
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب يقرر »محاور الطريق العربي«.

ـ والغريب ان اغلب طرقنا نهاياتها اما مسدودة أو مغلقة للتحسينات.
مقترح بإقامة شاليهات ترفيهية »شعبية« رخيصة في الوفرة والعبدلي.

ـ يا معودين عطونا بيوت نسكن فيها باألول وبعدين ابنوا لنا شاليهات 
أبواللطفواحدفي »أم النمل« لو حبيتوا.

 كشف االحتالل العراقي للكويت ظاهرة ضعفنا 
اإلعالمي في بيان حجتنا مقابل احتراف إعالم الطرف 
اآلخر الذي ينطلق من آلة حزبية تأسست على حتديد 
مسار تفكير الرأي العام وحجب الصورة احلقيقية 
عنه، هذا اجلنوح والتعسف لم تقابله قوة إعالمية 
توقفه عند حده لوال إعالم الدول الشقيقة الذي كشف 
ذلك اجلنوح بقيادة امللك فهد والرئيس حسني مبارك 

وغيرهما، وإذا كانت لذلك الضعف ظروفه كاالحتالل وتأثيراته السلبية 
في القدرة اإلعالمية فما العذر بعد أن تغيرت تلك الظروف؟

ليس املطلوب الردح واملس���اجلة بقدر ما هو حفظ حق الناس في كل 
مكان في معرفة احلقيقة كما هي، كل الشعوب تفتخر باملواقف التاريخية 
املفصلي���ة في حياتها والتي لوالها مل���ا متتعت األجيال احلالية بتحرير 
التراب الوطني، واملؤس���ف أن هذا العجز قد جعل الضحية هي اجلالد، 
وأهدر جهودنا احلثيثة ملساعدة العراق لتجاوز ظروفه احلالية املؤسفة، 
كل ذلك تبدد بسبب ضعفنا اإلعالمي رغم أن لدينا صحافة مقروءة خارج 
حدودنا، وإعالم تلفزيوني يصل الى حيثما تفهم اللغة العربية من أنحاء 
املعمورة، ولو نظرنا في جت���ارب الدول التي جنحت في تخليد مآثرها 
فسنجدها قد فعلت ليس بالضرورة من خالل انتقاص الشعوب األخرى 
ولكنها أظهرت املواقف النبيلة جلنودها في احلرب العاملية الثانية، على 
سبيل املثال، وجس���دت بطوالت املقاتلني في حرب كوسوڤو وأوضحت 
القيمة اإلنس���انية ملالحقة الظاملني لش���عوبها واحملاكمات العادلة التي 

انتظرها ضحاياهم في بالدهم قبل غيرها.
 إعالمنا الكويتي ليس رديفا لهذه احلاجة الوطنية، وال يعيرها اهتماما 
كما هو احلال بالنسبة لإلعالم األميركي الذي يعتبر نفسه رديفا للقضية 
الوطنية، وبالذات عندما يتصل األمر بالش���أن اخلارجي، يقابل ذلك عدم 
اكتراث كويتي س���واء على املستوى احلكومي عبر فضائية مهلهلة رغم 
التطور الكبير في عالم الفضائيات، وبالرغم من اهتمام دول بعيدة – مثل 
روسيا – بالوصول الى بيوتنا رغم أنه ليست لديها قضية كما هو حالنا 
م���ع الرأي العام في منطقتنا، إال أن إعالمنا الكويتي يفتقر الى متحدثني 
محترفني واكتفى مببادرات كرمية من بعض الكتاب، ولو أن هذا الطاقم 
الديبلوماس���ي لوزارة اخلارجية قد حوى بعضا من املوهوبني ممن يتم 
صقل مواهبهم بالتدريب والتركيز النوعي، ومثل ذلك في وزارة اإلعالم 
واملجلس الوطني للفنون واآلداب لصارت لدينا كتيبة إعالمية مميزة، تقدم 
أشياء كثيرة تتناسب وحجم عطاء الكويت الثقافي واالقتصادي والتنموي 
واخلي���ري، وتنصف حالنا عندما تدعو احلاج���ة، وتوثق في »الضمير 
العربي« إدانة الظلم بدال من أن نتركه ضحية لعوامل تعرية الذاكرة التي 
تدف���ن احلقيقة بال هوادة، وتبني فوقها قصورا من املغالطات، وفي ذلك 
ظل���م فادح للنفس وملن مضوا من أبناء هذا الوطن من أهل التضحيات، 

بل وألجيال قادمة لن تعذرنا أبدا على هذا القصور املعيب.
كلمة أخيرة: يشكو اإلعالميون من ضحالة العطاء الفني الذي يرتكز على 
قوة النص ومتانة الفكرة ألي عمل متثيلي أو حواري، يشتكون من خواء 
املادة وأحيانا سخافتها، وهو أمر يحدث في سائر الدول بنسبة محدودة 
للضحل، تقابله نسبة أكبر للقصص املؤثرة والقضايا البناءة، في حني 

تغلب قصص اخلناقات على متثيلياتنا وحواراتنا.
ترى هل عقمت األقالم أن تلد إعالما خالدا؟

ما دور احلوافز والتشجيع للمادة التي يحكم عليها املشاهد اخلليجي 
والعربي قبل احمللي مثلما حدث مع نصوص وأداء العهد الذهبي لإلعالم 

الكويتي؟

ضعفنا اإلعالمي يجعل الجالد هو الضحية والضحية هي الجالد
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في انتظار تشكيل الوزارة العراقية اجلديدة التي 
اشعرتنا باألسف الشديد ملا آل اليه احلال لدى جار 
الش���مال بعد ان تفشت االنانية والعصبية العرقية 
والدينية في تصرفات ساسة العراق وأضحى مستقبل 
بلد السواد شديد السواد بسبب ما يدور في دهاليز 

وسراديب ساستهم.
> > >   

ش���كل الس���يد عبدالرحمن النقيب اول وزارة عراقية في 1920/11/11 
من 8 وزراء ثم حاول الرئيس ان يرضي العائالت والعش���ائر العراقية 
فاض���اف إليها عددا من الوزراء اكثر م���ن وزرائها االصليني بحجة دعم 
ه���ؤالء للحكومة، وعندما احتج برس كوكس على توزير الش���اب الغر 
فخري جميل أجابه الرئيس »ان فخري ابن فالن وجده فالن فبأي وجه 

اقابل اجداده في اآلخرة ان لم ادخله الوزارة«.
> > >

وكان اقوى وزراء تلك احلكومة السيد طالب النقيب الذي تقلد وزارة 
الداخلية، وقد اعلن ذات مرة ان راتب وزير الداخلية يجب ان يكون ضعف 
راتب الوزير العادي لعظم مسؤولياته، وقد اتفق جميع الوزراء باملقابل 
على رفض ذلك الطلب غير املنطقي. انعقدت اجللسة ونظر السيد طالب 
النقيب بغضب إلى وزير املالية ساس���ون حسقيل وسأله عن موضوع 
الزيادة فارتعب واجاب »موافق« وتسارع الوزراء اآلخرون بالقول »موافق« 

حتى وصل الدور إلى الوزير عبداملجيد الشاوي فقال »منافق«.
> > >

وأثقل احد مراس���لي الصحف االجنبية وزي���ر الدولة فخري جميل 
بأسئلة عدة مما جعله يضيق ذرعا بتلك االسئلة احملرجة ويلتفت الى 
زميله الوزير اليهودي ساسون حسقيل ويقول له »اجبه ابا خضوري 

نيابة عنا، فأنتم )الكفار( يعرف بعضكم كيف يرد على اآلخر«.
> > >

وتقلد وزارة الصحة بتلك احلكومة الس����يد مهدي بحر العلوم ولم 
يكن يؤمن آن����ذاك بالعلم احلديث، لذا كان كلما قصده احد للتوس����ط 
للعالج عند اح����د اطباء وزارة الصحة االجنلي����ز طلب منه ان يراجع 
الطبيب الشعبي »مال جواد« الذي يعالج املرضى باالدعية واالعشاب، 
ويقال ان احد الوزراء كاد يفقد بصره بس����بب بعض االدوية الشعبية 
التي وصفت له، ورحم اهلل تلك احلكومة حيث عم عمى البصائر ارض 

الرافدين هذه االيام.
> > >

آخـر محطـة: 1 - التهنئة القلبية للعم محمد الهاجري على حفل زواج 
ابنه الديبلوماسي فرج الذي يقام هذا املساء في صالة الهاجري بضاحية 
عبداهلل السالم، وعقبال زواج شقيقه االكبر الصديق العزيز جابر الهاجري 
الذي طال امد عزوبيته وحان زمن فك نحسه حتى يترك متابعة اخبار 

كرة القدم املصرية وما يفعله اشهر العبيها.. ميدو!
2 - في االس���كندرية التي قدمت منها مساء االمس يوجد مقام كبير 
للش���يخ »بس���يس« الذي كان ميتهن مهنة الصاحلني اي رعي االغنام، 
واش���تهر عنه انه وبعكس ما يقال عن الس���ادة م���ن قدرة على حتريك 
احليطان، كان الراحل الكبير كما يروى هناك مختصا بخرقها واالفراج 
عن املواشي احملبوس���ة فيها قبل ان تهلك، للشيخ مقام كبير في »كنغ 
مريوط« تباع فيه االقمش���ة واالعالم اخلضراء بأثمان باهظة لوضعها 
على البيوت كداللة على زيارت���ه، كاحلال في الكويت قدميا عند زيارة 

مقام اخلضر في فيلكا.

األولى مليئة بالطرائف واألخيرة بالمصاعب

الزميل أحمد الفضلي يطمئن محبيه من داخل املستشفى

متثال جلاكسون في معرض جنم البوب بطوكيو

الفضلي: أنا بخير وسؤال األحبة خفف آالمي

هل كان لمايكل جاكسون عشيق؟!

فرج ناصر
»احلمد هلل أنا بخير وصحتي تتحسن« بهذه اجلملة 
طمأن الزميل اإلعالمي أحمد الفضلي محبيه قائال: ان 
صحته بدأت تتحس���ن كثيرا من أول مرة دخل فيها 
الى املستشفى وقال الفضلي الذي يرقد في مستشفى 
اجلهراء منذ أكثر من أسبوع جراء وعكة صحية أملت 
به: »احلمد هلل طمأنني األطباء ان ما أعاني منه مجرد 
التهابات بس���يطة وأتعافى منها حاليا، وليس أمرا 
خطيرا«. ووجه الفضلي شكره الى كل من سأل عنه 
خالل وجوده في املستشفى قائال: »غمرني اجلميع 
مبحبتهم س���واء باالتصال او احلضور، فقد خففت 
محبتهم من آالمي وخاصة في األيام األولى«. وأخص 
بالذكر وزير الداخلية الفريق م. الشيخ جابر اخلالد 
الذي هاتفني في لبنان للس���ؤال عن صحتي وكذلك 
الشيخ محمد اخلالد ومحافظ العاصمة الشيخ علي 

اجلابر ود.موضي احلمود وزيرة التربية والشيخة 
فريحة األحمد وأعضاء مجلس األمة سواء من اتصل 
او من حضر او من أرس���ل باقات ورود«. كما أشكر 
وكي���ل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ومدير 
منطق���ة اجلهراء الصحية د.فه���د اخلليفة ود.أنور 
العنزي الذي يشرف على حالتي، وال أنسى أن أوجه 
عميق شكري الى رئيسة مجلس ادارة قناة سكوب 
األخ���ت الفاضلة الكرمية فجر الس���عيد التي أمرت 
بتحمل تكاليف عالجي وكذلك للسيد ياسر أبل رئيس 
شركات أبل الذي عرض علي التكفل بعالجي. وكذلك 
الشكر إلدارة العالقات العامة في مستشفى اجلهراء 
وعلى رأسهم مدير العالقات غازي الظفيري. وأطمئن 
أهلي وجمهوري بأن حالتي مستقرة ونتائج حالتي 
والفحوصات الت���ي أعاني منها في اجلهاز الهضمي 

ستعرف خالل األيام املقبلة.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: ادعى اختصاصي 
جلد في مقابلة تلفزيونية انه كان عشيق ملك 
البوب الراحل مايكل جاكسون حتى وفاته العام 
املاضي. وقال جايسون بفايفر الذي يشغل حاليا 
منصب املدير التنفيذي لشركة طبية في مقابلة مع 
قناة »اكسترا« األميركية انه أقام عالقة »مثلية« 
مع جاكسون، كما شغل رسالة صوتية يدعي ان 

املغني تركها له.
 وقال »بالتأكيد انسجمنا في اول مرة التقينا 
فيها«، مدعيا انه التقى النجم الراحل عام 2008 

في عيادة طبيب اجللد اخلاص بجاكسون أرنولد 
كلني، الذي يشاع انه الوالد البيولوجي لولدي 
جاكس���ون برينس وباريس، وأوضح انه »بعد 
بضعة أش���هر ظهر ان مايكل يكن لي املش���اعر 
ايضا«، وتطورت صداقتهما الى أمر آخر. ويدعي 
بفايفر ان عالقته بجاكسون استمرت حتى وفاة 

األخير في يونيو املاضي.
من جهة اخرى، أقيم معرض بطوكيو يضم 
صورا  كثيرة ونادرة ملايكل جاكسون وحضره 

عدد غفير من عشاق ملك البوب.

صورة أرشيفية لرجل يغسل باحلليب متثاال للمهامتا 
غاندي في مدينة امريتس���ار عشية عيد ميالد غاندي 
الذي يلقب ب� »والد األمة«        )أ.ف.پ(

غاندي 
يستحم 

بالحليب!


