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الدخل املهدود = 
الدخل احملدود

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عام جديد 
وطموحات كبيرة

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

توقعت األمم املتحدة أن يصل عدد ســكان العالم إلى ٨ مليارات 
بحلول ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ وأن الهند ســتتفوق على الصني من حيث 

عدد السكان لتصبح أكبر دولة في العالم في عام ٢٠٢٣.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط   عمر الفرد بسبب التطور 
في الصحة العامة والنظافة والطب، فضال عن استمرار ارتفاع معدالت 
اخلصوبة في بعض الدول. نحــن نعيش اآلن لفترات أطول من أي 
وقت مضى، وهذا األمر له تداعيات خطيرة، حيث توجد اآلن ضرورة 
إلطعام عدد متزايد من السكان، مما يعني أن مستويات إنتاج الغذاء 

احلالية بحاجة إلى الزيادة ملواكبة التعداد اجلديد لسكان العالم.
سيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الزراعة العاملي، ومن الواضح 
أن مزارعينا بحاجة إلى الدعم حتى يتمكنوا من بذل املزيد من املجهود 
وبكفاءة أكبر، فالعبء املتزايد إلطعام هذه األعداد سيستنزف املوارد 

على مستوى العالم.
في رأيي، ال ميكن القيام بذلك إال من خالل تطبيق التقنيات الذكية 
لتعديل ممارساتنا الزراعية حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي 
تلوح في األفق نتيجة الزيادة السكانية، باإلضافة إلى تقليل االعتماد 
على الواردات األجنبية التي لم يكن ينظر إليها على أنها نقطة ضعف 
حتى بدأت احلرب في أوكرانيا. وتتوقع األمم املتحدة أن يصل تعداد 

السكان العاملي إلى ٩ مليارات بحلول عام ٢٠٣٧.
الســبيل الوحيد للتغلب على هذا التحدي هو التوسع في اعتماد 
تقنيــات الزراعة املبتكرة واعتماد املزارعــني على املعرفة في مجال 
عملهم. نحن بحاجة إلى زيادة االســتثمار في التكنولوجيا الزراعية 
الذكية حتى يتمكن املزارعون من العمل بشكل أكثر ذكاء. على وجه 
اخلصوص، أرى أن التقنيات الرقمية ستلعب دورا متزايدا في متكني 
الزراعة الذكية. إن حقول احملاصيل واملاشــية الشاسعة، إلى جانب 
مجموعة كبيرة من العوامــل التي حتكم صحة ومنو احلصاد، تدل 
على أن اإلدارة الذكية هي الســبيل الوحيد للمضي قدما، السيما مع 
انتشــار تداعيات تغير املناخ، مما يؤدي إلى إضفاء تعقيدات جديدة 

على معادلة الغذاء العاملية.
بدأ املزارعون في استخدام االبتكارات في مجاالت مثل االتصاالت 
والطائرات بدون طيار وأجهزة استشــعار إنترنت األشياء واألنظمة 
القائمة على الذكاء االصطناعــي والبيانات الضخمة التخاذ قرارات 
أفضل لتحسني عملياتهم من خالل الوصول إلى معلومات أكثر إفادة. 
ويؤدي ذلك إلى املزيد مــن الوعي والقدرة على التنبؤ والتحكم في 
الزراعة واتخاذ قرارات أكثر استنارة وتستند إلى البيانات احلية، مما 

يوفر مخرجات أفضل ويؤدي إلى زيادة في اإلنتاجية.
تساعد تقنيات الزراعة الذكية على جتميع البيانات عن األراضي 
الزراعية والتي ميكن ربطها وحتليلها من خالل أنظمة الذكاء االصطناعي 
ما مينح العمال رؤى شــاملة ومتعمقة عن جميع األنشطة، بدءا من 
فاعلية املعدات ومنو احملاصيل والظروف اجلوية وصوال إلى مستويات 
رطوبة التربة. يجب اســتخدام هذه التكنولوجيا بشكل أكبر التخاذ 
قرارات ذكية ونشــرها في الدول الفقيرة التي هي في أمس احلاجة 

إلى املزيد من املساعدات.
ميكن مراقبة األراضي الزراعية بسرعة وسهولة مبساعدة الطائرات 
بدون طيار، والتي، بجانب بيانات إنترنت األشــياء، توفر مجموعة 
مفيدة جــدا من التقنيات إلتاحة الزراعة الذكية في املســتقبل. تعد 
أجهزة الكمبيوتر أفضل بكثير من البشر في الربط بني كتل البيانات 
وحتليلها، مما يســمح للعمال باتخاذ قرارات مســتنيرة باستخدام 
املعلومات املترابطة. كما يضمن التنبؤ األفضل واملعرفة الدقيقة للكميات 
التي ميكن للمزارعني إنتاجها أن تكون سالسل التوريد واملستخدمني 
النهائيني على علم بالكميات املتوافرة لديهم، مما سيمنع ترك املنتجات 

لتفسد في املستودعات احمللية وسيسمح بتوزيعها بشكل أفضل.
تسمح السيطرة املناسبة على اإلنتاج أيضا بإدارة أفضل للنفقات 
وتقليل الفاقد. ومن خالل امتــالك التكنولوجيا التي توفر التحليل 
التنبؤي واملعلومات األعمق، ميكن للمزارعني العمل بشكل استباقي 
للتخفيف من املخاطر التي تواجه الثروة احليوانية والغالت. وتسمح 
الزيادة في أمتتة العمليات بتطوير الكفاءة الصناعية وإتاحة الفرصة 
للعمال للقيام مبهام أكثر أهمية من مجرد العمل البدني. ومن شــأن 
هذه اإلجــراءات أن تؤدي لتحقيق عوائــد أفضل حيث ميكن إدارة 
مســاحة أكبر من األراضي وتخصيبها وحصادها من خالل األمتتة 

مما يؤدي في النهاية إلى زيادة اإليرادات.
إن الســعي إلى زيادة إنتاج الغذاء ميثل حتديا في وقت تتناقص 
فيه مساحة األراضي الصاحلة للزراعة وتزداد عمليات إزالة الغابات 
مما يؤثر على جودة التربة ويسبب تدهورها، ويزيد من حجب قدرتنا 

على تلبية الطلب العاملي على الغذاء.
احلل الوحيد لهذه املشكلة هو التحرك نحو الزراعة الذكية القائمة 
على البيانات. ولذلك يجب أن يتم تبســيط تكلفة هذه العمليات وأن 
تكون متاحة للجميع حتى تظهر تغيرات حقيقية على نطاق عاملي، فمن 
غير املفيد أن تكون هذه التكنولوجيا متاحة للبلدان املتقدمة فقط، بل 
يجب أن تتغلغل في نسيج الزراعة العاملية بأكملها إذا أردنا أن نتمكن 

من إطعام مليارات األشخاص اإلضافيني في املستقبل.

ال شك أنه من املعروف أن احلضارة رمز للثقافة والرقي، فهي ترتقي 
وترفع من قدر اإلنسان في عاملنا هذا لتسير عجلة التنمية القومية إلى 
أقصى درجاتها التطورية وكلنا نطمح الى التطور احلضاري، وكل ذلك 
يتوقف على ما أعددناه من خطط وبرامج مســتقبلية ألجيالنا احلالية 
واملستقبلية، كما لنا وقفة جدية في الرجوع إلى صفحات تاريخية من 
تاريخنا باملاضي الذي ســار على دربه أسالفنا العلماء رغم الظروف 
القاسية التي مرت بهم والتطور في مفهومه العلمي الصحيح هو التغيير 
اجلذري واملدروس في كل األوضاع، السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
كما يجب علينا أيضا تغيير منهج احلياة الذي أصابه الغبار اخلانق 
إلى األحسن واألمثل، فالتطور الذي يهدم وال يقام مكانه شيء جديد 
هو تطور ســقيم ال يخدم البناء احلضاري. ويجب علينا لكي نتطور 
ونلحق بالركب احلضاري للدول التي سبقتنا في هذا املنوال حشد كل 
العقول اخلضراء من أبنائنا املثقفني الذين يؤمنون بالتطور الســريع، 
ويشاركون في صنع القرار، وفي طرح احللول التي تتماشى مع القيم 

واملبادئ اإلسالمية لديننا احلنيف.
ومما ال شك فيه أن التطور احلديث الذي ننشده هو الذي يضمن 
لنا تبادل الثقة وسالمة البناء، كما يتيح لنا أن مند أيدينا لكل املخلصني 
القادرة عقولهم على اإلنتاج املثمر، من أجل بناء وطن حضاري وحديث 
مببادئه وآرائه، كما ال بد لنا أن نتيح أيضا للبناء السياسي كامل احلرية، 
مع ربطها مبتطلبات العصر الديناميكي السريع التطور بصورة واقعية 

ملموسة. 
وآخــر املطاف نقول إن البناء احلضــاري يتطلب منا احترام كل 
احلريات العامة واخلاصة بحقوق اإلنسان، حتى نسقي أجيالنا نظاما 
مبنيا على أســس وقواعد متينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ليعم 
الرخاء والســعادة على املواطنني جميعا وليرتبط املواطن أكثر وأكثر 
بتراب وطنه وفي إخالصه لقيادته، لتكون البذرة الصاحلة التي غرسناها 

في رحم الوطن، فطرحت لنا ثمارا مباركة.
حفظ اهللا الكويت وشــعبها من كل ســوء، حتت ظل الوالد القائد 
صاحب األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح، حفظهم اهللا.

هللا احلمد والشــكر والفضل، نتمتع 
بأطباع لها أعماق وجذور كرمية.. ونتمتع 
مبؤسســات تقوم بواجبها للصالح العام 
وفي النهاية العقل الراجح يتقدم حلسم أي 
أهلها ونسيج تركيبتها  مناقشات لصالح 
الســكانية للتفعيل املطلوب لالســتقرار 

االجتماعي واألسري.
 فالعدل سيد الساحة بال استباحة طرف 
على آخر بنبــرة الظلم باملفهوم القانوني 
والتحكم بسلبياتها لفرض ايجابياتها كالتعليم 
والعالج واألمن الغذائي تشــهد له وعليه 
جمعياتنا التعاونية رمزا لكل ذلك في حاالت 
السلم والعسر، ال سمح اهللا. أما مفهوم عنوان 
املقالة، كما طرحها حزمة من أهل الكويت 
فيعني بعض الشرائح ذات االمتيازات املالية 
للمناصب املختلفة ومردودها املالي املبالغ فيه 
متاشيا مع املساواة املطلوبة والقناعة املرغوبة 
كما تعاني منه شريحة بعض حاالت الطالق 
سكنا ومعيشة، والتزال دراساتها بال حسم 
وتوصل لقرار يؤدي الى االستقرار لهذه 
الشريحة الوطنية لرعاية قواريرها، ومتنفذي 
املناصب القيادية بإجحافها حقوقهن بالقوانني 
غير املنصفة ملســاواتها بالدخل احملدود 
نسبة للدخل املهدود، وكذلك مطالبات بال 
قناعة لزيادات مالية تفوق وتتعدى حقوق 

شرائح املجتمع ماليا.
هناك فارق شاسع بني الشرائح املهدودة 
إما زيادات بال حسبة عادلة أو مهدودة املردود 
الشــهري أو السنوي لألسرة ذات الدخل 
احملدود بنهايته راتبا يتبخر مبنتصف الشهر 
نظرا ملصاعب احلياة املعيشــية للمواطن 
مقارنة بالوافد الوفي مع أسرته ووظيفته 
كما يقال «بعرق جبينه» رزقا حالل ال يعني 

سؤاال.
عنوان املقالة املطلوب فيها العدل مبيزان 
ثابت يؤدي الى نتائج مرضية لكل أطرافها 
مبجتمع العدالة كما نص عليها دستورنا 
العظيم رباني النص وإلهي النتيجة، ويؤكدها 
دستورنا الوضعي لالنسان باملجتمع العادل 
بإذن اهللا حكما وحكمة مــا بني الفريقني 
احملدود واملهدود لالنسجام بينها كما هو 

مطلوب.

استقبل العالم في كل أرجاء املعمورة عاما 
جديدا واآلمال معقودة على أن يكون العام 
اجلديد عامرا بتحقيق مزيد من اإلجنازات، 
والبد أن يكون العــام اجلديد عام تفاؤل 
وتعاون وإزالة كل اخلالفات، وأن يســود 
التفاهم والتعاون بني مجلس األمة واحلكومة، 
وأن يتفرغ اجلميع لتبني مشاريع تنموية 
إلجناز مزيد من اآلمــال املعقودة، ومنها 
االهتمام باالقتصاد الوطني واحملافظة على 
موقف الدينار الكويتي الذي يحتل القمة 

كونه األقوى بني العمالت الدولية.
ونتطلع إلى أن يتفرغ مجلسنا وحكومتنا 
للعناية بالتربية والتعليم والنهوض مبستوى 
تعليم األبناء، وأن تهتــم الدولة بالتعاون 
مع املجلس لالهتمام ببرامج التعليم وأن 
تستفيد من خبرة اجلامعات العاملية ذات 

املستوى العالي.
الدولة بحاجة إلــى جيل صاعد يضم 
األطباء واملهندســني وخبــراء االقتصاد 
واملعلمني املؤهلني، ونأمل أيضا في العام 
اجلديد أن تباشر احلكومة تنفيذ املشاريع 
التنموية التي سبق أن أعلنت عنها، ومنها 
املشاريع الســياحية لبناء مراكز الترفيه 
والسياحة، وعلى املستوى الصحي نتطلع 
ألن حتقق وزارة الصحة التعاون الكامل مع 
املستشفى الفرنسي املتخصص في عالج 

مرضى السرطان.
نتطلع أيضا مع العام اجلديد إلى أن يزيد 
اهتمام الدولة بإجناز العديد من املشاريع 
التنموية وتطوير جميع اخلدمات ملختلف 

مؤسسات الدولة.
يجب أن نسابق الزمن وأال نشغل أنفسنا 
بقضايــا ال متت بصلة ملصالح املواطنني، 
فقد كانت الكويت من الدول الناهضة في 
مختلف املجاالت، فلماذا ال نســتفيد من 
جتاربنا السابقة مع زيادة العمل على تطوير 
تلك التجارب حتى نحقق التطور املأمول 
في مختلف اجلوانب، البد أن نعود إلى ما 
كانت عليه الكويت من حضارة وتقدم، وأن 
نتخلى عن االهتمامات الشخصية التي ال 
تتناسب مع ما نصبو إليه من تقدم ورقي 

في مختلف املجاالت.
يجب أن نرفع الشعار الذي رفعه املغفور 
له بإذن اهللا، ســمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد «كلنا للكويت والكويت لنا».

من أقوال املغفور له بإذن اهللا، ســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «قبلــة على جبني من كانت الكويت 

دائما في ضميره ووجدانه».
واهللا املوفق.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

إطعام ٨
مليارات شخص

abughazaleh@tag.globalد.طالل أبوغزالة

كلمة ومعنى

نحن والتطور 
احلضاري

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

ال لك، فأشــغل نفسك بإصالح 
عيوبك والتوبة من سيئاتك وزيادة 
حسناتك فهي الباقية في كتابك، 
العبد  واعلم أن عالمة خسران 
انشغاله بعيوب الناس والسالم.
هذه القصة تصلح أن تكون 
منهجا يدرس لألجيال، فكل من 
سار على هذا النهج سيجد راحة 
البال والطمأنينة، فال شأن لي 
ولك مبا يفعله الناس ودع اخللق 
للخالق، فكل مسؤول عما يفعل 
وهناك قانون يحاسب املخطئ، 
ولست أنت هذا القانون، والوقت 
كفيل بتعليم من لم يتعلم فالدنيا 
أن  كلها دروس، والعجيب حقا 
تعيب غيرك بعيب هو فيك كنحو 
قول العرب رمتني بدائها وانسلت:

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يقبل ما تقول ويقتدي
بالعلم منك وينفع التعليم
وحلديثنا بقية دمتم ساملني.

العسكرية، نقول عساك على القوة 
وجزاك اهللا ألف خير.

٭ آخر الكالم: رجال الداخلية عاهدوا 
اهللا على أن يظل أمن الكويت أمانة، 
ويواصلون العمل ليل نهار، من 
دون كلل أو ملل ويسهرون على 
راحتنا وفيما نتواجد في بيوتنا 
وأثناء احتفاالتنا بكل املناسبات 
الوطنيــة والعائلية جندهم في 
امليدان وحتى في األحوال اجلوية 

«املطر والعواصف الترابية».
تابعت انتقادات البعض خلطط 
الوزارة باالنتشار في احتفاالت 
العام اجلديد وفرز نحو ١٠٠٠ من 
منتســبيها لتغطية كافة املواقع 
هؤالء غــاب عنهــم أن وزارة 
الداخليــة ملزمة بإعداد اخلطط 
لتأمني وسالمة املواطنني واملقيمني، 
وليس معني قيامها بالدور األمني 
التضييق أو تصيد األخطاء ومن 
يحترم القانــون يجد منهم كل 
بالقانون  تقدير ومن يضــرب 
عرض احلائط يقفون له باملرصاد 

ألجل سالمة املجتمع بأسره.

في شتى املجاالت الرياضية ويكفي 
ان القائمة حتمل «الوالء» وهناك 
تعريف جامع واضح، موجز وبليغ، 
ملفهوم الــوالء، اذ إن الوالء هو 
«إخالص شخص ملوضوع إخالصا 

طوعيا وعمليا غير مشروط».
وميكن أن نستشف من هذا 
التعريــف خصائص الوالء، فهو 
في أصله عاطفة وشعور يتمثل 
في اإلخالص، إال أنه شعور تترتب 
عليه آثار عملية، وال يعتد به ما لم 
يتحول إلى واقع وسلوك، ثم إن 
هذا اإلخالص يكون طوعيا وعن 
اختيار ورضا، وال ميكن إجبار أحد 
عليه، وهو إخالص غير مشروط، 
الوالء قيمــة يتبناها  أن  مبعنى 
لذاتها، وليس من أجل  الشخص 
منفعة شخصية، وال شك أن الوالء 
يتجه إلى االرتقاء بالعمل والنجاح 
وحتدي الصعاب للوصول للهدف 

املرجو حتقيقه.
النجاح  الوالء  لقائمة   نتمنى 
لرفع شأن الفتاة الكويتية في شتى 
احملافل، وفق اهللا اجلميع ملا فيه 
مصلحة الوطن في جميع املجاالت.

عنهما وأرضاهما. فكتب األعمش 
إليه: بسم اهللا الرحمن الرحيم، 
أما بعد، يا أمير املؤمنني، لو كانت 
لعثمان ے مناقب أهل األرض 
ما نفعتك، ولو كانت لعلي ے، 
مساوئ أهل األرض ما ضرتك، 
فعليك بخويصة نفسك، وإياك أن 
يكون شغلك الشاغل عيوب فالن 
وزالته وسقطاته فإنك ال حتاسب 
عليها، وحسنات الناس ألنفسهم 

إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات 
املتخصصة الطموحة، وتشجيعا 
للكوادر الوطنية النســائية في 

صفوف املؤسسة األمنية.
املوقف  إلــى ذلك  ونضيف 
الرائع واإلنســاني برفع شرط 
العسكريني  السن إلعادة تطوع 
من ضباط صف وأفراد للخدمة 
العسكرية لتصبح (٥٥) عاما بدال 
الفرصة  من (٥٠) عامــا إلتاحة 
ألكبر عدد ممن يشــملهم هذا 
القرار بإعادة التطوع في اخلدمة 

القادرة على املنافسة وإحراز مراكز 
متقدمة بني الدول.

ومع ذلك فإن الرياضة النسائية 
في دولتي احلبيبة الكويت مازالت 
بحاجة إلى دعــم أكبر من الدولة 
واإلميان بأهميتها وإفساح املجال 
أكثر أمام الفتاة الكويتية خلوض 
غمار املنافســات العاملية بشكل 
رسمي ودعم حكومي وليس بجهود 

فردية فقط.
الوالء تستحق  ان قائمة  نعم 
الفوز مبا تعمــل به من حتديات 
كثيرة لتسهيل دور الفتاة الكويتية 

يضركم من ضــل إذا اهتديتم 
إلى اهللا مرجعكم جميعا فينبئكم 
مبا كنتم تعملون) «املائدة:١٠٥»، 
وجاء فــي وفيات األعيان البن 
خلكان أن أبــا معاوية الضرير 
قال: بعث اخلليفة هشــام بن 
عبدامللك برســالة إلى األعمش 
سليمان بن مهران يقول فيها: 
يا أبــا محمد، اكتب لي مبناقب 
عثمان ومثالب علي، رضي اهللا 

الوطــن واملواطنني ومتابع جيد 
لكل ما ينشر، أيضا من أشكال 
كل ما سبق ذكره أن قام اخلالد 
قبل أسابيع بقبول جميع املتقدمات 
من بناتنــا بالدفعة اجلديدة من 
طالبات ضباط االختصاص الدفعة 
(١٣) واللواتي اجتزن االختبارات 
التحريرية واملقابالت الشخصية 
والفحوصات الطبية ولم يحالفهن 
احلظ في القرعة العلنية وهو ما 
سبق وأسهبت فيه من قبل ويوكد 
حرص النائب األول على تعزيز 

الكويتية على االنطالق  النسائية 
في تلك الرياضة مبعنويات عالية 
وجهود مخلصة أمال في حتقيق 
اإلجنــازات ورفع علــم الكويت 
في شتى احملافل الرياضية، كما 
حرص النادي على حتقيق العديد 
أهمها تكوين  من األهداف مــن 
للفتيات من  املتكاملة  الشخصية 
الرياضية واالجتماعية  النواحي 
والثقافية والصحية والدينية في 
إطار السياسة العامة للدولة وخطة 
الهيئة العامة والعمل بجد واجتهاد 
على تهيئة الفرق الرياضية النسائية 

إن أردت أن يحترمك الناس 
ويقدروك وتكون محبوبا عندهم، 
عليك بخاصة نفسك، وال شأن 
لــك باآلخرين، فإياك أن تفتش 
عن عيوب الناس فليس هذا من 
شأنك ألنهم سيعاملونك باملثل 
ويفتشــون عن عيوبك وتبتلى 
وتتمنى لو لم تسلك هذا املسلك 
الناس  املشني، وال تذكر مثالب 
فيكشفوا مثالبك، وال تذكر أحدا 
بسوء فيذكروك مبا هو أسوأ، 
نقد الدينار بالدينار، وال يتصور 
أحد أن هذا األمر سهل كما حتدثه 
نفسه األمارة بالسوء، فذكر مثالب 
وعيوب النــاس إمنا هي الغيبة 
والنميمة بأم عينها وحسابها عند 

اهللا عسير.
 وإن كان للناس سقطة فلك 
سقطات، فقس شــبر عيوبك 
بفتــرك وصد عــن خلق اهللا، 
يقــول املولى عز وجل: (يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفســكم ال 

املواقف اإلنسانية لها أشكال 
عديدة، تثبتهــا األفعال النبيلة، 
والعطاءات اجلميلة، ومن أشكال 
هذه املواقف زيارة النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
باإلنابة  الدفاع  الداخلية ووزير 
الشــيخ طالل اخلالــد، يرافقه 
الفريق  الداخلية  وكيــل وزارة 
أنور البرجس، والوكيل املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء 
البالول، إلى املالزم عبداهللا  بدر 
بدر إبراهيــم الفريج في منزله 
ليمكنه من أداء القسم لعدم قدرته 
على حضور حفل تخريج الدورة 
السادسة للترقية إلى رتبة مالزم، 
إثر تعرضه لوعكة صحية حالت 
دون أن يكــون برفقــة زمالئه 

اخلريجني.
الشــيخ طــالل اخلالد من 
القيادات التي حتتفظ في قلوبها 
العمل من  الوطن وحــب  بحب 
دون ملــل أو كلــل، ودائما ما 
يعمل بصمت وقريب من أبنائه 
الداخلية واحتياجات  في وزارة 

كم هو جميــل ورائع الوالء 
للعمل أو املؤسســة عندما يكون 
بالعمل متعة والعطاء  االحساس 
له بنجاح العمل مردود نفســي 
مع من يحيط بك، وكم هي رائعة 
تلك االنسانية التي تصهر اجلهد 
والتعب من أجل جناح العمل ذاته، 
نعم للنجاح لذه ينتهي معها التعب 

لتخرج النتيجة رائعة.
إذا إن الــوالء لغة يطلق على 
عدة معان منها: احملبة، والنصرة، 
واالتباع، والقرب من الشيء، والدنو 
منه، وهذا ما وجدته عن قرب من 
األخت فضيلة الشويالن التي أحبت 
العمل التطوعي محاولة االنتصار 
في محافل كثيرة تبرز هوية نادي 
الفتاة الذي يبرز الهوية الرياضة 
النسائية الكويتية، لقد قطع نادي 
الفتاة شوطا طويال وخطوات ثابتة 
امللحوظ في  التطور  على طريق 
العديد من ميادين املنافسة متكنت 
خاللها بعض الفتيات الرياضيات 
الكويتيــات من خــوض غمار 

املنافسات العاملية.
ويحرص القائمون على الرياضة 

أناس آخرون يجدون في رياضة 
املشي ملسافات طويلة آلية لسحب 

الطاقة السلبية من اجلسم.
أنا شخصيا أدمنت على شيء 
الكوميدية  اسمه املسلســالت 
األميركية (السيك كومز) أجلأ اليها 
الكثير من األحيان بأوقات  في 
الضغوط النفسية سواء في العمل 
أو في البيت، أعمال فنية مكتوبة 
بذكاء خارق يؤديها ممثلون قمة 
أناس  االحتراف، كذلــك هناك 
يحبون ركوب سياراتهم وأخذ 
طريق طويل ويشغلون تالوات 
خاشعة ورائعة من القرآن الكرمي 
املزاج» موسيقى  أو «حســب 
واغاني جميلة متنحهم شعورا 

بالهدوء والسكينة.
باختصار رد على احلزن كأنه 
«بلطجي متنمر»، ال تسكت عنه 
بل استخدم كل الوسائل لهزميته 

والتغلب عليه.
نقطة أخيرة: كل عام وأنتم بخير 

وأيامكم سعيدة.

هو القائل عز جالله في محكم 
كتابه (وإذا ســألك عبادي عني 
فإنــي قريب أجيب دعوة الداع 

إذا دعان).
الطــرق األخرى  كذلك من 
لطرد احلزن هي هواية محببة 
لك متارســها وتنسى نفسك 

وحزنك فيها.
باالضافــة الى ذلــك هناك 
او  الناس  الكالم والتواصل مع 
ما نسميه «الفضفضة»، هناك 

سكر زيادة) لها اثر عجيب على 
املزاج، طبعا لن ابالغ بالقول انها 
تنسيك حزنك لكنها بعد اذن اهللا 

تخفف منه.
آخرون يلجــأون للعبادات 
والنوافل، تتوضأ وتسبغ الوضوء 
حتى انــه يقطر مــن جبهتك 
واطرافك ثم تصلي ركعتني لوجه 
اهللا خالصتني. تصليهما بخشوع 
وذل خلالقك سبحانه وتضع امرك 
بني يديه سبحانه وتعالى، أليس 

تأخذنا األيــام وتركض بنا 
السنون في هذه احلياة بني مّد 
وجزر، وفرحة وحزن، كل واحد 

منهم يناولك لآلخر.
حلظــات الفــرح ال حتتاج 
للتفكير ماذا تفعل بها ألنها هي 
التي ستفعل بك الفرح والسعادة. 
لكن مــاذا عن تلــك اللحظات 
احلزينة ألي سبب من األسباب؟ 
وأحيانا من غير أســباب تأتي 
«ال إحم وال دستور» وتضرب 
الباب بقدمها بقوة وتستولي على 
عقولنا ومشاعرنا، فتحولنا الى 
اطياف بشر وأشباح موجودين 

وغير موجودين.
احلل برأيي املتواضع هو مبا 
أنك متّر مبنحدر فأنت حتتاج 
شيئا يرفعك ويصعد مبشاعرك 

عن القاع.
التي  الطــرق  تلــك  احدى 
أستخدمها وأحيانا كثيرة تنفع 
وتعمل هي جتهيز واحتســاء 
قهوتي املفضلــة (قهوة تركية 

في الصميم
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