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الغزو العراقي الغاشم
“الوطن شجرة طيبة ال تنمو إال في تربة
التضحيات وتسقى بالعرق والدم” ( ..ونستون
تشرشل)
يعود مصطلح “الوطنية” باإلجنليزية
 Patriotismإلى كلمة يونانية “باتريوتس”
و “باتريا” تعني عشيرة ،وأراد اليونانيون
قدمياً الذين يعودون لدولة مشتركة إلى متييز
أنفسهم عن البرابرة املنظمني عشائرياً ،ثم
دخلت الكلمة إلى اللغة الرومانسية في القرن
السادس عشر ،وأصبحت قيد االستعمال في
اللغة اإلجنليزية خ�لال العصر اإلليزابيثي،
الوطنية مفهوم حديث لكن لها امتدادات قدمية
تتمثل في حب الديار ،ذلك الشعور الغريزي
الذي يبدأ بدائرة انتماء لألهل ،ثم تتسع الدائرة
للبلدة (القرية) ،ثم تتمدد للمنطقة ،ثم للبلد
(الدولة) ،ثم للحضارة ،ثم للعالم اإلنساني،
والتعريف املعياري للوطنيّة في املعاجم هو
حب الفرد لبلده.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب األم��ري��ك��ي م����ارك ت��وي��ن:
“الوطنية هي أن تدعم بالدك في جميع األوقات،
وحكومتك عندما تستحق ذلك” .الوطنية ليست
بالشعارات ،وق��د يتعامل معظمنا مع ذكرى
الغزو العراقي الغاشم برؤية تاريخية يغلب
عليها الطابع الرومانسي الساذج ،فالكويت
بلد التضحيات ورحم الله من ضحى و استشهد
على أرض��ه��ا م��ن أج��ل الغالي والنفيس ،لكن
من غير اإلنصاف أن نبالغ في الفخر باملاضي
ثم نخفق في ق��راءة احلاضر ،فما هي رسالتنا
للعالم عندما نكرر بعض الكلمات “لن ننسى”
ولن”نسامح”  ،هل عدم نسياننا للحدث جعلنا
أفضل مم��ا كنا عليه قبل 1990-8-2؟؟ أم
حكومات ال��ي��وم أف��ض��ل م��ن حكومات م��ا قبل
 1990-8-2من حيث اإلدارة واتخاذ القرارات
احلكيمة؟؟ هل نحن اليوم أكثر متاسكاً للفزعة
الوطنية من أجل نهضة الوطن؟؟
ذك��رى ال��غ��زو تعتبر صفحة م��ن صفحات
التاريخ و تعاطينا مع احلدث يجب أن يكون من
خالل املتحف واملدرسة واملكتبة ،وليس ذكرى
عالقة في أذهاننا وأح��ادي��ث شعبية يومية،
ع��ادة ال��دول والشعوب عندما تخرج من أزمة

أو ح��رب تعود
أقوى من جديد،
وتعمل جاهدة
الس����ت����ع����ادة
مكانتها و قوتها،
وال����ش����ع����وب
ت��ص��ب��ح أك��ث��ر
إص���رارا ً على إزال��ة املعضالت بإضاءة شعلة
العمل والتطور واإلن��ت��اج ،في األزم��ات دائماً
تصنع املعجزات ،فمثالً خرجت أملانيا واليابان
من احلرب العاملية الثانية مدمرتان بشكل كبير،
لكنهما لم تدفنا رأسيهما حتت التراب ،بل نهضتا
من حتت احلطام لتعودا إلى قائمة أفضل البلدان
تطورا ً في العالم في شتى املجاالت املختلفة.
ف��ي أغسطس م��ن ك��ل ع��ام ،نستذكر ذك��رى
الغزو العراقي الغاشم ،و يستذكر اليابانيون
“برسالة سالم” حادثة سقوط القنبلة الذرية
التي استهدفتها أمريكا على مدينة “هيروشيما”
عام  1945أعقاب احلرب العاملية الثانية ،ويقدّر
ع��دد اخلسائر البشرية مب��ا ال يقل ع��ن 140
أل��ف قتيل من سكان املدينة ،حيث مت إص��دار
قانون في عام  1949باعتماد املدينة رمزا ً دائماً
للسالم ،وتتبوأ ال��ي��وم “هيروشيما” مراكز
متقدمة باملساهمة في الناجت القومي احمللي من
خالل السياحة وصناعة السيارات وغيرها،
ما يهمنا هنا هو كيف استطاع الشعب تغيير
ال��ص��ورة الذهنية للحرب وال��ه��زمي��ة وروح
االنتقام إلى عمل وتنمية ورسالة سالم.
فما أحوجنا اليوم إلى شعب خالب ومنتج
وإدارة قوية و حكيمة تفكر بتنويع مصادر
الدخل ونهضة اقتصاد البلد ،من خالل اإلخالص
ف��ي العمل وإت��ق��ان��ه ،فنحن نعمل ألنفسنا و
لوطننا ومجتمعنا وليس ملصلحتنا الشخصية
والعائلية ،العمل يجب أن يكون ب�لا تدخل
الواسطة ومقاومة ال��رش��وة والفساد بكافة
انواعه ،وهذا ما فعلته الدول التي أعادت هيبتها
وعظمتها واستطاعت أن تبني قوتها من جديد.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
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اإلكثار من تناول «األرز» يزيد
من خطر الوفاة بأمراض القلب
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في الصـميم
ما تنبأ به بل غيتس من أن العالم سيواجه كارثة أكبر
من جائحة «كورونا» ،وسيذهب ضحيتها أكثر بكثير من
البشر ،مؤشر خطير يحتاج إلى االستعداد ..بعد أن كثر
الفساد في البر البحر مبا كسبت أيدي الناس كل االحتماالت
متوقعة..
عبث البشر وتسابقهم من أجل زيادة الترف واستخدامهم
مواد مضرة بالبيئة أدى إلى كوارث بيئية يذهب ضحيتها
آالف البشر..
يجب على األمم املتحدة إصدار قوانني مُلزمة متنع العبث
بالبيئة ألن الضرر يقع على اجلميع .

طبق من األرز

يعد األرز ه��و ال��غ��ذاء األس��اس��ي ف��ي دول
مختلفة من العالم ويعتمد عليه املاليني من
الناس في البلدان النامية في طعامهم بشكل
أساسي ،ويشكل في أغلبها طبقا رئيسيا.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية،
وج��د علماء أن تناول الكثير من األرز يزيد
م��ن خ��ط��ر ال���وف���اة ب���أم���راض ال��ق��ل��ب بسبب
احتوائه على مستويات منخفضة من الزرنيخ
الطبيعي ،وفقا لوكالة سبوتنيك.
ورجحت دراسة أن نحو  25%من مستهلكي
األرز في بريطانيا ،معرضون ملخاطر كبيرة،
حيث يواجهون خطر الوفاة بسبب أم��راض
القلب واألوعية الدموية.
وأوضحت ال��دراس��ة أن امل��ادة الكيميائية
تتجمع بشكل طبيعي في احملصول ،والتي
ارتبطت كثيرا ً بأمراض مثل السرطان املرتبط

بالنظام الغذائي وأمراض الكبد ،وفي احلاالت
اخلطيرة ميكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وعلى الصعيد العاملي ،تشير التقديرات إلى
أن الزرنيخ في األرز هو املسؤول عن أكثر من
 50ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.
وقال البروفيسور ديفيد بولي من جامعة
مانشستر ،املشارك في الدراسة :إن “ 25في
املئة من مستهلكي األرز في إجنلترا وويلز قد
يكونون معرضني بشكل أكبر خلطر الوفاة
ب��أم��راض القلب واألوع��ي��ة ال��دم��وي��ة بسبب
التعرض للزرنيخ” .ويقترح فريق الباحثني
تناول أن��واع مختلفة من األرز حتتوي على
نسبة أق��ل من الزرنيخ مثل األرز البسمتي،
معتبرين أن األرز خيارا صحيا مناسبا ،إلى
جانب تناول مجموعة متنوعة متوازنة من
املواد الغذائية األساسية.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet

سيدة جزائرية تنجب خمسة
توائم بصحة جيدة!
أجنبت سيدة جزائرية ،خمسة توائم ،في والدة قيصرية،
بوالية عني الدفلى ،جنوب غربي العاصمة اجلزائر ،وتتمتع
األم والرضع اخلمسة بصحة جيدة ،بعد عملية الوالدة.
يقف إلى
وظهر أحد أف��راد الطاقم في مقطع فيديو وهو ُ
جانب املواليد اخلمسة ،قائال إن فريقا طبيا أش��رف على
العملية ،لكنه لم يشر إلى وزن الرضع ،يحسب سكاي نيوز
عربية.
وحظي اخلبر بتفاعل على املنصات االجتماعية ،وأعرب
معلقون عن سعادتهم بسالمة األم واألبناء اخلمسة ،وهم
جميعا من الذكور.
ويعد التوأم املؤلف من مولودين األكثر شيوعا ً بني البشر،
لكن عدد األجنة قد يزيد في بعض األحيان.
وحسب بيانات جامعة ستانفورد األمريكية ،فإن إجناب
التوأم ال يشكل سوى  % 3من إجمالي الوالدات بشكل عام.
وتشير املؤسسة األكادميية ،إلى أن عدة عوامل تتحكم في
إجناب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم في العمر بالنسبة
لألم ،فضال عن العامل العرقي ،وسجل اإلجناب لدى املرأة.

عائلة فلسطينية تطلق اسم
«بيروت» على مولودتها اجلديدة
تضامن ًا مع الشعب اللبناني

Omar AlShehabi @omaralshehabi
بعد كارثة بيروت املفروض ال أحد في دول اخلليج يجيب طاري

خصخصة املوانىء ومصانع الكهرباء واملياه مرة ثانية .تخيل تعطي

الهوامير هذه القطاعات اللي تعتمد عليها أرواح الناس ليتحكموا فيها
كملكهم اخلاص من دون مساءلة.

 @Nasser_Aleidanم .نا�رص العيدان

على #وزير_العدل #فهد_العفاسي تقدمي مشروع تعديل على

املرسوم  74/1979واستثناء #ابناء_الكويتيات (من أي جنسية)

ومتكينهم من متلك العقار اذا ورث��وه عن والدتهم ..ألن��ه حق لهم

ولوالدتهم ،أما اجبارهم على بيع العقار خالل سنة أو عرضه باملزاد

بسعر مكسور ..فهذا تعسف وظلم! #الكويت #حقوق__املرأة

 @DrAlsenanد عبداللطيف ال�سنان

تكاد تكون مقبرة البقيع في املدينة املنورة

هي األكبر على مستوى العالم واألقدم وفيها ما يقارب  10آالف

قبر صحابي رضي الله عنهم وغير ذلك

ومع ذلك فلن جتد أضرحة أو مقامات أو غيرها مما في الدول

األخرى ألنها دولة التوحيد

وهذا من أسباب نصر الله للمملكة السعودية وحفظها

 @derbas82ال�سياحة  -حممد الدربا�س

سلة امليد صايرة اغلى من تذكرة كويت اسطنبول كويت

� @roooowyأروى الوقيان

من االم��ور احملبطة أحيانا في العمل اخليري ،مقابلة االحسان

باالساءة ،من فترة طلب مني شخص نصلح سيارته والتكلفة  ٨٠دك،

و ألنها مصدر رزقه وديناها الكراج ،من ورانا طلب تغير قطع غيار
وغيره ب ،٣٠٠من وراي املتطوع دبر له املبلغ ،يوم واحد ما رد على
تلفوناته دز له صحيفة شتامي ويدعي عليه

 @DrJamal11د .جمال املال

الطفلة «بيروت»

أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنني ،على طفلتها
اجلديدة اس��م “بيروت” في إش��ارة تضامنية مع الشعب
اللبناني.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت “الثالثاء” املاضي
انفجارا ً هائال ،أوقع عشرات القتلى ،وآالف اجلرحى.
وال تزال عمليات اإلنقاذ مستمرة في محيط املرفأ ،حيث
أعلنت احلكومة اللبنانية عن فتح حتقيق موسع ملعرفة
مالبساته واجلهات التي تسببت في االنفجار.
وسارعت الشعوب العربية وحكومات عدد من الدول
العربية والغربية ،إلى تقدمي املساعدات الطبية والغذائية
الالزمة ملساعدة لبنان على جتاوز آثار الفاجعة ،فيما أرسلت
أخرى مستشفيات ميدانية وأطقما طبية.
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واشنطن بوست األمريكية..

املستشفيات األمريكية تطالب احلكومة الكويتية منذ سنني

مايقارب 700مليون دوالر فاتورة العالج باخلارج !
حلها سهل

كل عضو أرسل شخصا للعالج باخلارج
يخصم من رصيدك البنكي املبلغ

البعض ذهب ليضيف على حساب الدولة

ويعتقد أن من حقه ذلك
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