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مازالت بورصة الترشيحات الوزارية في علم الغيب 
ولم يتضح بعد شــكل احلكومة القادمة، لكن إن شاء 
اهللا كلهم فيهم اخليــر والبركة وقادرون على حتمل 
مسؤولياتهم الوزارية مبا يخدم وطنهم الكويت. الرسالة 
التي أود إرســالها لوزير املواصالت القادم بحكم أنه 
أيضا رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت 
هي تلك األخبار التي تردنا كل فترة من أميركا ودول 
أوروبا عن تغرمي جبابرة اإلنترنت من غوغل وفيسبوك 
الدوالرات  ومايكروســوفت وآبل وغيرها مبليارات 
بســبب مخالفة تلك الشــركات العمالقة لقوانني تلك 
الدول كالذي حدث فــي ١٨ يوليو ٢٠١٨ حني فرضت 
املفوضية األوروبية غرامة قدرها ٥ مليارات دوالر علي 
محرك البحث العاملي غوغل بسبب ما أسمته السلوك 

املناهض للمنافسة.
وفي ٢٨ فبراير سنة ٢٠٠٨ غرم االحتاد األوروبي 
مايكروسوفت ٨٩٩ مليون يورو ألنها لم جتعل برامجها 

مفتوحة أكثر كما تطالب بروكسل منذ ٢٠٠٤.
ولم تكن هذه هي الغرامة األولى للمفوضية األوروبية 
على عمالق تقنية املعلومات مايكروسوفت بل سبقتها 
غرامــة محترمة بـ ٣٩٩ مليون يــورو ليبلغ إجمالي 
الغرامــات مليارا ومائة مليون يــورو. تصوروا هذه 
املعلومات حصلت عليها فقط من خالل بحث بسيط 
في محرك بحث اإلنترنت ومتأكد مليون باملائة ان هناك 
عشرات إن لم تكن مئات الغرامات واملخالفات واألحكام 
القضائية بالتعويضات ضد عمالقة اإلنترنت وتقنية 
املعلومات من قبل أميركا والدول األوروبية بعضها ال 
يظهر للعلن بسبب اتفاقات ثنائية حتى ال يحذو حذوها 

دول أخرى في العالم فتطالب باملثل.
طيب ما عالقة هذا كلــه بوزير املواصالت القادم 
في الكويت؟ فالكويت ليست أميركا وال هي عضو في 

االحتاد األوروبي.
أنا أقــول لكم، فضاء اإلنترنــت واحد وما فعلته 
الشركات العمالقة في مجال اإلنترنت وتقنية املعلومات 
في أوروبا وأميركا باملنطق والعقل فعلته في الكويت 

ودول العالم كلها.
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنك تعرضت لنفس الفعل 
الذي مت تغرمي تلك الشركات في أوروبا عليه ومن حقك 
أن تطالب باملثل. طبعا املوضوع ليس بهذه السهولة. ومن 
هنا يأتي اقتراحي لوزير املواصالت القادم، تشكيل فريق 
قانوني وفني من وزارة املواصالت وهيئة االتصاالت 
العامــة لبحث وتدارس هذا املوضــوع وال بأس من 
التواصل مع املفوضية األوروبية للحصول على املزيد 
من التفاصيل (وان كنت أشك بتعاونهم فقد ال يريدون 
تقاسم الكعكة مع أحد). لكن هذا األمر (مو يكيفهم) فهناك 
حتكمهم قوانني صارمة بحق الوصول للمعلومات التي 
قد يكون لك مصلحة أو متسك وبالتأكيد فإن مخالفات 

شركات اإلنترنت العمالقة متسنا ومتس مصاحلنا.
هذا الفريق القانوني والفني يقدم في نهاية عمله 
تقريرا الى وزير املواصالت يقرر على أساسه كيفية 
احلصول على غرامات وتعويضات مماثلة لتلك التي 

حصلت عليها املفوضية األوروبية.
نقطة أخيرة: لدينا في الكويت مواهب قانونية وفنية 
تســتحق إعطاءها فرصة إلمساك امللف الذي قد يدر 

على الدولة مليارات الدوالرات.

العبارة التي جاءت كعنوان للمقال هي بعض من أسماء 
متحورات كورونا وسبقهما الفا وغاما وبيتا وكان آخرها 
الذي اكتشف باألمس في افريقيا وأطلق عليه اسم او 
ميكرون، وطاملا ان األسماء ببالش فالعملية سهلة، لكن 
السؤال هنا: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هل عائلة 
كورونا ســتكتفي بأربعة أوالد او خمسة وتتوقف أم 

أن هناك فكرة بالتوسع وزيادة العدد؟
الغريب في االمــر ان العلماء وقادة الدول الكبرى 
يتبادلــون االتهامات وكل منهم يلقي باللوم على البلد 
الفالني في إنتاج هذا الڤيروس ونشــره بالعالم، وفي 
الوقت نفسه جميعهم يصنع الدواء ويتحدون بعضهم 
في قدرة اللقاحات على مكافحة الڤيروســات، وانتقل 
األمر من اجلاني الصحي وهو األســاس إلى اجلانب 
االقتصادي وأرباح تلك الــدول من تصنيع مثل هذه 
اللقاحات املضادة للڤيروسات، وبطبيعة احلال تالشى 
اجلانب السياســي مع الوقت واصبح التركيز منصبا 
على الربح املادي، األمر الذي فتح شــهية تلك الدول 
في اإلعالن بني فترة وأخــرى عن متحورات جديدة 
وما يتطلبه األمر ملقاومة هذه الڤيروسات اجلديدة من 
خالل قيام العلماء بتطوير اللقاحات لتتناسب مع قوة 
هذه الڤيروسات والطفرات التي تنتج عنها والعمل على 

مقاومتها وحماية البشر من مخاطرها.
اليــوم بعد أن تنفس العالم الصعداء بعد ما يقارب 
العامني عادت دول أوروبا من جديد باإلغالق والطلب 
مــن مواطنيها البقاء في منازلهم وممارســة أعمالهم 
عن بعد بســبب املتحور اجلديــد الذي يرون انه جاء 
من أفريقيا، مما جعل العديد من الدول متنع الرحالت 
اجلوية القادمة إلى بالدها من تلك الدول املوبوءة، نرجع 
ونكرر إلى متى سنستمر على هذا املوال رمبا بعد ما 
ينتهي ڤيروس أفريقيا يعلنون عن ڤيروس جديد من 
قارتي أميركا اجلنوبية أو الشمالية، وممكن أن ينتقل 
األمر إلى قارة اســتراليا في املستقبل واملشكلة أنهم 
أنانيون ال يجعلوننا نشاركهم في إطالق األسماء على 

هذه الڤيروسات.
ما أعنيه هنا هو أن الدول العربية واإلسالمية يجب 
أن يكــون لها موقف محدد وموحــد ال ينصب فقط 
على مكافحة املرض والوباء وتوفير االحتياجات التي 
حتمي شعوبهم منه وإمنا مكافحة من يتالعب مبصير 
الشعوب وصحتها ومســتقبلها من خالل نشر مثل 
هذه الڤيروسات وإنتاج اللقاحات التي تكافحها وبيعها 
على العالم باملليارات، يجب أن تكتشــف بؤرة الفساد 

ومحيطها للسيطرة عليها.
إن هذه العملية مبنزلة حرب بشعة ليست لها نهاية 
هدفها جني األموال الطائلــة بغض النظر عما تخلفه 
من خسائر وآثار مدمرة، هل سيتم اكتشاف هذا األمر 
قريبا والقضاء عليه أم أن دولنا وشــعوبنا ستكون 
نظرتهم قصيرة وسيبقون حتت رحمة منظمة الصحة 
العاملية وتصريحاتها وحتذيراتها وتهديداتها وتبريراتها 

وتعليماتها؟!

مواقع األمن الغذائي تقع حتديدا في 
الصليبية وكبد والهجن وسوق اخلضار 
والفاكهة الرسمي بعد نقله من الشويخ 
الصناعية ومناطقها األشمل جنوبا في 
الوفرة وشماال العبدلي، والكل يهون 
بالذات للمزارع العمالقة حتديدا عما 
أطلق عليه البعــض «مثلث برمودا» 
كوكتيل طريق دوار الفاكهة واخلضار 
ومنطقة جنوب عبداهللا املبارك السكنية، 
تواصال مع الصليبيــة وامتدادا إلى 
منطقتي كبد والهجن بتداخل شاحناتها 
العمالقة ملصانع األسمنت، وثالجات 
التبريد العمالقة ومثلها آليات القاطرات 
وغيرها تستخدم حارتي السير ذهابا 
وعودة بشق األنفس، ولألسف تتكرر 
فيه حوادث مرورية مرعبة! منذ القرن 
املاضي لم يشمل هذه الطرق تعديال وال 
توسعة وال تبديال للجسور، كما في 
املناطق األخرى، بل مت تركها على «طمام 
املرحوم» تعاني علتها السيما امتدادها 
لطريق دولي لقاعدة املغفور له بإذن 
اهللا األمير الراحل أحمد اجلابر مسماه 
«طريق األرتــال»، له زواره األجانب 
والعرب من قيادات عسكرية عاملية، 
قد يصدمها «كآبة املنظر» على امتداد 
ما ذكرناه من مناطق بال اهتمام وال 

جتديد مطلوب.
لو تكرم املسؤولون بعمل املطلوب 
وخاصة من فرسان الداخلية واملرور 
واألشغال للتنفيذ والبلدية للتخطيط، 
والصحة النفسية ملتابعة قائدي املركبات 
برعونــة ال يدركها جيــل صانعي 
الســيارات من جتاوزات اســتباحة 
وعدوانية دون احترام للقانون أو تقدير 
للنظام املــروري املهجور، والعنوان 
الغذائي حتت  املقهور «مناطق األمن 

رحمة اهللا!».
وللفريق املشترك التقدير والتقرير 
املطلوب وردع العيوب بعدم توسعة هذا 
الطريق عبر مساحة شاسعة تقع في 
قلب هذا الطريق أسموه منذ ستينيات 
القرن املاضي «ساحة اإلذاعة» املبهم 
الشاسع  املوقع  دورها، وأهداف هذا 
لتجديد طــرق مناطق األمن الغذائي 
املنسية من واجب رعايتها وأهميتها 
للقيمة الغذائية للزائر واملواطن واملقيم، 
وقربها للمستقبل من مطار الكويت 

الدولي اجلديد.
البركة بفرسانكم كل فيما يخصه 
بخدمــات وزارته مع هــذا الطريق 
ومؤسساته األهم ألمور احلياة الكرمية، 

وسالمتكم بكل ميادينكم!

حتتل املزحة والنكتة مكانة مرموقة 
في أي جتمع أو مشهد حتى صار البعض 
منا معروفا بالظل اخلفيف الذي يوزع 
الضحــك واملزاح على أرجــاء املكان 
املوجود به مبوهبة ميتلكها بحيث يتمتع 
باملوازنة بني املرح واحترام آدمية وشعور 

احلاضرين وهو أمر محمود.
ولكــن األمر غير املقبــول وغير 
املنطقي أن تخرج تلك املواقف والنكات 
من شــخص ال يتمتع بخفة الظل أو 
احتــرام الغير فتجده متنمرا بدال من 
أن يكون مضحكا فتجده ينتقص من 
كرامة ذلك واحترام ذاك دون اإلحساس 
باآلثار السلبية التي سوف تترتب من 
تنمره على املستوى النفسي والسلوكي 
تصل الى االنتحار في بعض األحيان على 
املتنمر عليه وهذا ما حدث مع املراهقة 
صاحبة اخلمس عشرة ربيعا عندما مت 
التنمر عليها بسبب مالمحها غير العربية، 
واألمثلة على ضحايا املتنمرين كثيرة، 
أقلها تأثيرا زعزعة الثقة بالنفس حتى 
تصل في بعض األحيان إلى االنتحار 

كما ذكرنا سالفا.
مشكلة التنمر ليست وليدة اليوم 
بينما عدم االحتــرام واالنتقاص من 
شخص اإلنســان هو اجلديد بسبب 
غياب الوازع الديني واألخالقي أو في 
بعض األحيان غياب القدوة، فتجد املتنمر 
قدوته شــبه فنان أو بعض مشاهير 
مواقع التواصل االجتماعي الذين تكونت 
شهرتهم من السخرية واالنتقاص من 

آدمية الناس.
آثار التنمر النفسية ليست بالهينة 
أو البســيطة على املتنمر عليه وكذلك 
املتنمر في الوقت نفســه يعاني أيضا 
ولكن من ضعف شديد في شخصيته 

يعوضه في االنتقاص من غيره.
فلذلك يجب االلتفات الى تلك القضية 

قبل أن ننشئ جيال مدمرا نفسيا.
٭ على الهامش: «لسانك ال تذكر به عورة 
ألسن»  امرئ.. فكلك عورات وللناس 

اإلمام الشافعي.

الشــعب  وهنا لســان حال 
الكويتي يقول لـ«بعض» من مت 
العفــو عنهم: «ما بعد ها العفو.. 

عفو».
ومسك اخلتام هو قول اهللا عز 
وجل: (فمن عفا وأصلح فأجره 
على اهللا)، فاهللا سبحانه بدأ بكلمة 
«العفــو»، ثم يأتي «الصالح» ثم 
كســب «األجر».. لذلك البد من 
اإلصالح، بداية من إصالح النفس، 
الشياطني،  وتطهيرها من أحالم 
فالوطن هو احلياة، وال حياة كرمية 
بال وطن، وتذكروا ان كل البشر 
تتوارث «الندم» ندم أبينا آدم على 
غلطته الوحيدة التي أخرجته من 
اجلنة، فال نكررها، ونفقد نعمة 
الوطن السعيد، فإبليس لم ميت، 

وشره مستطير، فاحذروه.
وتذكروا نعمة العفو، وأصلحوا 
ذات بينكم، لينال اجلميع األجر 
والثواب من اهللا، فاهللا خير حافظا، 

وبالشكر تدوم النعم.

أن ينعكــس إيجابا على املصلحة 
العامة ومبا ينفع البالد والعباد.

ونتوقــع بــإذن اهللا تعالى أال 
يخيب أملنا في حتقيق كل ما من 
الدولة،  العامة في  شأنه املصلحة 
وفي أكثر مــن مجال، وبناء عليه 
نتمنى هنا على سمو الشيخ صباح 
اخلالد التمعن مليا في اختيار أعضاء 
احلكومة أو الوزراء املناسبني لهذه 
املهمة. وأخيرا، وليس آخرا نقول 
إن املهمة امللقاة على عاتق سموه 
الكثير من  ليست هينة، وتتطلب 
املراعاة لظروف البلد في املرحلة 
القادمة واالختيار املناسب ملن سيقع 
على عاتقهم القيام مبهام جسام، 
وأيضا في ظــل مرحلة مهمة من 

عمر البالد، كما أسلفنا.
 نســأل اهللا التوفيق والسداد 
للجميــع في مهامهــم وتكليفهم 
السامي، وأن يكونوا على قدر عال 

من ثقة أولي األمر. واهللا املوفق.

للتدريب للكوادر الشابة في جميع 
املجاالت حاضرا بقوة في برنامج 
عمل احلكومة القادمة بل يجب أن 
يكون في قمــة أولويات البرنامج 
وفي مرتبة متقدمة عن االستثمار 
واملشاريع االقتصادية ألنه أعظم 
استثمار ألي وطن يتطلع إلى حتقيق 
التنمية الشاملة واملستدامة في جميع 
املجاالت وأن الكويت تستحق برنامج 
عمل حكومي جديدا يترجم تطلعاتنا 
وواجبنا ومسؤولياتنا نحو مستقبل 

الوطن القريب والبعيد.
إن البحــث والدفــع بجيل من 
الشباب إلى الصفوف األمامية إلى 
جانب خبرات الســابقني من شأنه 
أن يحافظ علــى األداء املميز في 
معظم املواقع ويجب أن يبحث كل 
مسؤول عن األجيال الشابة ويسند 
لهم املسؤوليات ليكتسبوا اخلبرات 
منذ الوقت املبكر ويشــاركوا في 
اتخاذ القرارات وأال يكتفوا مبواقع 
الوطن بحاجة  املتفرجني فقط ألن 
إلى عطاء جميع األجيال في منظومة 

وطنية متدفقة من صنع اجلميع.

العالم، تلك املباراة ألهمت ستالون 
فكرة فأحضر ورقة وقلما وبدأ 
بكتابة فيلمه الشهير «روكي» والذي 
حصد من خالله جائزة األوسكار 
فكانت تلــك املباراة نقطة حتول 

في حياته.
علينــا أن نســتجلب كل ما 
يلهمنا ويحفزنا لتحقيق غاياتنا 
وأهدافنا ويساهم في استمرارنا 
في االحتفاظ بطموحاتنا حية سواء 
كانت فيلما أو قصة أو شخصية 
مهمة أو رســائل أو كلمات الثناء 
واملديح أو أفكارا أو مكانا أو قصة 
حب أو كتابا أو شعرا أو حالة خاصة 
نصنعها بأنفسنا فاإللهام والتحفيز 
وقودنا في احلياة ملستقبل أفضل 
فمصادر اإللهام والتحفيز كفيلة 
بأن جتعلنا أكثر مرونة إذا ارتطمنا 
بصعوبات احلياة وأكثر صرامة 

في مواجهة التحديات.

املقال واملقام، وينهي احلالة دون 
رد أو استئناف، وحتى يعرف هذا 
اجليل عادات وتقاليد أجدادهم، فحني 
يأتي ضيوف الى شــخص يقدم 
لهم كل واجبات الضيافة وزيادة، 
وكلما أرادوا املغادرة يجبرهم على 
استكمال واجب الضيافة، إلى أن 
يأتي كالعــادة بالطيب والبخور. 
فيستغل الضيوف هذا املثل بقولهم:
«خالص عاد.. ما بعد العود.. قعود»

للشأن السياسي في البالد، نشد 
على يد سمو الشيخ صباح اخلالد 
في املهمة املكلف بها من صاحب 
الســمو ملرحلة جديدة من عمر 
البالد، فترة ميكننا أن نعتبرها فترة 
انتقالية مهمة في احلياة السياسية 
التي تؤسس  املرحلة  تلك  بالبالد، 
لفترة جديدة من التعاون البناء بني 
السلطات في البالد، األمر الذي البد 

الوسائل التقليدية من مهمات ودورات 
تقام في معظم األحوال ملصالح ولكن 
األجيال الشابة في كل موقع عمل 
يجب أن تعطى الفرصة كاملة للتفوق 
واإلبداع إلى جانب خبرات الكبار وإن 
البحث عن العناصر الشابة املبدعة 
في أي موقع ليس باألمر املستحيل 
إن أردنا وإن إلقاء األضواء اإلعالمية 
على إجنازات وإبداعات الشباب هو 
حق لهم وللوطن وهو استثمار فيما 

هو أغلى من النفط.
ويجب أن يكون إعطاء الفرص 

املمثــل األميركي سلفســتر 
ستالون بطل أفالم «رامبو» كان 
جالســا في شقته يشاهد مباراة 
في املالكمــة يتنافس فيها بطل 
العالم محمــد علي كالي ومالكم 
انتباهه  آخر غير معروف ولفت 
كيف استطاع هذا املالكم املغمور 
أن يصمد جوالت عديدة أمام بطل 

مشــهور فيه حكمة، وذوق، وكرم 
ضيافة، تفوح منــه رائحة القهوة 
والهيل والقرنفل، وتسمع صهيل 

اخليل، وشعر املتنبي:
 اخليل والليـل والبيداء تعرفنـي 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

  من هذا اجلو العروبي األصيل 
ولد هذا املثل: «ما بعد العود.. قعود»، 
وهو مثل صريــح وحازم، يختم 

إدارته كل األزمات التي مرت على 
احلكومة وقادها بكل امتياز، األمر 
الذي أثبت فيه سموه جدارة وريادة 
النظير مع فريق وزرائه  منقطعة 
املوقرين، وبالتالي فإن هذا االختيار 
من صاحب السمو يأتي نتيجة ثقة 
كبيرة في أداء سمو الشيخ صباح 
اخلالد، هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإننا، ومن واقع مراقبتنا 

الشريفة التي تدفع لالبتكار واإلبداع 
الذين  الشابة  وخصوصا لألجيال 
يتطلعون إلى املستقبل املشرق بعيدا 

عن الروتني القاتل.
العمل  وإن إصــالح ظــروف 
الوظيفــي وتطويــر أداء األجهزة 
الوظيفية بوســائل مبتكرة ال تقل 
أهميــة عن حتقيق املكاســب في 
النفط  أو في أسواق  االستثمارات 
العاملية، فما هي خططنا لالستثمار 
البشري سواء في القطاع احلكومي 
أو فــي القطاع اخلاص وبعيدا عن 

ألهم الغراب قابيل طريقة دفنه 
التي حتمل  ألخيه هابيل والنملة 
غذاء يفوق حجمها ووزنها أضعافا 
وحتاول الصعود مرارا فتسقط وال 
تكل نستمد منها الكفاح بكل معانيه، 
ومجتمع النحل العجيب في إدارته 
وتقسيم املهام هو اآلخر مبعث إلهام 

لنا نحن كبشر في علم اإلدارة.

بلدة طيبة ورب غفور، ثم ولي 
أمر حنون، يعفو عند املقدرة، وكأن 
حاله يقول لهــم: إن كانت هي زلة 
للبعــض، وللبعض اآلخر أكبر من 
ذلك بكثير فاعتبروها مرحلة طائشة 
الشيطان، مثلما أغوى  بها  أغواكم 
نبــي اهللا آدم وأخرجه من اجلنة، 
أن حياتنــا متر مبراحل  واعلموا 
مختلفة كتقلبات املناخ، رعد، وبرق 
وأمطار وصقيع وثلوج وعواصف 
وزوابع ثم ربيع وأزهار ونســيم 
عليل، في كل مرحلة يقي اإلنسان 
الصالح نفسه من شرورها بالوسيلة 
املناسبة. وبذلك عاش اإلنسان وقاوم 
الفناء واالنقراض. ما سبق عوامل 
خارجية، بينما للســلوك البشري 
مراحل (طفولة ومراهقة وعنفوان 
ثم رزانة وحكمة) لكل مرحلة فترة 
زمنية، وسلوك يختلف من إنسان 
آلخر، وهنيئا ملن تأتيه مرحلة الرزانة 

واحلكمة مبكرا.
في جزيرة العــرب هناك مثل 

في اعتقادنا أن اختيار صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
لسمو الشيخ صباح اخلالد لتأليف 
احلكومــة القادمــة هــو اختيار 
صائب بــإذن اهللا، وذلك من واقع 
الظــروف احلالية في البالد، التي 
تواكب مبادرات صاحب السمو في 
العفو عن عدد من أبنائه املواطنني 
باإلضافة إلى ظروف منطقة الشرق 
األوسط وما متر به، خصوصا في 

ظل التطورات األخيرة.
أيضا، وفي تقديرنا الشخصي، 
ان سمو الشيخ صباح اخلالد هو 
رجــل املرحلة مــن دون منازع، 
بالنظر لإلجنازات التي حققها طوال 
بتأليف احلكومات  فترات تكليفه 
السابقة وعلى مدى سنوات ماضية 
واألهم من ذلك إدارته شؤون الدولة 
واحلكومة في ظل جائحة «كورونا» 
الكونية في حدث غير مســبوق 
مير على العالم بأكمله، إضافة إلى 

يتعامــل البعض مــع الكويت 
ولألسف الشديد وكأنها مجرد بئر 
للنفط وينسون أننا في دولة حديثة 
ذات تاريخ عريــق من قبل ظهور 
النفط بكثير وهو ما يجب أال ننساه 
القادمة  وعلينا أن نشجع األجيال 
للغوص فيه دائما ألن مع الغوص 

نستخرج اللؤلؤ الثمني.
فعندما يحصل أحد أبناء الوطن 
على متيز عاملي أو على جائزة فإن 
أضواء اإلعالم ال تكون كافية وبحجم 
النجاح الذي حتقق إذ انه لدينا ثروات 
بشرية قد تفوق ثروة النفط وهي 
بها  التــي نفخر  الوطنية  الكوادر 
ويجب إبــراز إبداعاتها وإجنازاتها 
سواء في العلوم أو الطب أو الهندسة 
أو االقتصــاد أو اإلعالم ألن ثروة 
الوطن وقوته ليست في احتياطي 
النفط أو في سعر برميل النفط أو في 
موقعنا من أسواق النفط العاملية ولكن 
البشرية يجب أن نستثمر  الثروة 
بها وننميها مــن خالل نظم عمل 
تشجع على اإلبداع وعالقات عمل 
تدفع لألمام وقيم إيجابية للمنافسة 

دائما ما نبحث عن األشياء التي 
تلهمنا التحفيز حيث يتجلى اإللهام 
تارة في قصة حب نعيشها تدفعنا 
بشراسة لصنع املعجزات وكأنها تلك 
القوة مراسيم باسم احلب، وتارة 
أخرى نستلهم التحفيز من قصص 
عميقة في تأثيرها كتبت مبداد لكنها 
سرعان ما تتحول إلى روح قوية 
تنتشر في أجســادنا تفيقنا من 
نعاسنا وغفوتنا، وأحيانا تكون نقطة 
انطالقتنا في احلياة مبشاهدة فيلم 
سينمائي أو طقوس حياتية منارسها 
متنحنا القوة والتحفيز أو نتأمل 
حياة بعض مجتمعات احليوانات أو 
نشاهد صورة تعتبر منجما لإللهام 
والتحفيز، فمحاوالتنا املستمرة 
اإللهام والتحفيز من  الستجالب 
كل مــا هو موجود في الكون هي 
محاولة لتغذية أحالمنا وطموحاتنا 

وحتقيق أهدافنا.

في الصميم

وزير املواصالت 
القادم.. عندي 
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