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مواسم الرحمن 
أمن وأمان واطمئنان

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

تبرعك خدعة 
أم حقيقة؟!

حديث اجلمعة

محمد العويصي

وزارة التجارة، مطلوب منكم إنقاذ املواطنني واملقيمني، 
وإال فعليكم مبغادرة املشــهد بسالم إذا لم تستطيعوا 
فرض القانون على جتار األزمات الذين كل فترة وأخرى 
يختلقون لنا أزمة، تارة شح البيض وأخرى أزمة الطماط 
وارتفاع أسعارها، هناك أزمة تلوح في األفق، تعاني منها 
مراكز التموين وال نرى أي تدخل من قبل املســؤولني 
سواء في الوزارة أو أي جهة مسؤولة أخرى فيما يتعلق 
بعدم توافر الدجاج في أفرع التموين بشكل مستمر رغم 
استحقاق املواطن له بشــكل شهري دون أي نقصان 

ألي صنف. 
املعروف أن مثل هذه األزمة يجب أال متر على أفرع 
التموين، خصوصا أنها ملتزمة باتفاق رسمي مع الشركات 
املوردة لتوفير الدجاج بكافة أنواعه وأحجامه في جميع 
افرع التموين بشكل مســتمر مهما حصل من أزمات، 
حيث اكد املســؤولون واخلبراء في وزارة التجارة، في 
تصاريح سابقة، أن املواد الغذائية تغطي احتياج املستهلك 
ملده أكثر من ٦ أشــهر، ولكن املالحظ أن التصاريح لم 

تصمد أمام مفتعلي األزمات.
هل يعلــم وزير التجارة أن افرع التموين تعاني من 
هذا النقص في الدجاج وفي املقابل جند السلعة نفسها 
متوافرة في اجلمعيات، ولكن بسعر خيالي، في إشارة 
إلى وجود خلل كبير يجب على الوزارة معاجلته، ومعرفة 
أسبابه، األولى على وزارة التجارة عدم التساهل في مثل 
هذه األمور، وإلزام التاجر بتوفير السلع بشكل مستمر 
وعدم إيقاف صنف معني وفي املقابل تغريق اجلمعيات 
بكل األنواع، ولكن بسعر ضعف سعر البيع في التموين 

بحجة صعوبة االستيراد، ونظرا لألوضاع العاملية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعاني من شح في 
الدواجن ولدينــا العديد من املزارع موزعة على مربيها 

أين إنتاجهم في ظل هذا النقص املفتعل؟!
يجب على املسؤولني في الوزارة تطبيق أشد العقوبات 
بحق الشركات التي تقوم بحجب بعض املواد الغذائية عن 
أفرع التموين والتعاقد مع شركات أخرى ألنه من غير 
املعقول أن يعاني املواطنون وتستنزف جيوبهم بسبب 

غياب اجلانب الرقابي جتاه مثل هذه األمور. 
لذلك بات من الضــروري توفير الدجاج حتديدا في 
أفرع التموين مثل ما كان عليه في السابق بجميع أحجامه 
وأنواعه، وعدم إجبار املســتهلك إذا توافر نوع معني أو 
حجم كبير بحجة النقص الذي أساسا غير موجود، ولكن 
مت ابتداعه من قبل بعض جتار األزمات حتى «يشفطون» 
جيوب الناس في ظل صمت وزارة التجارة جتاه هذا الغالء 
املصطنع الواضح للعيان وال يحتاج إلى من يرشدكم.. فّعلوا 
أدواتكم الرقابية وحاسبوا وال تتراجعوا أمام املستغلني، 

ومنا إلى من يهمهم األمر.

ال أحد ينكر األثر اإليجابي والفوائد الكثيرة من مواقع 
التواصل االجتماعي ملتابعة املواقع التي تعم باخلير والفائدة 
على اجلميع، فكم من ضال هدته نصيحة أحد املشــايخ 
في مواقع التواصل االجتماعــي، وكم من مريض وجد 
العالج الشافي له بعد أن عثر على الطبيب اجليد، وكم من 
معلومات قانونية وإدارية اكتسبها الكثيرون من مواقع 

التواصل االجتماعي.
بيد ان ذلك األمر ال ينفي أن هناك مندسني ظهروا مع 
ظهور قنوات التواصــل االجتماعي حتى يزرعوا الفتنة 
سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدولي، والهدف 
هو أن يؤثر طرف على آخر سلبيا فينتقم منه بالتشهير 
به في مواقع التواصل االجتماعي أو التأثير على شعبية 
احلكومات لتقليب الشارع عليهم حتى ال ينعم هذا البلد 
باألمان واالستقرار أو لزرع الفتنة بني شعوب العالم للتأثير 

على مصالح الدولة العليا املستهدفة من هذا التأجيج.
وهناك حقيقة أناس تتصرف من تلقاء نفسها أي أن 
تبث ڤيديو أو خبرا كاذبا بهدف التشويش والتأثير أو أن 
تشتم شــعب بلد معني لزرع الفتنة وهنا في هذه احلالة 
يكون الدافع شخصيا، أي أن هذا اإلنسان سوداوي وسيء 
ويحب أن يعبر عن آراء جتول في رأسه ألن هناك خلال 

ما في دماغه ليس إال.
إال أن هناك األخطر من التصرف الفردي أال وهو أن 
تكون هذه املواقع املؤججة واملدعومة من جهات غير معلومة، 
وهنا علينا التوقف والشعور باخلطر الذي بات يحدق بنا 
ألنه بالتأكيد التصرف الفردي مردود عليه بتنفيذ أحكام 

قانون اجلزاء على املخالف فيتم الردع.
ولكن املواقع التي متول من جهات ال نعرف مصدرها 
وال نستطيع الوصول إلى أفرادها حملاسبتهم هنا يتوجب 
على مجلس وزراء الداخلية العرب التحرك السريع لتوحيد 
اجلبهة األمنية العربية والدولية للتصدي ملثل هذه اجلهات 

التي باتت تؤثر على الكثير من الدول.
فنحن ال ندعم حكومات ضد شعوب وال ندعم شعوبا 
ضد حكومات، فالهدف هو نزع بذور الفتنة وعدم التأثير 
على املسار األمني واالستقرار الذي نأمل أن يشهده العالم 
أجمع حتى نتمكن مــن النجاح واإلجناز وحتقيق فوائد 

للبشرية من االختراعات العلمية املفيدة.
فما فائــدة أن تندلع احلروب وتســيل الدماء وزرع 
الشحناء بني شعوب العالم أو تدمير بلد بانشقاق الصف 
الداخلي لديه فتندلع احلروب وتتأثر الدولة واستقرارها 
وميوت شعبها ولنا في األحداث الذي شهدها العالم العربي 
منذ أحداث الربيع العربي فــي ٢٠١١ وحتى اليوم فهناك 
العديد من الدول العربية حلقها الدمار ولم تســتقر حتى 
اليــوم، واملتضرر األول هو االســتقرار األمني في ذلك 
البلد ومستقبل الشــعب وتضرره على الصعيد األمني 

واالقتصادي.
وباألخص إن هناك العديد من املشكالت الدولية التي 
تؤرق في املقابل الدول املستقرة وتتأثر سلبيا بالتالي من 
اضطراب دولة مــا أال وهي قضية الالجئني وهي قضية 
لم تتمكن األمم املتحدة من القضاء عليها ألنها قد تكون 
بتســلل لهذه الدولة فيكون هــؤالء األفراد الجئني غير 
شرعيني وبالتالي يتهدد أمن واستقرار تلك الدولة املستقرة.
وبالرغم مــن أن القانون كفل حق الالجئني ولكن إلى 
متى يكون هناك الجئون حول العالم مشردون يتركون 
أوطانهم وديارهم ألجل ماذا؟ ألجل أن هناك جهات تريد 

تدمير بلد ما وشعبه وزرع الفتنة.
لذا فعلى الرغم من حرصنا الشــديد على دعم مواقع 
التواصل االجتماعي التي تعــم بالفائدة على املجتمعات 
والشــعوب نطالب بتكثيف اجلهود الدولية لضبط تلك 
اجلماعات املؤججة والتي تعمل علــى إثارة الفتنة حتى 

ننعم بالسالم واألمن.

تتسارع األيام والشهور واألعوام 
لم تشــهده  والدهور، بتســابق 
وتتوقعه العقول واألفئدة واألبدان، 
لدرجة يتساءل معها اإلنسان ألخيه 
اإلنسان في عاملنا اليوم: هل معقول 
ما يــدور في العالــم بتحوله إلى 
«قرية صغيــرة» متقاربة القارات 
والعواصم والصناعات والتقنيات 
متيزا وإبداعا للتفاهم والتواصل، 
عبر أجهزة متطورة واستخداماتها 
لألفضل واجلديد في مجاالت الطب 
والطيران والتعليم وصحة األبدان 
وغيرها في عالم التقدم والتناغم 
بالعمــران، لتبهــر األمم احلديثة 
غيرها من األمم في صناعة الطب 
والتعليم والتعلم بكل ما هو جديد، 
وتسويقه كتصدير األدوية للعالم 
املتخلــف عنها مثال عبر القارات، 
للتحكم بإجنازاتها وتطبيقها على 
األمم األقــل تطورا بأعلى األثمان 
مع التحكم فــي أمراضها وعافية 
أجسادها، على حساب دماء وأموال 
شعوبها، عالجا ناجحا بفضل ذلك 
التقدم على شعوب التزال تعاني 
قلة رغيف اخلبز اليومي لشعوبها 
املنهكــة حروبا وكــوارث بيئية 
وطبيعية تعانــي الكثير منها وال 
جتارى في مســتوياتها املذكورة 

لتعالج بها مشكالتها.
املتقدمة تستغل  الدول  أن  كما 
تقدمها في مختلف العلوم األخرى 
من اإلبــرة حتى الصاروخ متعدد 
األركان واملهام تســاومهم عليه 
بكل األحوال، مثال متواضع ملعاناة 
أمم االستهالك، وعيشة االعتماد 
علــى اآلخرين «نأكل مما يزرعه، 
أو يصنعه، أو يتميز به اآلخرون 

عنهم».
هكذا تعيــش باقي أمم األرض 
العتمادها على اآلخرين، كما تقول 
تقاريــر حرب أوكرانيــا وبروز 
معاناة حكومتها لشراء حاجتها من 
جمعياتها األقرب للسكن وزحمة 

مواصالتها كما نعيشه اليوم.
تنتبــه مواقع فرســاننا  هل 
خلطورة ما يحصل عندنا ما دمنا 
نكافح للقمــة العيش األمني علينا 
في حال توفيــر حاجات األطفال 
ونعني كل مراحلها وكذلك العالج 
والسياحة والتعليم الراقي، كما تدق 
أجراس خطورتها بسالمتكم ومكافأة 
متقاعديكم األوفياء بكبر ســنهم 
وإخالصهم عمال وعمالة باحلرب 

والسالم.

كتبت مرارا وتكرارا في صحيفة 
التســول  «القبس» عــن ظاهرة 
املنتشرة في أغلب مساجد الكويت 
وضواحيها، وبفضل من اهللا سبحانه 
وتعالى ثم بجهود االخوة املسؤولني 
الكرام في وزارة األوقاف والداخلية 

«قلَّت» هذه الظاهرة في املساجد.
نســمع بني فترة وأخرى عن 
النفوس يقومون  «بعض» ضعاف 
بجمع التبرعات النقدية في املسجد 
لألعمال اخليرية كبناء مســجد او 
كفالة يتيم من دون اذن من وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
وترخيــص من وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمل، ويعتبر ذلك 
مخالفة صريحة مليثاق املســجد 
الذي أقرتــه وزارة األوقاف وأكد 
عليه وزير األوقاف األسبق د.فهد 
العفاسي بقوله: إن وزارة األوقاف 
وضعت اإلجراءات اجلزائية، وآلية 
تدرجها وتطبيقها عند ارتكاب أي 
مخالفة، لكي تكون رادعا ألي تهاون 
أو تقصير قد يطرأ على العمل من 

امام او خطيب أو مؤذن.
ومساهمة منا في القضاء على 
جمع التبرعات النقدية في املسجد، 
اقتــرح علــى وزارات األوقــاف 
والشــؤون والداخلية وضع خط 
ساخن لتلقي الشكاوى من املصلني 
واإلبالغ عمن تسول له نفسه جمع 
التبرعات من دون ترخيص من قبل 
اللهم قد بلغت،  اجلهات املختصة، 

اللهم فاشهد.
اقرأ واتعظ: عن أبي هريرة ے 
أن رسول اهللا ژ قال: «آية املنافق 
ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا اؤمتن خان»، متفق عليه.

إطاللة

شّح الدجاج 
في التموين والرقابة 

«سايلنت»
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

مندسون يريدون زرع الفتنة 
حتى ال يعّم السالم

عزه الغامدي

مجاالت متعددة مثل الصحة والتعليم 
ويجب أن تكون القرارات من منطلق 
رؤية واعية متطورة وليست قدمية 
بطراز األبيض واألسود دون تطوير 

أو حتديث. 
وإن لم يكن هناك حتديث لإلدارة 
في التعليم والصحة كأولوية تنموية 
وكالتزام فإن اإلدارة باألبيض واألسود 
ستســود في مناخ داعــم للهبوط 
القيادية  املواقع  بالباراشــوت على 
مبستوياتها املختلفة دون أدنى تدريب 
على الهبوط اآلمن للجميع مما يؤدي 
إلى عرقلة التنمية والهدر في املوارد 
املاليــة. وبينما يتحــدث الكثيرون 
اآلن عن الذكاء االصطناعي والثورة 
الرقمية واإلدارة الذكية فإننا ما زلنا 
نرى من هم يصرون على التمسك 
باألبيض واألســود دون تطوير أو 
تنمية ويجب أن يختفي ذلك تدريجيا 
لنواكب املستجدات العاملية ولتحقيق 
التنمية الشاملة على جميع املستويات.

احللول الترقيعية من املستحيل ان 
حتل ازمة املرور دون ان يتم تعديل 

القانون وتغليظ الغرامات.
احد اهم اســباب االختناقات في 
الكويت هو التغاضــي عن االلتزام 
بالقانون كتجاوز اخلطوط االرضية 
املمارسات وليست في  وغيرها من 
كثرة اعداد الوافديــن الذين لديهم 

رخص سوق كما يروج البعض.
ندرك عظم املهام واملسؤوليات 
وامللفات امللقــاة على عاتق النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد النواف ونعلم 
مدى اهتمامه بقضية املرور وآمل 
ان يبدأ العالج بطرح قانون جديد 
للمرور على املجلس واستعراض 
حجم املآسي وكلفة احلوادث املترتبة 
تلقى  القانــون حتى  على مخالفة 
التعديالت املوافقة من قبل البرملان، 
هذه القضية نحملها في عهدة الوزير 
وبإذن اهللا قــادر عليها، حفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه 

غير أن احلدائق أصبحت مهملة بشكل 
مقزز يدل على مستوى حرص املسؤولني 

على هذه املنشآت وأهميتها.
وكذلك املراكز الثقافية املهيأة ملمارسة 
القراءة والفعاليات العامة من رسم وتعليم 
وموسيقى ومحاضرات وورش فنية 
وعلميــة، فهذا املواطن بهذه الرغبة ال 
يطلــب الكثير، إمنا هي مقومات حياة 
جيــدة ميكن معها تقبــل عدم جلوئه 

للسياحة في أوقات كثرة من السنة.
االســتثمار في اإلنسان (املواطن) 
في هذا البلد يعد أهم تنمية مستدامة 
من شأنها حتقيق العائد املرجو خالل 
السنوات املقبلة، فهل تبدأ به؟ فقد رأينا 
السعودية هذا  العربية  اململكة  جارتنا 
األسبوع حتصد جوائز (آسيف ٢٠٢٢) 
في مجاالت مثل العلوم والطاقة وغيرها، 
مما أبهرنا جميعا ويجب أن يكون محفزا 
لنا كي جنعل املواطن الكويتي في املراكز 
األولى عامليا باجلهد والتركيز والقرار 

املناسب.

واحلضارة والنهضة تستندان إلى 
أركان أساسية ال تنهض الشعوب إال بها، 
ويأتي في طليعة هذه األسس النواحي 
التعليمية واملعرفية، لذا يجب االهتمام 
بالعلم واملعرفة واحلرص على تطوير 
املناهج املدرســية واستحداث مناهج 
جديدة مبا يتناســب مع روح العصر 
واالنفتاح علــى العلوم التكنولوجية، 
مع مراعاة كل ما هو ذي فائدة ومنفعة 
للمجتمــع، مع احملافظــة على القيم 
والعادات والتقاليد واالهتمام بقطاع 
الشباب، فهم عدة املستقبل والثروة 
البشرية احلقيقية ونعلق عليهم الكثير 
من اآلمال الكبار، ومع احملافظة أيضا 
على التــراث الكويتي وهوية األجداد 

واآلباء.
بوحدتنا الوطنية نستطيع مواجهة 
التحديات واألزمات، ونعلم جيدا أن هناك 
أعاصير تعصف باملنطقة  حتتاج منا 
الى الكثير من التماسك ونبذ اخلالفات 
وااللتفاف حول قيادتنا السياسية بروح 
األسرة الواحدة، وقد يحتاج األمر إلى 
اإلصالح ومحاربة الفساد وتثبيت الدعائم 
الدميوقراطية ومواد الدستور، فالكويت 
أمانة في أعناقنا جميعا حتى تظل بالدنا 
واحــة أمن واســتقرار ورافدا للخير 
والعطاء والســالم، وملزيد من التقدم 
والنهضة واملكانة املرموقة بني العالم.

لدعم اتخاذ القرار احلكيم والصائب؟
 ولكن وســط هذا كلــه مازالت 
بعض القرارات واألساليب في اإلدارة 
تعطي انطباعا بأننا مازلنا في عقود 
األبيــض واألســود دون تلوين أو 
فنون أو إبداع حيث ال يجب اتخاذ 
القرارات مبنطق األبيض واألسود 
دون إدراك أن عجلة الزمن والتطور 
تدور وتتقدم ســريعا وخاصة في 

ميكن إلزامهم بتقدمي خدمة، وشخصيا 
ارى ان افضل خدمة لهؤالء الشباب 
هو التوجه ملدة اســبوع الى اجنحة 
العظام واحلوادث حتى يكونوا على 
مقربة من مصابي احلوادث املرورية 
لعلهم يتعظون وتصل اليهم رسالة بأن 
االستخفاف بالقيادة واالستهتار قد 
يودي بهم الى االعاقة او الوفاة وهو 
قريب جدا منهم اثر ما يفعلونه بحق 

انفسهم واسرهم واملجتمع. 

مرور الدراجة الهوائية بجانبهم مدعاة 
للخطر، األمر بسيط جدا وال يحتاج إال 
إلى تشريع بإضافة ممر طويل بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية ومبيزانية تتكفل بها 
الهيئة أو اجلمعية التعاونية لهذا الغرض 

الذي أصبح ملحا في اآلونة األخيرة.
كل مواطن يسكن في منطقة قدمية 
نوعا يالحظ وجود حدائق عامة أصبح 
من النادر وجودها في املناطق اجلديدة، 

االستقرار واألمن والتعاون واالنسجام 
بني الســلطتني التنفيذية والتشريعية 
ودميقراطيتنا ودستورنا وأعرافنا من 
أجل مصلحة الكويت، فهي الضمان ألمن 
الكويت واستقرارها، لذا يجب أن تسود 
العالقات بني السلطتني بالود واالحترام 
املتبادل، ومع اقتناعنا بروح الدميوقراطية 
البد من التعاون، فال إجناز يتحقق دون 
التعاون بني السلطتني، وال ميكن تأمني 
الهدوء واالستقرار دون التعاون بينهما 
واحترام القانون وقواعد العمل البرملاني، 
ومن أجــل مصلحة الكويت قد نحتاج 
في بعض األمور واملواقف الى احلزم 
والصالبة، والدســتور الكويتي ينص 
على أن األمه مصدر الســلطات ممثلة 

في هيئة نوابها املنتخبني.

إدارة املرافق واملؤسسات وهل نتجه 
كليا إلى إدارة عصرية أو أن نكتفي 
بإدارة مراحل األبيض واألسود عندما 
كانت اإلدارة على جميع املستويات 
ال تعرف التطويــر أو التدريب أو 
االستخدام األمثل للموارد املتاحة أو 
وجود الرؤية واإلبداع والعمل بروح 
الفريق الواحد بعيدا عن الشخصانية 
مع االســتفادة من ثورة املعلومات 

االســتهتار، فالزلنا نعاني ولعل ما 
شاهدناه قبل أيام من اتالف مال الدولة 
للطرقات  بوصالت خطيرة واتالف 
اطارات يستوجب منا  مبركبات بال 
جميعا ان نساند وزارة الداخلية في 
اجراء تعديالت علــى قانون املرور 
القدمي واستبدال العقوبات الواردة به 
بحيث تكون الغرامات مرهقة وايضا 
يفضل إلزام املخالفني مخالفات جسيمة 
بعدم االكتفــاء بدفع الغرامات وامنا 

بالشــباب واألنشطة الرياضية، وعدة 
وزارات معنية بهذا األمر الذي يحتاج 
إلى رؤية ومنهج الســتغاللها لصالح 

املواطن في بلد مثل الكويت.
وعلى ذكر األنشطة الرياضية، فإنه ال 
يوجد مكان داخل املناطق السكنية ميكن 
استغالله لرياضة الدراجات الهوائية مثال، 
فشارع املشاة على أطراف املنطقة غالبا 
ما يقصده كبار السن والنساء مما يجعل 

مع اجلميع وروحهم املعطاءة وأياديهم 
البيضاء التــي امتدت إلى أقصى بقاع 
العالم، والكويت بلد اخلير واإلنسانية 
والكل يشهد على ذلك، القاصي والداني، 

وعلى أفعالها النبيلة والطيبة.
الكويت هي الشجرة املباركة والطيبة 
الوارفة الظالل املتفرعة بأغصانها السامقة 
وأوراقها اخلضراء النضرة وجذورها 
الضاربة في أعماق األرض شجرة طيبة 
مباركة دانية الثمار بفوائدها وعوائدها 
الكثيرة وال جند الراحة إال بظلها وحمايتنا 
من العواصف الهوجاء والبالء ومن هاجرة 
النهار ونتفيــأ جميعنا بظلها املمدود، 
لذلك علينا العناية بها واحملافظة عليها 
الوطنية  باســتمرار، وتعزيز وحدتنا 
بالتكاتف والتالحم والتضامن من أجل 

كان عــرض التلفزيون ســابقا 
باألبيض واألسود وكذلك كانت عروض 
السينما، بل إن عروض احلياة بأكملها 
باألبيض واألسود وبدون ألوان، ومهما 
كانت املظاهر باألبيض واألسود فإن 
السابقني مازال لديهم احلنني والوالء 
لعقود األبيض واألسود مبا ترمز لهم 
من ذكريات فــي البيت وفي العمل 

وفي الثقافة.
املتســارع في  التطــور  أن  إال 
تقنيات األلوان وسرعة وتيرة احلياة 
ومتطلباتها قد جعلت األبيض واألسود 
من املاضي ال يستهوي الكثيرين وال 
يلتفتون إليــه ويلجأون إلى األلوان 
ألنها تضيف البهجة عليهم. ويبقى 
السؤال: هل نترك األبيض واألسود وال 
نستفيد من استخالص الدروس من 
مراحله املختلفة أو أن نعتبر األبيض 
واألسود مراحل تاريخية اندثرت أو أن 
نبحث بينها عن بريق نستفيد منه؟ 
إن كانــت هذه احلياة فماذا عن 

لألسف تعاني طرقات دولتنا من 
استهتار غير مبرر من قبل شريحة 
االلتزام  ليســت قليلة حتى اصبح 
بالقانون لدى هؤالء هو االســتثناء، 
اما القاعدة فهي كسر القانون، وهذا 
ال ميكن ان تتحمله وزارة الداخلية 
منفردة ألنها مقيدة بقانون صدر قبل 
عدة عقــود والعقوبات فيه ال تغني 
وال تسمن من جوع وباستطاعة اي 
مواطن او مقيم دفع قيمة املخالفات 
الزهيدة وتدبير واسطة ملنع دخول 
مركباتهم الى احلجز او احلصول على 
امر بالصلــح واالكتفاء بدفع بضعة 

دنانير وكأن شيئا لم يحدث. 
كل قطاعات وزارة الداخلية وفي 
مقدمتها قطــاع املرور واألمن العام 
تبذل جهودا كبيرة في حتقيق الضبط 
املروري والتخلص من ظواهر تكاد 
تنفرد بها الكويت ودول اخرى مجاورة 
كاالســتهتار والرعونــة ورغم كل 
االجراءات واحلمالت وإبعاد املركبات 
الرياضية اخلليجية املستخدمة في 

كتبنا في مناسبة سابقة حول الفقر 
السياحي الذي تواجهه البالد مما تقدمه 
الدولة للمواطن، األمر الذي جعله مرغما 
يلجأ إلى املراكز التجارية التي بدورها 
أجهزت على راتبه بشكل كامل في سبيل 
تقدمي الترفيه ألفراد أسرته ملدة أسبوع 

واحد فقط.
وإن كنا نتحدث عن السياحة فإننا 
نقصد بها فترات العطل الرســمية أو 
الصيف واألعياد، ولكن ماذا عن بقية أيام 
السنة؟ ما الذي يتوافر حولك كمواطن 
ملمارسة حياتك بشكل مثالي وفي حدود 
منطقتك السكنية أو محافظتك؟ هل هناك 
مركز رياضي مناسب لكل فصول السنة؟ 
الساحات الرياضية مهملة وفقيرة في 
أغلب املناطق مما يجعلها شبه خاوية 
أكثر األوقات، فــي الوقت الذي لدى 
كل منطقة جمعيــة تعاونية ممكن أن 
تخصص من ميزانيتها الهائلة شــيئا 
لهذا النشاط بشكل دائم وفعال، ناهيك 
عن وجود هيئة عامة مهمتها االهتمام 

ازدهار ونهضة األمم يكمنان بتالحم 
شعوبها وتكاتفها حتى تتوافر عوامل 
األمن واالســتقرار والعمــل الدؤوب 
بإخالص وتفان من أجل منوها وتقدمها 
بني األمم، وبوحدتنا الوطنية نستطيع 
سبر كل املعضالت في سبيل جناحنا 
في جميع املياديــن والوحدة الوطنية 
هي احلاجز والسد املنيع ألي اعوجاج 
الفتوق  وبالء وكوارث طبيعية وبرتق 
واحلواشــي وسدها من أجل احملافظة 
على أمنها وســالمتها وهي الســياج 
اآلمن ملواجهة التحديات. والكويت هي 
أرض احملبة واخلير والوئام والسالم 
وتاريخ الكويت املشرف واملوثق، حيث 
قامت منذ نشأتها على سواعد حكامها 
وأهــل الكويت بكل فئاته وطوائفه من 
سنتها وشيعتها وحضرها وبدوها مع 
معاناتهم من الظروف املعيشية القاسية 
وتكبدهم العناء في البحث املستمر عن 
لقمة العيش الهانئة والكرمية. والتاريخ 
يشــهد على تضحياتهــم وبطوالتهم 
املشرفة من أجل صون سيادة وطنهم 
وأمتهم ويظهر معدن الشعب الكويتي 
األصيل في الشــدائد واحملن وبذلهم 
الغالي والنفيس من أجل حماية أرضهم 
ووطنهم وما يتصف به الشعب الكويتي 
من الصفات الكرمية واألخالق احلميدة 
وحسن نواياهم الطيبة وعالقاتهم املساملة 
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