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حتية وتقدير ملؤسسات 
اإلجناز الكبير

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

آداب الديوانية

حديث اجلمعة

محمد العويصي

في مبادرة اقتصادية توحي عن توجه مفعم بالتفاؤل نحو 
تنمية اقتصادية استثمارية ينتظرها الوطن منذ زمن مت االعالن 
عن إطالق الوحدة االقتصادية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.

ولعله من باب الرغبة في االســتئناس بالرأي اآلخر وطرح 
بعض األفكار التي قد تسهم في دعم جزء يسير في هذه الوحدة، 

نطرح بعض اخلطوات املهمة لتحقيق ذلك:
توزيع هذه الوحدة الى فرق عمل من خبراء كل في مجاله 
لدراســة املشاريع ورفعها لرئاســة الوحدة االقتصادية، بدءا 
من القطاع األهم النفط والغاز ثــم قطاعات التعليم والصحة 

واالستثمار في املشاريع االسكانية وغيرها.
وفي مجال النفط، وطاملا أن هناك رغبة في جذب االستثمار 
األجنبي، فإن الدفع مبشاريع «توطني الصناعة النفطية» واستغالل 
املشتقات النفطية في الصناعة البتروكيماوية هو املطلوب حاليا. 
إن املستثمر األجنبي ينظر إلى هذه املشروعات البتروكيماوية 
على أنها هي املستقبل، وجند أن املستثمرين االجانب باشروا في 
االستثمار في هذه املشاريع في دول اخلليج قاطبة، ونحن لدينا 
جتربة وحيدة يتيمة مضى عليها اكثر من ٢٥ عاما، وبالرغم من 
حتقيقها ايرادات سنوية للدولة لكنها لم تكرر. فلذلك فإن املجال 
مازال قائما للمضي في هذه التجربة وإعطائها األولوية ملا فيها 
من القيمة املضافة ما ال يحصى عدده وفتح فرص للتوظيف 
وإنشاء صناعات الحقة تسهم في دفع عجلة املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة. الرساميل متوافرة واملستثمرين بانتظار القرار.
إن حتقيــق الهدف املشــار اليه في اإلعــالن عن الوحدة 
االقتصادية: «وســبل تنويع القاعدة االقتصادية وااليرادات 
العامة غير النفطية إضافة الى مناقشــة اخلريطة االستثمارية 
الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص اســتثمارية للمستثمر 
الوطني»، متاح اذا تضافرت اجلهود ومت اعطاء الشباب الفرص 
لتنفيذ هذه املشاريع،، ومنها املشاريع البيئية االقتصادية مثل: 
معاجلة وتدوير النفايات بجميع انواعها واالستفادة من االطارات 
التالفة التي تراكمت في صحراء الكويت وتتنظر صناعة التدوير، 
ومشــاريع الصناعة الغذائية على املنتجات الكويتية وغيرها، 
كلها متاحة والعقبات تدور في فلك توفير األراضي الصناعية 
وفي دهاليز البيروقراطية احلكومية.. كم مشروع صناعي مت 
تقدميه للهيئة العامة للصناعة منذ اكثر من ٥ سنوات ولم يتم 
اتخاذ القرار فيه؟ ولم تخصص له أرض ولو برســم اإليجار!! 
إن حتقيق فرص االستثمار للمستثمر الوطني مرهون بالقضاء 
على هذه العوائق وتوفير البديل الفوري لها وهذا ممكن حتقيقه 
من قبل الوحدة االقتصادية وبالســرعة التي تريدها حســب 

أهمية املشروع للدولة.
هناك مشاريع درســت من قبل مجلس التخطيط األعلى 
وخاصة فيما يتعلق مبشاريع خصخصة القطاعات احلكومية 
املتهالكة التي أصبح من الضرورة مبكان االستعجال في طرحها 
للقطاع اخلاص إلعادة االستثمار فيها وتقدميها بصورة أفضل 

وأجدى اقتصاديا للدولة.
إن إرساء مبدأ األمن لالقتصاد الوطني لغرض توفير بيئة 
اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو واالســتثمار ومكافحة جميع 
الظواهر السلبية على االقتصاد الوطني تتطلب مساهمة ذوي 
اخلبــرة من أبناء الوطن املخلصني وهم بفضل اهللا كثر وعلى 

استعداد للمساهمة.
نسأل اهللا أن يوفق كل مخلص للكويت.

كثرت في اآلونة األخيرة البرامج التي يتحدث اإلعالميون 
من خاللها عن العالقة بني املرأة والرجل، فالكل يجتهد لوضع 
أفكار إلجناح هذه العالقة وكيفية التغلب على العقبات التي 

تسبب تعثر االستمرار في الزواج وإجناحه.
إال أنه ولألسف أغلب ما يقال في هذه البرامج غير صحيح 
وغير دقيق، وهو بالتالي ممتع للمشاهدة فقط، ولكن أن يتم 
تطبيق ما يقوله هؤالء اإلعالميون أجده كارثيا على كثير من 

البيوت السعيدة والعالقات الزوجية الناجحة.
املشكلة أن البعض يقوم بترديد نصائح للمرأة والرجل 
لكــي يتم اتباعها في عالقتهما الزوجية وهي التي قد تكون 
سببا في الطالق، ألنه أوال الزواج والطالق قسمة ونصيب 
ومــن يحاول أن يغير هذه احلقيقة، فهو يردد عبارات غير 
املسلمني ويسقطها على املسلمني، فاهللا سبحانه يقدر األقدار 
وقالوها بعض املشايخ املعتمدين في البحث في السنة النبوية 
الشــريفة أنه ال احد يختار والديه أو زوجه أو أبناءه فهذه 

أمور قدرية بحتة.
املشكلة أن بعضا ممن يسوقون هذه البرامج يلغون حقائق 
إميانية في عقيدة املسلمني ويحاولون أن يبنوا عليها قواعد 
في التعامل في حقيقتها مغايرة لكل أعراف املسلمني وعاداتهم 
وتقاليدهم، فمن يقدر اهللا عليها زوجا ما ومن يقدر اهللا عليه 
زوجة ما عليه أن يتقي اهللا ويقوم بكل الواجبات التي أمره 
ديننا احلنيف بها، ثم النتيجة على اهللا إما أن تســتمر هذه 

العالقة أو تفشل.
ولكن أن يتم ترويج نصائح في اإلعالم تكون سببا في 
إفســاد عالقة الزوجني هنا من الضروري أن ننقذ البيوت 
العامرة وننصحهم بأال يلتفتوا ملثل هذه البرامج، وإذا كانت 
هناك نصيحة فمن املفترض أن يطبقها احدهم فهو ما جاء 
في ديننا وليــس ما يروج به علم النفس احلديث والبرامج 

اإلعالمية.
فمخطئ من يعتقد أن هناك قاعدة في العالقات الزوجية 
ميكن أن يتم تطبيقها، فالنفس البشــرية ليست واحدة وما 
يعجبك لن يعجب غيرك، وما يعجب غيرك لن يعجبك، هذه 
توافيق من اهللا عز وجل أن يؤلف اهللا بني رجل وامرأة، فيفهم 
كالهما اآلخر ويتكيف معه، والبيوت العامرة أساسها احلب 

واملودة، فهذه التي تقوي األواصر والروابط األسرية.
أمــا ما يتم الدعوة له في اإلعالم من أمور على ســبيل 
املثال على املرأة أن تفعلها حتى يتمسك بها زوجها، هي في 
حقيقتها من ســتطبقها ستحصل بعدها على ورقة طالقها 
بصورة مستعجلة، وباألخص في كثير من البيوت الشرقية 

التي تختلف عن سواها.
فاملرأة في األصل عليها طاعة زوجها، إال أن البعض من 
املعاصرات ينصحن الزوجات بعــدم طاعة الزوج والتمرد 
عليــه، وبالتأكيد من تتبع هذه النصيحــة املخالفة ملا أمرنا 
به رسولنا الكرمي فهي آثمة، ألن األصل طاعة الزوج، ولكن 
إذا أطاعت املرأة زوجهــا وقامت بكل واجباتها وطلقت هنا 
يتدخل النصيب، ولكن على األقل أن تخرج بســمعة جيده 
من هذا الزواج، وليــس أن يقال فالنة طلقت ألنها متمردة 
وغير مطيعة أو أنها سليطة اللسان، والكارثة من تدعو النساء 
إلثارة غيرة أزواجهن، وهذه كارثة ألن اإلخالص في الزواج 
مطلــوب من الزوجني، ولكن من تنصح بإثارة غيرة زوجها 
واستفزاز مشاعره فهذا أمر غير مقبول على كل األصعدة، 
وغير أخالقي ألن في كل الديانات السماوية أمر اهللا بإخالص 

الزوجني لبعضهما.
لذا نتمنى حقيقة أن تتم مراجعة املادة اإلعالمية التي تبث 
في البرامج التلفزيونية مبا ال يختلف مع أعرافنا، وحتى ال 
يكون اإلعالم عامل هدم، بل عامل بناء وسبب إلجناح العالقات.

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وال تنسوا 
الفضل بينكم) ڈ.

 للهدي الرباني العظيم وقفة صريحة، 
وثواب لكل جواب إنساني بارز اجلهد، 
التميز،  ومعروف املالمــح، وملموس 
واجلهد املبذول من املؤسسات والهيئات 
احلكومية واألهلية، جماعية أو فردية، 
املطلوبة بتميز  والتي تقوم بواجباتها 
وحتصيــل مع كل حدث فترة وقوعه، 
كقوة اإلطفــاء عند إبالغها بأي حدث! 
واجلمعيات اخليرية اإلنســانية حلظة 
وقوع كارثــة ما خارج أو داخل البالد 
وتلبية نداء الدعم واملســاعدة وتقدمي 

النجدة املطلوبة.
هذا كمثال وليس احلصر، بال زعل 
لألحبة اآلخرين كطوارئ املاء والكهرباء، 
واإلسعافات الصحية بأنواعها، واألمنية 
بتعريفاتها، والتربوية مبواسمها، وجميع 
اخلدمات بأنواعها، رغم تفاوت إجنازاتها 
زمانا ومكانا، والتي يكون الشاهد في 
املواطــن والوافد. وال  هدفها وعملها 
ننســى الطائر األزرق وزمالء ساحته 
ومواقع جتهيــز رحالته ومطالبه، كل 
تلك املؤسسات لها بصمات في ضمير 
الناس فتكــون دعواتهم  وإحســاس 
وســاما وشــهادة تقدير لكل صاحب 
إجناز. وكذلك تفعل ساحة اإلعالم مرئي 
ومقروء ومسموع، بكل نسيج وحاالت 
وسائله، في تعاملها مع اجلهود املبذولة 
املقبولة عند اجلماهير، شكرا وتقديرا 
للمخلصــني واملجتهدين، مع الدعوات 
مبزيد من التميز لها، لتحظى مبزيد من 
الذي يعد وساما  التقدير اجلماهيري، 
وشهادات، كل بجهوده، زادكم اهللا ثوابا 
ورفع قدركم بأمانة اإلخالص لها وبها.

الديوانية عبارة عن مكان يجتمع 
فيه الضيوف ســواء كانت الديوانية 
للذكر أو الستقبال األقارب واألصدقاء 
واجليران من أجل احلديث في شتى 

املواضيع في وقت الفراغ.
كنت في ديوانية ُجّل من فيها من 
الكبار سنا ومقاما، واثنني من الشباب، 
هالني اذا رأيت أحد الشابني قد استحوذ 
على احلديث، غير عابئ او مراٍع ملقام 
من شرفت بهم وعمرت تلك الديوانية.
موقــف الشــاب ذكرني مبوقف 
عبداهللا بن عمــر بن اخلطاب وإليكم 

املوقف:
«يروي عبداهللا بــن عمر رضي 
اهللا عنهما ان النبي ژ سأل اصحابه 
عن شجرة ال يسقط ورقها وشبهها 
باملؤمن.. عجز الصحابة عن معرفتها، 
اال عبداهللا بن عمــر وكان اصغرهم 
سنا عرفها، ولكنه استحيا ان يجيب 
واملجلس فيــه كبار الصحابة توقيرا 
لهم، وفسرها لهم النبي ژ وعرفها 
لهم وهي النخلة لكثرة خيرها ومنافعها 

وطيب ثمرها».
األدب الثاني: عدم نقد أو نصح صديقك 
فــي الديوانية عالنية أمام احلضور، 
وذلك يغضبه فقد يرد عليك الصاع 

صاعني او يسكت ويكظم غيظه.
وفي هذا املقام يقول اإلمام الشافعي:

تعمدني بنصح في انفرادي
وجنبني النصيحة في اجلماعة

الناس نوع النصح بني  فإن 
من التوبيخ ال أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي
فال جتــزع إذا لم تعط طاعة
األدب الثالث: منع التدخني في الديوانية 
نهائيــا، ألن التدخني يؤذي اآلخرين 

ويسبب األمراض.
األدب الرابع: عدم اخلوض في ســيرة 
الناس (الغيبة)، فقد حرمها اهللا سبحانه 

وتعالى في كتابه الكرمي.
األدب اخلامــس: عدم رفع الصوت في 
أذى  الديوانيــة، ألنه مزعــج وفيه 
لآلخريــن، وقد وصى لقمان احلكيم 
ابنه بعدم رفع الصوت (واغضض من 

صوتك).
األدب السادس: عدم السخرية واالستهزاء 
من اآلخرين، ألن ذلك يؤذيهم ويجرح 
مشــاعرهم، ورمبا يحدث شجارا او 

زعال او قطيعة.
باملوبايل  األدب السابع: عدم االنشغال 
أثناء حديث الضيف، ألن ذلك يعتبر 

إهانة بحقه وتقليال من شأنه.
األدب الثامن: عدم السهر ملنتصف الليل 
الفجر  الديوانية، وإضاعة صالة  في 

التي تشاهدها املالئكة.
هذه بعض «آداب الديوانية» ذكرتها 
لكم، أرجو ان حتوز رضاكم بإذن اهللا 

تعالى.

بالشجاعة. وبالفعل خالل دقائق معدودة 
انسحب اجلميع فورا، وعاد الهدوء ومت 

رفع منع التجول!
وما دام هــذا الواقع الذي ال مفر 
منه، فلماذا ال يعطى الصدر الفرصة 
لتشكيل احلكومة في جتربة جديدة بعد 
اكثر من عشرين عاما من حكم التيارات 
املنافســة له، كان خاللها - واليزال - 
الشارع العراقي يئن من هيمنة الفساد 
والبطالة وسوء اخلدمات العامة! دون أن 
ينتقص ذلك عن جهادهم ضد الطاغية 
صدام، وجهودهم وإجنازاتهم األخرى 
والتي أهمها هزمية داعش ومالحقة 

فلولهم حتى اآلن.
أقول أعطوه فرصة لتنمية العراق 
من الداخل، حتــت اتفاق وطني عبر 
حوار شامل، يحتم االلتزام بالثوابت 

واملبادئ الوطنية والدينية.

من املتوقــع أن توفر أغلبية مريحة 
للحكومة إذا مــا تعاونوا معا، ورمبا 
املفاجــأة القادمة هــي حتول بعض 
داعمي احلكومة السابقة إلى معارضة 
مشاغبة، لذلك نؤكد على حسن االختيار 
والتصويت لصالح مرشحني يحملون 
آمال وآالم املواطنــني، وال يحملون 
مواقف سياسية عدائية مسبقة لعدم 
التعــاون مع احلكومة ملجرد أن فيها 

فالنا أو فالنا!
٭ ختاما: مراسيم الضرورة احملمودة 
شعبيا غيرت طريقة التصويت لتكون 
وفقا للعنوان في البطاقة املدنية والتي 
أثرت على حسابات بعض املرشحني، 
لكنها حتما ستعكس اإلرادة الشعبية 
احلقيقية للدائرة االنتخابية، وستحدث 
تغييرا إيجابيا في تشــكيل البرملان 

القادم، إذا أحسن الناخب االختيار.

الشعب في مجلس األمة.
التشريعي من  الدور  وال ننسى 
خالل القوانني ذات العالقة بالصحة 
التي كانت الســياج القوي للتصدي 
لتحديات صحية في مجاالت متعددة 
مثل مكافحة األمراض السارية والوقاية 
والتصدي لإليدز وتنظيم ممارسة مهنة 
الطب والصيدلة واملهن املساعدة، وهو 

دور داعم لقدرات النظام الصحي.
ومن واقــع خبرتي فــي إعداد 
التقاريــر الوطنية للكويت لتقدميها 
للمنظمات الدولية عن التزام الكويت 
بالعمل على حتقيق األهداف العاملية 
التشــريعي  للتنمية، فــإن احملور 
بإجنازات الدولة وإصدارها القوانني 
الداعمــة للصحــة كان محل تقدير 
وإعجاب مــن املنظمات الدولية مثل 
منظمة األمم املتحدة ومنظمة الصحة 
العاملية، حيث إن لدى الكويت رصيدا 
متميزا من التشــريعات التي تدعم 
النظام الصحي وتعزز البرامج الصحية 
واإلمنائية ومتثل منوذجا لوعي السلطة 
التشريعية واإلرادة الوطنية لتحقيق 
األهداف العاملية للتنمية املســتدامة 

والتي تعتبر احملرك الرئيسي لها.

(الكرم)عن األشخاص داللة على ضعف 
التكيف النفسي واالضطرابات النفسية.

وتقوم عالقة الشخص الكرمي مع 
الالشــيء  العطاء مقابل  الناس على 
ظاهريا، إال أن الكرم على املســتوى 
النفســي يحقق شــعورا بالسعادة 
والرضا، فالعالقــة قائمة بينهم على 
العطاء واحلــب والصدق واالحترام، 
كما أن الكرم داللــة على أن العالقة 
قائمة على أسس إنسانية، فقد يكون 
الكرم ماديــا أو معنويا، وال يقتصر 
على الناحيــة املادية، فدعم اآلخرين 
مبشاعر احلب أو تقدمي النصحية، من 
أنواع الكرم، والعالقة القائمة غير أنها 
إنسانية هي أخالقية حسب ما يشير 

علماء النفس.
ومن وجهة نظري الشخصية أرى 
أن الكرمي هو من ميتلك قدرة كبيرة 
من الثقة بالنفــس، وقدرا كبيرا من 
التواضع، وهو شخص عادل، واقعي، 
متقبل للجميع، محب، معطاء، لديه قدر 
النفسية، وتقوم  الطمأنينة  كبير من 
عالقته مع اآلخرين على أساس االحترام 
املتبادل، والصــدق، والثقة، فالكرمي 
شــخص ميتلك من النضج والوعي 
الذاتي ما يجعله شخصا متفاعال مع 
مختلف األجناس واأللوان بطريقة فيها 
من اإلنسانية واألخالق الشيء الكثير.

كثر اهللا أمثالك وأسعد اهللا ابنتك 
الوفية املطيعة وأهال وسهال بضيوف 

أم محمد وكثر اهللا أمثالها.

الصدري ملدة ٦٠ دقيقة فقط لالنسحاب 
وإال تبرأ منهم! ممتدحا القوات األمنية 
واحلشد الذين حتلوا بضبط النفس، 
مؤكدا أن القاتل واملقتول في هذه املعركة 

اخلاسرة، كالهما في النار!
له  املنافســون  اعترف  في كلمة 

ما يستحق أن ميثل الشعب في مجلس 
األمة وفيها من ال يستحق، والتجارب 

السابقة خير دليل على ذلك.
من الواضح أن هناك غزال سياسيا 
متبادال بني رمــوز احلكومة القادمة 
واألغلبية املعارضة الســابقة والتي 

وهذه املهام تعتبر أكبر من قدرات 
وإمكانيات وزارة الصحة وحدها، بل 
حتتاج إلى جهد جماعي من مختلف 
الــوزارات والقطاعــات اخلاصــة 
العام  النفع  واحلكومية وجمعيــات 
ومؤسســات املجتمع املدني. ويجب 
على اإلعالم أن ينشر بشفافية كاملة 
مؤشرات الوضع احلالي لصحة القلب، 
ومــا نتطلع إلــى حتقيقه من خالل 
اخلطط والبرامج التنموية والصحية 
التــي يجب أال تغيب عــن أولويات 
احلكومة والســلطة التشريعية بعد 
إجناز املهمة الوطنية باختيار ممثلي 

جتعلها إنســانة أكثر رغبة في بذل 
العطاء إلسعاد والدتها ومن في رفقتها.

«أم محمد وابنتها» دائما مبادرتان، 
متقبلتان للرأي اآلخر جلميع من معهما، 
اجلميلة ابنتها متتلك مهارات مرونة 
اجتماعية عاليــة متكنها من التعامل 
مع اجلميع وبذل الكرم للجميع دون 

التفكير بفوارق العمر أو الثقافة.
إن الكرمي شخص يتحلى بصحة 
نفسية عالية، حيث يشير علم النفس 
إلى أن الســلوك الســخي له عالقة 
بالصحة النفســية وهو مؤشر على 
بالنفس وتقدير  «الثقة  ثروة داخلية 

النفس واحترام النفس».
كما أن الكرمي شــخص ال يعرف 
األنانيــة، فهو يقدم بــال أي مقابل. 
وحسب دراسات علم النفس هو شخص 
يتمتع بصحة عقلية جيدة، ولديه شعور 
باالنتماء للمجتمع، وغياب هذا السلوك 

فوضى عارمة تهدد الكيان العراقي، لم 
يفد فيه قرار منع التجول وال املناشدات 
من الداخل واخلــارج بضبط النفس 
واجللوس إلى احلوار الوطني. ولكن 
بكلمة واحدة من السيد مقتدى الصدر 
منذرا املعتصمني واملسلحني من التيار 

للتعاون بني السلطتني.
يبقى على عاتق الشــعب حسن 
اختيار من ميثلهم في البرملان وفق 
معايير معتبرة ليس من بينها عامل 

القرابة فقط.
كل فئة وطائفة وقبيلة وعائلة فيها 

وتشجيع أمناط احلياة املعززة للصحة 
ودعم املبادرات والبرامج املعززة لصحة 
القلب سواء على املستوى الوقائي أو 

العالجي أو التأهيلي.
وسواء كان ناخبا أو مرشحا فإن 
صحة القلب يجب أن تكون أولوية من 
أجــل وطن ينعم فيه اجلميع بقلوب 
تنبض بالصحــة واألمل في حتقيق 
معدالت عالية للتنمية املستدامة املركزة 
على التمتع بالصحة وحتقق أهداف 
وغايات التنمية املســتدامة املرتبطة 
بالصحة وهي مهام حتتاج إلى فكر 

وجهود اجلميع.

وعي ونضج وبكرم كبير، هو إنسان 
ميتلك من الثقة الشيء الكثير.

الكرماء دائما يتحلون بقدر عاٍل 
من النمــو االجتماعي، والذي بدوره 
الذاتية  الشــعور باحليوية  مينحهم 

والشعور بالسعادة.
أثبتت أن الشخص  نعم دراسات 
الكرمي شخص سعيد غالبا، فما يتركه 
من أثر كرم على اآلخرين ينعكس عليه 
بطريقة إيجابية وعلى شكل سعادة، 
فهو يشــعر دائما بأن الكرم الصادر 
عنه سبب السعادة وسبب لعدم شعور 

بالوحدة.
أم محمد إنســانة رائعة وابنتها 
الوفية ال تعصي لهــا أمرا وهذا من 
صفات البر بالوالدين، البنت اجلميلة 
متتلك مهارات تفكيــر إيجابية نحو 
األمور، ومن خالل التفكير اإليجابي 
تتولد مشــاعر الفرح والسعادة التي 

«انطوه» باللهجــة العراقية تعني 
أعطوه

االتهامات  الرغم من ســيل  على 
والتسفيه الذي يوصف به نهج السيد 
مقتــدى الصدر، وصــور الفوضى 
التــي يعبر بها بعض أفراد تياره عن 
احتجاجاتهم ومطالبهم داخل العراق، 
وسواء رضينا أم كرهنا، فقد ثبت قطعا 
قدرته على حتريك الشــارع العراقي 
بقدر قدرته على جتميد احلراك وعودة 

عناصره إلى منازلهم.
ليلة اإلثنني املاضي الدامية التي بدأت 
باالستيالء على مقار السلطات الثالث 
ثم تطور إلى استخدم السالح املتبادل 
بني إخوة اإلميان في مظهر يدمي قلوب 
احملبني ويفرح األعــداء، وكان األمر 
إلى االستيالء على  سيتسع ويتعمق 
املؤسســات واملطارات واملوانئ في 

مــن املأمــول أن تأتــي حكومة 
جديدة بعد االنتخابات تعكس الرؤية 
اإلصالحية والتصاحلية لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، وهي 
الرؤية التي احتواها اخلطاب السامي 

حلل البرملان.
بوادر التوجــه احلكومي اجلديد 
القرارات األخيرة  ميكن تلمسها من 
كفرض سياسة الباب املفتوح جلميع 
املسؤولني في الدولة، وإقالة بعض كبار 
املوظفني وعدم التجديد للبعض اآلخر.
أما بالنسبة للعالقة بني احلكومة 
القادم فقد حسمها خطاب  والبرملان 
احلل عندما أشــار إلــى عدم تدخل 
احلكومة في انتخابات رئيس البرملان 
القادم أو أعضاء مكتب املجلس وجلانه 
البرملانية، وهي مبادرة حســن نية 

لهذا  العاملي  القلب  يصادف يوم 
العام مع العرس الدميوقراطي إلجراء 
انتخابات مجلس األمة، والبد من تسليط 
األضواء على التوعية بصحة القلب 
أثناء وخالل العرس الدميوقراطي، حيث 
إن أجواء املنافسة والتوتر النفسي هي 
عوامل تؤثر على صحة القلب، كما أن 
التدخني أثناء االنتخابات هو أيضا عامل 
خطورة. أما التغذية اجلماعية سواء 
في العرس الدميوقراطي أو حفالت 
الفوز باالنتخابات ترتبط بالتغذية غير 
الدهون  الصحية عالية احملتوى من 
واألمالح والسكريات، خاصة أنه يوجد 
من بني الناخبني واملرشحني من قد 
تشغلهم االنتخابات عن تناول أدويتهم 
في موعدها احملدد ألمراضهم املزمنة 
سواء كانت للقلب أو للضغط أو للسكر.
ومن ثم فإن احملافظة على صحة 
القلــب يجب أال تغيــب عن اجلميع 
انتهائها  االنتخابات وبعد  في أجواء 
باختيار ممثلي الشــعب والذين تقع 
عليهم بعد ذلك مســؤولية التشريع 
الداعم لصحة القلب والوقاية والتصدي 
لعوامل اخلطورة مثل التصدي للتدخني 
والسمنة وزيادة الوزن واخلمول البدني 

منذ أن عرفت هذه العائلة، عرفت 
أن هناك أكثر من حامت الطائي املشهور 
بكرمه. نعم إنها امرأة آمنت بأن الكرم 
صفــة حتب من يحيطهــا من األهل 
واألصدقاء واملقربــني من الصحبة 

الوفية فيها. 
غــادرت الوطــن ومعهــا األهل 
واألوفياء الذين حتتويهم كما يحتوونها 
باحلب واالحترام وليس هذا فقط بل 
تعدى األمر أهل الوطن، فمن يســأل 
عنها تدعوه إلى مكان إقامتها باحلب 
والترحاب ملتزمة بكامل حقوق السفر 
واإلقامة والوجبــات، وقد أحضرت 
طباخا إلعداد الفطور والغداء والعشاء 
لضيوفها الكرام. ناس من برشلونة 
وناس من أوروبا وتشكيلة رائعة من 
أهل اخلليج، عدد كبير من احملبات لها، 
ولهم احلب منها متبادل، ولم تكتف 
بذلك بل إنها أيضا اشترت ثالث شقق 
وكل شــقة أربع غرف مبا يلزم تلك 
الغرف مــن االحتياجات، وكل غرفة 
بها ســريران، حيث يسكن معها من 
يأتني إليها ثم ينصرفن، وتأتي نساء 
أخريات يتمتعن بضيافة خمسة جنوم.
الكرماء  أم محمد من األشخاص 
مع اهللا ومع من حتــب، وهي تتمتع 
بقدر كبير من نكران الذات، من أجل 
حتقيق رفاهية اآلخرين إنها وابنتها 
اجلميلة الرائعة بكل الصفات تتمتعان 
بقدر كبير من الثقــة بالنفس، فمن 
يســتطع تقدمي الكثير لآلخرين عن 

رأي اقتصادي
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