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هنا الكويت

جاسم احلمر

ال أعتقــد أن أحــدا ارتبط 
باإلعالم بأي شكل من األشكال 
كاتبا او صحافيــا او ممثال او 
مطربا او مقدم برامج او مشهور 
سوشيال ميديا إال وقام بالبحث 
عن اسمه في «غوغل»، او حتى 
عبر محــرك بحــث تويتر او 
انســتغرام او أي وسيلة بحث 
فقط ليعرف ماذا قيل عنه ومن 
حتدث عنه ولو من باب الفضول.

وبحث املشاهير عن أنفسهم 
او  البحث لرصد  عبر محركات 
إلشــباع فضولهم ملا قد يقال 
عنهم ظاهرة طبيعية في أن يبحث 
الشخص عن ردود االفعال عنه 
او جتاهه، أنا شــخصيا كوني 
كاتبا يوميا ابحث في غوغل عن 
ردود أفعال مقاالتي، أحد مقاالتي 
او جزء منهــا احيانا في مواقع 
اتوقعها، كما قلت  الكترونية ال 
االمر طبيعي ملن ميتهن االعالم.

< < <
الساسة، واخص هنا  كذلك 
الذيــن اوجه لهم  املرشــحني، 
سؤاال واحدا: «عزيزي املرشح 
هل غوغلت نفســك مؤخرا؟!»، 
أعلم أن غالبهــم ال «يقوقلون» 
إذ ان حضورهم غالبا  أنفسهم 
السوشــيال ميديا تويتر  على 
ونحــوه، وان كان محرك بحث 
غوغل مينحهم حملة عما ميكن 
أن يجدوه مكتوبا عنهم سلبا او 
إيجابا، ولكــن غالبيتهم خاصة 
انفسهم ناشطني  ممن يسمون 
سياســيني لــن يجدوا شــيئا 
يستحق ســوى ثالث تغريدات 
«كفو ومحشوم» مكررة ٣٠ مرة، 
او «يستاهل الصوت كحيالن» 
مكررة ايضا وبواسطة معرفات 
تويتر وهمية او خدمات إخبارية 
«ربع كم»، وهو ما ال يسمن وال 
يغني من جوع ال له وال عنه لم 
يــرد ان يبحث عنه أو يريد أن 

يعرف عنه شيئا.
< < <

لألســف هــذه النوعية من 
املرشحني يكون أسيرا لتغريدات 
مديــح عابرة من ذلــك النوع، 
العتقاده أنه بهذا األسلوب سيصل 
إلى اجلمهور، ولكن لألسف هذا 
ازدياد وعي  غير صحيح، فمع 
الناس فإن تغريدات محشــوم 
وشيالت ومقاطع ڤيديو مركبة 
لصور زيارات دواوين، ال تصنع 
شخصية مرشح حقيقي محتمل، 
والهاشتاقات املدفوعة األجر بـ ١٠٠ 
و٢٠٠ دينار ال تضع املرشح في 
صفوف جنوم الساسة احلقيقيني، 
ومع هذا هناك من يصر على لعبة 
الهاشتاقات والشيالت وصور 
زيارات الدواوين، وهي كما أراها 
مصاريف على الفاضي، خاصة اذا 
كان املرشح بال أدنى حس سياسي 
ويعتمد على ثقل اجتماعي معني، 
بل ال ميتلك حتى رؤية او برنامجا 
انتخابيا وشعاره هو:«جنحوني 
وأبشــروا باخلير»، واحلمد هللا 
ال ينجح من تلك النوعية سوى 
القليل، وهم غالبا مشروع نائب 
حكومي بامتيــاز، ال يحيد عن 

احلكومة قيد أمنلة.
< < <

 توضيح الواضح: ال ميكن الشــكر 
أن يبلــغ حده الذي أريده إذا ما 
أردت أن أوجهه ملدير مستشفى 
املطيري،  الدكتور علي  اجلهراء 
فعدا مهنيته العالية كطبيب وقدرته 
اإلدارية الواضح تأثيرها على سير 
عمل إدارات املستشــفى اال انه 
كإنسان بالدرجة األولى يتعامل 
مع احلاالت التي متر مكتبه كما 
لو كانت حاالت خاصة به يوليها 
عناية خاصة، يخرج بفعله هذا 
إلى قلنسوة  الطبيب  بالطو  من 
اإلنســانية، ال يرد أحدا، بارك 
اهللا فيك وكثّر اهللا من أمثالك يا 

دكتور علي.

كل أصل في هذا الكون الرباني الواسع تتبعه 
صورة تبرز معاملــه وتركيباته أصال وفصال، 
مختصرها الهدي الرباني بكتابه العظيم والكتب 
السماوية للشرائع الربانية واألديان السماوية، 
ويقول املولى عز وجل في كتابه العزيز: (صّوركم 
فأحســن صوركم) ڈ. ملاذا تسعى بعض 
اجلهات أفرادها واجلماعات تشويه ذلك اإلبداع 
وحتويره عن أصل نشأته وخلقه أشكاال وأفعاال 
لدرجة الشذوذ عما هو خلقته الربانية، كما هو 
اليوم حال ما أســموه مثليني وسط مجتمعات 
تعتبر متقدمة وراقية لكنها تعترف وتشجع هذا 
االنحراف الساقط بكل معاييره وتعارض ما ورد 
بالتوحيد للخالق فيما خلق منذ تاريخ البشرية؟!
واليــوم تعاني حربا ربانية ملا يدور ما بني 
أرعبهم وأقلق  املصحات والقبور بڤيــروس 
مؤسساتهم بكل مناحي حياتهم كدول عظمى 
تتفوق على البالد املتخلفة بتسميتهم لها وترتفع 
مؤشرات القبور فيها تالزمها حيرة بال حلول! فما 
هو فارق األصل عن الصورة في هذه الكارثة؟!
وللقريــب بيننا كأمة وســط األمم تاريخ 
وجغرافيا لألصل تشــويه لصورته ملا يدور 
بعاملنا وتركيباته وترتيباته بكثرة الفساد أسموه 
حريات! والتمرد على القانون وصفوه شطارة! 
وخيانة األمانات تعارفوا عليه شفافية! وتصفيات 

لألرواح أطلقوا عليه قمعا!
وببساطة شوارعنا وطرقنا ومواقف معاقينا 
وكبار السن بيننا تكرمت عليهم الدولة بلوحات 
إرشــادية للكبار يحتلونها جهارا نهارا مقابل 
املوالت والوزارات واجلمعيات واجلوامع واألندية 
النهار شباب  والساحات «اشــكره» وبوضح 
وشابات فارعي األجسام والعضالت ومكتوب 
خلف زجاج سياراتهم املرعبة! (توكلنا على اهللا)!

بذمتكم هذا كالم موزون أو مارج من اجلنون 
يــا جيلها الواعد ورب الكعبة القبور أولى لكم 
وأريح بغفلة الردع عن أشــكالكم أتعس أصل 
وأبشع صورة، بالذات هذه السنوات احلزينة بكل 
تقدم تقنياتها وهواتفها القاتلة للحياء املطلوب، 
يا حبيبة ويا حبيب ونعم املولى ونعم املجيب 
إلصالح احلال والعيال مبركباتهم وتربيتهم قبل 

شهادات التعليم «جدا جيد» معكوسة!

تصلني قضايا ومشــاكل عديدة من فئة 
مظلومــة في املجتمع، لم يجــدوا لهم طريقا 
وال سبيال إال الدخول في دوامة مستمرة من 

الوعود واملماطلة والتضليل.
كثيرا ما نســمع على لســان املسؤولني 
احلكوميــني دعمهم لقضية املــرأة الكويتية 
املتزوجــة من غير كويتي وأبنائها، إال أنه من 
املجحف ترك الكويتية في وطنها تصرخ وتئن 

من لوعة املعيشة.
من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ تواصل معي 
أحد أبناء الكويتيات وهو جامعي خريج كلية 
التربية تخصص علم نفس تربوي وعاطل عن 
العمل منذ ٤ ســنوات والى اآلن معلق بسبب 
وعود ال تنفذ ومزاجية املســؤولني في وزارة 
التربية وصمت ديــوان اخلدمة املدنية مبنح 

األولوية ألبناء الكويتيات في التعيني.
قضية أخرى ألحد أبناء الكويتيات حاصل 
على شهادة الهندسة ُمعنيَّ في وزارة الصحة 
بأجر مقابل عمل براتب زهيد، وفي وسط أزمة 
كورونا ترفع وزارة الصحة كشفا بهم لتعديل 
أوضاعهم أو إنهاء خدماتهم! فيتم حرمانهم من 

األعمال املمتازة أو أي مكافآت وجلان. 
أما األمر اآلخــر وهو إقامة أبناء الكويتية 
على والدتهم وســكنهم في منزلها ولكن بعد 
وفاتها هم مهددون بالترحيل من الكويت ألن 
األم هي من كانــت تكفلهم على إقامتها وبيع 
منزل والدتهم بعد وفاتها فال يسمح لهم بتملكه.

كذلك املعاقون مــن أبناء الكويتيات قصة 
أخرى مؤملة وال يتمتع املعاق في هذه احلالة بأي 
امتيازات بتخصيص راتب أو أجهزة تعويضية 
وغيرها وال تستطيع كذلك أم املعاق غير الكويتي 
من احلصول على حقوقها مثل أم املعاق الكويتي 
التقاعدي  املعاش  العمل واستحقاق  بتخفيف 

الكامل بدون استقطاع.
هذا جزء بسيط من املواضيع الكثيرة ملشاكل 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي ومشاكل أبناء 
الكويتيات املستمرة وعدم جدية احلكومة في 
حل هذا امللف وإهمال مجلس األمة لقضيتهم، 
والتكسب عليهم انتخابيا ضمن قائمة القضايا 
الشــعبية اجلاهزة للحديث فيها في البرامج 

االنتخابية للمرشحني!
يجــب أن يعامل أبنــاء الكويتية كمعاملة 
الكويتــي فــي التوظيف والراتــب واإلقامة 
والســكن واحلصول على كافة احلقوق في 
املعيشة متساوين مع الكويتيني فهم لن يكون 
لهم وطن آخر غير الكويت والكويت أولى بهم.

٭ باملختصــر: تعديل قانون اجلنســية ألبناء 
الكويتيات قضية مجتمعية وإنسانية مستحقة.

٭ رســالة: ليس ذنب بنات الكويت دفع ثمن 
اختيار الزواج من غير الكويتي فهذا هو النصيب 
والقدر، ومن غير املنصــف أن تعيش حتت 

ضغوط املجتمع وينتقل هذا الظلم ألبنائها.

الى متابعة  باالشــتراطات الصحية إضافة 
احملالت ومراقبتها والقيام بأعمال يشكرون 

عليها من املدير العام الى اصغر موظف.
الشكر موصول لرجال اإلطفاء والتجارة 
والنفــط واملتطوعني وموظفــي اجلمعيات 
وآخرين الذين لم يقصروا في هذه احملنة، 
وأثبتــوا بالفعل أن الكويت ما لها إال عيالها، 
وال ننسى كذلك بعض رجال األعمال الذين 
لم يبخلوا بأموالهم في دعم الدولة ملواجهة 
اجلائحة إضافة الى آخرين قدموا عقاراتهم 
واستثماراتهم باملجان خلدمة ومساندة وزارة 

الصحة. 
وبعد الشكر املتواصل لهذه اجلهات، وجب 
اآلن على مجلس الــوزراء اإليعاز للوزراء 
باالســتعجال في صرف مكافــأة العاملني 
باخلطوط االولى بأســرع وقت ممكن ألن 
األســماء جاهزة وأن العاملــني في األزمة 

معروفون، فلماذا هذا التأخير حتى اآلن؟ 
مكرمة صاحب السمو األمير جاءت نظير 
جهود هؤالء املوظفني وتفانيهم في أعمالهم. 
نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد أن يعلن عن حتديد 
تاريخ صرف املكافأة التي ينتظرها اجلميع 

كدافع وتشجيع لهم.
وأخيرا ننتظر تدخل أبو خالد حلســم 
األمور وزف البشــرى ألبنائه في االجتماع 
املقبل ملجلس الوزراء بتحديد موعد الصرف. 

نابع من الشعور بروح املسؤولية املهنية في 
احملافظة على حياة الناس. 

كذلك هنــاك جهــود كبيــرة جلهات 
حكومية اخرى تواجدت وكانت لها بصماتها 
الواضحة خالل الفترة املاضية وحتديدا في 
العزل املناطقي من رجال اجليش واحلرس 
الوطني فلهم منــا كل التقدير، كذلك هناك 
جهود مشكورة ال ننساها قامت بها بعثاتنا 
الديبلوماسية في اخلارجية، وكذلك العسكرية 
خالل عمليات إجالء املواطنني من اخلارج. 

وهناك جهات بذلت جهودا خالل األزمة 
ومازالت مستمرة ال ميكن إنكارها أو تخطيها 
منهم موظفــو البلدية الذين عملوا منذ أول 
األزمة وحتى اليوم في عمليات تنظيم الدخول 
بالتقيد  االلتزام  للجمعيات ومراقبة مــدى 

خالل هذه اجلائحة ومازالوا مستمرين في 
العطاء وهم رجال األمن من قياديني وضباط 
وأفــراد الذين أبلوا بالء حســنا بجهودهم 
وبصماتهم التي كانــت واضحة منذ اليوم 
األول للحظر حتى مت إلغاؤه بصورة نهائية، 
حتملوا تقلبات حالة الطقس بحرارته ورطوبته 
وابتعدوا عن أسرهم طوال تلك الفترة من اجل 
خدمة الكويت واحملافظة على سالمة شعبها 
واملقيمني على أرضها، فلكم منا كل الشكر 
والتقدير. والشكر موصول الى العاملني في 
وزارة الصحة من أطباء وممرضني وإداريني 
وفنيني وللطوارئ الطبية ومشرفي االغذية 
ولعمال اخلدمة، فعملكم يشهد لكم ونرفع 
لكم القبعة على هذا العمل اجلبار الذي قمتم 
بــه ليس بدافع أو ايعــاز من أحد وإمنا هو 

بعد حظر وإغالق اســتمر أكثر من ١٤٠ 
يوما، عادت احلياة بشكل تدريجي تدب في 
أنحاء مناطق الكويت عقب جائحة «كورونا» 

التي شمل ضررها جميع دول العالم.
احلياة عادت ولكن يقابل العودة احلذر 
وااللتــزام في اتباع االجراءات الصحية في 
التباعد االجتماعي وااللتزام في ارتداء الكمام 
واستخدام وسائل الوقاية الشخصية خالل 

التواجد خارج املنزل.
واملســؤولية اآلن انتقلت الى املجتمع، 
حيــث أصبح كل فرد مســؤوال عن حماية 
نفســه ذاتيا من هذا الڤيــروس، وبات من 
الضروري احلرص على تطبيق االجراءات 
الصحية واتباعها بالشكل املطلوب والتقيد 

بتنفيذ التوصيات الصحية. 
نعلم جيدا أن أعداد االصابة مازالت تشهد 
ارتفاعا ملحوظا، وهذا األمر ال يدعو للقلق 
ألنه كلما كانت عدد املسحات والفحوصات 
أكثر اصبح عدد اإلصابــات أكبر، ولعل ما 
يطمئننا هو اســتقرار االعداد وانخفاضها 

في أقسام العناية املركزة.
واملرحلة احلالية تتطلب منا جميعا احلذر 
وااللتزام باإلرشادات حتى نعبر الى بر األمان 
مع التشــديد في تطبيق املخالفات بحق كل 

مخالف وغير ملتزم.
باقات شــكر وعرفان نقدمها بعد عودة 
احلياة الى أشخاص قدموا خدمات ال تنسى 

لذلك جتدهم وباألخص مع من يخالف هواهم ومصاحلهم ومنفعتهم، 
ابدا ال يتوافقون، لكنهم فقط يهاجمون ويدعون!

وألنهم يرون ان ذاتهم املريضة، من اولى أولوياتهم في هذه الدنيا، 
فصاروا وبكل جرأة يقومون مبحل عني مدركة احلس، مبباشرة غباء 

ووضاعة تصرفاتهم.
ولكن األدهى واالمر من ذلك، هو ان جتد من يصفق بحماس لهم 
وألفعالهم، ويوافق ألهوائهم املتقلبة، املتناقضة، ليزداد اولئك احلفنة 

مازال هناك الكثير ممن يسعون ويستمرون ملمارسة االستفزاز 
ومضايقة وإثارة الكثير بأقاويلهم وادعاءاتهم، وكم يتلذذون بفعل ذلك! 
يتلذذون وهم يقومون بسحق آدميتهم، وجرح كرامتهم، ويقولون 
عــن غيرهم ما ليس فيهم، وان كانوا من كانوا، إال ان هذا ال يعطيهم 
احلق ابدا، بأن تأخذهم العزة بإثمهم دون محاســبة انفسهم، ودون 
ان يؤنبهم ضميرهم، الســيما انهم في مواضع ضعف وتهميش في 

مجتمعهم.
فحسبهم جهنم ولبئس مهادهم، فقد ذكرهم اهللا في كتابه العزيز: 
(قــد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم ال يكذبونك ولكن الظاملني 
بآيــات اهللا يجحدونـ  األنعام)، فما هــم إال حفنة من الذين يلعبون 
على نفس النســخ القدمية، التي استنسخوها من الذين من قبلهم، 
اولئك الذين جعلوا من تلك االقاويل والتوكيدات، جزءا ال يتجزأ من 
روتينهــم، فصاروا يرددونها الليل مع النهار، إلى ان ظن الكثير من 
الناس أنها اصبحت معتقــدا مهما من معتقداتهم، وذلك فقط إليقاع 
الضرر املعنوي واأللم النفسي، والذي ال يشعر به إال املضرور، خاصة 
ذلك الذي يســتمد قوته وعزته وثبات ثقته بنفسه، من قربه وتعلقه 

بحبل ربه، ومن داوم وباستمرار على تنقية نفسه. 
نعم، يستمرون هم ومن على شاكلتهم، على إحلاق األذى بغيرهم 
واستفزازهم، وذلك ألن كراهية الذات لها دور كبير في حياتهم وسلوكهم، 

في املقابل في هزجهم الدنيء ورجزهم.
وكما قال جماعة من العلماء املســلمني: نزلت في كل مبطن كفرا 
ونفاقا، او كذبا او اضرارا، اي يظهر بلســانه خالف ذلك، وكما ورد 
في الترمذي: «إن من عباد اهللا ألســنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم 
أمر من الصبر، يلبســون للناس جلود الضأن، ومن اللني يشترون 

الدنيا بالدين».
لذلك كثيرا ما جتد تلك الفئة لألســف من البشر، تأخذهم العزة 
باإلثم، وكثيرا ما جتدهم يستأثمون وبكل سهولة في الناس، يشرعون 
من عند أنفسهم، ثم يدخلون في ذمم غيرهم، دون ان يلتفتوا لناصح 

او واعظ، ودون ان يتأكدوا او يصغوا حتى لشخص صادق.
فإذ قيل لهم كذا وكذا! جتدهــم يصرون بل يتمادون ويزيدون 

اقداما على الشيء ذاته!
وما ذلك إال دليــل قاطع، على ما في قلوبهــم من مرض اجلهل 

والسخط واملهانة.
فــال تدعهم يؤثرون بك، واياك ان تنجرف في يوم ما وفي حلظة 
ضعف فتصبح مثلهم، او تكون منطا مكررا من امناطهم، والتي كثيرا 

ما تتناثر هنا وهناك في مختلف سياقاتهم.
بل تقبل حقيقتك وحقيقة كيانك، وكن فخورا جدا بها، وتأكد أنك 
لطاملا كنت واثقا من خطواتك، سيصبح كل شيء على ما يرام في حياتك.

موضوع ملخصا مكتوبــا لها، ونطلب منه 
بعد كل ســماع ملخصا كالميا، حتى خطبة 
اجلمعة، ثم نتدرج معه عمريا بتنمية الكتابة 
وحتويلها إلى خطابة مسموعة، لتنطلق معه 
امللكات اللفظية، وال أفضل من اإلذاعة املدرسية 

في تنميتها.
ننتقل بعدها الى مرحلة «التعبير»، فنحدد 
له موضوعا معينا ليكتب فيه من معلوماته 
بالبســيط، ونعلمه  وخبراته، ونبــدأ معه 
ونشــجعه، ونبني له األخطاء، ونعزز لديه 
البالغة عنده، واستخدام  الصواب، ونحفز 
األمثال والشعر، وكلما كبر كبرت معه املعاني 
وتعزز لديه التعبير الكتابي، الذي سيرى أثره 
لفظيا عند الكالم مع اآلخرين، حيث إنه ميتلك 
كلمات وتعبيرات ال ميلكها غيره، وستتعزز 
لديه الثقة بالنفس، وهنا جند الفارق بني القادة 
واخلطباء واحملاورين في قدراتهم التعبيرية 

من دون ورقة.
وينبغي مراعاة الفروق الفردية بني األبناء، 
فمنهم سريع التعلم والتلقي، ومنهم املتوسط 
والبطيء، فال نقسوا عليهم ولكن لنبدأ معهم 
كل حسب قدراته، فكٌل ميسر ملا خلق له، وال 

تنسوا الدعاء ألبنائكم.

بشكل جيد ســيكون من السهل عليه تعلم 
الكتابة، وإذا أحب الكتابة سيحب التعرف على 
أنواع اخلطــوط، ولن يتم ذلك إال بالتمرين 

والتشجيع واملتابعة.
وسيتعلم بعدها القراءة تدريجيا، بدءا من 
بابا وماما إلى ما هو أكثر، ويأتي دورنا في 
تنمية معرفته الكلمات واملعاني وال نستصغره، 
ونشجعه على قراءة القصص واالستماع لها، 
وشرح املترادفات إن صادفته، وال أفضل من 

الكلمات املتقاطعة.
ســنطلب منه بعد قــراءة كل قصة أو 

واحملاضرات.
االنترنت  ببرامج من  وميكن االستعانة 
لتعلم األطفال التدرج في الرسم، وفق أعمارهم 

حتت إشراف الوالدين.
وال مانع من الرسم عبر األجهزة الرقمية 
احلديثة تدريجيا، وعدم االعتماد عليها كليا 
حتى أعمار معينة، كي ال يفقد احلس اليدوي 

للرسم.
سيتعلم مع النمو الكتابة، واألحرف عبارة 
عن رسم بشكل آخر.. خط مستقيم ودوائر 
ومثلثات وأقواس.. الخ، فإذا تعلم الرســم 

قد نســتغرب تفوق أناس على آخرين 
في مجال دون آخر، كيف تفوقوا ومتيزوا 
دون أقرانهــم؟ هل هي تربيــة أم وراثة أم 
تعلم؟ هل هي خبرات أم قدرات أم مهارات 
أم ملكات؟ وهل ميكن اكتســابها؟ اجلواب: 

«إمنا العلم بالتعلم».
سأركز هنا على أمرين، الرسم والتعبير، 
فبداية أي طفل التقليد، فلنبدأ أوال بتعليمه 
كيف ميسك القلم الرصاص، ويبدأ بالشخابيط 
على أي أوراق مســتعملة حتى يألف القلم 
والورقة (بدل احلائــط)، ثم نعلمه اخلطوط 
املستقيمة والدوائر واستخدام ألوان الرصاص، 
والوالدان يشاركانه التدرج، هنا يبدأ تشكيل 
«اخليال» لدى الطفل، ويرسم رسومات غريبة 
بالنسبة لنا، لكنها متثل شيئا كبيرا بالنسبة 

له، فاقبلوا خياله مع التوجيه.
سيتدرج أداؤه كلما كبر في السن وسيزيد 
خياله، سيرسم السمك وسط البحر، والعائلة 
داخل البيت، وهكذا حتى يكبر وخياله يكبر 
معه، وكلما كبر خياله زادت قدراته التحليلية 
والتخطيطية، فإما أن يعشق الرسم ويأخذ 
هذا االجتاه.. وهم قلة، أو في حده األدنى ما 
نرسمه على األوراق عشوائيا في االجتماعات 

آن األوان

علموا أبناءكم 
الرسم والتعبير 

ليتميزوا
د.عصام عبداللطيف الفليج

إطاللة

شكرًا لكل من خدم 
الكويت وشعبها

 في جائحة «كورونا»
 khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في سياق احلياة

من غلب 
سلب

فاطمة املزيعل

مسألة االحتراف الرياضي من أجل مستقبل 
الرياضة الكويتية.

بالطبع هناك طموحات وأسس وتطبيقات 
نحن نحتــاج لها خاصة اليوم بعد ان كانت 
ازمة جائحة كورونا قد منحت لنا الفرصة في 
العديد من االجتاهات التي جعلتنا نفكر في 
أهمية النظر في االحتراف الرياضي وكذلك 
في خصخصة هذا القطاع املهم ونحن لدينا 
اليوم املنشآت الرياضية التي يجب ان تكون 
فــي خدمة القطاع الرياضــي عندما نطبق 
اخلصخصة واالحترافية شبه الدولية تدريجيا 
في اجتاه التطبيق الكامل لالحترافية في كل 
املجاالت الرياضية الفردية منها واجلماعية 
للوصول الى العاملية التي نطمح لها جميعا في 
املستقبل. بالتأكيد اجليل الرياضي املخضرم 
به مجموعة مــن الرياضيني احملترفني اآلن 
باخلبرة املميزة التي ميكن لها قيادة هذا النهج 

الطموح لتأسيس فكرة االحتراف الكامل!
.. فمتى تكون البداية الصحيحة لالحتراف 

الرياضي؟!

 رؤية الرياضيــني القدامى وكذلك أهل 
الرياضة مــن اإلداريني واملدربني والالعبني 
حول عملية االنتقــال لالحتراف الرياضي 
بشكل كامل ومتطور هي أمنية لدى اجلميع 
حتى تخرج الرياضة من عباءة االشكاليات 
والبيروقراطية السابقة بالتنظيم الرياضي في 
كل املؤسسات والهيئات الرياضية واالنتقال إلى 
تطبيق القوانني الدولية املعمول بها عامليا في 

على شاشة تلفزيون الكويت في برنامج ليالي 
الكويت وطالب بتطبيق االحتراف الرياضي 
الكامل وفق اسس ومعايير دولية وأن تعطى 
الرياضة احلرية الكاملة فــي كل قطاعاتها 
وحتت إشراف ورقابة هيئة متخصصة في 
مسائل االحتراف الرياضي على غرار الدول 
وتطوير هذا الشأن باملجال الرياضي لضمان 

مستقبل الرياضة والرياضيني!

في عام ١٩٩٤ وعلــى صفحات الزميلة 
«الوطن» كتبت اســتراحة علــى الصفحة 
األخيــرة حول عدة قضايا فــي تلك األيام 
وطالبت باســتقاللية األنديــة واحترافيتها 
وخصخصتها، بالطبع عندما كانت تلك األيام 
تتمنى مثل هذه األمــور تكون قد خرجت 
عن نهج وأمنيات من يأمل بالســيطرة على 
املؤسسات والهيئات الرياضية. تلك الفكرة 
التي طرحتها آنذاك كانت تأكيدا على الرأي 
الذي قرأته فــي الزميلة «القبس» للرياضي 
املخضرم املرحوم «أبوأحمد» عبداحملســن 
الفارس الــذي كان يطالب بـ«اخلصخصة» 

واالستثمار تدريجيا في األندية الرياضية.
واليوم بال شك هناك تطبيق شبه كامل 
لالستثمار واخلصخصة باألندية ولكن تبقى 
مسألة االحتراف الرياضي التي شبه كاملة حاليا 
ولم تأخذ حتى في قانون الرياضة وضعها 
املناسب على مستوى رياضي قاري أو دولي 
بالوقت احلاضر، قبل أيام طرح هذا املوضوع 
الالعب الدولي املخضرم عبدالعزيز العنبري 

 مساحة للوقت

االحتراف 
الرياضي.. 

متى؟!
طارق إدريس


