
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تختار المطرب »ابوالليف« كسفير للطفولة.

ـ »الخرونج« سفيرا للطفولة وأعتقد أنكم ستختارون الحقا »رقاصة« كسفيرة 
لنواياكم الحسنة.

كيلو الزبيدي صك الـ 8 دنانير رغم رفع حظر صيده.
ـ الحكومة شكلها بتدرجه في البورصة عشان جذيه غاضة النظر عن 

أبواللطفواحدسعره الطاير.

البقاء هلل
عبدالعزيز عبداهلل الهاجريـ  78 عاماـ  جنوب الســـرةـ  

حطني ـ ق1 ـ ش116 ـ م1 ـ ت: 99076701.
نشـمية طالل ظافر العجمي ـ 27 عاما ـ الرجال: الظهر ـ 
ق5 ـ ش6 ـ م46 ـ ت: 99742293 ـ 66205655 
ـ النســـاء: مبارك الكبير ـ ق3 ـ ش42 ـ م5 ـ ت: 

99511691 ـ 66095505.
سلطان مبارك سلطان العاوي العجميـ  66 عاماـ  الرجال: فهد 
األحمدـ  ق1ـ  ش105ـ  م9ـ  ت: 66080508ـ  النساء: 

الرقة ـ ق7 ـ ش13 ـ م91 ـ ت: 99793418.
عيدة عبداهلل شاهر، ارملة حمد جابر السهيلـ  80 عاما 
ـ الرجال: ضاحية عبداهلل املباركـ  ق2ـ  ش3ـ  م1 
ـ ت: 99424181ـ  النساء: ضاحية عبداهلل املبارك 

ـ ق2 ـ ش232 ـ م1 ـ ت: 99046887.
أمينة راشـد عبدالرحيـم، أرملة عباس علي البكرـ  93 
عامـــا ـ الرجال: الســـرة ـ ق4 ـ ش1 ـ م38 ـ ت: 
99919950 ـ 25349995 ـ النساء: الدوحة ـ ق2 ـ 

ش7 ـ م37 ـ ت: 97905677 ـ 24871271.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

حقيبة السفر

يسافر الناس من مكان 
إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، 
فتجمعهم الطائرات والسفن 
والقطارات واحلافالت في 
احملطات واملطارات واملرافئ 
الســــفر،  وتفرقهم حقائب 
فلكل حقيبة ثقافة خاصة 
بصاحبهــــا، وكلما ارتفعت 
احلساســــية احلضاريــــة 
للمسافر قّل وزن حقيبته 

وصغر حجمها.
الرجال يســــافر  بعض 
أليــــام معــــدودات فيثقل 
حقيبته بثياب تكفي لفترة 
أطــــول، وبعد ان  زمنيــــة 
يعود ادراجه يدرك ان اكثر 
الثياب التي حملها معه لم 
يكن لها داع لعدم مالءمتها 
الرحلة، فاحلقيبة  لغرض 
متخمة مبالبس السهرة او 
الرسمية وصاحبها يفضل 
ارتــــداء املالبس العادية او 

.Casual غير الرسمية
النســــوة ينقلن  بعض 
املجوهــــرات معهــــن فــــي 
أســــفارهن ثــــم يرفضــــن 
التزين بها خشية اللصوص 
هناك، فال تبرح املجوهرات 
احلقيبة وال تغادر جوفها 
املظلم، ويسافر البعض على 
التغيير لكنه يصر  سبيل 
على التزود بأنواع الطعام 
الذي اعتاد عليه طوال العام، 

فال تغيير وال تبديل.
حقيبة الســــفر هويتك 
التي تكشــــف  احلقيقيــــة 
ثقافتك، فبعض األفراد يحمل 
ثقافته على ظهره وبعضهم 
يحشــــر ثقافته في حقيبة 

تبكي من حشوها الثقيل.

الصــالة
العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 

3.4211.543.306.378.02

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

هل قدمت الكويت اعماال سينمائية، تلفزيونية، 
جتســـد ما حدث في فترة االحتالل مثلما فعلت 
اوروبا واميركا مع االحتالل النازي، ومثلها سائر 
الدول التي حرصت على حماية الذاكرة الوطنية 

من الترهل؟
انظر الى هذا املشهد السينمائي.. »جنود أملان 
يدخلون بيتا في قرية هولندية لتفتيشه، يشاهد 
الضابط متاثيل صغيرة من خزف على حافة النافذة 

جتسد الطواحني الهولندية واملزارع واملباني الريفية، فضربها بكعب 
بندقيته، سأله اجلندي عن السبب في حتطيم متاثيل تافهة فأجاب: انها 
متنحهم االلهام وتغذي شعورهم الوطني«. وقفات كثيرة كهذه حفظت 
للذاكرة الهولندية معاناة جيل كان هو السبب في استمرار وطن اسمه 
»هولندا«، وبغير تلك االعمال الســـينمائية واملسلسالت التلفزيونية 
كانت االجيال الالحقة ستنظر باستخفاف لتضحيات ذلك اجليل، هل 

نريد للكويت ان تقع في هذا احملذور؟
انها صيحة من جيل لم يشـــهد احداث الغزو، يقولون لنا »ملاذا ال 
يكتب السيناريو املعبر عما حدث، واملناسب حلاجة املسلسل التلفزيوني 
ابناء اجليل الذي عاش تلك املعانـــاة، فالعمل الفني يقوم على جودة 
النص، التي تتأثر باملعايشـــة، وهو ما ال يحققه لك كاتب من بلد آخر 

لم يكتو هو، وال افراد اسرته بالغزو ومعاناته«.. انتهى.
لقد تســـلل نسيان تفاصيل ما حدث الى الذاكرة احمللية والعربية، 
لهذا جتدهم في العراق قد نســـوا ما فعله بلد اسمه العراق ببلد اسمه 
الكويت، وقرروا – هناك – ان تقيد احلادثة ضد مجهول، ولهذا السبب 
عادت حليمة لعادتهـــا القدمية، بينما في أملانيا اليزالون يشـــعرون 
باالسف ملا فعلوه بالعالم وبالشعوب االوروبية، وهم يجرمون الفكر 
الذي تســـبب فيما حدث، بينما ينتشي هذا الفكر في العراق بصفاقة 
رغم االحتراب الداخلي الذي هو إحدى الثمرات الشيطانية لعدوان 2/8، 
ونحن في الكويت نتحمل جزءا من املسؤولية بعجزنا عن التعامل الفني 
والثقافي احملترف مع هذا املوضوع الذي تعتبر اجلوانب النفسية فيه 
املنطلق االساسي، إما بااليجاب او بالسلب، علما ان لدينا في الكويت 
بنية أساســـية قوية لالعمال الفنية، وهي بحاجة الى االنفاق السخي 
املبني على االسس التنافسية الســـليمة لتقييم النص الفائز والعمل 
احملترف، وهذا االنفاق ليس عبثيا، فهو ميثل واحدة من ادوات حتقيق 

االمن الوطني االستراتيجي لهذا البلد.
هذا النوع من األعمال يحتاج إلى إبداع وفهم لألسلوب الذي يقرب 
بني الواقع واملشاهد، لهذا تقرأ في بعض االعمال الفنية االجنبية عبارة 
»اخذت احداث هذه القصة من احداثها االصلية التي وقعت في سنة كذا، 
ومت تطويرها لتتناسب مع البث االعالمي«.. كما تشاهد في تلفزيون 
National Geographic احداثا حقيقية يصورها ممثلون محترفونـ  سقوط 
طائرة، حادثة غرق سفينة.. الخ – وبني املشاهد تظهر صورة ملتحدث 

حدثت معه تلك الواقعة، ما يقرب املسافة بني املشاهد واحلدث.
لقد تطورت هذه املهنة، ورأيت جمعيات خيرية كويتية تقدم افالما 
وثائقية رائعة على مســـتوى من االحتراف اعجب الســـفراء االجانب 
احملليني، هل تعجز آلتنا االعالمية الرسمية عما حتققه جمعيات خيرية، 

ونسمع منها التعليالت والتبريرات غير املفيدة؟!
كلمة أخيرة: العزاء اخلالص ألسرتي املرزوق والغامن في االبن العزيز 
خالد وليد املرزوق، وليس لنا إال الصبر واالحتســـاب، ورجاء ثواب 
الصابرين إن شاء اهلل لوالدته وأسرته الكرمية، اللهم ألهمهم الصبر، 

وارزق فقيدنا جنات النعيم، فضال من عندك يا كرمي، آمني.
وكذلـــك فقد االخ د.إبراهيم الرفاعـــي ابنا عزيزا، نرجو له من اهلل 
منازل األخيار في جنات النعيم، ولالخ بوعمار وأسرته الكرمية الصبر 

واالحتساب، آمني.

العمل الفني عن 8/2 جزء من إستراتيجية األمن الوطني

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

في البدء العزاء احلار للعم خالد 
يوســــف املرزوق ولعائلتي املرزوق 
والغامن الكرميتني على فقيدهم الشاب 
املغفور له بإذن اهلل خالد وليد املرزوق 
فللفقيد املغفرة والرحمة وألهله وذويه 
الصبر والســــلوان وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
> > >

لو كنت متلك جوهرة باهظة الثمن 
ثم قمت بوضعها في يدك وسألت 10 من 
املارة ان كانت ألحدهم، فسيجيبك على 
األرجح 9 منهم بأنها قطعا له واخلطأ 
هنا ليس منهم بل منك كونك سألته 
هذا السؤال وأظهرت بالتبعية شكك 

في امتالكك وحيازتك جلوهرتك.
> > >

من ذلك ما يسأله بعض الكويتيني 
بحسن نية الخوة عراقيني سواء كانوا 
مواطنني بسطاء ال يفقهون شيئا في 
السياســــة والتاريخ أو حتى ساسة 
أو اعالميــــني أو مفكريــــن أو مثقفني 
محترفني، ان كانوا يعتقدون ان كانت 
الكويت لهم او ان كانوا يقبلون أو ال 
يقبلون بترسيم احلدود بني البلدين 
الذي قامت به سلطة دولية محايدة 
هي األمم املتحدة، وبالقطع اإلجابة عن 
هذا السؤال لن تختلف عن اإلجابة عن 
ســــؤال ملكية اجلوهرة املكنونة في 
الفقرة السابقة واخلطأ والعتب ليس 

على من أجاب بل على من سأل.
> > >

فلم نسمع قط مبثل تلك األسئلة 
توجه على ســــبيل املثــــال من قبل 
الســــوريني رغم  اللبنانيني لالخوة 
انهــــم كانوا دولة واحــــدة حتى عام 
1943 ولم يتبادلوا السفارات إال قبل 
فترة قصيرة، كما اننا لم نســــمعها 
الذين  من السوريني جتاه املصريني 
كانوا ميثلون معهم بلدا واحدا )1958ـ  
1961( أو من األردنيني جتاه العراقيني 
)ضمهم االحتاد العربي عام 1958( أو 
من قبل الفلسطينيني جتاه األردنيني 
الذين شكلوا معهم دولة واحدة حتى 
عام 1967 ومازالوا يشــــكلون نصف 

الشعب األردني.
> > >

ان الكويت بعكس كل األمثلة السابقة 

لم تكن قط في 
حالة واحدة او 
احتاد مع العراق 
او تابعــــة له او 
حتى مطلبا من 
مطالب شــــعبه 
الذي  الشــــقيق 

لديه ما يكفيــــه من أرض ومن ثروة، 
وبدليل انك ال جتــــد تلك املطالبة في 
مانفوستات وبرامج األحزاب العراقية 
الكثيرة التي نشأت بعد استقالل العراق 
الشقيق عام 1932 أو حتى أحزاب ما بعد 
انقالب عام 1958 كاحلزب الشيوعي أو 
حزب البعث الذي رفض مطالبات قاسم 
عام 1961 وتبادل السفارات عام 1963، 
أو األحزاب الكردية، كما ال جتد املطالبة 
بالكويت في الشعر الشعبي العراقي 
أو حتــــى األعمال األدبية والقصصية 
العراقية، فلماذا نخلق في الكويت شيئا 
من عدم يسيء لعالقاتنا املستقبلية مع 
العراق الشقيق ونصبح كمن يجدع 

أنفه بيده فيضر نفسه؟!
> > >

ومما يزيد الطني بلة والكذب بهتانا 
وزيفا ما يردده البعض منا كلما سخنت 
الساحة السياسية وكوسيلة للمناكفة 
من ان رجال مجلس 1938 دعوا لضم 
الكويت للعراق ويستشهد مبذكرات 
املرحوم خالد العدساني )!(، واحلقيقة 
ان تلك الدعاوى الكاذبة لم يقل بها حتى 
قاسم وصدام او يستشهدا بها، كما ان 
مذكرات العدساني وأوراق ومحاضر 
رجال املجلس األحياء منهم واألموات 
لم تقل بتلك الفرية التي تبرر لصدام 
دعاواه وقبلها أفعاله، ان من يردد ذلك 
القول ميهــــد األرض ملطالبات الحقة 
تقوم على مبدأ »وشهد شاهد من أهلها« 
وأول املستشهدين بتلك األقوال رجل 
كل العصور عدنان الباججي الذي قال 
بها في شهادته الكاذبة على العصر في 

لقائه مع املذيع أحمد منصور.
> > >

آخر محطة: التقدير ملســــؤول مركز 
خدمــــة املواطن في ضاحية اليرموك 
النقيب عبداهلل الهاجري على كفاءته 
في العمل وحسن إدارته للمرفق ومنها 

لألعلى.

ليس من الذكاء أن تجدع أنفك بيدك

وزير اإلعالم أصدر قرارًا بحّل »مسرح الخليج العربي«
مفرح الشمري

أصدر وزير  اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل قرارا بحل مجلس إدارة 
فرقة مسرح اخلليج العربي الذي يرأسه الفنان أسامة املزيعل بعد 
اطالعه على التقرير الذي قدمته له اللجنة اخلاصة احملايدة التي 

شكلها لدراسة األوضاع التي حدثت في الفرقة الفترة األخيرة.
وتضمن القرار تعيني مجلس إدارة جديد يرأسه وكيل التلفزيون 

فوزي التميمي حلني إجراء انتخابات جديدة.
»األنباء« هاتفت أسامة املزيعل رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح 
اخلليج العربي ملعرفة فحوى قـــرار الوزير فقال: لم يصلني أي 
كتاب رسمي بخصوص هذا القرار، وامنا وردني اتصال هاتفي من 
وكيل التلفزيون فوزي التميمي أبلغني فيه بهذا األمر وطلب مني 

احلضور اليوم الى الوزارة لتسليم العهدة له.
وأشـــار املزيعل الى انه لن يســـلم اي شيء دون وجود أوراق 

رسمية بذلك.


