
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الطالق يزيد مخاطر اقبال األبناء على التدخين.

ـ والعرب وبما أنهم يعيشون حالة طالق سياسية لذا فهم اليوم أكثر شعوب 
العالم استهالكا للتبغ وحبوب الضغط وكبسوالت الكآبة.

ألمانية تقاضي مستشفى ألمانيا لرفضه تشغيلها.
ـ لو عيالنا الخريجين اللي ناطرين أمل التوظيف سووا نفسها جان رفعوا 

أبواللطفواحد14 ألف قضية بيومين.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

تتعمد بعض الفضائيات بث مسلسالت 
أو برامج تقوم على تقليد شخصيات عامة 
في هذا الش����هر الفضيل وال أدري ملاذا هذا 
التخصيص في شهر رمضان شهر الطاعة 

والعبادة.
لقد دأبت بعض الفضائيات في السنوات 
األخيرة على اإلكثار من هذه العروض التي 

تعج باالستهزاء أو السخرية من شخصيات سياسية أو اقتصادية 
أو إعالمية أو دينية بحجة النقد وعرض مشاكل املجتمع بصورة 
ساخرة على أنه أحد األساليب اإلعالمية التقليدية.. ولكن في هذا 
األس����لوب الكثير من احملاذير والتجاوزات التي ينبغي التحذير 
منها والتنبيه عليه����ا ولعل أهمها ان هذه العروض تعتمد على 
االستهزاء والسخرية وهو أمر محرم شرعا خاصة في هذا الشهر 
املبارك وقد قال اهلل تعالى )يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم( وتزداد احلرمة واإلثم إذا كان 
هذا االستهزاء من شعيرة من ش����عائر الدين كإطالق اللحية أو 
احلجاب أو النقاب الذي جعلته بعض الفضائيات مقطعا فكاهيا 
ساخرا، ولألسف، فاالستهزاء بالشعائر والسنن النبوية من أكبر 
الكبائر وقد أشارت النصوص القرآنية إلى خطورة من يقوم بذلك 
االستهزاء فقد قال اهلل تعالى مخاطبا من يقومون باالستهزاء من 
الدين وأهله )ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم..( ففي هذه اآلية 
تقريع وحتذير مخيف ممن يستهزئون بأوامر اهلل وسنن رسوله 
وانهم على خطر عظيم، كذلك جند ان بعض هذه الفضائيات راحت 
تقلد وتس����خر من بعض الوزراء وأصحاب املناصب العليا مما 
يضعف الهيبة ويشجع على عدم االحترام لدى عامة الناس لهؤالء 
مع ان هذه الفضائية هي أكثر من تنادي بعودة الهيبة واحترام 
الس����لطة واحلكم وهم في نفس الوقت ميارسون االنتقائية في 
التقليد والنقد فمن يخالف هواهم وأفكارهم ال يسلم من االستهزاء 
والتندر منه واحلط من قدره ومكانته بل وينسبون له أمورا لم 
يقلها أو يفعلها، كل ذلك من باب تشويه هذه الشخصية والسعي 
إلسقاطها من أعني الناس مع انهم في الوقت نفسه يغضون النظر 
عن الكثير من املفس����دين واملتجاوزين من الشخصيات العامة 

لهوى في النفس أو الشتراك املصالح.
إن الشعب الكويتي جبل على الطيبة والتسامح وإن مثل هذه 
األساليب الرخيصة لم نتعود عليها حتى ولو كانت مع خصوم 
لنا، فالنقد وحرية التعبير لهما أصولهما وقواعدهما التي يجب 

االلتزام بها ومراعاتها وعدم جتاوزها.
أما من أجل أن تنجح قناة ما أو تستقطب املشاهدين بعروض 
وبرامج فيها احملاذير الش����رعية والقانونية واألخالقية فهذا أمر 
غير مقبول ويجب على أصحاب القرار ضبط مثل هذه املمارسات 
ألننا كنا وسنظل بلدا عربيا مسلما لنا تعاليمنا الشرعية وعاداتنا 
وتقاليدنا األصيلة التي ال ننسلخ منها وال نقبل حتت أي ذريعة 

انتهاكها.
إنن����ي أتوجه الى مالك هذه الفضائيات بالنصيحة بأن يتقوا 
اهلل في هذا الش����هر الفضيل وان يجتهدوا في حماية نسيج هذا 
الوطن واإلس����هام في حلمة هذا الش����عب وأن يكونوا على قدر 

املسؤولية من أجل الكويت.

ثقافة السخرية واالستهزاء!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الحياة.. ال حقيقة

املواطن من تردي  يشكو 
اخلدمات احلكومية، واحلكومة 
منزعجة مما تكتبه الصحافة 
من نقد لها، والرجل مهموم 
بسبب صراخ العيال في البيت 
وكثرة املش���اكل مع زوجته، 
والزوجة تشتكي من ظلم ام 
زوجها، واملدير كثير التذمر من 
املوظفني الكسالى، واملوظف 
حزين بس���بب قسوة املدير 
علي���ه وتك���رار اخلصم من 

راتبه.
اجلار يلع���ن اليوم الذي 
اش���ترى فيه املنزل املالصق 
جلاره الذي ال يحترم اجليرة، 
واالخير يش���تكي من االول 
للسبب ذاته، املغني يقول ان 
سبب فش���ل اغنيته االخيرة 
تفاهة الكلمات، وكاتب الكلمات 
يضع اللوم على امللحن الذي 
ب���دوره يصف صوت املغني 
بأنه ينتم���ي الى طبقة انكر 
الزب���ون يجأر  االص���وات. 
بالشكوى من الغالء والشركات 
املوردة تؤك���د ان الغالء من 

املصنع.
ح���ارس املرم���ى يهمس 
ألصدقائه بأن العب الدفاع هو 
الذي تسبب في خسارة الفريق، 
والثاني يتهم العب الوسط، 
والثالث يقول ان املدرب غبي، 
وجمهور النادي غاضب على 
اجلميع، الدجاجة قبل ذبحها 
تلوم البيضة، والبيضة تقول 
انا لم اخرج من العدم بل جئت 

من دجاجة.
هكذا نح���ن، على الدوام، 
نعل���ق أوجاعن���ا وفش���لنا 
أملنا على  وأحزاننا وخيبة 

اآلخر!

البقاء هلل
صاحلة علي صالح الزقاح � أرملة عبداملجيد 
صالح عيسى اجلدي � 86 عاما 
العباسية  الرجال: احلسينية   �
� ت: 97170071،  � املنصوري���ة 
النساء: حسينية الزينبية الكبرى 
)اجلدي( � الساملية � ق12 � شارع 
أبو ذر الغفاري � ج19 � م26 � ت: 

.99199928
سعود عبدالعزيز العريني السبيعي � 78 عاما 
� الرجال: العميرية � ق3 � ش5 � 
قسيمة 22 � م8 � ت: 24723240، 
النساء: مبارك الكبير � ق6 � ش8 

� م15 � ت: 25427070.
مصعب محمد عبداهلل أحمد العسالوي � 24 
عاما � الرجال: العدان � ق7 � ش22 
� م33 � ت: 99633828، النساء: 
مبارك الكبير � ق5 � ش4 � م16 

� ت: 99652316.
سـامي إبراهيـم عبدالعزيز الهاجـري � 47 
الهاجري  � الرجال: ديوان  عاما 
� ضاحية عبداهلل السالم � ق3 
� ش���ارع أحمد الغامن � م18 � ت: 
 � اليرموك  النساء:   ،99070620

ق1 � ش2 � ج1 � م4.
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مشروب طاقة 
يحيل مواطنًا بقضية 

»مجاهرة باإلفطار«

صاحبة الجاكوار 2010 المسروقة لرجال األمن:
ادعيت أن »مبرقعة« سرقت سيارتي ألحمي ولديَّ سحابة صيف تغطي ساعة مكة ألكثر من ساعتين

خلدمة زوار ومعتمري بيت اهلل احلرام وقال: 
انه لم يكن هناك اي حريق في البرج او ساعة 
مكة، وإمنا صادف مرور سحابة ملونة من 
امام البرج والساعة نظرا الرتفاعها الكبير، 
ولم يتم تسجيل اي مكروه وهلل احلمد ولم 

يتم رصد اي حريق او ما شابه ذلك.

ن���ت:  . لعربية ا
انتاب زوار ومعتمري 
بيت اهلل احلرام في 
الساعات األولى لفجر 
يوم االثنني املاضي 
اخلوف والهلع بعد ان 
اختفت معالم ساعة 
مكة العاملية، والتي 
تتربع على اعلى برج 
سكني في وقف امللك 
عبدالعزيز رحمه اهلل 
وسط سحابة عمالقة 
بالس���اعة  احاطت 
ألكثر من ساعتني، 
الكثير ان  واعتق���د 
هن���اك حريق���ا في 

االدوار العلوية وان ما شاهدوه هو سحابة 
ضبابية على اثر حريق في البرج، وذكرت 
صحيفة الرياض الس���عودية ان املتحدث 
الرسمي للدفاع املدني بالعاصمة املقدسة 
املقدم علي املنتشري اكد ان رجال الدفاع 
املدني على اهبة االستعداد على مدار الساعة 

أثارت الخوف بين المعتمرين والزوار

أمير زكي
أحال رجال جندة حولي 
الى  يوم أمس مواطنا شابا 
مخفر سلوى بتهمة املجاهرة 
باإلفطار مبش���روب طاقة، 
الش���اب  ورغم مح���اوالت 
نفي تهم���ة املجاهرة، إال ان 
املبلغ وهو مواطن آخر أكد 
اس���تعداده للشهادة في اي 

مكان يرغب فيه.
ووفق مص���در امني فإن 
مواطنا أبلغ عمليات الداخلية 
صباح امس مبشاهدته شابا 
يحتسي مشروبا غازيا داخل 
سيارته اثناء توقفه في احدى 
اإلش���ارات الضوئي���ة دون 
مراعاة ش���عور الصائمني، 
وزود العمليات برقم مركبة 
الشاب لتسارع دوريات من 
جندة حولي الى موقع البالغ 
ومت توقيف الشاب ومصادرة 
أداة اجلرمية، أو باألصح علبة 

»مشروب الطاقة«.

أمير زكي
قبل عدة أيام نشرت »األنباء« خبرا عن سرقة سيارة جاكوار 
من سيدة مصرية على يد سيدة »مبرقعة«، وشاب يرافقها بعد ان 
قالت املصرية صاحبة اجلاكوار ان املبرقعة وشريكها أوهماها بان 
هناك عطال في سيارتها وبعد ان نزلت من سيارتها قاما بسرقتها 
وتركاها في الشارع. ويوم أمس استطاع رجال مباحث العاصمة 
فك غموض تلك السرقة الغريبة اذ اتضح انه ال توجد »مبرقعة« 
وال شريك، وان القضية كلها من تأليف صاحبة اجلاكوار، وتبني 
ان املبلغة كانت تقصد من وراء بالغها التغطية على ارتكاب ابنيها 

4 قضايا سلب باستخدام سيارتها التي كانا قد سرقاها منها.
وقال مصدر أمني ان املبلغة مت اخضاعها لتحقيق مكثف بعد 
العثور على املركبة فقال���ت ان ابنها الكبير وابنها الصغير نفذا 
عدة عمليات سلب بالقوة باستخدام سيارتها، وانها رأت ان ابعاد 
الشبهة عن ابنيها لن يكون اال من خالل ابالغ اجهزة الداخلية عن 
سرقة مركبتها، بحيث اذ ابلغ املجني عليهم مبواصفات املركبة 

التي نفذت بها جرائم السلب تقول ان مركبتها كانت مسروقة.
وألقي القبض عل���ى ابني الوافدة واعترف���ا بأن ما صدر من 

والدتهما متثيلية وانهما لصان.
ساعة مكة وقد غطت أجزاءها السحابة


