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مشروع »باب رزق جميل« وهو تابع ملؤسسة عبداللطيف 
جميل خلدمة املجتمع في اململكة العربية السعودية، وقد 
حص����ل البرنامج عل����ى جائزة الري����ادة االقليمية لصغار 
املس����تثمرين، والبرامج التابعة للمؤسسة عديدة، فهناك 
صن����دوق عبداللطيف للتأهيل املهن����ي، ولتطوير التطور 
القيادي، وبرنام����ج عبداللطيف جميل لدعم املؤسس����ات 
واملش����اريع، حيث به صندوق متويل املشاريع الصغيرة، 
وبرنامج متليك السيارات وسيارات النقل، وبرنامج األسر 
املنتجة، باالضافة ال����ى برامج اخلدمات الصحية، وبرامج 

خدمة املجتمع الدولي.
وقد وفر مشروع »باب رزق جميل« أكثر من 8000 فرصة 
عم����ل خالل الربع األول من هذا الع����ام، ويهدف الى توفير 
38000 فرصة عمل مس����تهدفة لهذا الع����ام، وقام باقراض 
اكثر من 5000 س����يدة ح����ول اململكة العربية الس����عودية 
ملش����اريع مختلفة صغيرة، ومت توظيف عدد من السيدات 
في منازلهن حتت اشراف احدى األكادمييات املتخصصة، 
وقام بتمويل أكثر من 900 مشروع صغير خالل الربع األول 
من العام احلالي، وقد تنوعت املشاريع الصغيرة، من انشاء 
الصيدلي����ات ومعامل مختلفة ومح����الت لبيع التمور، هذا 
بالنسبة للرجال، اما النساء فهناك معامل تصنيع احللويات 
واملالبس اجلاهزة وبعض املشاريع األخرى التي تناسبهن، 
وتسعى املؤسسة الى زيادة أفرعها لتبلغ 21 فرعا مع حلول 
2011، بحي����ث يوفر كل فرع 200 فرصة عمل في الش����هر، 
ليصبح 50000 في الس����نة الواحدة، ويقول نائب رئيس 
برامج عبداللطيف جميل خلدمة املجتمع د.س����عد الغامدي 
»ان صندوق عبداللطيف جميل لدعم املشاريع الصغيرة، 
ميول املشروعات الصغيرة مبختلف مجاالتها اخلدمية او 
الصناعية او التجارية والتي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، 
كما يقدم املس����اعدة في اعداد دراسة اجلدوى االقتصادية 
واختيار الكفاءات العاملة واملتابعة واالش����راف االداري«، 
وقال: »ان عدد الذين مت منحهم سيارات أجرة عامة للعمل 
عليه����ا خالل الربع األول من العام بلغ 89 ش����ابا، في حني 
بلغ عدد الذين مت منحهم سيارات نقل للعمل عليها في نقل 

البضائع واملواد الغذائية وغيرها 60 شابا«.
شهدت شهادة احلق شهدت شهادة الصدق

بأني عدت مسرورا مبا شاهدت في »رزق«  
وهذا البيت ارجتله الشاعر وزير العمل د.غازي القصيبي، 
ليعرب عن سعادته مبا شاهده خالل تفقده احد مراكز خدمة 
املجتمع في جدة والتابعة للمشروع، وسجله في سجل زيارات 
املركز، وقال في احدى املناسبات: »اننا ال نستطيع ان نحل 
مشكلة البطالة باآلمال واألوهام والتمنيات، وال بأن نغذي 
شاباتنا وشبابنا بوعود خاوية ال معنى لها، وعندما قلت ان 
السماء ال متطر وظائف حكومية غضب الكثيرون«، وقال: 
»انني حينما آوي الى فراش����ي اتساءل وأنا أرجتف خوفا، 
هل سيحاسبني اهلل عن كل عاطل وعاطلة؟ وماذا سأقول 
اذا وقفت أمام اهلل عز وجل في يوم احلساب: ماذا فعلت من 

أجل عبادي وامائي الباحثني والباحثات عن العمل؟«.
ماذا لو كان لدينا 10 مشاريع مثل هذا املشروع، والذي 
يهدف الى تأهيل وتدريب الشباب والشابات للعمل وايجاد 
مصادر دخل لهم وألسرهم، ماذا ستكون آثاره على املجتمع 
واالقتصاد، وقد يقول قائل ان الشاب الكويتي ال يعمل؟ وهذا 
كالم غير صحيح ومردود عليه، واإلجابة بسيطة، انظر الى 
البنوك والشركات العاملة في الكويت، هل بها كفاءات كويتية 
شابة حتب وتخلص في العمل  وتلتزم به، وهي بحاجة الى 
فرصة للقيام بذلك، ولو أعطيت هذه الفرصة لرأيت النتائج، 
وماذا لو قامت كل شركة في الكويت، وعمل مشروع يوازي 
مش����روع »باب رزق جميل« ماذا ستكون العوائد؟ بالشك 
ستكون عوائد كبيرة وكثيرة، وأقلها أن األلسن ستذكرهم 

بكل خير، وهذا ما يتمناه كل انسان.
akandary@gmail.com

قبل أي���ام مضت مت تطبيق قانون الفحص الطبي 
اإللزامي لكال الزوجني قبل عقد النكاح وحسن هو هذا 
القانون الذي يحفظ األسرة قبل بدايتها ويصون نسلها 
ويحافظ على مستقبلها أيضا، ألن الدستور قد أولى 
أهمية لألسرة وكيانها حيث نص في مادته التاسعة 
على أن »األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق 
وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، 
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة« ولو تأملنا هذه 
امل���ادة لوجدنا فعال أهمية الفحص قبل الزواج وذلك 
للتأكد من س���المة الزوج���ني وخلوهما من األمراض 
الوراثية واملعدية ألن أساس الزواج هو حسن العشرة 
واملعاش���رة من أجل الذرية احلسنة اخللقة واخللق 
وتفاديا النتشار نس���ل معاق يؤرق ويرهق األسرة 
باالهتمام بالطفل املعاق ويهدد أواصرها وكينونتها، 
وعلينا أيضا حسن االختيار لشريك املستقبل وإليكم 

هذا الشعر حيث يقول الشاعر.
جتاوزت بنــــت العم وهي حبيبة إلـي 

ــليلي ــوي الي س ــة أن يض مخاف
وكما هو معلوم من الناحية الطبية فإن زواج األقارب 
ولكون اجلينات متشابهة يجعل هناك احتماال طبيا كبيرا 
لوجود تشوهات باجلنني، إذن ملاذا هذه املجازفة وبعدها 

تكون احلسرة واأللم والندم. 
ويقال في األثر »القريبة أصبر والغريب����ة أجنب 
ومق���ارع الطب���ل كاألعجمية«، وكم����ا يقال »الزواج 
قس���مة ونصيب« ولك����ن عليكم ببنات جل����دتكم 
وأقص���د هنا بنات الكويت احلس���ن����اوات الثيبات 
ك�������ن أو املطلقات وذلك لوجود ه���ذا العدد الهائل 
م���ن هذه الفئة وهي فئة املطلق���ة، وهذا الرجل الذي 
طلقه����ا يفضل ش���ريكة أخرى غير كويتية ويفكر 
في االقت����ران من جنس���ية أخرى خوفا من الفش���ل 
الذي واجهه في التجربة األولى املرة، ولكن ال تك����ن 
متش���ائما، فه����ل يكون متأكدا من يقبل على الزواج 
م���ن جنس���ية أخ����رى من أن هذه الزوجة اجلديدة 
الع���ربية كان����ت أو األجنبية ستجعل أحالمه وردية 

وعيشت���ه هنية؟ 
وليكن اختيارنا كما علمنا سيدي رسول اهلل ژ أن 
املرأة تنكح ألربع جلمالها وحلسبها وملالها ولدينها، 
رغم قناعتي بأن ه���ذه االختيارات كلها مهمة فليكن 
الظفر بالدين هو األهم، ولكون الشرع قد أباح للزوج 
تعدد الزيج���ات فهناك تطبيق لهذا احلديث من واقع 
مخيلتي بأن تتزوج أربعا، اجلميلة والغنية واملتدينة 
وأخيرا النجدية ذات احلسب، وفي اخلتام نبارك لكل 
مقب���ل على الزواج ونقول له: ب���ارك اهلل لك، وبارك 

عليك، وجمع بينكما بخير. 
 almatara28@hotmail.com

تبقى املعرفة طريق القدرة على التفكير والعمل، 
ويبقى حلول التعب جزءا من اإلنهاك الذي يعوق العقل 
عن املواصلة، ولهذا كان البد من املبادرة املثلى لنيل 
قس���ط من الراحة، حيث يكون السفر مقصدا لتدليل 
احلواس مب���ا جتود به احلياة، ويكون االس���ترخاء 
طريقا للبحث عن التجديد وإرغام الهاتف النقال على 
وضعي���ة ال� »Off« ليريح ويرت���اح من عناء األخبار 
والتصريحات النيابية التي يبدو أنها ال تعرف العطلة 

الصيفية والتوقف.
وله����ذا جمع�������ت حقائبي هذه امل����رة واجتهت 
إلى الشرق بعد سنوات طوال من الغ����رام األوروبي 
حيث اجتهت هذه املرة إلى التنني الصين����ي وحتديدا 
إل���ى مدينة كوانزو الواقعة في جنوب الصني، والتي 
باتت مقصدا للس���ياحة والتجارة، وألنني بعيد عن 
التجارة قدر بع���د الوفرة عن طريق العبدلي، فق����د 
كان اختياري مرغما أن أكون س���ائحا وليس تاجرا، 
حي����ث تعد هذه املدينة من املدن التي تسابق الوقت 
والتقدم، الحتوائها على التنوع التجاري الذي يبهر 
العقل ويش���د احلواس، وفي كل ركن منها جتد احملالت 
واملجمعات التجارية، بل إن مناطقها قسمت على نوعية 
البضائع التي تعرضها، فهناك منطقة للمالبس وأخرى 
ملواد البناء وغيرها للهوات���ف واألدوات الكهربائية 
املختلف���ة شك���ال وجودة، حيث ال يكفيك اليوم منذ 
اشراقه وحتى املس���اء في التجوال في إحدى ه����ذه 

املن���اطق.
وحقيقة األمر أن ما دعاني لسرد جزء من صحوة 
هذه املدينة التي ال تعرف النوم ه����و حالة األس���ى 
التي متر بها الكويت والنوم العمي����ق الذي س���يطر 
على دوائر البلد س���واء التجارية أو السياحية، وقد 
س���اهم في ذلك احلكومة من جهة وأعضاء مجلسنا 
املنتخ���ب من جهة أخرى، رغ���م متتعنا باإلمكانيات 
وامل���وارد والعقول إال أننا لن ن���وازي ما وصل إليه 
ش���ع����ب التنني في مدينة احل���وت كما يطلق عليها 
أهله����ا حيث ال متل من التجوال وسط بريق اإلضاءة 
في املجمع����ات التجاري���ة املترامية األطراف، حيث 
يبق����ى أه����ل هذه املدنية وبطابعهم الودود س���مة 
غالبة، ولوال عن����اء الترانزيت في عدد من املطارات 
كون خطوطنا الزرقاء لم تس���ّير لها رحالت مباشرة 
رغ���م كثرة الكويتيني الذين يقص���دون هذه املدينة، 
ولوال ذلك لقل���ت إن رحلة كوانزو فاقت جوالتي في 
زي ملسي وجنيڤ وحتى بروج في بلجيكا ملا حملته 
لي هذه املدينة من راحة بال واس���ترخاء كنت أبحث 

عنهما خالل ع�����ام مضى.

botafra@hotmail.com

»االنطالق بأقصى سرعة واندفاع في 
رحلة يومية تستمر حتى أوقات متأخرة 
من الليل ملمارسة األنشطة الترفيهية 
املتعددة التي تتنوع بني تصفح االنترنت 
والدردشة في مواقع الشات، واملكاملات 
وإرسال الرس����ائل القصيرة، واللعب 
بأجهزة البالي ستيشن، ومتابعة قنوات 
الغناء والرقص، ومشاهدة أفالم اإلثارة 
والع���نف، أو أنشطة أخرى تستهلك 

الكث���ير من األوقات دون فائدة ترجى، هذا ه���و حال 
العديد من شبابنا وفتياتنا لألسف، والذي ال يختل���ف 
كثي����را عن حال غيرهم من ش����باب وفتيات العالم إال 

فيما ندر.
وهم في انطالقتهم تلك يت����زودون بكميات كبيرة 
من وقود الكافيني، معتقدين انهم بذلك يحافظون على 
بقائهم مبستوى عال من النشاط واحليوية، ويعيشون 
حياة التحرر واملدنية في حني ان ما يفعلونه أسلوب 
للت���دمير البطيء ألجسادهم وعقولهم، وعامل مساعد 
للتق���صير في أداء عباداتهم، وواجباتهم جتاه أنفسهم 
واآلخ���رين، فضال عن انه نوع من االنعزال عن األسرة 

واملجتمع.
وقد قرأت مؤخرا في موقع مجلة »س����اينس ديلي« 
عددا من الدراسات اجلديدة حول موضوع اآلثار السيئة 
للس����هر وقلة النوم على الش����باب واملراهقني، ومنها 
تلك التي اعدتها »جامعة دريكسيل للتمريض واملهن 
الصحية« والتي بينت انه: كلما ازدادت األنشطة واملهام 
التي يقوم بها املراهق ليال خاصة اس����تخدامه وسائل 
 � MP3 التقنية احلديثة )التلفزيون � الالبتوب � أجهزة
املوبايل � ألعاب الڤيديو( مع تناوله لكمية من املشروبات 

احملتوية على الكافيني )مثل: مشروبات 
الطاقة(، أدت الى زيادة معدل إغفاءاته 
أثناء اليوم الدراسي، مع اضعاف امكانياته 
التركيز واالنتب����اه، وقدرته على  على 
أداء وظائفه الكاملة واملطلوبة منه، كما 
اشارت نتائج بحث مت تقدميه في املؤمتر 
الدولي السنوي ال� 23 للجمعيات العلمية 
واملهنية املهتمة بالنوم: ان السمنة لدى 
املراهقني مرتبطة بشكل كبير بقلة عدد 

ساعات النوم.
وقد ذك����ر د.ويليام كوهلر خبي����ر النوم في معهد 
فلوريدا للنوم في دراسة اخرى: ان حرمان املراهق من 
النوم او عدم كفايته يزيد من حاالت الفشل الدراسي، 
واالكتئاب واملش����اكل السلوكية، واضطراب املزاج مع 
صعوبات في اإلدراك، بينما املراهق الذي يحصل على 
قسط كاف من النوم بش����كل منتظم سيتحسن أداؤه 
األكادميي ويتخذ موقفا ايجابيا جتاه التعليم، ويكون 
قادرا على التفاعل بشكل أفضل اجتماعيا مع أصدقائه 
وزمالئ����ه ومعلميه، فضال عن تذكر ما تعلمه بصورة 

جيدة إذا ما حصل على نوم كاف.
اخي����را ينصح الباحثون اآلباء بضرورة تش����جيع 
أبنائهم عل����ى النوم مبكرا، وحثه����م على عدم تناول 
املش����روبات احملتوية على الكافيني خاصة في املساء، 
وضرورة إبقاء وسائل التقنية والترفيه خارج غرف 
نوم األبناء، مع أهمي����ة تغيير عادات نومهم اخلاطئة 
واملكتسبة في إجازة الصيف، وذلك قبل بداية املدرسة 
بوقت كاف من أجل ضمان نومهم بشكل أفضل، وهذا ما 

يجب ان نفعله مع ابنائنا في األسابيع املقبلة.
dmadooh@yahoo.com

كنت أحتدث قبل يومني 
م����ع أحد األصدق����اء وهو 
طبيب من أعض����اء هيئة 
التدري����س، رجل أكادميي 
وعالم في مجاله بالتأكيد، 
جرنا احلديث إلى هذا املرض 
املزعج في كل شي، ابتداء 
من اسمه وانتهاء باملصير 
الذي يؤدي إليه، ومن ضمن 

ما قاله صديقي الطبيب إن الفترة املقبلة ستشهد املزيد 
من الضحايا لهذا الڤي����روس الفتاك، خاصة مع بداية 
دخول فصل الشتاء حيث تنشط الڤيروسات عموما.

وأضاف أنه يعيش حال����ة قلق وفزع كلما فكر في 
موضوع الدراسة وجتمع مئات الطلبة في أماكن الدراسة 
املغلقة والتي ستكون مبثابة بيئة خطرة النتشار املرض 
ال س����مح اهلل، فأي إصابة بهذا الڤيروس ألحد الطلبة 
ستعني حتما تعريض كل من معه في الفصل أو املدرسة 
أو اجلامعة لإلصابة، وهذا أمر خطير ينبغي التعامل 
معه بكثير من احلذر واحلرص، فاملسألة تتعلق بحياة 
الناس وأرواحهم، خاصة أن العالم لم يكتش����ف حتى 
اآلن أي مضادات لهذا الڤيروس اخلطير، بل حتى الدواء 
الوحيد املتوافر لعالج املصابني بإنفلونزا اخلنازير وهو 
»تاميفلو« أثبتت بعض الدراسات احلديثة التي نشرت 
في الواليات املتحدة األميركية وغيرها عدم جدواه مع 
بعض املرضى، حيث سجلت عدة حاالت وفاة ملصابني 
برغ����م تناولهم للتاميفلو، وهذا يعن����ي أن الڤيروس 
رمبا بدأ عملية »حت����ول« ومقاومة ملفعول الدواء كما 

أكد صاحبنا الطبيب.
ال ش����ك أن قرار وق����ف الدراس����ة أو تأجيلها ليس 
سهال، إذ أنه يتعلق مبس����تقبل آالف الطلبة وأسرهم 
من جهة وبحياتهم وصحتهم م����ن جهة أخرى، وهذا 
يتطلب بالتأكيد مناقشة املوضوع بكثير من احلرص 
والعقالنية فاملفاضلة هنا بني املستقبل الدراسي واحلياة، 

ولذلك نتمنى من نواب األمة 
وأعضاء احلكومة أن يعقدوا 
»هدن����ة« مؤقت����ة للصراع 
السياسي »السخيف« الدائر 
بينه�م، عل����ى األقل في هذا 
املوض��وع اخلطير، فاملسألة 
ال حتتمل املكابرة أو التكسب 
الشخص���ي واستغالل حياة 
املناورات  ف����ي تلك  البشر 
واألالعي����ب السياسية التي ش����لت البالد وعط���لت 

مصال���ح العب����اد. 
ليتصارعوا على انقطاع الكهرباء أو القوانني الرياضية 
أو اللوحات اإلعالنية »أم خمس ماليني« كما يشاءون 
أما مسألة تعطيل الدراس����ة وإجراءات حماية أبنائنا 
والعامل����ني في املدارس واجلامعات فهي »خط أحمر«، 
أو هك����ذا ينبغي أن تكون وال يج����وز تعريض حياة 
الناس للخطر ملجرد االس����تمرار بالعناد و»الصراع« 

السياسي املزمن.
نس����مع ونقرأ كل يوم تصريحات بعض املسؤولني 
في وزارتي التربي����ة والصحة حول اإلج���راءات التي 
س����تتخذ للوقاية من هذا الڤيروس في العام الدراسي 
اجلديد، ولكننا ال نعرف بالتحديد ما هي ه���ذه اإلجراءات 
ومدى فاعليتها حتى اآلن، وهذا تالعب خطير بأرواح 
الناس ال ميكن القبول به، خاصة أننا أصبحن����ا ال نثق 
بتصريحات كثير من مسؤولي الدولة، وبش���كل خاص 
في وزارة التربية التي تتكرر فيها نفس امل��شك���الت 
من ن�ق�ص للكتب واملعلمني كل عام، كما أنها عج���زت 
حتى اآلن عن الوفاء بتعهداتها في توفير الوجب����ات 
الغ����ذائي�������ة للطلبة في رياض األطف���ال رغم مرور 
عامني، فكي���ف نثق بهم في معاجلة هذه املشكلة العاملية 
العويص���ة إذا كانوا غي����ر قادرين على توفير قطعة 

بسكوي�����ت؟!
bodalal@hotmail.com
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