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القضاء على العنف
ضد املرأة

ألم وأمل

د.هند الشومر

تفاؤل باإلجنازات

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

(ليش) ولدك (ع/ م) ارتكب عدة جرائم تســببت في 
إيداعه بإحدى مؤسسات األحداث؟ «ما أدري»، لقد كان 
ابني يتحلى بخلق حسن، والتزام ملحوظ بالقيم والعادات، 
وكذا بتقاليدنا املســلمة األصيلة وفق ما تشــربه من 
أصول تربية كنت شديد احلرص على التمسك بها، كما 
لم أالحظ عليه يوما ما أي سلوك منحرف، ولم يشتك 
أحد من سوء تصرف له، ال اجليران وال املدرسة، حتى 

أصدقاؤه كانوا يثنون على أخالقه.
تصدق يا دكتور كان ولدي يحرص على تأدية فرائض 

الصالة في أوقاتها! ماذا حصل له؟ ال أعرف!.
سألته: هل هناك أمور استحدثت خالل الفترة املاضية 
كالتعرف على صحبة جديدة؟ أو أنك غيرت أسلوب تعاملك 

معه خاصة أنه مير اآلن مبرحلة املراهقة؟.
أبدا، فأنا أدرك خطــورة هذه املرحلة التي مير بها 
ولدي وتهيأت لها جيدا، خاصة بعد ما انتقلنا إلى منطقتنا 
اجلديدة قبل أشــهر، استدركت األمر.. قائال «أمسكت 
بداية اخليط»، سألته: قلت إنك انتفلت إلى منطقة جديدة؟

 نعــم، إذن من الطبيعي قيــام ولدك بالتعرف على 
أصدقاء جدد؟ نعــم تعرف على زمرة من األصدقاء لم 
أكن يوما مرتاحا لها، فهم يختلفون عن أصدقائه القدماء 

في منطقتنا السابقة. 
كان هذا احلوار مع والد احلدث شديد االنحراف (ع/ 
م) غلب شعور احلسرة والندم على هذا األب املسكني 
بســبب تغير سلوك ولده الذي أودعه إحدى مؤسسات 
األحــداث ليقضي حكما قضائيا نتيجــة ارتكابه فعال 

يعاقب عليه القانون. 
نقلت هذه القصة وعرضتها كحالة مرضية على ضيوف 
ندوة املدينة التي نظمتها إحدى الوزارات املعنية وشارك 
فيها نخبة من اخلبراء املعنيني وتناولنا معهم قصة هذا 
احلدث املنحرف طمعا في تشخيص مشكلته والكشف 
عما إذا كانت هناك عالقة بني انحراف هذا االبن وانتقاله 
وأسرته لسكن في منطقة جديدة حيث توصلنا لآلتي: 
أوال: اتفق اخلبراء أن هناك عالقة قوية بني أسباب 
جنوح هذا احلدث أو ذاك وبني انتقاله وأســرته لبيئة 

جديدة وذلك لألسباب التالية: 
٭ أن التمدن أحيانا كثيرة مينح فرصة التملص من بعض 
أمناط أصالتنا، وهذا قد يؤثر بصورة غير مباشر على 

سلوك أبنائنا خاصة أولئك املتمركزين حولها.
٭ يتأثر احلدث عند االنتقال املجالي إذا لم نقم بتهيئته 
لهــذا االنتقال، فلم يعد االنتقال باجلســد، بل بالروح 
وهو التخلي عن جوانب كثيرة كانت بالنســبة له جزءا 

من ثقافته وسلوكه. 
٭ اقتحام التكنولوجيا أحيانا دون تهيئة أسرنا وأبنائنا 
لها، مثل التعامل مــع أدوات املنزل اجلديد مبا يحمله 
من تقنيات، جتبرنا التعامل معها قســرا وهذا يتطلب 
استعدادا كي تنجح أسرنا في هضمها ومواجهة أي هوة 

قد تشكلها الثقافة اجلديدة للمسكن اجلديد. 
٭ هناك ردة فعل ســلبية للفتيــة الذين ينتقلون مع 
أسرهم للمســكن اجلديد في منطقة قد تختلف فيها 
الطبقة السكانية مبا فيها من اختالف الفكر والثقافات 
وبعض العادات الســائدة في املنطقة السكنية السابقة 
ومن ثم قد يوثر ذلك على الكثير من أمناط الســلوك، 
إن اصطدام الثقافات والعادات لها بالغ األثر في حتديد 

سلوكيات أبنائنا. 
٭ بسبب فقدانهم لصحبتهم التي امتدت عالقتهم مع 
بعضهم لسنوات مع تشكيل شــخصياتهم يكون من 
الصعب مبكان االنســالخ عن تلك اجلماعات والتخلي 
عنهم بسبب االنتقال للمسكن اجلديد أو دفع ثمن هذا 

االنتقال، وهذا ما قام به والد احلدث (ع/ م).

الصدفة هي ما يحدث لك دون أن تتوقع وبال اتفاق أو 
موعد، لذلك قالوا: «ُرب صدفة خير من ألف ميعاد»، 
واحلقيقة أنه ليســت كل صدفة سعيدة، فقد تكون 
مؤملة لك وتتمنى لو أنها لم تقع، ورغم تأثير الصدفة 
اإليجابي أو السلبي على نفس املرء فهي نادرة احلدوث، 
ال تتكرر كثيرا في حياتك، وال تخلو حياة إنسان من 
الصدفة، وقد تغير مجريات أمورك وتقلبها رأسا على 
عقب دون أن تتوقع ذلك، ومبا ال يخطر لك على بال، 

وسبحان اهللا تأتي الصدفة بغتة وبال توقيت.
ومن الصدف أنه مت اكتشاف أدوية تهم البشرية مبحض 
الصدفة، ولو فكرنا قليال لعلمنا أن الصدفة إمنا هي 
مشيئة اهللا تعالى وقدره الذي جعلها بال ترتيب، أوليس 
لقاء النبي موسى گ بالسيدة آسية ابنة النبي شعيب 
گ، كان بالصدفة البحتة، فكانت هذه الصدفة سببا 
في زواجهما، وكذلك إسالم أم معبد عاتكة بنت خويلد 
اخلزاعية كان بالصدفة وهو ما قضى به اهللا لها فقد 
مر بها النبي ژ وهو في طريقه إلى يثرب مهاجرا، 
ومعه أبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم 
عبــداهللا بن األريقط الليثي، وكانت امرأة برزة جلدة 
فســألوها حلما ومترا يشترونه فلم يصيبوا عندها 
شيئا، فنظر النبي ژ إلى شاة فسألها عنها، فقالت 
شاة خلفها اجلهد عن الغنم، قال: أتأذنني لي أن أحلبها؟ 
قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها، 
فدعا بها ومســح ضرعها بيده وسمى اهللا، فتفاجت 
عليه ودرت واجترت ودعا بإناء فحلب فيه، ثم سقاها 
حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم، 
ثم حلــب ثانية حتى مأل اإلناء ثم غادره عندها فكان 

ذلك سبب إسالمها.
وهناك أيضا مواقف حتدث بالصدفة، وكذلك جنوم 
ومشاهير وصلوا إلى الشهرة بالصدفة احملضة، وقد 
ذكرت أن هناك صدفة ال تسر، فمن الصدف احملزنة 
دخول عبيد بن األبرص األســدي وهو شــاعر من 
كبار شــعراء اجلاهلية وحكمائهــم على امللك املنذر 
بن ماء الســماء يوم بؤسه بالصدفة وهو اليوم الذي 
يقتل فيه مــن طلع عليه كائنا من كان، فقال له امللك 
ملا رآه مقبال: هال كان الذبــح لغيرك يا عبيد؟ فقال: 
أتتك بحائن رجاله، فقال املنذر: أو أجل بلغ مداه، ثم 
قال له: أنشدني فإن شعرك كان يعجبني، قال: حال 
اجلريض دون الغريض، قال: اسمعني، فقال: املنايا 
على احلوايا، فقيل له: ما أشد جزعك من املوت! فقال: 
ال يرحل رحلك من ليس معك، فقال املنذر: قد أمللتني 
فأرحني، فقال: من عزيز، وكل كالم عبيد الذي أجاب 
به املنذر صار أمثاال تروى، وفي النهاية كان مصيره 

القتل، وهذه الصدفة القاتلة، ودمتم ساملني.

يتزامن اليوم العاملي للقضاء على العنف 
ضد املرأة مع حملة «احتدوا إلنهاء العنف ضد 
املرأة» من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، حيث 
إنها مبادرة مدتها ١٦ يوما ويقودها األمني العام 
لألمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة منذ 
عام ٢٠٠٨ وتهدف إلى منع العنف ضد النساء 
والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، 
وتدعو إلى اتخاذ اإلجــراءات العاملية إلذكاء 
الوعي وتعزيز الدعــوة لهذا الهدف وإلتاحة 

فرص ملناقشة التحديات واحللول. 
ويعــد العنف ضد املرأة أحــد انتهاكات 
حقوق اإلنسان وأكثرها انتشارا واستمرارا 
وتدميرا في عاملنا احلالي ويظهر في أشكال 
جســدية وجنسية ونفســية مثل الضرب 
واإلساءة النفسية وقتل النساء واالغتصاب 
والتحرش اجلنســي واملضايقة اإللكترونية 
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالجتار 
بالبشر وزواج األطفال.  إن إعالن القضاء على 
العنف ضد املرأة الصادر عن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة عام ١٩٩٣ مت تعريفه على أنه أي 
فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب 
عنه أو يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء 
من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية 
مبا في ذلك التهديــد بأفعال من هذا القبيل 
أو القســر أو احلرمان التعسفي من احلرية 
سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة. 
ويؤثر العنف ضد املرأة على صحتها النفسية 
واجلنسية واإلجنابية في جميع مراحل حياتها 
وال يزال العنف ضد املرأة يشكل حاجزا في 

سبيل حتقيق املساواة والتنمية والسالم.
وقد تعرضت ٨٥٪ من النساء على مستوى 
العالم للعنف الرقمي في اإلنترنت وللنساء 
احلق في الشعور باألمان في جميع املساحات 
وأينما كن، ولكن أحيانا يتنمر من يستخدمون 
اإلنترنت على النساء، وهذا يبقى عنفا وإساءة 
للنساء. إن املناسبات األممية والدولية تعتبر 
مناسبات لتثقيف اجلمهور بشأن القضايا ذات 
السياسية واملوارد  اإلرادة  االهتمام وحشد 
ملعاجلة املشاكل العاملية ولالحتفال باإلجنازات 

اإلنسانية وتعزيزها.
إن العنف ضد املرأة له تاريخ طويل، إذ إنه 
على الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف 
قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم فإنها 
تختلف بني املجتمعات، وغالبا ما ينظر للعنف 
على أنه آلية إلخضاع النساء سواء في املجتمع 

بشكل عام أو في العالقات الشخصية. 
وقد ينشأ هذا العنف من شعور باالستحقاق 
أو التفوق أو كره النســاء أو بسبب طبيعته 
العنيفة ضد النســاء، وقد ينص إعالن األمم 
املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 
على أن «العنف ضد املرأة هو مظهر من مظاهر 
عالقات القوة غير املتكافئة تاريخيا بني الرجال 
والنســاء» وقد يكون العنف ضد املرأة من 
اآلليات االجتماعية احلاسمة التي تضطر املرأة 

مبوجبها إلى اخلضوع باملقارنة مع الرجل.
وقــد يرتكب العنــف مهاجمون من كال 
اجلنسني أو أعضاء في األسرة أو العائلة أو 
حتــى الدولة ذاتها، فلنعمل معا على القضاء 

على العنف ضد املرأة.

التفاؤل، صباح األنوار املشرقة،  صباح 
أهديها إلى قلب الكويت النابض، إنه رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، فهو عنوان صادق يسكن 

في أحضان وطنه الكويت.
بال شك كانت أســعد اللحظات الرائعة 
التي هزت الوجدان واختلطت مبشاعر الفرح 
والسرور بحرارة كل احلب الفياض.. وكان 
يوما تاريخيا عندما صدر مرســوم بتعيني 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء، فعال كان عيدا 
انشرحت له الصدور وغنت له الطيور وانبعث 
له السرور، فكنت يا سمو الرئيس في قلب 
كل كويتي فأنت القوة وأنت احلزم الذي كنا 

بانتظاره سنوات عديده مرت من عمرنا.
اآلن نحن كل الكويتيني نتأمل ونتوسم 
بسموه أن يواصل إدارة دفة عمله باحلكمة 
والعدل والشدة في كل املواقف التي تصادفه 
في عمله هذا وقد يكون بعضها صعبا ومعقدا، 
لكن سموه قادر على حل رموزها وتسيير 

أعمالها بكل ثقة وأمان.
إن املواطنني الكويتيني ينتظرون من سمو 
الرئيس الفرج في حلول كل الصعاب الشائكة، 
لكن حتما يا سمو الرئيس قد تصادفك شلل 
حاقدة لعرقلة مسيرة إجنازاتك، فال تأبه بها، 
وواصل السير واثق اخلطا، فعني اهللا ترعاك 
وكل إخوانك وأبنائك الكويتيني ســيكونون 

سندا منيعا لظهرك.
وأخيرا يا سمو رئيس الوزراء متنياتنا 
لك بالتوفيق والســؤدد، ونرجو اهللا العلى 
القدير أن يرفع من شأنك وأن تصل إلى ما 

تبتغيه من جناح.
حفظ اهللا الكويت وشعبها الطيب حتت 
ظل سمو أميرنا املفدى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا.

بني دول اخلليج دافعا وسببا في تطور 
الرياضة، وكان هذا هو الهدف املنشود، 
فانشغل شباب اخلليج فيما ينفعهم 

فالعقل السليم في اجلسم السليم.
وتتواصل مشاركات أبناء اخلليج 
في كأس العالم منذ ثمانينيات القرن 
املاضي حتى اآلن، فال يخلو كأس العالم 
من دولة خليجيــة، وهذا دليل على 
استمرار اهتمامهم مبا أرساه السابقون، 
وما القفزة الشجاعة واجلبارة ملبادرة 
دولة قطر باستضافة كأس العالم إال 
ثمرة تلك الشجرة املباركة بجذورها 
التي لوالها ملا وصلنا الى هذا اليوم 
الذي جنني ثمــاره، إنه عمل مبارك، 
ساهمت به كل دول اخلليج بنواياهم 
الطيبة والبسيطة، حتى توجتها دولة 
قطر بنجاح في أول استضافة لكأس 
العالم في منطقة الشرق األوسط، هكذا 
يعمل قادة اخلليج لشعوبهم، بخلق 
التنافس  ثم  الشــباب،  التنافس بني 
بني احلكومات، (وفي ذلك فليتنافس 

املتنافسون).
إن ما فعلتــه الرياضة بالتعريف 
بدولنا اخلليجية لكل شــعوب العالم 
عجزت ديبلوماسية السفارات عن فعله، 
حتى قيل «إذا أردت أن تعرف عن دولة 
ما اسأل عن مستوى الرياضة فيها».

يومي، وتنظيف دقيق لكل شيء بشكل 
أسبوعي أو شهري، ولهذا الفعل قيمة 
تربوية عظيمة، يشــعر فيها الطالب 
بأنه جزء من املدرســة، وتنمي روح 
التعاون اجلماعي وروح املســؤولية 
وعدم االعتقاد بوضاعة األعمال مهما 
كانت، وعدم تخريب مدرسته، واستغل 
النظافة  اليابانيون هذا احلرص على 
اســتغالال جميال في نشــر ثقافتهم 
واجلوانب اإليجابية منها، وساهم هذا 
على نشر فكرة النظافة في كل العالم، 
وجند أن روابط املشجعني في بعض 
الدول بدأت بتنظيف املدرجات تقليدا 
للعرف الياباني، والڤيديوهات التي تنقل 
قيام اجلمهور بتنظيف املدرجات والتي 
تنتشــر بعد كل مباراة يشارك فيها 
الياباني، تساهم في حتفيز  املنتخب 
املشــاهد في كل أنحــاء العالم على 
احملافظة على النظافة أسوة باليابانيني، 
وهذا التسويق بحد ذاته فوز للجمهور 
الياباني حتى لو لم يفز بكأس العالم.

عناوينها.. وأخرى علمية مترجمة في 
مختلف األجنحة ودور النشر احمللية 
والدولية، ومتيز جنــاح اإلصدارات 
الرسمية في الدولة بالتنظيم وحسن 

االستقبال والترحاب بالزائرين.
كما تنوعت القصص والروايات التي 
شهدت توافد الشباب واليافعني لشرائها، 
بهدف قراءتها، وتعيدني هذه املشاهد 
أليام الشــباب عندما كنت أقبل على 
معارض الكتاب لشراء الكتب القيمة، 
ألن حب القراءة حب جبلت عليه منذ 
القراءة  لعالم  العودة  الصغر.. ونريد 
واملعرفة وحــث اآلباء واألمهات على 
القراءة وتكوين  األبناء على  تشجيع 
املكتبة املنزلية الصغيرة في كل منزل 
كويتي.. لقد اتسم املعرض بإشراقات 

أدبية وثقافية وعلمية متنوعة.

املالية ال تتعلــق بالثروة، بل بكيفية 
تعاملك مع أموالك وكيفية استغالل هذه 
األموال لتحقيق أهدافك في احلياة، 
فالوصول إلى فهــم عميق لوضعك 
املالي وكيفية إدارة مواردك لتحقيق 
أهدافك بطريقــة تقلل الضغوط هو 
أفضل سبيل لتحقيق الصحة املالية.

كما أشــار ناثان أســتل املعالج 
النفسي وعضو جمعية العالج املالي 
األميركية في تصريح له «عندما أكون 
متوترا بشأن الوضع املالي أو أشعر 
بالقلق من أن أخسر وظيفتي أو أغرق 
في الديون يسبب ذلك ضغوطا إضافية، 
وإذا كنت أعاني من مشــاكل نفسية 

فستزيد وتيرة تلك املخاوف».
ويشير أستل إلى أهمية الصحة 
املالية في مثل هذه الظروف، أي اإلنفاق 
املتوازن والتحكم في امليزانية، وتتكون 
الصحة املالية بحسب قوله الى املعرفة 
املعرفة اجليدة بوضعك  املالية وهي 
املالي واالئتماني، السلوك املالي ويشمل 
اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنفاق املال 
املال  الذاتية جتاه  وتوفيره، املشاعر 
والتي تتضمن ما تشعر أو تفكر فيه 

بشأن إنفاق املال.

حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه اهللا، ومن 
سلطنة عمان العديد من رجال الرياضة، 
أبرزهم صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل السعيد املعظم (ترأس احتاد 
كرة القدم ١٩٨٣-١٩٨٦)، هؤالء هم من 
جعلوا للرياضة عامة، ولكرة القدم على 
وجه اخلصوص، أهمية وركنا من أركان 
التنمية والتطور في بلدانهم، وجعلوا 
منها مصانع لألبطــال، ففكرة كأس 
اخلليج هي كسحاب املزن الذي انهمر 
باخلير علــى أرض اخلليج، فاهتزت 
وربت وأنبتت من كل نوع، من منشآت 
رياضية، وكليات وخبراء رياضة وطب 
رياضي، وأصبح للرياضة مخصص 
في ميزانية دولهم، وأصبح التنافس 

وكرة القدم كغيرها من األلعاب اجلماعية 
حتتاج فريقا يدمج بني املهارات الفردية 
واللعب اجلماعي، فكلما استطاع الفريق 
الدمج بني االثنني كان أقرب للفوز من 

غيره.
أما تنظيف املالعب فليس بغريب 
أبدا على الثقافة اليابانية، فالفرد الياباني 
يبدأ بتعلم التنظيف منذ نشأته باملنزل، 
ثم ينتقل لتنظيف مدرســته بشكل 

للقاء بعض الشــخصيات من الكتاب 
واملؤلفني ودور النشر.. والتعاون بني 

دور النشر وجه ثقافي متميز.
وشــهد املعرض حفالت التوقيع 
التي متيزت  املؤلفــات  للعديد مــن 

الرئيسية في مضادات القلق والعالج 
السلوكي املعرفي. وميكن استخدام 
العالجني معا إذا رأى املتخصص ذلك 

ضروريا.
الســلوكي  بالعالج  فيما يتعلق 
املعرفي، فهو يشمل متارين االسترخاء، 
العالج بالتعرض (تعريض الشخص 
للموقف الذي يسبب له القلق)، العالج 

املعرفي.
املالية  تقــول اخلبيرة  علماء ومفكرون: 
كريستينا كلينوتيك مديرة العالمات 
التجارية والشراكات اإلستراتيجية 
في منصة «لوريل رود»، إن العافية 

في الســماء، تتفرع وتعلو، ثم تثمر، 
ولوال اجلذور ملا عاشت وأثمرت، فأما 
اجلذور التي حتت الثرى، فنحتسبهم 
عنــد اهللا في الفــردوس األعلى من 
اجلنان، ففي قمة فرحتنا نســتذكر 
ونترحم على من رحل من قادة الرياضة 
األوائل والالعبني بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، من اململكة العربية السعودية 
سمو األمير فيصل بن فهد آل سعود، 
يرحمه اهللا، ومن الكويت الشهيد الشيخ 
فهد األحمد الصباح، يرحمه اهللا، ومن 
مملكة البحرين الشيخ عيسى بن راشد 

آل خليفة، يرحمه اهللا.
وحاليا من دولة اإلمارات أبناء الشيخ 
زايد، يرحمه اهللا، ومن دولة قطر الشيخ 

شخص أو شخصني.
انعكاس ثقافة العمل اجلماعي واضح 
في كرة القدم اليابانية، فعندما تركز 
على املهــارات الفردية لالعبني جتد 
بالنسبة لالعبني  أن مستواهم عادي 
األوروبيني، بينما على مستوى اللعب 
بروح الفريق الواحد جند أن اليابانيني 
متناغمني في هــذا النوع من اللعب، 
وكأنهم منصهرين في روح واحدة، 

من خالل أجنحته األدبية والعلمية، ويعد 
املعرض متميزا كونه معرض ما بعد 
اجلائحة، واالستعدادات موفقة بحمد 
اهللا.. ويعتبر عودة موفقة لوجه الكويت 
الثقافــي، كما أن املعرض كان فرصة 

أخرى.
ســبل الوقاية والعالج: مــن يعانون من 
اضطرابات القلق ميكن أن يقلقوا أيضا 
بشأن وضعهم املالي. في هذه احلالة، 
إذا لم يضعوا حدا ألفكارهم السلبية 
فسوف يعانون من اضطرابات القلق 
املتعلقة باملال. وإذا كانوا يفكرون دائما 
في عواقب نقص املال ومدى ســوء 
ذلك، فإنهم يخاطــرون بأن يتطور 
ذلك القلق إلى مشكلة نفسية خطيرة 
ستؤثر عليهم طوال حياتهم لدرجة 
احلاجة إلى استشارة طبيب مختص.

ومن هنا تتمثل اخليارات العالجية 

كان حلما، بل لم يكن على البال، 
كان األغراب يالحقوننا مبقولة «رحم 
اهللا امرأ عرف قدر نفسه»، كنا نعتبرها 
تقليال من قدرنا، وتصغيرا من شأننا، 
فانبرت لهم ثلة من قادة الشباب في 
مجلس التعــاون، فخططوا وحددوا 
الهدف، فكان ذروة سنام جهدهم، هو ما 
أحتفتنا به قطر، فكفت ووفت، وبيضت 
الوجه، وقلبت كل املوازين، وأثبتت أن 
أصحاب الهمم العالية، والنفس الطويل 

ال يهابون املغامرة، يقول املتنبي: 
وإذا كانت النفوس كبارا 

       تعبت في مرادها األجسام
 فشــكرا يا قطر، كان دورك هو 
األصعب واألشمل واألبقى، والتاريخ 

يشهد.
الســعودية  انتهــاء مباراة  بعد 
واألرجنتني، بانتصار مستحق للصقور 
اخلضر، فقدنا السيطرة على مشاعرنا، 
فلو كانت للفرحة مقياس لبلغ مؤشرها 
القمة، فرحة، ونشــوة غالية األثمان، 
انتزعت الدمع من املآقي، وفاض القلب 
بالوفاء، فتذكرنا مــن كانوا معنا ثم 
رحلوا، الذين كانت أهدافهم، بالنسبة لنا 
أحالما، ونهجهم كسيناريو أفالم، فبدأوا 
بالغرس، والســقي، وتركوا لنا جني 
الثمار، إنهم كجذور شجرة، أغصانها 

تتميز دول آسيا الشرقية باعتمادها 
على العمل اجلماعي عوضا عن العمل 
الفردي الــذي تتميز به دول أوروبا، 
وحتى النظام التعليمي في هذه الدول 
قائم على العمل اجلماعي، فال يحرص 
املعلم على أن يطور من مقدرة الطالب 
املميز، بل يكون في أشد احلرص على 
أن يحصل جميــع الطلبة على نفس 
املستوى العلمي، ويهمه أن يكون كل 
الفصل متناغما في العمل واملستوى 
التي  الغربية  الدول  التعليمي، بعكس 
تراعــي الطالب املتميزيــن أكثر من 
غيرهم، وحتــرص على أن يوضعوا 
في فصول خاصة بهم، فالغرب يهتم 
باملهارات الفردية، بينما الشرق يهتم 
باملهارات اجلماعية، حتى على مستوى 
احلصول على اجلوائز العلمية العاملية، 
جند أن اليابانيــني مثال، احلاصلون 
منهم على جوائز نوبل هم نتاج فريق 
متكامل، كل عالم يكمل اآلخر، بينما 
بالغرب الفريــق بالكامل يعتمد على 

اختتمت فعاليات معرض الكتـاب 
الـ ٤٥ فــي الكويــت، وهللا احلمد.. 
شــاركت في هذا املعــرض بكتابي 
«الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح 
اإلصالحي الكبيرـ كويت ٢٠٣٥»، وكان 
فيه إقبال من بعــض النخب األدبية 
الكويتية ووســائل اإلعــالم احمللية 
الزيادة  والعربية وغيرها.. والحظت 
في أعــداد الزائرين بعد األيام األولى 

من انطالق فعاليات املعرض.
ومتيز املعرض بإشــراقات أدبية 
بأقــالم كويتية  وثقافيــة ملؤلفات.. 
وخليجية وعربية، ومن الالفت وجود 
إصدارات كثيرة بأقالم نسائية شابة 
وجديدة أيضا على الساحة األدبية، وذلك 
من خالل جولتي في أقسام املعرض.

واتسم املعرض بالتنسيق والترتيب 

يعرف القلق املالي بكونه شعورا 
بالقلق أو اخلوف بشأن الوضع املالي 
والوضع االقتصادي بشــكل عام، 
وميكن أن يكون ناجتا عن مجموعة 
متنوعة من األسباب املختلفة، وليس 

فقط نقص األموال.
ففي بعض األحيان ينتج عن أشكال 
أخرى من القلق، مثل اضطراب القلق 
العام، وميكن أن يحدث أيضا بسبب 
الشعور بعدم االستعداد، أو رمبا عدم 

فهم الوضع املالي بالشكل املطلوب.
مؤشرات أو دالالت حديثة: صدرت دراسة 
علمية حديثة عن اجلمعية األميركية 
لعلم النفس، والتــي ذكرت فيها أن 
حوالي ٩٠٪ من األشخاص يعانون من 
حالة نفسية تعرف بـ «القلق املالي»، 
وذلك بسبب التضخم املالي الذي تعاني 
منه معظم دول العالم في الفترة احلالية.

مصادر القلق! وبحسب تقرير البنك الدولي 
حــول املوضوع، ذكر فيه أن نصف 
البالغني في الدول النامية قلقون جدا 
بشأن سداد تكاليف الرعاية الصحية 
والتعليم ومواضيع اإلنفاق األساسية 
واملعيشــية لهم، في حال وقعت لهم 
أمراض «كجائحة كورونا»، أو حوادث 
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