
كنت أقلب احملطات في 
الفراغ  حلظة من حلظات 
التي أعيشها هذه  القليلة 
األيام، وإذ بي أمام مسلسل 
اإلنت���اج كوكتيل  كويتي 
التنفي���ذ، امله���م فيه اني 
رأيت وجه���ا ملمثلة وقد 

أصبح كالبالون دائري الشكل بشع االخراج، 
فحمدت اهلل على نعم���ة العافية ودعوت لها 
بالش���فاء العاجل ظنا مني انه إما »خاز باز« 
وأصاب وجهها أو أصابها »أبو وجه« ولم ينفع 
معها العالج.. ولكني ُصدمت جدا بل ُصعقت 
عندما قيل لي انها »تافخة« وجهها بهذه الطريقة 

لتكون أجمل!
سبحان اهلل، هي ممثلة وجهها في السابق 
بعرض إصبع يدي، مشهورة عندنا منذ زمن 
ألننا »نعد« لها البدليات في كل مسلسل واليوم 
اختن���ا »غفر اهلل لها« تري���د أن تكون هيفاء 

وهبي!
األغرب هو انني وبنفس املسلسل »الكويتي« 
ال التركي وجدت ممثلة أخرى شابة »مستوردة« 
م���ن بلد غير عربي مجاور يعني »مو إيران«، 
املهم هذه املمثلة وبقدرة قادر كل ش���يء فيها 
»تفخ«.. البراطم تف���خ، الوجه تفخ، اخلدود 
تف���خ، احلواجب تفخ، اجلبه���ة تفخ، املقدمة 

»تفخ«... تفخ!
يعني ممثلة تفخ حالها من حال التاير! إذا 
تكلمت كأنها »إليسا« ولكن ببراطم لها »صرفية«! 
وإذا حتركت »كأنها أنثى« لكن بالواسطة! تريد أن 
تكون »ايڤا مانديز« أو »جنيڤر لوپيز« باجلسم 

ولكنها تشبه درام الزبالة، أجلكم اهلل!
املسلس���ل مبجمله تقريب���ا ممثالته تفخ 
وإحداهن بلغت الستني، وهالك هوجن املصارع 

فيه أنوثة أكثر منها.
بل إن أحد املمثلني املشاركني »مصدق« إنه 
مزيون وكل لقطة يجرب بودر وكل نظرة له 

البد أن تكون »بكحل«!
ولهذا أناشد األخ سعود الورع رئيس القسم 
الفني عندنا ب� »األنباء« أن يتحول من متابعة 
الفن احلالي الى متابعة أخبار عمليات التجميل 
وصالونات النساء والرجال على السواء.. وأن 
يخبرهن على لساني »اهلل يلوع جبدهن« بأنهن 
ال يقدمن إال الفن املبتذل في هذا الزمن وإننا لم 
نعد ندري في املسلسالت أحيانا من الرجل ومن 
املرأة!؟ وأحيانا من البنت ومن األم؟! وأحيانا 

أخرى من املمثلة ومن...؟! استغفر اهلل..
ومرة أخرى، شكرا لسعاد عبداهلل وحياة 
الفهد على الف���ن األصيل، وللرائع عبدالعزيز 
املس���لم على القيم اجلبارة الت���ي يقدمها في 

أعماله.

انتقلت ع����دوى من النواب 
الى املس����ؤولني ف����ي عدد من 
ال����وزارات فيم����ا يتعلق بعدم 
اكتراث النواب املشاركني باللجان 
بحضور كبار املس����ؤولني في 
الوزارات والهيئات عند مناقشة 
مواضي����ع تخص وزاراتهم في 
تلك اللج����ان البرملانية، حينما 
ينظر بعض النواب بشيء من 
االزدراء للمسؤولني اجلالسني 
أمام����ه: »وين وزيرك����م؟ إحنا 
م����ا نتكلم معاك����م؟« ثم يترك 
االجتماع ماش����يا كما ميش����ي 
الس����لوك  الطاووس، مثل هذا 
انتقل الى اجتماعات حكومية يتم 
التجهيز لها بواسطة املهندسني 
أو احملاس����بني أو األطباء، فإذا 
بدأوا الشرح انشغل عنهم الكبار 
باملسجات، والرد على اتصاالت، 
ثم عبارة تنزل كالصاعقة على 
من انتظر حتديد موعد هذا اللقاء 
منذ أسابيع وجهز له منذ أشهر 
»باختصار لو سمحت، عندي 
موعد مفاجئ، يعني من اآلخر 
شاملطلوب؟« أي أنه لم يسمع 
ش����يئا مما قي����ل، ذهنه خارج 

الغرفة.
نعم، هؤالء ال يستطيعون 
رؤي����ة املهني����ني املتخصصني 
اجلالسني أمامهم، اعتادوا على 
رؤي����ة من هو أعل����ى منهم في 
املستوى اإلداري، على طريقة 
التمثيليات العربية حيث يتغير 
تصرف املوظ����ف بعد خروجه 
من غرفة املدير بهدوء وسكينة 
ف����ي أول موظف  ثم يص����رخ 
صغير يلتقي����ه باملمر، هؤالء 
ال يغطي »رادارهم« من يلبس 
البلس����وت، أقصد ب����ه من يده 
العدوى  املباشر، هذه  بالشغل 
انتقلت إليهم من بعض النواب 
الذين تسببت رؤيتهم اليومية 
للوزراء، واملداعبات املستمرة 
معهم التي وصلت الى مباريات 
الكرة الرمضانية، وامتدت تلك 
األلفة لتصيب بالضرر املوظف 
ال����ذي يق����وم بالعمل  العادي 
احلقيقي، ولكن شاشات الرادار 
ال تستقبله، لهذا أتفهم من يثير 
التساؤالت بش����أن قدرة جهاز 
حكومي ه����ذه مواصفاته على 

تنفيذ خطة 
ح����ة  طمو
باملليارات، 
فاألمر ليس 
بالس����حر، 
والب����د هنا 
ايراد  م����ن 

ما سبق أن ذكره العم يوسف 
املخلد، نائ����ب رئيس مجلس 
األمة السابق أثناء مناقشة خطة 

خمسية سابقة لم تر النور، 
س����ألهم »تقول����ون إنه في 
نهاية السنوات اخلمس القادمة 
س����يكون عندنا كذا طبيب من 
هذا التخصص وك����ذا من ذاك 
التخصص، شيء جميل، بعيد 

خمس سنوات، صح؟«.
قالوا »صح«.

ق����ال »ك����م ع����دد املبتعثني 
له����ذه التخصصات ف����ي العام 

احلالي؟«
قال����وا »ال أح����د« فضح����ك 

احلضور.
ال نريد أن يعيد التاريخ نفسه، 
وبصراحة هناك فجوة كبيرة 
بني صانع القرار والعاملني في 
امليدان، بعض العاملني جيدون 
ولكنهم مهملون على النحو الذي 
ذكرناه، والبعض اآلخر محبط 
متاما ويحتاج الى »باليش« أو 
خضة ليتح����رك، وهناك جزء 
يجب أن يغادر فورا، ألنه عاطل 

ومعطل.
وسالمتكم.

كلمة أخيرة: يجب أن تكون هناك 
جائزة للوزارة التي تتفوق في 
حتقيق أهداف اخلطة على غيرها 
من الوزارات وذلك وفق مؤشرات 
أداء محددة، مثلما تفعل البنوك 
� بالش البن����وك � مثلما تفعل 

اجلمعيات التعاونية.
ي����ا جماعة حترك����وا، دولة 
بكاملها تواجه التحدي، وانتم 
رأس احلربة في صناعة النجاح، 
أو التسبب بالفشل، ترى اخلمس 
سنوات صارت أربعا، واألربع متر 
كالبرق، ويومها اعذرونا عندما 
ننتقل الى مقاعد املعارضة، فال 
عذر للفشل إذا حدث إال الكسل 
والتعود على الرخاوة، وهو ما 

ميكن التهاون معه.

حضرت هذا األسبوع ندوتني حول 
اإلع���الم، األولى في دار معرفي الكرام 
بالدسمة وحاضر فيها الزميل احلكيم 
سعود السبيعي رئيس حترير جريدة 
»الرؤية«، والثانية في الصالون اإلعالمي 
للزميل ماضي اخلميس وحاضر فيها 
الزمالء د.محمد الرميحي ووليد النصف 
واحمد اجلاراهلل رؤساء حترير »أوان« 

و»القبس« و»السياسة«.

> > >

ودارت جميع تل���ك الندوات حول 
إش���كاالت الصحافة الكويتية، واتفق 
اجلميع فيها على قضية غياب أو ضعف 
املهنية بسبب نقص عمليات التدريب 
الفن���ي واملهني للصحاف���ي الكويتي 
واملقيم، وه���ي قضية متتد – للعلم – 
جلميع مناح���ي احلياة األخرى، فندر 
وجود أعم���ال تدريب وتأهيل مبدئية 
ومستمرة للحرفيني واملهنيني الكويتيني 
في جميع املجاالت مما أثر بشدة على 
مس���توى األداء في القطاع���ني العام 

واخلاص.

> > >

ففي اإلشكال القائم حول تعديالت 
قانون املرئي واملسموع، يتفق اجلميع 
على ضرورة تخفيف العقوبات وهو 
طلب محق ولكن ال أحد يقدم البديل، فما 
الذي مينع جهة إعالمية ما من التسبب 
في إش���عال حرب أهلية كما حدث في 
لبنان الشقيق؟! وما الذي يحمي الوحدة 
الوطنية من املمارس���ات املمزقة لها؟! 
ومن يحمي كرامات الناس من التشهير 
والنقد غير البناء من قبل من ال يعي 

خطورة ما يكتب أو يعرض؟!

> > >

لق���د خلقت بعض ال���دول األخرى 
»مجلس���ا« أعلى للصحاف���ة واإلعالم 
والنشر اإللكتروني.. ليصبح مبثابة 
وسيط مخفف لألزمات والصدمات بني 
الدول���ة واإلعالم األهلي ويكون ضمن 
واجبات���ه تدريب العامل���ني بالقطاع 
اإلعالم���ي األهلي والع���ام مما يؤدي 
لالحتراف الذي يقلل التجاوزات، كما 
يرصد أي مخالفات حتدث في الصحف 
والفضائيات واملواقع اإللكترونية ويكتب 
ألصحابها للتنبيه خلطورتها فإذا لم يحل 
اإلشكال يحال األمر للقضاء الذي يستعني 
عادة بتقارير املجلس حول عدد ونوع 

مخالفات الصحيفة 
أو الفضائية املعنية 
مقارنة بزميالتها 
قب���ل تقرير نوع 

احلكم.

> > >

ومن املالحظات التي ترصد من قبل 
املجلس وترسل للصحف والفضائيات 
على شكل جداول مقارنة، ما يختص 
بإثارة الكراهية والعنصرية والتفرقة، 
واملساس بالوحدة الوطنية والتعرض 
لكرامات الناس وعدم االهتمام باملصدر، 
وعدم توازن الشكل واملضمون وعدم 
االعتذار عند اخلطأ وعدم مراعاة ضوابط 
الصور الصحافية وعدم االلتزام بحقوق 
امللكية الفكرية وعدم مراعاة الدقة في 
األخبار أو اخلل���ط بني الرأي واخلبر 
واإليحاءات اجلنسية والترويج للدجل 

والشعوذة.. الخ.

> > >

آخ�ر محطة: )1( كتب���ت يوم االثنني 
1/25 أطالب الدولة بتخصيص أراض 
للش���باب من محبي سباق السيارات 
كحال أرض الفورموال في البحرين التي 
متنع احلوادث واألذى عنهم، في يوم 
الثالث���اء 1/26 فجعت الكويت بحادث 
وصلة الدوحة الذي ذهب ضحيته 5 
من الشباب، مرة أخرى نرجو تنظيم 
حلقات لتلك السباقات تقوم على شكل 
علمي ويكون ضمنها االهتمام بأمور 

السالمة وامليكانيكا وقوانني املرور.
)2( وصلني صباح األمس اتصال – 
دون سابق معرفة – من كابنت الطائرة 
العراقية اجلامبو التي ضربتها املقاومة 
الكويتية )مجموعة الشيخ عذبي الفهد( 
وقد شرح لي بإسهاب ما جرى في تلك 
الرحلة املثي���رة )التفاصيل في مقال 
الحق( وما يختص بركابها وحمولتها 
الكويتية  مبديا إعجاب���ه باملقاوم���ة 
التي أس���قطت، حس���ب قوله، بذلك 
العمل املجيد أكذوبة ان الكويت قابلة 
باالحت���الل وبحكم حاكمها آنذاك علي 
حسن املجيد ومبديا استعداده لزيارة 
انه  الكويت واإلدالء بشهادته خاصة 
يحمل جواز سفر سويديا، الشكر املسبق 
للكابنت ومنا ألمن الدولة الذي يرأسه 
الشيخ عذبي الفهد إلصدار التصريح 
وملركز الدراس���ات والبحوث لتدوين 

تلك الشهادة املهمة.

جهازنا الوظيفي.. هل هو بحجم التحدي الذي تحملته الدولة؟ممثالت تفخ هل الحل مجلس أعلى للصحافة؟!

كالم مباشرواضح محطات

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أنطلق ثاني���ة من لقاء 
الع���م صالح العجيري في 
»األنباء« يوم االول من امس 
والذي خلص في���ه حالنا 
الراهن مع اضطراب الهوية 
الوطنية حني اشار بصراحة 
ال���ى »الثقاف���ة املختلفة« 
التي حتاول فرض نزعتها 
االنعزالي���ة عل���ى الثقافة 
احلقيقية للمجتمع الكويتي 
املتميزة بالتسامح واالنفتاح 

على اآلخر.
الكويتيون  لقد انصهر 
مبختلف اصولهم ومذاهبهم 
في بوتقة واحدة اس���مها 
الكويت، والشواهد كثيرة، 
الكويتية«  فكانت »الهوية 
سمة اساسية متيز الشخص 
الكويت���ي قب���ل ان متيزه 
او مذهب���ه، وذلك  عروقه 
حدث عندم���ا كانت ثقافة 
املجتم���ع قوي���ة ومبادرة 
وفاعلة وقادرة على »صهر 
اجلميع وتكويت وجدانهم 
اجلمعي« في هوية كويتية 

واحدة.
غي���ر ان ه���ذه الثقافة 
واحلقيقي���ة  االصيل���ة 
انكفأت ومت اقصاء رموزها 
الطبيعة  وناشطيها، وألن 
تكره الفراغ، تقدمت »الثقافة 
الفراغ  املختلف���ة« لتم���أل 
وتهيمن على االذهان، فتجلى 
الظواهر  احلصاد في هذه 
العصبوية واالنعزالية التي 
انتشرت بني الناس كما النار 

في الهشيم.
ان كان هناك من يفتش 
عن حل، فاحلل يكمن في رد 
االعتبار لهذه الثقافة االصيلة 
واحترامها وتقويتها وتعزيز 
الهوية الوطنية عبر رؤية 
شاملة تعتمد على سياسات 

جادة ال تقبل الهزل!

جد ال هزل

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما يجيب عن أسئلة مستخدمي ال� »يوتيوب«.

� وحكومات الشرق األوسط تقبض على مستخدمي ال� »يوتيوب« لتوجه 
لهم األسئلة.

الحكومة عن تعديالت »المطبوعات والمرئي«: »مجرد مسودة«.
� واهلل الظاهر انكم ب� »تسودونها« بوجه الصحافة والتلفزيون.

أبواللطفواحد

الب���الد  ش���هدت 
أم���س أمطارا  صباح 
رعدية هطل���ت على 
البالد  مختلف أنحاء 
في ظل عدم االستقرار 
بالطقس والذي سبق 
أن ح���ذرت منه ادارة 
االرصاد اجلوية قبل 
يومني ف���ي بيان لها، 
موضح���ة ان حال���ة 
عدم استقرار الطقس 
ستستمر حتى نهاية 

االسبوع اجلاري.
فيم���ا اك���د العالم 

الفلكي د.صالح العجيري ما سبق ان صرح به ل� »األنباء« 
في عددها مساء اول من امس االثنني من ان البالد ستشهد 
اليوم االربعاء موجة أمطار رعدية كثيفة، وقال العجيري 
في اتصال هاتفي ل� »األنباء« أمس: سبق ان ابلغت وعبر 
»األنباء« قبل يومني ان االربعاء )اليوم( سيش���هد موجة 

أمطار كثيفة.
وأوضح: هبت أمس رياح شمالية ولكنها اليوم االربعاء 
س���تعود جنوبية ش���رقية، ما يجعل هناك فرصة كبيرة 
لتكون الس���حب الكثيفة وبالتالي تس���اقط االمطار التي 
ستكون رعدية على ان تعود الرياح مرة اخرى في نهاية 
االسبوع الى الشمالية الغربية، وهو ما يعني عودة البرد 
ومعه س���تنخفض درجات احلرارة الى 7 درجات مئوية 

خاصة في املناطق الصحراوية.
وعن االمطار املتفرقة التي ش���هدتها البالد خالل االيام 
املاضية قال العجيري: عادة في ش���هري ديسمبر ويناير 
تأتي االمطار على ش���كل »دمية« أي تستمر بالهطول ملدة 
12 ساعة أو 24 س���اعة متواصلة، ولكن هذا العام جاءت 
االمطار متفرق���ة، وهو أمر غير معتاد في مثل هذا الوقت 

من العام.

مواطنان يحتميان من املطر الذي هطل على العاصمة أمس                 )سعود سالم(

العجيري: األمطار تعود اليوم أكثر كثافة

د.صالح العجيري

هديبة مس�عود يحيى العازمي � 69 عاما � الفردوس � ق5 � ش1 � ج3 � 
م2 � ت: 97944404 � 99761339.

بتل�ه مبارك األمي�ر، أرملة محمد عبداهلل األمي���ر � 85 عاما � الرجال: 
املنصورية � حسينية آل ياسني � ت: 97815738، النساء: الرميثية � ق2 

� ش املعتمد متفرع من شارع األقصى � م197 � ت: 25634576.
راشد جنبان محمد املري � 73 عاما � علي صباح السالم )أم الهيمان( 

� ق4 � ش4 � م15 � ت: 55883311 � 66467334.
بدرية علي حسن ابراهيم، أرملة احمد محمد علي املسقطي � 83 عاما � 
الرجال: احلسينية اجلديدة )اخلزعلية( � شرق � بجانب بنك 

الكويت الوطني الفرع الرئيسي � ت: 99663141 � 99042042، 
النساء: العمرية � ق2 � ش الرابع � م4 � ت: 99665900.

عل�ي هليل نهار خابور العنزي � 47 عاما � الرجال: جنوب اجلهراء � ق3 
� ش312 � م57 � ت: 99684376 � 99249898، النساء: النسيم � 

ق1 � ش38 � م7 � ت: 99775713.
يوسف عبدالرحمن جوهر أحمد الشطي � 59 عاما � الرجال: القادسية � ق3 � 
ش الدائري الثاني � م13 � ت: 99016030، النساء: ضاحية عبداهلل 

السالم � ق2 � ش معن بن زائدة � م33 � ت: 97383766.
دليل محمد ناجع العجمي، أرملة نافل مهدي عايض العجمي � 63 عاما 

� ضاحية علي صباح السالم � ق3 � ش16 � م32 � ت: 66606682 
� 66250093 � الدفن العاشرة صباحا مبقبرة صبحان.

جار اهلل ذاعر سيف اجلفيرة � 70 عاما � صباح الناصر � ق7 � ش50 � 
م46 � ت: 66665117 � الدفن بعد صالة العصر.

محمد س�ليمان رش�يد الهليلي � 18 عام���ا � الصليبخات � ق4 � ش112 � 
م298 / 26 � ت: 99599030 � 65077124.

سعيد علي سلطان يوسف � 53 عاما � الرجال: الدعية � ديوان العوضي 
� ت: 99411466، النس���اء: قرطب���ة � ق4 � ش4 � ج1 � م5 � ت: 

97458885 � الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل


