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أثناء احلديث مع صديق ياباني، وهو دكتور 
في الفيزياء، يعمل في شركة أبحاث في تويوتا 
قال: لدي استعداد أن أعطي محاضرات في كل 
دول العالم إال الصني، فلما ســألت عن السبب 
قال: الصينيون لديهم شغف ليس له نظير في 
العلم، كميات الطلبة ضخمة، ويدونون كل كلمة، 
واحملاضرة التي وقتها ساعة، ميتد وقت األسئلة 
ألكثر من ساعتني، وهذا الوضع معاكس ملا كانت 
عليه الثقافة الصينية قبل استعمارها، فكان أغلب 
اهتمامات املجتمع الصيني التعليمية منصبة على 
دراسة ديانتهم وتعليمهم القدمي، وكانوا يعانون 
من املجاعات إلى أن انخرطوا في العملية العلمية 
في العالم فتحول حالهم من املجاعة إلى ثاني أقوى 

اقتصاد بالعالم حاليا بفضل العلم.
أما سنغافورة التي كان الناجت اإلجمالي احمللي 
لهــا عام ١٩٦٩ ال يتجاوز ٥١١ دوالرا فقط، وهي 
اآلن على الرغم من صغرها متتلك تاســع أعلى 
احتياطــي في العالم، وال يتحقق هذا إال بوجود 
عقليات تطورية صادقة تهتم ببناء الدولة واإلنسان، 
فعندما تسلم (لي كوان يو) رئاسة الدولة اختار 
أن يسير على الطريق الذي أدى إلى تطور جميع 

األمم، أال وهو طريق العلم والتعليم.
واليابان التي خسرت احلرب العاملية، وعانت من 
مجاعة بعدها، وجدت أن الطريق الوحيد للخالص 
من هذا الفشل هو العلم والتعليم، وكوريا اجلنوبية 
التي اهتمــت بالعلم، نهضت بعد احتالل ياباني 
وحرب داخلية بني الكوريتني، بينما أبناء عمومتهم 
الشماليون الذين كان اهتمامهم عسكريا أكثر، ولم 
يكن للعلم قيمة تراجعوا، ولوال الدعم اخلارجي 
لهم ملاتوا من اجلوع. لكن لألسف عندما يطرح 
تاريخ الشعوب، عادة ما يسير على الطرح اجلانب 
السياسي والعسكري وأحيانا االقتصادي، لكن 
الواقع يخبرنا انه لم تتطور أمة إال وكان الطريق 

الوحيد لها هو طريق العلم واملعرفة.
وضع التعليم في الكويت يدق نواقيس اخلطر 
منذ ســنني، أعداد احملرومني بسبب الغش ٥٠٠ 
شخص يوميا، طلبة الثانوية الذين ال يجيدون 
الكتابة والقــراءة في تزايد، املناهج أقل ما يقال 
عنها أنها غير قائمة على أسس علمية رصينة، 
وأتت كورونا ونسفت الرمق األخير من النظام 
التعليمــي لدينا، أعداد غيــر قليلة من املثقفني 
كانــت تدق نواقيس اخلطر التعليمية منذ زمن، 
وال يوجد أي بوادر لإلصالح، احللول موجودة 
ومعروفة، ولكن اإلميان بإنقاذ التعليم لألســف 
غير موجود، وكل احلاصل من قرارات تعليمية 

عبارة عن ردود فعل.

هل من املمكن وسط هذه الصراعات 
والتحالفات العاملية أن تطرح فكرة إنشاء 
ناتو عربي لتطوير التحالفات وتعزيز 
العالقات بني الدول العربية ذات القدرات 
الفراغ التفاقيات  العسكرية، كي ميأل 
الدفاع العربي املشترك والكيانات العربية 
املرتبطة بجامعة الدول العربية ومن بينها 

الهيئة العربية للتصنيع. 
أم أن التحالفات في املنطقة لم تترك 
مساحة للتفكير في ناتو عربي، حيث 
إن التحالفات متباينة ومختلفة، بل إنها 
حتمل تناقضات مختلفة بني دول عربية 
ودول من خــارج املجموعات العربية 
وقد تقوض مثل تلك التحالفات عالقات 
وثوابت بني الــدول العربية. ومن غير 
املنطقي أن نحمــل اآلن جامعة الدول 
العربية أي مهام تتعلق بإنشاء ناتو عربي 
دون حتديــد بوضوح حدود العالقات 
العربية الدفاعية فــي عالم ترتفع فيه 
التحالفــات العســكرية واملواقف من 
الصراعات العسكرية وتتوارى عالقات 
التنميــة واالقتصاد واألمــن الغذائي 
العالقات  أبواب  والتجارة وغيرها من 

غير العسكرية.
إن العقول العربية قد أصبحت هدفا 
للتحركات العاملية ملا تتمتع به من مصادر 
الطاقة وعوامل القوة في أي نظام عاملي 
مهما كانت حتالفاته، إذ ينبغي عليها أن 
القرار  تكون روافد لألفكار ألصحاب 
ومنابع للمبادرات وليست مجرد مراكز 

سطحية ال تقوم بالقراءة والتحليل.
إن ما نريده هو ناتو عربي أو حتالف 
تنموي أو استنساخ تنموي للناتو وليس 
عســكريا للناتو، فقد دفعت شعوبنا 
الكثير، وهناك صفحات لم يكشف عنها 
بعد عن استعانة بعض األنظمة العربية 
الناتو لتنفيذ أغراض عسكرية  بحلف 

في دول أخرى.
إننا بحاجة إلى ناتو للتنمية والسالم 
وليس للحــرب وأن يكون انطالقا من 
مؤشرات التنمية التي يبدو أنها ال تتم 
قراءتها كما ينبغي ألن مؤشرات الوعي 
والقراءة والكتابة دون املستوى. وأصدق 
مثال على ذلك مؤشرات الصحة والتعليم 
ومتكني املرأة واألمن الغذائي والتي يتم 

التعامل معها من مقاعد املتفرجني. 
وكذلك إننا بحاجة إلى حتالفات ضد 
الفقر وضد عدم املســاواة وضد عدم 
العدالة لتحقيق التنمية الشــاملة التي 

نتطلع إليها جميعا.

دائماً ما تأتي البدايات بطيئة، تردد 
وتفكــر، تلعثم وتعثــر، تقدم خطوة، 
فتنتظر أخرى باملقابل، وحتجم عن الثانية 
إن لم يبادر، ومتضي عالقات اإلنسان 
باآلخر، تتشــعب وتتســع، وتتقلص 
فتضمحل بفعل األيام وصخب احلياة، 
فتبقى الذكريات واملواقف شواهد، ذاك 
جتربــة وعبرة، وهذا شــجرة تفيأت 
بظاللها الوارفة، كلما استبد بي هجير 

األيام، وحرارة الزمن.
النهايات التي لم ترســمها، نقيض 
البدايات، مسرعة، مندفعة، صادمة، تهز 
أعماقك، تنثرك أمامك، تهزمك، فتتشظى 
قطعا متناثرة، يجمعك جسد، والروح في 
خلجاتها متململة، ولعل أشدها قسوة فقد 
األحبة، من قريب أو صديق.. باألمس، 
وعلى غير موعد مســبق، غادر عادل، 
خطفه املوت الذي وصفه املتنبي بقوله: 

وما املوت إال سارق دق قادما
يصول بال كف ويسعى بال رجل

عادل.. الصديق الباسم رحل فجأة، 
وترك طيفه اجلميل بيننا، يذكرنا بصوته، 
بعذوبة حديثه، وبكلمات طاملا استمعت 
لها بإنصات.. صداقة لم متهلنا األيام 
املتعارضة االرتــواء بعذوبتها وصفو 

معينها.
أبــو علي.. كأنــه كان يعلم أنه لن 
يطيل املقام، اكتفــى بنثر التفاؤل في 
الطريق، وزرع االبتســام، لم تكسره 
الليالي الطويلة، وبؤس األيام، ولم يشغله 
سوى حب «علي» وصبية صغار حتت 
عطفيه، وفي قلبه، وبني ناظريه، التقيته 
نهاية األسبوع املاضي في بيتنا «األنباء»، 
تبادلنا التحية وكلمات عابرة، حرص على 
حتية جميع إخوانه وزمالئه في اجلريدة 
باســماً كعادته، وعلى عجل تركنا في 
يوميات العمل، والعمل اليومي، وغادر 
وكأنه يودع املكان والزمان متجها إلى 
رحلته األخيرة، ولسان حاله ينشد قول 

طرفة بن العبد:
لعمرك ما األيام إال معارة 

فما اسطعت من معروفها فتزود
النقي، والطيف  الروح  أيها  عادل.. 
الندي، والذكــرى العطرة، رحمك اهللا 
وتقبلك بواسع مغفرته، شوق يتجدد، 
وفراق إلى لقاء في رحمة اهللا.. لم يتحدد.

بداية نبــارك للمتقاعدين إيداع 
املنحة في حساباتهم بعد مطالبات 
مستمرة بسرعة إقرارها وصرفها 
خالل الفترة املاضية والقادم يجب أن 
يتم تعديل وضع املعاشات التقاعدية.
املتقاعدين  اجلميع فرح لفرحة 
الذين شــملتهم مكرمة سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، صاحب املبادرة الكرمية التي دعا 
من خاللها الى مشاركة املتقاعدين 
في األرباح التي جتنيها مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية والتي نرى 
اليوم بصرف هذه املنحة  بوادرها 
البالغة ٣ آالف لكل متقاعد دون أي 
أســتقطاع أو حجز أي مبلغ منها 
من قبــل البنوك، إضافة إلى زيادة 
سنوية بواقع ٢٠ دينارا، وهذا اقل 
ما يقــدم للمتقاعدين الذين بحاجة 
أيضا إلى دعم من احلكومة ونواب 
األمة في تعديل رواتبهم حتى تواكب 

الذي نعيشه  التضخم االقتصادي 
الــذي بحاجة كل فترة وأخرى إلى 
إعادة النظر في الوضع املعيشــي 
الكرمية  الفئة وتوفير احلياة  لهذه 
لهم في ظل مؤسســة وهللا احلمد 

وضعها املالي واالستثماري قوي.
طالبت من خــالل زاويتي قبل 
أيام من التأمينات أن يتم شمول فئة 

العسكريني املتقاعدين املشاركني في 
العربية ٦٧ و٧٣ وعددهم  احلروب 
قليل من غير محددي اجلنســية 
الذين هم أساســا  واخلليجيــني 
حتت مظلــة التأمينات االجتماعية 
انتهاء خدمتهم  ومستحقاتهم عند 
متت إحالتها إلى املؤسسة، ومعاملتهم 
التقاعد وكذلك  املواطن في  معاملة 

بتوزيــع األنصبة عند وفاة املؤمن 
عليه.

املتقاعدين  املنحة نزلت جلميع 
وهؤالء يعتبرون متقاعدين يتبعون 
التأمينات ولهم أيضا نصيب من أرباح 
التأمينات أسوة بنظرائهم املواطنني، 
لذلك بات من الضروري إنصاف هذه 
الفئة وعددهم لن يؤثر على الوضع 
املالي للمؤسســة رغم أن احلكومة 
املالي ٥٠٠ مليون لها  الدعم  قدمت 
ملواجهة أي عجز متوقع وكذلك احلال 
شملوهم بالزيادة السنوية التي لم 
تشملهم في السابق بواقع ١٠ دنانير 
التي تصرف كل ٣ سنوات وكذلك 
احلال لزيادة السنوية اجلديدة ٢٠ 

دينارا.
لذلك نتمنى من املؤسسة أن تنظر 
في حال هذه الفئة ألنهم أول وتالي 
حتت مظلة هذه املؤسسة التي نفخر 

بها وبعملها، ومنا إلى املسؤولني.

ما جرى حتت قبة عبداهللا السالم 
من إصدار مجلس األمة قانونا لصرف 
منحة مالية قدرها ٣ آالف دينار فقط 
لكل مواطن متقاعد إجحاف كبير بحق 
هذه الشريحة التي أفنت ٣٠ عاما وأكثر 
من عمرها في خدمة البالد، وكل متقاعد 
في رأيي يقبل مبا جرى يظلم نفسه 

وأبناءه وأسرته ويظلم وطنه. 
ال أريد قتــل الفرحة في نفوس 
املتقاعدين، فاملنحة التي طال انتظارها، 
وتعطلت كثيرا بسبب الصراع الدائر 
بني احلكومة والنواب هي هدية من 
الشيخ نواف  األمير  السمو  صاحب 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد - حفظهما اهللا ورعاهما - لدعم 
هذه الشريحة في ظل ارتفاع األسعار 

وال حتتاج إلى قانون إلقرارها.
متى كان احلق بحاجة إلى قانون، 
فهذه األمــوال التي هي ٦٠٠ مليون 
دينار حق أصيل لنحو ١٦٠ ألف متقاعد 
يشكلون نحو ١٧٪ من املواطنني، ولكن 
املفاجأة هي إلزام احلكومة بدفع ما ال 
يقل عن ٥٠٠ مليون دينار من اخلزانة 
العامة سنويا لسداد العجز االكتواري 

ملؤسسة التأمينات االجتماعية، اعتبارا 
من أول أبريل وحلني سداد كامل العجز.
ما أتعجب منه هنا أن «التأمينات» 
مؤسســة حكومية ناجحة بحسب 
تصريحات مســؤوليها، تعمل على 
تطوير مشاريع استثمارية يخصص 
جزء من أرباحهــا للمتقاعدين، وقد 
ارتفعــت قيمــة أصــول احملفظة 
السنة  للمؤسسة في  االســتثمارية 
املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنسبة ٢١٪ مقارنة 
بالعام الســابق، فمن أين جاء العجز 
االكتواري الذي صرح به وزير املالية 

أمام املجلس في مارس والذي سيصل 
إلى ٥٠ مليار دينار إذا لم يتم إصالحها، 
وأما املؤسسة فذكرت أن نتائج آخر 
للمؤسسة كما  املالي  للمركز  فحص 
في ٢٠١٦/٣/٣١ أظهر عجزا للمجموعة 
املغلقة أوصى اخلبراء بسداده ومقداره 
١٧٫٣ مليار دينار، وأدى عدم ســداد 
هذا العجز إلى تفاقمه نتيجة فقدان 
الفرصة البديلة الستثمار هذه األموال 
ليصبح ٢٤ مليــار دينار كما في ٣١ 

مارس املاضي.
الســداد طوال  لــم يتم  ملاذا 

السنوات املاضية؟!
هذه املؤسسة ربحية تستثمر في 
أموال املتقاعدين والتي اســتقطعت 
منهم خالل ممارسة أعمالهم، وما يتم 
بني املتقاعد واملؤسسة عقد ثنائي ال 
إلى  عالقة للسلطتني به، وال يحتاج 

قانون ملنحهم حقوقهم. 
هناك تصريحات من فهد املناور 
بأنه ال يوجــد عجز اكتواري لـ ١٠٠ 
ســنة، فمتى جاء هذا العجز؟ وأين 
ديوان احملاسبة مما يجري؟ من حق 
املتقاعدين معرفــة مصير أموالهم، 
وحتديد املســؤول عن هــذا العجز 
املؤسسة والذي يزداد  كما صرحت 
ويتضخم، فهل نحن أمام أزمة ثقة، 

أم أزمة إدارة؟!
أيديكــم عــن حقوق  ارفعــوا 
املتقاعدين، وأسندوا إدارة املؤسسات 
احلكومية إلى األكفاء، فالبلد ال ينقصه 
إال اإلداريون الناجحون، فاملتقاعدون 
وغيرهم يبحثون عن حقوقهم وليسوا 
بحاجة إلى قوانني إلنصافهم، فلو أننا 
استثمرنا بالشكل الصحيح ملا اعتمدنا 
على النفط.. وملا وصلنا إلى هذه احلال.

وأخيرا، مت اعتماد منحة املتقاعدين 
والزيادة السنوية، وذلك من اإلجراءات 
األخيرة في مجلس األمة والتي تشمل 
صرف مبلغ ٣٠٠٠ دينار منحة، عالوة 
على زيادة سنوية قدرها ٢٠ دينارا 
يستفيد منها ما يقارب الـ ١٦٠ ألفا 
من املتقاعدين، وهي خطوة يستحقها 
أولئك املتقاعدون الذين هم في أمّس 
احلاجة لها خاصة في ظروف الغالء 
التي يواجهها اجلميع في هذا البلد 

الطيب.
لعلها تكون بادرة للتخفيف من 
األعباء امللقاة على شــريحة ندين 
لها بكل الوفاء واالمتنان، فقد أفنت 
عمرها خلدمة البالد والعباد وقدمت 
زهرة حياتها من أجلها، وآن لهم أن 
ينعموا ويتم تعويضهم، وهذا أبسط 
ما ميكن تقدميه لهم جزاء وإحسانا 
لهم. لقد كان لنــواب األمة في هذا 
الصدد جهود يشكرون عليها، والشكر 
األكبــر موصول إلى رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن جلهوده واألعضاء 

الكبيــرة والواضحة، والتي أفضت 
إلى التســريع بقرار صرف منحة 
املتقاعدين في بــادرة تؤكد حرص 
معاليه على تلك الشريحة املهمة من 

هذا املجتمع املعطاء.
من جانب آخر، نقول إن اعتصام 
بعض نواب األمة في بيت األمة هو 
اعتصام ال يخدم أوضاع البلد، بل 
إنه قد يؤدي إلى تعقيد األمور أكثر.
وكان األولى أن يتم التركيز على 

كل ما يهم املواطن والوطن، وذلك من 
خالل إقرار القوانني وسن التشريعات 
الالزمة والتي في معظمها معطلة حتى 
اليوم، وكان من األولى العمل في هذا 

االجتاه مع احلكومة ومؤسساتها.
والبد أن نشــير إلى أن أوضاع 
بلدنا احلبيب مقارنة باألوضاع بالدول 
القريبة منــا جيدة، فنحن  العربية 
واحلمد هللا بألف خير، أدام اهللا نعمة 
األمن واألمان في هذا البلد، والذي ال 

يتوافر في بالد أخرى والتي حتيط 
بها أوضاع غير مســتقرة وتواجه 
مشاكل متعددة وتغوص في مستنقع 

ال نهاية له.
ومن اجلدير بالذكر القول إن دولتنا 
دولة مؤسسات وليست كغيرها من 
الدول األخرى، وهنا مربط االستقرار 
السياسي الذي يتوجب احلرص عليه 
وحتديدا من قبل نواب األمة، بعيدا 
عن خلق أي مشاكل وإرهاصات البالد 
في غنى عنها في ظل املرحلة احلالية 
وظروف املنطقة التي تتغير وتتسارع 

فيها األحداث بشكل كبير.
هــذا باإلضافة إلــى أن املراحل 
السابقة ألداء نواب األمة طغى عليها 
مسلسل االستجوابات املنتشرة هنا 
وهناك، والتي ضيعت فرصا مهمة على 
البالد خلدمة الوطن، فلم حتقق تلك 
الغاية التي اختارهم ألجلها الناخبون. 
فهل نشهد تغييرا عقالنيا في الطرح 
والرؤى للمرحلة القادمة، نتمنى ذلك.. 

واهللا املوفق.

ال حتزن ابدا عندما تغفل عن مكر 
شخص ما، وتتعامل بحسن نية معه، 
ال حتزن على طيب مواقفك وحسن 
تصرفاتــك وكرم اخالقك مع من ال 
يستحق، ال حتزن عندما تستيقظ 
لتجد أحالمك وكل آمالك اصبحت فى 
حلظة ما وبشكٍل مفاجئ إلى سراب، 
ال حتزن إن منع اهللا عنك شيئا لطاملا 
أحببته بكل ما فيك، فقد يكون هو 
الشر بعينه وإرادة اهللا منعته حلمايتك، 
ال حتزن عندما يُكسر قلبك وُجترح 
القسوة، لعل في  مشاعرك مبنتهى 
األمر رحمة من اهللا ال تدركها إال بعد، 
ال حتزن على أي شــيء وكل شيء 
يصيبك من الباري سبحانه، وتيقن 
بأنه لن ينسى سبحانه كلمات مؤملة 
ابتلعتها، وال كلمات للعتاب كتمتها، وال 
إحساس بالقهر أجلمته، وال حتى ذلك 
األلم الذي بدر فى حقك وتغافلت عنه.
ال حتزن واعلــم بأن رحمة اهللا 
قريبة منك لــن تتركك، فوحده من 

سيجبر كسر قلبك، ذلك القلب الذى 
عانى كثيراً من دناءة وبجاحة بعض 
البشر ومن بعض الظروف التي أتت 

عكس ما اردت.
وإياك بأن جترح عندما ُجترح! 
وتسيء عندما يساء إليك، فتأكد أن 
رد اإلساءة هو اإلساءة بعينها، ولكن 
اترك األمر لقاضي السماء، وتأكد أنه 
هو أقرب لك من حبل الوريد، يسمع 

أنينك ويشعر بحزن قلبك الصامت 
الذي ال يتكلم ولكنــه يدمع أحياناً 

دون بكاء!
ثق بأن كل املواقف التي تتعرض 
لها مهما كانت مؤملة وقاســية، لكن 
ستجدها حتمل بني طياتها دروساً 
املغزى من  وحكمة ستدركها وتعّي 
حدوثها فيما بعد، فسوء الظن خاصا 
ألهله، والقسوة ُخلقت لبعض البشر، 

فال تكن مثــل أيٍّ منهما حتى وإن 
وصل األمر بك إلى أن متشي وحدك.

فالوحدة اجمل بكثير من طريق 
ً متلؤه األشواك خاليا

من االحترام والتقدير، فقد تبكى 
عيناك على إنسان غادر حياتك، أو 
إنسان قد ســقط من عينك وصدم 
بتصرفاته شخصك، لكن كن موقناً 
بأن اهللا ســبحانه وتعالى يرى ما ال 
تراه انــت، فأبعده عنك خوفا عليك 
وحبا بك، واألمر نفسه يشمل جميع 
املواقف التي حتصــل معك، فكلما 
ُحرمت مــن أمنية لطاملا متنيتها، او 
شيء أردته وأحببته بشدة لكنك لم 
تستطع احلصول عليه، فتأكد حينها 
أن هناك شرا قد منعه اهللا عنك فيه، 
دون أن تدري او تعلم، ستكتشــفه 
فيما بعد،  ومع مرور الوقت واأليام 
سيقل حزنك عليه وسيلتئم جرحك 

وتنسى أملك.

خارج الصندوق
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ما جرى خالل مباراة منتخب الكويت (األزرق) 
أمام األردن فعال عيب و«فشلة»، وقد انتهت هذه 
املباراة بخسارة مخزية بثالثة أهداف على منتخبنا 
على ستاد جابر الدولي خالل اجلولة الثالثة واألخيرة 
ملنافسات املجموعة األولى من التصفيات املؤهلة إلى 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣، أعوام عديدة من الفشل 
الذريع وأسوأ في تاريخ منتخبنا األزرق، العبونا لم 
يقدموا أي شيء، واستسلموا ملنتخب األردن علما 
بأن اجلماهير مألت ستاد جابر، وضمنت األردن 
صــدارة املجموعة، وبقي رصيد منتخب الكويت 
على ٣ نقاط، ولألسف متر كرة القدم في الكويت 
مبرحلة انعدام اتزان ال يعرف أحد متى تنتهى هذه 
املرحلة التي طالت وجعلتنا نتوق أليام االنتصارات 
الشامخة يوم كان يحسب للمنتخب الكويتي ألف 
حساب وحساب، يوم وصلنا إلى كأس العالم ١٩٨٢، 
يوم كان اجلميع يتحاشــى لقاء األزرق، يوم كان 
هناك العبون حريصون على بلدهم وعلى سمعة 
بلدهم الكويت، يرغبون باالنتصارات والفوز ال من 
أجل املال والشهرة، وإمنا حبا في وطننا الكويت 

واالنتماء لهذا البلد املعطاء.
كلنا اشتقنا إلى هذه األيام التي ولت وأصبحنا 
اآلن أسرى ملجموعة من الالعبني ال والء وال انتماء 
وال روح وال رغبة في الفوز وتقاعس ورغبة في 
الشهرة، وكل العب يحسب نفسه النجم األوحد 
للمنتخب ونسي أن املستطيل األخضر ال يعطي 

إال ملن يعطيه جهدا وعرقا وكفاحا.
كرة القدم لها رجال يعرفونها وتعرفهم يعطونها 
فتبادلهم حبا بحب وعطاء بعطاء وكم أعطت كرة 
القدم ملــن أخلص لها وخير مثــال جنوم العالم 
واألســماء التي حلقت في سماء الشهرة واملجد، 
حتى أنديتنا احمللية تدهورت وصارت أول املهزومني 
ونتائج مخزية غير مسبوقة، ما الذي يجري على 
ساحة كرة القدم والرياضة بالكويت؟ أين اجلدية؟ 
بل أين الوالء لهذا البلد؟ وأصبح العبونا يجرون 
أرجلهم جرا في املالعب النعــدام اللياقة البدنية 
وخير مثال منتخبنا أمام األردن، فالفرح يسود كل 
الفرق التي جتد أنها ستقابل الكويت ألنها ضامنة 
للفوز بسهولة، لقد أصبح منتخبنا كسير اجلناح 
فاقد الهمة والعزم، فإلى متى ســيظل هذا حالنا؟ 

والى متى يسيئون للفانيلة الزرقاء؟
إن فريقا من شوارع الكويت وساحاتها يلعب 
بــوالء وانتماء وروح وإخالص هو أفضل عندي 
من منتخب جنومه أفلسوا وذهبت أرواحهم وغاب 
حماســهم! إن الكويت ليست عاقرا عن أن تنجب 
جنوما وأبطاال يحملون شــرف االنتماء والوالء 
للفانيلة الزرقاء والدفاع عن األزرق، فاسعوا جاهدين 
لتغيير هذه الصورة عن املنتخب الكويتي وزودوه 
بالعبني حقيقيني قادرين على الدفاع عن ســمعه 

الرياضة الكويتية.
 إن الكويت بلد معطاء، فابحثوا عن من يحسن 
متثيلها ومن يؤمن بها ويلعب من أجلها ال من اجل 

املال والشهرة. 
قال الشاعر: 

لقد أسمعت إذ ناديت حيا
ولكن ال حياه ملن تنادي

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 
عليها من املخلصني، اللهم آمني.

صراحة

عيب 
وفشلتونا!

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل


