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د.جاسم المطوع 

3 أفكار حتول حزنك إلى سعادة
كلما رأيته أو جلست معه يتحدث عن 

املآسي التي مرت عليه واملواقف احلزينة 
التي عاشها، ولم أسمعه يوما يتحدث 

بإيجابية أو بنفس سعيدة، فقلت له: هل 
تعلم أن ما تفعله بنفسك هو »انتحار 

شيطاني«، فقال بعدما قطع حديثه 
احلزين: وماذا تقصد؟ قلت: إن من 

وسائل تثبيط اإلنسان ويأسه وإحباطه 
أن يذكره شيطانه بآالمه وأحزانه حتى 
يعيش كئيبا وال يتذوق طعم السعادة. 

قال: وما عالقة الشيطان باحلزن؟ قلت: 
لقد أخبرنا اهلل تعالى بأن من أهداف 

الشيطان أن يجعل املؤمن حزينا )إمنا 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 
وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهلل وعلى 

اهلل فليتوكل املؤمنون(، فالشيطان يسعى 
إلى حزنك ويجعلك تتذكر املواقف األليمة 

في حياتك والذكريات احلزينة، فإذا 
استجبت له صرت تستحضر اخلياالت 
اليائسة واملثبطة والظنون السيئة حتى 

يأكل بعضك بعضا، مثل احلالة التي 
تعيش أنت فيها اآلن، فوجهك شاحب 

وجسدك هزيل كأنك تعذب نفسك 
بنفسك.

قال: وماذا أفعل؟ قلت: اعلم أن في كل 
مصيبة فرجا، وفي كل مشكلة فرصة، 

وفي كل محنة منحة، وإن مع العسر 
يسرا، فاجعل عينيك ترى جوانب اخلير 

في االبتالء حتى تكون سعيدا، واآلية 
التي ذكرتها تفيد بأن املؤمن ال يضره 

الشيطان بشيء )ليحزن الذين آمنوا 
وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهلل(، 

فاملؤمن نفسه مشرقة وخواطره إيجابية 
وروحه مطمئنة وتراه مبتسما حتى في 

أصعب اللحظات، كما قال الشاعر في 
أحكم بيت قالته العرب:

 ولرمبا ابتسم الكرمي من األذي        
وفؤاده من حره يتأوه 

فأنت تستطيع أن تصف نفسك وصفا 
سلبيا مثل »مزمار احلي ال يطرب«، 
فتكون محبطا يائسا من مجتمعك 

ومن حولك، وتستطيع أن ترى نفسك 
)كالشامة( متميزا في مجتمعك وبلدك، 

وهذا الفرق بني النظرتني اإليجابية 
والسلبية. 

قال: إن ما تقوله صعبا، قلت: هو ليس 
صعبا لو توكلت على اهلل تعالى، ولهذا 

قال اهلل في نهاية اآلية )وعلى اهلل 
فليتوكل املتوكلون(، أما اذا استسلمت 
لشيطانك فإنه سيجعلك حزينا دائما، 
وسأذكر لك ثالثة مواقف في حتويل 
احلزن الى سعادة، األول مع أحمد بن 
حنبل رحمه اهلل )املولود 241هـ، 780م 
وهو فقيه ومحدث وعالم(، فإنه تعامل 
بإيجابية مع من أراد أن يجعله يحمل 

في قلبه على صاحبه، حيث قال )عبداهلل 
الوراق كنت في مجلس أحمد بن حنبل 
فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس 
أبي كريب، فقال: اكتبوا عنه فإنه رجل 

صالح )يقصد اكتبوا عنه أحاديث رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم(، فقلنا: إنه 

يطعن عليك، قال: أي شيء حيلتي؟ شيخ 
صالح قد بلي بي(، فانظر كيف حول 

املوقف السلبي الى موقف إيجابي، من 
خالل سماحة نفسه وأخالقه الراقية. 

واملوقف الثاني مع رسولنا الكرمي ژ 
عندما انشغل عن اإلجابة عن أسئلة 

الصحابي اجلليل عبداهلل بن أم مكتوم 
ÿ بصناديد قريش وكبار القوم 

فأنزل اهلل تعالى )عبس وتولى أن جاءه 
األعمى وما يدريك لعله يزكى(، وبعد هذا 

العتاب على املوقف صار النبي الكرمي 
ژ كلما رآه يهلل بحضوره، وتروي 

بعض الروايات أنه كان ژ يوسع له في 
املجلس ويفرش له رداءه ليجلس عليه 

ويقول له: »أهال مبن عاتبني فيه ربي«، 
فتعامل النبي مع عتاب اهلل بأن أكرم 

الصحابي من بعد املوقف، وهذا املنهج 
نفسه طبقه كذلك احلسن البصري رحمه 
اهلل )املولود في املدينة عام 21 هـ - 642 

م، إمام وعالم تابعي جليل( في حتويل 
املوقف احلزين الى موقف إيجابي، 
فقد أخبره رجل أن فالن قد اغتابه، 
فبعث احلسن الى الذي اغتابه بطبق 

من احللوى، وقال: بلغني أنك أهديتني 
حسناتك فكافأتك بهذه الهدية. 

فهذه ثالثة مناذج في التعامل مع املوقف 
الذي يفترض أن يسبب حزنا لصاحبه، 

لكن أصحاب املواقف حولوا املوقف 
نفسه ليكون مصدر سعادة لهم، واآلن 

أرسل طبق احللوى إلى من يؤذيك.

٭ هذا المقال نشر في جريدة اليوم السعودية
الخبير االجتماعي والتربوي

الشيخ فيصل احلمود

انطالقا من حرصها على 
دعم كل المشاريع الشبابية، 
تدعوكم محافظة الفروانية 
المش���روع  بالتع���اون مع 
الوطني »المبادر« الى دعم 
الشباب وتنمية قطاع ريادة 
المبادر«  إلى »يوم  األعمال 
لتقديم ورش���ة استشارية 
المش���اريع  ألصح���اب 
الصغي���رة للمهتمي���ن من 
أب��ناء الم��حافظة والتسجيل 
ف���ي المش���روع الوطن���ي 
المبادر، وذلك غدا االثنين 
المواف���ق 2015/4/20م بعد 
المغرب بديوان عام  صالة 

المحافظة.
وف���ي هذا الس���ياق أكد 
الف��روانية الشيخ  محافظ 
فيصل الح��مود أن المحافظة 
حرصت على الم��شاركة في 
هذا المش��روع الوطني لما له 
من أهمي��ة في توفير البيئة 
المن�اسبة لالس���تفادة من 
طاقات الش����باب وأفكارهم 
ودور  الس���يما  البن���اءة، 
المش���روعات الصغيرة في 
تنشيط االقت��صاد بصورة 
عامة واحتض��انها للمهارات 

واإلبداعات الجديدة.
ولف���ت إل���ى أن القيادة 
السياس���ي��ة تولي أهمية 
المش���روعات  كبيرة لدعم 
الصغي���رة والمتوس���طة 
النمو االقتصادي  لتحقيق 

المنشود.

احلمود: اهتمام 
كبير باملشروعات 

الصغيرة
ودعم الشباب

موسى معرفي

أكدت أن إعالء شأن الكويت وحتقيق األمن لها ولشعبها أولوية قصوى

»اإلخاء«: ضرورة االلتفاف حتت خيمة الوطن 
في مواجهة أصوات التأجيج الطائفي والفتنة البغيضة

الكويتي طوال تاريخه من 
تعايش وتكاتف بني جميع 
التمس���ك  مكوناته، ومن 
التي  التس���امح  بفضيلة 

ظلت مضربا لألمثال.
وقد جتلى تكاتف أبناء 
الكويت وتضامنهم عبر كل 
احملن التي مرت بها، وخرج 
أكثر متسكا  الشعب منها 
بقيمه األصلية وشرعيته 
الدس���تورية وبإفش���ال 
الفرقة بني  مخططات بث 

أبناء الوطن الواحد.
وأضاف البيان أنه خالل 
الفترة األخي���رة الحظت 
اجلمعية الكويتية لإلخاء 
الوطني، أن هناك أصواتا 
تواص���ل تغريدها خارج 
الس���رب، في الوقت الذي 
يكون في���ه الوطن أحوج 
إل���ى التحاور  ما يك���ون 
والتشاور والتكافل. ومن 
ف���إن اجلمعية تؤكد  هنا 
ض���رورة االرتق���اء إل���ى 
مستوى اللحظة التاريخية 
التي متر بها املنطقة، والتي 

تستدعي من اجلميع جتاوز 
كل ما ميكن أن يصب في 
اجت���اه تأجي���ج النعرات 
الطائفية، أو يس���هم في 
إضعاف التكاتف والتالحم 
اللذين ظلت أطياف املجتمع 
الكويتي تستظل بهما منذ 

نشأة الكويت.
ان اجلمعي���ة في ظل 
ما يت���وارد م���ن أحداث 
تدعو اجلمي���ع إلى اتخاذ 
مصلح���ة الوطن بوصلة 
يقودنا اجتاهها الى اعتبار 
التس���امح واحل���وار  ان 
والتعايش السلمي وإعالء 
شأن الكويت وحتقيق األمن 
لها ولش���عبها هو أولوية 
قصوى ال بديل عنها، وال 

إرجاء لها.
كما أن اجلمعية تشدد 
ف���ي الوقت نفس���ه على 
االلتف���اف حتت  أهمي���ة 
خيمة الوطن، والتأكيد على 
ضرورة االنتماء له حتت 
راية صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

اجلمعي���ة  أص���درت 
الوطني  الكويتية لإلخاء 
بيانا استنكرت فيه بعض 
التي تصب في  األصوات 
الطائفي  التأجي���ج  خانة 
واستدعاء الفتنة البغيضة 
من مكامنها، داعية اجلميع 
إلى اتخاذ مصلحة الوطن 
بوصلة تقودنا إلى اعتبار 
التس���امح واحل���وار  أن 
والتعايش السلمي وإعالء 
شأن الكويت وحتقيق األمن 
لها ولشعبها أولوية قصوى 
ال بدي���ل عنها. وفيما يلي 

نص البيان: 
ف���ي وق���ت حتت���اج 
التكاتف  إل���ى  البالد  فيه 
والتعاضد ف���ي مواجهة 
التي  األحداث اخلطي���رة 
تش���هدها املنطقة، ترتفع 
بني احل���ني واآلخر بعض 
التي تصب في  األصوات 
الطائفي  التأجي���ج  خانة 
واستدعاء الفتنة البغيضة 
من مكامنه���ا، في جتاهل 
تام ملا جبل عليه الشعب 

عبدالوهاب الرشود مع مجموعة من الطلبة الفائزين املكرمني

اجلمعية كرمت الفائزين بالتعاون مع »التقدم العلمي« و»الشباب«

مسابقات »اجلغرافية« تشجع الطاقات الشابة 
والواعدة في مراحل التعليم املختلفة

عن الروتني املدرسي، وأننا 
نسعى دائما لتشجيع هذه 
الطاقات الشابة والواعدة في 
مراحل التعليم املختلفة في 

املسابقات اجلغرافية.
املق���ام نوجه  وفي هذا 
الش���كر ملؤسس���ة الكويت 
للتقدم العلمي راعي املسابقة 
لتعاونها ودعمها املتواصل 
إلجناح هذه املسابقة منذ عام 
2007، والشكر موصول كذلك 
لوزارة الدولة لشؤون الشباب 
لدعمها ورش عمل املسابقات 
عاما كامال، كما نقدم الشكر 
للطلبة والطالبات املشاركني 
في املسابقة سواء الفائزون 
أو الذين لم يحالفهم احلظ 
على مشاركتهم معنا، وختاما 
نشكر كل من ساهم في إجناح 
ودع���م مس���يرة اجلمعية 

اجلغرافية الكويتية.
من جانبة قالت رئيسة 
الثقافية  جلنة املس���ابقات 
والعلمي���ة ف���ي اجلمعية 
اجلغرافية الكويتية د.أديبة 
احلربان إن االرتقاء باملخزون 
الفكري لدى الطلبة يكمن من 
الطلبة على  خالل تشجيع 
العمرية  اختالف فئاته���م 
التعليمي���ة  ومراحله���م 
وحتفيزهم وشحذ هممهم 
على البحث العلمي في مجال 
الدراسات والعلوم اجلغرافية 

العلمية ذات  وكل املجاالت 
العالقة وكيفية تطبيق مثل 
تلك البحوث وباس���تخدام 
أحدث التقني���ات في أوجه 
حياتن���ا اليومي���ة ملواكبة 
العصر من تغيرات جغرافية 
محلية وعلمي���ة، وتوثيق 
أواصر التعاون بني الطلبة 
وتبادلهم املعلومات واخلبرات 
العلمي  البح���ث  من خالل 
اجلغراف���ي واستس���قائهم 
املعلوم���ات واخلبرات ممن 
س���بقوهم في ه���ذا املجال 
للمؤسس���ات  بزيارته���م 
والهيئات املهتمة مبثل هذه 

املعلومات اجلغرافية
إلى  وأشارت د.احلربان 
أن اجلمعي���ة طرحت أيضا 
املسابقة الثامنة على طلبة 
الثانوية بعنوان  املرحل���ة 
»املياه ف���ي الكويت« حتى 
يتع���رف الطلبة على مدى 
أهمية املياه كمصدر أساسي 
من املص���ادر الطبيعية في 
العالم بش���كل ع���ام وفي 
الكويت بشكل خاص ومدى 
املجهود الذي يبذل للحصول 
على املياه في الكويت ملعرفة 
مدى أهمية احملافظة عليها 
وكيف تتوزع جغرافيا وما 
هي أنواعها في الكويت. وقد 
بلغ عدد البحوث املقدمة 73 

بحثا.

حمد العنزي

أقامت اجلمعية اجلغرافية 
الكويتية مس���اء األول من 
أمس حف���ل تكرمي وتوزيع 
الطلب���ة  اجلوائ���ز عل���ى 
الفائزي���ن في املس���ابقات 
الثقافية والعلمية للجمعية 
اجلغرافي���ة الكويتية لعام 
2015 مبشاركة واسعة من 
الطلبة الفائزين، والداعمني 
الرئيس���ني م���ن اجله���ات 
واملؤسس���ات احلكومي���ة 

للجمعية اجلغرافية. 
في البداي���ة قال رئيس 
اللجنة العليا للمسابقات في 
اجلمعية اجلغرافية الكويتية 
عبدالوهاب الرشود إنه في 
مثل ه���ذا اليوم من كل عام 
تك���رم كوكب���ة جديدة من 
الطلبة والطالبات الفائزين 
والفائزات في املس���ابقات 
الثقافي���ة والعلمي���ة التي 
تنظمها اجلمعية اجلغرافية 

الكويتية لعام 2015.
وأوضح الرشود أن هذه 
املس���ابقات اجلغرافية إمنا 
جاءت ثمرة التعاون املستمر 
والتواص���ل مع مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي فهي 
الرئيسي للمسابقة،  الداعم 
وكما أنه في مثل هذا العام 
ساهمت وزارة الدولة لشؤون 
الشباب وبشكل مباشر في 
دع���م ورش العمل اخلاصة 

بتلك املسابقة.
أنه ومن خالل  وأضاف 
حرصها على البحث العلمي 
وأهميت���ه كوس���يلة فعالة 
للتقدم والرقي ومشاركة منها 
في تشخيص قضايا التنمية 
ومشكلتها التي تؤثر بشكل 
مباشر على حياتنا أنشئت 
اجلمعية اجلغرافية جلنة 
عليا للمسابقات لإلشراف 
الكامل على املسابقة وتنفيذ 
رؤيتها املستقبلية لتطويرها. 
وذكر الرشود أن املسابقات 
ب���ني الطلبة ف���ي املدارس 
تعطي انطباعا للمنافس���ة 
والتحدي واالبتكار للخروج 

كأس التخيل

كأس التخّيل من »مايكروسوفت الكويت« تشعل احلماس 
وحتفز اإللهام لدى الطالب عبر االبتكار التقني

املفضلة بالنس����بة اليهم من 
»مايكروسوفت« )الكمبيوتر 
الشخصي أو الشاشة العاملة 
باللمس(، أو هاتف »ويندوز«، 
أو »إك����س بوكس« لأللعاب 
املس����تقلة، أو »كينيكت إس 
دي كيه«. 2 � االبتكار: وعبرها 
التطبيقات  أكثر  يتم تكرمي 
ابت����كارا وحداثة  البرمجية 
وجاذبية، والتي يتم تصميمها 
عبر استخدام أدوات وتقنيات 

»مايكروسوفت«.
3 � املواطن����ة العاملي����ة: 
يطلب ف����ي هذه الفئة إيجاد 
حلول تقنية للتحديات التي 
تواجه العالم عبر ابتكار فكرة 
إلكتروني يساعد،  لتطبيق 
املثال، في احلد  على سبيل 
من اجلوع في العالم، أو يوفر 
أكث����ر جناحا ملرض  عالجا 
ما، أو يس����اهم في التوعية 

حول القضاي����ا البيئية، أو 
يتيح املجال لتوفير فرص 
تعليمية أفض����ل. وقد فتح 
املجال للمشاركة في املسابقة 
أمام الطالب مم����ن تتراوح 
أعمارهم ب����ني 16 و26 عاما، 
لتمكينهم من توظيف قدراتهم 
اإلبداعية والتقنية إلحداث 
تأثي����ر إيجابي في املجتمع. 
وسيش����ارك الفري����ق الذي 
سيحصد املرتبة األولى خالل 
املسابقة في الكويت في نصف 
نهائ����ي كأس التخيل للدول 
العربية والذي س����يقام في 
البحرين خالل شهر يونيو 
املقبل. وسيش����ارك الفريق 
النهائي  الفائز بدور نصف 
في النهائيات العاملية لكأس 
التخيل، والتي ستقام بسياتل 
في الوالي����ات املتحدة خالل 

شهر يوليو املقبل.

ش�����رك�ة  أع�ل�ن�����ت 
»مايكروسوفت«، وبالتعاون 
مع بنك برقان وشركة الديار 
املتحدة ومركز العلوم واألبحاث 
املعلوماتية والهندس���ية في 
اجلامعة األميركية في الكويت، 
التخيل  ع���ن إط���الق كأس 
بالكويت 2015، والتي تعتبر 
أشهر مسابقة تقنية خاصة 
العالم، حيث  ف���ي  بالطالب 
ستقام في اجلامعة األميركية 
في الكويت يوم 22 اجلاري. 
وستمنح الكأس طالب الكويت 
الفذة،  أفكارهم  فرصة لدعم 
لت���رى النور عب���ر توظيف 
م���وارد »مايكروس���وفت«. 
وتتألف ال���كأس من 3 فئات 

للمسابقات وهي: 
1 � األلعاب: وخاللها يطلب 
من الطالب ابتكار لعبة على 
منصة األلعاب اإللكترونية 

الرشود: 
املسابقات تعطي 

انطباعًا عن 
املنافسة والتحدي 

واالبتكار للخروج
عن الروتني 

املدرسي

احلربان: حتفيز 
الطلبة على 

البحث العلمي في 
مجال الدراسات 
والعلوم اجلغرافية


