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بعد وفاة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
السابق، رحمه اهلل، حاول إمام أحد املساجد الفلسطينية إقامة صالة 
الغائــب على روحه الطاهرة، ولكنه فوجــئ بثورة عارمة من قبل 

املصلني الفلسطينيني، رافضني إقامة الصالة.
وفي لقاء تلفزيوني ضم شــخصا فلسطينيا وآخر إسرائيليا، 
هاجم الفلســطيني اململكة العربية السعودية هجوما كاسحا ونال 
منها بكالم بذيء وعبارات ســوقية رخيصة، وكان هجومه مجرد 
هجوم دون أن يسوق مبررات لهذا الهجوم النابع من كراهية وحقد 
واضحني وغير مبررين. وهذا ما أثار استغراب الضيف اإلسرائيلي 
الذي انبرى بالرد على الفلسطيني متسائال عن سبب هذا الهجوم 
على اململكة العربية الســعودية وراح اإلســرائيلي يعدد ما الذي 
فعلته السعودية من أجل الفلسطينيني ومن أجل قضيتهم، فبهت 

الفلسطيني ولم يحر ردا.
وفي تصوير متداول حلفل عرس فلســطيني أقيم في الضفة 
الغربية الفلســطينية، يتناوب اثنان من املغنني على شتم اململكة 
العربية السعودية بأبيات مغناة واجلمهور فرح يصفق ويتراقص 

على أنغام الكراهية وكلمات الشتائم للمملكة العربية السعودية.
يا اهلل في احلقيقة لم أجد مبررا لهذه الكراهية الفلسطينية لدول 

اخلليج العربية وبالذات اململكة العربية السعودية.
عادة تكون الكراهية أو العداء نتيجة مواقف مســيئة أو أعمال 
عدائية صدرت من طرف ضد طرف آخر، فتنشب العداوة وتكون 
الكراهية ويتبادل الطرفان الشتائم والتهم والسباب. أما أن يكون 
طرف مقتدر ويعطف على طرف ضعيف، فيكره هذا الضعيف من 
يعطف عليه ويسيء إليه بالسر والعلن، فهذا هو األمر احملير والذي 

يستعصي حتليله حتى على كبار احملللني النفسيني.
وهذا بالضبط ما يفعله الســواد األعظم من الفلسطينيني وال 
أقول كلهم جتاه دول اخلليج وباألخص اململكة العربية السعودية.
الســعودية هي أكبر الدول الداعمة للقضية الفلســطينية في 
جميع احملافل العاملية، وهي مــن أكبر الدول العربية الداعمة ماليا 
للفلسطينيني، وأقل ما تكفلت به السعودية ماليا جتاه الفلسطينيني 
هو صرفها على اجلهاز الديبلوماســي الفلســطيني والسفارات 

الفلسطينية في العالم.
فهل يكون جزاء السعودية أن يتراقص السفهاء واحلمقى من 
الفلســطينيني على أنغام سبابها وشتمها، أو أن يعتلوا املنابر من 

أجل شتمها؟!
إن كان هناك من يستحق الشتم واإلهانة فهم أولئك الفلسطينيون 
الذين باعوا ضمائرهم للشــيطان اإليراني واصطفوا خلفه مبذلة 

وانكسار بعدما أعزتهم السعودية ورفعت رؤوسهم، أذلهم اهلل. 

تطور األحداث السريع حولنا يجعلنا نتوقف حملاولة هضم 
مــا يحدث لعلنا نصل إلى اإلطار العام الذي يحيط بها، نحن ال 
نريد أن نكتفي بقراءة رســائل الواتساب أو تعليقات »تويتر«، 
بل نريد معرفة هل مركب الوطن يتهادى وســط أمواج البحر 
بأمان أم أن األمواج العاتية تصطدم بسفينتنا وتتصارع معها 

فتبدو كالوحوش الكاسرة التي تريد التهامنا ؟
نتفق على أن هناك حالة من الغليان في الشــارع احمللي مع 
اســتياء وتذمر شــديدين من األداء احلكومي املتواضع خالل 
السنوات السابقة، فأداء معظم الوزراء احلاليني والسابقني ضعيف 
إن لم يكون سلبيا متاما في وزاراتهم، مع جتميد ملشاريع التطور 
والبناء، وعزز ذلك انعدام احملاسبة احلكومية للوزراء، فتضخمت 
األخطاء وتفشى الفساد في معظم الوزارات، وظهرت لنا أوكار 
للمافيا جنحت في نشر الرشوة والتالعب والتزوير والسرقة 

وغيرها وقوت شوكتهم مبرور الوقت.
أمــا برملاننا املوقر فحدث وال حــرج، فكثير من النواب لم 
يعد همهم خدمة الوطن واملواطن أو التشــريع الذي يعزز منو 
الكويت ويحقق األمان والرفاهية للمواطنني، بل حتولوا لداعم 
للفســاد بكل أنواعه وأشكاله عبر الواســطة حتى للمجرمني 
واملخربني وتشجيع التجنيس العشوائي واملساهمة في تغيير 
التركيبة الســكانية ومساندة قضايا تضر الوطن ومحاربة كل 

مصلح ووطني.
مافيا جتار اإلقامات أسندوا ظهورهم على جدران منيعة فجلبوا 
أعدادا هائلة من العمالة الهامشية التي اكتظت بهم البالد خالل 
فترة وجيزة، أصبح هناك خلل حقيقي في التركيبة الســكانية 

وارتفعت كفة الوافدين من جميع اجلنسيات. 
املجتمع الكويتي غاضب من سبات احلكومة العميق، فهل دخلت 
هذه األعداد من دون أن تثير أي تســاءل، وكيف مت استصدار 
إقامات لهم؟ وهل »الداخلية« و»الشؤون« مخترقان بقوة وبرضا 
حكومي؟ ومن يقف وراء ذلك وملاذا؟ لم يعد املواطن قادرا على 
اســتيعاب عجز احلكومة عن الدفاع عن حقوقه كمواطن أمام 
املد املتزايد للوافدين، يرى األب ولده عاطال عن العمل لسنوات 
والوافد يتعني في احلكومة ويتاح له العمل اإلضافي أيضا في 
القطاع اخلاص وتبدو عليه عالمــات الراحة واألمان املالي مع 
التمتــع باالمتيازات الوظيفية والعالوات املتزايدة، ال ننكر أننا 
بحاجة للعمالة اخلارجية ولكن بشرط أن تغطى الشواغر فقط، 
وكظاهرة مصاحبة الزدياد عدد الوافدين انتشرت صورة الكويتي 
املدلل املترف الذي مييل للهو وال يتحمل املسؤولية حتى جاهر 
بعض املســؤولني بأن الكويتي ما يســتاهل، صورة غريبة لم 
نعرفها أبدا عن الكويتي النشيط املبدع، إن كان من جنسوا من 
غير وجه حق قد أبدعوا بتدليل أنفسهم فهم ال ميثلون األبناء 
احلقيقيني لهذا الوطن، لألسف لعب اإلعالم دورا خفيا في نشر 
هذه الصور املريضة للمجتمع الكويتي، ومن دون أدنى اهتمام 

لتفنيدها من قبل مؤسسات الدولة.
في كل دول العالم ال يتجاوز الوافد حدوده إال في وطني قوى 
ســاعدهم وأصبحوا يجاهرون باإلساءة وتساندهم حكوماتهم 
وجهات أخرى تريد اإلساءة لوطن النهار، وال نسمع أو نرى أي 
موقف حازم حلماية مكانتنا كدولة وشعب، فأين يجد الشعب 
األمان، وهل نحن مسؤولون عن تأمني احلياة الكرمية لشعوب 
العالم على حســاب أبنائنا، وهل مطلوب منا أن ندلل الوافدين 
على حساب الشعب الكويتي الطيب؟ صحيح أن الكويتي جبل 
على مساعدة احملتاج والفقير، ولكن اإليثار كقيمة ال يعني أبدا 

سحق وجودنا وكياننا كدولة وشعب.
إن تصاعد نبرة الشكوى وارتفاع معدل الشعور باإلجحاف 
وضياع أبسط حقوق املواطن بالعيش الكرمي مع تنامي اخلوف 
واألسى من مزاحمة الوافدين للمواطنني في الوظائف واملشاريع 
والتجارة، ألمــر مؤلم للغاية، ونتخوف من أن يأتي وقت تفقد 
احلكمة مكانتها أمام هدير الفساد والسلبية، هذا هو يوم العقالء 
من رجال ونساء وطني، عليهم أن يوصلوا الصورة احلقيقية ملا 
يدور داخل املجتمع لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده الشيخ نواف األحمد ولكل مسؤول، فلقد دق 

اجلرس وأصبح صوته عاليا.
وحفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

رغم صغر مساحته، وضآلة موارده 
املالية، لكن لبنان يحتفظ باعتبارات كبيرة 
لم تصمد لها دول كبيرة في مساحتها 

وقوتها. ومن تلك ما يلي:
1- ميتلك مؤهالت سياحية قل نظيرها في 
املنطقة، كان قبلة اخلليجيني لالصطياف، 
ومن املتوقع أن يعود املصطافون إليه 
بكثــرة بعد أن غزت احلــرارة الدول 
األوروبية. ميتلك الكويتيون شققا وبيوتا 
منذ مدة طويلة ورغم هجرتهم لكن لم 
يتجرأ أحد على االستيالء عليها سرقة 
أو غصبا كما جرى مع بعض املمتلكات 

الكويتية في بعض الدول األخرى. 
2- رغم كل اإلغراءات التي قدمها املقبور 
صدام حسني لتأييد غزوه على الكويت، 
وتهافت عليها البعض، لكن لبنان وقف 
مع الكويت وشعبها وقادتها منذ الدقائق 
األولى، رافضا ومنددا بقوة وشدة هذا 
العمــل الهمجي. وهو موقف ال ميحى 

أبدا من ضمير الكويتيني. 
3- تتساقط الدول اآلن ارمتاء وانبطاحا 
الكيان  أمام االستســالم للتطبيع مع 
الصهيوني اإلسرائيلي، لكن لبنان اليزال 
جبال شامخا من الصمود والوفاء للقضية 
الفلسطينية في حالة توأمية مع الكويت 
في احملافل الدوليــة املناهضة للكيان 
الصهيوني والتنديد بإجرامه ضد الشعب 
املقدسات  الفلسطيني، وانتهاك حرمة 
الدينية. بل إن املقاومة اإلسالمية في لبنان 
تعتبر أقوى قوة فاعلة ضد هذا الكيان 
اللقيط، وكلنا يذكر كيف أذاق إسرائيل 
مرارة االنهزام وهو يجر ذيول اخليبة 
واخلسران عام 2006، وقد حتمل الشعب 
اللبناني تبعات هذا املوقف البطولي بعزة 

نفس وكبرياء وصبر جميل. 
فإليك يا لبنــان تنحني الرؤوس، 

ويرفع العقال.

يوافق 19 أغســطس من كل عام 
اليوم العاملي للعمل اإلنســاني الذي 
حددته منظمة األمم املتحدة لالحتفال 
به على مســتوى جميع دول العالم 
في نفس التوقيــت لتنمية االهتمام 
بالعمل اإلنساني وتخليد من يقدمون 
العطاء اإلنساني في جميع املجاالت 
وتكرميهم. ومــن الصعب احلديث 
عن العمل اإلنســاني دون أن نذكر 
بالفخر واالعتزاز ديبلوماســية هذا 
العمل على مستوى العالم الذي اقترن 
باسم الكويت كعاصمة عاملية للعمل 
اإلنساني الذي يقوده أمير اإلنسانية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وان الدعم 
الســخي الذي تقدمه الكويت للعمل 
اإلنساني من خالل املنظمات والهيئات 
الدولية وفي جميع املناسبات واألزمات 
التاريخ بأحرف  والطوارئ يسطره 
من نور على امتداد بقاع األرض، وما 
من مجال أو مناسبة للعمل اإلنساني 
إال وجتد اســم الكويت ومساهماتها 
حاضرة سواء من جانب احلكومة أو 
املدني وجمعيات  املجتمع  من جانب 

النفع العام وأهل اخلير.
وإن ســجل الكويت فــي العمل 
اإلنســاني يجب أن يكــون حاضرا 
وبقوة في املناهج التعليمية في املرحلة 
االبتدائية من أجل غرس قيم وسلوكيات 
العمل اإلنساني لدى األجيال اجلديدة 
مع حثهم وتشجيعهم على املشاركة في 
مبادرات العمل اإلنساني بأي صورة 
من صور املشاركة الرمزية، حيث إن 
ممارســة العمل اإلنساني التطوعي 
تكسب الفرد مهارات إيجابية وتصقل 
الشخصية وتغرس في النفوس حب 
العطاء املتجرد بعيدا عن أي أهداف 
شخصية، فال مجال في العمل اإلنساني 
ألي نزعات طائفية أو أهداف شخصية 

أو أجندات سياسية خفية.
وإن ما لدينا من مناذج ومبادرات 
متميزة في العمل اإلنساني يجب إلقاء 
الضوء عليها إعالميا ومن جانب اجلميع 
وتوثيقها أمام األجيال اجلديدة. وفي 
هذه املناسبة أتوجه بالشكر والعرفان 
لكل من ســاهم ويســاهم في رسم 
املالمح املضيئــة للكويت عن العمل 
اإلنساني وما نلمسه دائما عند حضور 
االجتماعات واملؤمترات الدولية والتي 
يرتبط اسم الكويت بها بالدور الريادي 
على مستوى العالم في العمل اإلنساني 
ليس في يوم 19 أغسطس فقط ولكن 
على مدار العام وبتجرد وســخاء ال 

حدود لهما.

اختصارا لكل الوصف فإن مدينة 
الزلفــي هي جوهرة تاج جند، وال 
ميكن ألي مدينة أخرى ان تنازعها 
هذا اللقب أو حتى حتسدها عليه.

املرور مســافرا بالزلفي فقط 
ميكن ان مينحك حملة عن مستوى 
اجلمال الذي تتمتع به وكيف أن أهلها 
أحالوها من واحة وسط الصحراء 
إلى جنة جتبرك على الوقوف بها 
بل والسكن فيها واإلقامة فيها حتى 

ترى كل قطعة منها.
> > >

جوهرة تاج جنــد، هذا أقل ما 
ميكن ان توصف به الزلفي، وتستحق 
هذا بل وأكثر، فهي مدينة ولدت من 
رحم الصحراء جنة خضراء، وكبرت 
وترعرعت تاريخيا حتى أصبحت ما 
هي عليه اآلن مدينة ساحرة تنبض 

بحياة ألهلها ولزوارها.
> > >

من املستحيل ان تقنع اي مختص 
بتواريخ نشأة املدن أن مدينة ووسط 
الصحراء متكنت من العيش والبقاء 
مئات السنني قبل اختراع ومرور 

األسفلت وأصبحت اليوم أكبر نضجا 
وبهاء وروعة، فكأمنا الزلفي كلما 

شاخت... أصبحت أجمل.
> > >

النظر عــن عالقتنا  وبغــض 
ككويتيــني بهذه املدينــة وأهلها، 
أحتدث عــن مدينة بعثت من رحم 
رمال الصحراء جنة، وألســاليب 
أهلها سبب رئيسي بل ووحيد في 
حتويلها الى ما هي عليه اآلن، حتى 
انها أصبحت قبلة سياحية داخلية في 
اململكة العربية السعودية، وليست 

مجرد محطة عبور للمسافرين من 
الكويت الــى حائل او من القصيم 

الى الرياض.
> > >

ال أعرف سرها، ولكنها مدينة 
حاملا تدخلها في رحلة برية او رحلة 
طريق ستأسرك، وستجبرك على 
التوقف لتلتقط أدق تفاصيل اجلمال 
التي صنعها أهلهــا بها، وال أعلم 
أي عقلية إدارية او بلدية حتكمها، 
ولكنني اعلم يقينا ان كل ما فعله 
املسؤولون عنها حكوميا او إداريا 

هو منوذج يحتذى في اي بلدة من 
العالم.

> > >
أضواؤهــا أفخم مــن أضواء 
باريس، وشوارعها تنافس في ألقها 
أضواء الشانز، ففي اي وقت متر 
بها ليال او حتى بعد منتصف الليل 
ســتجدها تضيء قلبها حتى آخر 
حدودها لك وكأنها تدعوك لإلقامة، 
وقت فعلت ذلك معي، أو أنني رأيته 
بها فتوقفت، وعشت جتربة الزلفي، 

بكل شيء جميل فيها.
> > >

أتذكر ما قلته عن الزلفي اليوم 
جيدا عندما خرجت مع عائلتي في 
اغسطس 1990 عند احتالل الكويت 
الزلفي وال  وكانت وجهتنا األولى 
أنسى استقبال أهلها وال القائمني 
على األمن او القائمني على اإلمارة 
الزلفي جميلة واليوم  فيها، كانت 
أجمل بكثيــر، وإن كانت من جهة 
للســياحة في جنــد فالزلفي كما 
رأيت ووجدت وعشت هي االفضل 

واألقرب بل واألرحب.

التقى ثالثة مسافرين في يوم حار 
قرب ينبوع ماء صاف وبارد.

استراح املسافرون قرب الينبوع 
الذي شــربوا منه حيث األشجار 

حتيط فيه والعشب الكثيف. 
فوق الينبــوع نصب حجر كتب 
عليه »ليكن هذا الينبوع مثاال لك«

فقالوا: ما معنى ذلك املثل؟
قال املسافر األول وهو تاجر:

الينبوع يجري بال توقف وميضي 
بعيدا حتى يغدو نهرا عظيما وعلى 
اإلنســان أن يهتم مثله مبا يعمل 
ويعمــل بجــد، وإن امتثل لذلك 

فسيكون النجاح حليفه.
قال املسافر الثاني وهو شاب:

ال، إن هذه العبارة تعني أن يصون 
اإلنسان قلبه من األفكار الشريرة 
لكي يحتفظ به نقيا مثل ماء الينبوع 

الذين يستريحون  الصافي يهب 
بجانبه القوة والفرح، فالقلب العكر 
سيجعل من حوله ينفضون عنه 
ويبتعدون عن التعاطي مع صاحبه.
ابتسم املســافر الثالث وقد كان 

شيخا وقال:

لقد نطق الشاب باحلق إن النبع يهب 
املاء للعطشان مجانا، وكأنه يقول 
لإلنسان: اصنع اخلير جتده ولتكن 
هباتك مجانية دون أن تنتظر املقابل.
حني يكون مــا نعطيه محدودا أو 
مقترنا بشروط يفقد االستمرارية 

ويصبح فاقــدا لألهلية كحجرة 
ضخمة سقطت من األعلى فأصبحت 
ركام حجــر صغير بعــد ان كان 

عظيما.
مفهومك عما تعطيه مشــتق من 
نظرتك لنفسك، فإن كنت شحيحا 
فستجد اخللل في عدم تقبلك لنقاط 
ضعفك، وان كنت كرميا فأنت ترى 
نفسكـ  بال شكـ  شخصا يستحق 

التقدير.
حافلة املعروف تأخذ في طريقها 
ركابا نسوا أنفســهم في احلياة 
فضاعوا عن خطى القلب الرحيم 
أن يدلوا  بإمكانهم  أن  وتناســوا 
الطريــق الصحيح نحــو العطاء 
الصافــي، فأثمر بداخل كل منهم 
سبب يدعوه للعطاء عن طيب خاطر 

دون انتظار مقابل.

ساهمت وسائل التواصل االجتماعي 
احلديثة في إظهار الكثير من أصحاب 
املواهب واملبدعني وإنعاش الشهرة 
اإلعالمية عبر ربطه مبا هو جديد، 
فيظهر لنا مــا هو مثير لإلعجاب، 
للجدل، للنقاش، وفي بعض احلاالت 

إظهار من هو مثير للسخرية.
أحيانا، تتحول هذه الوســائل إلى 
وسائل محبطة خانقة تقلل من قدر 
الشهرة اإلعالمية وتظهره بصورة 
سطحية تافهة وعلى خالف صورته 
احلقيقة التي حتمل في طياتها مبادئ 
وقيما كبيرة تناقض الصورة املزيفة 
التواصل  التي تظهر في وســائل 

االجتماعي.
املثير في األمر هو رؤية الوجوه التي 
تظهر بهذا اإلعالم واملهارة التي ميكن 
بها أن يصل شخص ما الى قلوب 
اجلميع أو إسقاطه في »الهولوكوست 
اإلعالمي«، فعلى الرغم من أن اإلعالم 
احلديث أصبح في متناول اجلميع 
فإنهم ليسوا جميعا على قدر واحد 

من العلــم واملعرفة مبدى خطورة 
هذه األداة وحساسيتها، فقد حتول 
جنما محبوبا إلى منبوذ ومكروه بني 

ليلة وضحاها.
تتســاءل: »كيف يحرق املشهور 
نفسه؟«، ترى الكثير أصبح يتهاوى 
في نيابة اإلعالم، متهم تلو اآلخر، بعد 
أن نالت وسائل التواصل االجتماعي 
منه وجعلته مطلوبا إلساءة لفظية أو 
فعلية صورها ونشرها، كأن يسيء 

إلى شخص أو يقذفه أو ينسب له 
كالما وأفعاال غير حقيقية، واحلق ان 
النيابة العامة لن تتهاون في إسناد 
العقوبة لكل من يســيء استعمال 
الهاتف عبر البرامج احلديثة وذلك ملا 
وصل اليه البعض من املشاهير من 
جتاوزات فادحة في حق األديان او 
الدول او حتى الشتم واالعتداء على 
كرامة اآلخرين، فاحملرقة اإلعالمية 
قد حتول مشهورا في غمضه عني 

إلى متهم معــاد للناس وكاره لهم 
الالنهائي  لكلمة يقولها أو جلشعه 

في البحث عن الشهرة، 
فســيحترق إعالميا ويصبح غير 
مرغوب فيه لدى اجلماهير ويصعب 
أن يظهر ويعود مرة أخرى ألن نار 
اإلعالم تتركه رمادا، كما أنها تترك 
آثارا فــي ذاكرة اجلماهير يصعب 
نســيانها وقد ترجع إلى وســائل 
اإلعالم مرة ثانية، لكن هذه املرة يجد 
نفسه في احملرقة من دون إدراك.

النجاح والشهرة واملال في الظهور 
اإلعالمي ال تغير الناس بل تظهرهم 

على حقيقتهم.
كن متوازنا في تواصلك مع وسائل 
اإلعالم والرسالة اإلعالمية وصناعة 
محتوى سلس محب للناس بالقدر 
الذي يساعدك على إيصال رسالتك، 
وأيضا اجعل الناس تشتاق إليك في 
بعض األحيان، وفي املقابل ال تبتعد 
متاما عن اإلعالم لدرجة جتعلك ال 

تستفيد منه.

بال قناع
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الزلفي... 
جوهرة تاج جند

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

خواطر أهل الديرة بغربتهم تأتي 
صادقة ومباشرة يطرحونها بال تردد 
وال حيرة كعــادة أهل الكويت منذ 
نشأتها قبل 400 من األعوام، لذلك 
نرجو فتح األبصار والعقول والقلوب 
لكل ما يقال ويجــول بخواطرهم 

التالية:
٭ ما يعني سفارتنا بإقليم سياحي 
حديث الوالدة في قلب أوروبا ويجمع 
شرقها بغربها وشــمالها بجنوبها 
له حكايات ومواقف وسلطة وهيبة 
غابر األزمان وقريبها وحاليها يطلق 
عليه إقليــم البلقان ثم تفكك لدول 
الزمان ســياحة وراحة  لها  يشهد 
موسمية رغم تعدده كأوطان، يعنينا 
هنا منها دولة البوســنة والهرسك 
كامتداد ســياحي ملا جاورها وهي 
العمالقة، ودول  جمهورية تركيــا 
توأمة للبوســنة والهرسك، صربيا 
وكرواتيا واجلبل األسود ثم إيطاليا 
وما بعدها لها بصماتها الســياحية 
منشودة ومشهودة تنادي سياحها 
من كل مكان أقربها وأهمها قارتا آسيا 
وأفريقيا، قوافلها السياحية تتوافد 
على تلك البالد أواخر األعوام بعد 

استقرارها.
يعنينا هنا البوســنة والهرسك 

وعشــرة آالف ســائح موســمي 
كويتي وفق إحصائيات رســمية 
للمكاتب الدائمــة العقارية وغيرها 
تؤكــد ذلك راجية تكرم ســفارتنا 
وســفيرها اجلديد أخيرا بتواصله 
االجتماعي مــع املواطنني، كما هي 
عادة 4 سفراء سبقوه لتعارفه عليهم 
بديوان ســفارته وتذليل مشاكلهم 
للمواســم الصيفية والشتوية مما 
يعانون اســتقرارا واستثمارا عبر 
طاقم سفارته مشهودي اخلبرة بأهل 
ديرتهم، واطاللة سفيرهم كالدول 
لعلم ديرتنا  الشقيقة زمالة وجوار 
اخلفاق سفارة ومسكنا! طال عمرك 

كما يقولون ويتأملون!

أما مؤسستنا املخضرمة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية العريقة وصيتها 
الســابق وجتددها الالحق بجهود 
فرســانها وبعيدا عــن مجامالت 
إجنازاتها احلالية بعد اســتقرارها، 
هناك خواطــر وتطلعات ملواطنيها 
الصيفية والشــتوية  بســياحتها 
وأملهــم برغبــة رجــال األعمال 
وســياحها املقاربني هــذا العام 10 
آالف ســائح، هبوط الطائر األزرق 
على مدرج مطارها تزامال وتالزما 
مع خطوط خليجية وعربية تتسابق 
بسنوات مع كثافة سياحها لهذا البلد 
السياحي املتصاعد مؤشر سياحته 
لألعلى ملواسم الصيف والشتاء وما 

بينهما للمال واألعمال ألهل الديرة، 
كما تقول مؤشرات 135مكتبا عقاريا 
واستثماريا، رحالتها ال تنقطع طوال 
األعوام ما بني الكويت وسراييڤو، 
التواصل  ميكنكم كمؤسسة راقية 
وروادها عبر استبيان رسمي تدعمه 
ســفارتنا لتؤكد رغبات مواطنيكم 
نقلهم عبرها دون مؤسسات طيران 
أخرى تكســب جوالت احلالي من 
األعوام بخطوطها غير املباشرة لها 
بعض سلبيات ذلك ليكون هبوطكم 
الكرمي منفعة ومصلحة مثمرة لكل 
األطراف كما هي رغبة السابق من 
السنوات للخطوط الكويتية سالما 
بسالم وراحة لألنام، طالت أعماركم.

هذا هو طرح وشرح نسبة ممثلة 
السياحية االستثمارية  للمجموعة 
الكويتية كما كلفت بنشرها لكم هذا 
العام )للعم »بوعلي.م« والعم النائب 
الســابق »بوطالل.ط« والعم »م.م« 
وحزمة كبيــرة ألهل الديرة رجاال 
ونساء يدعون لكم متأملني دراسة 
وتنفيذ رغبتهــم بإحلاح محتاجني 
نخوتكم وعدم االعتماد مشكورين 
آلراء خارج ساحتكم كوسائل تواصل 
نصف اجتماعي لتلك الرغبات(. وناقل 

الرأي محايد، وفقكم اهلل للخير.

نقش القلم

خواطر منقولة لسفارتنا 
هناك! ومؤسستنا 

األولى سياحة
محمد عبداحلميد الصقر


