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املقادير جمع مقدار وهو القضاء الذي يقضي 
به اهللا على عبــاده، وال دخل لنا باملقادير، فكل 
ما قدر لنا سيكون شئنا ذلك أم أبينا، ومع ذلك 
فال حزن يدوم وال ســعادة، والشيء دائم على 
حاله، فدوام احلال من احملال، وكل شــيء هالك 
إال وجهه تعالى، والدنيا دروس وعبر، فسبحان 

من يغير وال يتغير:

ما بني غمضة عني وانتباهتها
يغير اهللا مــن حال إلى حال

وكل مصيبة متر باملرء ستنجلي وكل ضيق 
إلى فرج، والبد أن نعلم أنه كلما اشتدت األزمات 
أذن اهللا بزوالها، وقد ذكر أن احلجاج بن يوسف 
الثقفي كتب إلى محمد بن احلنفية، وهو (محمد 
بن علي بن أبي طالب) يتوعده ويتهدده، فكتب إليه 
محمد: «إن هللا تعالى كل يوم ثالثمائة وستني نظرة 
في اللوح احملفوظ، يعز ويذل، ويبتلي ويفرح، 
ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك 
فتشــتغل بها وال تتفرغ» وهذا من حديث ابن 
عباس عن النبي ژ أنه قال: «إن اهللا خلق لوحا 
محفوظا من درة، صفحاتها من ياقوتة حمراء، 
قلمه نور، هللا فيه في كل يوم ستون وثالث مائة 
حلظة، يخلق ويرزق ومييت ويحيي، ويعز ويذل 
ويفعل ما يشاء»، من هنا أقول إن كل شيء في 
هذه الدنيا بيد اهللا، وكل ما مير في حياتنا مقدر 
ومكتوب، فلنرض مبا كتبه اهللا لنا ونسلم أمرنا 
له وحده عز وجــل، فرزقنا لن يعدونا، وآجالنا 
مكتوبة، ومهما تعاظمت الشدائد على املرء فلن 
تدوم، بل إنها أقوى ما تكون اشــتدادا أقرب ما 

تكون إلى االنفراج.

وكل شــديدة البــد يأتــي
لها مــن بعد شــدتها رخاء

فما من عســر إال وعلى أثره يسران، قضى 
بذلــك احلكم العدل، (إن اهللا عنده علم الســاعة 
وينزل الغيث ويعلم مــا في األرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض 
متوت إن اهللا عليم خبير) «لقمان: ٣٤»، ومادام 
املرء على ظهر هذه الدنيا ففي نفســه حاجة لم 
يقضها، وحتقيقها بيد اهللا وليس بيده، وعلى كل 
األحــوال فالصبر دواء كل داء، وفيه أجر عظيم 
وهو واجب عقباه في صاحلنا، فالصبر حيلة ما ال 
حيلة فيه، ومن ساعة إلى ساعة فرج، وحسن الظن 
باهللا ال يخيب، وقد أحسن ابن وهيب احلميري 

ظنه باهللا حيث يقول:
وإني ألدعو اهللا حتى كأنني

أرى بجميل الظن ما اهللا فاعله
أمد يــدي في غير بأس لعله

يجود على عاص كمثلي يواصله
إن حســن الظن باهللا مينح نفسك السعادة 
والطمأنينــة، فظن خيرا جتده وتوكل على اهللا، 

ودمتم ساملني.

في نهاية احلرب العاملية الثانية، وحتديدا في 
أغســطس عام ١٩٤٥ تعرضت اليابان لدمار لم 
يســبق له مثيل حيث قصفت الواليات املتحدة 
األميركية مدينتي هيروشيما وناجازاكي بقنابل 
ذرية إلخضاع اليابان لسياستها األميركية، وقتلت 
القنابل ما يصل إلى ١٤٠ألف شخص في هيروشيما، 
و٨٠ ألفا فــي ناجازاكي، فضال عن اآلالف ممن 
ماتوا باجلروح أو بسبب آثار احلروق، والصدمات.
ودمــرت القنابل ٩٠٪ من العمــران الياباني، 
وأهلكت الزرع واحليوان. وتعافت اليابان من حتت 
الركام، ففي عام ١٩٥٥ بدأت نهضتها االقتصادية 
العمالقة لتكون ثالث اقتصاد عاملي نتيجة التخطيط 
السليم، ووضع الرجل املناسب في املكان املناسب 

لتنفيذ خططها.
حتى وصــل إجمالي الناجت احمللي في اليابان 
عام ١٩٦٥ ألكثر من ٩١ مليار دوالر أميركي. وفي 
عام ١٩٨٠ارتفع إجمالي الناجت احمللي إلى ما قيمته 
١٫٠٦٥ تريليون دوالر أميركي رغم أنها ال متلك 
أي موارد طبيعية مثلنا، ولكن بالتخطيط السليم 
القائم على حتديد األولويات، وتسليم مسؤوليات 
التنفيذ ألهل التخصص سطع جنم اليابان عامليا، 
أما نحن في الكويت على املســتويني التنموي 
واالقتصادي الزلنا نفتقد للتخطيط السليم، فعلى 
الرغم من اكتشاف النفط في ديرتنا في فبراير 
عام ١٩٣٨الزال النفط يشكل ما نسبته ٩٥٪ من 
إجمالي صادراتنا، ومنذ تصدير أول شحنة نفط 
كويتية عام ١٩٤٦ مازالنا نسمع نغمة تنويع مصادر 
الدخل، وكم سمعنا في ذلك تصريحات وأوهاما 
دون جدوى، نعم لدينا اخلطط اخلماسية واخلطط 
طويلة املدى ولكنها خطط ال ترتكز على أســس 
علمية وفكرية ومستقبلية واقعية، ألننا ال نؤمن 
إلغــاء وزارة التخطيط  أصال بالتخطيط بدليل 
منذ ما يزيد عن ١٠ سنوات واستبدالها باملجلس 

األعلى للتخطيط.
ومما يزيد الطني بلة ال يتم اختيــــار الرجل 
املناســب ملن ينفذ حتى العناوين العريــــضة 

للخطــط.
واحلل يكون من خالل االستعانة بأهل اخلبرة 
والكفاءة كما قال اهللا تعالى (إن خير من استأجرت 
القوي األمني)، واالقتداء بتجارب اليابان والصني 
وماليزيا وسنغافورة، وكافة الدول املتقدمة التي 
ســارت على هديها الدول املجاورة.. ونأمل أن 

تغربل أجهزة الدولة املناصب القيادية.
وفي األخير البد أن نسير وفق مفهوم دولة 

املؤسسات.

أزمة دواء

سالمات

د. يوسف شمس الدين

ال يخفى علــى اجلميع 
أزمــة نقــص األدوية التي 
تعانــي منها الدولــة، هذه 
اليوم،  األزمة ليست وليدة 
وهي متراكمة منذ ٣ سنوات، 
وكانت مستمرة في التراكم 

والترقيع املستمر.
اللوم  لســت هنا أللقي 
على أحــد، فاللوم يقع على 
اإلدارة الصحية احلالية والتي 
تعتبر امتدادا لإلدارات التي 
سبقتها، ولكن أود أن أكرر 
كالما ذكرته منذ أربع سنوات 
العالم  وأكثر عندما قلت إن 
إلى عصر دوائي  ســيتجه 
جديد مبني على أدوية حيوية 
العمل  (بيولوجيــة) دقيقة 
ذات كفــاءة عالية وأعراض 
قليلــة، ولكنها مكلفة، وهو 
اليوم في  ما نراه يستخدم 
الكثير من األمراض املناعية 
والســرطان، ثم ما لبثنا إال 
أن بدأنا نشهد أدوية جينية 
كدواء «زوجلينزما» املستخدم 
لعالج مرض الضمور العضلي 
اجلينــي SMA، ذلك الدواء 
الذي يعطــى كحقنة واحدة 
في العمر والذي تكلفته تفوق 
املليوني دوالر، ثم شــهدنا 
في هذا العام ظهور ٣ أدوية 
جينية جديدة تصحح اجلني 
املعطوب بجرعة واحدة مثل 
دواء «سكايســونا» لعالج 
مرض حثــل الغدة الكظرية 
الدواء  الدماغي CALD، ذلك 
الذي يبلغ ســعره ٣ ماليني 
دوالر، ثــم ظهر دواء عالج 
«الثالسيميا بيتا» (للمرضى 
الذين يحتاجون الى نقل دم 
بشكل مستمر)، ذلك الدواء 
املسمى «زينتيجلو» والبالغ 
سعره ٢٫٨ مليون دوالر، نهاية 
بدواء «هيمجينيكس» لعالج 
هيموفيليا (مرض النزاف نوع 
ب) والذي تبلغ تكلفته ٣٫٥

ماليني دوالر.
فــي الثامن مــن أبريل 
٢٠١٨ كتبــت مقالة عنوانها 
«إلى رئيس املجلس األعلى 
للتخطيــط ووزير الصحة: 
لنســتثمر دوائيا» وطالبت 
بإحضــار املصانع الدوائية 
العاملية للكويت، وفي يونيو 
أطالب  ٢٠٢٠ كتبــت مقالة 
فيها باستقطاب التكنولوجيا 
الدوائية لدولنا لتجنب الفارق 
التكنولوجي الدوائي الذي بدأ 
بالظهور بشكل واضح أثناء 
جائحة كوفيد، كررت املطالبة 
إذاعة  في يوليو ٢٠٢٠ عبر 
ســلطنة عمان وفي فبراير 
٢٠٢١ عبر التلفزيون العربي، 
ولكن دون أي رد أو جدوى 

من األطراف احمللية.
العالم دخل عصرا دوائيا 
جديــدا، وكثير من األدوية 
اليوم ســتصبح  املوجودة 
من املاضــي مع هذا التقدم 
التكنولوجي، فباإلضافة الى 
األدوية املذكورة أعاله، هناك 
أدوية جينية، حيوية وخاليا 
جذعية ستظهر في املستقبل 
القريب إن شاء اهللا ألمراض 
عديدة، منها الرعاش، ضغط 
الدم، الســكري، الزهامير، 
األنيميــا املنجليــة، اإليدز 
والكثير الكثير من األمراض، 
الثمن،  باهظة  كلها ستكون 
وإن لم نتدارك الوضع اليوم 
سنشهد ما قاله البروفيسور 
في علم األدوية هامفري راجن 
عندما حاورته في ٢٠١٦ بشأن 
هذه األدوية واملستقبل، فقال: 
أخشــى أن ذلك ســيحدث 
العالم  فجــوة كبيرة بــني 
املتقدم والدول املســتهلكة 

غير املصنعة.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

األمطــار خير مــن رب العاملني، 
أن نستفيد منها ونستمتع،  وعلينا 
ونحن مدعوون ومطالبون بالعمل دون 
إجهاد وإرهاق رجال وزارة الداخلية 
خالل موسم األمطار، وعدم تشتيت 
جهودهم في وقت هم بحاجة إلى الدعم 
للقيام مبهام عديدة أهم بكثير، وتتعلق 
باإلنقاذ والتعامل مع احلوادث، حفظ 
اهللا الكويت من كل مكروه حتت قيادة 
الشيخ نواف  صاحب السمو األمير 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما.
٭ آخر الــكالم: جتديد جواز الســفر 
اإللكترونــي «أوناليــن»، ومن ثم 
التســليم عن طريق أجهزة اخلدمة 
الذاتية وفر الكثير من الوقت واجلهد 
على املواطنني، وأضحت عملية تسليم 
واستخراج اجلواز ال تستغرق سوى 
بضعة ساعات أسوة بتجديد رخص 
الســوق، اخلدمات اإللكترونية التي 
الداخلية دوريا  تكشف عنها وزارة 
تعبير ودليل على جهد كبير ومتابعة 
النائب األول، وعساك على  من قبل 

القوة بو خالد.

حيث األمطار الغزيرة التي تسببت في 
هدم الكثير من البيوت، كانت سنة الهدامة 
األولى فــي عام ١٩٣٤، وفي عام ١٩٥٤
وفي عهد الشيخ عبداهللا السالم كانت 
ســنة الهدامة الثانية، وأذكر أن الكثير 
من البيوت تعرضت إلى خرير، مما دفع 
األهالي إلى املدارس وبيوت الشامية التي 
كانت ضمن أول منطقة سكنية، وتبعتها 
بعد ذلك سنة الهدامة الثالثة، فقد تعرضت 
الكويت لسنوات الهدامة حيث تهدمت 
البيوت، ولم يشك أحد من هطول األمطار 
بغزارة بينما يشكو الناس هذه األيام 
من أي أمطار غزيرة ألنها تسببت في 
إتالف الشوارع والطرق وكثرة احلفر 
فيها، وكان ذلك في عام ٢٠١٨ ومازلنا 
ننتظر بصبر أن تقوم وزارة األشغال 

بإصالح الشوارع والطرق.
يقــول املولى عز وجل: (ومن آياته 
يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من 
السماء ماء فيحيي به األرض بعد موتها 

إن في ذلك آليات لقوم يعقلون).
واهللا املوفق.

إنسان اعتناق قيمة التعايش واحترام 
اآلخر وأن يتخلى عن إهانة اآلخر 
واستفزازه، فإن كل واحد فينا يتمتع 
مبزايا إيجابية وهى ليســت حكرا 
على شعب أو قارة أو عرق أو دين، 
لذلك فإن احترام اآلخر والتعايش 
معه هدف ساٍم وواجب إنساني قائم 
على مبدأ التكافؤ والتماثل والتواصل، 
وال أحد أفضل من أحد إال بالصفاء 

األخالقي فقط. 
ثالثا وأخيرا: أن أفضل ما اكتسبته 
األمم اإلنسانية اليوم هو تعلم احلكمة 
واحترام اآلخر وقبول االختالفات 
بشكل عملي إنساني وهذا ما أبرزه 
مونديال قطر، وهذا يؤكد رؤيتنا 
فــي أن التعايــش واحترام اآلخر 
والتعدديـة طوق النجاة اإلنسانية 
أن نزكيها  التي يجب  والســفينة 
لننجو جميعا، ومن دون ذلك فإننا 
سنتخندق وراء القوى التي تروج 
للصراع على كل شــيء وعلى أي 
شيء، وسيؤدي إلى دمار اجلميع، 
وعندئذ لن جتد اإلنســانية حائطا 

تذرف عليه دموعها.

املنازل وإنقاذ أشخاص احتجزوا في 
مركباتهم فــي بعض الطرق، إضافة 
إلى حوادث تصادم مركبات وحرائق 
للكهرباء وكيبالت أرضية  محوالت 
وسقوط أشجار، تظل احلاجة ملحة 
إلقامة شبكة صرف معتبرة حتول 
دون تراكم األمطار وتطوير شــبكة 
الصرف املتواجدة قدر اإلمكان سواء 
في الطرقات ومختلف املناطق، فلدينا 
اإلمكانيات لتحقيق ذلك، فليس من 
املعقول أن نشاهد طرقا ومناطق تتأثر 

وتتضرر في كل شتاء.

إلى املجاري اخلاصة باألمطار.
حقيقة كانت حياة بسيطة ولكن كانت 
من أسعد األيام يتجلى فيها التعاون بني 
األهالي في كل ما يتعلق ببناء املجاري 
وتصليح املرازمي وتنظيف األســطح 
والبرجة، وكنا نعمل ونحن سعداء لم 
نشعر بامللل أو أن نتذمر أو نشكو من 
التعب، نتمنى أن تعود تلك األيام التي 
كان يسودها التعاون والعمل املشترك.

ومرت على الكويت سنوات الهدامة، 

اإليجابية والقيم احلسنة واحلميدة، 
ولقد حاول البعض خلق أجواء اإلثارة 
إلفشال املونديال بشتى الطرق، ومت 
استغالل جميع األساليب والدعايات 
العنصرية الرديئة، وتوظيف قضايا 
سياسية وأيديولوجية تبث الكراهية 
بني الشعوب، إال أننا نؤكد أن كل ذلك 
لم ينجح في مبتغاه، وأن اجلميل 
سيزداد جماال لصدقه وأن القبيح 
يفضح نفســه ويكشف املستتر 

الكامن فيه.
إنني أعتقد أنه ينبغي على كل 

حضارية في دولتنا الغالية، وبحيث 
نقوم سلوكيات البعض من شبابنا، 
وال مانع أن تتضمن تلك احلمالت ما 
الشباب ويشجعهم على دعم  يحث 
جهود الدولــة في مواجهة الكوارث، 
ليكونوا عونا مبا ميتلكون من طاقات 
وقدرات، وال تكون سلوكيات البعض 

منهم عبئا على الدولة.
فــي الوقت الذي أجادت فيه قوة 
اإلطفاء العام وتعامل منتسبوها بكفاءة 
مع بالغات تراكم املياه في إنفاق وطرق 
وجتمعات مياه في ســراديب بعض 

إلى خباز الفريج ليحصل على الرماد 
املتواجد في التنور لفرشها على أسطح 

املنازل ملعاجلة اخلرير في األسطح.
وكان من ســعادة األطفال بهطول 
املطر أن يرددوا أهازيج شعبية خاصة 
باملطر وأشــهرها «طق يا مطر طق.. 

مرزامنا حديد».
ولم تكن هناك شبكة صرف عمومية، 
كنا نحن الشباب نتعاون مع رجاالت 
الفريج لعمل مجاري في سكك الفريج 

املمكن أن تسبب أجواء مشحونة 
وتصرفات غير مســؤولة كان من 
املمكن أن تشوه صورة احلدث العاملي 
والدولة املضيفة، ولكن حكمة التعامل 
وسرعة ودقة األداء كان هما سيد 
املوقف وهذا يحسب لقطر وقيادتها 
التي قادت سفينة املونديال باحتراف 

واقتدار.
ثانيا: أن لكرة القدم جاذبيتها في 
قلوب بنى البشر جميعا على حد سواء 
ومن شأن مثل هذه الفعاليات العاملية 
أن تســتثمر لتكريس األخالقيات 

تضطلع وزارة الداخلية ممثلة في 
قطاعاتها األمنية وقوة اإلطفاء العام في 
مواسم األمطار بتنفيذ خطط حتول 
دون تفاقم مشكالت تنتج عن غزارة 
األمطار وملنع سلوكيات تتزامن معها.
الواقع العملي يؤكد تنفيذ اخلطط 
التي أشرف عليها النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد، وتهدف إلى فرض هيبة 
القانــون وحصر األضرار إلى أدنى 

حدود ممكنة.
املاضي قامت وزارة  األســبوع 
الداخلية مشكورة باالنتشار املكثف 
النجدة واملرور  واملنظم لدوريــات 
واألمــن العام واملباحــث للتصدي 
لشريحة تقوم باالستهتار والرعونة 
معرضني حياتهم وحيــاة اآلخرين 

للخطر.
مهما بلغ االنتشــار األمني فلن 
ميكن السيطرة الكاملة على مثل هذه 
السلوكيات الدخيلة وإمنا البد من دعم 
شعبي، وبالتالي هناك ضرورة لتبني 
خطط توعوية منظمة وقناعة بأن مثل 
هذه التصرفــات غير مقبولة وغير 

نحن في موسم الشتاء، أي اننا نتوقع 
األجواء املمطرة بني يوم وآخر، وكنا في 
املاضي نعيش تلك األيام املاطرة بسعادة 
بالغة ملا ستسفر عنه تلك األمطار من 
ملء الســدود والبرجة املنزلية مبياه 
املطر وترتوي الصحارى والبر مبياه 
املطــر والتي يعقبهــا اخضرار هذه 
الصحارى وكانت تزدان تلك البراري 
(الصحــارى) بأنواع وألــوان الورود 
األصفر واألحمر والبنفســجي وكنا 
نســتمتع بهذه الصحارى التي تبدل 

شكلها بعد هطول األمطار.
وتعالــوا اآلن لنــرى كيــف كان 
يستعد األهالي لهطول األمطار، حيث 
كان األهالــي يقومون بتنظيف البرك 
واملرازمي واألسطح وتوضع على املرازمي 
أهواز طرابيل لتتدفق من خاللها مياه 
األمطار من األسطح إلى البرجة لتجميع 
األمطار الستغاللها عند احلاجة وكانوا 
في املاضي أيضا كثيرا ما يتعرضون 
خلرير مياه املطر في أســطح املنازل 
وأذكر ما كان يفعله جدي، حيث يلجأ 

العالم ميوج في بحر املونديال 
املقام في دولة قطر الشقيقة، وقد 
بــرزت من األعماق أمــور عديدة 
بعضها يعبر عن اجلمال وبعضها 
اآلخر ليس فيه من اجلمال شيء، بل 
قد يصل إلى القبح وحول ذلك احلدث 
العاملي املميــز ننبه إلى مالحظات 

جديرة بالتأمل:
أوال: أن أي حدث إنساني عام لن 
يكون مبنأى عن أوجه النقص ألن 
الفعل اإلنساني غير كامل بطبيعته، 
لذلك فإنه يسعى إلى الكمال ببذل 
جهده قدر املستطاع، ولقد فهمت 
دولة قطر الشقيقة الفتية ذلك فكان 
مونديالها احلدث األبرز، وقد أدارته 
بالكفاءة اإلدارية والتميز والتفوق 
واملبادرة الفعالة، إضافة إلى سرعة 
ودقة اتخاذ املواقف احلكيمة وغير 
املسبوقة، وقد ارتكز إجناز قطر على 
املعاملة اإلنسانية الراقية والهدوء في 
التعامل مع كل ما من شأنه استفزاز 
أي جهة أو أفراد مشاركني في هذا 
املونديال، ولقد تابعنا عبر الوسائل 
اإلعالميــة املختلفة أحداثا كان من 

كلمات ال تنسى

دع املقادير 
جتري

في أعّنتها
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ركلة اجلزاء األولى تفوز بنسبة ٦٠٫٥٪ من ركالت الترجيح، مقارنة 
بنسبة ٣٩٫٥٪ فازت بها الفرق التي سددت الركلة الثانية! وكما أشارت 
البيانات فإن نســبة احتمال حتقيق الهدف للفريق الذي سدد أوال 

٧٦٫٣٪ مقارنة بنسبة ٦٩٫٧٪ ملن سدد ثانيا!
وفي تفسير الظاهرة، يتحدث الباحث عن تأثير الشعور «بالتخلف 
عن الركب» الفريق الثانــي «lagging behind» وما يؤديه من إحباط 

رغم أن الكثيرين ال يرون في ركالت الترجيح في مباريات كرة 
القدم إال كونها مجرد حظ، إال أن الدراسات واإلحصائيات تقول غير 
ذلك! وإن هناك توصيات ومعطيات تؤثر على سير النتائج، وبالتالي 
التنبؤ بالفريق الفائز بشكل عام، لذا بقيت أتوقع فوز البرازيل أمس 
حتى انتهت األشــواط اإلضافية والوصول إلى قرعة من يسدد أوال 
ركالت الترجيح، فالدراسات واإلحصائيات توحي باحتمالية فوز كرواتيا، 
رغم ضعف خبرتها أمام العمالق البرازيلي راقصي السامبا، وهو ما 
مت أمس األول في مباراة الربع النهائي في كأس العالم في قطر ٢٠٢٢!

بعد تعادل الفريقني في املباراة، أجرى احلكم قرعة لتحديد الفريق 
صاحب التسديدة األولى، واختارت كرواتيا أن تسدد أوال، ولذا صار 
احتمال فوزها أكثر وتذوقها للنصر أقرب، انطالقا من تأثير ما أطلق 
عليه مع فارق التشبيه «تأثير الترتيب األولي Primacy effect وأثره 
النفسي»، حيث إن احتمال حتقيق هدف بركلة الترجيح أكثر بكثير من 
عدم حتقيقها بنسبة بلغت نسبة ٧٦٪، ولذا فإن من يختار تسديد الركلة 
األولى له فرصة أكثر بالفوز بكل الركالت وفق دراسات وإحصائيات 
منشــورة، ومنها د. إجناسيو باالسيو Ignacio Palacio-Huerta من 
كليــة لندن لالقتصاد، حيث حلل ١٣٤٣ ركلة جزاء من مباريات كأس 
العالم والبطوالت األوروبية السابقة، وخلص إلى أن الفرق التي تسدد 

نفسي الشعوري لصاحبه وإشعاره بأنه خاسر! وهو ما انسجم مع 
نتيجة غالبية من قالوا باستطالع آخر أجري على ٢٤٠ العبا ومدربا 
إسبانيا أنهم يختارون الضربة األولى انطالقا من هذا السبب، فهي 

آلية نفسية تؤدي إلى الضغط على اخلصم وضعف األداء لديه!
هناك عوامل أخرى متت دراستها كان لها تأثير، وأخرى لم يجد 
الباحثون لها ذاك التأثير، مثل صاحب األرض التي جتري عليها ركالت 
الترجيح، كما توجد توصيــات متنوعة رمبا ال يتوقعها املاليني من 
الناس، الذين يشاهدون هذه املباريات، والتي تتضمن نصائح لالعبني 
وحراس املرمى ما قبل الضربة وأثناءها وما بعدها مثل: اختيار الضربة 
األولى، انتظار حلظات عند سماع صافرة احلكم، حتديد موقع الركلة 
من املرمى وعدم التردد أو تغيير الرأي، االحتفال عند تسجيل الهدف، 

وحلراس املرمى أيضا توصيات مثل البقاء في الوسط.
ما كتبت هنا إجابة مبسطة ملن يسألون دوما: «وما أهمية الدراسات 
والبيانات» فهو منوذج حيوي واقعي لكيفية اســتخدام الدراسات 
data driven decision والسالسل الزمنية واإلحصائيات التخاذ القرارات
making والتنبؤ بالنتائج! ولذا سيكون من الغباء عدم االلتفات لهذه 
النتائج واختيار تســديد ركلة الترجيح ثانيا، إال إذا ظهرت دراسات 

أخرى وبيانات تثبت متى ال تختار التسديدة األولى!

عالم اآلراء
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