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صقور اإلنقاذ 
البري والبحري

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

اقتناص الفرص!

قصاصة من شيء

 @al _ kandri
سلمان داود الكندري

رفقة السوء جتر إلى ما ال حتمد عقباه، فإن كنت 
مستقيما أصبحت أعوج، وإن كنت مهتديا صرت ضاال، 

فاإلبل إذا بركت في مكان اجلرب نقل إليها اجلرب.
وفي هــذا الزمان نــرى كثيرا مــن املتضادات 
واألعاجيب، فرمبا أخذ املــرء بذنب جناه أخوه، قد 
يحدث مثل ذلك رغم أنها قســمة ظاملة ما انزل اهللا 
بها من سلطان، فما هو ذنبي إن أخطأ أخي؟ وكيف 
أحاسب على ذنب لم تقترفه يداي، والتاريخ العربي 
به الكثير من هــذه األمور، روي أن رجال حلق على 
اســمه، أي وضع حتت املراقبة وصودر ماله وهدم 
منزله وزج بالسجن، أيام احلجاج بن يوسف، فأدخل 
عليه وهو يرسف في قيوده فنظر إليه احلجاج بغضب 
وســأله: ما شأنك؟ فقال: اصلح اهللا األمير، اغضض 
عني بصرك واكفف عني سيفك وارعني سمعك، فإن 
سمعت زلال أو خطأ دونك والعقوبة، فاستوى احلجاج 
جالسا وأعجبه منطقه، وقال: قل أسمع، قال: عصى 
عاص من عرض العشــيرة فحلق على اسمي وهدم 
منزلــي وحرمت عطائي، وأخذت بذنب غيري، فقال: 

هيهات هيهات أو سمعت قول الشاعر:
جانيك من يجني عليك وقد

تعدي الصحاح مبارك اجلرب
ولرب مأخوذ بذنب عشيرة

وجنا املقارف صاحب الذنب
فقال الرجل: أصلح اهللا األمير، سمعت الباري عز 
وجل يقول خالف ما ذكرت، فقــال: وما ذاك؟ قال: 
(يا أيها العزيز إن له أبا شــيخا فخذ أحدنا مكانه إنا 
نراك من احملســنني، قال معــاذ اهللا أن نأخذ إال من 
وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون). ســورة يوسف، 
فنادى احلجاج كاتبه وقال له: أفكك للرجل عن اسمه، 
واصكك له بعطائه وابن له منزله، ومر مناديا ينادي 
بني الناس: صدق اهللا تعالى وكذب الشاعر، وتعد هذه 
احلادثة من حســنات احلجاج، وفي ذلك يقول كعب 

بن عمرو التميمي:
احلرب قد تضطر صاحبها

نحو املضيق ودونه الرحب
جانيك من يجني عليك وقد

تعدي الصحاح مبارك اجلرب
ولرب مأخوذ بذنب عشيرة

وجنا املقارف صاحب الذنب
وفي النهاية، الدنيا كلها دروس وعبر واملنة على 

من اعتبر ودمتم ساملني.

تهل على إخواننا في اإلنسانية وأشقائنا وحلفائنا 
الذين ساهموا في نهضة اخلليج العربي أعيادهم التي 
نتمنى لهم بها أياما ســعيدة، فقد يتعجب البعض ملاذا 
أهنئ املسيحيني بعيدهم، وذلك ألنني مسلمة وأعترف 
بعيســى گ نبي اهللا الذي سبق محمد عليه أفضل 
الصالة والتســليم ومن ال يعترف بأعياد املسيح فهو 
نقض عهد اإلسالم األول أال وهو اإلميان باهللا ومالئكته 

وكتبه ورسله.
وعلى الرغم من فرحة إخواننا املسيحيني في عيدهم، 
فللمرة األولى يحرم جمهور الرئيس األميركي األسبق 
دونالد ترامب من إرســال التهاني في العيد أو تهنئته 
جلمهوره حول العالم واألسباب مجهولة وغير معروفة، 
فهل هــذا حتٍد للحزب اجلمهوري أم رغبة في احلجر 

على أقوى رؤساء أميركا؟
فمن يتابع حســاب ترامب يعرف أنه خســر أكثر 
من ٢٣ مليونا من متابعيه.. وملاذا؟ ألن حســابه مغلق، 
فقليال قليال يتم محو اسم ترامب وتقليص جماهيريته 

حول العالم.
حتى أن املنصة التي أسسها الرئيس ترامب للتواصل 
مع جمهوره غير متاحة للجميع، فأنا شخصيا حاولت 
الدخول من أكثر من مرة ولم أمتكن، وهذه اخلدعة ال 
أدري إن كان الرئيس ترامب على علم بها أم ال، إال أن 

منصته غير متاحة للجميع.
ال أدري إذا كان أصحاب شركات التواصل االجتماعي 
يعلمون أنهم يتحدون رئيسا جمهوريا، أي أنكم تتحدون 
اجلمهوريني حول العالم وأقولهــا لهم صراحة بأنكم 

ستخسرون.
فحتى أنني أدعو عليهم في صالتي وأنا مســلمة 
وجربوا دعوة املسلمني أن يغلق اهللا أبواب السماء في 
وجوهكم كما أغلقتم حســاباته، وهذه دعوة أتتكم في 

شهركم الفضيل فتلقوا وعدكم من اهللا عز وجل.
ألن الظلم الذي وقع على الرئيس ترامب واضح، فأنا 
من متابعيه ولم أشهد في حساباته أي شيء يخدش احلياء 
العام أو يتعدى على أي طائفة من الطوائف، فأصحاب 
شركات التواصل تركوا العاهرات والراقصات والشواذ 
جنسيا الذي يبثون سمومهم لألطفال والنشء ويؤثرون 
على تربية األجيال مبواقع ســاقطة وأتوا وتعدوا على 

حسابات الرئيس ترامب.
وليتكــم أتيتم لدينا في الكويــت وأغلقتم املواقع 
املشــبوهة التي حترض املواطنــني على حكومتهم أو 
أغلقتم حسابات الصهاينة التي تتجسس وتقذف حكومات 
حلفائكم، بل أتيتــم وتعديتم على رئيس كان مخلصا 

للشعب األميركي وقدم لهم الكثير.
البعض قد يتســاءل ملاذا أدافع عن الرئيس ترامب، 
واإلجابة لثالثة أســباب ألنني أحب احلزب اجلمهوري 
الذي ينتمي له الرئيس األميركي الراحل جورج بوش 
الذي له فضل في حترير الكويت من العدوان الصدامي 
الغاشــم، وكذلك ألنه يقول أشياء تعجبني وتتفق مع 
مبادئي ومنها على سبيل املثال ال احلصر تصديه ملنظمة 

الصحة العاملية، فأنا أؤيده فسياستها فاشلة.
األمر اآلخر تصديه للشواذ جنسيا حول العالم وأنا 
أؤيده بشدة، ألنهم شياطني اإلنس الناطقة الذين يخالفون 

فطرة اإلنسانية التي فطرنا اهللا عليها.
واألمر اآلخر ألنه ال تعجبه ميغان ماركل، وأنا يعجبني 
كل ما يقوله عنها، ألنها أساءت ألسرة احلكم في بريطانيا 
(حلفاء املغفور له الشــيخ مبارك الكبير) الذين أدخلوا 
العلم والتعليم إلى الكويــت، وثانيا ألنها حرمت جدة 

من حفيدها، فهي مكروهة من كل أطياف املجتمعات.
وهذه األسباب مجتمعة بالتأكيد ستجعلني أحزن على 
ما تقوم به شركات التواصل االجتماعي جتاه رئيسهم 
األسبق، وهذه سابقة تاريخية فلم يتعرض رئيس أميركي 
للظلم كما الذي تعرض له الرئيس ترامب، املشكلة أنهم 
يقولون إنه مذنب، والســؤال فبماذا هو مذنب؟ وأين 
دليلهم؟ فجماهيره إذا أخطأت ألجل نصرته لن يدفع 

هو الثمن عوضا عنهم.

حزمة طيبة وفيــة مخلصة فزعت 
وتطوعت خلدمة أبناء ديرتها شيابا وشبابا 
نساء ودون ذلك، على مدار الساعة وكلهم 
قناعة خلدمة وافديها أيضا حلظة طلبهم 

النجدة واإلنقاذ برا وبحرا.
وقد تركت بصماتها اإلعالنية اإلعالمية 
حزمة أمل وطمــوح في مواجهة رعونة 
بعض شــبابنا من اجلنسني الذين غلب 
عليهم االستهتار واجنرفوا وراء زمرة 
شيطان تتوالهم كوقود لالنحرافات بشتى 
أصنافها، أتعسها اإلدمان وتعاطي املخدرات 
املنتشرة في مختلف احملافظات لترويج 

الدمار للثروة البشرية عندنا.
لكن وهللا احلمد والشكر، برزت جهود 
فرسان تطوعوا خلدمة أهاليهم، تطوعوا 
بجهودهم الذاتية في مختلف احملافظات بال 
منٍّ وال أذى مادي أو معنوي، بل وباحترام 
كبير للجميع وخاصة كبار السن من أهل 
الديرة الذين تعرضهم مركباتهم البرية أو 
قواربهم البحرية للتعطيل وما شابه ذلك، 
لزرع األمل بأن شبابنا الصاحلني عكس 
ما يتمناه شيطان الطرق الرجيم من تعد 
واستهتار مبركبات تقاد إلى الدمار وتفكيك 
واستباحة قواعد وقوانني األمن والنظام 
العام حتى بلغت حد إزهاق أرواح أبرياء 
ال يرضى املخلوق وال رب السماء بذلك.

بني احلني واآلخر تنشر أخبار احلوادث 
احملزنة املؤملة! أمــا صقور اإلنقاذ فهم 
أسماء ملســمى راق متميز وفي، تسعد 
الوفية  املجتمعات بأخبارهم وجهودهم 
لتطوعهم وتفرغهم خلدمة عباد اهللا وتلبية 
النداءات في وقتها، جزاهم اهللا عن اجلميع 
(وطنهم ومواطنيهــم ووافديهم وزوار 
ديرتهم) كل خير، اللهم وبارك جهودهم 
واحفظهم بكل مساعيهم وكثر من أمثالهم 
للكويت واخلليج ووطنهم  اليوم ودوم 
اإلســالمي والعربي ملن اعتبرهم قدوة 

ألمثالهم. آمني.

كثير من املشاريع والنجاحات استلهمها 
الشباب من أفكار خالقة فطوروها حتى 
قادتهم للعاملية، وأغلب السياسيني مدينون 
بهالة القوة والهيبة في خطاباتهم لكتاب 
هذه اخلطابــات، واملمثل «سلفســتر 
ستالون» يشاهد مباراة مالكمة فتلهمه 
كتابة ســيناريو فيلم «روكي»، واملؤلف 
يستعني بجيش من املختصني لتجميع 
دوراته ومحاضراته ومقاالته لتتحول إلى 
كتاب يتم تسويقه باحترافية، فثمة فرص 
وأفكار وعالقات متناثرة باقتناصها قد 
تكون نقطة حتول وانطالقة في حياتنا.

نابليون عند عودته إلى فرنســا من 
مصر سنة ١٨٠١م أخذ من كتب الفقه املالكي 
وبنى عليها القانون الفرنسي والذي أصبح 
أحد أهم أسباب نهضة أوروبا ثم أساسا 
لكل القوانني األوروبية احلديثة، وهناك في 
باريس تأسست جامعة السوربون أعرق 
اجلامعات الفرنسية سنة ١٢٥٣م في عهد 
امللك لويس التاســع والتي ظلت تدرس 
الطب باللغة العربية ألربعة قرون مستنيرة 
بإبداعات علمائنا املســلمني كابن سينا 
والرازي، وفي بريطانيا العظمى تأسست 
أول صيدلية في القــرن ١٧م واعتمدت 
كتاب «اجلامع ملفردات األغذية واألدوية» 
للعالم املسلم ابن البيطار مرجعا لها، لم 
يبدأ هؤالء جناحهم من العدم بل انطلقوا 
من حيث انتهــى علماؤنا بإرثنا الزاخر 
مضيفني بعض التحسينات والتغييرات 
التي تواكب روح العصر فبنوا احلضارات. 
وتوماس أديسون لم يكن عاملا بارعا 
كما صوره لنا التاريخ بقدر ما كان سباقا 
في اقتناص الفرص واستثمار األشخاص 
بطريقة احترافية مســتعينا باختراعات 
اعتمد  العالم نيقوال تيسال، وشكسبير 
بشــكل كبير على احلبــكات الروائية 
واحلوارات الزاخرة في روايات بلوتارخ 
فطورها وأضاف ملساته حتى بزغ جنمه.

 قطعا ال أقصد بأن نصبح «نســور 
اجليــف» نقتات ونتســلق على أكتاف 
اآلخرين بل أن نستثمر ما حولنا ونضيف 
إبداعاتنــا فأي اختــراع إذا قمت بعمل 
إضافات وتغييرات عليه بنسبة ١٠٪ حتصل 
على براءة اختراع جديدة، إذا ميكنك أن 
تشــق طريقك في احلياة مرتكبا أخطاء 
ال نهاية لها مبددا وقتك وجهدك لكن من 
احلكمة أحيانا أن نستلهم النجاح من إرث 
املاضي وإبداعات احلاضر كرواية أو فيلم 
سينمائي أو فكرة أو مشروع أو اختراع 
أو شــبكة من احللفاء نقوم بتفويضهم 
بأعمال تتطلــب مهارة خاصة ال منلكها 

وإن ملكناها فالوقت ال يتسع إلمتامها.
أنا  أما  بالتجربة،  «احلمقى يتعلمون 
فأفضل التعلــم من جتارب اآلخرين».. 

بسمارك.

بالقرار الوزاري رقم ٢٧٠/ ٢٠٢٠، من 
خالل عملية استبدال رخص القيادة 
القدمية بالرخص اجلديدة الذكية.

أما مــن يثبــت حصوله على 
املقيمني بطرق  رخصة قيادة من 
غير قانونية، فسيتم سحب رخصته 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
الذي يطرح نفسة  ذلك. والسؤال 
ملاذا االعتراض واالنتفاضة على هذا 
القرار الصحيح والسليم يا ترى؟

هذا الرد الصاعق وضع النقاط 
على احلروف بإعطاء كل ذي حق 
حقه وفق منظور قانوني وإنساني، 
البعض وربطها  وليس كما يدعي 
الذي اصبح  باجلانب اإلنســاني 
ولألسف شــماعة على كل قرار 

إصالحي.
أخيرا نشــد على يــد الفريق 
النواف ونقول له استمر في هذا 
النهج اإلصالحي وال تلتفت ملن يريد 
عرقلة عملكم، فأنتم من ميلك القرار 
وال يحق ألي شخص مهما كان أن 
يقف في وجه مثل هذه القرارات 
اإلصالحية التي تعيد للقانون هيبته 
وحتاسب كل مخطئ جتاوز القانون 

من خالل استثناء أو واسطة.

بصورة دورية مبا يساعد على وضع 
وحتديث اخلطط والبرامج والتوعية 
الصحيــة املبنية على الدراســات 
واألرقام ألن التحدي كبير ويحتاج 
إلى مبادرات مبتكرة وجهد من جميع 
أفراد املجتمع وفي مقدمتهم جمعيات 
النفع العام واملجتمع املدني ولدينا 
أمثلة طيبة مثل جهود جمعية القلب 
الكويتية في حمالتها امليدانية التي 
شاركت بها وملستها عن قرب في 
احتفاالت يوم القلب العاملي من كل 
عام وما يصاحبها مــن مبادرات 
للتوعيــة املجتمعية الذي ال يجب 

وصفه بأنه خامل بدنيا.
ومن نتائج الدراسة أن ٧٢٫٨٪ من 
النساء املشمولني بالدراسة و٥١٫٤٪ 
من الذكور و٦٢٫٦٪ من اجلنسني ال 
ميارسون النشاط البدني بصورة 
مستمرة حسب إرشادات منظمة 
الصحة العاملية وترتفع تلك املؤشرات 
مع التقدم في العمر، وهو ما يجب 
دراسته للعمل على تعديل السلوكيات 
وأمناط احلياة لعالج اخلمول البدني 
باعتبــاره أحد عوامــل اخلطورة 
ألمراض القلب واألمراض املزمنة.

مراعاة مصلحــة أبناء دائرته على 
حســاب املصلحــة العامة لضمان 
خوضه االنتخابات والفوز بها مرة 

أخرى.
االختيار الصحيح دائما للوزراء 
هو أال نختار حكومة مؤقتة بل حكومة 
إصالحية ذات يــد نظيفة لنضمن 
وجود محاســبة عــن التأخر في 
تنفيذ البرامج التنموية، واحلكومة 
اإلصالحية هي التــي يكون دائما 
برنامجها واحدا ومعلنا وتضع مدة 
زمنية لتنفيذ ما جاء فيه، وأن يكون 
برنامجا واضحا للشــعب الكويتي 
وخاليا من أي إخفاقات أو تكسبات 
لتلبية  مهمــا كان نوعها، وذلــك 
احتياجات الشعب والعمل على حتقيق 
املالية  أهدافه على جميع األصعدة 
واالقتصادية والسياسية والتجارية 
والصحية والتعليمية، عسى أن نلحق 

بالركب ونسير نحو األمام. 
حفظ اهللا الكويت وأميرها الكرمي 

وشعبها العظيم.

باملرارة، اعرف أنك في املقابل قادر 
على تخطيها، فابتعد عن كل ما ال 
ينفعك، وال ينمي شخصيتك، وجتنب 
كل مكان ال يجعلك سعيدا مسرورا، 
فاحلياة أقصر من أن متضيها في 
تلك األمور الســلبية، اتخذ قرارك 
الصائب، وال ترهق عقلك بالتفكير 

واحملاتاة.
هناك حياة مبهجة في انتظارك 
خلقت لك، حياة ســتتمتع خاللها 
بحريتك، تلك احلرية التي ستجعلك 
حتول دنياك التي تعيشــها إلى ما 
تريده أنت، ال إلى ما يريده اآلخرون 
منك، أولئك الذين اعتادوا أن ميلوا 
عليــك حياتك، فــال تكرس وقتك 
لهم محــاوال إرضاءهم، ذلك ألنك 
حينها ستكون سيد نفسك وقرارك 

وستمتلك حرية اختياراتك.

وقطعت الشــك باليقــني في رد 
كاف وواف، أوضحــت من خالله 
عبر الصحف أنــه ال يوجد قرار 
أو تعميم صادر بخصوص سحب 
رخص القيادة للمقيمني، وان كل 
ما مت تداوله عبر وسائل التواصل 

االجتماعي غير صحيح.
الوزارة في بيانها أكدت أن ما 
ستقوم به ماهو إال إجراء روتيني 
اعتيادي قامت بــه اإلدارة العامة 
لنظم املعلومات بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة للمرور إلعادة تطوير النظام 
وحتديث بيانات الرخص الصادرة 
تأكيدا على استيفاء الشروط املدرجة 

ممارسة النشــاط البدني بصورة 
مستمرة ســلوكا مجتمعيا سائدا 
أماكن املشي والرياضة  مع توفير 
املناســبة واآلمنة بدون مضايقات 
من املتطفلني، وأن تقوم احملافظات 
واملختاريــات في جميــع املناطق 
بواجباتها للمساعدة على التخلص 
من اخلمول البدني وما قد يترتب 
عليه من تأثيرات على صحة القلب 

واألمراض املزمنة.
 كمــا أمتنى إجــراء مثل تلك 
الدراســات عن عوامل اخلطورة 
املزمنة  القلب واألمراض  ألمراض 

عانت منها الكويت وما زالت تعاني 
من تداعياتها التي أضرت بها وجعلتها 
في مراكز متأخرة ضمن دول اخلليج 
بعد أن كانت سابقة لهم في الكثير 
من املجاالت، فإلى متى نرضى بهذا 

احلال؟! 
كما جتب االستفادة من التجارب 
املتعلقة بتوزير نواب من  السابقة 
مجلس األمة، وعدم التوسع في هذا 
األمر حتى نتجنب سعي البعض إلى 

ما يحزنك، لذلك هو دائما معك، يسهل 
الطريق لك، يعتني وإلى األبد بك، ال 
تخف! سيمنحك اهللا ما تريد وتتمنى، 
لكن في التسلسل الزمني املناسب 

واملكان املثالي الذي يليق بك،
فمهما كانت أســباب شعورك 

يوجد شــخص يعترض على هذا 
التوجه الذي سيحاسب كل شخص 
حصل عليها بشكل مخالف لألنظمة 
والقوانني. أســطوانة اإلنســانية 
املشــروخة التي ينشدها البعض 
ويحشرها في كل قرار تتخذه الدولة 
أمر يجب أال مير مرور الكرام والبد 
من محاســبة كل من يتدخل في 
إيقاف مثل تلك القرارات اإلصالحية 
التي بحاجة إلى دعم لتطبيقها على 
ارض الواقع ومحاسبة كل من ساهم 
في توســعها اما باالستثناءات أو 

بتجاوز القانون.
الداخلية حسمت األمر  وزارة 

وارتفاع الدهون الضارة في الدم، 
وهذه املؤشرات واألرقام يجب أال 
متر مرور الكرام دون حتليل للوضع 
وتقييم أسباب عدم ممارسة النشاط 

البدني املنتظم. 
وال ميكن قبــول أن أكثر من 
نصف املجتمع خامل جسديا، ومن ثم 
فهم يعانون من أحد عوامل اخلطورة 
املزمنة  القلب واألمراض  ألمراض 
األخرى وهي جميعها تشكل أعباء 
على صحة الفرد واملجتمع وتعرقل 

حتقيق أهداف الصحة والتنمية.
وأمتنــى أن يكون تشــجيع 

الوضع وظهور  وفي زخم هذا 
بعــض األســماء التــي تتداولها 
التواصل  الصحف وبعض وسائل 
االجتماعي، نتمنــى قبل اإلعالن 
أن يكون  الوزاري  التشــكيل  عن 
هناك مســار واضح لهذا التشكيل 
لتكون حكومــة تكنوقراط تعتمد 
في أساســها على أصحاب اخلبرة 
احلقيقية واالختصاص، وأن نبتعد 
متاما عن الترضيات السياسية التي 

بالتعاطف مع نفســك، وباحترامك 
لذاتك ومتسك بصبرك، كي تتمكن 
من التعامل مع أي شيء وكل شيء، 
فاملولى سبحانه وتعالى لم يخلقك كي 
ينساك أو يتركك، تأكد أنه يسكنك، 
يفهمك، يشعر بك، يعلم نواياك ويعلم 

وزارة الداخلية لم تخالف القانون 
أو متّس اإلنسانية في قرارها بفلترة 
رخص القيادة الذي اعتبره البعض 
بالقــرار املجحف وغير املدروس 
ما جعلهم ينتفضون في وســائل 
اإلعالم للدفع بتعطيله رغم علمهم 

بصحة اتخاذه.
بداية للتوضيح وإحقاقا للحق 
لــم يكن هناك أي قــرار كما هو 
متداول في وسائل التواصل، وإمنا 
توجه لــدى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشــيخ فيصــل النواف 
أوصى به خالل اجتماعات سابقة 
مــع القيادات فــي اإلدارة العامة 
للمرور، وتناقلتها وسائل االعالم، 
وخلصت إلى العمــل على فلترة 
للمقيمني، والتأكد  القيادة  رخص 
من تطابقها لشروط استحقاقها، 
وليس كما أثير عبر وسائل اإلعالم، 
وتضخيمه باستعراض أعداد مهولة 
سيتم سحبها متناسني أن الفلترة 
ستنصف املستحق، وتكشف غيره 
ممن ال تتوافر فيهم الشروط الكفيلة 

للحصول على رخصة للقيادة. 
توجه النــواف قوبل بترحيب 
كبيــر من قبــل املواطنني كما ال 

القلب  أمراض  أن  املعروف  من 
واألمراض املزمنة مثل الســكري 
والسرطان وأمراض اجلهاز التنفسي 
التغذية  ترتبط بأمناط احلياة مثل 
الصحية وممارسة النشاط البدني 
بانتظام ومتابعة الوزن حتى ال يصاب 
الشخص بزيادة الوزن أوالسمنة، 
وقد نشر مؤخرا على موقع منظمة 
الصحــة العاملية تقرير عن عوامل 
اخلطورة ذات العالقة بأمراض القلب 
بالكويت ضمن  املزمنة  واألمراض 
دراســة أجريت بالكويت تضمنت 
مجموعة من املؤشرات التي تفسر 
ارتفاع معدالت انتشار أمراض القلب 

واألمراض املزمنة غير املعدية.
 ومما شد انتباهي بالتقرير هو 
تدني معدالت ممارسة النشاط البدني 
بانتظام، وذلــك يعني أننا مجتمع 
خامل من حيث النشــاط البدني، 
إذ أن أكثر من ٦٠٪ من املشمولني 
بالدراســة كانوا خاملني من حيث 
النشاط البدني املنتظم، كما أن هناك 
ارتفاعا في معدالت عوامل اخلطورة 
األخرى مثل التدخني والتغذية غير 
الصحية والســمنة وزيادة الوزن 

كعادتها ومنذ اإلعالن عن تكليف 
أي رئيس وزراء بتشكيل احلكومة، 
تبدأ التكهنات الواسعة تنتشر داخل 
الشارع الكويتي حول مالمح التشكيل 
احلكومي اجلديد، خصوصا بعد أن 
استغرق إعالن التشكيل اجلديد أكثر 
من ٤٥ يوما، وهي مدة تتجاوز ما مت 
إعالنه من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، خصوصا في 
ظل وجود موجة رابعة من جائحة 

كورونا في البالد.
وحتى لو مت اإلعالن عن استقرار 
األوضاع الصحية، فإن الشعب اعتاد 
أن يشهد مع بداية كل موجة للجائحة 
ارتفاعا في األسعار وعدم استقرار 
فــي الوضع االقتصــادي، مبعنى 
أننا في وقتنا احلالي ال نحتاج إلى 
أن نظل حتت راية حكومة تسيير 
أعمال، باإلضافة إلى كثير من القضايا 
املهمة العالقة واخلطط شبه املتوقفة 
والقضايا التــي ال تتحمل التأجيل 

أكثر من ذلك.

أحب نفسك في مختلف حاالتها، 
أحبها كما هي، وامض قدما، وضع في 
احلسبان أننا جميعا ودون استثناء 
نعاني من صعوبات وظروف مختلفة 
في حياتنا علينا أال نستســلم لها 
ونضع كفينا حذو منكبينا، كأنه ال 
حياة لنا، بعكس لو قررنا أن نسعى 
ونبحث وجند حلوال لها ذلك، ومن 

دون شك سنتغلب عليها.
القوة واجلرأة  أحبها وامتلــك 
احلقة لترى األشياء من حولك كما 
هي، أحبهــا لتراها بعينني ملؤهما 
احلب والتفــاؤل، فيكفي أن مالك 
القوة واملعرفة معك، اهللا ســبحانه 
بلطفه سيحتويك، وبحنانه باألجمل 
سيعوضك، وعن كل ما آملك سينسيك، 
فمهما حصل معك تذكر دائما أنك 
محاط بحبه ســبحانه، فقط حتل 
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