
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الدراما التلفزيونية تعمل على تغريب الشخصية العربية.

ـ المسلسالت الدرامية 30 حلقة وتنتهي ومسلسالت الخالفات العربية 
بلغت الـ 274848 حلقة والنزال في بدايتها.

دراسة بريطانية: البورصات تنتعش في رمضان.
ـ وبورصتنا مالها شغل ال برمضان وال غيره، بدليل انها صايمة عن 

أبواللطفواحداالرتفاع المنطقي من 6 أشهر.

أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

يبدو أن وزارة االعالم تبيع وتقبض 
ثمن البيعة، دون أن تشتري البضاعة، 
وإن اشترت، فهي تشتري بثمن بخس، 
أما س���عر البيع فهو من أسرار الدولة، 
التي تضعها في حرز مكنون، ثم تصب 
عليه الرص���اص احلار، وتودعه حتت 
ماء احمليط »املتجلط« الشمالي، لضمان 

السرية!
في شبابنا املبكر حينما كنا حتت إمرة وزارة االعالم، أو 
حتى بعد ذلك، كنا نقدم برامج اذاعية وتلفزيونية، ونقبض 
أجورنا مقابل أعمالنا تلك، وأرجو عدم االحراج بالسؤال عما 

كنا نقبضه مقابل ذلك، املهم »لقمة هنية تكفي مية!«.
ليس من شكوى وال لوم وال عتب، على ما فات، الن »اللي 
فات فات، وبيدينه سبع لفات«، ولكن الشكوى واللوم والعتب، 
عل���ى ما تقوم به وزارة االعالم، من التبرع بذلك االنتاج أو 
بيعه للقنوات اخلاصة! وإذا كانت العملية تندرج حتت بند 
نشر الثقافة الوطنية، فكلنا »جنود للوطن«، و»بالروح بالدم 
نفديك يا كويت« و»منوت منوت وحتيا الكويت« و»كله في 
حبك يهون« وإلى آخر تلك احملفوظات واملعلبات التي تتحفنا 

بها وسائل إعالم الوزارة املوقرة! 
ولكن مادامت بعض تلك القنوات اخلاصة، ال تسير وفق 
املنهج االعالمي الصحيح والس���ليم، ويش���كك البعض في 
أهدافها وما حتمله من مضامني فئوية، وتشق وحدة الصف 
الوطني، فإن االمر � هنا � يستحق شيئا من التوقف! وأنا هنا 
سأحتول من التعميم إلى التخصيص وسأحتدث عن نفسي! 
فلقد سمعت من بعض االصدقاء أن قناة خاصة جديدة، من 
تلك القنوات التي ال تنال رضا غالبية املواطنني، والتي تثار 
حولها الكثير من الش���بهات، قد دأبت على بث برامج قدمية 

لي، قدمتها قبل أربعني عاما أو يزيد!
وأنا ال أرغب في أن أحسب على أي تيار انشقاقي، وبالتالي 
فإن بث برامج لي على مثل تلك القناة، قد يجعلني في نظر 
البعض مساندا أو مساعدا ومؤيدا لرسالة تلك القناة، رغم 

أني أقف ضدها، وضد اخلط الذي تنتهجه!
والس���ؤال أوجهه � أوال � إلى وزارة االعالم: هل يحق لك 
أن تقومي ببي���ع، أو إهداء إنتاجنا إل���ى الغير؟ وإذا كانت 
االجابة القانونية »نعم«، فهل االجابة االخالقية، س���تكون 

»نعم« أيضا؟
أنا ش���خصيا، ليس لي مطالب مالية في هذا اخلصوص 
ولم أكتب من أجل ذلك، بل إنه المر يسعدني أن أرى انتاجي 
قبل اربعني عاما، مازال حيا أو مطلوبا، ولكن اعتراضي على 

الوسيلة التي مت بها بيعي أو إهدائي!
أم أنك يا وزارة االعالم »اس���تعبدت الناس وقد ولدتهم 

أمهاتهم أحرارا«؟
وأنا � واهلل العظيم � ولدتني أمي حرا، ولكن وزارة االعالم 
� على ما يبدو � اس���تعبدتني، ثم باعتني »للي يسوى وما 

يسواش« وببالش!!
يا بالش!!

بعث الرسول ژ 
رجال من األزد يقال 
اللتبية على  ابن  له 
الصدقة فقال: هذا لكم 
وهذا أهدي إلي، فقام 
النبي ژ فحمد اهلل 
وأثنى عليه ثم قال: 

»ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا 
لكم وهذا أه���دي إلي، أال جلس في بيت 

أبيه فينظر أيهدى إليه أم ال«.
وانطالقا من هدي هذا احلديث الشريف 
يترسخ لدينا مبدأ عدم استغالل املنصب 
والوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية 

ال تتحقق اال عن طريقه.
الى  ولعلي أدخل بطريقة مباش���رة 
املوضوع املثار في هذه األيام وهو تعيني 
زوج إحدى النائبات في مركز قيادي لم 
يكن ليحصل عليه لوال وجود زوجته في 
عضوية مجلس األمة ومواقفها احلكومية 
املعلنة ف���ي كل صغيرة وكبيرة، بل لم 
يعل���م لها موقف قط ض���د احلكومة أو 

يخالفها.
ان ترسيخ هذا املبدأ لهو جدير بإحداث 
حالة احباط عامة لدى جميع الش���باب 
الكويتي الطموح واملتعلم والذي يرغب 
بجه���ده وعلمه في الوص���ول الى أعلى 
املراتب، وهذا حق مشروع ومكفول للجميع 
ولكن بشرط أن يكون املعيار هو األداء 
الوالء واحملس���وبية والواسطة  وليس 

وبيع املواقف.
ان اتخاذ احلكومة هذا النهج في احتواء 
اعضاء مجلس األمة لهو منهج خطير جدا 
يجب عدم السكوت عليه، وينبغي علينا 
جميعا ان نعري هذا األسلوب احلكومي 
السقيم في كسب الوالءات، باالضافة الى 
أساليب أخرى تتخذها احلكومة جلعل 
مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس األمة 

حتت جناحها ولألسف.
لقد بات من الضروري اصدار تشريع 
واضح وصري���ح يضع ضوابط لتعيني 
القياديني ومينع كل مس���ؤول او قيادي 
او عضو او وزير ان يكون له اي عالقة 

مباشرة بهذه التعيينات.
يجب علينا ان نقدم تشريعات جادة 
في محاربة الفساد واملفسدين وإال فإن 
كثرة الكالم والصراخ ال جتدي مع هذه 

احلكومة ولألسف.

أال جلست في بيت أبيك!يا بالش

حكم قضائي يسمح ببناء مسجد بالقرب من موقع اعتداءات الـ 11 من سبتمبر
نيويورك � أ.ف.پ: فاز مشروع أثار جدال 
وطنيا حول التسامح الديني ويقضي ببناء 
مسجد ومركز اسالمي بالقرب من موقع 
»غراوند زيرو« الذي استهدفته اعتداءات ال� 
11 من سبتمبر 2001 في نيويورك مبعركة 

حاسمة الثالثاء.
وصوتت جلن����ة احلفاظ على املباني 
االثري����ة في املدين����ة باإلجماع على عدم 
إعالن املبنى الذي يشغل املوقع في الوقت 

احلاضر أثريا، مفسحة املجال بالتالي أمام 
هدمه وبناء املسجد. وبات املشروع اختبارا 
ملدى تقبل االس����الم في الواليات املتحدة 
بعد اعتداءات ال� 11 من سبتمبر، وقد أثار 

جدال وطنيا حول حرية االديان.
ومن املق����رر ان يضم املش����روع الى 
املسجد، مالعب رياضية ومسرحا ومطاعم 
مع امكانية اقام����ة دار حضانة لالطفال. 
ويقول أصحاب املش����روع انه س����يكون 

مفتوحا أمام الزائرين للداللة على انتماء 
املسلمني الى مجتمعهم. اال ان املوقع املقترح 
أثار حساسيات لقربه من »غراوند زيرو« 
حيث دمر برجا مركز التجارة العاملي في 
اعت����داءات ال� 11 من س����بتمبر التي اعلن 
تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها وأدت الى 

مقتل ثالثة آالف شخص تقريبا.
وعال التصفيق عندما أعلنت اللجنة 
التصويت مبوافقة تسعة أصوات مقابل ال 

صوت على عدم ادراج املبنى الذي يعود 
الى العام 1850 على قائمة املباني االثرية، 
وهو ال يضم حاليا س����وى متجر ألبسة 

مهجور.
اال ان معارضني هتفوا »عار« ورفعت 
ام����رأة من احلضور الفتة كتب عليها »ال 
متجدوا قتلة ثالثة آالف شخص، ال ملسجد 
11 سبتمبر« و»االسالم يبني مساجد في 

موقع فتوحاته«.

وقال اندي ساليفان من حي كوينز »انها 
فضيحة«. وأضاف »لقد كانوا يهتفون اهلل 
اكبر عندما اصطدمت الطائرتان باملبنيني. 

تذكروا أننا نخوض حربني اآلن«.
ويقول املؤيدون ان املشروع ميكن ان 
يساعد على رأب الصدع بني الغرب والعالم 
املسلم ويغير في الوقت نفسه واجهة شارع 
مانهاتن السفلي الكئيب ونظرة االميركيني 

الى املسلمني منذ العام 2001.

حسين يموت ثم 
يعود إلى الحياة  

بعد 3 أيام
بقلم:

المحامي رياض الصانع

ص6

لو متكن اإلنس���ان من 
الس���يطرة عل���ى غضبه، 
بالرّوية وجتمل  وحتل���ى 
بالصب���ر، لتخل���ص من 
مشكالت كثيرة ال موجب 
لها وال داعي، بيد ان العجز 
البشري وضعف السيطرة 
على االنفعاالت يدفعنا نحو 
صدامات نندم على خوضها 
بعد ان ندرك ان اخلصم ال 
يستحق مثل هذه اخلصومة، 
أو ان الكالم الذي بدر منا 
في حمأة الغضب قد جتاوز 

املعقول واألدب.
بع���ض اخلناقات مثل 
 Ping( لعبة ك���رة الطاولة
Pong( تتوقف حاملا يضع 
الالعب���ني املضرب  أح���د 
وميتنع عن مواصلة اللعب، 
فال يجد الالعب اآلخر من 
يقابله ليكمل معه أشواط 
اخلصومة، ذلك ان نيران 
املهات���رات لم تكن  بعض 
لتشتعل لو أن أحد الطرفني 
جتمل بوقار الهدوء والتزم 
الصمت وأس���قط مضرب 

الكرة من يده.
إن الهدوء بوجه الطرف 
الهائج قد يوقف هياجه، 
إلى  ورمبا ح���ّول غضبه 
وداعة واعتذار خجول، وإذا 
املثل الشعبي يقول:  كان 
»قابل صياح بصياح تسلم« 
فليس ذلك باملطلق، وكم 
صرخة ال تستحق املواجهة 
مبثلها، فبعض الصرخات 
ميكن جلمه���ا بالتجاهل، 
ن���درك ان  خاصة ح���ني 
املهاترات تنقص من شأن 

اإلنسان وال ترفعه.

Ping Pong

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أكد أن الحساب الفلكي يشير إلى أن غّرة رمضان األربعاء المقبل

العجيري: الكويت تنتظر رأي هيئة الرؤيةلتحديد بدء الصوم 
ولبنان وليبيا »األربعاء«.. والمغرب وعمان »الخميس«

يورد العجيري ان رمضان املبارك 
لهذا العام 1431 الهجري سيكون أوله 
يوم األربعاء على ان يولد هالله 
صباح يوم الثالثاء الساعة ال� 6.08، 
وفي مساء الثالثاء ميكث الهالل 6 
دقائق ما يجعل مشاهدته متعذرة. 
الهالل منحرف بانتصاب  وشكل 
يسير وأكبر مكث للهالل في األقطار 
اإلسالمية 23 دقيقة كما في داكار 
والجوس وأدنى مكث دقيقة واحدة 
في طهران و3 دقائق في بغداد، أما 
في عواصم دول مجلس التعاون 
فمكثه 7 دقائق وفي مكة املكرمة 
11 دقيقة وفي غرب جنوبي اململكة 
العربية السعودية 15 دقيقة، أما 
مكث الهالل في بلدان غير اسالمية 
نش����ترك معها في جزء من الليل 
ب����ني 39 و57 دقيقة،  فيت����راوح 
وسيقترن القمر )مساء األربعاء( 
بأربعة كواك����ب هي على التوالي 
عطارد والزه����رة وزحل واملريخ 

بصورة متواضعة.

املغربية وس����لطنة عم����ان فبدء 
صومهما حتما سيكون اخلميس 
ألنهما تشترطان في الهالل رؤية 
واضحة وجلية م����ع جمع غفير 
من الناس، اما ف����ي كل من الهند 
العجيري ان  وباكستان فأوضح 
الصوم فيهما سيبدأ اجلمعة وذلك 

العتبارات جغرافية ومذهبية.
الفلكية كما  ووفق احلسابات 

هاني الظفيري
الفلكي د.صالح  العالم  كشف 
العجيري ان بدء ش����هر رمضان 
س����يصعب حتديده وم����ا إذا كان 
سيكون األربعاء أو اخلميس من 
األس����بوع املقبل خاصة في دول 
اخلليج العربي وش����مال أفريقيا 
قائال: »رغم تأكيد ان غرة رمضان 
وفق احلساب الفلكي يفترض ان 
توافق األربع����اء املوافق ال� 11 من 
أغسطس اجلاري اال ان ضآلة النور 
في جرم الهالل وسرعة رؤيته رمبا 
تؤخر اعالن بدء شهر رمضان الى 
املوافق 12  التالي اخلميس  اليوم 
أغسطس وهو ما سننتظر اعالنه 
رسميا وفق هيئات الرؤية الشرعية 
في دول اخلليج العربي وش����مال 

أفريقيا«.
وقال العجيري ان بدء الصوم 
س����يكون يوم األربعاء في كل من 
ليبي����ا ولبن����ان العتمادهما فقط 
على احلسابات الفلكية اما اململكة 

فليح العازمي
»ززززززززززز« هذا هو الصوت 
اقترابك من  الذي ستسمعه حال 
محول قطع����ة 3 بالفحيحيل، أما 
إذا اقتربت أكثر فس����تجد ان أحد 
احملوالت الرئيس����ية قد احتضن 
نخلة منت أس����فله بشكل يكسر 
جمي����ع النظري����ات الكهربائي����ة 

املعروفة.
ال أحد يعرف على وجه الدقة 
كيف او متى زرعت هذه »النخلة 
الغريب ان  الكهربائية«، ولك����ن 
هذا احملول لم يتعطل مرة واحدة 
بحسب سكان املنطقة الذين التقتهم 
»األنباء«، وال يوجد خلل واضح 
في احملول الواقع قرب دوار شارع 

مكة اال صوت األزيز.

د.صالح العجيري

نخلة كهربائية!


