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دالي محمد اخلمسان

ما تبيض الصفحات.. والنوايا سود
وما ترتفع األعناق.. دون األخالق

 واللي تشوفه نقص وأنا أشوفه زود
.. واللي أشوفه زود ما له أسواق

واللي نبيعه بيوم ما هو ب مفقود
واللي ركب هالراس غصب ينساق

ودون الكرامــة ما لنا منشــود 
الكرامة.. نفتدي األعناق وألجل 

واللي بثمن ينشرى ولو فيه فود 
باچــر يبيعك.. ببضعــة أوراق

إذا األصل خيمة.. ف الشرف عامود
واذا الوفا سدره.. قلوبنا الساق

املوجود اللي قســم  ســبحانه 
حتى الشرف ما بني الناس أرزاق

من يطلب العليا.. يحفر ب جلمود
واللي يبي الراحة.. مبرقده ما فاق

بعض البشر حلمه من العنب عنقود
وبعض البشر حلمه مع السحاب إعناق.

ويا مضيع دروبك.. الى اجتاهك عود
بعد املسافة ترى ينتهي ب فراق

ويا طيب املعشر مع خليلك جود
ال تنسى العشرة وتخفي األشواق

خل الهوى والشوق وخافقي شهود
هل في أحد كثرنا بهالزمن عشاق؟ 

االبتالء أمر إلهي ماض، اقتضاه احلق سبحانه حلكمة 
ال يعلمها ســواه، وعدل قد ال يستوعبه عقل بشر، ومن 
هؤالء املبتلني املعاقون ذوو االحتياجات اخلاصة، وال أبالغ 

إذا ذكرت أن ذويهم مبتلون أيضا في بعض األحيان.
تصنف منظمة الصحة العامليـــة اإلعاقة بأنها حالة حتّد 
من قدرة الفرد على القيام بوظيـــــفة واحدة أو أكثر من 

الوظائف التي تعد أساسية في احلياة اليومية.
ويعرف ذو اإلعاقة بأنه الشــخص الذي يختلف عن 
املستوى الشائع في املجتمع في صفة أو قدرة شخصية 
سواء كانت ظاهرة كالشلل وبتر األطراف وكف البصر أو 
غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم واإلعاقات السلوكية 
والعاطفية بحيث يستوجب تعديال في املتطلبات التعليمية 
والتربوية واحلياتية بشــكل يتفق مــع قدرات وإمكانات 

الشخص املعاق مهما كانت محدودة.
شخصيا ال أبخس الناس أشياءهم وال ينبغي ذلك لعاقل 
ولكنني ال أعتقد أن كل القائمني على شؤون الهيئة العامه 
لإلعاقة يعتمدون هذا التعريف في فهمهم ملتطلبات ذوي 
اإلعاقــة أو ذويهم ابتداء باللجــان الفنية وانتهاء بإصدار 

الشهادات.
وسأوجز مقالتي هذه بالتركيز على اللجان الفنية والتي 
تعتبر احملور الرئيســي في الهيئة والتي من خاللها قبول 

أو رفض احلاالت املعروضة.
يحكي لي بعض األشخاص ممن ابتالهم اهللا بإعاقات 
حركيه أو جســدية عن طريقة عمل بعض اللجان الفنية 
التي ابتالهم اهللا بالدخول عليها زيادة على ما ابتالهم اهللا 
بإعاقاتهم فمنهم من قال انه وأثناء دخولهم على اللجنة بدأت 
نظرات الشك وكأن كل من يدخل هو كاذب بالضرورة على 
الرغم من التقارير الطبية املرفقة ثم يبدأ لبعضهم الفحص 
اجلســدي النظري ويردف صديقنا قائال بأنه يعاني من 
خلل في مفصل احلــوض أدى لقصور في إحدى رجليه 
مع انحرافها مما أدى إلى إعاقته احلركية فقام احد األطباء 
بقياس فارق الطول بالنظر فقط! بال أجهزة وحســبها أن 
الفرق «ســانتي ونصف.. أنا ما يهمني السانتي بس أبي 
أعرف اشلون حسب النص سانتي» وقام بثني رجله إلى 
الداخل واخلارج وعلى الرغم من األلم وعدم القدرة إال أن 
أحد األطباء اجلالسني قال باإلجنليزية إنه أمر بسيط وكأن 
رجله هي من يقوم الدكتــور بثنيها ثم جاءت النتيجة أن 

احلالة ال تندرج حتت مفهوم اإلعاقة.
قد تكون قصة صاحبنا بسيطه وأكاد أجزم أن ما خفي 
اعظم ولكن ال حياة ملن تنادي وكيف تكون هناك حياة ان 
كانت املادة ١ من بند ٢ من قانون اإلعاقة نفسه غير مفعلة 
واخلاصة باللجنة الفنية، حيث لم تؤسس على مفهوم القانون 
والذي حدد تشكيلها بضم فريق من ذوى االختصاصات في 
مجال اإلعاقة (طبيب، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي) 
أو ممثل عــن ذوي اإلعاقة على اختالف أنواعها من جهة 
رسمية كجمعيات النفع العام، وليس تخصصا واحدا مما 
يضعف عمل هذه اللجنة. األمر الذي يولد شعور بالظلم في 
اللجان املختصة بتحديد درجة اإلعاقة واملزاجية وعدم اعتبار 
بعض احلاالت إعاقة مثل يد أطول من اليد األخرى وخالفه.

وحال هذه املادة غير املفعلة كحال عدم تفعيل مادة رقم 
٣ وبند ١ من املادة ٤.

ولــم تطبق املادة رقم ٥ بكل تفاصيلها ولم يتم تفعيل 
املــادة ٨ وال تفعيل املادة ٩ بالصورة املطلوبة أو املواد ١٠ 
و١١ و١٣ و١٨ و٢١ و٢٢ و٢٩ و٤٤ و٤٩ و٥٣، وكل هذه املواد 
غير مطبقه حاليا وأود أن اسمع من أصحاب الشأن خالف 

ذلك أن استطاعوا؟!
وأود أن أختم بطرفة من طرف الهيئة إن جاز التعبير، 
وهي أن الهيئــة ال تعطي لولي أمر املعاق صغير الســن 
اإلشــارة اخلاصة مبواقف سيارات املعاقني، مما يضطره 
حلمل الطفلة ملســافات، وكأن لســان حالهم يقول «األبو 

صاحي ما فيه إال العافية».
أدام اهللا صحتكم اجلسدية والذهنية وال أدام مـــــن 

ال ينصف املعاق.

كان لتوجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد باإلسراع 
في استثمار جزر جســر جابر أثرها 
على أرض الواقع، حيث اتخذت البلدية 
قرارها سريعا بعد تلك التوجهات، واجتمع 
البلدي وأصدر قراره بشأنها  املجلس 
بجلسة خاصة، وبعد االنتهاء من املوافقات 
الوزراء قراره  الرسمية أصدر مجلس 
بدعوة املســتثمرين لتقدمي عطاءاتهم 

بخصوص استثمار جزر جسر جابر.
املوقع االستراتيجي  أن  وال يخفى 
جلسر جابر يجعل من االستثمار فيه 
فائدة للدولة واملستثمر وكذلك للجمهور 
ويقدم قيمة مضافة لقطاع السياحة. وفي 
هذا السياق، فانه من األجدر أن تطرح 
املناقصة على الشــركات املساهمة في 
البورصة على اعتبار أن الفائدة ستعود 
الباب ملن  للمواطنني املساهمني وتفتح 
يرغب في شراء اسهم الشركة الفائزة 

باستثمار تلك اجلزر.
كما أن هناك اجتاها آخر بإســناد 
استثمار اجلزر لشركة املرافق العمومية 
وهي شــركة حكومية، وبالتالي تكون 

الفائدة اكبر للميزانية العامة.
أشير إلى ذلك نظرا لتجارب سابقة 
استفادت شركات خاصة من مناقصات 
ألســواق ورفعت اإليجــارات أضعافا 
مضاعفة فضاعــت على خزينة الدولة 

أموال طائلة.
من هنا، فإن إعادة مجلس الوزراء 
النظر في ترسية استثمار جزر جسر 
جابر لن يكون له مردود مالي عال للدولة، 
ولكن تفعيل مقترح إسناد استثمار اجلزر 
للشركات املساهمة في البورصة فإنها 
بذلك تكون قد قامت بتشجيع الشركات 
املساهمة ومساهميها، وستكون املنافسة 
كبيرة بحكم املوقــع اجلغرافي املميز 
للجزر. أو االستفادة من القيمة اإليجارية 
العالية املتوقع ألي نشــاط استثماري 
فيها عند إسناد استثمار اجلزر لشركة 
املرافق احلكومية، حيث إن املستثمر ال 
شك له رؤية في طريقة التأجير تؤدي 
إلــى تعويض ما قدمه إلى احلكومة من 

دفعة مقدمة للفوز باملناقصة.

يتميــز املجتمع الكويتــي الطيب 
بخصال جميلة في حب اخلير ومساعدة 
احملتاج من أعلى الهرم ممثال بالقيادة 
السياســية وحتى أبسط الناس بدون 
تردد وال أضــواء وال بهرجة إعالمية، 
كما يفعــل الكثير فعمل اخلير متجذر 
في أبناء الوطن وقد ورثوه ورثا طيبا 
عن ذويهــم حبا في عمل اخلير وطلبا 

ملغفرة رب العرش العظيم.
العمل اخليري الكويتي حاصل على 
سمعة عاملية طيبة في إغاثة منكوبي الدول 
بال استثناء وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
للدول التي تعاني من الكوارث الطبيعة أو 
احلروب أو الفقر الشديد، وتبقى الكويت 
جنما المعا في ســماء العمل اخليري 

واإلنساني العاملي.
«كل ما هقيت لقيت» من اإلحساس 
وإغاثة امللهــوف واحملتاج وهي صفة 
مميزة في أبناء املجتمع الكويتي وهي 
عنــوان للتكافل االجتماعــي ولنا في 
أمير اإلنســانية الراحل الشيخ صباح 
األحمد، غفراهللا له، ســيرة عطرة في 
العمل اخليري واإلنساني وكذلك الفقيد 
املرحوم د.عبدالرحمن السميط، الذي كان 
مثاال للمواطن الكويتي الذي سخر حياته 
وماله وعلمه لنشــر الدعوة اإلسالمية 
وإغاثة الفقراء في القارة األفريقية، وكذلك 
السيرة العطرة للمرحوم يوسف احلجي، 
وكذلك أحمد بزيع الياســني في العمل 
اإلنساني التطوعي، حيث إنهم من رواد 

العمل اخليري في الكويت.
أبدع أبو العتاهية عندما قال:

خير أيــام الفتى يــوم نفع
واصطناع اخلير أبقى ما صنع

املرء فــي معروفه ونظيــر 
شــافع بــّت إليــه فشــفع

ما ينــال اخلير بالشــر وال
يحصــد الــزارع إال ما زرع
وتبقــى الكويت عظيمة في عطائها 
بال حدود في بنــاء وتنمية املجتمعات 
التي حتتاج الى املساعدة فندعو اجلميع 
ملد يد العون واملساعدة لألسر املتعففة 
واملعســرين في الكويت وفق شــعار 
باملعــروف»، حفظ  أولى  «األقربــون 
اهللا الكويت وشــعبها الوفي وقيادتها 
احلكيمة وكل القائمني على العمل اخليري 

واإلنساني الذي نفتخر به جميعا.

كانت باألمــس البعيد ظاهرة واليوم 
أصبحت مرضا متفشيا في مجتمعنا، 
حتى أصبح التسول وظيفة للبعض بكل 
أسف ألننا لم نبترها باألمس البعيد.. 
حان الوقت للقضاء عليها.. وبترها من 
جذورها ألن التسول ليس بوظيفة كما 
يظن البعض! بل إنه سلوك منحرف 

وغير حضاري في دولة متحضرة.
٭ ممنــوع الوقوف! هنا يجب علينا 
العاصمة  إلى محافظ  الشــكر  تقدمي 
الشيخ طالل اخلالد على كل ما يقوم 
به من أعمال وأفعال في مناطق احملافظة 
لتصبح «العاصمة أجمل»، ولكن! «يد 
واحــدة ما تصفق». ســعادة الفريق 
الشــيخ فيصل النواف، كم وكم من 
مركبات يتركهــا أصحابها في أماكن 
«ممنوع الوقوف». وكم من أصحاب 
مركبات يســتغلون بعض األراضي 
اخلالء ويقومون بعمل معارض لبيع 
الســيارات فيها! نعم هذا هو الواقع 
بالشكوى  املرير طال عمرك.. وقمنا 

ولكن لألسف «محلك سر».
٭ مسك اخلتام: ألف مبروك للكويت 
ورجال الــــداخلية.. ليــك وبــيك 

يا بومبارك.

ميكن أن يترك بهذه الصورة، ليس من 
حق أي فرد أن يتجسس على الناس 
ويصورهم ويعلق بصوته ويستهني 
بهم، من يقوموا مبثــل هذه األفعال 
هل يرضيهم ان تصور زوجاتهم أو 
أخواتهم أم هم أنفسهم، نحن نعرف 
جيدا أن القوانــني موجودة وبالفعل 
طبقت على الكثير من املتجاوزين، إال 
أن األمر مازال يحتاج إلى دراسة أكثر 
ووضع آلية معينة وواضحة من قبل 
وزارة الداخلية، فالكثير ال يعرف ما 
يفعله إذا مت تصويره ونشرت مقاطعه 
ورمبــا يخاف ويتردد مــن الذهاب 
للجهات املسؤولة واملختصة في مثل 

هذه القضايا.
لذلك، البد من إرشــاد الناس عن 
طريق وسائل اإلعالم املختلفة في كيفية 
التصدي ملثل هذه األفعال واإلبالغ عنها، 
وفــي املقابل وضع العقوبات الرادعة 
التي من شــأنها احلد من تصرفات 
هؤالء املستهترين واحلفاظ على حرمات 

الناس وسمعتهم وكراماتهم.

التحتية التقليديــة، يعد «ذا الين» أول 
تطوير حضري واسع النطاق يصمم منذ 
بداية العصر الرقمي والذكاء االصطناعي.

ومن القطاعات املبتكرة في املشروع 
مستقبل الترفيه والثقافة، حيث تستكمل 
نيوم مســاعيها فــي تصميم وتطوير 
عالمتها التجارية اخلاصة بها في مجال 
الترفيــه، عبر توفيــر وتقدمي عروض 
وبرامج ترفيهية مختلفة، ستسهم في 

جذب السكان والسياح.
ويرى املراقبون انه ستكون «نيوم» 
وجهة سياحية وجتارية نابضة باحلياة. 
كما سيكون ميناء نيوم بتقنياته املتطورة 
أول ميناء مؤمتت بالكامل حول العالم، 
باإلضافة إلــى مطار نيوم الدولي الذي 
سيقدم جتربة سهلة وممتعة ومتطورة 
للمسافرين، الذين سيصلون إلى املنطقة 
عبر خطــوط طيران خاصــة بنيوم، 
ويتمتعون بإجراءات ســفر سلســة 
وسريعة وآمنة. فهل ستكون لدينا فرصة 

لالستثمار هناك يا ترى؟

خالل حمــالت الفحص الطبي كما هو 
لدينا في الكويت بالوحدة املتنقلة جلمعية 
القلب الكويتية، وتقوم بإجراء حتاليل 
الدم لقياس نسبة السكر والكوليسترول 
والوزن والطول ونشر رسائل التوعية 

على كل أفراد املجتمع.
ووفقا ملا هو منشــور على موقع 
منظمة الصحة العاملية عن نتائج املسح 
الصحي لعوامل اخلطورة لألمراض املزمنة 
غير املعدية بالكويت فإن معدل التدخني 
جتاوز ٢٠٪ ومعدل التغذية غير الصحية 
جتاوز ٨٠٪ بينما معدل اخلمول البدني 
جتاوز ٨٠٪ ومعدل زيادة الوزن جتاوز 
٧٠٪ أما معدل السمنة فقد جتاوز ٤٠٪ 
وهذه املؤشرات يجب أن تكون منطلقا 
لبرامــج متكاملة متعددة التخصصات 
للوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غير 
القلب.  املعدية وفي مقدمتهــا أمراض 
وتشير الدراسات إلى انتشار األمراض 
املزمنة وأمراض القلب بني كبار السن 
وتزايد معدالتها مع التقدم في العمر، ومن 
ثم كانت أهمية دمج الوقاية والتصدي 
القلب ضمن االســتراتيجية  ألمراض 
وخطط العمل الوطنية لصحة كبار السن.

باستخدام الهاتف أثناء القيادة.
تأتي  ٭ الضوضاء! والتي لألســف 
من البعض وهم ليسوا بقليل، عندما 
يقومــون بتعلية صوت املوســيقى 
في مركباتهــم، بالفعل تصرف غير 
حضاري.. نتمنى توقيفهم ومخالفتهم 
وســحب مركباتهم ليكونــوا عبرة 
لآلخرين.. بالفعل «جلونا» اهللا املستعان.
٭ التسول! قضية شــائكة وقدمية 
ولألسف إلى اآلن «محلك سر».. سعادة 
الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح 
الداخلية، سئمنا ونحن  وكيل وزارة 
نتكلم ونكتــب عن تلك القضية التي 

بنشره؟، عندما يتم تصوير أشخاص 
مصابــني في حــادث او مشــاجرة 
ومناظرهم مرعبة وال يستطيع اجلميع 
أن يشــاهدها ويتم إرسالها وتداولها 
ويراها الكبير والصغير وأهل املتشاجر 
أو املقتول أو املصاب، فكيف سيكون 

أثرها على نفسياتهم؟
هناك الكثير من الساذجني والتافهني 
يعيشون بيننا ولعل وسائل التواصل 
كشــفت الكثير منهم إال أن األمر ال 

ليكون حجر الزاوية في احلياة العملية 
الطاقة  للنسيج احلضري. وســتكون 
النظيفــة هي املشــغلة جلميع املرافق 
بنسبة ١٠٠٪، كما ستبنى جميع األعمال 
واملجتمعات بشكل متصل ومتسق من 
خالل إطار رقمي يشمل الذكاء االصطناعي. 
حيث صمم كل مكون للمشروع بعناية 
فائقة للتعامل مع التحديات التي تواجه 
البشرية اليوم. وبالتحرر من قيود البنى 

أمراض القلب التي تشكل السبب الرئيسي 
للوفيات في العالم، وكذلك تقوم الدول 
مبراجعة تشريعاتها في مجال الوقاية من 
عوامل اخلطورة ومدى اجلدية في تنفيذ 
تلك التشريعات، وخصوصا تلك املتعلقة 
باالتفاقية  التدخني وااللتزام  مبكافحة 
التبغ ملنظمة الصحة  اإلطارية ملكافحة 

العاملية. 
املناسبة، تطلق جمعيات  وفي هذه 
النفع العام ذات العالقة بالصحة واملجتمع 
املدنــي مبادراتها وجهودهــا للتوعية 
واالكتشاف املبكر لعوامل اخلطورة من 

سطور موجزة، سعادة الفريق الشيخ 
فيصل النواف الصباح نكتبها لكم من 
خالل نقاط ونتمنى في املستقبل أن 
نرى كلماتنا تتحقق على أرض الواقع:
٭ اســتخدام الهواتف! نرجو تفعيل 
القانون وإلزام السائقني بعدم استخدام 
الهاتف النقال الذي أصبح أداة وسببا 
رئيسيا للكثير من حوادث السيارات 
«اهللا احلافظ»، بل وأصبح سببا رئيسيا 
املركبات  في االزدحام وتعطيل سير 
في شــوارعنا والسبب انشغال قائد 
املركبة بالهاتف! ومن هذا وذاك نتمنى 
بالتفعيل وتطبيق القانون لكل من يقوم 

جعل الكثير من البشر ال يعيرون أي 
أهمية حلرمة وخصوصية اآلخرين، 
أصبح تصوير األشخاص والتشهير 
بهم أمام املاليني من الناس أمرا عاديا 
ال ورمبا يعدها البعض بطولة وفخرا 

واستشرافا في بعض األحيان.
من الذي ســمح لهؤالء املتطفلني 
واملتجسســني بتصويــر الناس في 
األسواق أو في البحر أو في مشاجرة 
أو حادث مروري أو أي مكان والقيام 

العالم في شمال غرب اململكة، ما يدعم 
موقع «نيوم» بأن تكــون مركزا عامليا 
لالبتكار، حيث يستطيع ٤٠٪ من سكان 
العالم الوصول إلى «نيوم» في أقل من 
٤ ســاعات، كما أن قرابة ١٣٪ من حركة 
التجارة العاملية متر عبر البحر األحمر.
ويعيــد «ذا الين» ابتكار تنشــيط 
املجتمعات بجعلهــا «إدراكية - متعددة 
االســتخدام»، مع متكني مفهوم املشي 

التغذية الصحية عالية احملتوى من األلياف 
واخلضراوات والفواكه وقليلة احملتوى 
من األمالح والســكريات باإلضافة إلى 
مزاولة النشاط البدني ملدة نصف ساعة 
على األقل يوميا وملدة ال تقل عن خمس 
مرات أسبوعيا مع اإلقالع الفوري عن 

التدخني بكل صوره وأشكاله.
وعادة عند حلول يوم القلب العاملي 
تعــرض الدول ما لديها من دراســات 
القلب  وإحصاءات عما يتعلق بأمراض 
وتفصح عن خططها للوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية وفي مقدمتها 

احتارت كلمــات مقالنا كيف تبدأ 
ســطورها؟ فلم أجد إال املباركة ألهل 
الكويت ولرجال الداخلية بتعيني الفريق 
الشيخ فيصل النواف األحمد الصباح 
فــي منصب وكيــل وزارة الداخلية 
لـ«أبومبارك»  ألف مبروك  باألصالة.. 

ومبروك للكويت.
سيف مجرب.. يا بومبارك.. تعددت 
اإلدارات، ومن هذا  املواقف وتعددت 
وذاك كان حظي واحلمد هللا في أكثر 
املواضيع التي طرحتها من خالل مقاالتي 
تخــص وزارة الداخلية وكان الفريق 
الشــيخ فيصل النواف هو املسؤول 
عنها، وكان في ملح البصر أو أقل من 
ساعات على نشر املقال في اجلريدة 
يأتيني االتصال منه أو من أحد مديري 
مكتبه لالستفسار وأخذ جميع احليثيات 
عن املوضوع والوعد بسرعة اإلجناز.. 
وبالفعل تأتي االنفراجة، وحتل املشكلة.. 
يا بخت عني أهــل الكويت ويا بخت 

عينكم رجال الداخلية.
ســيف مجرب.. يــا بومبارك.. 
سطورنا اليوم تكتب لكم وإليكم، من 
أجل األمن واألمان ألهل الكويت وجميع 
القائمني على أرض عروس اخلليج.. في 

مــن الطبيعي أن الناس يختلفون 
عن بعضهم البعض في كل شيء في 
دياناتهم وأجناسهم وأعمارهم وثقافاتهم 
وتربيتهــم وغيرهــا كل هذه األمور 
مجتمعة البد وان يقابلها أشــخاص 
مؤيدون وأشخاص معارضون جتاه 
أي قضية أو تصرف أو سلوك، إال أن 
هناك شيئا يجب أن يتفق عليه اجلميع 
انتماءاتهم  او  مهما اختلفت صفاتهم 
او جنسياتهم طاملا انهم يعيشون في 
بلد واحد فإنهم مجبرون على تطبيقه 
وااللتزام بتعاليمــه وإجراءاته، وهو 
بالطبع القانون الذي ينظم حياة البشر 
ويعلمهم واجباتهم ويحفظ حقوقهم 
ولواله ألصبحت املجتمعات البشرية 

كالغابة الكبيرة فيها يأكل الصغير.
التكنولوجيا  ال شك أن وســائل 
احلديثة وما نتج عنها من تطور وتوسع 
وانتشار وسهولة وسرعة في التواصل 
التجاوزات  الكثير مــن  خلقت معها 
واألخطاء والفوضــى والتمادي في 
أسلوب وطريقة استخدامها، األمر الذي 

كلمة «نيوم» تعني «املستقبل اجلديد»، 
وقد وصف املشروع الذي تقدر تكلفته 
بـ ٥٠٠ مليار دوالر أميركي بأنه «األكثر 
طموحــا في العالــم». وكان ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان قد أعلن 
عن هذا املشروع في أكتوبر ٢٠١٧، وذلك 
خالل جلسة مؤمتر مبادرات مستقبل 
الرياض،  الذي اســتضافته  االستثمار 
التي تهدف بشــكل رئيسي إلى تقليل 
اعتماد اململكة العربية الســعودية على 
النفط، وتنويع مواردهــا االقتصادية 

«رؤية ٢٠٣٠».
مشروع ذا الين: يعد «ذا الين» سلسلة 
من املجتمعات اإلدراكية املترابطة واملعززة 
بالذكاء االصطناعي، وخالية من االنبعاثات 
الكربونيــة، وبال ضوضاء أو تلوث، أو 
مركبات وشوارع، يقع مشروع «ذا الين» 
في نيوم شــمال غرب اململكة العربية 
السعودية، عند طرف خليج العقبة على 
البحر األحمر. وتبرز أهمية موقعه على 
البحر األحمر في كونه على مفترق طرق 

يخطئ من يظن أن يوم القلب العاملي 
الذي يوافق ٢٩ ســبتمبر هو مناسبة 
طبية فقط ويقتصر احلديث فيه على 
األطباء، فالوقاية من أمراض القلب هي 
منظومة حياة صحية متكاملة وإجراءات 
يشارك فيها جميع األفراد في املجتمع 
مبا في ذلك املجتمع املدرسي وأصحاب 
العمل والعاملون في مختلف التخصصات 

وأماكن العمل. 
القلــب ببعض  أمــراض  وترتبط 
عوامل اخلطورة مثل التدخني والسمنة 
وزيادة الوزن واخلمول البدني وجميعها 
مرتبطة بنمــط احلياة اليومي، ومن ال 
يهتم بأمناط احلياة الصحية فإن ذلك 
يؤدي إلى زيادة أمراض القلب ومن ثم 
احلاجة إلى العالج باملستشفى واإلجازات 
املرضية وبعدها التأهيل والتقاعد الطبي 
الحقا مما يضاعف األعباء االقتصادية 

واالجتماعية على برامج التنمية. 
الدراســات عن  العديد من  وهناك 
األعبــاء املترتبة على أمــراض القلب 
وتكلفتها العالية على االقتصاد والتنمية، 
ولذلك كانت أهمية التصدي والوقاية من 
أمراض القلب بتغيير أمناط احلياة مثل 
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