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جاء االجتماع الصيني ـ اخلليجــي الذي عقد في اململكة 
العربية الســعودية مع رئيس جمهورية الصني شي جني بينغ 
«ضربة معلم» بامتياز وخطوة في الطريق الصحيح، حيث أسس 
النطالقة تاريخية في مختلف املجاالت، ومنها إقامة منطقة جتارة 
حرة مشــتركة وإنشاء مركز صيني ـ خليجي للطاقة النووية 
وعمل مجلس لالستثمار، واألهم هو تفعيل نظام الدفع والدفعات 
النقدية التجارية املتبادلة بالعمالت احمللية، وهذه األمور تفتح 
آفاقا لتقوية الشراكة مع اجلانب الصيني ودفعها نحو مسارات 
جديدة في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية. 
إن الصني في حاجة إلى شراكة استراتيجية مع منظومة دول 
مجلس التعاون، فهي تتموضع في قلب العالم القدمي، واملتحكم 
في أهم طرق ومعابر التجارة العاملية بني الشرق األقصى وأوروبا، 
واألهــم من ذلك كله ثراء دول اخلليــج مبوارد الطاقة التي ال 
غنى للصني عنها لتحريك عجلة اقتصادها الضخم املتســارع 
في النمو سنويا مبا ال يقل عن ٨٠٪، وتعتبر الصني اآلن ثاني 
أكبر مستهلك للنفط وثالث أكبر مستورد، ويشكل استهالكها 
املتزايد نسبة ٤٠٪ من تزايد االستهالك العاملي للذهب األسود.

إن حكمة منظومة دول مجلس التعاون واضحة، وكذلك «بعد 
النظر» لديهم وقراءتهم لتعدد األقطاب الدولي «القادم» والذي معه 
أصبح من الواجب تأكيد وجود عدد «غير محدود» من احللفاء 
وأيضا «العالقات احلسنة» مع «اجلميع» متاشيا مع هكذا تغيرات 
قادمة ال محالة، ولكــن في نفس الوقت ال تهدف دول اخلليج 
إلى االبتعاد عن باقــي «اآلخرين» في العالم أو إلغاء حتالفاتها 
القدمية، لكنها «مرونة» مطلوبة «مستقلة القرار» ضمن «حياد 
إيجابي صحي» يخدم مصاحلها ال يريد أن يكون ضمن «محاور» 
وصراعات أقطاب ليس لنا عالقة فيها كخليجيني وكعرب، ولكنه 
حياد إيجابي مطلوب يتعامل مع حقائق الواقع وتؤكده قراءات 
علمية تخصصية للسياسة الدولية حيث ال ضمان القتصاد أو 
أمن أو استقرار بدون وجود «دول» مؤسساتية راكزة في العمق 

تفكر في املستقبل ضمن خطط مصلحية.
لذلك ما حصل في االجتماع األخير هو«ضربة معلم» يقدم 
للخليــج مجاال للمناورة والتفــاوض واملنفعة ويعزز األهمية 
والنفوذ لها ضمن مشهد عاملي يعكس عمق التحوالت في البيئة 
االستراتيجية الدولية، حيث إن العالم، كل العالم يتغير ويتشكل 
من جديد من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد األقطاب، وهذا 
األمر ليس أمنيات ورغبات وأحالم يقظة، بل هو حركة على ارض 
الواقع، فلنالحظ جميعا ما حدث مؤخرا في تصويت الدول في 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة على إنشاء نظام اقتصادي عاملي 
جديد في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ والذي للمفارقة وافقت عليه جميع 
الدول العربية والشــرق األوسط ما عدا «الكيان الصهيوني»!، 
وهذا مؤشر ضمن مؤشرات كثيرة وخطوات متسارعة في العالم 
الذاهب لتعدد أقطاب القــوة الدولية، وهنا جناحنا كخليجيني 
وحكمة قيادتنا أننا لم نتأخر في ردة الفعل املناسبة وحتركنا 

مبا يفيدنا وال يضرنا.

الرؤية هي النظرة الشــاملة لتحقيــق أهداف محددة يتم 
الوصول بها الى مستقبل يضمن اقتصادا تنمويا فعاال مستداما 

مفعما بالرخاء والرفاه.
ولضمان جناح الرؤية املستقبلية احلقيقية فإنه من الواجب 
تأهيل وتسهيل كل السبل لتمكني هذه الرؤية من الوصول الى 
أهدافها. والرؤية الصناعية غالبا ما تكون في الدول التي تتمتع 
مبوارد طبيعية، حيث تشكل لديها نقطة االرتكاز لالنطالق نحو 
التنمية الصناعية، وذلك يكمن في تأهيل كل السبل من املواد 
األولية واألراضي الصناعية والتسهيالت االئتمانية عبر هيئاتها 

ووزاراتها مجتمعة وخبراتها الوطنية لتحقيق ذلك.
في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في املؤمتر 
األخير الذي عقد في الرياض قبل أسبوعني ذكر فيها ان رؤية 
اململكة املســتقبلية تتجه نحو حتويل أربعة ماليني برميل من 
النفط اخلام إلــى صناعة الكيماويات ذات قيمة مضافة، وذلك 
بتطبيق إحدى التكنولوجيات الصناعية احلديثة وهي حتويل 
(النفط اخلام إلى كيماويات) Oil to Chemical والتي بدأت بالفعل 

االستثمار فيها.
لقد آن األوان للدول النفطية مراجعة استراتيجيتها املستقبلية 
بالنظر الى الصناعة التي ترتبط مبواردها الطبيعية لتحقيق القيمة 
املضافة من تلك الصناعات، والتي تعود على مواطنيها بالرفاه 

االقتصادي واالجتماعي وضمان املستقبل لألجيال القادمة.

في أيام كورونا وصل سعر كيس 
البصل إلى سبعة دنانير بعد أن كان 
سعره دينارا ونصف الدينار، أما أزمة 
الدواء اليوم فتكاد تكون مشابهة إلى 
حد ما ألزمة البصل، ومن الطبيعي أن 
نستغني عن البصل، لكن من الصعب 
جدا أن نستغنى عن الدواء ألن ذلك 

قد يؤدي إلى وفاة مريض.
وتتشــابه األزمتان في مفهوم 
واحد وهو االحتكار، وقد اشــتهر 
بعض التجار بهذا السلوك، إذ يرى 
التاجــر منهم أنه من حقه أن يطبق 
سياسة االحتكار على بضاعته لكي 
يزيد أرباحه، وباملقابل من حق املواطن 
على احلكومة أن تبطل هذا االحتكار 
اخلالي من اإلنســانية واملبني على 
أساس إهمال حياة املرضى مقابل ربح 
الوكيل احمللي، فحياة املواطن بذمة 
احلكومة. واحلكومة لديها الكثير من 
األدوات والقوانني التي تستطيع من 
خاللها الوصول إلى عودة املياه إلى 
مجاريها الطبيعية بعد التحقيق في 
املشكلة ومعرفة األسباب احلقيقية 

في ظهورها على السطح.
وهناك مشــكلة قدمية مرتبطة 
بالدواء والتــزال قائمة حتى يومنا 
هذا، وهي مصانــع توطني األدوية 
في الكويت، وهي ال تخدم مصلحة 
الوكيل احمللي املعتمد على االستيراد، 
وال يلتفت إليها أحد إال بوقت األزمات 
فتعقد اللجان ألجلها، وهذه اللجان 
عبارة عن جعجعة بال طحني وسرعان 
ما تختفــي الرغبة بهذا االجتاه بعد 
نهاية األزمة، مــع العلم بأن جميع 
دول اخلليج قد أنشــأت ومنذ زمن 
العشرات من مصانع األدوية  بعيد 
على أراضيها، وهي اآلن تصدر لنا 
أدويتها عــن طريق الوكيل احمللي، 
وأصبح الوكيل احمللي في الكويت سيد 
املوقف أمام تراجع سيطرة احلكومة 
على سوق تصنيع واستيراد األدوية.

هناك حملة دولية غير مسبوقة 
تدعو لثقافة جديدة منكرة ضد الفطرة 
اإلنســانية الطبيعية، وهذه احلملة 
لألسف الشــديد ممنهجة ومنظمة 
ومدروسة وبرعاية عاملية ودول مؤثرة 
تهدف إلى دعم الشــذوذ مبا يعرف

بـ «املثلية اجلنسية» وهي أحد أشكال 
الشذوذ اجلنسي واضطراب الهوية 
واخلروج عن الفطرة الطبيعية السوية.
املثلية  الدولية لنشر  إن احلملة 
اجلنسية والشذوذ تتركز في أن هذه 
احلالة طبيعية وأنها سلوك مكتسب 
وفطري وانها ليست مرضا يستحق 
العالج، ويســمح ألي فرد في هذا 
العالــم بأن ميارس اجلنس مع ذات 
فصيلتــه، وهذا محــرم في جميع 

األديان السماوية.
وقصة قوم سيدنا لوط گ تعطي 
درســا ملن يدعو إلى إفساح املجال 
لنشر املثلية اجلنسية والتباهي بفعل 
هذا السلوك املقزز غير املرغوب في 
املجتمعات العربية واإلسالمية، والذي 
يسعى الغرب إلى نشره وترسيخه 
والدعوة إليه بحجة احلرية وممارسة 
احلب واالختيار بني الرجال والرجال 

والنساء والنساء.
اتقــوا العقــاب اإللهي ضد هذا 
الســلوك املضاد للفطــرة واحلياة 
الطبيعية، حيث حدث اســتئصال 
لقوم لوط بعقاب من السماء، فقال 
سبحانه وتعالي: (فأجنيناه وأهله إال 
امرأته كانــت من الغابرين وأمطرنا 
عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة 

املجرمني) «األعراف ٨٣-٨٤».
يجب تعزيز الدعــوة بقوة إلى 
احلفاظ على الفطــرة الطبيعية، ملا 
للمثلية اجلنســية من خطر يهدد 
املجتمع اجتماعيا وصحيا وأخالقيا 
ونفســيا وامنيا وينشــر الرذيلة 
الشذوذ  واملفاســد، وتعد ممارسة 
اجلنســي بوابــة انتحــار وتعاٍط 
للمخدرات وكل أنواع اإلجرام، وصدق 

الشاعر ابن الوردي حني قال:
من قال باملرد فاحذر إن تصاحبه

فإن فعلت فثق بالعار والنار
بضاعة ما اشتراها غير بائعها 

بئس البضاعة واملبتاع والشاري 
قوم صار اللواط اليوم مشتهرا

وشائعا ذائعا من غير إنكار
ذنب به هلكت من قبلنا أمم

والعرش يهتز منه هز إكبار

للشيء كن فيكون، مع أن بعض هذه 
املطروحة ليس باســتطاعة  الطلبات 
احلكومة حتقيق الربــع منها، وهذه 
حقيقة ال ينفع معها دغدغة املشاعر، 
ولهؤالء الســادة األكارم نقول املثل 
الســائر: إن أردت أن تطاع فاســأل 
املســتطاع، وهذا ال مينع من املطالبة 
بتحسني الظروف املعيشية للمواطنني 

وزيادة رواتبهم وما شابه ذلك.
وهذه أمور حسنة ومقبولة يفرح بها 
املواطنون، ولكن املطالب التعجيزية ال 
داعي لها حتى ال نصطدم بالواقع وتقع 
املشاكل التي نحن في غنى عنها، فنحن 
ال نريــد أن تعود األمور إلى ما كانت 
عليه في مجلس األمة السابق ويرجع 
الشد والتجاذب من جديد بني احلكومة 
واملجلس، بعد أن تنفسنا الصعداء وقلنا 
أنها انتهت، فاملطالبات الشعبية يجب أن 
تكون منطقية وحتمل صيغة اإلمكان 
وأال تتجاوز صالحيات احلكومة، وعلينا 
أن نستغل هذا االنسجام والتفاهم بني 
احلكومة ومجلــس األمة وهذا املناخ 
املالئم مبــا يعود بالنفع على الكويت 

وأهلها. ودمتم ساملني.

عاتق املواطن هذا العبء الثقيل بتحمل 
تكاليف عالجهم؟! أيعقل ذلك فتزداد 
التي  الثقيلة  التزاماته فوق األعبــاء 
يتحملها كل رب أسرة، وبالتالي تزداد 
همومه بدال من أن يعيش براحة على 
أرض وطنه دون قيــود مادية تثقل 
كاهله وجتعله يشعر بإحباط في ظل 

تفاقم احتياجاته دون جدوى!.
املرأة الكويتية إذا كان لديها أبناء من 
زوج غير كويتي ماذا عليها أن تفعل؟ 
وما ذنبها وهي تعيل أسرة وتراعيها، 
وكل راع مســؤول عن رعيته، نحن 
ال نعترض على أي قرار، لكن نرجو 

اللطف فيه.
نرجو مــن وزير الصحة د.أحمد 
العوضي أن ينظر بعني العطف على 
أبناء الكويتية املتزوجة من غير الكويتي 
وأيضا مراعاة الفئات التي ال يسمح 
دخلها بهذا املبلغ، الســيما إذا كانوا 
من أصحــاب األمراض املزمنة الذين 
يحتاجون إلى الدواء بصورة مستمرة 

ونحن نطمع بكرمكم وبإنسانيتكم.

الرياضية التي ترهلت وجتاوزها الزمن 
وباتت شاهدا على حال الرياضة بالكويت 
كيف تريدون إجنازات وكؤوسا وانتم 
ال تنفقون على الرياضة والرياضيني! 
كيف يتفــرغ الالعبون وهم غير 
مطمئنــني علــى مســتقبلهم وعلى 
رواتبهــم؟ أهكذا تنهــض الرياضة؟! 
الرياضة تنهــض مبيزانيات ضخمة 
وعلم وتدريب واستقدام الكفاءات من 
املدربني العامليني الرياضية تنهض عندما 
تصفو النفوس ويعرف كل منا قدره 
وال يتدخل فيما ال يعرفه وال يفهم فيه، 
الرياضة تنهض عندما تنتشر املنشآت 
الرياضية والنوادي في كل بقاع الكويت، 
انظروا كيف أنفقت وكيف تنفق دولة 
قطر على منشآتها الدولية وكلنا شاهد 
كأس العالم في قطر، أسأل اهللا أن ترجع 
الرياضة في بلدي الكويت إلى ســابق 

عهدها آمني.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشــعبها ومن عليها من املخلصني، 

اللهم آمني.

اللغة العربية بســبب سوء استخدامها 
وتركيكها مبفردات دخيلة.

عربيا وخليجيا.. مت تكرمي الشاعر 
الكويتي القدير عبدالعزيز سعود البابطني 
حلصولــه على جائــزة األمير عبداهللا 
الفيصل ألفضــل قصيدة مغناة (واهللا 
لن أسالكم) التي غنتها املطربة اللبنانية 

والء اجلندي.
والكل يشهد للشاعر واألديب الكويتي 
عبدالعزيز البابطني اهتمامه باللغة العربية 
وما تقوم به مكتبة البابطني بجهود ثقافية 
وفكرية في البالد وسمعتها الطيبة خارج 
الكويت أيضا.. وكعضو في مكتب التنال 
- الكويت نحن علــى موعد معكم من 
وطننا بانطالقة نحو حماية موروث اللغة 
العربية والعمل علي تصحيح املسارات 
املنحرفة خطوة بخطوة، ألن لغتنا العربية 
حفظ لهويتنا بني األمم، وقوة حضارية 

توحد أوطاننا.

يدور بني احلكومة ومجلس األمة منذ 
بداية الفصل التشريعي احلالي، ففي 
هــذه الفترة الحظنا أن بعض أعضاء 
مجلس األمة املوقريــن أثقلوا كاهل 
احلكومة بطلباتهم املتتالية والكثيرة، 
وهي ما يســمى بقرارات شــعبية، 
واحلقيقة أن بعض هذه الطلبات معقول 
ميكن تنفيذه، إال أن البعض اآلخر غير 

معقول وال ميكن تنفيذه.
والسؤال: هل احلكومة متلك عصا 
سحرية حتقق من خاللها كل ما يطلبه 
السادة األعضاء، أو أن احلكومة تقول 

باملواطنة  بالك  للجميع، فما  ممدودة 
الكويتية وأبنائها، ماذا يفعل من ليست 
لديهم القدرة املادية على دفع تكاليف 
العالج من أبنائها: هل يتوقفون عن 
العالج؟ هل نحن مستعدون ملشاهدة 
أعداد كبيرة من هــذه الفئة تئن من 
املرض بسبب أن املادة غير متوافرة 

لديهم.. ال أعلم!
وبالنظر إلى جانب آخر، ســنجد 
أن كل أسرة كويتية لديها من يعمل 
في بيتها ســواء سائق أو خادمة من 
جنســيات مختلفة، فهل نرمي على 

اهللا، والدعم الال محدود من الدولة ومن 
الشهيد الشيخ فهد األحمد واجليل املاسي 
من الالعبني املخلصــني الذين تفانوا 
إخالصا من أجل الكويت ورفع اسمها 
عاليا، أما اآلن فالرياضة ال حتصل على 
االهتمام الكافي، قارنوا بني ما تنفق أي 
دولة باخلليج على كرة القدم وما ننفق 
نحن على هذه الرياضة، قارنوا بني ما 
يحصل عليه الالعب في الكويت ومع 
أي دولة خليجية، انظروا إلى منشآتنا 

التنال العربي، وحقيقة تتحدث اجلهود 
عن نفسها وما قام به املركز طوال العام 

من فعاليات وأنشطة.
وما حث عليه د.عبدالرؤوف زهدي 
رئيس مكتب التنال العربي األم في مؤمتر 
صحافي في الكويت، من بذل اجلهود 
احلثيثة للحد من التدهور احلاصل في 

بالطبع ال، لن نقول ذلك بل ســنطلب 
أكثر وأكثر يقول عمرو بن معد يكرب 

الزبيدي:
إذا لم تستطع شيئا فدعه

إلى ما تستطيع وجاوزه 
واإلنسان بطبعه له نفس ال تشبع، 
كلما أخذت شــيئا طمحت إلى سواه، 
وكأننا ال نعرف شيئا اسمه املعقول، 
فخيالنا واسع وطموحاتنا ال تنتهي وال 
تقف عند حد، وال شك أن املبالغة في 
طلب األشياء غير مستحبة، وقد سقت 
لكم هذا املثل وأنا أتابع مثل غيري ما 

الكويت أم للجميع حتنو وال تقسو، 
وبالتالي يجــب أن نتجاذب أطراف 

احلديث في فحوى هذا املوضوع.
لنفكر بصوت عال لنضع احللول 
الكويتية  املرأة  أال تستحق  املناسبة، 
أن حتصل على حقوقها وأبسطها أن 
تداوي وتعالج أوالدها على نفقة الدولة 
التي لن تقصر مع أحد، بل واحتوت 
اجلميع بحنيتها ولم يقف خيرها على 
من هم فيها بل خيرها وصل إلى كل 

بقاع العالم.
نعــم إنها الكويــت يدها اخليرة 

الثمانينيات ونحــن ندق أبواب كأس 
العالم والعلم الكويتي يرتفع عاليا خفاقا 
في إسبانيا، وتساءلت: ملاذا حققنا تلك 
اإلجنازات وقتها ونعجز عنها اآلن؟ لقد 
حققت إجنازاتنا الرياضية وارتفع علمنا 
في كأس العالم ألن الرياضية كانت تلقى 
التشجيع من راعي الرياضة في الكويت، 
طيب اهللا ثراه، الشيخ فهد األحمد لقد 
حصدنا املراكز القيادية في االحتادات 
العاملية ووصلنا إلى كأس العالم بفضل 

ديســمبر في مقر املنظمة في باريس. 
ويأتي شــعار االحتفال باللغة العربية 
لهذا العام بعنوان «مساهمة اللغة العربية 

بإثراء الثقافة واحلضارة اإلنسانية».
 كويتيا.. أثمرت اجلهود في توسيع 
ثقافة اللغة العربية ورقعتها، عن طريق 
الثقافية واللغوية ومنها مكتب  املراكز 

هذا مثل جميل يقول: إن أردت أن 
تطاع فاطلب املستطاع، وهو واقعي فيه 
حكمة ملن يتدبره، فاهللا سبحانه وتعالى 
يقول: (ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت)، وعلى 

نفس السياق يقول جرير الشاعر:
ما كلف اهللا نفسا فوق طاقتها

وال جتود يد إال مبا جتد
ثقوا متاما أننا لو طبقنا هذا املثل 
في حياتنا وجعلناه نهجا لنا الرحتنا من 
املشاكل، ولزالت همومنا، وسارت أمورنا 
في االجتاه الصحيح، ولكننا أبناء آدم ال 
يعجبنا العجب وال الصيام في رجب، بل 
ال نلتفت لهذا املثل، وال يعنينا بشيء، 
فنحن نريد أن تنفذ طلباتنا وتتحقق 
وبأقصى سرعة ممكنة، وهذا أمر شبه 
مستحيل وإن حتقق فإمنا يتحقق في 
األحالم التي نراهــا في املنام أو في 
األفالم، فالواقع شيء واخليال شيء 
آخر، والعقــل واملنطق يرفضان هذا 
املبدأ، وحتى لو افترضنا جدال أن كل 
طلباتنا التي نريدها ونطالب بها حتققت 
وحصلنا عليها، فهل ســنقول كفاها 
املولى ونقف عند هذا احلد ونقتنع؟ 

بلدنا دائما وأبدا بلد اخلير والعز، 
ومؤخرا أصبح لها لقب خاص ألفعالها 
الذي شمل اجلميع،  الطيبة وخيرها 
الكويت بلد اإلنسانية والرحمة واحملبة 
الكثيــر والكثير،  واملــودة وأعطت 
وعطاءاتها المتناهية، تزهو مبواقفها 
السخية وتشمل بحبها كل من سكن 
على أرضها الكرمية. لكن ماذا حدث؟ 
أصبح مــن اختلطت دماؤهم العربية 
بالكويتية، ومن هــم أبناء للمواطنة 
الكويتية يعاملون معاملة مغايرة عن 

املواطن الكويتي!
قــرارات وزارة الصحة اخلاصة 
برسوم صرف األدوية في املستوصفات 
والعيادات اخلارجية واملستشــفيات 
نحترمها طبعا، وتطبق وتنفذ، لكن هل 
أقرت هذه الرسوم بخطة مدروسة، وهل 
تشمل هذه الرسوم الفئة التي تربت 
وترعرعت على أرض هذا الوطن املعطاء 
ممن لهم حصــة من حقوق املواطنة 
الكويتية التي تكون أمهم؟ أم يعامل 
هؤالء معاملــة الغرباء على أرضهم؟ 

كأس العالم بدولة قطر األجمل تنظيما 
في العالــم، وكل اجلهات في قطر من 
املاليني  املسؤولني اجتمعوا الستقبال 
والتنظيــم الرائع خلروج أكثر من ٨٠

ألف متفرج من املدرجات خالل دقائق 
دون ازدحام وكان النهائي من األرجنتني 
وفرنســا هو األجمل في تاريخ كأس 

العالم.
 وقد أشــاد صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وكذلك سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصبــاح، مبا وفرته قطر من 
اســتعدادات كثيرة وإمكانات متميزة 
وعالية املستوى وما وفرته لتنظيم هذا 
احلدث العاملي ليخرج بكل هذه الروعة.

ومع فخرنا بهذا اإلجناز القطري، 
إال أن القلب يعتصره األلم والعني تبكي 
دامعة على ما أصاب الرياضة الكويتية 
وما آلت إليه حالنا في مجال الرياضة، 
وبخاصة كرة القدم، اللعبة الشــعبية 
األولى في العالم، تذكرت كيف كنا في 

نحتفل واألمم املتحدة باليوم الدولي 
للغة العربية في ١٨ ديســمبر كل عام، 
تلك اللغة التي أنزل اهللا بها الكتاب املبني 

والذكر احلكيم، القرآن الكرمي.
وتعود بنا املناسبة للتذكير بأهمية 
اللغة العربية فــي بلداننا بعد االمتزاج 
اللغــات األجنبية األخرى  الثقافي مع 
املوجودة في العالــم، مما جعل الكثير 
من بلدان العالــم املتقدم يقوم بفرض 
الدراســات حول هذه اللغة وقواعدها 
وبالغتها وإعجازها، كما أن اللغة العربية 
فرضت نفسها للتدريس بها في اجلامعات 
األجنبيــة اخلاصة إلــى جانب اللغتني 
الفرنســية واإلجنليزية وغيرهما، مما 
يعزز فكرة أهمية اللغة العربية ومكانتها 
في العالــم، كما نظمت «اليونســكو» 
مبناســبة االحتفال باليوم العاملي للغة 
العربية لعام ٢٠٢٢، سلسلة من حلقات 
النقاش والفعاليات الثقافية في يوم ١٦

وقفة

احلكمة اخلليجية 
في زمن تعدد 

األقطاب
د.عادل رضا

رمبا كثير مثلي ال يتابع الكرة وليست من اهتماماته 
أبدا، لكن ما أذهلني في كأس العالم هذه السنة استضافته 
في دولة عربية خليجية نكــن لها كل االحترام واحلب 
والتقدير، في دولة قطر احلبيبة بقيادة ســمو الشــيخ 
األمير متيم بن حمد، الذين أبهروا العالم مبا قدموه من 
إجناز وجناح وإبداع وتنظيم، جعل العالم بأجمعه يلتفت 

لنا بفخر واعتزاز وتقدير.
والــذي أعجبني أكثر الترابط بــني الناس في جميع 
جنسياته وعرقه ودينه، السعادة التي رأيتها في الوجوه، 

التآلف والرحمة واحملبة.
جمعتنــا لعبة واحدة نزعت منا العــداوة والكراهية 
وتأصلــت فكرة التعايش الذي ينبغي أن منارســه في 

حياتنا، وأال نفرق بني أحد أبدا.
تأصلت فكرة احلب على أرض الواقع الذي ينبغي أن 
نعيشــه في حياتنا، سئل أحدهم كيف أنه قد بلغ الـ ٥٠
عاما ولكنه كأنه في الثالثني؟ فقال واهللا لم أجد شيئا في 
حياتي أفضل من احلب، أن ميأل قلبك باحلب وأن تعيش 

بحب ال تكره وال حتقد وال حتسد. 
بالفعل واهللا إننا نعيش حياتنا وكأننا في كأس العالم، 
ستختلف حياتنا متاما، لن جند في حياتنا الشر والسوء، 
سنجد الراحة والطمأنينة والرضا، فنحن بشر خلقنا من 

تراب وإلى تراب!

نغم وسط النشاز

بصمة كأس 
العالم!

 @Y _ ALotaibii يوسف فيصل العتيبي

رأي نفطي

الصناعة.. 
رؤية

@hamad _ alterkaitحمد التركيت

حجوة وطاري

أبناء الكويتية.. 
يدفعون في بلد اإلنسانية

 alayaaf _٧٩@hotmail.com دالل العياف

صراحة

أين الرياضة 
بالكويت؟

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

سلطنة حرف

اللغة العربية.. 
قوة توّحد 

هويتنا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كلمات ال تنسى

إن أردت
أن تطاع

مشعل السعيد


