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املنتخب السعودي
حقق املفاجأة

وعبر املستحيل

املوقف السياسي

عبد احملسن محمد احلسيني

حدثان متقاربان، ال يبعد بينهما إال شــهر واحد، 
نعتــز بهما ونرى فيهما املعرفــة والثقافة والهوية، 
األول محلي وميثله (معرض الكويت الدولي للكتاب)، 
الذي انطلق في ١٦ من الشهر املاضي، والثاني عاملي 
(اليوم العاملي للغة العربية)، وسينطلق في ١٨ من شهر 

ديسمبر املقبل.
سأبدأ باحلدث الثاني (اليوم العاملي للغة العربية)، 
الذي حددته األمم املتحدة بتاريخ ١٨ ديسمبر من كل 

عام، في سياق االحتفال باللغات األم.
ودائما خالل هذا االحتفال، ما يستحضرني قول 
أمير الشعراء أحمد شوقي في وصفه للغة (الضاد):

إن الــذي مأل اللغات محاســنا
جعل اجلمال وسره في الضاد

كما يحضرني قول شــاعر النيل حافظ إبراهيم، 
وهو يتحدث على لسان اللغة العربية التي تنعي حظها:

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي
وناديت قومي فاحتسبت حياتي

رموني بعقم في الشباب وليتني
عقمت فلــم أجزع لقول عداتي

إلى أن يقول:
أنا البحر في أحشائه الدر كامن

فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني

ومنكم وإن عز الدواء أســاتي
للزمــان فإنني فال تكلونــي 

أخاف عليكــم أن حتني وفاتي
لقد شرح الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، بأبيات قليلة 
حال اللغة العربية، التي جتد التجاهل من أبنائها، بل إن 
هناك تفاخرا بني األسر في أن أطفالها ال يتقنون اللغة 
العربية، قراءة وكتابة، بقدر ما يتقنون لغة أجنبية أخرى، 
وكأن في ذلك فخرا، وإنني ال أجد فيه إال تهميشا لدور 
اللغة العربية، التي تعبر عن هويتنا العربية، التي يجب 

أن ندافع عنها بكل طاقاتنا وإمكاناتنا.
ثــم نتحدث عن العرس الثقافــي الكويتي (معرض 
الكتاب)، والذي- لألسف- توقفت إقامته خالل السنوات 
العجاف، التي عاشها العالم خالل جائحة «كورونا»، التي 
أدت إلى تعطيل كل مناحي احلياة اقتصاديا واجتماعيا 

وثقافيا وفنيا.
وها هي احلياة الثقافيــة تعود إلى أرض املعارض، 
ويقام معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي القى ترحابا 
كبيرا من اجلمهور، الشغوف باملعرفة، واملتابعة لألنشطة 

الثقافية، املصاحبة للمعرض.
ومع كل ذلك نطمــح ألن يكون املعرض فرصة لنا 
جميعا لاللتقاء ومتابعة اجلديد في عالم النشر والتبادل 
الثقافي بني مختلف العقول العربية، وباملناســبة أثني 
على الرقابة وفسحة احلرية املتاحة للكتاب مبا ال ميس 

الثوابت واخلطوط احلمراء.
إن الكويت - بفضل اهللا- ومنذ القدم داعمة للثقافة، 
ومشــجعة للفكر واآلداب والفنون، وستعود - إن شاء 
اهللا- كما كانت ســابقا بفضل أبنائها الشباب املبدعني، 
احلريصني على حتصيل الثقافة واملعرفة مبختلف منابعها.

وظيفة ال يعلم بها إال القليل، هي وظيفة «ناظر مدرسة 
داخلية» ضمن أقسام مؤسسات عقابية إصالحية «مساجني» 
ينفذون أحكاما قضائية صدرت بحقهم، ويقضون سنوات 
حكمهم التي تتراوح لبعضهم بني سنوات ثالث أو أكثر، 
وحفاظا على مستقبلهم الدراسي وفرت لهم الدولة الرعاية 
التربوية، باإلضافة إلى إعادة تأهيلهم «رعاية اجتماعية، 

ونفسية، ومهنية، وتأهيلية».
ناظر هذه املدرســة شخصية تربوية من نوع خاص 
فهو مرب فاضل حتكمه وظيفته التربوية، يقوم بتنفيذ 
متطلباتها وفق التصنيف والتوصيف الوظيفي امللزم به 
فــي عالم التدريس، وهذا أمر ليس غريبا على من يتبوأ 
هذا املنصب، لكن أن يكون في نفس الوقت ناظر مدرسة 
وسجانا فهذا يحتاج إلى وقفة، سألته: كيف توفق بني مهامك 
الوظيفية التربوية كناظر مدرسة تنفذ إستراتيجية تعليمية 
تربوية موكلة إليك، وبني قيادة جهاز من مدرسني تربويني 
تتعاملون مع طلبة مساجني تتصف جرائم بعضهم بشديدة 
اخلطورة ويقضون سنوات عقوبتهم في هذه املؤسسة؟ 
قــال: فعال إنها مهام مزدوجة كوني ناظرا ملدرســة 

داخلية «داخل مؤسسات عقابية».
ويكمل: حتى أجنح فــي مهامي، أقوم وبالتعاون مع 
وزارة التربية بوضع خطط محكمة لتدريس وتعليم نزالء 
هذه املؤسســات الذين يحتاجون منا جهودا مضاعفة، 
لقد اعتدنا واملدرســون الذين يعملون معي على تكوين 
عالقة وثيقة مع اجلهاز الفني العامل بهذه املؤسســات 
العقابية تقوم على حتديد هدف وغاية واحدة وهي إنهاء 
فترة احملكومني وإعادتهم للمجتمع عناصر صاحلة وقد 
اجتازوا فترة عقوبتهم، وسنوات الدراسة املقررة عليهم 
بنجــاح، وهذه اخلطط بل والــرؤى ال تخرج عن الغاية 
األسمى وهي احملافظة على بعض احملبوسني من أبنائنا 
ممن حادوا عن طريق الصواب، فمنهم من ارتكب جرما 
بدوافع وأسباب تتطلب مني التركيز على تعديل سلوكهم 
داخل املدرسة ومن ثم املجتمع اخلارجي، لذا يتطلب ذلك 
جهدا مضاعفا للتعامل معهم من جانب وللحفاظ عليهم 
وعلى اآلخرين خالل فترة تلقيهم الدراسة داخل أسوار 
مدرســتي من جانب آخر. كمــا أن ضمان جناح تلقيهم 
الدروس وااللتزام بقوانني املدرســة، مســؤولية ال تقل 
أهمية عن إحكام الســيطرة عليهم أثناء وجودهم داخل 
مؤسساتهم العقابية، أي أن األدوار التكاملية بيني وبني 
اجلهاز الفني في هذه املؤسســة شديد التماسك وفائق 
التنســيق، وندرك احتمالية قيام بعض الطلبة املساجني 
باستغالل تواجدهم داخل املدرسة واعتقادهم أنهم يقضون 
فترة نزهة ويستغلون الوقت بارتكابهم أفعاال مرفوضة، 

وهذا لم ولن يحدث.
سألته: ما أصعب موقف مررت به وكيف تعاملت معه؟ 

ضحك وقال: ال تفصل مهامــي وأعمالي عن أعمال 
اآلخرين في املؤسسات العقابية، نحن فريق واحد يحمل 
إستراتيجية محكمة غايتها إعادة احملكومني «احملبوسني» 
للمجتمع، وقد صلح حالهــم وأنهم لن يعاودوا ارتكاب 

اجلرائم «وهذا أملنا املنتظر».
قلت: مرب فاضل وســجان حكيم وشــخصية تربوية 

ديبلوماسية رائعة!

زّف لنــا مجلس الوزراء في 
املوافقة  جلسته األخيرة بشرى 
على مشروع مرسوم العفو اخلاص 
بتنفيذ مدة العقوبة املقيدة للحرية 
احملكوم بها على عدد من املواطنني 
الكويتيني في جرائم مختلفة، وقعت 
خالل الفترة من تاريخ ٢٠١١/١١/١٦
حتى ٢٠٢١/١٢/٣١، وتشكيل جلنة 
للنظر في كشوف احملكومني الذين 
ينطبق عليهم هذا العفو، برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الوزراء،  الدولة لشؤون مجلس 
وعضوية كل مــن النائب العام 
ووكيل وزارة الداخلية، على أن 
إعداد  يفرج عن احملكومني فور 
الكشوف، وذلك استكماال للرغبة 
السامية واملبادرة األميرية، وإعماال 

ألحكام املادة ٧٥ من الدستور.
ملــف العفو جــاء مبوافقة 
ومباركة كرمية من ســمو العفو 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا.
عفو األميــر عن أبنائه ليس 
بغريب، فقد سبق وأن صدر عفو 
سابق عن عدد من املواطنني الذي 
كان له آنذاك األثر البالغ في نفوس 
الكويت، وأهالي احملكومني  أهل 
الذين التأم شملهم بأبنائهم املعفو 
عنهم، كلمات الشكر والثناء تقف 

عاجزة أمام هذا العفو الكرمي. 
أيادي اآلباء واألمهات ارتفعت 
إلى سماء تتضرع إلى اهللا أن مين 
السمو  العفو صاحب  أمير  على 
األمير الشيخ نواف األحمد مبوفور 
الصحة والعافيــة، وأن ميد في 
عمره على مكرمته في لّم شمل 
األيام  احملكومني بأسرهم خالل 

املقبلة.
اآلن، ومع قرب انتهاء وطي 
لزاما على  العفو، أصبــح  ملف 
احلكومــة، ومجلس األمة العمل 
اجلــاد والتعاون فيمــا بينهم 
العالقة  امللفات  ملعاجلة وحل كل 
مثل القضية الصحية واإلسكانية 
والتعليمية والتركيبة اإلسكانية 
والتوظيف، وحتسني دخل املواطن 
والسيطرة على ارتفاع األسعار.

الشــعب ما زال ينتظر من 
احلكومة واملجلس اإلجناز احلقيقي 
والذي لــن يتحقق إال بحل هذه 
إلى  امللفات حال جذريــا.. ومنا 
أعضاء السلطتني تعاونكم مطلوب 

في املرحلة املقبلة.

استطاع منتخب اململكة العربية 
السعودية لكرة القدم أن يحقق 
مفاجأة بطولة كأس العالم «قطر 
٢٠٢٢»، بــل وواحــدة من أكبر 
مفاجــآت املونديــال على مدى 
تاريخه، وذلك بفوزه على الفريق 
األرجنتيني املرشح للفوز بكأس 
العالم ٢٠٢٢، وأن يعبر املستحيل.

نعم متكن املنتخب السعودي 
الذي  الهزمية مبيسي  أن يلحق 
يتربع على عرش أحسن العبي 
العالم منذ سنوات، وال شك أن هذا 
الفوز الكبير الذي حققه الفريق 
السعودي ســيكون حافزا ألن 
التقدم لتحقيق  الفريق  يواصل 
إجناز غير مسبوق والفوز بكأس 

هذه البطولة.
ويعتبر هذا الفوز لـ «األخضر» 
العربية  للكرة  السعودي مكسبا 
من احمليط إلى اخلليج، وقد تابعت 
جميع الشعوب العربية املواجهة 
الفريق الســعودي  الكبرى بني 
واملنتخب األرجنتيني، وتفاعلوا 
مع كل لعبة، وفرحوا جميعا من 
قلوبهم بهذا الفوز الكبير للفريق 
الســعودي، ونتمنى أن يحالف 
الفريق القطري احلظ في مباراته 
املقبلــة وكذلك نتمنــى للفريق 
أن يحالفهما  التونسي واملغربي 

احلظ في مبارياتهما املقبلة.
املناسبة إال  وال يسعنا بهذه 
أن نحيي سمو ولي العهد صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، قائد النهضة في الشقيقة 
اململكة العربية السعودية، وحتيا 

السعودية.
واهللا املوفق.

األلفة بني اإلخــوان، وأضافت لثقافة 
الشعوب زادا من املعرفة والعلوم، بل 
وغرست باألرض منشآت رياضية فخمة، 
حفظت خير البالد، واستثمرته وجعلته 
ذخرا يخدم أجياال عديده من شــباب 
الوطن، ليس هذا فحسب فقد اكتسب 
شباب قطر خبرات اإلعداد والتنظيم 
وقبلها شــجاعة وإقداما وجرأة سمو 
األمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة 
وســمو األمير متيم بن حمد، بقبول 
التحدي الصعــب، والثقة بأبناء قطر 

بأنهم قادرون على التنفيذ. 
بامتياز مع  الدوحــة  اليوم، فازت 
الترتيب، وكمال  الشرف، بدقة  مرتبة 
املرافق، وحســن  التنظيــم، وجودة 
املواطنني  اإلدارة واالستقبال، وتهيئة 
واستعدادهم لهذا احلدث الفريد، وشهادة 
اعتراف عاملية مبقدرة العالم الثالث على 

تنظيم البطوالت الكبرى..
لدولة قطر ولســمو األمير  حتية 

ولشعب قطر. 
دمتم ودامت إجنازاتكم وأفراحكم.

البرامج وأسمائها والتنويع واالبتكار في 
بالفعل كنتم جنودا  النقل واملواضيع، 
لنقل الصورة واحلدث أوال بأول وبجميع 
حلظات العرس الكروي جلميع املشاهدين 
الذين لم يستطيعوا احلضور ملونديال 

«#كأس_العالم_قطر_٢٠٢٢».
٭ باقات من الورود بعطر الياسمني إلى 
أهلنا في قطر على حفاوتكم وكرمكم 
واستقبالكم لضيوف مونديال «#كأس_

العالم_قطر_٢٠٢٢»، شكرا من القلب على 
كل ما تقدمونه وما زلتم تقدمونه خلدمة 
الوطن ولنجاح املونديال، شكرا من القلب 
لنقلكم صورة مشــرفة للكرم العربي 
وحتضره وثقافته للشعوب األخرى، 
كنتم وما زلتم يا أهل قطر صورة مشرفة 

للشعوب العربية.
٭ مسك اخلتام: ربي يحفظ قطر ويحفظ 
قيادتها الرشيدة ويحفظكم يا أهل قطر.

التدخني وانت ممسك بسيجارتك، فهذا 
لن يؤثر فيهم ولن يحببهم بالصالة.

افهــم أن إدراك ابنك للصالة ليس 
كإدراكك! فأنت استمعت لسنوات كثيرة 
عن أهميــة الصالة وقصــص مؤثرة 
ومواقف عن الصالة حتى منا في قلبك 
حب الصالة، ولكن ابنك لم يســمعها 
فطبيعي إدراكه لقيمة الصالة ليس مثلك 
وهنا نعرف اخلطأ عندما نغضب الغضب 
الشديد جتاه تقصيرهم الطبيعي للصالة 
فنحن نستصحب ما عندنا من توقير 
للصالة ونستغرب من إهمال أبنائنا لها.
عدم تخويفهم بالنار! فهم ليســوا 
مكلفني أساسا حتى يعاقبوا بدخول النار! 
لم يبلغوا سن التكليف، فنرغبهم ونحبب 
الصالة لهم باحلديث عن فضائلها وأجرها.

وفي املقال القادم سنتحدث بإذن اهللا 
عن طرق عملية لتحبيب أبنائنا وبناتنا 

في الصالة.

من ثقافته وبصيرتــه وهذا هو الهدف 
من وراء القــراءة كطاعة مفروضة على 
العبد الصالح فينعكس ذلك على صالح 
سلوكه وزيادة في حصيلة قيمه األخالقية 
واالرتقاء بعبادة اهللا عز وجل، فأين تتجه 

ثقافة القراءة اليوم؟
برأيي أن الرواية التي تكتسح أغلب 
املبيعات واإلنتــاج األدبي اليوم - إن لم 

تصقل:
- ثقافــة تاريخية صحيحة أو اجتماعية 

أو دينية.. إلخ.
- تنمية اللغة البالغية للقارئ.

فإنها مضيعة للمال والوقت، ودعوه 
للغــو واللهو، ومن خــالل مقالي ادعو 
املختصني واملؤسسات التعليمية الصغرى 
والكبرى إلى تكثيف الندوات في توجيه 
نظرة الشباب للقراءة املثمرة بعيدا عن 
العقيمــة، وأن ترفع من مهارات التقييم 
والنقد البناء واالختيار النوعي للقراءة، 
وبهذا ســوف نرفع من اإلنتاج العلمي 
واألدبي في االختيــار األمثل في إنتاج 

الكتب بشتى أوديتها اجلميلة.

فليسجل التاريخ باحلبر القطري أنها 
دولة قطر فلتحيــا قطر وليحفظ اهللا 
سمو األمير الوالد وسمو األمير متيم 
وشعب قطر، وتعجز مفردات اللغة عن 
الشكر واالمتنان للجهد اجلبار والكرم 
الالمحدود حتى رأينا ثمرة هذا العمل.

إن دولة قطر أثبتــت أن الرياضة 
والروح واألخالق الرياضية، صنعت ما 
لم تصنعه السياسة والديبلوماسية، فقد 
صفت النفوس، وطيبت اخلواطر، وعادت 

والبسمة والتنوع والتقدم في اإلعالم 
القطري، ببرامجكم وفواصلكم اإلعالمية 
واإلعالنية أظهرمت التقدم اإلعالمي ليس 
فقط القطري بل العربي بني اإلعالم العاملي 
أيضا، chapeau جلميع مسؤولي القنوات 
القطرية احلكومية واخلاصة في انتقاء 

الصالة. 
ال تسأل سؤاال مباشرا عن الصالة 
حتى ال يكــذب عليك، بل ذكره مبوعد 
الصالة حتى يصلي واترك له مساحته 

اخلاصة.
ال تأمر بفعــل أنت ال تأتيه! ال تأمر 
بالصالة وانت ال تصلي، ال تأمر بترك 

الذاتية التي ال تناســب الذات اإلنسانية 
بوجه العموم إمنا هي آراء شخصية متثل 

صاحبها.
- توجيــه أهداف الفئة العمرية املذكورة 
أعاله إلى أمرين مهمني أال وهما: املادية 

- والشهرة.
الســابق كان غالبية اإلجنازات  في 
العلمية والثقافية واألدبيــة والتنموية 
والتخصصية هدفها إيصال علم ينتفع 
به من حيث زيادة املعرفة واإلثراء بشكل 
عام، وكانت األدبيات تنمي لدى القارئ 
أمرين مهمني: الثقافة واللغة، وكان القارئ 
يشتري الكتب ذات املعرفة العلمية وذات 
الطابع النوعي الذي يثري فكره وترفع 

للقطري أن يفتخر بهذا اإلجناز، فليسمح 
لي أنا اخلليجي بأن أشاركه هذا الفخر، 
وكأنني أسمع ابن عمي القطري وهو 
يقول لي: يحق لنا أنا وأنت أن نفخر. 
فإن كان أبناء عمومتي ذهبوا وسافروا 
وتغربوا ليشاركوا في كأس العالم هناك، 
فأنا أحضرت لهم كأس العالم هنا على 
أرض اجلزيــرة العربيــة وبأحضان 
اخلليج وفي الدوحة، وهذا ال يعجزنا، 
انه كأس العالم بلون العروبة واإلسالم 

باالرتقــاء والتطور والتقــدم العربي 
واخلليجي، «شكرا #متيم_املجد».

٭ باقات من الورود جلميع اإلعالميني 
القطريني سواء في القطاع احلكومي أو 
اخلاص ملا قدمتموه وما زلتم تقدمونه 
من برامج تتســم باحلفــاوة والطيبة 

فضال من اهللا جل جالله.
وقبل معرفة أي توجيه هناك نقاط 

ال بد أن نتفق عليها:
اهللا لن يسألك ملاذا ال يصلي ابنك؟ بل 
ملاذا لم تذكر ابنك بالصالة. وهذا يخفف 
عنا جتاه أبنائنا ويجعلنا ال نخســرهم 
بسبب الضغط الذي يجعلهم يكرهون 

العلمي أو التاريخي أو العلمي.
ومن جهة أخرى، راقبت توجه اجلمهور 
في اقتناء الكتب خاصة الفئة العمرية بني 

١٢ و٢٥ عاما وكانت كالتالي:
- اعتماد شراء الكتب على الكم وليس 
على النوع وهذا مؤشــر على انخفاض 
الوعي الثقافــي لديهم والتي من واجب 
املؤسسات التعليمية صقل النظرة الثقافية 

القتناء الكتاب.
- الشهرة سبب جلذب هذه الفئة وحفل 
التوقيع الذي يــروج للكتب الهزيلة مع 
احترامي للتعب املبذول - التي ال جتدي 

بالنهاية إال اللغو والهزالة الفكرية.
- بعض الكتب بها من اخلواطر والتنمية 

إنها دولة قطر، األم الولود الودود، 
حملت مسؤولية استضافة كأس العالم 
في أرضها، فســعت وشقت، وبنت، 
وأرست وعمقت قواعد الرياضة العاملية، 
عانت الكثير، من ثقل املسؤولية، رغم 
قساوة الظروف احمليطة، وحجم التحدي 
العاملي، ولسعات احلاقدين وسمومهم، 
لكنها األم حتمل جنينها وتغذيه وحتميه، 
وتغرس فيه من صفاتها، وتعطيه من 
مالمحها، وتسخر كل قواها، لتراه يكبر 
يوما بعد يوم، ورغم شدة اآلالم، يقترب 
يوم شروق شمس الواحد والعشرين 
من نوفمبر عام ٢٠٢٢م، إنه يوم والدة 
وافتتــاح كأس العالم لكرة القدم، ذلك 
اليوم الذي ال ينسى أبهر العالم بالتنظيم 
العالية، وملســات  والترتيب والتقنية 
اجلمال القطــري، والطابع اخلليجي، 
العربي، وســماحة اإلسالم  والسحر 
وانضباطه، والترفيه البريء، والفنون 

اجلميلة.
الكرة األرضية  إنها قطر مبساحة 
بشــعوبها بأزيائها ولغاتهــا، إن كان 

٭ «حبكــم».. «حياكم».. وبغيرها من 
كلمات الترحيب استقبلت قطر العالم في 
مونديال «#كأس_العالم_قطر_٢٠٢٢»، 
ولم تقتصر دولة قطر الشقيقة على تلك 
الكلمات في استقبال الزائرين فقط بل 
قام اإلعالم القطري سواء احلكومي أو 
اخلاص بتوظيف تلك الكلمات لتصبح 
عناوين وأسماء أغلبية برامجهم املبثة 
اخلاصة مبونديــال «#كأس_العالم_

قطر_٢٠٢٢».
٭ باقات من الــورود مع رفع التحية 
والقبعة لقيادة دولة قطر وعلى رأسهم 
سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطــر، حفظه اهللا ورعاه، وجميع 
القائمني على مونديال «#كأس_العالم_

قطر_٢٠٢٢» على كل ما قاموا به إلجناح 
املونديال وإظهاره بصورة مشرفة التي 
العالم بأكمله  أعطت بصمة مؤثرة في 

الصالة عمود الدين، واحلمد هللا كثير 
من اآلباء واألمهات يحرصون على أبنائهم 
بأن يغرسوا قيمة الصالة في نفوسهم، 
ولنقرأ حديثا عــن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص «مروا 
أوالدكم بالصالة لسبع سنني واضربوهم 

عليها لعشر» رواه الترمذي.
فالتوجيه النبــوي أن نعلمهم وهم 
صغــار ألنها تكون أخف وأســهل إذا 
تعلموها وهم في هذه الســن وتكون 
أصعب إذا كبروا فهي خمس صلوات في 
النهار والليل ومن ثقلها طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تخفيفها عن األمة عندما كانت خمسني 

صالة!
هل تخيلت؟ أي بعد كل نصف ساعة 

نصلي!
ولكن احلبيــب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص طلب 
التخفيف من رب العزة فخففها الى خمس 
مع بقاء أجر اخلمســني فاملقصود أنها 
خمس في العمل وخمســون في األجر 

سعدنا كثيرا بعودة معرض الكويت 
الدولي للكتاب من بعد انقطاع لفترة بسبب 
كورونا، وكانت هناك الكثير من اإلنتاج 
الثقافي واألدبــي والعلمي الرائع لكتاب 
فاضلني تُشكر جهودهم على مساهمتهم 
في إثــراء املعرفة العصرية، ولكن تبقى 
نسبة ال يستهان بها من بني هؤالء (شباب 
وشابات) محط انتقاد كظاهرة ثقافية جديدة 
نابعة من وراء املادية التي صنعتها وسائل 

التواصل االجتماعي.
إنها ظاهرة تطرق أبواب اخلطر الثقافي 
والفكري املنعكس على شباب اليوم، إنها 
ظاهرة متتاز بضعف العائد الثقافي، وهي 
حاله مصطنعة تختبئ وراء كواليسها املادية 
بامتياز، فإن ما يحدث على ساحة املعرض 
شيء غريب يدعو للتأمل والوقوف عنده، 
حيث األضواء املسلطة على بعض مشاهير 
السوشيال ميديا والشباب املبتدئني الصغار 
«إال من رحم ربي» صانعي الروايات والذي 
أغلب إنتاجهم ينحصر حول ٣: خواطر 
وأشــعار - روايات - تنمية ذاتية، بعيدا 
عن تسليط الضوء على الكتب ذات الطابع 

الغمندة

لغتنا اجلميلة.. 
ومعرض الكويت 

الدولي للكتاب
Malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

عماريات

مربٍّ فاضل 
وسّجان 

حكيم
د.ناصر أحمد العمار

محلك سر

 كأس العالم
 قطر ٢٠٢٢

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

نقطة تربوية

كيف
نحبب أبناءنا 

في الصالة؟
عبداهللا الدوسري

للسطور عنوان

ظاهرة ثقافية
شيخة العصفور

ملن يهمه األمر

جناح قطر 
بالتنظيم.. 
فوز عظيم

s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي


