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بداية، أشكر اجلميع على التفاعل السخي الثري مع املقال السابق 
عــن رمضان في مصر، فقد أســعدني التفاعل الكبير على جميع 
املستويات من الزمالء واملتابعني واألصدقاء من اإلخوة املصريني 
والكويتيني، وأخص بالذكر أستاذي دكتور محمود علم الدين ودكتور 
شريف اللبان األســتاذين اجلليلني بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. 
ومن هذه السيرة العبقة لهذه القامات أكمل سلسلة املقاالت، وأبدأ 
فــي احلديث عن أهل مصر في رمضان، حيث تزداد معالم البهجة 
والفرح، واحلفاوة، والكرم، والترحاب. وســأحاول أن أنقل بعضا 
مــن الطبع اجلميل ألهل مصر في رمضان من خالل ثالث صورة 

وجدتها بديعة ومؤثرة، فآثرت مشاركتها معكم أعزائي القراء..
الصــورة األولى، كانت مع خروجي من صالة التراويح، الناس 
في الشــارع، في أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل، مع خروجي 
من صالة التراويح من املسجد، وجدت عددا من الناس متجمعني، 
ويهللون ويكبرون، وحني اقتربت فإذا بي أجد في وسطهم شخصني 
يعانقان بعضهما بعضا ويبكيان بكاء شديدا، في موقف مؤثر، أثار 
فضولي ملعرفة ما السبب في هذا املوقف، فاتضح أنهما جاران من 
سنني، وقد اختلفا لسبب ما، وقد مرت أشهر طوال على خصامهما 
ومقاطعتهما لبعضهما بعضا، لدرجة تقاســم املمرات للذهاب إلى 
املســجد، فإذا ذهب هذا من طريق، ذهب جاره من الطريق اآلخر، 
حتى إذا دخل رمضان ذهب نزغ الشيطان، ودبت الرحمة في القلوب، 
وعادا وتصاحلا وتصافحا وتعانقا في صفو كاللنب وحليب كالقشدة، 

وفقا للمثل املصري في التصالح.
الصورة الثانية، فهي لــألخ والزميل العزيز واجلميل الدكتور 
حمدي طه أســتاذ اإلعالم بجامعة األزهر، الذي يخصص مطعما 
مفتوحا إلطعام املارة بجوار جامعــة األزهر منذ قرابة ربع قرن. 
وكل هــذا عزيزي القارئ، في يوم مــن األيام دخل أخي الدكتور 
حمدي إلى املدرج، فوجد الطلبة يبدو عليهم اإلرهاق والتعب، فإذا 
به يطلب إفطارا وساندويتشــات جلميع الطالب ويجلس لإلفطار 
معهــم فكان وردة منيــرة بني ألف من الورد. كمــا ينظم إفطارا 
جماعيــا جلميع الطالب الوافدين بجامعــة األزهر في كل عام مع 
حضور قيادات اجلامعة وعلى رأسهم رئيس اجلامعة املوقر، وقد 
تشــرفت هذا العام بحضور هذا التجمع اإلسالمي العاملي العظيم، 
وقد شرفت مبقابلة العديد من األجناس واألشخاص، جاءوا من كل 
حدب وصوب، ليدرســوا في منارة العلم وبلد األزهر الشريف. ال 
تكفي السطور للتعبير عن أخي الدكتور حمدي طه، لكنني أعتقد أنه 
مثال ومنوذج يجب استنساخه في مؤسساتنا التربوية والتعليمية 
في جميع الدول العربية، فهكذا يكون املربي، وهكذا يكون املفكر، 

وهكذا يكون األستاذ والداعية.
الصورة الثالثة هي فكرة الطاوالت التي يضعها املصريون في 
رمضان أمام منازلهم من أجل إفطار املارة في الشوارع، عالوة على 
الشباب الذين يتطوعون للوقوف على الطرقات لتقدمي وجبات اإلفطار 
للمسافرين، في إصرار عجيب وحماسة على فعل اخلير، يظهر من 
خالل إصرارهم على تقدمي الوجبات جلميع الركاب واملســافرين 
واملارة، إنها روح احملبة والبهجة والكرم والتســامح واإلقبال على 
فعل اخلير من أهل مصر في رمضان، وهي صورة نقية تقية، أسأل 

اهللا أن يدميها على أهل مصر الطيبني.
انتصف رمضان، وفي كل يوم أكتشف معلما جديدا من معالم 
رمضــان في مصر، فيزداد حبي لهــا وتعلقي بها، وطبعا حتى ال 
يفوتني احلديث عن طعام أهل مصر في رمضان، خاصة «امللوخية»، 
وما أدراك ما «امللوخية»، إنها قصة عجيبة وجهنمية، لكنها حتتاج 
إلى مقال آخر، مع األجواء الساحرة حلسني مصر في رمضان، وهو 
ما سيكون املقال القادم الذي يوثق رحلتنا مع رمضان في احلبيبة 

مصر، فإلى لقاء أيها اإلخوة واألصدقاء.

شهد العالم توسعا في نطاق الشــراكات بني القطاعني العام 
واخلاص في مجال الرعاية الصحية والســياحة العالجية، فقد 
دفعت جائحــة «كورونا» حكومات دول املنطقة إلى تبني تدابير 
حاسمة ومبتكرة الحتواء الڤيروس. كذلك تعزيز التعاون واالبتكار 
والتحول الرقمي في القطاع، ومتكني الشباب وتطوير مهاراتهم 

ملواجهة التحديات الصحية مستقبال.
وقد أشار تقرير شــركة (PwC) إلى ضرورة حتسني قطاع 
الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا، التي من شأنها تقليل 
تكاليــف الرعاية، وزيادة الكفاءة وتقليل األخطاء، وتعزيز رضا 
املرضــى، وإيجاد أنظمة فعالة وآمنة للرعاية، يســهل الوصول 
إليها. في حني من املتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية 
اإللكترونية في الشرق األوسط وأفريقيا، إلى حوالي ٤٫١ مليارات 

.(MDF) دوالر بحلول عام ٢٠٢٧ بحسب بيانات شركة
شركات تســتثمر في الرعاية الصحية:  تسعى شركات عاملية في مجال 
التكنولوجيا والتجزئة، إلى االستفادة من خبراتها ومواردها لدفع 
االبتــكار إلى اإلملام في قطاع الرعاية الصحية، الذي تبلغ قيمته 
تريليونات الدوالرات، كشركة أمازون، غوغل، مايكروسوفت، وول 
مارت، أوبر. ويركز رواد األعمال في الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا على رقمنه خدمات الرعاية الصحية، مع إقبال املستثمرين 
على ضخ رؤوس أموال ضخمة في القطاع. وقد جمعت الشركات 
الناشئة من حيث التمويل في مجال الرعاية الصحية في املنطقة، 

أكثر من ٧٠ مليون دوالر حتى اآلن. 
التكنولوجيا في خدمة الرعاية الصحية: تعمل دولة اإلمارات الشقيقة منذ 
فترة طويلة، على ترسيخ مكانتها كمركز عاملي للرعاية الصحية، 
وقد منا القطاع بشــكل متسارع منذ افتتاح أول مستشفى في 
اإلمارات في ستينيات القرن املاضي. ووفقا لإلحصاءات احلكومية، 
فإن هناك ٤٥ مستشــفى في القطاع العام، و٩٨ مستشفى في 

القطاع اخلاص حتى عام ٢٠١٧.
كما تشير بيانات دليل دبي لالستثمار الصحي لعام ٢٠٢١، إلى 
أنه بحلول عام ٢٠١٩، كانت ٦ مستشفيات عامة و٣٣ مستشفى 
خاصا تعمل في دبي وحدها. أما اليوم، فيعد قطاع الرعاية الصحية 
سوقا تنافسية، حيث تستثمر املستشفيات والشركات القابضة 
في التكنولوجيا، وتعقد الشــراكات لتقدمي رعاية صحية رفيعة 

املستوى للمرضى احملليني والدوليني.
كما تســتثمر بشكل كبير في قطاعي الرعاية الصحية العام 
واخلاص، وتشير البيانات املستمدة من مجلس األعمال األميركي 
اإلماراتي، إلى أنه في عام ٢٠١٨، بلغ إجمالي إنفاق اإلمارات على 
الرعايــة الصحية ٢٫١٨ مليــار دوالر، ومن املتوقع أن يكون قد 
ارتفع إلى ٣٫٢١ مليــارات دوالر بحلول عام ٢٠٢١. ووفقا للبنك 
الدولي، كانت اإلمارات تنفق، في عام ٢٠١٩، نحو ٣٫٤٪ من ناجتها 
احمللي اإلجمالي على الرعاية الصحية، مبتوســط ٨٤٣٫١ دوالرا 

للفرد الواحد.
السياحة العالجية: من املتوقع أن يصل حجم السياحة العالجية في 
الشرق األوسط وأفريقيا إلى ٣٥٫١ مليار دوالر بحلول عام ٢٠٢٦، 
مقابل ٩٠٠ مليون دوالر في عام ٢٠٢١، ومن وجهات الســياحة 
العالجية املعروفة تقــع في املغرب «رمال مزروكة» وهى إحدى 
بوابات الصحراء اجلميلة في شرق املغرب، األردن «البحر امليت»، 
مصر «واحة سيوة»، السعودية «العيون احلارة بجازان»، اإلمارات 

«املبزرة اخلضراء».

هم من بني جلدتنا، يتلون كتاب 
اهللا تعالى، ولكن ال يجاوز حناجرهم!:

٭ دعاة التطبيع اإلسرائيلي: حتدث القرآن 
الكرمي عن مكائد بني إسرائيل وخبثهم 
ونقضهم للعهــود وقتلهم لألنبياء 
يكنون  الناس، وهم دوماً  أشــرف 
العداوة للمؤمنني! وصدق اهللا ورسوله، 
فها هم اليوم نســخة من أسالفهم، 
يغتصبــون حقوق الفلســطينيني، 
ويدنسون مقدسات املسلمني، وهم من 
وراء إدارة البغضاء والفساد العاملي! 
فلعنهم اهللا تعالى وحّذر من مواالتهم 
ومودتهم، فقد ذكروا في القرآن الكرمي 
نحو مائة وثالثني مرة، كما لم تتكرر 

قصة أخرى!
٭ دعاة املثلية والفواحش: ضرب مثالهم 
قصة قوم لوط وكيف كانوا يصرون 
على إتيان الرجال شــهوة من دون 
النساء مخالفة للفطرة السليمة، وحذر 
القرآن من الشهوات احملرمة الفواحش 

والزنى!
القرآن  اليوم يتجاسرون على  وهم 
السخيفة  املبررات  الكرمي، بتسويق 
للغافلــني بعناوين براقة  وتزيينها 

مزيفة. 
من مصادرة احلقوق  ظلم الناس:  ٭ 
اآلدمية، وانتهاك النظام القرآني في 
اإلرث بني األرحام، وتناسي الفضل 
بني األزواج، واالعتداء على األموال 
العامــة واخلاصة باحليلــة والربا 
احملرم، واحلكم بغير العدل في الدماء 
واألعراض، يتعامــون عن محاذير 
القرآن الكرمي: فمن قتل إنساناً بغير 
حق أو فساد فكأمنا قتل الناس جميعا!

< < <
نقل عن بعض الصاحلني «كم من 

قارئ القرآن والقرآن يلعنه».
وعن أمير املؤمنــني اإلمام علي 
گ: «من قرأ القرآن من هذه األمة 
ثم دخل النــار فهو ممن كان يتخذ 

آيات اهللا هزوا».

عندمــا تخطئ أي حكومة في أي 
دولة بالعالم، فإن الشــعب يحاسبها 
بأدوات الرقابة واحملاسبة، والتي قد 
تصل إلى طرح الثقة، ولكن هناك ملفات 
مهمة تشهد بفشل من يديرونها عامليا 
مبا يســتوجب محاسبتهم عن مثل 
تلك اإلخفاقات، ومن األمثلة على ذلك 
أزمة الواليات املتحدة ودول الغرب مع 
روسيا واحلصار واملقاطعة ألوكرانيا، 
وهناك أيضا أزمة الوقود وأســعار 
السوق العاملية، أما عن ملفات العراق 
وسورية وليبيا واليمن فإن احلديث 
عنها وعن تداعياتها يحتاج إلى مجلدات 

كبيرة.
ووسط ذلك كله فإن املنظمات التي 
تتولى قيادة العالم منذ احلرب العاملية 
الثانية وحتى اآلن مشغولة بالشجب 
واالستنكار اإلعالمي العاملي والتلويح 
باملزيد من إجراءات املقاطعة ولم يشهد 
العالــم أي جديد في ملفات اإلرهاب 

العاملي في املناطق املختلفة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو متى 
وكيف نحاسب عن تلك اإلخفاقات أو 
الفشل من جانب من يديرون العالم 
دون التحقق من لياقتهم الطبية لهذا 
العمل من خالل كشوفات طبية دولية 
العدوانية من  امليول  الستبعاد ذوي 
مقاعد اتخاذ القرار حلماية البشرية 
التي ال تعود باخلير  من تصرفاتهم 

على اجلميع.
وال ننسى أن هناك قرارات مدمرة 
اتخذها قــادة دول واتضح بعد ذلك 
عدم أهليتهم النفسية للقيادة، فجلبوا 
الدمار لشعوبهم وألوطانهم وللعالم مثل 
احلرب العاملية الثانية وإطالق القنابل 
النووية على هيروشيما وناجازاكي في 
اليابان وحرق آبار النفط الكويتية من 
جانب الغزو العراقي الغاشم وغيرها 
من اجلرائم التي سجلها التاريخ في 
صفحــات اخلزي والعار الســوداء 
وبأحرف مــن دماء أريقت بدون أي 

مبررات منطقية.
فلمــاذا ال توجــد طريقة لتقييم 
صحــة القــادة النفســية والعقلية 
وصحــة قراراتهم قبــل أن يدمروا 
العالم بتصرفاتهــم وقراراتهم التي 
قد تكون بســبب مصالح خاصة ال 
تعود بالنفع على اجلميع، وممكن أن 
البشرية  حتدث أضرارا فادحة على 

وعلى البيئة والصحة.

واألفراد الداعمني للعدو الصهيوني 
احملتل، فاملقاطعة اإلسالمية لتلك 
الشركات ستهز مواقفهم وتؤثر 

بهم أقوى تأثير.
أما السالح الرابع فهو من خالل 
التوعية وإعداد جيل يعشق املسجد 
األقصى ومؤمن بالصالة فيه قبل 

املمات يدافع عنه ويرتبط به.
والسالح األخير هو من خالل 
الضغط على احلكومات اإلسالمية 
املطبعة من العدو احملتل وإعادتها 
إلــى الطريق الســليم في قطع 
العدو، وهناك  العالقات مع ذلك 
مناذج لبعض األنظمة التي طبعت 
ثم قاطعت العــدو، فالعودة إلى 
الطريق الصواب مسلك الناجحني.
وختاماً، أدعو اهللا ســبحانه 
وتعالى في هــذه األيام املباركة 
أن ينصر إخواننا املجاهدين في 
أرض املقدس، وأن يفرج عنهم، 
وأن يوفقنا للصالة في املسجد 
األقصى محــرراً بإذن اهللا وفي 

القريب العاجل.

جرمية العارضية، فهذه الكاميرات 
ال تكلف إال مبلغ بسيط ال يتعدى 
املائة دينار لعدد اثنني كاميرا على 
باب املنــزل، فكل مواطن خفير 
حلفظ األمن مــن أجل احلد من 

اجلرمية.
٭ الدوريــات اجلديدة: أمتنى من 
العام احملافظة على  قطاع األمن 
هذه الدوريات ســواء بالصيانة 
أو نظافتهــا ألنها هي  الدورية 
املظهر احلقيقي لوزارة الداخلية، 
فهي جتوب جميع الشوارع في 
احملافظــات الســت، أمتنى أن 
يتم وضع نظام تســليم وتسلم 
له شخص مسؤول عن  ويكون 
العمليــة، ويعاقب كل من  هذه 
يهمل الدورية التابعة له بخصم 
من الراتب باإلضافة إلى العقوبة 
االنضباطية، ويفضل أن يصدر 
قرار ينظم ويوضح هذه العملية.

القليل وأضع لهم «القطط» القليل، 
في إحدى األواني البالســتيكية. 
حني فرغت من طعامي أخذت ذاك 
الصحن األبيض وذهبت به مباشرة 
إلى موقع القطط، بحثت عنهم لكنني 
لم أجدهم، تركت وجبتهم املتواضعة 
على أمل أن آتي قي الصباح ألجد 
الصحن فارغا كدليل على تناولهم 

وجبتي املتواضعة.
لكن اهللا َمــنّ علي بأال انتظر 
كثيرا، فمجرد ابتعادي قليال عن 
موقعهم، سمعت القطة األم تنادي 
أبناءها الصغــار، كالتي تخبرهم 
بوجــود الطعام، فرحــت فرحا 
شديدا، لم يجعلني اهللا أن انتظر 
إلى الغد ألرى صنيع ما عملت، بل 
جاء الشكر سريعا جدا، فوجدت 
االمتنان والشكر في مواء قطة، كان 
كافيا وشافيا بالنسبة لي، فلذلك 
أقول: احلمــد هللا في بيتنا قطة، 
وهنا يأتي دوري ألشكر اهللا على 
هذه الفرصة، فهو بال شك يحب أن 
يشكر ويحمد على كل نعمة ورزق.

يدعم القضية من معلومات وصور 
وڤيديوهات حترك الشارع وتؤثر 
فيه، واستضافة الفلسطينيني في 
«اليف إنســتغرام» فهو إحدى 
الوسائل املباشــرة للنقل احلي 

للقضية وربط املتابعني فيه.
فاليوم اجلميع منا ميلك أدوات 
إعالمية مؤثرة ال يستهان بها إذا 

استثمرناها بشكل إيجابي.
الثالث هو السالح  الســالح 
الشركات  االقتصادي ومقاطعة 

الظلمني، حتى  للنظر في هذين 
العدل  أن  الوزارة  يحس ضباط 

سيطبق على اجلميع.
٭ كاميــرات املنازل: اســتفادت 
الداخليــة، وباألخــص  وزارة 
املباحث اجلنائيــة، من تركيب 
كاميرات املنــازل كثيرا، خاصة 
في اجلرائــم الغامضة، وآخرها 

عن أبنائهــا الصغار، وفي املقابل 
جتد بعض األمهات من بني البشر 
تضحي بكل شيء وفي أول القائمة 
أوالدها في سبيل راحتها أو حروبها 
الشخصية املريضة، لن أطيل عليكم 
باملقارنات بني القطط والبشر، ألننا 
سنفوز بال شك وما ذكرته حاالت 

نادرة لكنها لألسف موجودة.
ال أعلم ما هو الشيء الذي جعلني 
أتذكر قطتنا وأطفالها األربعة اليوم 
على وجبة الســحور، فكنت آكل 

االجتماعي والتي أثبتت أنها من 
أقوى األســلحة تأثيــرا بالعدو 
القضية  الصهيونــي ونشــر 

الفلسطينية.
الشــيخ جراح» أحد  و«حي 
األمثلة والنماذج على أهمية الدعم 
اإلعالمي وإحيــاء هذه القضية 
وتعريف الناس بها والذي أوقف 
تهجير الفلسطينيني من ذلك احلي.
الدعم في وســائل التواصل 
االجتماعي يكون من خالل نشر ما 

اجلديدة أيضا محتاجة إلى ضباط.
الثاني: هنــاك أربعة ضباط 
عقداء لم يرشــحوا مع زمالئهم 
لرتبة عميد أيضا نظرا لتخلفهم 
فــي الترقية الســابقة من رتبة 
إلى عقيد بســبب مقابلة  مقدم 
جلنة االختيار التي ظلمت الكثير، 
نتمنى من الوزير تشكيل جلنة 

واليوم أنا حظيت بذلك الشعور، 
رزقت قطة تعــودت على زيارة 
منزلنــا بأطفال صغار، وكان من 
حظنا أن ولدتهم في بيتنا، حتديدا 
في موقف سيارتي املعتاد، أراهم 
كل صباح حني أذهب إلى عملي، 
يهربون فزعني راكضني ألمهم التي 

تقف دفاعا عنهم. 
أعجب من شجاعة األم والتي 
رغم صغــر حجمها وضآلتها إال 
أنك تراها تدافع بكل قوة وشراسة 

وســط مشــاهد األعمــال 
اإلجرامية للعــدوان الصهيوني 
احملتل في املسجد األقصى وباحاته 
من اعتداء وحشي على املصلني، 
كبارا وصغارا، رجاال ونساء، دون 
أي مروءة أو إنسانية وفي شهر 
رمضان، وذلك بالتزامن مع عيد 
الفصح اليهودي ورغبتهم بذبح 

قرابينهم في املسجد األقصى.
أقف وتقف الشعوب العربية 
واإلسالمية جميعا متسائلني: ماذا 
يحتاج منا الفلسطينيون؟ وبعد 
التفكير والسؤال والتأمل، جند 
أن دورنا ومســؤولياتنا كبيرة 
ومهمة لنصرة القضية الفلسطينية 
واملشاركة في اجلهاد من خالل 

عدة مسائل.
أولها السالح اإلمياني من خالل 
الدعاء لنصرة األقصى وهو من 

أهم األسلحة التي منلكها.
أما السالح الثاني فهو السالح 
اإلعالمي والتوعية والشــجب 
واالستنكار عبر وسائل التواصل 

تطرق النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف 
في أول حديث له في يوم االستقبال 
الذي أعد مبناسبة نيله الثقة الغالية 
السياســية، حتدث  القيادة  من 
عن الظلم واملســاواة بني جميع 
ضباط الوزارة، وإليك منوذجان 
من الظلم وعدم املساواة، راجيا 
النظر فيهما وإنصاف أصحابهما، 
وهذان النموذجان معروفان لدى 

شؤون القوة.
األول: هنــاك نحو ١١ عريفاً 
ورقيباً مت استبعادهم سنة ٢٠١٩ 
الدورة لنقص مدة خدمتهم  من 
شهرا واحدا فقط، ومت استبعادهم 
سنة ٢٠٢١ نظرا الستبعادهم سنة 
٢٠١٩، نتمنى النظر بعني العطف 
لهــم وإدخالهم في دورة خاصة 
لهم، فاملخافر محتاجة والدوريات 

كلنا يسعى لفعل اخلير بشتى 
أشكاله وأنواعه، يبذل ويعطي ماال 
أو عطفا، أو كلمات، كل على حسب 
طاقته وقدرته ووقته، والكثير منا 
ينتظر رد الفعل الذي يشعره ولو 
بالقليل بأنه أنفق ما أنفق في مكانه 

الصحيح.
وقد جند هذا الرد في أشكال 
وأوجه عديدة، نلقاه في ابتسامة 
صامتة ممتنة مــن احملتاج، وقد 
جندها في يد رفعت إلى الســماء 
تدعو لك، حتى ولو لم تسمع دعاءه 
وكلماته. وغيرها من األشــكال 
واألوجه، الهــدف الوصول لذلك 
الشعور الذي يشعرك بأنك بذلت 

ملن يستحق.
لكن ال يحظى الكل بذلك الشعور 
اللحظات، فحصولك عليه  وهذه 
نعمــة أخرى من نعــم الرحمن 
الرحيم، وبالطبع لن مينعنا غياب 
االمتنان عن فعل كل ما هو خير، 
سيبقى ويظل من شيمنا وصفاتنا 

بإذن اهللا تعالى.

أرجوحة

رمضان 
في مصر (٢)

أ.د.مناور بيان الراجحي

رؤى اقتصادية

مستقبل الرعاية 
الصحية.. والذكاء 

االصطناعي
hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

محطات أمنية

وزير الداخلية 
واملساواة

اللواء م.إبراهيم النغيمش

على وسائل االجتماعي بني حماية 
املستهلك وبرامج حوارية إعالمية، 
وال ننسى اإلعالنات والدعايات 
في الطرق والشوارع عبر ثيمات 
ورسائل مقتضبة لتوعية املواطن 
واملقيم حفاظا علــى االقتصاد 
الكويتي الذي يبدأ من شراء املنتج 
وبيعه، ومعرفة صنوف االحتكار 
أين وكيف وطرق تقدمي الشكوى 

للمعنيني؟
إن هــذه البــادرة من وزارة 
إدارة  الكويتية جتــاه  اإلعــالم 
حماية املســتهلك بــادرة طيبة 
ومفيدة اجتماعياً للجميع، ونأمل 
املواطن  أن حتقق سقف طموح 
الكويتي املستهلك وترضيه بعدم 
املساس بجيبه وقوته، فمن خالل 
مروري في بعض املوالت التجارية 
وجدت أســعارا خيالية ألصناف 
استهالكية قد تكون ثانوية مبئات 
وألوف الدنانير، وننتظر من وزارة 
اإلعالم تقدمي إعــالم اقتصادي 
هادف للجميع، بالتعاون بني وزارة 
اإلعالم وإدارة حماية املستهلك 
بادرة إعالميــة كويتية حلماية 
املستهلك الكويتي وحتى املقيم.

ومرضية للمواطن الكويتي، فماذا 
عن شكل التعاون املرجو من وزارة 
اإلعالم الكويتية بالتعاون والدعم 

حلماية املستهلك؟
إن األفــكار اإلعالمية البناءة 
التي من شأنها ترضية املواطن، 
الشــارع  تكــون بقياس نبض 
حول املســتهلك وممــا يعاني 
الشكاوى  إلى  منه واالســتماع 
واالســتفادة من اآلراء بصناعة 
احملتوى اإلعالمي احمللي املناسب، 
باإلضافة إلى مناقشــة مثل هذه 
األمور والقضايا احمللية بالنسبة 
جليب املواطن عبر اللقاءات املرئية 

رسائل إعالمية تبني كيفية التأكد 
من صالحية املنتج، وسعر املنتج 
التعريف  إلى جانب  االستهالكي 
بسبل اســتغالل بعض األسواق 
لألســعار، وأن يتعرف املواطن 
واملقيم على هــذه املفارقات في 
األسعار واجلودة، كما أن التبليغ 
املباشــر على حماية  واالتصال 
املســتهلك أمر ضروري وتفنيد 
الشكوى والتحرك من قبل اجلهات 
املعنية وعدم التأخر في ضبط هذه 
املخالفات املوجودة فعال، وكثير من 
يتوجه لالتصال بحماية املستهلك 
وقد ال تكون هناك ردود سريعة 

شهدنا خالل الشهر اجلاري، 
شــهر رمضان املبــارك، تفاوتاً 
الغذائية ومنها  في أسعار السلع 
ما ال يرضــي املواطن الكويتي، 
وبني التسليم واالمتعاض، قرأت 
بعض البوستات التي نشرت تفيد 
العقار بأسعار  بترشيد ســوق 
أعلنت عنهــا وزارة  مختلفــة، 
التجــارة والصناعة مؤخرا على 
وسائل التواصل االجتماعي، وما 
زال املواطن الكويتي يطمح دائما 
إلــى أن تعي اجلهــات املختصة 
اخلروق التي متس جيبه وقوت 

أسرته ومستقبل عياله.
تأتــي اخلطوة  وفي احلقية 
بالتعــاون الثنائي بــني «وزارة 
بالتوقيع على  اإلعالم» ممثلــة 
التعاون بشــخص وكيل وزارة 
اإلعالم، مع «إدارة حماية املستهلك» 
بهدف التنســيق لبــث التوعية 
واإلرشــاد على أن تقدمه وزارة 
اإلعالم في قوالــب ومحتويات 
إعالمية حتمل رسائل هادفة لتوعية 

املستهلك الكويتي واملقيم.
ويجب أن تأتي التوعية جلميع 
شرائح املجتمع، وتكون عن طريق 

سلطنة حرف

اإلعالم الكويتي 
يبادر حلماية 
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