
أحمد عفيفي
التلفزيون  كشفت رئيس���ة 
املصري السابقة سامية صادق انه 
لوال »األنباء« ملا ظهر مسلسل رأفت 
الهجان الشهير الى النور بجزأيه 
األول والثاني، وقالت صادق في 
لقائها مع برنامج »صباح درمي 
ظهر امس انها كانت تسعى في 
العام 1987 إلى انتاج مسلس���ل 
جاسوسية باسم »احلفار« من 
الكاتب املتخص���ص في  تأليف 
مث��ل ه���ذا النوع من الرواي��ات 

الراحل صال�ح مرس��ي.
وقالت خالل لقائها: »كنا بالفعل 
نستعد لتصوير مسلسل احلفار، 
حتى رأيت على مكتبي في مبنى 
التلفزيون عددا لصحيفة »األنباء« 
الكويتي���ة وقرأت صفحة كاملة 
بقلم صالح مرسي عن اجلاسوس 

رأفت الهجان، ويومها قرأت احللقة 
بتمعن ش���ديد، ورأيت أن قصة 
الهجان ستكون أكثر جناحا من 
احلفار رغم ان الروايتني لنفس 

الكاتب، وبعدها توجهت الى وزير 
اإلعالم آنذاك صفوت الش���ريف 
انني سأوقف مشروع  وابلغته 
مسلسل »احلفار« وأشرع بالعمل 
على مسلسل »الهجان« رغم ان 
الزمن املتبقي على رمضان اقل 
من شهرين فقط، فقال لي »اعملي 
اللي انتي عاي���زاه« وبعدها بدأ 
االتفاق م���ع كاتب العمل صالح 
مرسي وبدأنا بتصوير املسلسل 
والذي رأيتموه جميعا في ذلك 
الع���ام وحقق جناحا لم يتحقق 

ألي مسلسل آخر.
وعلق���ت ص�������ادق قائلة: 
»بالفعل ل���وال رؤيتي للحلقات 
التي كتبها صال���ح مرسي عن 
الهج���ان في صحيفة »األنباء« 
ملا رأى هذا املسلس���ل الضخ����م 

الن���ور«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: زيادة مبيعات السيارات المستعملة في الشرق األوسط.

ـ نحن شعوب نعشق األشياء المستعملة بدليل جامعتنا العربية 
»تستعمل« ذات الخطب منذ 60 عاما.

حراج السيارات في أمغرة صار له 6 سنين ويقولون عنه »مؤقت«.
ـ أبي هذا لو »دائم« جم سنة يقعد؟ ألفين سنة مثال!

أبواللطفواحد

البقاء هلل
الشيخة بدرية سعود احملمد 
الصباح، أرملة الشيخ فهد 
الس���الم الصباح � 85 
عاما � الرجال: ديوان 
الشيخ سعود احملمد 
الصباح � الساملية � ق4 
املبارك  � شارع سالم 
� م82، ت: 25710280 
النساء:   �  25710631 �
الساملية � ق4 � شارع 
سالم املبارك � م82 � ت: 
25710222 � ملحوظة: 
العزاء ملدة ثالثة أيام � 
الدفن الثامنة والنصف 

صباحا.
مرمي سليمان اخلليفي، زوجة 
معيدي فهيد بن زاروط 
العازم���ي � 55 عاما � 
 � القصور   � الرج���ال 
ق5 � ش10 � م21 � ت: 
 99841996 � 60666168
� النساء: جابر العلي 
� ق1 � ش3 � م19 � ت: 
الدف���ن   �  99261605

التاسعة صباحا.
مرمي عبداهلل محمـد محمود 
الكنـدري، أرمل���ة أحمد 
محم���د أحم���د مراد 
الكن���دري � 75 عاما 
 � القادس���ية  � رجال: 
شارع القادسية � ق2 
� م51 � ت: 66512222 
� النس���اء: بيان � ق1 � 

ش3 � م21.
عذبي حجاب ماجد العتيبي � 7 
سنوات � صباح السالم 
 � � ج21  � ش3  � ق9 
 � � ت: 99399899  م4 

.25511871
فهـد عبداهلل فيحـان العتيبي 
� 70 عام���ا � مدين���ة 
س���عد العبداهلل  ق7 
� ش717 � م149 � ت: 
 66490903 � 66631920

.90004001 �
محمد شافي سويرح الرشيدي 
� 46 عام���ا � الرجال: 
القيروان � ق1 � ش121 
� ت: 65663287  � م9 
� النس���اء: اشبيلية � 
ق4 � ش423 � قسيمة 

.650
مرمي عباس حسـن اشكناني 

أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أمتنى للبنان ما متنى له سابقا 
املفكر الراحل االس����تاذ »عبداهلل 
القصيمي«.. »مزيدا من احلضارة 
ونقصان����ا في العروب����ة«، وأزيد 
أمنية أس����تاذنا  أمنيتي على  في 
»القصيمي«، فأق����ول: »وتخلصا 

من العروبة«!
داء لبنان االول واالخير هو العروبة التي لو استطاع 
التحلل منها فس����يتعافى من كل جراحاته، وعثراته 
وسقطاته، سيتعافى ويشفى من وهنه وسقمه وعلله! 
س����يخرج من غرفة العناية املركزة، أو الفائقة، التي 
ما برحها منذ عقود أربعة من الس����نني، إلى الشمس 
والهواء والنور والعافية! س����يقفز قفزا وس����يقطع 
البحار واحمليطات، ويحقق أعلى اجلوائز في أصعب 

املسابقات!
وإن لم يب����ادر اللبنانيون ال����ى التخلص من داء 
العروبة، فس����يفقدون ما تبقى في جسد بالدهم من 

بصيص عافية!
مش����اكل لبنان كلها وبالي����اه ورزاياه، هي نتيجة 
تعرضه لصدمة »عربية«! وهي من أخطر الصدمات على 
الصحة اجلسدية والعقلية والنفسية التي تصاب بها 
البلدان، وحتى االفراد، اال الذين فتحوا دكاكني يبيعون 
فيها العروبة بالكيلو والقنطار، � حسب حاجة الزبون 
� وهؤالء الباعة، يوجد منهم كثيرون في لبنان وبالذات 
في صحفه وفضائياته وأحزابه، ويوجد لديهم خدمة 
التوصي����ل اخلارجي، ولكن ليس مجانيا، بكل تأكيد، 

الن العروبة غالية، وتوصيلها أغلى!
وإن ل����م يقطع لبنان لس����ان كل فرد م����ن أبنائه � 
ذك����را أو أنثى � من املتحدثني عن العروبة وحس����نها 
وحسناتها، فلن يغادر سرير مرضه، ولن يخرج إلى 
دائرة العافية! والبد من مالحظة أن اللبنانيني الذين 
يتش����دقون بالعروبة، ويدافعون عن عروبة لبنان، 
هم في أغلبهم من راكبي الس����يارات الفخمة، والذين 
ال متر مناس����بة عربية إال وهم على رأس املدعوين، 
يحتلون مقاعد الدرجة االولى في الطائرات، ويسكنون 
أفخم االجنحة في فنادق النجوم »اخلمس« وأحيانا 

»السبع«!
والعروبة ليست داء لبنان وحده، بل هي علة كل 
بلد عربي، وكلما زادت كمية العروبة في بلد ما، زادت 
أوجاعه وتضعضعت صحته وتكاثرت أسقامه، وزاد 
تخلفه، وكثر فيه التطاحن والش����قاق وتفرق أهله، 
ودخ����ل في حومة اجلهل و»كومة« ال يفيق منها مهما 
تقاط����ر عليه عباقرة الط����ب الن املوتى ال يحيون اال 

»يوم يبعثون«!
في����ا لبنان حقق أمنية أس����تاذنا »القصيمي« بأن 
»تعيش احلضارة وتتكلم عن العروبة، ال أن تعيش 

العروبة وتتكلم عن احلضارة«!

نس���تقبل بعد 
أيام إن ش���اء اهلل 
تعالى شهر رمضان 
املبارك الذي جعله 
اهلل رحمة ومغفرة 
املؤمنني  لعب���اده 
إن هم أدركوا هذا 

الشهر وعملوا به كما أراد اهلل ورسوله 
ژ.

لقد جعل اهلل شهر رمضان للطاعة 
والصيام والقي���ام والصدقة وصلة 
االرحام والعمرة وقراءة القرآن، وقد 
كان نبينا وقدوتنا محمد ژ كذلك في 
هذا الشهر، فقد كان يحييه بالطاعات 
وفع���ل اخلير، وكان ج���وادا كالريح 

املرسلة يصل خيره لكل الناس.
ولكن املش���اهد حلال املسلمني في 
هذه السنوات يجد العجب، فقد أصبح 
شهر رمضان شهر دورات كرة القدم 
التلفزيونية اخلاصة  واملسلس���الت 
برمض���ان، ودورات الكوت بوس���تة 
واملهرجانات التسويقية وغيرها من 
االمور التي تشغل الناس وتصرفهم 
عن مقصود هذا الشهر وهو االجتهاد 
بالطاعة والتقرب الى اهلل والبعد عن 

املعاصي والتقليل من املباحات.
إن تخصيص ش���هر رمضان دون 
غيره من الشهور بهذه امللهيات هو أمر 
مبتدع ما أنزل اهلل به من سلطان وإال 
هناك احد عشر شهرا في السنة ملاذا ال 
تقام فيها بطوالت كرة القدم مثال، وما 
املعنى من تكثيف مثل هذه الدورات 

والبطوالت في هذا الشهر املبارك؟
لذا يجب ع لى كل مسلم أن  يحرص 
على استغالل هذا الشهر خير استغالل 
في الطاعات وعمل ما يحبه اهلل ويرضاه، 
حتى ال ينطبق علينا قول الرسول ژ 
إنه »رغم أنف امرئ دخل عليه ش����هر 

رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له«.
لذا أوجه رسالتي جلميع القائمني 
على ه���ذه ال���دورات واملسلس���الت 
والبطوالت واملسابقات أن يتقوا اهلل 
وأن يوجهوا جهودهم وأموالهم حلث 
الناس على الطاعات وفعل اخليرات 
عسى اهلل أن يبلغنا رمضان ويعيننا 
على صيام���ه وقيامه، ويعتق رقابنا 

من النار.

شهر الطاعات ال الملهياتداء لبنان

النشرة اجلوية الحوال 
االبداع والنجاح في الكويت 
تفيد بارتفاع درجة التلوث، 
التابعون حلزب  فالقناصة 
اعداء النجاح يسيطرون على 
معابر املدينة وضواحيها، وفي 
كل يوم يسقط مبدع مضرجا 
بخيبة االم���ل، اما الناجون 
من القصف فهم من االدعياء 
الكذبة وانصاف املوهوبني 
الذين يحتلون مسرح احلياة 

ب�»نباح« منقطع النظير.
ال رعاية حقيقية للناجح 
او املجته���د او املب���دع في 
والناجح���ون  الكوي���ت، 
مطالب���ون بدف���ع فات���ورة 
جناحهم او على االقل تقدمي 
االعتذار عن خطأ التميز واال 
فالعقوبات جاهزة، واملشانق 
منصوبة، واملؤامرات مسبقة 
اإلعداد، والعصي مش���تاقة 
الى الدواليب، وحزب اعداء 
النجاح ق���د اعلن رفع حالة 
االستعداد القصوى منذ ازمان 

بعيدة.
املبدع في الكويت مطلوب 
حي���ا او ميت���ا، فصورت���ه 
ومواصفاته وسماته املميزة 
معمم���ة على جميع املعابر، 
اما املس���ؤول الذي يفترض 
فيه تقدمي احلماية والرعاية 
للناجحني فمشغول بفحص 
رواد ديوانيته، ذلك ان طابور 
الديوانية ال يس���تثني احدا 
وعلى الناج���ح او املبدع او 
املجتهد املتميز ان يس���ارع 
بالوقوف في طابور الديوانية 
مثل���ه مث���ل اي »طرطور« 
موهبته الوحيدة إلقاء النكات 

القذرة.

مطلوب حيًا أو ميتًا

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الصــالة
العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 

3.3611.543.306.428.09

� أرمل���ة مخت���ار علي رضا 
اشكناني � 75 عاما � الرجال: 
حسينية االشكنانية � ميدان 
حولي � ت: 60933222 � النساء: 
حسينية أم صادق � الرميثية 

� ق4 � ش44 � م3مكرر.
زهية حمود سـلمان الفقعان، زوجة 
راش���د محمد راشد الفقعان 
� 71 عاما � الس���املية � ق12 � 

شارع أبو ذر الغفاري � ج3 � 
م21 � ت: 25650267 � الدفن 

التاسعة صباحا.
باسـم نسيم بشـير عرار � 18 عاما � 
الرجال: غرب مشرف � ق1 � 
ش115 � م82 � ت: 99631191 � 
النساء: سلوى � ق10 � شارع 
املعتز � م24 � الدفن التاسعة 

صباحا.

شعاع محمد غالب الدوسري � 31 عاما � 
الرجال: الصباحية � ق4 � ش5 
� ج45 � م354 � ت: 99760524 
� النس���اء: فهد األحمد � ق1 � 
ش123 � م4 � ت: 66644066 
� الدفن بع���د صالة العصر 

مبقبرة صبحان.

رئيسة التلفزيون المصري السابقة:
لوال صحيفة »األنباء« لما ولد مسلسل »رأفت الهجان«

صالح مرسي

مشهد من مسلسل رأفت الهجان


