت منها، رغم كل هذه 
الصعوبات التي تواجه العملية التربوية في املنزل واملدرسة، 
جتد أولياء أمور الطلبة يغلقون الشوارع ليأخذوا أبناءهم، 
من أمام أهم صرح تربوي في حياة الطلبة، دون اســتنكار 
يذكر من الطاقم التربوي في املدرسة، وتسأل نفسك ما هي 
الرســالة التربوية التي يرســلونها للطلبة بهذا الفعل، وإذا 
كانت هذه طريقة تعامل أولياء األمور أمام الناس، والتي من 
الطبيعي أن تكون بأحســن صورة، فما هي طريقة التربية 
املتبعة باملنزل، ومن الطبيعي أن تكون النتيجة التربوية سيئة، 
ثم يخرج بعضهم باإلعالم ووسائل التواصل اإلعالمي قائال: 

«اجليل اجلديد جيل (مو) متربي».

وّدعت الكويت والعالم اإلسالمي 
األسبوع املاضي أحد أبنائها الدعاة 
الشــيخ أحمد القطان، رحمه اهللا 
تعالى، وقد قيــل فيه من الكالم 
الطيب الكثير مــن الثناء والرثاء 
التي تذّكــر مبآثره  واخلصــال 

ومنجزاته.
ولكن تبقــى الصدقة اجلارية 
هي األكثر نفعاً للمسلم بعد موته، 
للحديث الشريف: «إذا مات اإلنسان 
انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 
جارية أو علم ينتفــع به أو ولد 

صالح يدعو له».
وقد اشــتهر املرحوم القطان 
بحماســه ومواقفه املؤيدة حلق 
الشعب الفلســطيني، ومناهضا 
التطبيع مــع االحتالل  لدعوات 
اإلســرائيلي. كما عرف املرحوم 
القطــان بدفاعه املســتميت عن 
املســجد األقصى، فأسس منبر 
الدفاع عــن األقصى وأعلن عنه 
عام ١٩٧٩، فعلى محبي الشيخ أن 
يستكملوا مسيرته في هذا الدفاع 
املقدس ويجعلوا من يوم وفاته 
يوما للمنبر للدفاع عن املســجد 
األقصى يذّكر املسلمني به. وهو 
أمر يزداد أهمية ملا نالحظه اليوم 
من تكالب املتطرفني اإلسرائيليني 
على تدنيس أولى القبلتني وثالث 
احلرمني الشريفني، يختلقون له 
مناســبة إلدخال القرابني ويوم 
ملسيرة األعالم ويدخلون املسجد 
باألحذية واملوسيقى اليهودية، وال 
يواجههم إال الفلسطينيون الُعّزل 
من الرجال والنســاء، شــيوخا 
وشــبابا، وبصدورهم يتلقون 
الرصاص والقنابل، في ظل صمت 
عربي مريــب ذليل، اللهم إال من 
محور املقاومة اإلســالمية، التي 
ينبغي أن ينضم لها منبر املرحوم 
الشيخ أحمد القطان فتكون صدقة 
جارية له، وملن عمل بها إلى قيام 

الساعة.

تبدأ حمالت احلج قبل املوسم 
من كل عام في استقبال وتسجيل 
احلجاج وفق نظــام وعدد معني 

تلتزم به احلمالت.
وزارة األوقاف من خالل وزيرها 
األسبق فهد الشعلة أصدرت قرارا 
سابقا يحد من غالء أسعار حمالت 
احلج، التي تشــهد ارتفاعا كبيرا 
مع بداية كل موســم يقابله تذمر 
من قبل املواطنني بسبب االرتفاع 
اجلنوني لسعر تكلفة الفرد والذي 
يصل ما بني ٣٠٠٠ و٥٠٠٠ دينار 

لدى بعض احلمالت.
آلية الوزير الشعلة آنذاك سهلت 
على املواطنني أداء مناسكهم، بنظام 
«احلج امليسر» من خالل حمالت 
مختارة، ومسؤولة عن إدارة شؤون 
احلجاج في األراضي املقدسة بسعر 
يراعي أصحاب الدخل احملدود ال 
يتعدى ١٥٠٠ دينار الســعر الذي 
حددته الوزارة سابقا يعتبر مناسبا 
جدا نظرا للخدمات املقدمة للحاج 

من مواصالت وسكن وطعام.
مشكلة األســعار عادت مرة 
أخرى تطفوا على السطح مجددا 
هذا املوســم، لكن وزير األوقاف 
باملرصاد  الكندري كان  عيســى 
لهذا الغالء املصطنع، حيث أكمل 
ما انتهى إليه الشــعلة باستمرار 
عمل حمالت احلج امليســر وفق 
آلية تســهل على احلجــاج أداء 
مناسكهم بكل يسر وسهولة من 
حيث اجلودة والقيمة، إضافة إلى 
ذلك أنقذ املواطنني واملقيمني من 
جشع بعض جتار األزمات الذين 
يجدون من كل مناســبة وموسم 
فرصة لهم «لشفط» جيوب الناس.

نتمنى من وزارة األوقاف العمل 
واالستمرار بحمالت احلج امليسر 
بشكل دائم مع زيادة عددها في 
املواســم املقبلة دون احلاجة إلى 

إصدار قرارات في كل موسم.
هناك اقتراح سبق أن قدمته إلى 
الوزراء ووزارة األوقاف  مجلس 
يتضمن تأسيس شــركة للحج 
والعمرة تتبــع احلكومة يتم من 
خاللها تقدمي كل اخلدمات للمواطنني 
واملقيمني، وبذلك ستنتهي مشكلة 
األسعار املصطنعة التي تطل برأسها 
في كل موسم.. ومنا إلى املسؤولني.

البنائي للشــخصية لستيفن كوفي 
لنعرف أثر التنشئة االجتماعية على 
شخصية الفرد، وما ينعكس عليه من 
صفات تبعا للمناخ االجتماعي الذي 
يعيشه، فالثقة والترابط واحلرية البد 
أن تسهم في بناء الشخصية املتمسكة 

باألخالق احلميدة. 
إلى متيز وزارة  وجتدر اإلشارة 
اخلارجية في اختيار وبناء الشخصية 
الديبلوماسية الكويتية بحسها القومي 
ووعيها الثقافي، ومــا تتميز به من 
رؤية استشــرافية، فجميع سفرائنا 
يتمتعون بجملة هذه الصفات اإليجابية 
واألخالق احلميدة، ومنهم على سبيل 
املثال ال احلصر(جمال النصافي، عزيز 
الظفيري)، باإلضافة  الديحاني، علي 
لسفيرنا (صاحب املدهال) الذي يتميز 
بالصفات اإليجابية واألخالق األصيلة 
وبانتمائه ووالئه للكويت وشــعبها 
وحكامها، عــالوة على ما عرف عنه 
من التعقل واحلكمة والعدالة وإنتاج 
األفــكار اإلبداعية من خالل البرامج 
واخلطط الهادفــة والتذكير اإلداري 
الرافــض للجمود الذهنــي، ناهيك 
عن القدرة الديبلوماســية باالتصال 
والتواصل مع جميع املكونات البشرية، 
ما جعله محط أنظار أصحاب القرار 
في دولتنا احلبيبة الكويت ليقع عليه 
االختيار ليكون سفيرا للكويت لدى 
العربية (عشت  الدول  منظمة جامعة 

يا أبا نواف).

مت التطرق إلى أزمة املناخ والتي تبقى 
املسألة التي تشكل القلق األكبر على 

املدى الطويل للدول العاملية.
٭ الفرص االقتصادية: 

أكثر  العاملــي االقتصادي  النمو 
شموال، حيث يجب أن تكون األولوية 
األولى توجيه االستثمار املستدام إلى 
االقتصادات التــي تعاني من نقص 
التمويل. التركيز على توسيع الوصول 
الرقمي، حيث يتم إضافة املزيد من 
التقنيات الرائدة لالقتصادات العاملية، 

تسريع التحول األخضر. 
٭ جتربة اإلمارات في تقصير أسبوع العمل:

باملنتدى االقتصادي  في جلسة 
العاملي في دافوس بسويسرا، ناقش 
اخلبراء فوائد أسبوع العمل ملدة ٤ أيام، 
وسلطوا الضوء على مدى تأثير مرونة 
العمل إيجابا على االحتفاظ باملواهب 

وانعكاسها على زيادة اإلنتاجية.
كانت جتربة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة منوذجا مهما للدراسة، بعد أن 
اعتمدت احلكومة أسبوع عمل أقصر 
في وقت ســابق من هذا العام، حيث 
أفــاد حوالي ٧٠٪ من املوظفني بأنهم 
يعملون بكفــاءة أكبر، في حني كان 
هناك انخفاض بنسبة ٥٥٪ في عدد 
الغائبني عن العمل، وفقا لوزيرة الدولة 

للتطوير احلكومي واملستقبل.

عندما أصبح للكويتيني دستور يدفع 
بهم إلى التطويــر والنهضة واألدب 
والفن، وكانت احملصلة هي لقب عروس 
اخلليج، ولكن لألسف - وكلمة احلق 
تقال - إن تلك املرحلة قد اضمحلت 
منذ عقود وأصبح املواطن اتكاليا ال 
يبالي وانعكاســها بأننا «على طمام 

املرحوم!»
نعود إلى البابايا، فنحن كبشــر 
نستطيع أن نتحكم في سرعة نضوجها 
القطــف فالضغــط والرطوبة  بعد 
يجعالنها تنضج في يوم واحد، وإما 
بالها، فبثالثة أو أربعة أيام، فسرعة 
انتقالنا ما بني تلك املراحل يعود كليا 
لنا، وكيفية تعاطينا لها يحدد إن كنا 
سوف نأكلها مرة خضراء أم حلوة 

صفراء.
١ - مشتقات ومرادفات:

بابايا + دميوقراطية = البابوقراطية
Papaya + Democracy =

Papayocracy

على من هو أضعف منه تكوينا كاملرأة أو 
كل من يتفاوت معه بالقوة اجلسمانية.
وكذلك األنثى هي صفات تكوينية 
جســدية منحها اهللا لها بهدف التكاثر، 
وتتساوى فيها األنثى باإلنسان واحليوان 
وليس فيها أي أفضلية، لكن عندما نأتي 
إلى معنى امرأة جند فيها كل الصفات 
الكرمية التي منحها اهللا لها عندما حتترم 
طبيعتها التكوينيــة وتعمل من خالل 
طبيعتها احلنونة والرحيمة التي خلقها اهللا 
عليها ومبا يتوافق مع صفاتها اجلسمانية، 
وبذلك حتقق هدف خلقها في هذه احلياة 
فهي السكن واألنس واأللفة والرحمة، 
وتقوم بدورها في تكوين أساسيات األسرة 
الكرمية واحلفاظ على كيان أسرتها من 

االنهيار والفشل. دمتم ساملني.

تدخل عليه تستقبلك االبتسامة العفوية 
التي ال يتحلى بها إال أصحاب (مداهيل 

الضيوف). 
يقول الشاعر:

عليك باللي مجلسه دوم مدهال
للضيف وافي ما يحسب اخلسارة
وال الردي يفطن على فقده ريال
داني عسى يخلف علينا مساره 

لقد عرف ســفيرنا الفذ بالوعي 
القومــي الداعم ألمتنــا العربية في 
كافة اجلوانب واملجاالت السياســية 
واالجتماعية والتربوية واالقتصادية، 
باإلضافة لكونه رجل اقتصاد ومتمرسا، 
فقد ضبط الهدر املالي وقنن املصروفات 
وجنى ثمــار ذلك وفقا خلطة القيادة 
السياسية العليا، ونحن كدولة صغيرة 
وشعب قليل ولدينا وفرة مالية عالية 
جدا البد أن يكــون لنا في كل دولة 
(مدهال)، والبد أن نطبق نظرية التفكيك 

يفرضهــا التغير املناخــي وجائحة 
كوفيد-١٩. إضافة إلى اآلفاق العاملية 

ومعدالت النمو املتوقعة. 
كما مت التطرق إلى املخاطر الرقمية 
مبعنى أن العالــم وصل إلى مرحلة 
حاليا، تكثر فيها التهديدات السيبرانية 
بطريقة أسرع من قدرته على استيعابها 
املخاطر  وإدارتها. ويشــير «تقرير 
العاملية» إلى أن الهجمات اإللكترونية 
بدأت تصير أعنف وأكثر شــيوعا، 
حيث أصبح بإمكان املجرمني استخدام 

تكتيكات الستهداف األضعف.
٭ السباق للفضاء:

انخفاض تكلفة إطالق الصواريخ 
الفضائيــة أدى إلى ســباق فضائي 
جديد بني الشركات واحلكومات. كما 

تيتلر»  «ألكســندر  االســكوتلندي 
الذي درس كيفيــة تلقي املجتمعات 
للدميوقراطية على مدى التاريخ حيث 
للدميوقراطية  أن هنالك دورة  وجد 
تتكون من ثماني مراحل وهي كالتالي 
اإلميان - الشجاعة - احلرية - الوفرة - 
الغرور - عدم املباالة، ومن ثم االتكالية 
التي تسقط بها وتعيد الدورة نفسها 
وهلم جرا على ذلك، وإنني أرى تاريخ 
الكويت احلديث من خالل هذه الدورة 

منحها اهللا لكل ذكر في هذه الدنيا من 
إنسان أو حيوان، وهي ترتبط بصفاته 
اجلنسية التي يحتاجها للتكاثر، وال تعني 
بأي حال من األحوال الهيمنة والسيطرة 

مكان متطرف عن السكن العائلي، وهو 
مؤسس الســتقبال املارة سواء كان 
بسابق معرفة أم كان دون ذلك، وهذا 
متاما وصف (مدهال بن جرمان) في 
العاصمة املصرية القاهرة، فقد استأجر 
الســفير الفذ دورا في أحد الفنادق 
الفاخرة وجعلــه (مدهال) للرجال أيا 

كان هؤالء الرجال. 
يقول األمير محمد السديري:
لعل قصر ما يجيله اظاللي

ينهد من عالي مبانيه للساس
ال صار ما هو مدهل للرجالي

وملجأ ملن هو يشكي الظيم والباس
وهذا توضيح آخر لكلمة مدهال، 
أي يدهل الرجــال في أي وقت كان، 
أما حرف امليم املضــاف فهو يرمز 
للمكان، هنا نقــف إجالال واحتراما 
للسفير صاحب املدهال، الذي يرحب 
بصدره قبل أن ينطق لسانه، فعندما 

٭ العضوية:
ويفرض املنتدى شــرطا وحيدا 
النضمام إلى عضويته، وهو أنه على 
املؤسســة الراغبة في االنضمام أال 
يقل دخلها السنوي عن مليار دوالر 
باإلضافة إلى دفع حقوق اشــتراك 
املنتدى بقيمة  وعضوية سنوي في 
١٢٥٠٠ دوالر. ماذا دار في املنتدى؟ 

٭ املخاطر العاملية:
وحول أبرز ما مت التطرق له في 
املنتدى العاملي هي املخاطر التي تهدد 
العاملي فــي ٢٠٢٢، وعن  االقتصاد 
الهجمات اإللكترونية (الســيبرانية) 
والســباق املتســارع نحو الفضاء، 
يشكالن تهديدين جديدين يضافان 
إلى مخاطر أخرى، موجودة أساسا، 

إهمالي نســيتها ألكثر من يوم مما 
جعلها تفسد وأصبحت غير صاحلة 
لألكل، والشاهد هنا أنني أريد أن أشبه 
الدميوقراطية ونضوجها بفاكهة البابايا، 
وعلى سبيل املزاح أردت أن أسميها 

.«(١)»Papayocracy البابوقراطية
فالبابوقراطية جميلة إذا أصبحت 
صفراء ومرة الذعة إن كانت خضراء، 
وإن لم تخــزن بالطريقة الصحيحة 
فســدت، وممــا قد الحــظ املؤرخ 

التي يتحلــى بها اإلنســان الفاضل 
كاملسؤولية والوفاء والصدق والعزمية 
والقوة والتوكل واإليجابية والفاعلية، 
أما الذكورة فهي الصفات الظاهرة التي 

عندما يكون احلديث حول شخصية 
ذات منابع ثقافيــة متعددة وأصول 
معرفية متنوعة، كشخصية السفير 
الكويتي لدى منظمــة جامعة الدول 
العربية سعادة السفير عبداهللا سرور 
اجلرمان، أو كما يحب أن يكنى (أبو 
نواف) صاحب البصمات الواضحة في 
مد جسور التعاون والتآخي والتعاضد 
والتالحم في العالقات العربية - العربية، 
فــإن مثل هذا احلديــث يحتاج إلى 
التمحيص والتحليل والبحث ودراسة 
العناصر احلقيقية التي تكونت منها هذه 
الشخصية الفذة، أقول فذة ألسباب 
عدة منها: التعامل مبسطرة واحدة مع 
اجلميع، سواء في العمل بوجه العموم، 
أو في مكتبه على األخص، أو في ديوانه 

(مدهال بن جرمان).
يقول الشاعر:

بيوتنا مدهال للضيف واجلار
وصدورنا.. بيبانها حامتيه!!

إذن يجب علينــا توضيح معنى 
كلمة (مدهــال)، وما هو الفرق بينها 
وبني كلمة (ديوان)، فكما هو معروف 
من تصاميم بيوت العرب حيث يكون 
الديوان جزءا أساســيا عند اجلميع، 
ال يخلو منزل من هذا املسمى الذي 
يستقبلون فيه معارفهم من الضيوف، 
املقصود أن الديوان هو لدى اجلميع 
مبختلف مشاربهم، لكن عندما نطلق 
كلمة «مدهال» فهذا األمر يختلف متاما، 
فاملدهال مكان يرمز للجود والكرم ألنه 

يعد املنتــدى االقتصادي العاملي 
دافوس أحد أكبر األحداث االقتصادية 
العاملية التي تنعقد بصفة سنوية بهدف 
مناقشة األوضاع التي شهدها العالم، 

املاضية واملستقبلية.
املنتدى على دراســة  ويركــز 
األسباب واحللول لألزمات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي يشهدها 

العالم واملجتمع الدولي.
كما أن املنتدى في األصل منظمة 
دولية غير ربحية مســتقلة، حتاول 
تطوير العالم عن طريق تشجيع األعمال 
القادة املجتمعيني  والسياسات وكل 

لتشكيل الرؤية العاملية.
٭ فكرة التأسيس:

تأتي فكرة املنتدى الذي أسســه 
األملاني  أستاذ األعمال واالقتصادي 
كالوس شــواب عام ١٩٧١ في مدينة 
كولوجني األملانية، ومت إنشاء مكاتب 
إقليمية تابعة للمنتدى في كل من بكني 

ونيويورك عام ٢٠٠٦.
فقد أطلقت تسمية دافوس على 
العاملي، دفواس  املنتدى االقتصادي 
نســبة ملنطقة دافوس في سويسرا 
التي ينعقد فيها بشكل سنوي، وهي 
املدينة التي تستقطب كل سنة أبرز 
الشخصيات واملفكرين في مجاالت 
االقتصاد واملال واألعمال والسياسة.

البابايــا فاكهة اســتوائية غنية 
باأللياف وقد ســماها املستكشــف 
«كريســتوفر كولومبوس» بفاكهة 
املالئكة عندمــا كان يقوم بصوالته 
وجوالته في أميركا اجلنوبية، وهذه 
الفاكهة تكون ذات طعم حلو إذا حتول 
غطاؤها من اللون األخضر إلى األصفر، 
وغالبا ما يتم توريد اخلضراء منها إلى 
جميع أنحاء العالم، وذات مرة اشتريتها 
من أحد مراكز التسوق بلونها األخضر 
اجلميل ولكن لم أستطع أكلها إال بعد 
عدة أيام بعد أن تتحول إلى صفراء 
وذلك من تلقاء نفسها، ومن ثم فقد 
وضعتها في الثالجة حتى تبرد وبعدها 
كافأت نفسي بهذه الفاكهة التي جعلت 
اإلسبان والبرتغاليني يستوردونها، 
وفي يوم مــن األيام قالت لي إحدى 
البابايا بكيس  أغلــف  أن  األصدقاء 
ومن ثم أضعها في املايكرويف، وهذه 
الطريقة قد جتعل البابايا تستوي في 
خالل يوم واحد، وذلك بسبب عوامل 
الضغط والرطوبة، ولكن مرة بسبب 

من املفاهيم التي البد لنا من التمعن 
والنظر فيها والتأمل في معناها الفرق 
بني معنى (رجل وذكر)، و(امرأة وأنثى). 
ال شك أن هناك فرقا كبيرا بني املعنيني، 

فما هو الفرق؟
اللغــوي هو: كل  الرجل باملعنى 
من ترجل وبادر في عمل شيء، وفي 
املعنى الشامل هو من عرف قيمته في 
احلياة ومهمته في الوجود وهدفه في 
هذه الدنيا، الرجولة هي االعتماد على 
النفس في حتقيق املراد والوصول إلى 
الهدف املرجو، وهو تكوين األســرة 
مبقوماتها السليمة. وهو أيضا يعني 
قوة الشخصية ومضاء العزمية ووضوح 

الصورة في فكر صاحبها.
الرجولة أيضا هي الصفات احلسنة 
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