
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خالفات عربية جديدة حول تأسيس المفوضية العليا لإلعالم.

ـ ولماذا ال تسموها »المفوضية العليا للخالفات« وتخلصونا؟!
صفارة األمان لم تنطلق رغم مرور 100 عام على اندالع بركان أيسلندا.

ـ الظاهر يستخدمون نفس نوع صفارات اإلنذار اللي عندنا يا تدق بالغلط 
أبواللطفواحديا ما تدق خير شر.

البقاء هلل
منديلة بشير كاظم ـ أرملة مبارك صالح مبارك 
جوهرـ  69 عاماـ  الرجال: حطنيـ  ق3ـ  ش329 
ـ م9ـ  ت: 99013336، النساء: بيانـ  ق8ـ  ش 

األول ـ ج4 ـ م37 ـ ت: 25399477.
مبـارك أمان الفليج ـ 87 عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهلل الســـالمـ  ق2ـ  ش صنعاءـ  ديوان 
الفليجـ  ت: 22528585، النساء: السرةـ  ق3 

ـ ش11 ـ م17 ـ ت: 25330406.
زيد علي احلوطي ـ 79 عاما ـ الرجال: العديلية 
ـ ق2 ـ ش21 ـ م24 ـ ت: 66676542، النساء: 
مشرف ـ ق4 ـ ش7 ـ م43 ـ ت: 25380233.

فاطمة عبداهلل الشلفان ـ أرملة عبدالعزيز عمر 
الشلفان ـ 86 عاما ـ الرجال: الشامية ـ ق7 ـ 

ش71ـ  م18ـ  ت: 99180000، النساء: الشويخ 
ـ ت: 22483388 ـ  ـ م8  ـ ق4 ـ ش40  )ب( 

الدفن التاسعة صباحا.
نبيلة شـرف عواد ـ زوجة جاســـم محمد علي 
املنصـــور ـ 67 عاما ـ الرجـــال: هدية ـ ق3 
ـ ش6 ـ م11 ـ ت: 99011013 ـ 97733277، 
النســـاء: فهد األحمد ـ ق1 ـ ش123 ـ م1 ـ ت: 
99261626ـ  الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
سليمان راشد هويشلـ  78 عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ق8 ـ ش86 ـ م12 ـ ت: 60066646، النساء: 
جنوب السرةـ  السالمـ  ق4ـ  ش413ـ  م29ـ  

ت: 66782777 ـ الدفن التاسعة صباحا.

املهـــم حقيقتـــك أنت، 
املرايا،  لـــك  ال مـــا تقوله 
فإذا كنـــت جبانا وتعتقد 
أنك شـــجاع، فإن اعتقادك 
لـــن يغيرا  وهـــم وخيال 
من احلقيقة شيئا. فاملرأة 
العاقر ستبقى كذلك حتى 
إن شعرت بأعراض احلمل 
الكاذب، وكذلك من يصف 
الكويـــت بالدميوقراطية 
ويصر على هذا الوصف، 
فلن يغير وصفه وإصراره 
الواقع املعيش  من حقيقة 
الذي يؤكد ابتعاد بالدنا عن 

شطآن الدميوقراطية.
النيابية، وحدها،  احلياة 
ليست دليال على الدميوقراطية، 
فمعظــــم الدول جتــــري فيها 
دون  نيابيــــة  انتخابــــات 
جعجعة أو ادعاء أو تعال على 
الدميوقراطية  اآلخرين بهذه 
املزعومــــة التي التزال بعيدة 
عن املجتمعات العربية وعن 
ثقافتها وعن نزعاتنا التسلطية 
وااللغائية، حيث ال قبول لآلخر 
املختلف وال إميــــان حقيقيا 
بالتعددية وال وجود لثقافة 

التسامح.
فالتواضع صفة نبيلة، 
واالعتراف باحلقائق شجاعة 
يفتقدها البعض حني يصر 
على احلديث عن الدســـتور 
فيصـــوره وكأنـــه مركبة 
فضائية ستنقلنا الى القمر، 
أو إكسير احلياة الذي يضمن 
لنا اخللود، ويتناســـى أن 
الدميوقراطيـــة احلقة حياة 
متكاملة ووسيلة ال غاية أو 
مجرد ديكور نتباهى به أمام 

اآلخرين.

عذرًا أيها الدستور

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل 
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

رفع إلى احلاكم في حينه، موضوع امرأة 
أرملة لديها أيتام باعت بيتها إلى شخص كان 
على علم بأن البيت سوف يتم استمالكه من 
قبل الدولة بقيمــــة 1.650.000 دينار بينما 
اشتراه هو منها بـ 550.000 دينار، وجنح في 
احلصول على توقيعها على دفتر الدالل، ولم 
تنجح وساطات أهل اخلير في رد العربون إلى 

الشخص الذي غرر بها، بسبب كثرة دخوله إلى اإلدارة املختصة 
بشؤون املخطط الهيكلي، وهناك كان يستخلص املعلومات من 
املهندسني بطريقته اخلاصة )...( فلما نظر احلاكم في األمر من 
جميع جوانبه استدعى الرجل وبطريقة هادئة وأمام املسؤول 
املختــــص طلب منه معاجلة األمر باحلكمة، ولكن كان رده: »إذا 

لها حق تأخذه باحملكمة«.
 فقال له الرجل احلازم »ما دعيتك عندي علشان أسمع منك 
هالكلمــــة، فالن، عطني دفتر الدالل، راوني الورقة اللي وقعتها 
املرأة«.. ثم مزقها بيده، وطرد الرجل من مجلســــه، هذا احلزم 
من ولي األمر يحلو للبعض املشاغبة عليه بالتشكيك في صحة 
التصرف، والصحيح أن تصرف ولي األمر ال يقارن بغيره فيما 
يتعلــــق بحفظ النظام واحلقوق العامة فــــي ظرف كهذا يغلب 
فيه االحتيال والنصب، ولو خضع لتلك املشــــاغبات ألصبحت 
الدولة في يد النصاب، يســــتدعي رجل الشــــرطة ليطرد هذه 
األرملة وأيتامها من بيتها، وهو أمر شــــاع وانتشر هذه األيام، 
مع األسف الشديد، فالغاصب احملترف الذي تكرر منه الغصب 
صار حريفا في التغرير بالناس بينما ليســــت لضحاياه خبرة 
يتحاشــــون معها مكائده ما يسهل عليه اإليقاع بالشخص تلو 
اآلخر، وفي غياب األسلوب احلازم صارت بعض مرافق الدولة 

ألعوبة في يده.
 ســــمعت قبل فتــــرة عن اهتمام بعض املســــؤولني بتعزيز 
هيبة الدولة، وهو شــــيء جيد، ويحقق للمواطنني احلماية من 
املتمردين، تطبيقا للقول الشعبي الدارج »ما انحطت السالطني 
إال للشياطني«، والهيبة الفعلية ليست في الشكل بل في اجلوهر، 
عبر القرارات التــــي تنفذ والقوانني التــــي تطبق، وهو توجه 
حميــــد ومبارك يحظى بدعم كل مواطن يرى ما يجري في دول 
مجاورة من تعد وغصب حتول الى فلتان كامل بســــبب غياب 
هيبة الدولة، وال يتمنى أحد أن يصل هذا الداء الوبيل الى بلده 

بأي صورة كانت.
ســــئل رجل من بني عبد القيس: »مب ســــدمت؟« فقال: »نحن 
عشــــرون ألفا، وفينا حازم نطيعه«، وبغير قبول مبدأ الطاعة 
للقانون وللدولة فإن البديل هو الفوضى التي لو قورنت بخطأ في 

اجتهاد من احلكم لرجح حتمل اخلطأ على شيوع الفوضى.
كلمة أخيرة: العبارات التي صدرت من النائب دليهي الهاجري 
بحق د.هالل الساير كانت مزعجة شكال وموضوعا، كون الرجل 
يطبق القانون، واالعتذار الذي تقدم به النائب يحســــب له في 
بلــــد ال يطبق كثيرون فيه مبدأ االعتذار، بل جند منهم اإلصرار 
واملكابرة، ونتمنى أال يقتصر ذلك التصرف املشكور على حالة 
كان ميكن أن تتطور قضائيا بشــــكل درامي وحساس )...( بل 
أي خطأ من هذا النوع يحتاج إلى تراجع فوري، بشــــكل يبني 

حجم الثقة بالنفس.

أحد أهم أســـباب مشاكل البلد حقيقة أن 
لدينا الكثير من أصحاب الشهادات والقليل 
من أصحاب الكفاءات ممن يطورون أداءهم 
ليصبحوا مراجـــع في مجال اختصاصاتهم 
»كحال د.إبراهيم الرشـــدان« وبسبب وفرة 

الهواة كثر اخلطأ وقل الصواب.
> > >                          

ذهبت قبل أيام ملجمع الوزارات للمراجعة حول معاملة بسيطة 
جدا وقد صادفني أحد مســـؤولي الـــوزارة املعنية عارضا علي 
املســـاعدة فرفضت كون القضية كما اعتقدت »ال تسوى« وكلها 
دقائق وينتهي املوضوع، وما حدث بعد ذلك أغرب من اخليال في 
كم اخلطأ والغفلة واإلهمال الشديد حتى احتاجت تلك الدقائق إلى 
مراجعة مستمرة أليام عدة ولم أشعر خاللها بأن أحد املوظفني 
املعنيني يشـــعر باملسؤولية أو الذنب عن أخطائه الشنيعة و.. 

ما فيها شيء.. أخطاءنا خير يا طير!
> > >

إن التحـــول من نهج »الهواية« الـــذي يثير تذمر الناس إلى 
نهج »االحتراف« الذي يرضيهم مير بسلسلة من األعمال املهمة 
والرئيسية أولها تغيير مناهج التعليم التي تخرج لنا حاليا الهواة 
من املوظفني إلى مناهج متطورة )عبر نظام املدارس املستقلة( 
كي تخرج لنا احملترفني من املهنيني، ثم فرض بعد ذلك عمليات 
تدريب أولي للموظفني حول كيفية ممارستهم أعمالهم واستقبال 

املراجعني ثم تلحقها دورات تنشيطية للسنوات الالحقة.
> > >

وجزء أساســـي للتحول من نظام الهوايـــة القائم إلى نظام 
االحتراف ضرورة تعديل الوضع املعـــوج القائم في القطاعني 
العام واخلاص الذي تستخدم به العصا بشكل مؤلم ضد املبدعني 
واجلزرة الشهية كمكافأة للمهملني ضمن الفهم اخلاطئ للعقلية 
اإلدارية الكويتية التي تعتقد أن الهدف من عملها التضييق على 

املوظفني وقتل روح اإلبداع فيهم.
> > >

لقد انتهى الوضع بنا إلى ضرورة أن يصبح كل مراجع أكثر 
فهمـــا ودراية من املوظف املختص الـــذي أمامه حتى ال يقع في 
األخطاء اجلسيمة، وميتد هذا األمر لألسف الشديد إلى أعمال فنية 
شـــديدة االختصاص وال يحاسب عادة من يقعوا بتلك األخطاء 
بـــل يتم في كثير من األحوال الترقي الســـريع لهم مع كل خطأ 

يرتكبونه وهو أمر فريد بني األمم.
> > >

آخر محطة: 1ـ  احدى الدالالت الهامة في انعدام االحتراف املهني 
احمللي ندرة من يستضاف من املهنيني الكويتيني من قبل القنوات 

الفضائية العربية والعاملية.
2ـ  نصاب في بعض األحيان مبوجة تعرق شديدة عند سماع 
ما يقوله بعض »املختصني« احملليني لوفرة الزلل وكثرة اخلطأ 
فيمـــا يقولونه والـــذي ال يقع مبثله مبتـــدئ صغير في مجال 

تخصصهم.
3ـ  باملثـــل ال نشـــاهد العبني كويتيني محترفـــني لدى أندية 
الـــدول األخرى فظاهرة الهواية وعدم االحتراف طاغية على كل 

املجاالت.

»هيبة الدولة« من أهم حقوق المواطن عليها الهواية المشكلة.. االحتراف الحل

إبراهيم دشتي

د.صالح العجيري

حسني كامل محمود الديري

مواقيت الصالة والخدمات ص36

الفالفل توحد العرب في ألمانيا!

دشتي: مخرج ڤيديو كليب خدعني
وقّدم لي شركة وهمية لتصوير أغنيتي

سجل عليه قضية نصب واحتيال

العجيري: انخفاض الحرارة مستمر
حتى منتصف يوليو

وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة 
واآلداب وياكم غدًا الثالثاء

برلني ـ إيالف: حول أطباق 
الفالفل يتجمـــع ابناء اجلالية 
العربية مساء كل يوم في مقهى 
اشتهر لتحوله إلى ناد ثقافي.

النقاشات العامة واملختلفة 
تدور في اجـــواء دميوقراطية 
بعيدة عن التشنج والتعصب، 
وقد يحضرها أيضا مواطنون 
أملان سحرتهم الثقافة العربية 
ليصبحـــوا مخلصني ألطباقها 

ولتدخني الشيشة.
وتتركـــز املقاهـــي العربية 
واملطاعـــم في وســـط مدينة 
ميونيخ فـــي املنطقة القريبة 
من محطة القطارات الرئيسية 
في قلب املدينـــة، كثيرون من 
أبناء اجلالية العربية يتجمعون 
في املساء في املقاهي العربية 
للســـهر، واحلديـــث، وإحياء 
ذكريات األوطـــان التي قدموا 

منها.
الذي يقع  املقاهي  أحد هذه 
في شارع »شفانتلر شتراسة« 

أصبح ملتقى للشباب من كل 
األقطار العربية، يقدم للزبائن 
الفالفل، والشيشـــة،  أطبـــاق 

والوجبات، العربية اخلفيفة.
لقد جنح زبائنه من الطالب 
العرب واألملان في حتويله إلى 
نـــاد ثقافي من أجـــل التجمع 
واللقاء وتبادل اآلراء دون ترتيب 

أو تنظيم.
حول أطبـــاق »الفالفل« في 
التجمع  فـــي  املســـاء يبدأون 
والتواصل، وتنفتح شـــهيتهم 
أكثر مع سخونة األحداث العاملية 
وتواتر األخبار العربية واألملانية 
من أجل النقاش وتبادل اآلراء 
حول بلدانهم وكل ما يجري على 
الساحة العاملية، وكل ذلك يجري 
في جو ومناخ دميوقراطي صحي 

قلما يتوافر في بالدهم.
يبدو املقهى وللوهلة األولى 
من دخوله وكأنه مقهى في مصر 
او تونس او سورية، ولكن على 
املقهى  األراضي األملانية، اسم 

فلسطيني، وصاحبه مصري اما 
الذي يديره فهو سوري.. الرواد 
فيه من كل اجلنسيات العربية 
من مصر، العراق، السعودية، 
ســـورية، لبنان، اإلمارات، بل 
وأيضا بعـــض األملان احملبني 
للثقافة العربية وأصناف الطعام 
العربي مما يساعد على التواصل 

بني الثقافتني.
حـــول الطاولـــة الكبيـــرة 
الوحيدة فـــي املطعم يأخذون 
أماكنهـــم املعتـــادة، ثـــم على 
الشاي على  اكواب  الفور تبدأ 
الطريقـــة العربية في الدوران 
على احلضور في جو من املودة 
الى  اخلالصة، كثيرون يأتون 
هنا من خارج ميونيخ أيضا من 
أجل االستمتاع بالنقاش واحلوار 
ومعرفة آخر أخبار األوطان من 
اآلخرين والتزود بلحظات من 
دفء االوطان قلما تتوافر في 
مكان آخر في تلك البالد مختلفة 

الثقافة والعادات.

مفرح الشمري
تقدم جنم ستار أكادميي إبراهيم دشتي إلى 
مخفر النقرة أمس ببالغ اتهم فيه أحد املخرجني 
بالنصب واالحتيال عليه وخيانة أمانة، وقال 
دشــــتي في بالغه انه قدم مبلغــــا ماليا كبيرا 
للمخرج لتصوير ڤيديو كليب إلحدى اغنياته 
وأن املخرج أبلغه بأنه سيلجأ لتنفيذ الڤيديو 
كليب لشركة فنية في مصر حتمل اسم )...(، 

موضحا دشتي انه ومبراجعته اجلهات املعنية 
في مصر االســــبوع املاضي تبني ان الشركة ال 
وجــــود لها ما يعني أنــــه وقع ضحية احتيال 
للمخرج وعليــــه قام النجم ابراهيم دشــــتي 

بتسجيل بالغه.
وفي اتصــــال هاتفي أجرتــــه »األنباء« مع 
إبراهيم دشتي أكد أنه مستمر في قضيته ضد 
املخرج  وقال: »مت اســــتدعاء املشكو في حقه 

التي قدمتها  ومواجهته باالدلة واملســــتندات 
لرجال االمن ومن بني املستندات التي قدمتها 
ما يثبت ان أيا من أفراد طاقم تصوير الڤيديو 
كليب لم يتقاض فلســــا واحدا من املبلغ الذي 
قدمته للمخرج، وسأستمر بقضيتي ضده ومعي 
كذلك املصورون حلني دفع جميع مستحقاتهم 
خاصة انه خدعني بتقدمي أوراق شركة وهمية 

لتنفيذ اغنيتي.

وحــــول االنخفــــاض احلالي في 
درجات احلرارة ذكــــر العجيري انه 
قد ميتد الى ما بعد منتصف شــــهر 
يوليو املقبل ولكن ستعود احلرارة في 
األسبوع االخير منه واألسبوع األول 
من أغسطس لتبلغ أقصى معدالتها 

الفصلية املعتادة.

تستضيف »األنباء« في ديوانيتها غدا الثالثاء مدير رعاية 
 )MSA( الوافديـــن في جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب
محمود الديري وممثل اجلامعة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
حســـني كامل للحديث عن التسجيل باجلامعة وتخصصاتها 
والرسوم الدراسية ونظام الدراسة، علما ان اجلامعة معترف 
بها في وزارة التعليم العالي بالكويت، وذلك من الساعة 5 مساء 
إلى الســـاعة 7 مساء على أرقام الهواتف التالية: 24830805 ـ 

24830322 ـ 24830514 ـ الداخلي: 318 ـ 131.

كونا: أكد الباحث الفلكي د.صالح 
العجيــــري ان االنخفــــاض امللحوظ 
بدرجات احلرارة األيام القليلة املاضية 
يعود لتقدم املنخفض الهندي املعتاد 
وبالتالي تأثرت البالد برياح شمالية 
غربية تشــــتد أحيانا وتنشط خالل 

ساعات النهار ثم تهدأ في الليل.
وقال العجيري انه في بداية صيف 
هذا العام نشط احد اذرع املنخفض 
الهندي اجلنوبي الضعيف والذي مير 
عادة على بحر العرب وخليج عمان 
وميطر أحيانا في سلطنة عمان واليمن 
وفي أجزاء محدودة من جنوب دولة 
االمارات، وذلك بسبب تراجع املنخفض 

الهندي املوسمي الرئيسي.
وأضاف ان مرور املنخفض الهندي 
على الربع اخلالي جنوب شرق شبه 
اجلزيــــرة العربية أدى الــــى تأثرنا 
بدرجات حرارة فاقت املعدالت السنوية 
املعتادة واستمر هذا الوضع لفترة غير 
قصيرة حتى عم شبه جزيرة العرب 

ووصل الى إطراف بلدان الشام.

خواطر إسالمية
خالد الجاسم: الوالء للوطن يجب أن يكون
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