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 في الصـميم
مبناسبة تأخر هطول املــطــر، يعرف الكويتيون 
أهازيج يرددها األطفال حتى مين الله علينا باملطر 
فيقولون : طق يا مطر طق بيتنا عتيج مجلسنا حديد 

طق يا مطر طق . 
مرزوق يبي حليب، واحلليب عند البقر، والبقر يبون 
حشيش، واحلشيش يبي مطر، واملطر من الله، ال إله إال 

الله . 
طق يا مطر وغــرق مجلسنا ، ومجلسنا يبيله حل 

واحلل عند احلكومة طق يا مطر طق .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

ylawfirm@ يعقوب ال�صانع

اذا لم يتغير املشهد السياسي الذي نعيشه منذ قضية دخول املجلس خالل 
هذه املواءمات بني الفرقاء ، سنبقى نحوم حول الذوات املتشائمة ، ليس كل 
من ينتمي للحراك واملعارضة همه االستقرار وكذلك من ينتمي للفريق اآلخر 
، سئمنا من التشكيك والتخوين ، وال فادت انتخابات وال عبرتوا قبول العفو ، 

نرجسية

NaderAlMansour@  نيييادر املييني�صيييور

قاعد أشوف حمالت إعالمية هاأليام ناس تبي تسيء حق ناس وناس 
تبي تكسر عظم ناس،، وفلوس باملاليني ترمى هنا و هناك للحرب اإلعالمية.. 
ال تكونوا وقوداً لهؤالء  بدون تشجيعكم وتداولكم ملنشوراتهم فلن تنجح 

خططهم..

AlsaifEmad@  عماد ال�صيف

إذا كنا منلك ج��زءا من اإلنصاف واملوضوعية والعدالة والصدق مع 
النفس والضمير احلي بأننا علي قسوة انتقادنا وانفعالنا في مهاجمته أحيانا 
واختالفنا معه في كثير من قراراته اال الرجل جنح ورفاقه األبطال في قيادة 

السفينة الي بر األمان وزير الصحة باسل الصباح شكرا.

dralghanim@ د. عبدالليه الغامن

باملختصر لو فتح باب متحيص اجلنسية لكشف املزورين لتحول الكثير 
من دعاة احلراك إلى نعام.

rmalghanem @raihanaRG

بعض ال��ذي��ن استغربوا مستوى اخل��ط��اب ف��ي تسريبات ال��ن��واب، لم 
يستهجنوه عندما صدر من نفس النواب،  وبشكل أسوأ ، وبتصرفات مخجلة 
، داخل قاعة عبد الله السالم ،، بل صفقوا لهم وأش��ادوا بفعلهم. انكشاف 

التناقض.

mbuyabis@  م�صاري بوياب�س

عدم استقبالكم في تركيا اشد مرارة من عدم عرض البيان عليكم اشوف ما 
سويتوا هاللويه!!!!! مشكلتكم مو البيان و عدم عرضه عليكم،،،مشكلتكم ان 

اصحاب الشأن كشفوا موضوعكم للكل و هذه هي الضربة املؤملة

Shaima K @shaimakohari

كيف أضّل إبليس البشر؟ استخدَم أدواته لتعطيل أهم عبادة في القرآن .. 
) التفّكر (

 Fuad A. Alkandari  @falkandari60

اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه، اللهم اجعل نحرة 
في كيده فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه 
واجعله يذبح نفسه بنفسه، اللهم اضرب الظاملني بالظاملني واخرجنا من بني 

أيديهم ساملني غامنني ...

إرسل كلمة  »اشتراك«

سعودي يبيع صقرًا بـ405 
آالف ريال.. ليزوج ابنه

استفاد صائد صقور سعودي من إقامة مــزاد في 
“نادي الصقور السعودي” ليبيع طيراً التقطه في 
سماء طريف )شمال السعودية( مببلغ قياسي وهو 

405 آالف ريال سعودي.
وكــان “الطاروح” )الصّقار( وابنه الــذي يدعى 
شادي قد قضيا يومني في االنتظار والترقب الصطياد 
هذا الصقر وجنحا أخيراً في الظفر به باستخدام شباك 
الصيد، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر مت بيعه في 

مزاد.
وأعرب االبن شادي، في حديث لـ”للعربية.نت”، 
عن سعادته الكبيرة بالصفقة التي ستمكنه من تسديد 
ــال: “اعتدُت الذهاب إلــى الطرح  نفقات زواجــه. وق
ــدي منذ الصغر، في هواية  وصيد الصقور مع وال
ــدادي، لكن هذه هي املــرة األولــى التي  ورثتها عن أج
نعرض فيها طرحنا في منصة مــزاد نــادي الصقور 

السعودي”.
وكشف شادي عن مواصفات الصقر الذي مت بيعه، 
حيث يبلغ من الطول 15 إنشاً، وعرضه 15.50 إنش. 
وقد كانت املنافسة عليه مثيرة، حيث انطلق املزاد 
مببلغ 100 ألف ريــال، واستمرت املزايدة حتى ظفر 
به مالكه اجلديد، بعد أن أوصل املزايدة إلى 405 آالف 

ريال.

ستصبح مواطنة عادية.. 
أميرة اليابان حتتفل بآخر 

عيد ميالد إمبراطوري
احتفلت األميرة اليابانية ماكو بعيد ميالدها الثالثني، 
أمس السبت، وهو عيد ميالدها األخير باعتبارها من 
ــرة اإلمبراطورية، وذلــك قبل زواجها من  أعضاء األس
صديقها بعد أيــام. فزواجها من كي كومورو، وهو من 
عامة الشعب، يوم الثالثاء يعني أنها ستصبح مواطنة 
عادية مبوجب القوانني التي تنص على أن عضوات 
ــرة اإلمبراطورية ال ميكن أن حتتفظن بوضعهن  األس

امللكي بعد مثل هذا الزواج.
ونشرت وكالة البالط اإلمبراطوري صوراً ملاكو وهي 
تتجول في األراضي اإلمبراطورية مع أختها الصغرى، 

لكن األميرة لم تدل بأية تعليقات مبناسبة عيد ميالدها.
وأثـــارت اخلطبة التي استمرت ثــالث ســنــوات بني 
ــرة مــاكــو وكـــومـــورو جـــدال وصـــل إلـــى الــوصــف  ــي األم
بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو 
متورط في فضيحة مالية. وكانت الوكالة قد قالت في 
مؤمتر صحفي في أوائل أكتوبر، إن األميرة ماكو أصيبت 
باضطرابات بسبب التدقيق اإلعــالمــي املكثف الــذي 

تعرضت له خطبتها.

جانب من مزاد الصقور
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كتاب »مجالس التأثير« من منشورات شركة 
العبيكان لعام 2021 )وتوزيع جرير(، وهو 
عــبــارة عــن 400 صفحة، يتضمن 20 قصة، 
تشمل: األدب والشعر واألخالق والتربية واملال 
والسياسة والنجاح والتحفيز وتطوير الذات 
والقيادة. جميعها حتت مظلة ترسيخ القيم 
الفاضلة .. القيم الفاضلة التي أمتها نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم، وكانت هي رسالته “إمنا 

بعثت ألمتم مكارم األخالق”.   
وسبب اختياري لهذا العنوان “مجالس 
التأثير: عندما تأسرك القصة بكل تفاصيلها”، أن 
ما من مجلس، وال تربوي، وال منبر، وال سياسي 
يحسن استخدام القصة في خطابه إال وأرهفت له 
األسماع ، وأسر القلوب والعقول، وكان حلديثه 
تأثيرا واضحا بينا. فاملؤثرون من الــقــادة ال 
يلجئون إلى إلقاء األوامر بل إلى اإلقناع، وأفضل 
وسائلهم هي القصة، حيث التفاعل بني املشاعر 
واملشاهد واألصوات، ومحاولة العقل التلقائية 
الربط بني خبراته وأحــداث القصة واالنسجام 
معها. تفاعل داخلي مدهش ال تستطيع احلقائق 
ــاءات أن تفعله، بل  ــص وال البيانات وال اإلح
حتسنه القصة التي يستطيع من خاللها القادة 
املؤثرون تسويق رغباتهم وقيمهم وأفكارهم 
وأحالمهم، وإيجاد أمل ومعنى حلياة أتباعهم. 

. Facts tell، stories sell :يقول األمريكان
والقصة فاكهة املجالس، ومتعة احلديث، 
ـــدان  ـــة الــنــفــوس واألب ونــزهــة األذهــــان، وراح
املتعبة. من خاللها ترق املشاعر، وتؤسر القلوب، 
ـــالق، وتغرس  وتصنع الــعــقــول، وتعلم األخ
املــبــادئ والقيم، وتشكل امليول واالجتــاهــات، 
ورمبا تكون بداية التأثير والتغيير وشرارتهما 
التي تريد. ثلث القرآن قصص يقصها الله حلبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم عبرة وموعظة 
وسلوانا، احتاج إليها سيد البشر وهو يصنع 
رجاله ويبني دولته ويقيم شرع ربــه، فكيف 

مبن دونه؟ 


