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أصدر وزير اإلعالم املصري 
ق����رارا بإحالة  الفق����ي  أنس 
إحدى حلقات برنامج حواري 
شهير إلى جلنة تقييم األداء 
اإلعالمي طالبا تقييم احللقة 
ورصد مالبساتها، كما طلب 
الفقي تشكيل جلنة حتقيق 
وتزويده بتقرير مفصل لرصد 

التجاوزات التي أدت الى اإلس����اءة ملش����اهدي البرنامج 
وحتديد املسؤولني ع�����ن تلك ال����تجاوزات، وأكد الفقي 
تص����ديه لكل القنوات والبرامج التي تس����عى لتحقيق 
س����بق البطوالت الزائفة لشخصيات تافهة على حساب 
الذوق والرأي العام، وأم����ر الفقي مبنع تكرار مثل تلك 
التجاوزات مستقبال وإيقاف أي برامج أو قنوات هابطة 
ويجب أن يضع املسؤولون عن تلك القنوات سمو الرسالة 
اإلعالمية نصب أعينهم وإعالء القيم وجتاهل احلصول 

على سبق اإلعالم واإلعالن على حساب قيم املجتمع.
كان هذا التصرف الذي اتخذه وزير اإلعالم في مصر 
إثر بث حلقة حوارية خرج فيها احلوار بني الضيوف عن 
حدود اآلداب العامة ما أدى إلى جرح الذوق العام، أليس 
الذوق العام وعدم التجريح وس����مو الرسالة اإلعالمية 
ومراعاة اآلداب العامة واحملافظة على قيم املجتمع وعدم 
السماح بتجريح األشخاص عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
والكثير من املبادئ واألخالقيات نتشاركها مع املجتمع 
املصري؟ إذن ملاذا جند ردا وفعال من الوزير هناك بينما 
ال نرى سوى »سكبة« الوزير هنا؟ هل الوزير في مصر 
يعمل ويعرف يسيطر على وزارته وعندنا بس يكشخ 
و»ينفس«؟ هل اتخاذ إجراءات صارمة وملموسة من قبل 
الوزير املصري هو إلحساس����ه باملسؤولية واستشعار 
خطورة ترك احلبل على الغارب لكل »س����اقط والقط« 
لتسديد ضربات موجعة في أماكن حساسة جلسد املجتمع 

أم صدفة؟ هل في وزارة اإلعالم 
بالكويت جلنة كتلك التي تولت 
رصد التجاوزات في البرنامج 
»جلنة تقييم األداء اإلعالمي«؟ 
برأيي يستحيل وجود نظير 
لها في الكوي������ت مادام الوزير 
الشيخ أحمد الع�����بداهلل يدير 
وزارة اإلعالم من خالل اعتالئه 
ع�����رش النفط، وجترنا التس����اؤالت لس����ؤال مه�������م 
جدا ه����و: أال توجد حركة معارضه شرس����ة في مصر؟ 
أال مت�����تلك أغلب ح����ركات املعارضة في مصر صحفا 
ومجالت؟ لكن����نا ال جند انحطاطا في الطرح أو الرسالة 
اإلعالمي����ة وال تصدعا في املجتمع أو فئاته بس����بب ما 
تطرحه املعارض����ة؟ ومتى ما حدث ذلك الهبوط وجدنا 
حتركا فوريا من الوزير، وهذا إن دل فهو يدل على قيام 
وزي����ر اإلعالم بالدور املطلوب من����ه باحلفاظ على قيم 
املجتمع وتأصيل ثقافاته، فعلى الرغم من أنني شخصيا 
ال أجد نفس����ي تقوى قبول تهكمات املعارضة املصرية 
وال أتفق م����ع الكثير من أطروحاته����م إال أنني أعترف 
برقي طرح املعارضة وموضوعيته بعيدا عن استخدام 
السبل الرخيصة واألساليب امللتوية واأللفاظ الهابطة 
التي انتش����رت في وسائل إعالمنا مؤخرا، ولألسف كان 
االنتشار على مرأى ومسمع من وزيرنا »الكاشخ« دون 

أن يحرك ساكنا.
أناشدك يا وزير.. يا ش����يخ.. يا ابن األسرة.. يا ولد 
عبداهلل األحمد.. يا اللي ما عندك جيب في صدر دشداشتك.. 
أن توقف مهازل التجريح والطعن ومتزيق املجتمع الكويتي 
بس����واطير القبلية والطائفية، فبع����د ذاك التافه ها هو 
مواطن يطل علينا وما لقى سالفة يقولها غير هالسالفة 

واللي إقاماته من ذهب ال يحذف الرابعة بصخر!
Binsabt.kw@gmail.com

عندما تولى اللواء فيصل 
اجل����زاف ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وأصبح 
مديرا لها استبشرنا جميعا 
خيرا بهذا الرجل واستبشرنا 
الكويتية  خي����را للرياض����ة 
على يده، وق����د كتبت مقالة 
عنه وحتدث����ت عن اجنازاته 

وتوقعاتنا حول الوضع بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
وما الذي سيقدمه ويضيفه اجلزاف للرياضة الكويتية 
من تطور وتقدم، فقد كنا كلنا أمل في ان نتلمس تغيرا 
ملحوظا وتقدما ملموسا للرياضة الكويتية بعد توليه 

املسؤولية.
ولكن بكل أسف لم تصدق توقعاتنا ولم يكن اجلزاف 
عند حسن الظن به، بل انه أدخل الرياضة الكويتية في 
أنفاق مظلمة، فلم يحرز التقدم الذي انتظرناه منه ولم يكن 
هناك اي جديد للرياضة، بل كانت هناك قرارات وقوانني 
متضاربة وتخبط واضح في ادارته، وليس ذلك فقط بل 
أوجد صراعات عديدة في األوساط الرياضية كانت الرياضة 
الكويتية في غنى عنها، فمنذ توليه ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ومعظم القرارات التي تصدرها الهيئة 
قرارات تضر بالرياضة وتتعارض مع القوانني واللوائح 
الرياضية فقد تس����بب اجلزاف بسوء ادارته في وجود 
أزمات متالحقة في الرياضة الكويتية أثرت وسيستمر 

تأثيرها على املسيرة الرياضية بالكويت.
ولو نظرنا الى القرارات التي صدرت من الهيئة لوجدنا 
معظمها قرارات متضاربة وتنم عن سوء تخطيط، وتخبط 
واضح وم����ن أمثلة هذه القرارات حل األندية العش����رة 
وتعي����ني مجالس ادارات مؤقتة تدير ه����ذه األندية فقد 
كانت مبنزلة الضربة القاصمة لرجال وقادة طاملا أثروا 
الرياضة الكويتية بعطائهم وخدماتهم وجهدهم وبذلوا 
الكثير لعلو ش����أن الرياضة واألندي����ة الرياضية ولكن 

يأتي قرار احلل ليحدث زالزل 
في الرياضة الكويتية ما زالت 

توابعها الى اآلن.
الذي  ق����رار احل����ل  وبعد 
أصدرته الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وتعيني مجموعة 
ادارة األندية  اخرى تتول����ى 
املنحلة والتي جاءت دون سابق 
انذار او انتخابات شرعية او جمعية عمومية ومع ذلك 
وجدنا كل اخالص وتفان ف����ي العمل من اجل الرياضة 
ممن تولوا ادارات األندية، حيث عملوا بكل جهد خلدمة 

األندية التي يترأسونها.
ومع كل هذا تأتي ق����رارات جديدة تدل على التخبط 
االداري واالضطراب الذي يحيط بالهيئة ليكمل مسلسل 
سقوط الرياضة الكويتية ويأتي القرار بانتهاء مدة املجالس 
املعينة وأيضا دون اي سابق انذار او حتى معرفة رؤساء 
هذه املجالس بانتهاء مدتهم الفعلية في ادارة األندية فقد 
وصل األمر الى ابالغ البعض منهم عن طريق الرس����ائل 
التلفونية والبعض اآلخر لم يعرف اال عن طريق الصحف 
كما هو احلال مع رئيس نادي القادس����ية الذي يعد من 
أكبر وأعرق األندية ليس على مستوى الكويت فقط بل 

على مستوى اخللي والدول العربية.
واآلن نأت����ي الى قرار آخر يعمه التخبط الواضح من 
قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة من خالل تعيني 
مجالس ادارات جديدة لألندية الثمانية وهم عبارة عن 
مجموعة من موظفي الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
ليتولوا مس����ؤولية أكبر األندية في الكويت، أليس هذا 
يتعارض مع القوانني التي ال تسمح باجلمع بني اكثر من 

منصب او اجلمع بني وظيفتني؟
أهك������ذا ت�������دار ال���رياض����ة ف���ي بل����د ه��و أص�ل 

الرياضة؟
alialrandi@hotmail.com

وزيرنا ما يعرف

عبداهلل بن سبت

أطروحة

ليس هكذا تورد اإلبل

علي الرندي

من الديرة

على هامش ذكرى
 سقوط صنم بغداد

مخلد الشمري

رؤية

لكي تكون لدينا معرفة تامة مبا يدور حولنا نريد 
منك يا سمو رئيس الوزراء أن تضع لنا »هايد بارك« 
مث���ل املوجود في بريطانيا لكي يكون للمواطن حق 
التعبير عن رأيه دون احلاجة الى الندوات واملظاهرات 
واشعال الفتنة، وما عليه اال الذهاب الى الهايد بارك 
لكي يعبر عن رأيه سواء مع احلكومة أو ضدها، وكل 
هذا وفق شروط وقوانني تسنها احلكومة بأال تتعدى 
الدين أو املذهب أو الوح���دة الوطنية، وأنا واثق يا 
س���مو الرئيس أنك ستجد املئات يتدافعون للتعبير 
عن رأيهم، وهنا ترى احلكومة املشاكل التي مير بها 
املواطن وتس���تطيع حلها دون احلاجة الى الندوات 
واملظاهرات واثارة الفتن���ة ونرى املواطن بعد كبت 
طويل يزج به وكأنه ذاهب الى اجلهاد، ويأتي بعض 
ضعاف النفوس ليستغلوا ثورة املواطن لكي يحققوا 
أهدافهم الشخصية، وفي النهاية تكون اخلسارة على 

احلكومة واملواطن، ويكون املستفيد هم املتنفذين.
لذلك نريد فتح الهايد بارك يا سمو الرئيس، وأنا 
واثق انها ستكون سابقة في الكويت تسجل لسموك، 
ودعنا نقل ال لسياس���ة املنع والكب���ت ونعم إلبداء 
الرأي، وسنكون مثال للعالم أجمع مثلما كنا مثال في 
الدميوقراطية وحرية التعبير عن الرأي، ويأتي الفضل 
بعد اهلل سبحانه وتعالى اليك يا سمو الرئيس لكي 
تس���مع املواطنني عن كثب ولست بحاجة الى نواب 
االمة في نقل مش���اكل املواطنني ألن النواب يبحثون 
عن االضواء في اس���تعراضهم للعضالت، وهذا على 
حساب املواطن البس���يط، ونحن نعرفك يا صاحب 
القلب الكبير انك اصالح���ي وتريد تنمية البلد بناء 
على توجهات سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
االحمد اللذين منحاك الثقة وأنت أهال لها يا بوصباح 

وفقك اهلل ملا يحبه ويرضاه.
الكتب الدراسية

قد يجهل أغلبية الشعب الكويتي موضوع الكتب 
الدراسية التي تصرف عليها الدولة املاليني من اجل 
تعليم ابنائنا وجندها في نهاية كل موسم ترمى في 
سلة القمامة )أعزكم اهلل(، وهذا املوضوع خطير ألنه 
ال يعقل ان ترمى الكتب ملجرد انتهاء العام الدراسي، 
لذلك يا سمو الرئيس نحتاج الى استثمار هذه الكتب 
في شيء مهم مثل اعطائها الى اللجان اخليرية أو بيعها 
الى الدول الفقيرة لكي يتم االس���تفادة منها، وتكون 
آليتها إما ان يدفع ولي أمر الطالب تأمينا على الكتب 
الى حني استرجاعها أو عدم تسليم الشهادة الدراسية 
اال بعد استعادة الكتب، وهنا نكون استفدنا منها في 
تعليم أبنائنا وبيعها أو اعطائها لألسر املتعففة التي 
ال متلك قوت يومها، واالمر لكم يا صاحب األمر، وما 
أن���ا اال مجرد مواطن غيور على وطنه وابناء وطنه. 
وفي اخلت���ام »ال أقصد اال االص���الح واهلل من وراء 

القصد«.
شكر وتقدير

الى االس���تاذ مرزوق العجمي على نشاطه الدائم 
خلدمة املواطنني وتس���هيل مهامهم في ادارة هجرة 

العاصمة قسم الزيارات.

»الهايد بارك« يا سمو الرئيس

مشاري محمد العلوش

رأي

مقالتي هذه ال تعتمد على املعلومات قدر ما تعتمد على 
ما يتم تناقله شفاهة بني الناس هنا حول حكايات قياديني 
وساسة، تفوق في قدرة حبكتها على مسلسالت أسامة أنور 
عكاشة، وسأركز على تلك احلكايات التي تقال وال تكتب، أو 
ال جتد طريقها إلى النشر عادة، إما لنقص في املعلومة املؤكدة 
أو العتبارات أخرى، ومن تلك االعتبارات ما قد يودي بكاتبها 
في »60 ألف داهية«، وسأورد بعضا من تلك الروايات التي 
يتناقلها الناس بينهم تندرا في الغالب، وحتسرا على الديرة 
في أغلب األحيان، عامال باحلكم الشرعي في األخذ بروايات 
اإلس���رائيليات، إذ يقسم العلماء األخذ باإلسرائيليات إلى 3 
أصناف، األول ما خالف الشرع منها فال يؤخذ به والثاني ما 
ال يخالف الشرع فال بأس من األخذ به، وأما ثالث األصناف 
فهو »ما هو مسكوت عنه«، وعن هذا الصنف يقول العلماء 

»ال نأخذ به لكننا ال نكذبه«.
وأنا سأعمل في نقلي اليوم على حكم الصنف الثالث، لن 
نصدقه لكننا ال نس���تطيع تكذيبه، أو باألصح ما ميكن أن 

نسميه املسكوت عنه في هذا البلد.
احلكاية األولى من حكايات املسكوت عنه الكويتية هي 
حكاية نائب س���ابق حصل عل���ى 19 مليون دينار كاش من 
عدة صفقات مشبوهة و»توهق بها«، حتى وجد ضالته في 
بنك عربي اس���تطاع أن »يشرعنها« له بشراء مجموعة من 

البنايات املتالصقة في بلد ذلك البنك.
أما احلكاية الثانية فحكاية سكرتيرة نائب عثر في رصيدها 
على أكثر من 10 ماليني دين���ار، أثناء إحدى التحقيقات في 
قضي���ة انتهت منذ مدة طويل���ة، ومت التكتم على املوضوع 
حتت ذريعة أن تلك الس���كرتيرة قد ورثت من جد عم خالة 

أمها ذلك املبلغ.
احلكاية الثالثة لنائب س���ابق لم يتمكن من اخلروج من 
عنق زجاجة انتخابات فرعية في إحدى الس���نوات، وعندما 
وجد أن أمله في الكرسي األخضر بعيد املنال، قام في األسبوع 
التالي لسقوطه في تلك االنتخابات الفرعية بتأسيس شركة 

برأسمال قدره 20 مليون دينار.
رابعة احلكايات ما يرويه البعض عن مسؤول في إحدى 
الوزارات أقيل من قطاعه حيث يعمل بفضيحة اختالسات، 
وما لبث أن عاد إليها بعد ش���هرين من إقالته مبنصب أعلى 

من األول وبكثير.
أما خامسة احلكايات من تلك التي ترى تندرا فهي وجود 
قيادي قضى أكثر من 37 عاما في الوزارة، كان كلما »تضايق« 
من أي وزير يأتي يقوم بإرسال فريق فنيني لتخريب املكيفات 
لتتعطل في منش���آت تلك الوزارة فتث���ور ثائرة الصحافة 
ومجلس األمة على الوزير، وأما إذا كان »سمنا على عسل« 
مع الوزير فإن أحدا ال يس���مع عن مكيفات تتعطل وال حتى 

»تبرد خفيف«.
هذا جزء من شيء مما يقال تندرا لكن كثير من الساسة 
أفواههم ممل���وءة باملاء، ولكم أن ال تؤمنوا مبا ذكرت ولكن 
أحذركم من تكذيبه، فهو حصل ويحصل يوميا وسيحصل 

غدا، ما لم يتم إقرار وتطبيق قانون الذمة املالية.
Waha2waha@hotmail.com

9 أبريل 2003 ي���وم ليس كغيره من االيام فهو اليوم 
الذي فرح فيه وابتهج الش���رفاء بس���قوط صنم ساحة 
الفردوس في بغداد كإعالن رس���مي الختفاء نظام طاغية 
جب���ان ولى االدبار هاربا من ارض املعركة دون ان يطلق 
رصاصة واحدة، وما هي اال اش���هر قليلة حتى اخرج من 
حفرته كاجلرذ قذرا ومذعورا ومتأكدا في قرارة نفسه بأن 
ال مصير له س���وى القتل واملوت الذي كثيرا ما اذاق به � 

ظلما � ضحاياه االبرياء.
ان مشاهدة افراد الشعب وهم يتظاهرون بحرية منذ 
س���قوط صنم بغداد وحتى اليوم، ليعب���روا عن آرائهم 
ومطالبهم في شتى القضايا بل وحتى التظاهر واالحتجاج 
املستمر ضد من حررهم وانقذهم من الظلم والطغيان كما 
يفعل اليوم مناصرو االرهاب���ي مقتدى الصدر، ومن ثم 
يعودون ملنازلهم آمنني ومطمئنني دون شعور برعب او 
خوف، تؤكد ان حرب حترير العراق الش���ريفة قد حققت 
اهدافها في جلب احلرية والدميوقراطية والعيش احلر الكرمي 
للشعب العراقي، وذلك عكس ما كان سيبقى عليه مصير 
كل من يحلم فقط بالتظاهر او باالعتراض على النظام لو 
ان قوات احللفاء لم حترر العراق وتخفي النجس صدام 

واجناله االجناس وزمرته النجسة من ارض العراق.
سقط الصنم وسقطت معه كل اوراق التوت واالقنعة 
الكاذبة التي حاول بها الذين باعوا انفسهم للطاغية ولنظامه 
الظهار انفس���هم للناس بصورة املدافع���ني عن الطاغية 
ونظامه اعجابا بشخصه وحبا ملا اسموها افعاله القومية، 
وليس الي سبب آخر لكن كل احلقائق واالدلة الكثيرة التي 
بانت بعد س���قوط الصنم تقول ان عالقة هؤالء الدجالني 
بالطاغية لم تكن اكثر من عالقة اس���تغالل ومتلق عبيد 
منافقني لسيدهم ليرمي لهم بفضالته من هدايا ورشاوى، 
كما ترمى العظام للكالب، ولكنها ولالسف رشاوى وفضالت 
جعلت من ه���ؤالء املنافقني والدجالني والكذابني البائعني 
النفس���هم والخالقهم ولضمائرهم ولعفتهم � ميتلكون � 
قصورا وطائرات ويلبسون افخر واغلى الثياب ويقودون 
افخ���م املركبات، وهم من كانت اقصى امانيهم في بالدهم 
امتالك شقة في حي شعبي من غرفة واحدة وصالة ضيقة 
وان أمكن بلكونة صغيرة لينش���روا فيها مالبسهم الرثة 

والبالية.
وحمدا هلل بأنه مّكن اهالي ومحبي ضحايا املجرم صدام 

من ان يشاهدوه معلقا كالبهيمة على منصة اإلعدام.
Mike14806@hotmail.com

حكم »اإلسرائيليات«
والمسكوت عنه كويتيًا
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