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الصيام من العبادات التي فرضها اهللا 
جل جالله على املسلمني قال تعالى (شهر 
رمضان الــذي أنزل فيه القرآن هدى 
الهدى والفرقان)،  للناس وبينات من 
ويتوجب على املسلم الصائم احملافظة 
على الصلوات والتقيد بشروط الصيام 
التي منها االمتناع عن األكل والشرب 
وعــدم قول الــزور والكذب وجتنب 
الكالم السيئ الذي يسيء للناس، البد 
من قول احلق ومخاطبة الناس بالقول 
الطيب وعدم التجريح. كذلك على املسلم 
الصائم جتنب األعمال احملرمة وعدم 
الشيء  باألذى وفعل  للناس  التعرض 
الذي يتسبب في الضرر للناس. ومن 
األخالق التي يتوجب على املسلم الصائم 
جتنب اللغو في القول والفواحش من 
الكالم كذلك علــى الصائم أن يحمي 
نفسه ويتجنب ما يثير الشهوات التي 
قد توقع الصائم في مبطالت الصيام، 
ومن األخالق التي يجب أن يتحلى بها 
املسلم الصائم في رمضان أن يتجنب 
الصخب واخلصــام والصياح وعدم 

الوقوع في اإلساءة لآلخرين.
وما دمنا في الشهر الفضيل فالبد 
أن نستغل القيم واألخالق التي يتحلى 
بها الصائم، وأن يتوقف عن املهاترات 
واللغو املســيء لآلخرين بل علينا أن 
نفتح صفحة جديدة في العالقة فيما 
بيننا ونركز عملنا داخل مجلس األمة 
واحلكومة على إجناز املشاريع التنموية 
التي تفيد املواطنني، وعلينا أن ننزع 
األحقاد والكراهية فيما بيننا والبد أن 
نسعى ألن نحســن العالقات الطيبة 
التي تساعد على خلق أجواء التفاهم 
واحلوار املفيد بعيدا عن اللغو املسيء 
قال ژ «إذا كان يوم صوم أحدكم فال 
يرفث يومئذ وال يصخب»، كذلك نهيئ 
أجواء التفاهــم على العمل واالجتهاد 
لتبني مشاريع تنموية لصالح املواطنني 

والوطن.
كذلك يدعو اإلسالم إلى التعاون على 
اخلير والتمســك بالوحدة واالئتالف 
وجتنب ما يفضي إلى التنازع والشقاق 
واالختالف قال تعالى (واعتصموا بحبل 
اهللا جميعا وال تفرقوا)، هذا ما يتوجب 
علينا نحن املســلمني وللحفاظ على 
صيامنا أن نحفظ ألســنتنا ونصون 
أسماعنا من اخلوض فيما ال يعنينا وأن 
نتمسك بوحدة األمة وكلنا مسؤولون 
عن األمن والسالم في وطننا الذي هو 

بيت لكل مواطن..
آية كرمية: (وإذ تــأذن ربكم لئن 
شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذابي 

لشديد) ڈ.
واهللا املوفق.

كنا وال نزال مطمئنني على الكويت، ومستبشرين 
باخلير ونقول إن القادم أفضل بإذن اهللا تعالى، بوالة 
أمرها وشعبها الواعي، ونربي أبناءنا على هذه النظرة 
املتفائلة كما ربانا آباؤنا وأجدادنا عليها، ولنا باألحداث 
التي مرت بها الكويت شواهد كثيرة، فما من أزمة 
مرت إال وعدت، وال محنة إال وتالشت، بفضل اهللا 

تعالى أوال ثم بفضل أهلها الطيبني.
ولكن ولنضع حتت هذا احلرف الناســخ خطا 
أحمر، ما نراه ونســمعه من البعض وجهات نظر 
بالية عفى عليها الزمن وأكل عليها الدهر وشــرب، 
ولم نعــد نأخذ بها وال تهمنــا، إن هذه األصوات 
النشاز املزعجة آن لها أن تصمت، وحتمد اهللا على 
نعمة األمن واألمان، هؤالء البشر يصورون لنا أن 
الكويت ذاهبة إلى نفق مظلم، وتسير إلى املجهول، 
و«كأنهم الفاهمون وحدهم أما نحن فال نفهم شيئا، 
ونعيش في الوهم»، هذه العقول املريضة يجب أن 
تعالج لتعرف بعد أن تصح أن الكويت تنعم باألمن 
واألمان واالســتقرار، وحتظى مبكانة مرموقة بني 
دول العالم، وحكامها كانوا والزالوا مضرب املثل في 
العدل واإلنســانية وحب الشعب حتى أن من عاش 

فيها ال يريد مغادرتها.
كان لي صديق سوري كبير السن قدم الكويت 
ســنة ١٩٥٦ فعمل بها أكثر من نصف قرن وكنت 
كثيرا ما أجلس معه، رفض مغادرة الكويت حتى أثناء 
الغزو، وقال لي ال أستطيع مغادرة الكويت ألني لم 
أر في حياتي مثلها وال مثل أهلها ولن أجد، صحيح 
أنني سوري ولكني كويتي الهوى وقد أوصيت أن 
أدفن فيها وبالفعل مات هذا الرجل سنة ٢٠١١ ودفن 
في الكويت حسب وصيته فعاش فيها ثالثا وخمسني 
سنة، وغير هذا الرجل الكثير، فهناك مجموعة من 
املدرسني الفلسطينيني كانوا يعملون مبدارس اجلهراء 
أحبــوا الكويت عامة واجلهــراء خاصة جعلوا لهم 
مجلسا خاصا يجتمعون فيه وضعوا على بابه لوحة 
مكتوب عليها ديوان اجلهراء، من شدة تعلقهم بها.

فيا أيها املتفلســفون املتحذلقــون الواهمون 
السائرون عكس السير كفوا عن بث هذه السموم، 
فلــوال اهللا ثم الكويت ما كنا ولن نكون وال جتازوا 
خير الكويت بالشر، ولنذكر معروفها في رقابنا وهللا 

در معن بن أوس حيث يقول:
يــوم كل  الرمايــة  أعلمــه 

فلمــا اشــتد ســاعده رماني
وكــم علمتــه نظــم القوافي

فلمــا قــال قافيــة هجانــي
ودمتم ساملني.

الســعادة والبهجة ونحن  تغمرنا 
نستقبل شــهر اخلير والصيام شهر 
القرآن والقيام شهر التوبة والعتق من 
النيران شهر املغفرة من الرحمن شهر 

الطاعة شهر رمضان املبارك.
في هذا الشهر املميز والذي يحظى 
مبكانــة عظيمــة عند أهــل الكويت 
يستبشرون بقدومه وتبرز مظاهر ذلك 
في التجهيز لهذا الشــهر والعزم على 
صيامه وقيامه وفيه تكثر الطاعات من بذل 
األموال والصدقات وإخراج الزكاة وكثرة 
املشاريع اخليرية، حيث تقوم احلكومة 
مشــكورة بتوفير األجواء الرمضانية 
التي تُدخل البهجة والسرور على اجلميع 
بتجهيز املساجد وتلبية احتياجاتها خدمة 
للمصلني واملعتكفني، كذلك دور الوزارات 
األخرى كاإلعالم والداخلية والبلدية وكل 
الوزارات بالبالد فــي االهتمام بقدوم 
الشهر، وبذل اجلهد في احملافظة على 

قدسية هذا الشهر الفضيل.
يصوم املسلمون في هذا الشهر ألنه 
الركن الرابع من أركان اإلسالم، وفي هذه 
الطاعة تغذية للنفس وتهذيبها وتطهيرها 
من الشــوائب شــهر تفتح فيه أبواب 
اجلنان وتغلق أبواب النيران وتضاعف 
فيه احلسنات وتغفر فيه السيئات وفيه 
جتاب الدعوات فيه ليلة عظيمة تعادل 

ألف شهر وفيها أنزل القرآن.
نسأل اهللا تعالى أن يتقبل منا ومنكم 
الصيــام والقيام، وفي هذه املناســبة 
نرفع التهاني والتبريكات بقدوم الشهر 
الفضيل للمقام الســامي والد اجلميع 
وربان الكويت صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، وللحكومة 
الرشيدة والشعب الكويتي العزيز، ولكل 
من يعيش علــى أرض الكويت الغالية، 
أعاده اهللا علينا باخلير واألمن واألمان، 

ومبارك عليكم الشهر.

«كتابيه» هو عنوان مذكرات السيد عمرو موسى 
في اجلزء الثاني والذي يتحدث فيه عن السنوات 
العشــر التي تولى فيها منصــب أمني عام جامعة 
الدول العربية، وقد اشتملت املذكرات على أحداث 
مثيرة من بينها وصف حالة مبنى اجلامعة في أول 
يوم عمل له بعد توليه املنصب، حيث يصف أنوار 
مكتب األمني العام بأنها خافتة وطالء اجلدران باهتا، 
فضال عن أســالك التلفون وهي خارج اجلدران، 
ولذلك كان جو العمل بالنسبة له ليس به ما يشجع 
على العمل في هذا املنصب، وخاصة أن املبنى فخم 

وعتيد ويطل على نهر النيل بالقاهرة. 
إن إصالح اجلامعة وقيامها برسالتها التنموية 
وانتظام أعمال مؤسساتها مثل مجلس وزراء الصحة 
العرب وانتقاله إلى وضع وحتديث وقيادة برامج 
الصحة والتنمية لن يتحقق وســط أضواء خافتة 
وجدران وأسالك تلفون مثل ما وصفها األمني العام 

السابق وسطرها قلمه. 
وال أعرف حالة احلوائط واملبنى اآلن، ولكن يبدو 
أن ما جاء في «كتابيه» كان وصفا ملرض مزمن يصعب 
عالجه أو أن الوزراء عاجلوه باملسكنات البسيطة 
فقط، وهو ما يؤكد أن مجلس وزراء الصحة العرب 
ومنظومة العمل باجلائحة حتتاج إلى الكثير إلصالح 
البيت ثم بعد ذلك ترتيب خطط واســتراتيجيات 
التنموية  وبرامج عربية حتقق األهداف والغايات 
ذات العالقة بالصحة، ومــن ثم متابعتها من قبل 
وزراء الصحة في اجتماعات عالية املستوى تقف 
من ورائها مؤسسات وكيانات ذات مصداقية عالية 
جتهز جيدا للبرامج ومتابعتها بعيدا عن مدرســة 
إعالم تضع األمور واملؤشرات في غير مواضعها 

الصحيحة مثل إعالم النازي التاريخي. 
وعندما نذكر ما كتبه عمرو موسى عن حالة مبنى 
اجلامعة سندرك أن أمامنا الكثير في رحلة طويلة 
حتتاج إلــى الصدق واملوضوعية والرؤية الواعية 
سواء في العمل العربي في املجال الصحي أو في 
غيره من املجاالت التنموية البعيدة عن الشعارات 
السياسية الرنانة التي توقفت عند الدور السياسي 
جلامعة الدول العربية وأغفلت الدور التنموي الذي 
يجب أن تقوم به مجالس اجلامعة مثل مجلس وزراء 
الصحة العرب الذي كشــف البيان الصحافي عن 
اجتماعه األخير رقم ٥٦ عن الكثير من التحديات 
التي يجب أن تعطى للتصدي لها ما تستحقه من 
فكر وجهد وإمكانيات وزراء الصحة العرب، وليس 
فقــط اهتمامهم البروتوكولي الذي ال يختلف عن 
حوائط مبنى اجلامعة وأحوال أســالك التلفونات 
وضعف اإلضاءة بها كما عبر عنها عمرو موسى 

في مذكراته.
وأعتقد جازمة أن لدى الكويت مبادرات صحية 
ناجحة يجب االســتفادة منها لتطوير العمل في 
مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك لتعزيز العمل 
العربي املشترك لوضح الصحة في مكانها الطبيعي 
كمحرك للتنمية الشاملة التي نحتاجها اآلن أكثر 

من أي وقت مضى.

التي تالمس اإلنسان، بعيدا عن عمله فال 
تؤثر على وظيفته.

واملدير الشخصاني هو الذي يتعامل 
مــع موظفيه مبا يحمله من مشــاعر، 
حســب جتاربه الشخصية معهم، فإن 
كانت جتاربه الشخصية معهم جميلة 
ومؤثرة ســيحمل لهم في داخل نفسه 
الذكريــات اجلميلة والــود والعرفان 
وســيمنحهم تقدير امتياز، وإذا كانت 
جتاربه الشخصية مؤملة حتمل املعاناة 
واحلقد واخلالفات الدائمة، فإنه سيقوم 

بإعطائهم تقدير جيد جدا أو جيد.
هذه مصيبة إذا أصبح املدير يقيم 
موظفيه حسب عالقاته الشخصية معهم 
بعيدا عن ضمير الدين وضمير الوطن.
إن تطوير التعليــم يحتاج منا إلى 
التعامل مع املعلم بعيدا عن الشخصانية، 
والتفكير في املصلحة العامة.. مصلحة 

الطلبة ومصلحة الوطن.
 فهل من مستجيب؟

اإلفطار وقبل السحر، وأحث اجلميع 
على تعليم األبناء والبنات الصغار تعاليم 
ديننا في شهر الصيام والقيام، احلافل 
ببهجة مالئكة السماوات وبتقوى عباد 
اهللا الصاحلني من خالل أداء ما أمرنا 
اهللا به، إنه شهر كرمي له حرمته وعظمة 

ثوابه جتلت بسور القرآن وآياته.
فطوبى للصائمني القائمني املعتكفني، 
في شهر التوبة والغفران.. الذي أمرنا 
املولى عز وجل فيه بصوم اللسان عن 
السيئة وليس الطعام والشراب فقط، 
وإنه شهر الفطرة والزكاة والصدقات 

والهبات.
هذا ما حثنا عليه ديننا وسنة رسولنا 
ژ ومنها مد موائد الرحمن فال يبقى 
فقير بال طعام في هذا الشهر الفضيل، 
ونريد أن تعود مبادراتنا الرمضانية 
التطوعية التي كانت تزين شوارعنا قبل 
اإلفطار بسواعد أبنائنا وبناتنا.. فاهللا 
اهللا بالعبادة ومعرفة مكانة وعظم هذا 
الشهر «شهر رمضان املبارك».. صوما 
مقبوال وإفطارا شهيا وذنبا مغفورا.

مطلوب من وزارة التجارة إعادة 
تشغيل مركز االتصال ١٣٥ على مدار 
الســاعة لتلقي شكاوى املستهلكني، 
والتجاوب معها مثلما كان في السابق 
خدمة وحماية للمستهلكني، وليس مثل 
ما هو معمول به حاليا تشغيله خالل 
الدوام الرسمي في الفترة الصباحية.

شاهدنا فرق التفتيش تقوم بجوالت 
برفقة الفالشات ووسائل اإلعالم على 
األسواق قبل أيام للتأكد من استقرار 
األسعار وعدم ارتفاعها، والسؤال الذي 
يطرح نفسه: هل رصدت الفرق زيادة 
لألســعار خالل جوالتها؟ وإذا كانت 
اإلجابة بنعــم فما اإلجراءات التي مت 

اتخاذها جتاه هذا التالعب؟
أخيرا مطلوب من اجلهات املسؤولة 
إعــالن اإلجــراءات والعقوبات التي 
ســتطول أي تاجر أو عامل يستغل 
املناسبات أو األحداث العاملية في رفع 
األســعار، بحجة زيادة الطلب وقلة 
البعض، وبذلك  العرض كما يدعــي 
سنضمن استقرار األسعار، ومنا إلى 

املسؤولني.

بامللتحني وبقول اهللا أكبر. لو أن ملتحيا 
في مكان عام كبر اهللا سبحانه بصوت 
عال، وخاصة في بالد غير اإلسالم لبث 
الرعب بني اجلموع. لألســف ربطوا 
اخلوف بذكــر اهللا على الرغم من أن 
أكثر التفجيــرات لم تتم من ملتحني 
أو فيها ذكر اهللا. ولكنه اإلعالم الهدام 
العداء لإلسالم، يعمل  والذي يضمر 

على تشويه بكل الوسائل.
عداء غير املسلمني للمسلمني غير 
مستغرب، ولكن أن يكون هناك من 
هم من بني جلدتنا ويحاربون ديننا 
فهذا ليس له تفسير، إال شخص ملبس 
عليه أو أداة مستخدمة، ألنه ملا يطعن 
بشعائر الدين هو يطعن بنفسه، واهللا 
املستعان. أنا هنا ال أتكلم عن مسائل 
اخلالف، أو بعض مظاهر الدين، ولكن 
وصل احلال بتوجيه اإلعالم لضرب 
ثوابت الدين وقيمه ومبادئه، وآخرها 
التسويق والعياذ باهللا للمثليني بذرائع 
واهية، وحجج شيطانية، وتبريرات 
بعيدة عن الواقع، ولكن نقول كما قال 
سبحانه (وميكرون وميكر اهللا واهللا 

خير املاكرين) «األنفال: ٣٠».

بسبب النفاق واحملســوبية والشللية 
والقبلية واملذهبية، وحتى ننهض بالتعليم 
يجب أن يأخذ كل معلم حقه بعيدا عن 

الشخصانية.
والشخصانية مفهوم واسع جاء من 
كلمة شخصي، واألمر الشخصي هو 
األمــر الكامن في النفس، ومنها جاءت 
العالقات الشخصية واألمور الشخصية 

ألداء الفريضة، وبعــد أن غابت عنا 
ليالي اإلحياء لصالة التراويح والعشر 
األواخر، ها نحن وهللا احلمد نستعد 
الفرائض  بحول اهللا وقوته إلحيــاء 
والســنن، ونحن نعود إلــى حياتنا 

الطبيعية وهللا احلمد.
والبد أن نشير إلى عظم ليالي الشهر 
الفضيل من إحياء الليالي بقراءة القرآن 
الكرمي، وإقامة الدروس واحملاضرات 
التي تفسر آيات الكتاب احلكيم قبل 

املخالفني الذين يتالعبون باألســعار 
بشكل علني.

هناك بعض احملالت قامت بزيادة 
ســعر بعض منتوجاتها فوق السعر 
املعلن سابقا، وأمام مرأى جهاز حماية 
املستهلك الذي لم يحرك ساكنا رغم 
شــكوى الناس املتكــررة جتاه هذا 
الغالء املصطنع، وكذلك احلال لبعض 
محالت الكافيهات قامت بزيادة أسعار 
املشروبات لديها بشكل رمزي متهيدا 

لزيادة القادم بالطريق.

وغير ذلك يكون شاذا ومنبوذا.
باملقابل هناك مصطلحات أخرى 
يســتخدمها اإلعالم ليجمل صنيعة 
اآلخرين، فعنــد تفجيرهم ألهداف 
باخلطأ كما يدعون، قالو نيرانا صديقة 
(friendly-fire)، وعند حتدثهم عن أم 
املنكرات اخلمر، أطلقوا عليها مشروبات 
روحية، وعند قيام أي شخص بعمل 
تخريبي أو إرهابي من غير املسلمني 
قالوا مسكني مضطرب نفسيا أو عقليا، 

وغيرها.
نأخذ مثاال آخر مت ربط التفجيرات 

ثمرة جهده اإلحباط، وأنه فقد أبســط 
حقوقه من ترقية أو من تقييم امتياز، 
بينما يرى املقصرين من حوله وصلوا 
القمم بسبب مدير تعامل معهم مببدأ «إن 
حبتك عيني ما ضامك الدهر»، أو بسبب 
نفاقهم ومجاملتهم وحيلهم التي اتكأوا 

عليها، فنجحوا في كسب قلب املدير.
 إننا في حالة تراجــع في التعليم 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 

والى الشعب الكويتي العزيز.
إن ليالي شهر رمضان لها شوق 
في القلب والعقل يسري مسرى الدم 
في العروق، أشــعر بهذا حالي كحال 
الذين يســتعدون إلحياء  الكويتيني 
الشعائر الدينية لهذا الشهر الفضيل، 
فبعد أن كنا نقف عدة أفراد في املساجد 

تشهد إقباال كذلك، ويجب على التجارة 
أيضا التأكد من التزمها بسعر البيع 
احملدد، وكذلــك احلال للخضار التي 

حتتاج أسعارها إلى مراقبة دائمة.
الســلع  زيادة األســعار لبعض 
الغذائية وغيرها بدأت باالرتفاع بشكل 
ملحوظ، وقبل شهر رمضان حتديدا 
رغم تطمينات الــوزارة بأن الوضع 
حتت السيطرة، ولكن ما نالحظه يؤكد 
عكس ذلك بكثير األمر الذي يتطلب 
من الوزارة تطبيق القانون على هؤالء 

كيف فقط من خالل التالعب باأللفاظ 
تتغير الرسالة التي يريد أن يوصلها 
اإلعالم. وألن مع التكرار، لهذه النوعية 
الناس،  من األخبار، تأثير على عامة 
فمن له أجندة لضرب اإلسالم، يعمل 
على تسليط الضوء على هذه النوعية 
من األخبار، ويستغل كل حدث ألجندته 
إنقاص االحترام  الشيطانية، وهدفه 
ألهل اإلسالم. ال يعلم أمثال هؤالء أن 
مثل هذا اخلبر وإن صح حجة لإلسالم، 
ألن الصورة العامة لإلمام هي التقوى 
والصالح، ومخافة اهللا، وهذا األصل 

تطوير التعليم يتطلب من املسؤول أن 
يفهم ما املقصود باملصلحة العامة، فهذا 
املصطلح عجز قادة التعليم عن فهمه 
وتعاملوا مع املعلم بعاطفة احلب والكره، 
وأصبح تقييمهم للمعلم بقدر ما يحملونه 
في قلوبهم جتاهه من مشاعر، وغاب عن 
ذاكرتهم مفهوم املصلحة العامة ومصلحة 
الوطن، ودخلوا في الذمم وحرموا بعض 
معلميهم من حقهم في الترقية وحقهم 
في تقييم امتياز، وكان االنتقام دربهم 

عندما لم مينحوا كل ذي حق حقه.
لرمبا يقــول البعض إن هذا الكالم 
مبالغ فيه، ولكن حتى لو كان ما نقوله 
يحمل نسبة ٥٠٪ أو حتى ١٪ فإن جرح 
وظلم معلم واحد مــن مائة يعني أننا 
ظلمنا وطنا كامال، فهذا الوطن ال ميكن 
أن ينهض إال بالتعليم، والتعليم عماده 
املعلم، واملعلــم ال ميكن أن يبدع وأن 
ينتــج وأن يطور من عمله وأدائه وهو 
يشعر بالظلم والقهر واالنهيار، وهو يرى 

يقول اهللا تبارك وتعالى: (شــهر 
القرآن هدى  أُنزل فيه  الذي  رمضان 
للناس وبينات مــن الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضاً أو على ســفر فعدة من 
أيام أُخر يريد اهللا بكم اليسر وال يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا 
اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون) 

«سورة البقرة: ١٨٥».
هّل علينا شهر رمضان املبارك بعد 
أن اشتقنا حلضوره وغابت روحانية 
لياليه املميزة عنا، الروحانية التي كنا 
نعيشها في ليالينا الرمضانية قبل أن 
جتتاحنا جائحــة (كوفيد-١٩) كورونا 
التي أودت بحياة الكثير ممن يعيش 
على هذه األرض الطيبة، وما حصدته 
هذه اجلائحة في العالم أجمع.. واحلمد 
هللا على نعمة رفع البالء عنا، وتسديد 
خطانا باجلهود التي قامت بها الدولة 
منذ بدايات اجلائحة وإلى اآلن ما زالت 
اجلهود مستمرة، وبهذه املناسبة أتقدم 
بالتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة 

يحل علينا بعد أيام قليلة شــهر 
رمضان املبارك، أعاده اهللا على اجلميع 
باخلير والبركات، وبهذه املناسبة أتقدم 
بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، وإلى الشعب الكويتي 
الكويت  الكرمي واملقيمني على أرض 

الطيبة.
بداية قبل الشــهر املبارك تشهد 
األسواق واجلمعيات التعاونية وجميع 
محالت املواد الغذائية إقباال كبيرا من 
قبل املستهلكني لشراء كافة املستلزمات 
الرمضانية التي يحتاجون اليها خالل 

هذه املناسبة الكرمية.
وزارة التجارة مطلوب منها تكثيف 
جوالت فرقها التفتيشــية طوال هذا 
الشــهر، وفرض ســيطرتها ملراقبة 
األســعار ومنع الزيــادة املصطنعة، 
وعمليــات الغش التجاري التي يلجأ 
إليها بعض ضعاف النفوس من جتار 

املواسم خالل هذه الفترة.
محالت بيع اللحوم خالل هذا الشهر 

اإلعالم ســالح فتاك، ال يختلف 
على ذلك اثنان، به يوجه الرأي العام، 
وتقلب احلقائق، وتســوق املنتجات 
والشــخوص واألفكار، والشركات، 
أداة  واملنظمات، والــدول. فاإلعالم 
لتسليط الضوء على احلقيقة أو جزء 
من احلقيقة أو مــا يخالف احلقيقة 

واألمثلة على ذلك كثيرة.
اإلعالم ال يحتاج دائما إلى الكذب 
خلداع الرأي العام، فهناك وسائل كثيرة 
لذلك. أبسطها اللغة املستخدمة إليصال 
األخبار. فهــذا مثال لتوضيح املقال. 
وســيلة إعالمية تنشر صورة ملتح 
تقول في اخلبر «إمام يبيع املخدرات». 
لألســف بعض ضعــاف النفوس له 
حقد على هذا الدين وهدفه محاربته، 
ويتلقف أي شيء لكي يشوه شعيرة 
من شعائر الدين، فهم يسلطون الضوء 
على بعض ممارسات املسلمني السيئة 
لم يجدوا  للدين، وإن  وينســبونها 
اختلقوا شخصيات وأصبغوها لباس 

الدين، للنيل من دين اإلسالم.
نعود للخبر والذي حقيقته هو بائع 
إمام، فلننظر  مخدرات ينتحل صفة 
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