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تعود احلياة النيابية للبالد مع افتتاح دور االنعقاد احلالي، 
والذي ينتظره الكثير من القضايا التي تهم املواطن، ومن قبله 
مصلحة البالد بالدرجة األولى، فعلى أعضاء السلطة التشريعية 
أن يضعوا جميع تلك القضايا على أجندة عملهم السياسي، ويجب 

أن يضعوا األولويات القصوى لالنتهاء منها في هذا الدور.
وأود في هذه الزاوية أن أرسل بعض الرسائل ألعضاء السلطتني، 

لعل وعسى أن تكون مبثابة تذكير خاصة في هذا التوقيت:
ـ الرسالة األولى: يجب على اجلميع تقبل روح الدميوقراطية 
بانتخاب أمني الســـر ومراقب املجلس وكذلك اللجان البرملانية 

وأن تكون املنافسة أخوية في إطار مصلحة البالد.
ـ الرســـالة الثانية: العمل على القضاء على ظاهرة البطالة، 
التي سمعنا عن حلول كثيرة لها في احلمالت االنتخابية السابقة 

ولكن لم نر أي شيء.
ـ الرسالة الثالثة: احملافظة على املكتسبات الدستورية وتطبيق 
املزيد من أسلمة القوانني، مبا يتوافق مع شريعتنا اإلسالمية، 
ونتمنى من أعضاء السلطتني أن يعوا جميع القضايا التي تهم 
الوطن واملواطنني، وبتوقعي البسيط فإن دور االنعقاد سيكون 
مشحونا باملفاجآت واخلروج من غير إمتام أي إجناز، وال نهضم 
حق النواب، ونتمنى أن يفعلوا أدواتهم الدســـتورية جتاه كل 

من ال يحترم القانون.
> > >

خبر حلو إذا نفذ ولكن نعلم انه سيتم فقط في االحالم:
صرح وزير الصحة في االســـابيع املاضية بأن برنامج عمل 
احلكومة يتضمن إنشاء 3 مستشـــفيات للوافدين في اجلهراء 
والفروانية واألحمدي لتخفيف الضغط عن املستشفيات احلكومية، 
لكن علـــى احلكومة أوال أن تضيف فـــي برنامج عملها صيانة 
جذرية للمستشفيات احلكومية املتآكلة، بعد ذلك تبدأ بإنشاء 
مستشـــفيات للوافدين، ولكن نعلم متاما أن حكومتنا الرشيدة 
ســـتنتهي من املستشفيات اجلديدة في سنة 2060م إن لم يكن 

أكثر من ذلك.
> > >

ظاهرة سلبية انتشرت في اآلونة األخيرة من بعض الوافدين 
وهي بيـــع اخلمور ـ أجلكم اهلل ـ والتـــي تصنع محليا، وعلى 
وزارة الداخلية أن تســـلط الضوء عليهـــم وخاصة في بعض 
املناطق كمنطقـــة جواخير كبد والتي تشـــهد طفرة هائلة في 
أعداد الوافدين نتمنى أن نشاهد حترك »الداخلية« السريع قبل 
أن ينتشـــر هذا األمر، وعليهم توفيـــر األمن واألمان في البالد، 
خاصة أن هذه املنطقة ستشـــهد إقبـــاال كثيرا من املواطنني مع 

دخول فصل الشتاء.
»حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه«

alsuwaifan@hotmail.com

ما تشهده الكويت على مدار السنوات القليلة املاضية وحتى 
اآلن يبعث على القلق واحليرة، ففي الوقت الذي كنا نتطلع فيه 
الى حتقيق املزيد من االجنازات في مسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، تراجعت اآلمال والطموحات وكأننا اصبحنا ندور 
في حلقة مفرغة في مواجهة متطلبات متزايدة من تزايد اخلريجني 
ومحدودية فرص العمل، ومن انشـــاء وتطوير املستشـــفيات 
العالجية، وجتهيز املدارس، وتوفير املساكن واملناطق السكنية 
اجلديدة، ومن عدم وجود مشـــاريع تسهم في توسيع مشاركة 
القطاع اخلاص في االنشطة االقتصادية وفي املشاريع الكبيرة، 
وخاصة مشـــاريع كبيرة تســـاهم احلكومة فيها عن املواطنني 
مبا يحقق مردودا ماديا للمواطن على االقل بعد ســـنتني، ومن 
احلاجة لتطوير البنية االساســـية واخلدمية، من ايجاد حراك 
اقتصادي قوي يعيد الكويت الى ســـابق مكانتها والى مواصلة 

حتقيق طموحاتها.
الكل يرمي الكرة في ملعب اآلخر، ســـواء أكانت احلكومة ام 
السلطة التشريعية، وتتزايد عملية تبادل االتهامات والتراشقات 
واالستجوابات، واجنرفنا مع التيار بعيدا عن االهداف والتطلعات 
التي يحتاجها املواطن والوطن، ومت استغالل هذا الوضع بشكل 
اســـوأ عندما جند احلكومة تستسلم لهذا الوضع وتتوقف عن 
طرح او تنفيذ مشـــاريع جديدة وقوية، فلم نشـــهد منذ دخول 
القطاع اخلاص في مجال الطيران بعض املشاريع الكبيرة ولم 

يستجد جديد.
صراحة احلكومة نائمة في العســـل وكأنها اســـتهوت ذلك، 
فـــال تريد ان تفيق من تلك الغفلة الطويلة التي تناســـت فيها 
اهمية حتقيق االستحقاقات ملواجهة املتطلبات املجتمعية، فقد 
تزايدت الظواهر الســـلبية املترتبة علـــى هذا اجلمود وتنامت 
املشاكل واملعوقات خاصة في ظروف يشهد العالم فيها الكثير 
من الكوارث واالزمات املالية واالقتصادية والغذائية واملرضية 

التي تزيد من صعوبة االمور.
ان التشـــدق ببرنامج عمل احلكومة اصبح نغمة مألوفة، لم 
يعد املواطن يشـــعر باجنازات برنامج عمل احلكومة، بل هناك 
تشتت ذهني بني مقترحات ووعود ولكن يبقى التنفيذ مؤجال 
حلني االنتهاء من الصراعات والشد واجلذب، ويا حبذا لو نترك 
لفترة الغوص فـــي تلك املجلدات من برنامـــج عمل احلكومة، 
ويتم التركيز على مشاريع كبيرة ومحددة، ونحسن استغالل 
الفوائض املالية، وتقوم احلكومة بالتركيز على هذه املشاريع 
احملددة ليكون االجناز واضحا ومفيدا ويسهم في تشغيل العمالة 
الوطنية وتطوير دور القطاع اخلاص ومعاجلة املشاكل واملعوقات 
االجتماعية وغيرها من املشاكل. ونسأل احلكومة هل مستوى 
اجنازاتهـــا بالقياس الى باقي دول مجلس التعاون مقبول وهل 
سنظل على هذا احلال، اعتقد ان املؤشرات واضحة، فهل سننتظر 
حتى تتضاعف املتطلبات وتتزايد الســـلبيات، الكويت بحاجة 
الى مشـــاريع تنموية كبيرة ومحـــدودة حتى نتخلص من هذا 

الكابوس وتفيق احلكومة من النوم في العسل.
Nafe3q8@hotmail.com
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عيالنا ويستاهلون

علي الرندي

من الديرة 

هناك الكثير من اإلجنازات واملساعدات التي 
تقدمها احلكومة للشعب، وهذه اإلجنازات 
ال نستطيع ان نعدها او نحصيها لكثرتها 
وتنوعها، كما اننا نعرف مدى ما تقوم به 
احلكومة من جهد مبذول لرفع املعاناة عن 
الشعب الكويتي وتقدمي كل التسهيالت لكي 

تسعد أبناءها.
وكذلك حترص احلكومة على مساعدة 
ابنائها الطلبــــة والطالبات الذين يدخلون 
اجلامعة واملعاهد التطبيقية مبكافأة مالية 
تســــاعدهم على تكملة املسيرة التعليمية 
وحتثهم بها على رفع مستواهم التعليمي 
وحتفزهم لبذل املزيد من اجلهد واملزيد من 
التحصيل الدراسي والتقدم العلمي الذي من 

شأنه تقدم الدول وعلو شأنها.
فمنــــذ عدة أيام انتشــــر خبر بني طلبة 
اجلامعــــة وطلبة التعليــــم التطبيقي عن 
زيادة اإلعانة املالية من 100 الى 200 دينار 
وجاءت الفرحة لتعم جميع طلبة اجلامعة 
والتطبيقي، ولكن مع األسف نزلت الصاعقة 
برفض طلب الزيادة ليصاب الطلبة باإلحباط 

واليأس.
فكثير من طلبة اجلامعة و»التطبيقي« 
أهاليهم من ذوي الدخل املتوسط، والشك 
ان الطالب اجلامعي ال تكفيه إعانة الـ 100 
دينار التي تصرف له، حيث ال متر سوى 
ايام معدودة بعد تسلم اإلعانة حتى تصرف 
على املتطلبات الدراسية وهذا يجعل هؤالء 
الطلبة يرجعون الى أهاليهم لطلب املصاريف 
بسبب عدم كفايتها، فالطالب اجلامعي وطالب 
التعليم التطبيقي وضعهما كأي موظف عادي 
يعمل من الصباح  حتى املساء، فاإلعانة ال 

تكفي حاجات الطالب.
وأهالي الطلبة لديهم مسؤوليات كثيرة 
وليس باستطاعتهم ســــد رغبات أبنائهم 
الطلبــــة، خاصة ان بعــــض التخصصات 
اجلامعية بحاجة ملستلزمات مالية مكلفة 
ال يستطيع الطالب حتمل مصاريفها، كما 
ان هناك كثيرا من الطلبة مساكنهم بعيدة 
عن أماكن دراســــتهم ويحتاجون كل يوم 
الى تعبئة سياراتهم بالوقود، وهذا وحده 

يعتبر مصروفا كامال.
لذا، نتمنى من كل من لديه القرار سواء 
باالدارة اجلامعية وإدارة التعليم التطبيقي 
او بالسلطة التشريعية املتمثلة في اعضاء 
مجلس األمة ان يقرروا زيادة اإلعانة املالية 
لطلبــــة اجلامعة وطلبة التطبيقي لســــد 
احتياجاتهم ولكي تزيد من حتفيزهم نحو 
التحصيل العلمي وحتثهم على بذل املزيد 
من التقدم العلمي واإلبداع في مجال التعليم 
حتى يصبح لدينا من هم قادرون على حمل 
لواء التقدم في بلدنا احلبيبة وبناء مجتمع 

قادر على مواجهة التحديات املختلفة.
فهم أوال وأخيرا ابناؤنا وبناتنا وإخواننا 
وأخواتنا ولن يجدوا منكم أي تقصير بإذن 

اهلل.
alialrandi@hotmail.com

تابعت قبل أســـبوعني 
الذي  برنامج »الصفـــاة« 
يقدمه املذيع املخضرم بدر 
الذي استضاف  بورسلي 
رئيس االحتادين الكويتي 
واآلســـيوي الشيخ أحمد 
العبداهلل وحتدث  اجلابر 
خالل البرنامج عن مشروع 

حيوي لم يلتفت له سابقا وحقيقة ورغم أنني في 
وسط املطبخ الصحافي إال أنني لم أسمع عن مثل هذا 
املشروع الذي قال عنه الشيخ أحمد اجلابر العبداهلل 
أنـــه اليزال حلما ينتظر التنفيذ منذ 12 عاما إال منذ 
فترة بســـيطة، واملشـــروع كما فهمت ليس ستادا 
رياضيا بل مجمعا دوليا للتنس يحمل اسم الشيخ 
جابـــر العبداهلل، ويضم بداخله منشـــآت رياضية 

وأسواق وستادات على مستويات عاملية.
وعرض خالل البرنامج شكل هندسي ثالثي األبعاد 
للمشـــروع احللم، ورغم أننـــي ال أحب التنس وال 
أعرف من العبيه ســـوى جـــون ماكنرو »األميركي 
العصبي« إال أنني شعرت باحلسرة على أن ينتظر 
حلم مجمع رياضي كمجمع الشيخ جابر العبداهلل 
كل هذه الســـنوات من االنتظار، رغم أنه عرض في 
 B.O.T البداية وكما قال الشيخ أحمد للدخول بنظام الـ
ولكن املشروع تعطل تنفيذه حاملا أوقف العمل بذلك 
النظام، وأن املشـــروع يكلف نحو 40 مليون دينار 
وسيدفع بالرياضة ككل والتنس خاصة في الكويت 

إلى مستويات عاملية.
قلت أنني ال أحب التنس وال أعرف الفرق بني كرة 
التنس وكرة الصوف، ولكن نتائج العبي الكويت 
للتنس قدموا اجنازات محليـــة وإقليمية وعربية 
وعاملية خالل اخلمس املاضية أفضل مما قدمته كرة 

القدم الكويتية و»أزيرقها« منذ 20 عاما.
ميزانية كرة القدم في الكويت »تلهف« 90% من 
ميزانية الهيئة العامة للرياضة ومع هذا نخرج من 
»حفرة« ونطيح بـ »دحديـــرة«، وميزانية االحتاد 

الكويتي رغم أنها ال تساوي 
ميزانية نادي درجة ثانية 
مـــن أنديـــة مـــاكاو ومع 
التنس  هذا حقق العبـــو 
الكويتيون إجنازات تصل 

إلى مستويات عاملية.
امليزانية السنوية للهيئة 
العامة للرياضة والشباب 
66 مليون دينار وذلك في اعتماد ميزانية 2008-2007، 
بينما كانت امليزانية املخصصة لها 2007-2006 45 
مليون دينار أي أنه مت اعتماد زيادة 14 مليونا زائدة 
ومـــع هذا الكل يعـــرف أن اجنازاتنا الرياضية بني 
العامني 2006 و2008 كانت »تفشل«، وزيادة الـ 14 
مليونا لم جتلب حتى ميدالية خشبية في »البطولة 

العاملية للمقصي«.
ومن رأيي أن يتم إغالق حنفية الصرف على كرة 
القدم وقفلها ملدة عام واحد ووقف نشاطاتنا الكروية 
طوال عام كامل وتخصيصها لالحتاد الكويتي للتنس 
وبناء مجمع الشيخ جابر العبداهلل للتنس ألن ذلك 
أثـــره على املدى الطويل أفضل مليون مرة من هدر 
الصرف على احتاد كرة قدم طويل عريض ال جتلب 
نتائجه سوى الضغط والسكري وتلف في احلبال 
الصوتية، واقتصار نشاطاتنا الكروية على احمللية 
بني األندية فقط وإعطاء العبي كرة القدم الدوليني 

إجازة مفتوحة ملدة عام.
أعلم أن األمر يبدو غير منطقي ولكن مقارنة بسيطة 
بني إجنازات لعبة التنـــس وكرة القدم الكويتيتني 
ســـتجعل األمر أكثر من منطقي، ومكمن املنطقية 
هو في اإلجابة على سؤال هل تدفع املاليني لتحتل 
املركز األخير دون منافسة أم تدفعها لتنتزع مركزا 

متقدما عامليا في لعبة أستاذة؟
وحتى جتيب جهة رسمية عن هذا السؤال سيبقى 
مشروع مجمع الشيخ جابر العبداهلل للتنس حلما 

مع وقف التنفيذ.
Waha2waha@hotmail.com

حدثتني صديقة فقالت: 
عادت ابنتي من املدرســــة 
حزينة منكسرة، فسألتها 
عن سبب حزنها؟ فأجابتني 
باكية: »زميلتي في الفصل 
عيرتني أمام بقية الزميالت 
التي  الرياضة  بأن مالبس 
ارتديها قدميــــة منذ العام 

املاضي« فأجبتها: بأنني أستطيع شراء مالبس جديدة، 
ولكن مالبســــك مازالت جيدة وباإلمكان استخدامها، 
وهناك من ال ميلك املال لشراء اجلديد دائما، لذا علينا أال 

نسرف بالشراء فقط ملجرد التباهي أمام اآلخرين.
وعموما ال حتزني يا ابنتي فسأشتري لك غيرها، 
وفعال اشــــتريت لها مالبس جديدة، ولكنها اقتنعت 
بكالمــــي وأبقتها للعام املقبــــل، وأصرت على لبس 

القدمية كنوع من التحدي لتلك الزميلة. 
وقد فوجئت كثيرا مبقولة الفتاة وأسلوبها، حينما 

علمت أنها تبلغ 9 أعوام فقط.
كما ذكرت لي صديقة أخرى أنها سافرت مع مجموعة 
من أهلها، وصديقاتهــــا وبناتهن، وقد رافقتهم فتاة 
مراهقة مدللة، والدهــــا من األثرياء، أزعجتهم طوال 
الرحلة ألنها كانت ترغب دائما في الذهاب للتسوق 
أكثر من رغبتها في التنــــزه والرحالت التي يحبها 
عادة من هم في مثل سنها، كما كانت تتعمد احلديث 
حول املال بكثرة أمام صديقاتها، وتصر على دخول 
احملالت الغالية جدا لشراء املاركات الثمينة، لتريهم 
أنها تستطيع شراء أي شيء تريده مهما كان ثمنه.

وبعد أن استمعت لها، تذكرت قصة شاهدتها في 
التلفزيون لفتى أميركي يبلغ التاســــعة من العمر، 
وقد كان والداه من أصحاب الدخول العالية، فامتلك 

الكثير من األلعاب واألشياء 
الثمينة، وكان يقضي أغلب 
وقته فــــي لعــــب »البالي 
واخلــــروج  ستيشــــن«، 

للمطاعم، واملتنزهات. 
األيام،  وفي صباح أحد 
اســــتيقظ الفتي من نومه 
ليفاجأ بأن والديه قد فقدا 
أعمالهما، نتيجة األزمة املالية العاملية، ومتت مصادرة 

منزلهم، وسياراتهم، وممتلكاتهم كافة. 
وهكذا وجدوا أنفسهم يتنقلون سيرا على أقدامهم 
يوميا بني مراكــــز إيواء املشــــردين، حاملني بعض 
مالبسهم البسيطة في أكياس بالستيكية، يشتركون 
مــــع مجموعة كبيرة من الناس فــــي مكان واحد بال 
حرية، أو خصوصية، أو هدوء يساعدهم على الراحة، 

والنوم، والدراسة.
ونضــــج ذلك الفتي مبكــــرا، وتغير خالل أقل من 
عام ليصبح شــــخصا آخر، أكثر وعيا وحكمة، رغم 
صغر ســــنه، وحينما سألته املذيعة: ما الذي تتمنى 
أن حتصل عليه في عيد ميالدك العاشر؟ قال: كعكة 

صغيرة والكثير من احلب.
وتعليقــــا على القصص الســــابقة أقول: ان حبنا 
ألبنائنا ال يعني أن مننحهم كل ما يريدونه بال تفكير، 
فينشــــأون دون أن يعوا قيمة مــــا ميتلكون، ألنهم 

حصلوا عليه بكل سهولة.
بل علينــــا أن نعّلمهم قيمة املــــال، ومقدار اجلهد 
الذي بذل في حتصيله، ونوضح لهم كيف يتعاملون 
معه؟ فينفقونه في أوجهه الصحيحة، دون إسراف 

أو تبذير، وال بخل أو تقتير.
dmadooh@yahoo.com
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