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في العصر الرقمي احلالي، تتطور التكنولوجيا بوتيرة 
ســريعة. في بعض األحيان، يبدو أنه تظهر تكنولوجيا 
جديدة جاهزة إلحداث ثورة في مستقبلنا بشكل يومي. 
ولكن مع العديد من الترقيات التكنولوجية املتكررة، من 
السهل أن ننســى الطرق املذهلة التي يتقدم بها العالم 
وكيف أن هذه التقنيات اجلديدة، مثل شــبكات اجليل 

اخلامس والذكاء االصطناعي، تفيد حياتنا ومستقبلنا.
يعــد قرار احلكومة األردنية بإطالق شــبكة اجليل 
اخلامس نقطة حتول في رؤيــة التحول الرقمي للبالد 
بهدف حتقيق التطــور االقتصادي، وهو أمر ضروري 
إلطالق العنان لإلمكانات من أجل بناء مســتقبل رقمي. 
إن الدوافع الوظيفية الرئيســية للجيل اخلامس ستتيح 
مجموعة واسعة من الفرص، مبا في ذلك حتسني طريق 
تقدمي اخلدمة وســبل اتخاذ القرار وجتربة املستخدم 
النهائي. إن شبكات اجليل اخلامس ستنتج ١٣٫٢ تريليون 
دوالر تضاف إلى القيمة االقتصادية العاملية بحلول عام 
٢٠٣٥، مما سيولد ٢٢٫٣ مليون وظيفة في سلسلة القيمة 

العاملية لشبكات اجليل اخلامس وحدها.
تعتبر التطورات غير املســبوقة في شبكات اجليل 
اخلامس ونشرها وبيئتها والتجارب اخلاصة جزء ال يتجزأ 
من هذا التقدم. وسواء بالنسبة لألفراد أو املجتمعات أو 
الشركات، فإن شبكات اجليل اخلامس تولد قيمة ملحوظة 

عبر مختلف املجاالت.
لذلك، بينما تستعد األردن إلطالق تكنولوجيا اجليل 
التالي، ميكن للدولة التعلــم من جتارب جيرانها. كانت 
دول اخلليج من بني األوائل على مستوى العالم في تنفيذ 
وتسويق شبكات اجليل اخلامس، وبالتالي، فقد أنشأت 
هذه البلدان منوذجا يحتــذى ألداء اجليل اخلامس من 
حيث ســرعة اإلنترنت وحاالت االستخدام والتطبيقات 
التي تتجاوز خدمات االتصاالت األساسية. اليوم، ميكن 
رؤية أمثلة على قيمة أعمال شبكات اجليل اخلامس في 

عدد متزايد من جتارب حاالت االستخدام.
يرجع هذا التنوع في التطبيقات إلى أنه، على عكس 
األجيال الســابقة من االتصاالت بالهاتف احملمول التي 
كانت موجهة بشكل أساسي نحو التواصل، يضع اجليل 
اخلامس األساس الرقمي للبنية التحتية اجلديدة لترقية 
االتصال والذكاء االصطناعي والســحابة واحلوســبة 
والتطبيقات الصناعية وضخ حيوية جديدة في التنمية 
االقتصادية، كما يتيح االتصال الشخصي واملنزلي الذكي 
في ظل سيناريوهات كاملة، وميكن الذكاء االصطناعي 
من االســتفادة من مختلف الصناعات، ويعزز التخزين 
واحلوسبة السحابية عند الطلب، ويدفع احلوسبة التعاونية 
لألجهزة السحابية، ويســرع التحول الرقمي لألعمال 

الذكية املتصلة بالكامل.
يعّد األردن في موقع جيد ميكنه من االستفادة من مزايا 
شبكات اجليل اخلامس، حيث متتلك الدولة مجموعة غنية 
من املواهب في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مدفوعة بنظام تعليمــي تقدمي أعطى األولوية ملجاالت 
 .(STEM) العلوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات
وتظهر البيانات أنه علــى الرغم من أن األردن ال ميثل 
سوى ٣٪ من سكان املنطقة العربية، إال أنه ميتلك نسبة 
عالية من رواد األعمال في مجال التكنولوجيا في املنطقة. 
كما تعد الدولة موطنا لنظام إيكولوجي مزدهر لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. ومتاشيا مع رؤية األردن ٢٠٢٥

ومبــادرة «ريتش ٢٠٢٥»، يحــدث التحول الرقمي في 
جميع أنحاء البالد بوتيرة متسارعة، حيث يسهم قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة ١٢٪ في الناجت 
احمللــي اإلجمالي للبالد، وهناك أكثر من ٩٠٠ شــركة 
نشطة في القطاع توظف حوالي ٢٦٠٠٠ موظف بشكل 
مباشــر. كما حتتل اململكة األردنية اآلن املرتبة ٤٩ على 
مؤشر ريادة األعمال العاملي ولديها أكثر من ٢٥ حاضنة 

ومسرعة أعمال ومركزا ابداعيا.
بينما تشير نقاط القوة املذكورة أعاله إلى مستقبل 
مشرق للنظام البيئي لشبكات اجليل اخلامس في األردن، 
يجب معاجلة بعض املشكالت جلني أقصى مكاسب من 
التكنولوجيا حيث ال تستطيع شركات االتصاالت القيام 
بذلك مبفردها. أوال، ال ميكن جتاهل أهمية الدعم احلكومي، 
حيث قدمت حكومة األردن ذات التفكير املستشرف بالفعل 
حزمة حتفيز غنية للمشغلني لدعم تطبيق شبكات اجليل 
اخلامس. ثانيا، هناك حاجة إلى تشكيل تعاون وثيق لتعزيز 
شبكة اجليل اخلامس من خالل شركات االتصاالت، وعليهم 
العمل مع املنظمني، والبائعني العامليني، وقادة القطاعات 
العمودية وشــركاء النظام اإليكولوجي اآلخرين ضمن 

معايير الصناعة ومناذج األعمال التي أثبتت جدواها.
ثالثا، يجب أن ترتكز التكنولوجيا التي ستدفعنا إلى 
األمام إلى مبادئ سليمة وأخالقية وذكية، ويجب أن تضمن 
الدولة بيئة عمل عادلة - بيئة تشغيل مفتوحة وتنافسية 
متكن بائعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العامليني 
من املساهمة في جهود احلكومة نحو االزدهار الرقمي 
بشكل فعال. لذلك، يجب أن نوفر جلميع بائعي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بيئة عمل مثالية عادلة ومرنة لدعم 
قدراتهم وتعزيز مساهماتهم في مستقبل بلدنا. على وجه 
اخلصــوص، نحتاج إلى متكني هؤالء البائعني من خالل 
طرح قصص النجاح احلالية واخلبرات املثبتة في متكني 
رحلة التحول الرقمية في بلدنا، كما هو احلال مع شركة 
التكنولوجيا العاملية العمالقة هواوي، التي حتافظ على 
عالقات إستراتيجية طويلة األمد مع مشغلي االتصاالت 

والعديد من أصحاب املصلحة الرئيسيني األردنيني.
تلهم هذه البيئة التمكينية شركات التكنولوجيا لكي 
تقوم مبشاركة خبراتها العاملية واستخدام قدراتها لتقدمي 
القيمة املطلوبة لرحلة الرقمنة في األردن واملساعدة في بناء 
اقتصاد رقمي مستدام قائم على املعرفة. هذا هو األساس 

لبناء النظام البيئي الصحيح القتصاد رقمي مستدام.
أصبح التعاون عبر القطاعات من أجل تطبيق شبكات 
اجليل اخلامس حقيقة واقعة في أجزاء كثيرة من العالم، 
مبا في ذلك دول مجلس التعاون اخلليجي املجاورة. حتتاج 
األردن إلى تسريع الوتيرة حيث إن املجتمع األردني على 
استعداد لهذا التغيير غير املسبوق. سيعود إطالق اجليل 
اخلامس وتسريع جناحه التجاري بالفائدة على كل مواطن 
ومؤسسة، وستســاعد التكنولوجيا على إطالق الروح 
اإلبداعية املعروفة بالبالد مــع ضمان توظيف املواهب 

العميقة في املجال إلى أقصى حد في البالد.
اجلانب اآلخر هو االحتمال اخلطير للتأخر في احلصول 
على املزايا من قبل املواطنني والشركات على حد سواء 
في حالة حدوث أي تأخير فــي خطة احلكومة إلطالق 
شبكات اجليل اخلامس. لذلك، من خالل التعاون املفتوح 
والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ميكننا حتقيق 
طموحات األردن احلقيقية إلطالق شبكات اجليل اخلامس، 
والتحول الرقمي، والتحديث االقتصادي، مع بناء اقتصاد 
رقمي مستدام قائم على املعرفة ميكن أن يبشر مبوجة 

قادمة من النمو والتنمية في األردن.

أقول  أن  إال  ال يســعني 
ان منتخب الكويت جنح في 
إســعادنا جميعا وكان على 
قدر كبير من املسؤولية فقدم 
أداء مشــرفا خــالل اجلولة 
الثالثة واألخيرة من مباريات 
الثانيــة ضمن  املجموعــة 
منافسات بطولة كأس اخلليج 
العربي ٢٥ بعدما حقق تعادال 
مع منافسه البحريني ليغادر 
البصرة، وتنتهي املســيرة 
الرياضية مع بطولة هذا العام، 
واحلقيقــة أن العبي األزرق 
جنحــوا في متثيــل كويتنا 
الغالية متثيال مشرفا بالرغم 
العامة  من صعوبة األجــواء 
احمليطة بهم، اال أن التشجيع 
املنتخب  الرائع من مشجعي 
الكويتي جنح في رفع الروح 

املعنوية لالعبني.
وألنه يتوجــب علينا أن 
نتعلم من دروس اليوم حتى 
الغد،  ننجح في اختبــارات 
للجميع  فاملباريات كشــفت 
أنه البــد من إلقــاء الضوء 
بشكل أكبر على رياضة كرة 
القدم، وهنا يجب أن أتساءل 
عما قدمته الدولة من اهتمام 
الرياضية اجلديدة،  باملواهب 
الرياضة  تلك  وكيف ستدعم 
مستقبال حتى يكون منتخبنا 
بالبطولة  الفــوز  قادرا على 
وليس بعــض مبارياتها وأن 
ننظر إلى جتربة اململكة العربية 
السعودية وكيف استطاعت 
حتقيق الفوز التاريخي على 
األرجنتني خالل بطولة كأس 
العالم بقطر، وأال نكتفي بأن 
نصنع أهدافا ولكن علينا أن 
نصنع تاريخيا رياضيا مشرفا 
يليق باســم ومكانة كويتنا 
الغالية، وأال نغض الطرف عن 
السلبيات املتواجدة باحتاد كرة 

القدم.
إلى  الفضول  ويدفعنــي 
التطلع إلى البطولة القادمة من 
كأس خليجي العرب والتي من 
بالكويت،  تقام  أن  لها  املقرر 
وتراودني الكثير من األسئلة 
هل سيتمكن األزرق من حتقيق 
حلمنــا جميعــا واحلصول 
على الكأس، أم سنكتفي بأن 
نكون دولــة منظمة للحدث 
الرياضي دون أي انتصارات 
كروية؟ ولإلجابة عن جميع 
تلك األســئلة بشكل إيجابي 
يجب تطبيق نهج واحد وهو 
الرياضي» فعلى  «االستثمار 
الدولة أن تســعى جاهدة من 
أجل صناعة االســتثمار في 
منتخبها وإمداده مبا يحتاج 
إليه من مدربني عامليني وذلك 
في ظل وجود رقابة صارمة 
ملراقبــة ما ينفــق على هذا 
الوجه من االستثمار، لتكون 
النتيجة مرضية ومشــرفة، 
وأال يقال مجددا غادر فريق 
الكويت أرض امللعب خاسرا، 
«الفريق  ولنستبدلها بجملة 

الذي ال يقهر».
أن  ننتبــه  أن  وعلينــا 
املنظومة  مســؤولية تطوير 
الرياضية الكويتية واجب علينا 
جميعا وليــس أمرا ترفيهيا، 
وأن نوجه النقد البناء ملنتخبنا 
وليس الهجومي، وان نشير إلى 
اخلطأ وندعو إلى تصحيحه.

مسج:  (مبروك لإلخوة الفائزين 
في انتخابــات نادي النصر

الرياضي والواضح من االرقام 
أن املنافسة قوية بني القائمتني 
وعسى ربي يعينهم على حمل 

األمانة).

وإزاحة هم املقترض ولكن يبدو أنه 
ليس باإلمكان افضل مما كان، فإن 
أردت أن تطاع فاسأل ما يستطاع، 
والبد أيضا ان يغلب على نقاشاتنا 
وحواراتنا احللم والعقل واحلكمة، 
وان نضع مصلحة الكويت فوق كل 
شيء، فالغضب ال يحل شيئا ولن 

يحرك ساكنا:
ليست األحالم في حال الرضا

إمنا األحالم في حال الغضب
وإن استمر الوضع على ما هو 
عليه من شد وجذب، فال حلول في 
األفــق، ولن نتقدم قيد أمنلة نحو 
التوافق، بل إن املشاكل لن متكننا 
من احللول املرضية للجميع، فنحن 
ال نريد العودة للوراء ولن تسمح 
القيادة بذلك على اإلطالق، ألن في 
هذه االختالفات تعطيال ملصالح البلد 
والناس وهذا ما ال يقبله احد، فاللهم 

أصلح أمورنا، ودمتم ساملني.

املناهيل الصحية، مما تترتب عليه 
تكاليف كثيرة على وزارة األشغال 
لفتح مجرى تلك املناهيل مرة أخرى. 
أحد مسؤولي «األشغال» الذي تكلمت 
معه في هذا املوضوع أوضح لي أن 
الوزارة ستتخذ إجراءات قد تصل الى 
حد مقاضاة أي مواطن أو مجموعة 
املواطنني يتدخلون في أعمال  من 
التنســيق أو  صيانة الطرق دون 

االستئذان منها.
برأيي الشــخصي حل مشاكل 
صيانة الطرق فــي الكويت يكون 

عبر أمرين ال ثالث لهما:
١- وضع لوحة كبيرة بداية ونهاية 
كل طريق فيها اسم الشركة واملقاول 
املنفذ واملشــرف على صيانة هذا 
الطريق واســم صاحب الشــركة 

الرباعي.
من باب يا وجه استحي.

٢- قيام الوزارة بعمالتها هي نفسها 
بسفلتة وصيانة الطرق.

كل الــذي يعملــه املقاول نقل 
بالشاحنات  األسفلت من املصانع 

وفرشه على الطريق.
ليست صناعة صواريخ.

الوقــت احلالي على األقل ونبحث 
في شــأن آخر يهم املواطن، لعل 
وعسى أن تنجزوا لنا شيئا يخفف 
عن كاهل املواطن بعض معاناته بعد 
ان أطل الغالء املفرط برأســه على 
اجليوب والتهم أخضرها ويابسها، 
هذا إن اردنا لألمور ان تسير نحو 
االنفراج، لسنا ضد إسقاط القروض 

عدم قيام احد غيره بالصيانة وبهذا 
تســقط كفالة صيانة طريق كلفت 

الدولة ماليني الدنانير.
كذلك فإن املوضوع يتعلق أيضا 
بأمور فنية أخرى دقيقة كمنسوب 
الشــارع وميالنه وكذلك املناهيل 
الصحية املوجودة وســط الطريق 

وعلى طرفيه.
فأي خطأ أو عدم دقة في منسوب 
الشارع قد يتسبب في غرق الكثير 
من البيوت حني حدوث أمطار وسيول 
كثيرة. كذلك قد يتســبب املقاول 
الذي أحضره املواطنون في انسداد 

املطالبني بإســقاط القروض، ولهم 
مبرراتهم وأســبابهم، ولكن يبدو 
ان املوضوع أصبح شبه مستحيل 
ان لم يكن مستحيال، فلم ال نبحث 
عن مشاريع أخرى مرضية للجميع، 
وبدائل ميكــن أن نتفق ونتفاهم 
عليها، ولنكن أكثر واقعية ونستبعد 
موضوع إسقاط القروض جانبا في 

وتنادوا لعمل (قطيات) وجمع تبرعات 
للقيام بإصالح شوارعهم وطرقهم 
بأنفسهم. طبعا هم فكروا في هذا 
األمر بحســن نية وغير مدركني 

عواقب وتبعات هذا األمر.
بداية وزارة األشــغال تعترض 
وبشدة على أي أعمال صيانة وسفلتة 
الطرق دون التنسيق أو االستئذان 

منها، وأسبابها كثيرة ومنطقية.
أولها ان املقاول املعني بصيانة 
هذا الشارع ســيتوقف متاما عن 
صيانته بحجة تدخل اآلخرين في 
عمله وأول شــرط في الكفالة هو 

ما نراه هذه األيام من اختالف 
وتباين وخصام وشــد وجتاذب 
بني مجلس الوزراء ومجلس األمة 
ليس مبســتغرب وال جديد علينا، 
فقد رأينا مثلــه كثيرا ولكنه غير 
مســتحب، فالهون أبرك ما يكون، 
ومع ما نراه فنحن متفائلون بإمكانية 
تفادي ما حدث وإصالح ذات البني 
وتصحيح املسار والعودة الى العمل 
املشترك واملثمر من جديد، وليست 
ثمة مشكلة وعقدة إال ولها حل مهما 
كبرت ما دامت النوايا صافية والهدف 
مصلحة الكويت، ولقد بات واضحا 
أن احلكومة ال تريد مناقشة موضوع 
إســقاط القروض في هذا الوقت، 
ألسباب بينتها منذ البداية وقبل ان 
يحدث ما حدث من اختالف، ومنها 
كلفتــه املالية العالية وعدم عدالته، 
ونحن نحترم وجهة نظرها مثلما 
النواب  السادة  نحترم وجهة نظر 

اإلجابة عن هذا السؤال هي: ال 
كبيرة واألسباب واملبررات لهذه الـ 
(ال) الكبيرة هــي كثيرة ومعظمها 

مقنع.
كشفت األمـــطار التي هطلت 
على البالد مؤخرا الكـــــثير من 
احلفر وعيوب الشوارع غـــــير 
احلفر والعيوب الكثيرة املوجـــودة 
ســابقا فأصبح هذا املوضوع هو 
حديث أهل الكويت والشــــــغل 
الشاغل لهم خالل األيام القليـــلة 
املاضية. وعلقت وزارة األشــغال 
بأنها بصدد إصالح كل الشــوارع 
والطــرق لكنها حتتــاج أوال إلى 
اجتياز الدورة املســتندية لترسية 
مقاوالت ومناقصات صيانة الطرق 

في احملافظات الست.
طبعا هذا الرد لم يعجب الكثير 
من املواطنني الذين يتسبب خراب 
الطرق والشوارع في إهدار الكثير 
من أموالهم التــي تذهب إلصالح 
السيارات واستبدال اإلطارات وأمور 
كثيرة سيئة حتدث للسيارة جراء 

احلفر والشوارع املكسرة.
تبادروا  املواطنون؟  فماذا فعل 

وذلــك فقط من اجل البــروز او الظهور الثبات وجود ال 
اكثــر، وان كان ذلك البروز او الظهور لألســف مبنيا على 
حساب مشــاعر الغير او على حساب وجودهم، لذلك كثيرا 
ما جتد نفســك فجأة وكأنك تخوض معركة كبيرة ومعقدة، 
معركة تغيب عنها األخالق واملبادئ والقيم والتقدير، سالحها 
االنانية والدناءة وما إلى ذلك من أساليب، ذلك فقط لتحسني 
صور وجوه فاشلة أو عكرة، أو التغطية عن عجز أو صرف 

االنتباه أو جتميل قبيح أو العكس.. إلخ.
فعندما يضايقــك أحدهم ببجاحته، فرمبا تكون غريزتك 
األولى هي الرد، لكن تذكر، أنك ميكنك دائما وال أحد ســواك 
أن تســيطر على نفسك، اختر أال تستسلم ملشاعرك، بغض 

يقول أكثم بن صيفي األسيدي، امللقب بحكيم العرب: «لكل 
ســاقطة من القول القطة ينمها وينميها»، وبحسب معاجم 
اللغة العربية فإنه يعني أنه «لكل قطعة ســاقطة على األرض 
يد تلتقطها»، لكن هذه احلكمة مضت فيما بعد مثال من أمثال 
الشعوب تضرب على األخص في شأن األشخاص الوقحني 
املتغطرسني املوجودين في كل مكان، احلمقى، األغبياء، الناقصني 
أخالقيا، واملهازيل وما شــابههم في دنيا الناس، حيث تدعم 

هذه الفئات بعضها البعض، وتلمع لنفسها.
وقد جاء في مجمع األمثال للنيســابوري: لكل قذر فدر، 

والفدر اي األحمق.
وهؤالء أنت ال تستطيع التحكم في سلوكهم، وال تريد في 
املقابل أن يستثيرك هذا السلوك ايضا، كمثل ان يؤذيك شخص 
متناقض غريب األطوار ال تعرفه، أو قريب متغطرس ينزعج 
من حضورك الكثيف ويستشيط فقط ليسحب البساط من 
حتت قدميك، أو زميل متملق احمق، أو صديق وقح مستفز 
ناقص، فهنا كل ما عليك فعله كي ال تســتثار هو ان تبحث 
عن طرائق لتعزيز قيمتك الذاتية وتقديرها، كي ال تؤثر فيك 
تصرفاتهم، وكي ال يتمكن أي شــخص وقح احمق في هذا 

العالم من إخراجك عن طورك.
كمــا ان هؤالء غالبا ما جتدهم يتواءمون مع من هم على 
شــاكلتهم، اي كما يقول املثل أن «لكل ساقط القط»، هذا ما 
يجعلك توقن بأن الوقاحة واحلماقة جزء من الطبيعة البشرية، 

نشكو منها منذ فجر التاريخ.

النظر عن طريقة تصرف الشخص اآلخر، فأنت من تتحكم 
في سلوكك، مثلما يجب عليهم هم أن يتحكموا في سلوكهم 
أيضا، واحتفظ بهدوئك، وامنح نفسك املساحة الكافية لتهدأ 

إذا أغضبك أحدهم.
وتذكر أنك ال يجب أن تهبط إلى مستواهم املستهلك الرخيص، 
وأن فعل هذا سيجعل األمور أسوأ وحسب، فحافظ أنت على 
كرامتك وحاول أن تسمو فوق النزاع واملنافسة، فمعظم هؤالء 
يريدون أن يتحدون الغير بسبب وبدون سبب، كي يشعرون 

بأنهم محبوبون، الفتني لالنظار، ووجودهم مرغوب فيه.
كمــا تذكر ايضــا بأنه ال يوجد ما تفعلــه لتجبر أحدهم 
على أن يحســن تصرفاته وسلوكه امامك، لذلك من األفضل 
أن ترحل وتبتعد، فقد يكون هذا الشــخص غير قادر على 
معاملتــك ومعاملة اآلخرين بأدب وتأدب بســبب ما يعانيه 
من الداخل، لذلك قد جتده ينزعج حتى وان كان في وســط 
اشخاص يحبون بصدق، ويالقون كل اآلخرين بقلوب بيض 
ناصعة وبابتسامات عريضة وبصفاء شديد، يضحكون كثيرا، 
يعبسون أقل، ويزرعون أينما حلوا كثيرا من الفرح، ما يعجز 

هو عن القيام به.
وتـــــأكد ان من خالل االبتعاد عن اولئك األشــخاص، 
فإنك ستــسلبهم من حولهم وال تتيح لهم سوى عدد أصغر 
لينتقدوهم وقد يهمشونهم بشكل اكبر، بخالف انه ستتضح 
سمات شــخصيتهم املظلمة اكثر، فإبقاء تلك االشكال على 
مسافة بعيدة، فلرمبا تكون مبنزلة صيحة يقظة بالنسبة لهم. 

في الصميم

هل نستطيع 
إصالح شوارعنا 

بأنفسنا؟
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

الطريق الصحيح، ال يحمل لك حقدا 
وال كرها، وأفضل من يخاف عليك 
ويصدقك القول والنصح (أبوك وأمك).
كنت ممن يتكلــم عن طموحاته 
وخطواته بحســن نية مع اجلميع، 
وكثير من األحيان عندما أقول انني 
سأفعل شيئا ال يتحقق ما سأفعله، وإن 
كتمت ما سأقوم بفعله وفعلته دون 
أن يعرف أحد في كثير من األحيان 
يتيسر، فعرفت أنه ليس كل الناس 
يريدون بك اخلير ويتمنونه لك ورمبا 
يكون من يتبسم في وجهك ألد األعداء 
لك، وأيقنت أنه ال فائدة من أن تتكلم 
مبا ســتفعله لكل أحد: إن كان محبا 
ســيحزن لعدم حتقيقك له وإن كان 
حاسدا سيفرح بسقوطك ويشمت بك!
وكما قيل: «استعينوا على إجناح 
احلوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة 

محسود».

٭ تعلمت: أال تخبر كل أحد بأسرارك 
وطموحاتك ومبا ستفعله وإن كنت في 
حيرة وتريد املشورة (صّل االستخارة 

وادع اهللا بدعاء االستخارة).
فقد قيل: «ما خاب من استشار، 
وال ندم من استخار»، لكن ال تستشر 
إال ناصحا يريد فعال أن يرشدك إلى 

إخوانك، ولكن ال يعني ذلك ان نسيء 
الظن مبن حولنا وفي إخواننا.. وفي 
الغالب اإلخــوان واألقارب إن تربوا 
تربية حسنة وإميان ووازع ديني فلن 
يحملوا ألحد الشر أبدا وسيكونون 
أول وأكثر الناس الذين يريدون لك 

اخلير والنفع!

عندما سمعت سورة يوسف وبداية 
سر حلم يوسف گ.. أول من التجأ 
يوســف إليه هو أبوه، وكان له نعم 

األب ونعم الصاحب ونعم الناصح.
كان من نصح يعقوب گ البنه 
يوسف أال يخبر برؤيته إخوته.. ألنه 
كان يعلم انهم يحملون له احلســد، 
والشــر، والســوء، والغيرة، وأن 
الشيطان ينزغ بينهم.. وأن له شأنا 

عظيما سيتحقق مبشيئة اهللا!
وممــا تعلمت من هــذه القصة 

العظيمة:
٭ أن أبوينا خير من نعطيهم أسرارنا.. 
خير من نلتجئ إليهم إن أردنا النصح 

والرشد.
٭ أن أبوينــا أحــق بصحبتنا من 

أصدقائنا.
٭ انه رمبا يوجد من يريد بك الشر 
والسوء من أقرب الناس لك رمبا هم 

نغم وسط النشاز

يوسف وأبوه!

Yousif.ALotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي

في سياق احلياة

قذر فدر
فاطمة املزيعل

 كلمات ال تنسى

متفائلون 
بتصحيح املسار

مشعل السعيد

@Y _ Alotaibii


