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مساعدين

محطات أمنية

اللواء م. إبراهيم النغيمش

تزكيتي في شقيقي مجروحة، ولكن عندما يبكيه ويرثيه 
الكثيــرون، فمن حق غيرهم أن يطلعــوا على مصدر هذا 

العشق من حياته.
تربّى من منتصف اخلمسينيات حتت رعاية عائلته الكبيرة 
املتدينة والتي تتولى أمر احلسينية الكاظمية القدمية منذ ١٨٩٠ 
في شرق الكويت والتي غلب عليها مسمى (البكاي) بسبب 
إفراط جده بالبكاء على سيد الشهداء اإلمام احلسني گ.

ومع انتقال أسرته الصغيرة إلى خارج السور إلى منطقة 
واو «الدســمة» بالقرب من مســجد النقي أيام الستينيات 
فكان ذلك طفرة نوعية في بناء وعيه اإلســالمي العقائدي 
والفقهي من خالل دروس ومحاضرات أئمة صالة اجلماعة 
من العلماء، فأصبح التدين جزءا من شــخصيته، فهو من 
«فتية مسجد النقي»، وكان يناقش أساتذته في مدرسة سيف 
الدولة املتوسطة في القادسية باحترام وود وبعمق، حتى أن 
أحد أساتذته قد غفل عن تناول فطوره وهو منغمس باحلوار 

معه عن «الوالية»!
هذا التدين الواعي جعله يدرك أن الدفاع عن الوطن شرف 
مقدس، فالتحق بالكلية العسكرية ليتخرج مالزما قبل ترقياته 
املتعالية في اجليش الكويتي، فيلتزم بالثبات والصمود في 
«اجليوان» أمام جحافل قوات الغزو البعثي العراقي صباح 
يوم ٢ أغســطس ١٩٩٠، حتى جاء األمر العسكري باإلخالء، 
فالتحق بالقيادة السياسية الكويتية في السعودية بعد عملية 

تخفٍّ ذكية وخطيرة كادت تودي بحياته.
رتبته العسكرية العالية، لم تثِنه عن تواضعه أمام خدمة 
الناس والبر بهم بغض النظر عن هواياتهم، حتى أن مجلس 
تلقي العزاء به قد حتول إلى لقاء للوحدة الوطنية واإلقليمية، 
ومنهم احلجاج ضيوف الرحمن في احلمالت الكويتية، فكان 
يعمل في جلان الضيافــة كأي عامل متواضع، وقد تطلبت 
إحدى املرات أن حتتاج إحدى املؤمنات الفاضالت العاجزات 
إلى اســتنابته ألداء عنها بعض أعمال احلج الشاقة عليها، 
فاشترطت عليه أن يأخذ هدية مالية مجزية، لكنه رفض هذا 
العرض الدنيوي وعوضا عنه اشــترط عليها أن تأخذ بيده 

إلى اجلنة إذا قدر اهللا لها ذلك!
يحب الصالة ويشتاقها حتى أصبح حمامة مسجد! يتسلل 
ليال وهو فتى من فراشه الدافئ في ليالي الشتاء الباردة إلى 
املسجد متحاشــيا الكالب الضالة في ملعب النادي العربي 
الســابق املهجور، ليتهجد إلى ربه بصالة الليل. وفي شهر 
رمضان البد له من «االعتكاف»، حتى أوكل إليه املتولي في 

مسجد سيد هاشم بهبهاني لتدبير أمور املعتكفني فيه.
له في كل مكان مدرســة، يجمع الصغار ليعلمهم مبادئ 
أصول الدين وفروعه، وكيفية الوضوء والصالة، والســتر 

الشرعي للبنات.
ولم يكن ذلك ينسيه أن يأخذ نصيبه من الدنيا، فتعاطى 
التجارة، ولكنه يأخذ بقول املعصوم گ «الفقه ثم املتجر»، 
وكان يحرص على إخراج احلقوق الشرعية بأدق تفاصيلها.

وكانت له مواقفه وآراؤه ومشــاركته السياسية التي ال 
تخرجه عن حدود أدب اخلالف، فلم يحمل في قلبه غالً وال 

ضغينة ألحد.
طيب القلب، يرق لتألم عاملته املنزلية بسب ضيق يدها 
لدفع تكلفة عالج والدها املريض، فيبادر بتحمل كامل التكلفة.
يتواصــل مع أرحامه بال ملل وال كلل كواجب شــرعي 
قبل أن يكون عرفا اجتماعيا، فتبنى بنفســه متطلبات بناء 
ديوان العائلة بالدســمة ويشرف عليه بكل تفاصيله الفنية 

واإلدارية واملالية.
حتّمل كذلك مساعدة متولي احلسينية الكاظمية (البكاي) 
بالشــعب في إدارة شــؤونها املالية واإلدارية، أحبه خطباء 
املجلس احلســيني فهو دائم الترحيب بهم، واإلشادة بهم 
بالشــكر والتقدير جتاه إيجابيات املواضيع املطروحة على 
املنبــر، مثلما يقدم لهم نقده البنــاء باحترام وبتقدير جم، 

ليختم املجلس بقراءة زيارة املصطفى وآله األطهار.
أكثــر ما آذاه في نهاية حياته، ليس آالم املرض وال غربة 
وحشة السفر الطويل، ولكن آالمه األكثر احلرمان من املسجد، 
حتــى انه - في أواخر حياته - طلب من ابنته في الكويت ان 
تسمعه صوت األذان عبر الهاتف. وكانت آخر كلماته لولده 

حسني املرافق له «قم ودني املسجد»!
لكنه ذهب إلى ما هو أعظم عندما عرج إلى البارئ ليجمعه 
مع من كان يحبهم ويتوالهم النبي املصطفى وآله الطاهرين 
والشهداء والصديقني والصاحلني - بإذن اهللا تعالى - وحسن 
أولئك رفيقا. فما أحلى اسمك يا أبا صالح! عادل عبداحلميد 
الصالح.. نشــهد اهللا على ذلك، فهنيئا لك، ولنصبرن على 
فراقك صبر الشــاكرين إن شاء اهللا تعالى، فأنتم السابقون 

ونحن الالحقون حتما.. و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
الفاحتة.

قبل فترة ألغت جلنة طوارئ كورونا الوزارية كافة اإلجراءات 
اخلاصة مبواجهة «اجلائحة»، مبا فيها ارتداء الكمام في األماكن 
العامة ومقار العمل بعد التأكد من استقرار الوضع الصحي 

وانخفاض أعداد اإلصابات بالڤيروس.
وبعد أن كان الوضع الصحي مســتقرا وال يدعو للقلق، 
عادت احلاالت ترتفع من جديــد، لكن إلى اآلن الوضع في 
املستشــفيات مطمئن في األجنحة وكذلك بالعناية املركزة 
التي تخلو أسّرتها من دخول للحاالت احلرجة، وهللا احلمد، 
وهذا االرتفاع مؤشــر إلى أن اجلائحة لم تنته بعد، والدليل 
على ذلك تزايد عدد اإلصابات، األمر الذي يتطلب من اجلميع 
أخذ احليطة واحلذر، فنحن مقبلون على موســم الســفر 
واإلجازات ومناسبة عيد األضحى املبارك، األمر الذي يتطلب 
من اجلميع ارتداء الكمام خصوصا في األماكن املزدحمة في 

البالد واملطارات تفاديا لنقل العدوى.
املسؤولية حاليا انتقلت إلى املجتمع الذي أصبح أفراده 
مسؤولني عن احملافظة على استمرار استقرار الوضع الصحي.
يجب األخذ بنصائح املختصني بعزل الشخص نفسه في 
حال ظهور بعض أعراض األمراض التنفسية املعدية، واحلرص 
على عدم مخالطة األصحاء وخصوصا كبار السن في املنازل 
أو املســاجد أو األماكن األخرى املغلقة من مجمعات جتارية 

وغيرها تفاديا النتقال العدوى بني الناس.
يجب على املواطنني واملقيمني من باب الوقاية بعيدا عن 
التوصيات امللزمة في هذه األيام، االلتزام بلبس الكمام في 
األماكن املغلقة خصوصا التي تشهد ازدحاما بشريا كإجراء 

وقائي يحمون به أنفسهم من أي عدوى محتملة.
وزارة الصحة بعد رصد هذه الزيادة، قامت كذلك بإجراء 
احترازي ألزمت من خالله جميع املوظفني من أطباء وفنيني 
وإداريني بارتداء الكمام في مختلف مرافقها للحد من اإلصابة 
وانتفال العدوى.. ومنــا إلى اجلميع «درهم وقاية خير من 

قنطار عالج»، التزموا بالكمام من أجل سالمتكم.

الداخلية  حتتــاج وزارة 
أربعة وكالء فقط، وهم الوكيل 
املساعد لألمن العام والهجرة 
واملرور واملاليــة واإلدارية، 
والباقــي يتــم حتويل هذا 
املنصب ملديــر عام من أجل 
الهيكلة اجلديدة وسرعة اتخاذ 
القرار وخفــض املصاريف 
أعــداد كثيرة من  وتوافــر 
الضباط واألفــراد حتتاجها 
إدارات أخرى مثل األمن العام 

واملرور والهجرة.
قبل إعادة الهيكلة

رفــع مســتوى ضابط 
الشرطة، ولن يرتفع مستوى 
الضابط إال برفع شهادة قبوله، 
ننسى شهادة الثانوية ونقبل 
اجلامعيني كضباط وشهادة 
الرابع ثانــوي كرقباء، وبعد 
٥ سنوات من اخلبرة يدخل 
دورة ضباط ملدة سنة دراسية 
ثان ويتم  الى مالزم  ويرقى 
توزيعه على املخافر والدوريات 

نظرا خلبرته املاضية.
أقول هــذا الكالم بعد أن 
زاد عــدد املتقدمني من طلبة 
الثانوية حوالي ٣ آالف متقدم 
وألفني للجامعيني بعد أن كان 
الطلبة الضباط املتقدمون أيامنا 

١٢٠ طالبا.
خفر السواحل

هم مــن يعرفون األماكن 
التي تكثــر فيها «الدرادير»، 
التي جترف وتسحب كل من 
يقوم بالسباحة على الشاطئ.

فيجب على خفر السواحل 
واجلهــات األخــرى وضع 
لوحات حتذيريــة على هذه 
األماكن ووضع منقذ في هذه 
األماكن، خاصة أننا اآلن بفصل 
السباحة في  الصيف وتكثر 
هذه األماكن، أقول هذا الكالم 
بعد أن فقدت الكويت ٣ أطفال 

بعمر الزهور.
تسريب اخلبر

انتقــد الكثيرون الصحف 
والكتاب لتسريب خبر تطويق 
جليب الشيوخ من أجل القبض 
علــى املخالفني لقانون اإلقامة 
وبيع املمنوعات وغيرها - ليش 
ما يكون نشــر اخلبر متعمدا 
من أجل خروج هذه العمالة إلى 
الداخلية  أماكن أخرى تعرفها 
مثل املهبولة والسكراب أسهل 
للتفتيش من اجلليب للقبض على 
هؤالء املخالفني - وهذا ما حصل 
فعال، حيث بدأت حملة التطهير 
للداخلية في هذه األماكن بقيادة 
اللواء فــراج الزعبي - الوكيل 

املساعد لألمن العام.

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (والتزر 
وازرة وزر أخرى) ڈ.

تلــك هي تعاليم الهــدي الرباني 
احلكيم، ملن له عقــل وقلب وأفئدة 
للتحكم والتدبر في أمور حياة عباد 
اهللا خلقا بعد خلق، لدفعها لألفضل 
واألجدر بتجارب املخلوق وفق هدي 
اخلالق كما هي جتربة تعاونيات أهالي 
الكويت منذ ستينيات القرن املاضي، 
بوضع لبنة متميــزة لألمن الغذائي 
وتنظيم حلقاته السبع بتعاون شعبي 
حكومي أهلي، مبساهمات عبر حصص 
مدروسة، ملردود غذائي مالي سنوي 

للجماعات واألفراد.
التعاونيات  وقد جمعت جتربــة 
وألول مرة بالعالم نظاميا رأســماليا 
اشتراكيا انتخابيا للمؤسسني بتجاربهم 
التجارية العلمية االجتماعية، حصيلتها 
متيز وجنــاح ألداء يقبله أو يرفضه 
أعضاء اجلمعية العمومية لكل تعاونية، 
بحالة خلل ما أو قصور ما حتت مظلة 
قانون الدولــة، الذي يعد لهم مرجعا 
لتعديل مسارها إذا مال أو حاد، دون 
تدخالت ومجامالت أو مصالح سياسية 

أو مالية لطرف أو أطراف خارجية عن 
جمعيتها العمومية.

أســاس قبولهــا أو رفضها ذلك 
االنحراف إلرضاء كل األطراف القانونية 
من الوزير إلى أصغر موظف بحلقات 
تكوينها عكس ما يحصل لألســف 
هذه األيام من تدخالت رسمية تعني 
العمومية، خاصة  املساس بجمعياتها 
الناجحة واملتميــزة بعطائها وحتمل 
مســؤولياتها كاملة بنجاح أدائها يتم 
تفكيكها عنوة بكامل أفرادها ملجالس 
إداراتها لتضع ٩ أعضاء تكليفا لتشكيل 

مجالسها خارج قوانينها املتفق عليها 
(لتخلط حابلها بنابلها التعاوني) في حتد 
سافر جلمعياتها العمومية ومجالسها 
اإلدارية املالية الناجحة بكل مقاييسها 
التعاونيــة وحزمــة مجالــس إدارة 
وجمعيات عمومية متنافرة متشاحنة 
ال تعني األسرة التعاونية بشيء سوى 
القرار الرسمي املجحف بحق التجربة 
وتاريخها العريق زاولنا يوما ما ظروفها 
مبناطقنا النموذجية وغيرها بتعاون 
واحترام وتقدير ألسمائها، ومسمياتها 
املتوقع تدهورها جملة وتفصيال، ال 

نعلم من هو مدبر خرابها كقلعة تعتز 
كل األطراف بنجــاح متميزي أدائها 
داخل السور وخارجه! بل للمحافظات 

التابعة لها إن خيرا فخير!
ودون ذلــك الدمــار أو الطوفان 
التعاونية ودورها  املخرب لتجربتنا 
ســلما وحربا بظروفنا الوطنية عبر 
الدولية  الشهور والدهور والعصور 
وغيرها، حيث دعــم ووقفات قالع 
التعاون الناجحة ســورا رابعا لدحر 
املدنية والعسكرية،  خسائر حروبها 
الكل يشهد لدور جمعياتنا التعاونية 
الناجحــة ورجال عاهدوا اهللا وخلقه 
تكافال مينع األذى فــي لقمة عيش 
املواطن والوافد بتيسير لقمة معيشته 
اليومية، باهللا عليكم يا رجالها امنعوا 
أي عبث يراود مغامري تهميشــها، 
بل حتطيم جسورها عالمات جناحها 
وتلهوا بإصالح أحوال الفاســد منها 
إدارة وجماعات عمومية تفرح بفشلها 
خطوة خطوة، يرحمكم اهللا، اللي فينا 
كافينا من «حوسات» قراراتنا املتشابكة 
الرسمية وغيرها بفعل  مبؤسساتنا 

فاعل.. حسبنا اهللا هو نعم الوكيل.

حرصت املرأة الكويتية منذ القدم 
على أن تكون مصدر فخر للوطن، 
في ســعيها الدؤوب نحو النهضة، 
ولقد ذكر لنا تاريخ الكويت املضيء، 
صفحات مشرقة جتسد مشاركتها 
الفعالة في املجاالت كافة، تلك التي 
أســهمت في وصــول الوطن إلى 
مستويات راقية من التقدم واالزدهار.

واألسماء كثيرة في هذا املجال، 
يصعب علينا ذكرها لضيق املساحة، 
حيث إن نســاء الكويت منذ القدم، 
اجتهدن وصابــرن مع الرجال، في 
التعليم والثقافــة والفكر، والبحث 
السياسة،  والعمل األكادميي، وفي 
وشغلن املناصب املهمة، كما ضحني 
بالنفس دفاعا عن الوطن، خصوصا 
إبان الغزو الصدامي الغاشــم على 
بلدنا احلبيب، كمــا أنهن تصدين 
بأقالمهن احلرة، دفاعا عن الوطن في 
كل احملافل الدولية، ولهن صوالتهن 

وجوالتهن في هذا املجال.
لذا، فإن املرأة الكويتية - بفضل 
دورها الفعال والفاعل في املجتمع - 
متكنت من أن تتقلد املناصب الرفيعة، 
وأن يكون لها وضعها الذي استحقته 

عن جدارة.

املرأة  ففي احلقيقــة، تتمتــع 
الكويتية مبيزات كثيرة، يلمســها 
اجلميع، لعل من أهمها حبها الشديد 
لبلدها الكويت، واجتهادها وتفانيها 
في الدفاع عنه، والوقوف في وجه 
كل جاحد لدور الكويت احليوي في 

املنطقة، سياسيا وإنسانيا.
وســنركز في هــذا املقال على 
املــرأة الكويتية الكاتبــة واملثقفة، 
والتي ترى الوطن في حالة تشــبه 
الركود منذ ٥ سنوات تقريبا، بينما 
تنطلق الدول املجاورة في مسيرتها 
التنموية، وســعيها نحو النهضة، 
رغم أن الكويت كانت سباقة في كل 

املجاالت، إال أن خلال ما - نحتاج من 
الباحثني والدارسني وأهل االختصاص 
توضيحه - جعل الكويت تتوقف عند 
حدود بعينها، خصوصا في النهضة 

الثقافية، التي نراها شبه متوقفة.
إننا نقرأ ونتابع نساء الكويت - 
وهن كثيرات - يكتنب ويشاركن في 
الندوات األكادميية واحمللية والدولية، 
وأذهانهن منشغلة بالوطن، وبنهضته، 
والبحث عن حلول للخروج من أزماته 
التي يرين أنهــا مفتعلة، حيث إن 
أبناءه كلهم على دراية تامة بأحالمه، 
وتطلعاته، ويسعون إلى حتقيقها على 

أرض الواقع.

إن املرأة الكويتية إذا كتبت عن 
الوطن، فإنها تكتب بشفافية وحب، 
وبتلقائية تنم عن حســها املرهف، 
وفي الوقت نفسه، قوتها في التصدي 
لكل من تســول له نفسه املساس 
بالوطن، وهذا األمر مصدر فخر لنا 
جميعا، فلدينا قيادات نسائية يحسدنا 
عليها الشرق والغرب، وكفاءات لديها 
االستعداد لبذل النفيس والغالي من 

أجل رفعة الوطن.
وما يجــب التأكيد عليه في كل 
األحــوال، أن الكويــت - برجالها 
ونسائها - تنبض باحلب لكل مخلص 
لها، وتســلك في كل األحوال طرق 
السالم، بعيدا عن البغضاء والكراهية.
٭ وقفات: حتيــة وتقدير إلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ أحمد النواف، على 
جهوده في تعديل التركيبة السكانية، 
وفقه اهللا ملا فيــه مصلحة الوطن 

واملواطنني.
لنائب رئيس  والشكر والتقدير 
مجلس الــوزراء وزير النفط وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد 
الفارس على جهوده الطيبة في دعم 

قضايا الوطن.

أفاض عمرو موسى، الديبلوماسي 
القدير األمني العام الســابق جلامعة 
الدول العربية، في أكثر من موقع من 
مذكراته عن التعبير عن ولعه بتدخني 
الســيجار وهو أمر خاص به إن لم 
يكن أمينا عاما جلامعة الدول العربية، 
ويعرف جيدا أن هناك اتفاقية عاملية 
صادرة عــن منظمة الصحة العاملية 
وصادق عليها معظم وزارات الصحة 
العــرب، إذ إنه من بنود االتفاقية ما 
التبغ محظورا حتى  يجعل تسويق 
لو كان ســيجارا، وهذا اعتداء على 

االتفاقية ومساس بجوهرها.
وهناك أمانة فنية ومجلس تنفيذي 
لوزراء الصحة العرب يتبعون مباشرة 
لألمني العــام جلامعة الدول العربية 
ولديهم الكثير مما يقال في هذا املوقف 
حتى لو كان األمني العام أحد أطرافه 
مثل ما هو منشور في مذكرات عمرو 

موسى من إعجاب بالسيجار والترويج 
له على الرغم من أضرار التدخني.

وتساءلت بيني وبني نفسي عن 
جــدوى حمــالت التوعية مبخاطر 
البعــض يتفاخر  بينما  التدخــني، 
السيجار، وتســاءلت أيضا  بنكهة 
عن جدوى التصديق على االتفاقية 

اإلطارية الدولية ملكافحة التبغ بينما 
تنتهك بنودها في مذكرات بعض ذوي 

املناصب الرفيعة.
املذكرات  وكذلك، فإن ناشــر 
يتحمل جزءا من املسؤولية بالترويج 
والتســويق املكتوب الذي يحمل 
رسالة ال ميكن جتاهلها عن اجلدية 

واملصداقية في احتــرام املواثيق 
الدولية املتعلقة بالصحة والتي لم 
نلمس أي إجــراء أو تعليق عليها 
من جانــب وزراء الصحة العرب، 
بالرغــم من مرور فترة كافية منذ 
صدور مذكرات عمرو موسى وما 
ورد بها من إعجاب وتسويق لتدخني 

السيجار.
وال أعتقــد أن خبراء تســويق 
الســيجار كانوا ســيفعلون مثله 
العاملية اإلطارية  االتفاقية  لتقويض 
ملكافحة التبغ، حتت ســمع وبصر 
منظمة الصحة العاملية ومجلس وزراء 
الصحة العرب والناشطني في مكافحة 
التدخني واألمراض املزمنة غير املعدية، 
الذي قدمــه لهم األمني العام كوجبة 
شهية على طبق من فضة من مطبخ 
كل العرب البارعني في الكالم دون 

األفعال أو االلتزام. 

ويقول عمرو موسى في مذكراته: 
«لقد اخترت ســيجارا فخما عكس 
الذي يدخنه رئيس فرنسا ساركوزي، 
وقال لي الرئيس يبدو أنك خبير في 
السيجار»، وقد أسهب األمني العام في 
الرئيس  أمام  السيجار  احلديث عن 
الفرنسي على الرغم من االتفاقيات 
أو  التدخني  التي حتظــر  املوجودة 

الترويج له.
إلى  التنبه  يجب على املسؤولني 
مثل تلك املواقف التــي يبدو منها 
باملواثيق واالتفاقيات  االلتزام  عدم 
الدولية بل وتوثيق ذلك في املذكرات 
وعدم صدور أي تعليقات من ذوي 
الشأن، وكأن االتفاقيات حبر على ورق 
والصحة هي آخر اهتمامات الساسة، 
بالرغم من دورها احملوري لتحقيق 
التنمية املستدامة، كما يردد الساسة 
ذوو املناصب الرفيعة من آن آلخر.
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يا  يا األزرق.. وتوكل  «أووووه 
أغلب غنايات  األزرق علــى اهللا»، 
أول.. مخزون تراثي رياضي غنائي، 
شعراؤهم أبدعوا وخلفوا الدرر عندما 
كان األزرق كمــوج البحر في كل 
موجة غالب، وفي كل خطوة هداف، 
نشبه الصفوة الرياضية في حقبة 
أثبتــت جدارتها واملوهبة  جميلة، 
الفعلية لالعبيه الذين اتسموا بالقوة 
والنظام، ففي كل كلمة تقال مبفخرة 
عن منتخب في كل بلد وكل ملعب 
وطأت رجله يعمل له ألف حساب.

هناك أسماء اخترقت العادة في 
أين  الالمتناهي،  جناحاتها وفوزها 
تلك األيام التي كانت الكويت بأكملها 
تتابع وجمهورها من مشرقها وحتى 
مغربها كان يسخر نفسه في يوم 
املباراة للمتابعة، ويعّم الشارع هدوء، 
(يقرش)،  وبالكويتي مثل ما نقول 
هذا ألن احلس الرياضي لدى أبناء 
الوطن كان قد بلغ أوّجه ألن إعطاءات 

الرياضة واخلطط املجهزة وتأهيل 
الالعبني كانت تختلف كل االختالف 

عن اآلن.
ال أريد أن أثقل على الالعبني او 
اإلدارة املختصة لديهم، لكن عقولنا 
تصول وجتول بسؤال واحد ليس له 
ثان وهو: أين تلك النجاحات وملاذا 
هذا اإلخفاق؟ ممن يا ترى، والتردي 
الرياضي والتراجع إلى متى؟ وأمتنى 
وجود حل للسؤال! نريد جوابا حاسما 
للصومعة التي منر بها وحال رياضي 
يدور بنفس الدائرة احملزنة، في كل 

مرة يدخل املنتخب مباراة نقول هناك 
بصيص أمل، ولكن أعتقد أننا نحن 
في عنق الزجاجة وليس لدينا حل 
وفي كل مرة نقول هاملرة فايزين 
بحيل اهللا، لكن من جديد تخيب اآلمال 
وتتراجع األهداف وتتزايد نبضات 
القلب مع كل هزمية، والتمطيط في 
آخر اللحظات من الشــوط الثاني 
لتنتهي بالفشل واخلسارة يا لألسف.
بلد  محزن ذلك احلــال ونحن 
النجاحــات، حققنا اللقب اخليلجي 
عشــر مرات بفارق سبع بطوالت 

عن أقرب منافسي األزرق، فعال ذلك 
الوقت كان عصرا ذهبيا.

رمبا من وجهة نظر البعض أن 
الرياضة ال تنهض إال مبيزانيات عالية 
الكفاءات  وعلم وتدريب واستقدام 
من املدربني العامليني، لكن الرياضة 
تنهض عندما تصفو النفوس وعندما 
ال يتدخل من خارج الوسط الرياضي 
في الرياضة، وتكــون الكلمة فيها 
للرياضيني فقط وهم أصحاب القرار 
وهم أصحاب الرأي فقط فيها، ورمبا 
تزهو الرياضــة بالكويت وتنتعش 
الرياضية  املنشــآت  عندما تنتشر 
والنوادي في كل بقاع الكويت وتصبح 
الرياضة أساسية في املدارس واملعاهد 
واجلامعات إن أردمت اإلجناز احلقيقي.

في السابق كان الالعب يؤخذ وهو 
برعم من الفريج، فرجان الكويت التي 
كانت تنضح وزاخرة مبواهب فذة 
عاشقني للكرة (الطمباخيه) مثل ما 
نقولها بالعامية، وكان الالعب يعمل 

له أشــعة مقطعية وفحص لقدراته 
وموهبته وسالمته النفسية والصحية 
والبدنيــة، ما الذي طرأ علينا اآلن، 
ما الفرق بني العبي العصر الذهبي 
واآلن؟ ملــاذا كانت القــوة البدنية 
الســابق  بها في  التي يتمتعــون 
أفضل، وحتى املدربون الذين كانوا 
يستقدمون من اخلارج كانوا على 
قدر أكبر من التمكن الرياضي وكان 
املدرب صارما ومتابعا لالعبيه، ليس 
علي إال أن أقول عمــار يا كويتنا 
النجاحات وحتقيق  بلد  التي كانت 
األهداف وسباقة في شتى املجاالت، 
هناك أمل بالنهوض من جديد ولكن 
بعد وضع خطــة مجدولة والبحث 
عن املسؤول عن التقاعس ومن ثم 
للنهوض  وضع احللول واألهداف 
مبستقبل رياضي أقوى أيضا مما 
ســبق ويكون امتدادا رائعا لعصر 
ذهبــي نعتصر قهرا عليه ونتمنى 

بعهد افضل مستقبال.


