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حماقات ارتكبتها!

قصاصة من شيء

@al _ kandri
سلمان داود الكندري

بعد مقالي السابق الذي حمل عنوان «مليارات قطر» والذي 
حصل على تفاعل كبير في وسائل التواصل االجتماعي، متت 
استضافتي في تلفزيون «قطر» في برنامج «ليالي املونديال».

كما أنني تشرفت بزيارة دولة قطر الشقيقة خالل األيام 
املاضية وذلك حلضور مباراة إســبانيا وأملانيا في اجلولة 

الثانية من الدور األول لبطولة كأس العالم.
وأعتقد جازمــا أن كل من ذهب إلى الدوحة، رأى روعة 
التنظيم، واستمتع بجمال املباني واملناطق الراقية واحلديثة 
كمشيرب ولوســيل اللذين مت افتتاحهما مؤخرا، وقبلهما 

بسنوات اللؤلؤة واحلي الثقافي في كتارا.
كما رأى سهولة استخدام املترو الذي ينقلك بني مناطق 
الدوحــة ومعاملها، وجناح وســائل النقل اجلماعي في نقل 

احلشود الكبيرة.
وإن اهم ما تتسم به الدوحة هذه األيام الوجود اجلماهيري 
املتنوع في أطيافه وأجناســه القادم من جميع دول العالم، 
لتعيــش جتربة رياضية ممتعة مــن نوعها، وهي حضور 
مونديال كأس العالم ولتؤازر منتخباتها بروح رياضية وأجواء 

حماسية تعم جميع مرافق الدوحة وفعالياتها.
الســيما أن حضور املباريات في الستادات الرياضية 
املكيفة التي مت افتتاحها مؤخرا كانت لها جتربة فريدة، حيث 
كانت جتربتي الشخصية بســتاد البيت في مدينة اخلور، 
ذلك امللعب الرائع واجلميل واملســتوحى تصميمه من بيت 
الشــعر، وما يحيطه من فعاليات يجعله يضاهي بل اجمل 

من املالعب العاملية.
وعندمــا أحتدث عن األمن واألمان، فلن أجد دليال عليه 
اكثر من منع اخلمور في املالعب وأثناء املباريات والذي ساهم 
في حضور املباريات والفعاليات من العوائل واألطفال حتى 
ســاعات متأخرة من الليل دون وجود مشاكل أو سكارى، 

وهذا أمر لم يحدث في البطوالت السابقة.
باإلضافة إلى رقي القطريني في اإلجابة عن االستفسارات 
ومساعدة اجلماهير واالحترافية في إدارة احلشود اجلماهيرية 
من حيث الدخول إلى امللعب واخلروج منه، والذي يتم خالل 

دقائق معدودة وبسالسة وتنظيم يفوق اخليال.
أعتقــد، بل أجزم بأن هذه البطولة الوحيدة ولن تتكرر، 
التي يستطيع من خاللها املشجعون حضور اكثر من مباراة 
خالل يوم واحد فقط، وذلك بســبب قرب املالعب وتوافر 

وسائل النقل اجلماعي وأهمها املترو.
ختاما، أدعــو اجلميع الى اقتناص هذه الفرصة وزيارة 
دولة قطر الشــقيقة خالل هذه الفعاليات واالستمتاع بهذه 

التجربة اجلميلة التي قد ال تتكرر في قادم األيام.
شكرا قطر ولسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
ولسمو األمير الشيخ متيم بن حمد وللشعب القطري على 
ما تقومون به من جهــود جبارة إلضافة نكهة جميلة لهذه 

املنطقة املتعطشة.
< < <

٭ حمد حلدان املهندي: كل الشكر للمهندس حمد حلدان املهندي 
على ما يقوم بــه من جهود جبارة في وســائل التواصل 
االجتماعي لتغطية أحداث وأجواء كأس العالم، وتســويق 
وإبراز هذه الفعاليات واملرافق اجلميلة في دولة قطر الشقيقة.

< < <
٭ أسود األطلس: كل التوفيق ألسود األطلس فخر العرب والذي 
قدم أداء تاريخيا في هذه البطولة، ودعواتنا لهم في مباراتهم 
القادمة مع املنتخب الفرنسي والوصول إلى نهائي كأس العالم.

ترجع فكــرة إقامة كأس العالم لكــرة القدم إلى أول 
اجتماع لالحتاد الدولي لكرة القدم عام ١٩٠٤ في باريس، 
وبحضور ســبع دول هي: سويسرا، بلجيكا، الدمنارك، 

فرنسا، هولندا، إسبانيا والسويد.
حيث تبنى االحتاد الدولي فكــرة إقامة بطولة عاملية 
لكرة القدم، بعد أن اســتغرق القرار وقتا طويال لالتفاق 
عليه، بســبب عدة صعوبات، كانت أبرز هذه الصعوبات 
هو رفض اللجنة األوملبيــة الدولية لفكرة البطولة خوفا 
من تأثيرها على الدورات األوملبية العريقة، وكذلك خوفا 
من سيطرة االحتاد الدولي على اللعبة األكثر شعبية في 
العالم نهضت الفكرة مرة أخرى عام ١٩٢١ على يد احملامي 

الفرنسي جول رمييه.
تستضيف دولة قطر الشقيقة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠٢٢، حيث يتوقع أن تكون بطولة كأس العالم لكرة 
القدم احلالية، نســخة ال مثيل لها عبر التاريخ وهى املرة 
األولى التي تقام فيها بطولة كرة القدم األضخم في العالم 

على أرض عربية.
وتقدر تكلفة تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢، بأكثر من 
٢٠٠ مليــار دوالر، لتكون التكلفة األعلى في تاريخ كأس 
العالم، بعدما قامت بتجهيز بنية حتتية متكاملة، تتضمن 
شبكة طرق ومواصالت داخلية، إلى جانب بناء ٨ مالعب 

مكيفة الستضافة مباريات املونديال.
من هو الفائز األكبر من بطولة كأس العالم ٢٠٢٢؟ 

ولإلجابة عن السؤال فنجد أن االحتاد الدولي «الفيفا» 
هو الفائز األكبر من البطولة والتي يتوقع أن تصل عوائده 
من البطولة ٦٫٥ مليارات دوالر مقابل ميزانية تقدر بـ١٫٧

مليار دوالر.
وبالرجوع إلجمالي عوائد الفيفا آلخر بطولة كأس العالم 

كانت في روسيا ٢٠١٨ سنجد أنه بلغ ٥ مليارات دوالر.
ماذا حققت الدول املستضيفة لبطوالت املونديال من عوائد؟ 

جند انه في بطولة اليابان وكوريا بلغت العوائد ١٢ مليارا، 
أملانيا ١٤ مليارا، جنــوب أفريقيا ٥ مليارات، البرازيل ١٣

مليارا، روسيا ١٤ مليارا. 
مشجعو املونديال ٢٠٢٢ (تذاكر مبيعة - باأللف): توافد املشجعني من 
مختلف دول العالم حلضور مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، فمن أكثر اجلنسيات حضورا للمباريات هي األميركية 
١٤٦، السعودية ١٢٣، البريطانية ٩١، املكسيك ٩١، اإلمارات 

٦٦، األرجنتني ٦١، فرنسا ٤٢، البرازيل ٣٩، أملانيا ٣٨. 
شركات الرعاية العاملية: تنوعت شركات الرعاية للمنتخبات في 
املونديال، أبرزها شركة نايك لترعى ١٣ منتخبا، اديداس 
٧ منتخبات، باما ٦ منتخبات. كما رعت شــركة اديداس 
منتخبي كل من أملانيا واســبانيا بعقود بلغت قيمتها ٨١

مليون دوالر. أما شــركة نايك فضمت كال من البرازيل 
واجنلترا وفرنسا بعقود بـ ١٢٧ مليون دوالر. 

 نظرة على القيم السوقية واألجور (مليون يورو):  تأتى في املرتبة األولى 
ألعلى قيمة سوقية في املنتخبات املشاركة، منتخب إجنلترا 
١٢٦٠، البرازيل ١١٤٠، فرنسا ١٠٨٠، البرتغال ٩٣٧، أسبانيا ٩٠٢. 
أما على صعيد الدول العربية املغرب ٢٥١، تونس ٦٢، 

السعودية ٢٥، قطر ١٥.

تشــهد الطرق العامة في مختلف 
احملافظات أزمة مرورية وازدحاما كبيرا، 
بسبب سير الشاحنات واملركبات الكبيرة 
خالل أوقات املنع التي حددتها اإلدارة 

العامة للمرور.
أوقات احلظر  الشاحنات في  سير 
يؤدي إلى عرقلة احلركة املرورية إضافة 
إلى مخالفتها للقانون الذي مينع سيرها 
خالل الفترة من السادسة والنصف إلى 
التاســعة صباحا، ومن الثانية عشرة 
والنصف إلى الثالثة والنصف عصرا، 
تسهيال حلركة املرور على مرتادي الطرق 
خالل وقت دخول وانصراف املوظفني.
يجب علــى اإلدارة العامة للمرور 
مضاعفة جهدها بتكثيف تواجد عناصرها 
ودورياتها لفــرض هيبة القانون على 
هؤالء املخالفني الذين يتعمدون مخالفة 
األنظمة املرورية في هذه األوقات حتديدا.
هناك لوحات إرشادية موزعة على 
الطرق الســريعة محددة فيها مواعيد 
سير الشاحنات التي يجب زيادة عددها، 
الســائقني  وبلغات متعددة، كما على 

احترامها وعدم مخالفتها.
مطلوب من وزارة الداخلية أن تضع 
العقوبة في تلــك اللوحات حتى تكون 

رادعة ملثل هؤالء.
يجب علــى اإلدارة العامة للمرور 
عدم التراخي ومراقبــة حركة الطرق 
وكذلك متادي أصحاب الشاحنات وعدم 
احترامهم للقانون الذي يجب أن يقابل 
الطرق  املرورية على  القبضة  بتشديد 
وتطبيــق احملاســبة الفورية بتحرير 
املخالفات وحجز املركبات، وهذا ما نأمل 
أن نشــاهده مطبقا على أرض الواقع 
ومنا إلى املسؤولني في وزارة الداخلية.
إلى  املؤدية  الطــرق  تعاني  أخيرا، 
املدارس في جميع املناطق السكنية من 
أزمة مرورية وفوضى بسبب ثقافة بعض 
الســائقني والتي بحاجة إلى توعية من 
قبل كفالئهم باحتــرام القانون وعدم 
عرقلة حركة املرور بوقوفهم في األماكن 
املمنوعة أو على كتف الطريق مما يتسبب 

ذلك في ازدحام الطرق.
مطلوب من مديريات األمن وكذلك 
أقســام املرور في مختلف احملافظات 
التواجد خالل وقت دخول وانصراف 
الطلبة، وذلــك من أجل تنظيم احلركة 
املرورية، ومحاسبة هؤالء املخالفني ألنه 
من غير املعقــول أن نصمت عن تلك 
املخالفات التي نشاهدها بشكل يومي 
في مناطقنا، ومن إلى من يهمهم األمر.

بنيامني فرانكلني من أشهر  يعتبر 
السياسيني في الواليات املتحدة األميركية 
والذي كانت له طقوسه اخلاصة في عملية 
«فلترة» أخطائه وتقومي تصرفاته وإعادة 
ضبط عاداته فكان ينصب لنفسه كل ليلة 
محاكمة يحاسب فيها نفسه مبا حققه 
من انتصارات وهزائم، حيث اكتشف 
خالل هذه احملاكمات أخطاء عظيمة كان 
يرتكبهــا على الدوام كتضييع الوقت، 
الناس  بالتوافه واجلدال مع  االنشغال 

بغير فائدة.
مزالق ثالثة جتعل اإلنســان يحيد 
عن هدفه وتؤخره عن بلوغه ولن يكون 
رقما صعبا في املجتمع. أدرك فرانكلني 
هذه احلقيقة فحارب نقائصه مسجال 
انتصارات عظيمة ضد ســلبياته التي 
بدأت بالتقهقر واستمرت معركته مع ذاته 
سنوات حتى أصبح من أملع الشخصيات 

التاريخية في العالم.
ديل كارنيجي هو اآلخر يقول: في 
أحد أدراج مكتبي ملف خاص مكتوب 
عليه «حماقــات ارتكبتها»، مدونا فيه 
زالته واحلماقات التي اقترفها محاوال 
تصحيحها أو تالفيهــا، يذكرني ذلك 
باملفهوم اإلسالمي العظيم، اخللوة مع 
الذات ومحاسبة النفس، حيث يقول عمر 
بن اخلطاب ے «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن حتاسبوا فاليوم عمل بال حساب وغدا 
حساب بال عمل»، وقد ثبت أن اإلنسان 
يتضاعف نشاطه ٣ مرات إذا كلم نفسه 
وحاورها بصوت مســموع خاصة إذا 
تضمن احلوار ترديد الشعارات واألهداف 

والرغبات التي يهدف الى حتقيقها.
احلوار مع الذات من أدوات التحفيز إن 
كانت بصورة إيجابية لتقومي السلوكيات 
وليست أداة جللد الذات بل يتخذ منها 
اإلنسان ســلما يرتقي به في مجتمعه 
محاوال سد النقائص والنظر للخيارات 
اإليجابية بصورة أكبر، ومحاسبة النفس 
وتقومي الذات تضمن لإلنسان تصحيح 

مساره واالنطالق باحلياة.

بخطوات ثابتة نحو تطبيق استراتيجيات 
التنمية املستدامة والتوجه إلى الفضاء 
عبر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من 
املمارسات  البحوث عن أفضل  خالل 
العلمية والتطبيقات العملية في مجال 
الفضاء واالستفادة من جتارب الدول 
الرائدة في علوم الفضاء منذ عام ٢٠١٨.
البحرينية   - الكويتيــة  العالقات 
بالترابط واالنسجام والتعاون  تتسم 
على أساس التاريخ املشترك وأواصر 
احملبة واإلخاء، ويظهر عمق هذه العالقة 
من خالل التعاون االقتصادي والثقافي 

والسياسي والعسكري.
أما على مســتوى متكــني املرأة 
البحرينية، فقد دعمت القيادة البحرينية 
املرأة في مجاالت السياسة واملجتمع 
واالقتصاد والثقافة والفن واملجتمع، 
فتألقــت املرأة البحرينيــة بجهودها 
وإجنازاتها في شتى املجاالت احمللية 

والدولية.
وال يسعني في هذا املقال أن أختزل 
مسيرة خمسني عاما من النهضة والنماء، 
ومكانة اململكة على الساحة اخلليجية 

والدولية.. ودامت أفراحچ يا بحرين.

بإحداث تغيير في الشكل اخلارجي، 
حتى وإن كان بسيطا، مثل قصة شعر 
جديدة أو شراء مالبس جديدة وتغيير 
شكل املالبس، فإن ذلك يساعد على 
زيادة الشــعور بأجواء العام اجلديد 
بروح متفائلة، وكذلك فإن املكان أو 
الوسط الذي نعيش فيه يجب ترتيبه 
والتخلص من األغراض التي ال نحتاج 
إليها واألشــياء غير املفيدة والقيام 
باإلصالحات التي يحتاج إليها املنزل 
لتكون أكثر إيجابية ونشــعر براحة 

كبيرة.
والبد من حتسني العالقة مع النفس 
ومع اآلخريــن، فيجب التصالح مع 
النفس وتقبل األخطاء ومســامحة 
اآلخريــن على ما بــدر منهم حتى 
نســتقبل العام اجلديد بشــخصية 
متسامحة أكثر. فلنتفاءل جميعا في 
العام اجلديد ونسعى إلى حتقيق كل 
أهدافنا، وأن نتوكل على اهللا الذي ال 
إله إال هــو، وأن ندعو اهللا أن يكون 
عاما مبــاركا علينا جميعا، وكل عام 

وأنتم بخير وصحة وسعادة.

وإذا جنا يصطدم بالتثبيط والتحبيط 
الذي يلحقه به املجتمع، ولن نستطيع 
أن نغير شــيئا لألفضل دون هدم 
هذه الفالتر في عقول أفراد املجتمع.
عدم وجود مشروع دولة، وخطة 
واضحة وطموحة للمستقبل، حتتوي 
العقول وجتعل أفراد املجتمع تنشغل 
باإلجناز احلقيقي، سيؤدي إلى تسابق 
الناس علــى املناصب والتكدس في 
وزارات الدولة كبطالة مقنعة، إيجاد 
خطط وأهداف ينخرط فيها املجتمع، 
سيؤدي إلى زيادة الوظائف واملناصب 
العقول، ويجب  التي حتتوي جميع 
علينا التوســع في إنشــاء املرافق 
البحثية، وهي نــادرة لدينا أو تكاد 
تكون معدومة، فلن نستطيع مواكبة 
التطــورات العاملية واحلصول على 
أجدد وأفضــل الطرق للتطور دون 
املرور على مراكــز البحوث، وهي 
بدورها ستستقطب العقول من كافة 
الدول العربية والعالم، وهذا سينعكس 
باإليجاب على الوضع العلمي واملعرفي 

في املجتمع.

باألقوال واألفعال. إن الشباب شباب 
القلب شباب الفكر شباب الروح، فمن 
شاخت روحه فلن ينفعه صغر سنه، 
ومن ظلت روحه فتية شابة، سيكون 

بالنسبة له العمر مجرد رقم.
فلنستغل كل حلظة من أعمارنا، 
وال نتحجج بأعمارنا، فالعمر مجرد 
رقم، وحقيقة أرقــام أعمارنا، هي 
أفعالنــا وما قدمنا خالل هذا العمر 

الذي يتم وصفه برقم.
هذه املقالة دعوة تفاؤل ال تشاؤم، 
دعوة عمل ال كسل، ونختم بكالم 
أفضل البشر، فهذا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
«إن قامت الســاعة وفي يد أحدكم 
فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها» (رواه البخاري). 
فهو دليل على الترغيب في العمل، 
واغتنام كل حلظة من حياتنا وحتى 
آخر فرصة من احلياة، ونعلم علم 
اليقني أن العمر مجرد رقم، وعمرك 
ال يقاس باألرقام، ولكن مبا قدمت 
لرب األنام، نسأل اهللا حسن اخلامتة.

أيضا أي قيود على إعادة رأس املال أو 
األرباح أو أرباح األسهم.

باإلضافة إلى ذلك، فإن القطاع املالي 
املتنوع والتنافسي مازال يدعم مكانة 
البحرين كمركز مالي في املنطقة، والذي 
يساهم بشكل كبير في الناجت احمللي 
اإلجمالي، كما يحصل املســتثمرون 
األجانب واحملليون على اخلدمات املالية 
احلديثة، وذلك ضمن التشريعات التي 
من شأنها دعم مسارات التطوير في 

مختلف القطاعات.
تخطو مملكة البحرين الشــقيقة 

مستقبال، باإلضافة إلى حتديد األمور 
التي عملت على إسعادنا وحتفيزنا 
النجاح والتطور واتباعها، فإن  على 
ذلك يساعد على التمكني من حتديد 
األولويات واألهداف في العام اجلديد. 
إن حتديد األولويات من أهم األمور 
التي ينبغي القيام بها مع دخول السنة 
اجلديدة، ألنه يساعد على ترتيب أهمية 
األهداف التي نســعى إلى حتقيقها، 
وبالتالي ميكن توفير الكثير من الوقت. 
العام اجلديد  وميكن اســتقبال 

لها عالقات بتخصصاتهم، وجند أن 
خريجي جامعات متدنية املســتوى 
يتسيدون املناصب وقاعات اجلامعات.

أعتقد أننا متيزنا بأن أوجدنا فالتر 
مجتمعية ملنع أي تقدم، ومينع بدء أي 
تغيير إيجابي باملجتمع، فالبطل الذي 
يجتهد ويستطيع النجاة من العملية 
التعليمية املترهلة، ويذهب للدراسة 
في جامعات محترمة في اخلارج، عندما 
بالواسطة، وإذا جنا  يرجع يصطدم 
(وهذا نادر) يصطدم بالبيروقراطية، 

ألقى اهللا تعالى له القبول في األمة 
اإلسالمية وذاع صيته حتى اليوم. 
وهذا العالم الفذ اإلمام الشــافعي، 
قد توفي بعمر ٥٤ سنة، ومن منا ال 
يعرف اإلمام الشافعي، رحمه اهللا، 

وغيرهم من علماء املسلمني.
فنــرى الكثير صغــارا بالعمر 
باألرقــام، كهــل وكبيــر بالعمر 
باألقوال واألفعــال، وكم من كبير 
بالعمر باألرقام، شاب وصغير بالعمر 

التنمية االقتصادية، إلى جانب املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية على اختالفها، ومنها 
اتفاقية التجارة احلــرة مع الواليات 
املتحــدة األميركية، والبحرين عضو 
في منظمة األوپيك واألوابك ومنظمات 

اقتصادية أخرى.
وترافق قطاعات الدولة البحرينية 
سياســة التنمية االقتصادية بامللكية 
األجنبية لألعمال التجارية بنسبة ١٠٠٪ 
في معظم القطاعات دون احلاجة إلى 
شريك محلي، وال تفرض البحرين أي 
ضريبة على دخل الشركات، وال تفرض 

لتحسني حياتنا االجتماعية. وعلينا 
أن نتعلم إدارة الوقت بالشكل الصحيح 
والتخطيط له منذ بداية العام لنحقق 

النجاح الذي نسعى إليه. 
وتكون البداية بتحديد األولويات 
للعام اجلديد والتعلم من إخفاقات العام 
املاضي وجتنبها وتبني األهداف املهمة 
لتنفيذها بروح متفائلة وطاقة إيجابية. 
ويجب النظر ملا مت من أمور في العام 
املاضي، وحتديد كل األمور السلبية 
التي أدت إلى الفشل واإلحباط لتجنبها 

إلى أي  في بلدها، وتضطر للهجرة 
مكان يحتويهــا، ألنها ال تطرب، أو 
ال تغني على هوى بعض املتنفذين، 
وليســت لديهم جودة التملق لهم، 
وال يرضى بأن يرى مخالفة القانون 
ويســكت، فنجد أن هناك مجاالت 
مكتفية فيها الكويت من العمالة الوطنية 
مثل القانون، وجند أن املستشارين 
القانونيــني أغلبهم من اخلارج، كما 
جند أن هناك متخصصني وذوي علم 
ومعرفة مهملون في أقســام ليست 

بالعمر، فبالنهاية العمر مجرد رقم.
عمرك ليس بعدد السنني، فالعمر 
مجرد رقم، ولكن عمرك مبا قدمت 
في دنياك، فكثير من طال عمره وقل 
عمله والعكس صحيح. فهذا العالم 
الذي ذاع صيته وبارك اهللا مبؤلفاته 
اإلمام النووي، رحمه اهللا، قد عاش 
فقط إلى عمر ٤٥ سنة، فرغم قصر 
عمره باألرقام فقد ألف أكثر من ٢٠

كتابا، بل فقط بكتابه رياض الصاحلني 

حتتفل مملكة البحرين الشــقيقة 
بيومها الوطني الـ ٥٠، يأتي االحتفال 
البحريني اخلليجي في ١٦ من ديسمبر 
من كل عام، وبهذه املناسبة أهنئ القيادة 
البحرينية والشعب البحريني الشقيق، 
والسفير البحريني في الكويت صالح 
املالكي، سائال املولى عز وجل أن يدمي 
على اململكة الشقيقة نعمة األمن واآلمان 

وأن ترفل بأثواب العز واالزدهار.
ووفقا ملؤشر احلرية االقتصادية 
٢٠٢٢ الصادر عن مؤسسة «هيريتاج 
فاونديشن»، فقد احتلت مملكة البحرين 
املرتبة األولى على مســتوى الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، فيما يتعلق 
باحلرية املالية والتجارية واالستثمار، 
وحلت فــي املرتبة الرابعة في احلرية 

االقتصادية.
اململكة على وضع بعض  وعملت 
التشريعات والقوانني التي تخدمها في 
جذب املستثمرين من خالل الشركات 
إلى جانب االستراتيجيات  التنافسية 
التي ترتكز على تشــريعات مبتكرة 
ورائــدة، وحصولها علــى اخلدمات 
املقدمة من قبل مجلس  والتسهيالت 

بعد أيام قليلة ينتهي عام ويبدأ 
عام جديد، ويبدأ الناس بتبادل التهاني 
بهذا العام، والكل يتأمل أن يكون مليئا 
باحلب والتفاؤل والفرح واألمل باهللا 
ســبحانه وتعالى. ولكن يجب علينا 
أن نرى ماذا أجنزنا في عامنا املاضي 
سواء على الصعيد احمللي أو األسري 
أو الفردي، حيــث إن لكل منا آماال 
وطموحات يرغب في حتقيقها، فيجب 
مراجعة النفس عما حتقق منها، وهل 
هناك طــرق أخــرى لتحقيقها ولم 

نستطع الوصول إليها؟
إن السنوات التي متضي هي من 
عمرنا والبد أن تكون درسا لنا لنتفادى 
كل ما هو سلبي، ونحاول أن نكون 
إيجابيني في تعامالتنا مع اآلخرين، وأن 
نتجاوز كل التحديات ليكون املستقبل 

أفضل مما مضى.
فلنستعد للسنة اجلديدة بالتخطيط 
للنجاح والعمل من خالل اســتثمار 
الوقت واحلرص على التغيير واغتنام 
الفرص والبعد عن التنازع والتشاحن 
مــع اآلخرين وأن نتماســك جميعا 

كان الشاب اللطيف اجلميل يهوى 
مهنتــه الرعي، ويجــد فيها الهدوء 
النفسية، وكان كلما وصل  والراحة 
املرعى أخــرج مزماره وعزف  إلى 
أجمل األحلــان، وملا يعود في الليل 
يعزف األحلان فــي بيته، ذات يوم 
صادف أن مّر تاجر باملرعى وسمع 
صوت مزمار الشاب، فأعجبه وطلب 
منه أن يلزمه في ســفره مقابل مال 
وفير، وافق الشاب والتحق مبوكب 
التاجر، فقام التاجر يطوف بالقرى، 
ويقيم احلفالت للشاب، إلى أن ذاع 
صيته واشــتهر بجمال عزفه، وفي 
يوم طلب الشاب من التاجر أن يقيم 
حفلة بقريتــه، فرفض التاجر، لكن 
وافق بعد إحلاح، وملا أقاموا احلفلة 
حضر حشد كبير، وعندما عرفوا أن 
الزمار ما هو إال الراعي، صدوا عنه 
وعادوا إلى بيوتهم، بسبب حتقيرهم 
له وتعودهم عليه، وهنا خرج املثل 
العربي القائل «زمار احلي ال يطرب».
نسبة ليست بسيطة من العقول 
الكويتية تتعرض للتهميش واالزدراء 

العمر مجرد رقم، فال يثبطك ذاك 
الرقم، وال تنتظر أن يأتيك السقم، 
من العمل واجلد في هذه الدنيا، ولو 
بلغت من العمر عتيا، فمقولة إن قطار 
العمر قد فات غير دقيقة في كثير 
من األحوال. فهذا سام والتون أسس 
«وال-مارت» من أكبر الشركات في 
العالم بعمر ٤٤، وهذا أدي داســلر 
أسس «أديداس» في سن ٤٩، وهذا 
جوردن بوكر أسس «ستاربكس» 
في ســن ٥١، وهذا نشارلز فلنت 
أسس «آي بي أم» في سن ٦١، وهذا 
هارالند ديفد ساندرز أسس سلسلة 
مطاعم «دجاج كنتاكي» في سن ٦٢، 

وغيرهم الكثير.
كم سمعنا من قصص ألشخاص 
العليا  الشــهادات  حصلوا علــى 
والدكتوراه في ســن ٥٠ و٦٠ وبل 
٧٠. وكم سمعنا من قصص ألشخاص 
حفظوا القرآن ليس في شــبابهم، 
بل في كبرهم، وكم ســمعنا عمن 
بدأ بتغيير مسار حياته وهو متقدم 
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