
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الهند تفتح المدرسة األولى من نوعها في العالم لتعليم »التسول«.

ـ خطأ.. ليست األولى فدولنا لديها »جامعة« ومنذ سنوات وهي تعلمنا فن 
»التسول« السياسي.

شارع الشهداء وسط العاصمة مسكرته الحفريات من 3 سنين.
ـ مو لو كانوا يدورون ديناصور جان لقوا عظامه وعظام عياله بهالفترة.

أبواللطفواحد

في صبيحة كل يوم جديد 
نس����مع أصوات طنني ورنني 
وخري����ر وزئي����ر وش����خير 
وش����هيق وزفي����ر، ونالحظ 
ان البالد طفحت باجللس����ات 
احلكومي����ة والب�����رملاني����ة 
واجتماعات اللجان واالقتراحات 
والقوانني واملشاريع والندوات 
واحملاضرات وإصدار البيانات 
وطلبات االستجواب والقضايا 
املرفوعة أمام احملاكم واالشاعات 
واالشاعات املرتدة واحلروب 

الصغيرة والبديلة.
فقد أصبحت الكويت مثل 
الزمن« يعبر خاللها  »مركبة 
إلى عاملنا احلالي الشخصيات 
التاريخية مثل عنترة بن شداد 
وشيبوب وشمشون اجلبار، 
بل حتى الشخصيات اخليالية، 
التي كنا نقرأ عنها في املجالت 
املصورة مثل طرزان والرجل 
الوط����واط واجلوكر، وجدت 
فرص����ة للعمل في الس����احة 
الكويتية التي أصبحت تشابه 
سوق اجلمعة حيث يباع مولد 
املكياج فوق  الكهرباء وعلبة 

بسطة واحدة.
أدخنة تعمي العيون، سباق 
محموم في مضمار الهذر، وقد 
عجز »الكالكيت« وهو يعيد 
املشهد للمرة املليون، أخطاء 
باجلملة، س����قطات وهفوات 
رخيصة، قضاي����ا وهمية ال 
جذور لها، ش����خص يأتي من 
رحم الغيب ليدافع عن الديرة، 
وآخرون يدافعون عن »أبناء 
القبائل« وكأنها قبائل األمازيغ 
في الشمال األفريقي لها لغة 

خاصة ومعتقدات خاصة.

سألته: ماذا تعمل؟
قال: أدير برامج حوارية عبر محطات 

فضائية.
قلت: ما طبيعتها؟

قال: نش����جع احل����وار ب����ني أصحاب 
االجتاهات املتباينة.

قلت: وّضح أكثر، فنحن نشاهد خناقات 
وليست حوارات.

قال: بصراحة ما تسميها خناقات هي التي 
تلفت األنظار وجتذب الناس حملطة جديدة 
لم يسمع بها أحد، ولكن بعد حلقة صاخبة 

واحدة يتردد اسمها على كل لسان.
قل����ت: إذن ضيوف ه����ذه احللقات هم 
بالنس����بة لكم مثل ديوك باكس����تانية أو 
أفغانية، يتجمع الناس ملش����اهدتها وهي 

تتصارع حتى املوت.
قال: لي���س مهما كيف تنظ���ر إليها 
من جانبك، بالنس���بة لصاحب محطة 
جديدة هي تعني اختصار فترة البروز 
اإلعالمي من س���نة إلى شهر، وبالتالي 
خفض التكاليف ورمبا حتقيق إيرادات 

في وقت قصير.
قلت: ليس مهما عند هذا الشخص تلك 
اجلراح الت����ي تتركها املعارك على الهواء، 
الناس بالنسبة له مثل جمهور بدائي، يدفع 
للمراهنة على الديكة رغم فقره املدقع، لهذا 
تس����تضيفون في كل حلقة طرفني، تارة 
تستفزون فئة من أهل اخلليج على دولة 
وشعب، وتارة في داخل كل دولة تستفزون 
احلاضرة على البادية والسنة على الشيعة، 
ثم داخل كل فئة جتدون شخصية دينية 
تعارض مراجع دينية أخرى فتستضيفونها، 
وهكذا، ليبرالي، إخوان، س����لف، كنادرة، 
مطران، ....الخ، يعجبكم كثيرا هذا القاموس، 
ويلبي طلب����ات صاحب الفضائية لبرامج 

على مدار العام.
قال: مهما قلت فيها فهي جتذب اهتمام 

الناس، ويتابعونها بشغف.
قلت: ما الفرق بينها وبني األفالم اجلنسية 
الرخيصة؟ لو عرضتموها أيضا فستجدون 
مراهقني وغيرهم، تعددت الوسائل والفتك 

باملجتمع واحد.
قال: ما احلل في نظرك؟ إيقاف احملطات 

الفضائية؟
قلت: في التجارة يتم تنظيم عدد احملالت 
التي تبيع اخلبز، مثال، إذ ال يعقل أن تفتح 
خمسة مخابز في حي سكني واحد، في حالة 

الصحف والفضائيات 
أدت كثرة أعدادها إلى 
هج����وم عنيف على 
الس����لم االجتماع����ي 
في دولنا، في غياب 
وع����ي كاف يرفض 
فيه اجلمهور ش����راء 

صحيفة أو حتى تس����لمها باملجان، عندما 
تكون مجرد منشورات سرية، أخذت طابع 

العلنية.
قال: أن����ت تتحدث باملثالي����ات، مقولة 
اجلمهور »عايز كده« هي املسيطرة اليوم.

قلت: اجلمهور يبحث عن اجلودة، لهذا 
جتذبه املباريات الرياضية، األفالم العربية 
الطبيعة،  القدمية، املسلسالت اجليدة، 
احلوارات ف���ي مواضيع احلياة كالطب 
وشؤون الناس اليومية، أحوال املدارس 
واجلامعات، ومراجعات في الوزارات... 
الخ، يا عزيزي، إن من خيانة األمانة أن 
نستغل الفضول وحب االستطالع لدى 
الناس الستدراجهم باجتاه ما يشق وحدة 

املجتمع ويهدد أمنه.
قال: به���ذه الطريق���ة ال داعي لفتح 

محطات فضائية جديدة!
قلت: مل���اذا ال نتحدث عن »اجلودة« 

وجنعلها هدفا يجتمع عليه املمولون؟
قال: إذا كان املمولون سفارات وأجهزة 
استخبارات ال تهمها األشياء التي تتحدث 
عنها؟ س���لم اجتماع���ي، وحدة صف... 

الخ«.
قلت: كيف تقبل أن تساعد هذه الفئات 
على اختراق صفوفنا؟ إن امتناعك عن 
مساعدتهم، حتى لو قبل ذلك غيرك يعني 
الكثير، فسالمة ضميرك من املشاركة في 

هذا الفعل شيء ال يقدر بثمن.
قال: كيف أحقق النجاح إذن؟

الفرقعة اإلعالمي���ة قصيرة  قل���ت: 
العمر، ينساك اجلمهور بعدها بسرعة. 
م���ن الناحية املهنية مهم أن تعتمد على 
قدرات حقيقية في إعداد البرامج ما يجعل 
أفضل احملطات تبحث عنك، ألنك إعالمي 

»لونغ اليف«،  أو »طويل األمد«.
قال: سأفكر في املوضوع.. شكرا لك.

قلت: وفقك اهلل.
كلمة أخيرة:

قال تعالى )يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
اهلل وكونوا مع الصادقني(.

حضرت صباح امس في جامعة األزهر 
بالقاهرة لقاء االخ عبدالعزيز البابطني مبا 
يقارب األلف طالب وطالبة من مبعوثي 
مؤسسة البابطني املرسلني للدراسة في 
ع���دة جامعات مصرية موزعني على 47 
بلدا عربيا واسالميا واجنبيا وقد سعدت 
ألقاها بالعربية الفصحى  للخطب التي 

طالب أفارقة وآسيويون وأوروبيون.
> > >

وقد بدأت البعثة اعمالها عام 1974 كنوع من الدعم احلقيقي 
واملباشر للقضية الفلس���طينية، ثم امتدت بعد ذلك لباقي 
الدول وخاصة اجلمهوريات االسالمية املنفصلة عن االحتاد 
السوفييتي التي ابتعدت عن فهم العلوم الشرعية وهجرت 
الدين منذ س���نني وهو ما بان جليا عندما زار الوزير ناصر 
الروض���ان تلك الدول عام 1992 مبعوثا لس���مو أمير البالد 

آنذاك.
> > >

وقد تخرج اآلالف من بعثات اخلير تلك عبر العقود املاضية 
بعد ان حازوا اعلى الشهادات العلمية واصبح البعض منهم 
مسؤولني ومستشارين كبارا في دولهم، وباتوا ميثلون ما هو 
اقرب لسفراء معتمدين للكويت ومصر وللعروبة واالسالم 

في تلك البلدان القريبة والبعيدة.
> > >

وبعثة مؤسسة عبدالعزيز البابطني كرمية جدا مع طلبتها 
حيث توفر لهم املسكن املفروش واملزود بجميع الكماليات 
وامللبس ورس���وم اجلامعات والعالج الطب���ي، اضافة الى 
مساعدات مالية سخية ومنح شهرية وتذاكر طيران لبلدانهم 
كل 20 ش���هرا وبدل اطفال مع تكرمي املتميزين عبر اجلوائز 
املالية والعينية وارس���الهم الداء العمرة، وال تنتهي البعثة 
عن���د حصول الطالب على الش���هادة اجلامعية بل يتواصل 

الدعم حتى املاجستير والدكتوراه.
> > >

ان من مصلحتنا في الكويت ان يستمر هذا اجلهد اخلير 
الهادف خلدمة بلدنا والعروبة واالس���الم والذي يفوق جهد 
عدة دولة عربية واسالمية مجتمعة حتى بعد رحيل املؤسس 
بعد طول عمر، وذلك عبر دعم مشروع وقف البابطني الذي 
يج���ب ان يضاف له وقف آخر ب���دال من محاربته ثم يعطى 
للجنة الوقف املكونة من رجال اخيار امثال د.خالد املذكور 
واالخوة االفاضل عبدالرزاق املطوع وناصر الرومي وعبداهلل 
محارب حق ادارته وتوسيع اعماله وتوجيه امواله العمال 

اخلير والبر القائمة.
> > >

آخر محطة: تعقيبا على ما كتبه الزميل العزيز فؤاد الهاشم 
في مق���ال امس اقول ان هناك احتم���اال ضئيال جدا بظهور 
»ضباط أح���رار جدد« و»اخوان جدد« اال انني باملقابل على 
يقني تام بعدم تكرار ظهور »هيكل جديد« فاملس���يح الدجال 

من امثاله ال يظهر عبر العصور اال مرة واحدة.

حوار مع إعالمي فضائياتكوميديا سوداء سفراء عبدالعزيز البابطين
كالم مباشرالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الفهد: األختام كانت متقنة الصنع

جمارك المطار يوقفون هنديًا
وبحوزته أختام سفارتنا في بغداد

19 راكبًا ألغوا سفرهم أمس
 على »الكويتية« القادمة من القاهرة

هجوم بنغالي على منتحلي صفة مباحث

أمير زكي
متكن رجال جمارك املطار أمس من ضبط هندي في 
مطار الكويت الدولي قادما من مومباي وبحوذته أختاما 
تخص مسؤولني لس���فارتنا في بغداد ومن بينها ختم 
خاص بالقنصل وآخر خاص بأحد ديبلوماسيي السفارة 

وأختاما أخرى خاصة بتخليص املعامالت.
وقال مراقب عام مطار الكويت سليمان الفهد ان أحد 
مفتشي اجلمارك اشتبه في حقيبة يحملها مسافر هندي 
وباطالعه على جواز س���فره تبني انه يحمل ڤيزا خادم 
على كفالة أحد املواطنني، ودعاه كبر حجم احلقيبة التي 
كانت حتوي مواد غذائية الى االشتباه فقام بتفتيشها 
بإجراء اعتيادي ليفاجأ بعثوره على كمية من األختام 
امللفوفة في كيس بالستيكي وصعق املفتش وهو يرى 
ان األختام خاصة بأعضاء س���فارتنا في العراق، وقام 
بتحريز األختام وابالغ مسؤول النوبة وقام بكتابة تقرير 

بواقعة الضبط وأحيل لرجال مباحث املطار.

القاهرة � أ.ش.أ: ألغى 19 راكبا سفرهم الى الكويت امس بعد 
تعطل طائرتهم ألكثر من 7 ساعات مت خاللها نقلهم الى احد 
فنادق مطار القاهرة. وصرح مصدر مسؤول بأن 275 راكبا قد 
انهوا اجراءات سفرهم على رحلة اخلطوط الكويتية رقم 541 
وفوجئوا بنقلهم الى احد الفنادق القريبة من املطار لتعطل 
الطائرة بالكويت. وعندما طال انتظار الركاب بالفندق طلب 
19 راكبا إلغاء سفرهم، وبعد وصول الطائرة اقلعت وعليها 

256 راكبا بعد تأخير دام نحو 8 ساعات.

امير زكي
لقن عدد من البنغاليني 4 اش����خاص »ب����دون« ومصري 
وس����وري وبنغالي علقة لن ينسوها اذ قاموا باالعتداء على 
االشخاص االربعة بش����كل مبرح قبل ان يقوموا بتسليمهم 

الى رجال االمن.
ووفق مصدر امني فان عمليات الداخلية ابلغت مساء  امس 
االول عن دخول 4 اشخاص مبنى يقطنه بنغاليون في منطقة 
اجلليب وادعوا انهم مباحث وقاموا بسلب عدد من الوافدين 
هواتفهم ومتعلقاتهم وقام احدهم بطلب هوية لالطالع والتأكد 
من انهم مباحث وفيما لم يقدموا ما يثبت انهم مباحث تدافع 
اآلس����يويون في هجوم غير مسبوق ومت تسليم االربعة الى 
رجال االمن الذين احالوهم الى املستشفى ومت وضعهم حتت 
التحفظ متهيدا للتحقيق معه����م واحالتهم الى االختصاص 

بتهم تتعلق بالسلب وانتحال صفة مباحث.


