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قلما نشهد في احلياة 
الرسوم  مشاهد تش����به 
املتحرك����ة ف����ي غرابتها، 
فالذي ال يحدث عادة في 
احلياة يح����دث في أفالم 
الكرت����ون حني يس����قط 
 thomas اجلدار على القط
 Tom & Jerry في مسلسالت
فيهرس جسمه ليستوي 
مع األرض ويصبح رقيقا 
كالورقة وفجأة يعود الى 
طبيعته األولى ثم يتمدد 
ويصبح كحبل من املطاط 
قبل ان ينتفخ الهر املغرور 
وينفجر طائرا الى الفضاء 

اخلارجي.
التح����والت  ه����ذه 
االفتراضية السريعة التي 
نشاهدها في اخليال الفني 
عبر الرسوم املتحركة، ال 
حتدث عل����ى النحو ذاته 
ف����ي الواقع املعيش الذي 
قد يشهد حتوالت غرائبية 
أخ����رى كمث����ل حتوالت 
الذي يتقلب  السياس����ي 
ف����ي مواقفه السياس����ية 
بس����رعة فائق����ة تفوق 
 woody سرعة نقار اخلشب
woodpacker الشخصية 
الكرتوني����ة املش����هورة 
بنقرها السريع واملتكرر 

جلذوع األشجار.
أما وقد اقتربنا من عالم 
السياسة والكرتون فنتذكر 
 weny the pooh ال����دب 
املشهور بشراهته وحبه 
 pinocchio اللتهام العسل أو
الدمية اخلشبية التي كلما 
كذبت طال أنفها، وأخيرا 
نتذكر donald duck البطة 
املشهورة بالرعونة وسوء 
التقدير، فهل ثمة تشابه 
بني عاملنا البشري وعالم 

الرسوم املتحركة؟

Cartoon

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

إن عمل اإلنسان وسعيه واجلهد 
الذي يبذله إما أن يكون في سبيل 
احلق ومرضاة اهلل وحتقيق النفع 
لعب���اد اهلل فه���ذا س���عي محمود 
ومشكور كما قال اهلل تعالى )ومن 
أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا(، 

وأما إذا كان اإلنس���ان يعمل ويس���عى إلى ما يسخط 
اهلل وإلى الصد عن احلق فهذا ال شكر اهلل سعيه وال 
س���دد خطاه إذا كانت في سخط اهلل والبعد عن دينه 

وشريعته. 
وهذا ما ينطبق على تلك الدكتورة النائبة ولألسف 
والتي صرحت قبل يومني بأنها منذ أربعة شهور وهي 
تسعى ضد قانون منع االختالط، وان هذا املوضوع هو 
قضيتها وشغلها الشاغل! ما شاء اهلل على األولويات 
والتنمية التي تريدها الدكتورة التي تسعى إلى االختالط 
في التعليم مخالفة للقانون وهي من تدعو الى الدولة 
املدني���ة واحترام القانون! ملاذا لم يكن هذا الطرح من 
قبل يا دكتورة وأثناء حملتك االنتخابية ليعرف من 
انتخبك وساهم في إيصالك الى املجلس أن هدفك هو 
محاربة منع االختالط، ومخالفة الثوابت الش���رعية، 
والشذوذ عن عادات وتقاليد املجتمع الكويتي األصيلة؟! 
أليس من العبث يا دكتورة أن تأتي بعد أكثر من عشر 
س���نوات على إصدار قانون منع االختالط لتدعي انك 
تس���عني الى تغييره؟! ملاذا ال تتقدمني بتعديل وطلب 
إلغاء لهذا القانون؟ ولننظر من سيقف معك من النواب 
حتى تعلمي حجمك وحجم الفكر املريض والسقيم الذي 
تتبنينه، أين إجنازاتك واقتراحاتك للمرأة التي ظللتم 
يا »بني ليبرل« تتغنون بحقوقها وحريتها؟ ألست أنت 
ومن معك من النائبات األربع من دفننت قانون حقوق 
املرأة في ادراج جلنة املرأة حتى قام ثالثون نائبا من 
الرجال لالنتصار للمرأة من تعسف املرأة؟ أليس السعي 
إلى تغريب املجتمع ومحاربة التقاليد اإلسالمية دائما 
ما تظهرين في كل مناسبة كرأس حربة في ذلك؟ أليس 
من األولى السعي وبذل اجلهد في مرضاة اهلل وتطبيق 
شرعه بدال من هذا اجلهد والسعي إلى ما يسخط اهلل 
ويساهم في إفساد املجتمع.. أال ال شكر اهلل سعيك يا 

دكتورة وال بلغك مرادك. اللهم آمني.

رحم اهلل الدكتور بدر الحوطي

فجعنا قبل أي���ام بوفاة األخ الدكتور بدر احلوطي 
إثر حادث أليم في طريق اخليران، لقد عرفت الدكتور 
عن ق���رب وهو دمث األخالق بش���وش الوجه متدين 
يحبه كل من يتعامل معه ويعرفه، أراد اهلل أن يأخذ 
أمانته في حادث أليم تسبب في حريق مركبته بشكل 
مروع أدمى القلوب، ولعل عزاءنا فيه اننا نحسبه من 
الشهداء كما قال رسول اهلل ژ في احلديث الصحيح 
»الش���هادة سبع سوى القتل في س���بيل اهلل... وقال 

وصاحب احلريق شهيد«.
رحم اهلل الدكتور ب���در احلوطي وجعله لديه من 

الشهداء واملقربني اللهم آمني.

ال شكر اهلل سعيك يا دكتورة!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

غدير صفر لـ »األنباء«: الممثلة غالية تطرشلي »مسچات« مشينة!

»تو الليل« يا خالد عبدالجليل

مفرح الشمري
»املمثلة غالية طالل صار لها مدة تطرشلي »مسچات« وامييالت 
»وسخة ومشينة« على تلفوني وصفحتي ب� »الفيس بوك« وانا 
محتفظ���ة فيهم« هذا ما بدأته املمثلة غدير صف��ر ف����ي حديثه���ا 
ل���� »األنباء« متهمة زميلتها املمثلة غ���ادة طالل بأنها دأبت ومنذ 
مدة على ارسال »مسچات« وامييالت »مشينة« لها حتمل عبارات 
ش���تائم وغيرها من االلفاظ البذيئة، االمر الذي استغربته غدير 

خاصة انها ال تعرفها وال شاركتها بأي من اعمالها.
وتضيف غدير: عندما واجهتها ب� »مسچاتها« الوسخة ذكرت 

لي انها »حاقدة« علي النني اخذت دورها في مسلسل »أم البنات« 
االمر الذي دفعني لس���ؤالها »منو قالچ هالكالم؟« فردت علي ان 
احد املنتج���ني أبلغها بذلك، ورغم أنني أبلغته���ا أن هذا االمر لم 
يحدث اال أنها ال تزال مستمرة في ارسال »مسچاتها« و»إمييالتها« 

املشينة لي
وأضافت غدير الى ان االدوار ارزاق وال يجوز للممثلة غالية طالل 
ان تنتقم منها بهذه الطريقة من خالل »مسچاتها« اللي تفشل الن 
هذا »عيب«، مشيرة انها حتتفظ بجميع »االمييالت« و»املسچات« 

الصادرة من تلفون غالية الثبات حقها القانوني.

أبوظبي � سي ان ان: اهتمت صحيفة »ديلي تيلغراف« البريطانية 
بالشاعرة السعودية، حصة هالل، املش����اركة في النسخة الرابعة 
لبرنامج »شاعر املليون« في إمارة أبوظبي، وقالت ال� »ديلي تيلغراف« 
ف����ي معرض تناولها لقصة الش����اعرة »رميية« انه����ا أثارت ضجة 
واس����عة بعد انتقادها العادات والتقاليد التي تنال من حقوق املرأة 

في البالد العربية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس، إن حصة هالل الشهيرة 
ب� »رميية« أصبحت بطلة في عيون كثير من العرب بسبب موقفها، 

وأصبح أكثر درامية، خاصة أنها تلقي مبوقفها من وراء النقاب.
ترجمت ال� »ديلي تيلغراف« قصيدة رميية كالتالي أثناء تناولها 
للموضوع: رأيت الشر في عيون الفتاوى التي يتم اخللط فيها بني 
املشروع وغير املشروع، وعندما يتم كشف احلقيقة يخرج وحش 

من مكان اختبائه مرتديا املوت والغضب األعمى.
هذا وتوقعت الصحيفة أن تفوز الشاعرة حصة هالل، ربة البيت، 
التي جترأت على انتقاد املواقف ضد املرأة السعودية، بجائزة »شاعر 

املليون«، بعد الضجة التي أثارتها، وتهديدها بالقتل.
وقالت الصحيفة إن الشاعرة حصة حملت في قصيدتها املتطرفني 
االسالميني مسؤولية النظرة الغربية جتاه املرأة التي تضع البرقع، 
والذي قالت إنها قررت أن تظهر فيه لكي ال تنال عائلتها املزيد من 

االنتقاد.

سعود الورع
بعد فترة غياب عن الشاش����ة يعود اإلعالمي املتميز 
واحملامي خالد عبداجلليل اليوم اخلميس في العاشرة 
مس����اء الى محبيه ومتابعيه على شاشة الوطن ليقدم 
فقرته األسبوعية في برنامج »تو الليل« والتي ستكون 
مليئة باملفاجآت التي عودنا عليها وستتضمن حديثه عن 
العديد من القضايا التي تهم الشارع الكويتي واخلليجي 

والعربي.
ومن املعروف ان اإلعالمي واحملامي خالد عبداجلليل 
قد جنح من خالل فقرته التي تعرض مساء اخلميس من 
كل أسبوع على شاشة »الوطن« في متام العاشرة مساء 
على استقطاب قلوب املشاهدين، ما أعطاه شعبية كبيرة 
خصوصا لطرحه الراقي ولتسليط الضوء على الكثير 

من القضايا اإلنسانية التي تهم الرأي العام.
وقد توقف عبداجلليل الفترة املاضية نظرا إلجرائه 
عملية قس����طرة لشرايني القلب تكللت بالنجاح ويعود 
اليوم ليلتقي محبيه في كل مكان والذين اش����تاقوا الى 

فقرته االسبوعية.
يذك����ر ان برنامج »تو الليل« على قناة »الوطن« من 
تقدمي الفنان القدير محم����د املنصور واإلعالمية نادية 
صقر وفقرة اإلعالمي واحملامي خالد عبداجلليل ستعرض 

الليلة في متام العاشرة مساء.

عن طريق تلفونها وصفحتها بـ »الفيس بوك«

غالية طالل غدير صفر

الشاعرة حصة هالل »رمييه«  )رويترز(

اإلعالمي واحملامي خالد عبداجلليل

كتاب آراء
إبراهيم دبدوب..

قصة نجاح نفتخر بها
بقلم: ذعار الرشيدي

كذبة أبريل..  ال تصدق
بقلم: د.نرمين الحوطي

مع الوحدة الوطنية
 أم ضدها؟

المحامي سلمان البرازي

الطرق السريعة وهندستها
د. محمد القزويني

على الصحة السالم
م. هديل عيدان الخليفة
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الـ »ديلي تيلغراف«: ريمية بطلة عربية
وستفوز بلقب »شاعر المليون«

حريق في مجمع 
بالعاصمة يستنفر 

3 مراكز إطفاء
أمير زكي

حريق  استنفر 
هائل اندلع في احد 
املجمعات التجارية 
امس 3 مراكز اطفاء 

ملكافحته.
وبحس����������ب 
امني فإن  مص���در 
اندل���ع  احلري���ق 
الطابق االول  ف���ي 
للمجم���ع، ومتكن 
رج�����ال االطف���اء 
انقاذ مجموعة  من 
م���ن االش���خاص 
احملتجزين فيما نقل 
شخص من موقع 
احلري���ق اصي���ب 
بحال���ة اختن���اق 

شديدة.
 ومتك���ن رجال 
االطفاء من احليلولة 
دون امتداده الدوار 
اخرى، فيما استمرت 
مكافح���ة احلريق 
حتى وقت متأخر 

من مساء امس.


