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هذه مقولة درجت كثيرا على ألســنة الناس، مثل 
قولهم آلخر: خيرا تعمل شرا تلقى، وهي ليست قرآنا 
منزال وال حديثا شــريفا، لذلك فبعض هذه املقوالت 
السائرة واألمثال الدائرة ال نقتنع بها بل نرفضها ألنها 

ببساطة ليست واقعية، وكل له قناعاته.
فلم ال نقول بدال من اخلير يخص والشر يعم، اخلير 
يعم والشر يخص، لم جنعل الشر عاما واخلير خاصا، 
ولم جنعل من هذا املثل قاعدة وواقعا عند كثير من من 
الناس، مع يقيننا بأن اخلير يبقى خيرا والشر يبقى 
شرا، طال الزمان أو قصر، كما أن للخير أهله وللشر 

أهله، يقول عبيد بن األبرص األسدي:
اخليــر خيــر وإن طــال الزمان به

والشــر أخبث ما أوعيــت من زاد
 إن اخلير والشر يا سادة ضدان ال يلتقيان بأي حال 
من األحوال، وخصمان متنافسان ال يفتآن يتصارعان 
في النفس البشرية منذ خلق اهللا الدنيا ومن عليها وإلى 
أن تقوم الســاعة، فإذا غلب الشر اخلير في اإلنسان 
أصبحت نفسه نفسا شريرة خربة، وإذا غلب اخلير 
الشر صارت نفسا طيبة صافية، يقول احلطيئة الشاعر:

من يزرع اخلير يحصد ما يســر به
الراس وزارع الشــر منكوس على 

 فاخلير يرمز للعمل الصالح، والشر يرمز للعمل 
السيئ، والفيصل في رفضنا لهذه املقولة «اخلير يخص 
والشر يعم» آيات كثيرة وردت في القرآن الكرمي مثل 
قوله عز من قائل: (من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء 
فعليهــا، وما ربك بظالم للعبيــد) فصلت/٤٦، وقوله 
أيضا:( فمن يعمــل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل 
مثقال ذرة شــرا يره) (الزلزلة) فال يجازي اهللا تعالى 
على السيئة إال من فعلها، وليس من لم يفعلها، وهذه 
قاعدة شــرعية ثابتة في الثواب والعقاب، فمن يعاقب 
بريئا فهو ظالم له، وهذا ال مينع أن آثار الذنوب قد تعم 
في الدنيا الصالح والطالح، ومع ما ذكرت فاملثل أيضا 
يتعارض مع قول اهللا تعالى أيضا: (والتزر وازرة وزر 
أخرى)، ومن هنا أقول إن هذه اجلملة تكاد تكون غير 
مقنعة من وجهة نظري املتواضعة، فهل إذا وجدت رجال 

سيئا أحكم على أسرته كلها بالسوء؟ 
بالطبع ال فكل شــجرة جتد بها غصنا مائال، وال 
يعني ذلك أن األســرة كلها سيئة، فما ذنبي إذا أخطأ 

أخي؟، وهل حتاسبني على خطأ لم أفعله؟
أمور كثيرة تخالف هذه املقولة الشــهيرة يطول 

البحث فيها وأكتفي مبا ذكرته، ودمتم ساملني.

إن املنطلق الذي يرســم لإلنسان حقيقة احلياة هو 
قيامها على مبدأ رئيس، ومنهج قومي، يؤمن به صاحبه، 
وفي ظل غيابه (املبدأ) تغيب احلياة طبعا، وكما يقال، فإن 
تشابهت ألبستهم فقد استوت عقولهم واستقرت آراؤهم، 
وإن تطابق فكرهم وســهل إقناعهم أو دحض حجتهم 
فقد أضحوا قطيعا يسهل توجيهه وفريسة كثر صيدها 
فقرب انقراضها، وهكذا هم الناس يصبحون بال مبدأ!

ستجدهم يتشدقون بحب االختالف والتفرد والعيش 
في حرية من ناحية املبدأ القومي والسلوك السليم واملنهجية 
للتعامل مع البشــر مبختلف توجهاتهــم الفكرية، كما 
ســتجدهم أيضا ينظرون للتفكيــر خارج الصندوق، 
وسينكرون سعيهم املتواصل وراء جهلهم بارتفاع نهيقهم 
وتسلط ألسنتهم لألسف، وهذا ما هو مطابقا ملا نعيشه 
ونعانيه في واقعنا اليــوم، فاملوضوع يحاكي صورة 
موجودة بيننــا، وما نخوض من اضطراب مبدئي غير 
قار، لست أدري السبب املتحكم فيه، ولكن غايتي بيان 

أن حقيقة احلياة تقوم على املبدأ واإلميان به.
فإن املبدأ هو ذلكم الوجه اجلمالي املعبر عن حقيقة 
اإلنسان وفضائله، إنه ميزة حسنة فينا كبشر ما دمنا 
في عالم الوجود، وفــي عدمه ينعدم صاحبه، وبعبارة 
أخرى: إن املبدأ إذا قام على خصوصيات إنسانية جليلة، 
وقيم سمحة، فإنه يعبر عن صورة الشخص الذي يحمله 
من حيث طبيعته وأعماله وأفكاره وأهدافه، فهو األس 
في هذه احلياة بشتى مناحيها، وإنه الوجه الذي يحفظ 
كرامتنا، وهذا ما سينعكس بالتالي باإليجاب على مجتمعنا.

قال «مالك بن نبي» في كتابه مشــكلة الثقافة: «إن 
تنظيم املجتمع وحياته وحركته، بل وفوضاه، وخموده 
وركوده، كل هذه األمور ذات عالقة وظيفية بنظام األفكار 
املنتشرة في ذلك املجتمع»، فنقول: إن ما يؤصل طبيعة 
هذه األفكار في املجتمع هو نوعية املبدأ الذي يقوم عليه 
أفراده، باعتباره يحدد أســلوب احلياة وسلوك الفرد، 
وهذا بتعبيره، وقد جعل رحمه اهللا املبدأ األخالقي واحدا 
من الركائز التي تقوم عليها الثقافة اإلنسانية، باإلضافة 
إلى الذوق اجلمالي، واملنطق العملي (الفعالية)، والصناعة 
أو اجلانب الفني، ومن هذه املؤسســات خص لنا املبدأ 
األخالقــي على أنه أقوم ركيزة من هــذه األمور التي 
ذكرت، واألليق لبناء ثقافة معينة، وخلق مجتمع أفضل 
ســمته املسؤولية والفعالية، وما نريد تأكيده من كالمه 
هو أهمية املبدأ في حيــاة الفرد خاصة، وفي املجتمع 
عامة، إذ به تتحقق احلياة، ويحفظ ماء الوجه وصفاؤه، 

وتتأكد إنسانية اإلنسان وقيمه السمحة.
ومبادئ املجتمع قائمة على مبادئ األفراد، وهنا تكمن 
أهمية املبدأ، فاملبدأ يغذي الفرد، ويرسم له طريق حقيقة 
الصفوة اإلنسانية، بل ويدل على سمو قدر صاحبه، إذ 
يرفعــه إذا وجد، ويحط منه إذا انعدم، ونورد في ذلك 
نصا لألستاذ محمود شاكر إذ يفصح فيقول: «وعقيدتي 
أن حقيقة احلياة هي املبدأ واإلميان به، وبغيرهما ينقلب 
اإلنسان آلة عاملة ال يعرف اإليجاد واإلبداع، واملقاومة، 
والنزوع العقلي والروحي إلى املعاني السامية والفضائل 
العلوية، وكذلك يفقد اإلنســان احلياة، وكذلك يضيع 
التراث اإلنساني الذي جاهدت أجيال البشر الغابرة في 
ســبيله مبا وهبت من قوة، وأعينت به من وسيلة، إن 
صحة املبدأ وحدها كفيلة بإحداث أعظم اآلثار في تاريخ 
العقل اإلنساني، وأما اإلميان بهذا املبدأ فهو إعطاء العقل 

قوة التدبير».

منتجع ومتنزه «ســليل اجلهراء» 
صرح سياحي، أنشــأه وزير اإلعالم 
األسبق واإلعالمي املتميز عامليا املغفور له 
بإذن اهللا الراحل محمد ناصر السنعوسي، 
والذي كانت وصيته للسياحه أنها ثروة 
تعني شــعوب األرض كافة لو أحسن 
استثمارها، وأكد ذلك، رحمه اهللا، بتجربته 
مع أهل اجلهراء وكشتاته في املناسبات، 
الكويت السياحية  وجوالته في مواقع 
ومختلف املواقع الزراعية وكذلك رحالته 
إلى جيران الديرة من أشقاء وأصدقاء عبر 
الطرق الدولية للشمال اجلغرافي وأطرافه 
فكسب ثقتهم ومتتعوا بإجنازاته طيلة 
حياته وبعدها من خالل أوالده وأسرته.

وكان، رحمه اهللا، قد نبه إلى ضرورة 
حتديد رسوم رمزية للمناطق السياحية 
تسهم في منع العابثني بال مباالة وتكون 
مبنزلة حزم وردع عن التخريب! من هذا 
النموذج السياحي الراقي توضيح وتنبيه 
ملن يعنيهم األمر والقرار للمحافظة على 
مواقعنا السياحية املتعوب عليها كحديقة 
العامة باحملافظات،  الشهيد، واحلدائق 
وواحات جميلة باحملافظات مثالها الراقي 
«واحة مشرف» ما بني الدائري السادس 
وطريق الفحيحيل، وغيرها من املناطق 
في مختلف احملافظات الكويتية، السيما 
املنشــآت التي ترتبط متابعتها بالهيئة 
العامة للزراعة، وبدورها رسميا تكليف 
التعاونية حراستها ومتابعة  جمعياتنا 

خدماتها األساسية!
ومع كل ذلك احلرص على هذه املرافق 
وكذلك الشواطئ البحرية، هنا من يعبث 
ويتلف أخضرها واليابس خالل اإلجازات 
األسبوعية، دون أدنى اهتمام، والغريب 
أن مخربيها يسخرون من نظافة ونضارة 
أهل اليابان وحرصهم على املســاهمة 
في نظافة املدرجــات الرياضية خالل 
مباريات بطولة كأس العالم األخيرة في 
الدوحة حيث قدموا مساهمات منوذجية 
رصدها وركز عليهــا اإلعالم العاملي. 
أخيرا من كل ذلــك وباختصار، يجب 
دراسة فرض الرسوم الرمزية للمساهمة 
في وقف االستهتار بتخريب تلك الرئة 
السياحية بالذات للثروة املتعوب عليها 
لتوفير الراحة واجلمال لألسر واألطفال، 
بال. جربوها وتابعوها  رياضة وراحة 
تقييما وتفعيال مبا يعوضنا الكثير عن 
«مال عمك ال يهمك»، كما تقول احلكمة 

الشعبية.

اخلير يخص والشر يعّم

خارج الصندوق

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

في سياق احلياة

فاطمة املزيعل

يعاني املواطن مــن حالة إحباط 
واســتياء عام مما يحدث في الديرة 
من موجات واتهامات، والكل يحمل 
احلكومة ســبب التأخر في شــتى 
املجــاالت السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية والتعليمية.
ما هــي األدوار واملســؤوليات 
والواجبات على كل مسؤول في موقعه 
سواء السياســي أو االقتصادي أو 
االجتماعي أو التعليمي؟ هنا نحتاج 
إلى وقفة مــع النفس والتعرف على 
مكامن اخللل واخلطأ والقصور في 

فهم ما يحدث في الديرة.
هنــا نطرح عدة تســاؤالت لعل 
وعسى نســتطيع وضع حلول من 

خاللها:
هل اخللل في عدم تطبيق السياسة 
العامة لدولة من خالل إستراتيجيات 
وتصــورات وخطط تنميــة واقعية 

وقوانني؟
هل القصــور في عدم فهم رؤية 
وفلســفة الدولة من خالل التطبيق 

والعمل على رؤية ٢٠٣٥؟
هل النخب ال تقوم بدورها، وهي 
توجيــه الرأي العام نحــو القضايا 
األساسية إلى تطرح ومحاولة وضع 

احللول؟ 
هل القصور في مناهجنا التعليمية 

والتربوية؟
التشــريعية وهي  هل املؤسسة 
مجلس األمة وممثلو األمة ال يطرحون 
قوانني ومقترحــات خاصة لنهضة 
الدولة، والعمل على مشاريع قوانني 
تســهم في تطوير الدولة وأنظمتها، 
ومن ضمنها إصالح النظام التربوي 

الذي يعتبر صمام األمان للدول؟.
هل اجلهاز اإلعالمي للدولة مغيب 
متاما عن القضايــا التي تطرح في 

الدولة؟
هي عدة تساؤالت تطرح من خالل 

واقعنا وحتدياته.
عندما يبدأ اإلصالح  شــخطة قلم:  ٭ 
انعكاساته  الدولة فإن  السياسي في 
تكون على جميع األنظمة، سواء النظام 
االقتصادي أو االجتماعي أو التعليمي.

يلزم من إجراءات تغير املناخ ويكون 
إذكاء الوعي بوضع موضوع تغير املناخ 
ضمن املناهج الدراسية وتعزيز البحوث 
التطبيقية اخلاصة بحماية الصحة من 

تغير املناخ. 
النظــم الصحية من  وإن تعزيز 
أجل التصــدي لتهديدات تغير املناخ 
وتعزيز التنمية الصحية والقدرة على 
التعامل مع طوارئ الصحة العمومية 
واالضطالع بالرصد والتقييم وتعزيز 
الشراكات بني التخصصات والشراكات 
الدولية  املنظمــات احلكوميــة  بني 
واملنظمات غير احلكومية واملجتمع 
احمللي ومجموعات املهنيني قد تؤدي إلى 
حماية الصحة من تداعيات تغير املناخ.
فقد أصبحت الكرة األرضية أكثر 
دفئا مبقدار ١٫١ درجة مئوية عما كانت 
عليه في أواخر القرن التاســع عشر 
وكان العقد املاضي (٢٠١١-٢٠٢٠) األكثر 
دفئا على اإلطالق، وال بد من وضع 
الالزمة وبالسرعة  االســتراتيجيات 
املمكنة ألنــه من املتوقع ارتفاع عدد 
الالجئني بسبب املناخ الضطرار بعض 
املجتمعات لالنتقال بسبب تغير املناخ.

رؤية واضحة مشتركة بني السلطتني 
وتعزيز العالقات فيما بينهم واجلهود 
املشتركة وصوال إلى بيئة صحية تساهم 
في صنــع القرارات وصياغة القوانني 
الهادفة بعيدا عن املشاحنات واالهتمام 
بالقضايا العالقة ومناقشتها والتشاور 
املستمر بني السلطتني، واملشورة هي 
من عزم األمور وحزم التدبير وحتكيم 
العقل قبل اتخاذ أي قرار، حيث سيتبعه 
التميز في اتخاذ القرارات احلكيمة والبعد 
عما يعرقل مسار اإلصالح فعزم الوطن 
وقوتها بالتوافق بني السلطتني ومصلحة 
الوطن واملواطن هــي الغاية والهدف 
املنشــود وضرورة التمسك بالوحدة 
الوطنية والتعاون بني السلطتني من أجل 
االستقرار وإجناز املشاريع التنموية من 
أجل حياة كرمية للمواطن وارتقاء وطننا 
الغالي الكويت مع مركب التقدم والرقي.

ضعوا دولتنا الغالية اجلوهرة الكويت 
في محجر عيونكم واحملافظة عليها.

وإن شاء اهللا ستظل سفينة الكويت 
آمنة في مســارها متخر عباب البحر 
بكل يسر وسالم لتصل إلى بر األمان 

واالستقرار.

٭ ترك الدعاء، قال ســبحانه (ادعوني 
أستجب لكم)، يجب أال يترك اإلنسان 
الدعاء ويحسن الظن باهللا في اإلجابة، 
ويدعو اهللا دائما ويسأله املعافاة في الدنيا 
واآلخرة، ويحافظ على أذكار الصباح 

واملساء ولو جزءا منها.
٭ عدم مواجهة السبب احلقيقي حلزنه، 
فقد قيل: «إذا عرف السبب بطل العجب»، 
فيجب أن يواجه اإلنسان نفسه باألفكار 
احلقيقيــة التي حتزنــه، ويحاول أن 
يصلحها.. وإذا كانت أمورا خارجه عن 
إرادته عليه أن ينظر لها مبنظور إيجابي. 
٭ العزلة، يجب أال ينعزل اإلنسان إال 
حلاجة وطلــب علم ومنفعة، وان يقيم 
عالقات طيبة مع من حوله، لكن األهم 

أال يكونوا أصدقاء سوء!
أخيرا: أن يتفقه في الدين ويتعلم ما 
يقيمه في هذه احلياة، فالنبي ژ عندما 
مر عليه عام احلزن مبوت خديجة وعمه 
أنزل له اهللا ســورة يوسف ليواسيه، 
فاإلنســان كلما تعلم وتفقه وعرف أن 
أموره وأقداره ليست عبثا، وإمنا هي 
من اهللا يقدرها كيف يشاء، سيرضى 
ويصبر وسيطمئن وسيصبح تصديه 

لألمور أكبر وأقوى!

بسيطة ال متيت وال تسبب إعاقات.
البقاء هللا، انتقل الى رحمة اهللا تعالى 
ابو علي، وسيوارى جثمانه الثرى في 
مقبرة الصليبخات بعد صالة العصر.

مالحظة: العزاء في املقبرة فقط، وال 
يوجد عزاء للنساء!

قصة ام علي ذكرتني بقصة حقيقية 
قدمية: امر الوالــي بإعدام رجل وابنه 
واخي زوجته، فذهبت الزوجة وناشدت 
الوالي ان يعفو عنهم، لكن الوالي سمح 
لها بأن تختار واحدا من الثالثة، فقالت: 
«الــزوج موجود، واالبن مولود، ولكن 
االخ مفقود»، فاختارت اخاها، فعفا عنه 

الوالي واطلق سراحه.
«اللص يدع لك مجاال للخيار  ٭ اقرأ واتعظ:
بني حياتك او محفظتــك، اما الزوجة 

فتطلبهما معا» - مارك توين.

املناخ،  اآلثار من تغير  ولتخفيف 
فال بــد أن تقوم جميع الدول بوضع 
اســتراتيجيات لتقليل االعتماد على 
توليد الطاقة باســتخدام الفحم حتى 
يتم تقليل األمراض التنفسية والرئوية 
ويجب حتفيز الناس الستخدام وسائل 
املواصالت املعتمدة على النشاط البدني 
الدراجات واملشي، ولكن  كاستعمال 
أحيانا ال بد من التكيف مع تغير املناخ 
ألن بعض املستويات ال ميكن ردها أو 
تغييرها. ويجب إذكاء الوعي بضرورة 
ضمان أمن الصحة العمومية باتخاذ ما 

الدولة لن تتقــدم وال تنهض من 
النواب في اتخاذ  دون دعم ومساندة 
القــرارات الهادفة إلى مصلحة الوطن 
واملواطن، واالبتعاد عن األمور الهامشية 
واملشاحنات، وعن كل ما يؤدي إلى تأخير 
إجناز املشــاريع التنموية لذا البد من 
التوافق بني السلطتني من أجل االستقرار 
كإجناز املشاريع واإلصالحات، في حني 
أن عــدم التوافق قد يؤدي إلى تعطيل 
مسيرة التنمية وضياع الكثير من الفرص 
التنموية وتتعطل املصالح بسبب عدم 
االنسجام بني السلطتني، لذا يجب حتقيق 

الفالح.. يصليها على مهل ويدرك أنها 
الســبيل الوحيد له للنجاة والطمأنينة 
والتي من خاللها يعينه اهللا على الشيطان 

ووساوسه.
٭ قطيعة الرحم، من وصل رحمه وصله 
اهللا وبــارك له في حياته، من اخلير أن 
يكون فيه ترابط بني األهل ومتاســك 
وصلة رحم، واالبتعاد عن كل سوء ظن 
وشــر وغيبة ومنيمة، ونصلح قلوبنا 

جتاه بعضنا ونغفر زالت بعض.
٭ قلة النشاط واحلركة، فقد قيل «في 
احلركة بركة»، فعلى الفرد أن يجعل في 

حياته وقتا ملمارسة الرياضة.

عشــرة اضعاف، فقالت: ما يهم ما في 
فرق بني مال الزوج ومال الزوجة، وراح 

تكون ثروتنا واحدة.
اما االمنية الثالثة واالخيرة فطلبت 
ام علي من املارد ان يصيبها بأزمة قلبية 

الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.
ويؤثر تغير املناخ على الصحة وقد 
الوفيات واملرض نتيجة  يتسبب في 
الظواهر اجلوية املتطرفة التي تزداد 
تواترا مثل موجات احلر والعواصف 
الغذائية،  النظم  والفيضانات وتعطل 
وعلى سبيل املثال فقد توفي ٤٤ ألف 
نسمة أثناء موجة احلر التي اجتاحت 
أوروبا عام ٢٠٠٣. وكذلك قد يؤدي تغير 
املناخ إلى بعض املشاكل النفسية وزيادة 
األمراض احليوانية املنشأ واألمراض 

املنقولة باألغذية واملياه والنواقل.

الكبير  الشمالية وميناء مبارك  اجلزر 
واالهتمام بالشباب وهم عدة املستقبل 
والثروة البشرية احلقيقية للبالد ودعم 
األنشطة الرياضية وتنمية الروح الوطنية 
وتعزيزها والوعــي األمني ومحاربة 
الفساد وآفة املخدرات والقضاء عليهما، 
واالهتمام بالطرق ومحاسبة املقصرين 
في إجناز املشروعات بالشكل السليم، 
واالهتمام باالقتصاد الوطني واستغالل 
البترولية  النفط في إنشاء الصناعات 
من أجل بناء مستقبل الكويت وتشجيع 
االستثمار واالهتمام بقطاع السياحة.

اجلســم معافى في بدنه، وعنده فراغ 
ولكن ال يستعمل ذلك فيما ينفعه، وفيما 

يقربه من اهللا.
٭ هجران القرآن، فالقرآن شفاء وهدى 
ونــور وطمأنينة، فمــن أراد أن ينال 
بركة هذا كله، فعليه أال يهجر القرآن، 
ويسمعه بهدوء وراحة وطمأنينة، وال 
مير يوم دون االستماع له، ويقرأ بقدر 
ما يستطيع، فالقرآن هدى ونور وشفاء، 
قال سبحانه (وننزل من القرآن ما هو 

شفاء ورحمة للمؤمنني).
٭ ترك الصالة، من أراد أن ينظم حياته 
يتمسك بصالته بقدر ما يستطيع فهي 

من هي اجمل مني ويقول لي: «عيني 
لغير جمالكم ال تنظر».

اما االمنية الثانية فكانت ان تصبح 
اغنى من في العالم، وللمرة الثانية انذرها 
املارد ان ابو علي سيصبح اغنى منها 

في سلسلة من تقارير األمم املتحدة 
اتفق العلماء على أن احلد من ارتفاع 
درجة احلرارة العامليــة إلى ما يزيد 
على ١٫٥ درجة مئوية سيساعد العالم 
على جتنب أســوأ التأثيرات املناخية 
واحلفاظ على منــاخ صالح للعيش، 
وتشير السياسات املعمول بها حاليا 
إلى ارتفاع درجة احلرارة مبقدار ٢٫٨
درجة مئوية بحلول نهاية القرن احلالي.

إن أهداف التنمية املستدامة واتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
واتفاق باريس ميكن أن حتقق العديد 
من احللول لتغيــر املناخ، ومن هذه 
احللول خفــض االنبعاثات والتكيف 
مع تأثيرات املناخ ومتويل التعديالت 
الالزمــة وحمايــة النــاس واملنازل 
والشــركات وســبل العيش والبنية 
التحتية والنظم البيئية الطبيعية، وكذلك 
فإنه يجب إعطاء أولوية للفئات األكثر 
عرضة لتغير املناخ. إن عواقب تغير 
املناخ متعددة، منها اجلفاف الشديد 
وندرة املياه واحلرائق الشديدة وارتفاع 
مستويات سطح البحر والفيضانات 
وذوبان اجلليــد القطبي والعواصف 

الصغير اآلمن ينعم  البلد  الكويت 
بقيادة حكيمة من صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما، وثقة الشعب الكويتي برئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، برؤيته الثاقبة واحلكيمة 
ونظرته املســتقبلية في إدارة شؤون 
النواب ملشروعاته  البالد وكسب دعم 
ووضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، 
والعمل باستمرار على إجناز اإلصالحات 
واملشاريع التنموية، خاصة في ظل ما 
يدور حولنا من أقاليم غير مســتقرة 
باملخاطر  أمنيا واضطرابات مشحونة 
في آثارهــا أمنيا واقتصاديا، ويحتاج 
ذلك من النواب واحلكومة الى التعاون 
فيما بينهم والتوافق على اتخاذ القرارات 
ملصلحة الوطن واملواطن، وإدراك حجم 

املسؤولية.
وهناك قضايا قد حتتاج الى مزيد 
من اإلصالحات كالقضية اإلســكانية 
التعليم ومحاربــة ظاهرة  وتطويــر 
الغش وهي من الظواهر السلبية يجب 
التصدي لها ومعاجلتها وتفعيل مشروع 

كثير من الناس يعاني من أمراض 
نفســية وازدادت هــذه األمراض في 
الســنوات األخيرة بشكل كبير، منهم 
من يعترف بها، ومنهــم من يتعايش 
معها، ومنهم من يحاول أن يتعالج منها.
ورأيت من أســباب هذه األمراض 

ما يلي:
٭ سوء أحوال الشــخص في ترتيب 
يومه، فيجعــل ليله نهارا ونهاره ليال، 
ينام في الصباح ويسهر في الليل، وال 
شك ان الليل يكثر فيه كل شر، وتنتشر 
فيه الشــياطني «إذا كان جنح الليل أو 
أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان 

ينتشر حينئذ».
٭ ثانيا الفراغ وان يعيش اإلنسان بال 
هدف يسعى إليه، حتى يخرج من دائرة 
األحزان والهم واالكتئاب «يضع لنفسه 
هدفا ولو كان بسيطا» كالذي يريد ان 
يصبح إنسانا رياضيا وصحيا! أو يريد 
ان يتعلم لغة جديدة، أو يحفظ شيئا من 
القرآن، وال يجعل في حياته فراغا أبدا، 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة، والفراغ»، يعني: 
كثير من الناس تضيــع صحته بغير 
فائدة، وفراغه في غير فائدة، صحيح 

ذهبت أم علي الى ســوق اجلمعة، 
االنتيكات وجدت  وهناك في بَســطة 
مصباحا قدميا، اشترت ام علي املصباح، 
وذهبت به مسرعة الى البيت، اخذت ام 
علي قطعة قماش لتنظف بها املصباح، 
وفجأة ظهر لها املارد وقال لها: ُشبيك 
لبيك، لِك يا ام علي ثالث امنيات، ولكن 
لكي تتحقق هــذه االمنيات الثالثة اكد 
عليها ان زوجها ابو علي سيحصل على 

عشرة اضعاف كل امنية تتمناها.
وافقت ام علي، وكانت امنيتها االولى 
ان تصبح اجمل نساء العالم دون مكياج، 
أنذرها املارد ان زوجها ابو علي سيصبح 
اجمل منها بعشــرة اضعاف، وميكن 
يغتر بجماله ويتزوج عليها مثنى وثالث 
ورباع، لكنها قالت للمارد: ال يهم سأصبح 
اجمل جميالت العالم، وبالتالي لن يجد 
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