
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
علماء غربيون يسعون لكشف حقيقة »الكون المضاد«.

ـ والعلماء العرب مشغولون حاليا بمتابعة مسلسالت رمضان وبعدها 
يصير خير.

تقرير طبي: 100 غرام بسبوسة تعادل 540 سعرة حرارية.
ـ يعني الواحد يطلع من 3 غبقات ماكل مليونين وثالثمية ألف سعرة 

أبواللطفواحدحرارية، يعني سعرتين زيادة ويصير مفاعل نووي.

البقاء هلل
يحيى حمد اليحيى السميط ـ 92 عاما ـ الرجال: 
الشـــويخ ـ شارع الســـام ـ ق4 ـ ديوان 
عبداهلل احمد الســـميط ـ ت: 94054422، 
النســـاء: جنوب الســـرة ـ السام ـ ق2 ـ 

ش214 ـ م45 ـ ت: 25210440.
عبدالرحمـن وليـد محمـد الفـودري ـ 23 عاما ـ 
الرجال: الرميثية ـ ق12 ـ ش121 ـ م17 ـ ت: 
99239006، النساء: العدان ـ ق3 ـ ش22 ـ 

م2 ـ ت: 50055545.
سلمى فياض فهيد العجميـ  زوجة فهيد شاجع 

فهيد العجمي ـ 60 عاما ـ صباح الســـالم 
ـ ق13 ـ الشـــارع االول ـ ج3 ـ م17 ـ ت: 

55546575 ـ 99960055.
حسـن محمد علي دشـتي ـ 84 عاما ـ الرجال: 
الرقعـــي ـ مســـجد االمـــام املهـــدي ـ ت: 
99079706، النساء: الدوحةـ  ق1ـ  الشارع 

السادس ـ م57 ـ ت: 99736900.
سـويد خالد علـوش الهاجـري ـ 78 عاما ـ علي 
صبـــاح الســـالم ـ ق2 ـ ش21 ـ م29 ـ ت: 

.66888281

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

الى متثيلية تلفزيونية   استمعت 
في طريقي بالسيارة – عبر اإلذاعة – 
وفي فترة قصيرة ســـمعت مجموعة 
من الشـــتائم التي متررها املمثلة الى 
املســـتمعني »و اهلل والكوبة – وانتي، 
سليحط سلحطك...الخ« وغيرها مما 

ال يحسن تأذية أســـماعكم به، وفي املساء سمعت من 
املتحدثني في املجالس الرمضانية شكاوى من هبوط في 
أساليب التعبير مترره تلك التمثيليات إلى جيل كامل 
يتلقى تلك الوجبات اإلعاميـــة، وقليل من هذا اجليل 
الذي يســـلم من تأثيرها عليه بفضل التربية األسرية 
التي تعاني من منافس شرس يهاجم نفوس الناشئة، 
ويفهمهم أن أسلوب الشـــتائم ميثل اللغة السائدة في 

بادهم.
 في املقابل أســـتمع الى متثيليـــات إذاعية في دول 
خليجية حتمل معاني يحتاجها املجتمع فتمررها بلغة 
معبرة ال حتمل معها شتيمة وال سخيمة، بل كام أهل 
البلد في أطيب ألفاظه وأحسن معانيه، واذا رجعت الى 
متثيلياتنا الكويتية فسوف جتدهم في اليوم األول من 
رمضان يحكون قصة خيانة امرأة لزوجها، وســـهرتها 
في شاليه مع صديق.. وغيرها من صور التفكك التي ال 
يحقق نشرها إال الضرر، قال تعالى )إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
واآلخرة( وبالعكس إذا حملت التمثيليات معاني النخوة 
والرجولة، كما يراها املتابعون في متثيليات سورية – 
مثا – فإن تلك املعاني تترسخ في ذهنية الناس، الكبار 
منهم يستذكرونها، والشباب منهم يسترشدون بها في 
كامهم وفي املواقف التي يتعرضون لها، فيستخدمون 
معانـــي »املرجلة« و»املروءة« بدال من معاني اخلســـة 
والنذالة التي تؤســـس لها بعض األعمال الفنية - مع 
األسف الشديد - في العقل الباطن للمشاهد الغافل عما 

حتمله تلك احلوارات امللوثة. 
 بعض الشركات اإلعامية تضخ تلك املادة إلى عقولنا 
ألنها ال جتد النص اجليد – كما تزعم – ولو أنها واجهت 
رفضا مطلقا لتلك األعمال يشابه التزام وزارة التجارة 
باملواصفات واملقاييس جلودة بعض املنتجات التجارية 
مثلما يحدث مع شـــركات االســـتيراد التي تضطر إلى 
االنتقاء قبل الشـــراء ألي سلعة، لو أن شركات اإلعام 
فعلت مثل ذلك لتغير إنتاجها شكا وموضوعا، وأللزمت 
الكتـــاب واملمثلني بتحقيق مطلب الدولة التي يجب أن 
حترص على سامة العقول واأللسن مثل حرصها على 

سامة بقية املشتريات، ورمبا أكثر.

تمثيلياتنا تنشر ثقافة السباب محليًا واالستهزاء خارجيًا

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كلنــــا خلــــق اهلل وال فرق بني 
البشر بسبب اللون أو العرق أو 
الدين، لذا لــــم أفهم مغزى تهديد 
عائلة أحــــد علماء الدين األفاضل 
للشركة املنتجة ملسلسل »إخوان 
مرمي« كونهم صوروه بأنه أسود 
اللون ولم أفهم في املقابل اعتذار 
الشــــركة الاحق عــــن ذلك الفعل 
فللمعلومة ال توجد أسرة كويتية 
ألــــوان أبنائها وكنت  إال وتتعدد 
سأتفهم لو طلبت العائلة الكرمية 
تصحيح تلك الواقعة حفاظا على 
الدقة التاريخية دون احلاجة الدعاء 

الضرر أو التهديد باملقاضاة.
> > >

وقد قرأت تاريخ الكويت بتمعن 
شــــديد وعلمت من خال ما قرأت 
حقيقة ان بلدنا قــــام على جهود 
أبنائه العاملني في التجارة والغوص 
حيث لم نكن منلك أي موارد أخرى، 
وكان التاجر الكويتي يحرص رغم 
قلة موارده على حســــن سمعته، 
لذا ال ميكــــن تصور صحة وجود 
جتار كحال التاجر »أبوشاهني« في 
ذلك املسلســــل الذي يحرص على 
االستياء على بيوت من يقترض 
منه املال في وضــــع أقرب لتاجر 

البندقية الشهير.
> > >

ودالالت خطأ ذلك الفهم عديدة 
منها انه لم يــــأت ضمن املوروث 
التاريخي الكويتي من كام متواتر 
أو مكتوب أو شعر محفوظ، كما لم 
يعلــــم في الكويت قط عن ظاهرة 
»Homeless« أو مــــن يبيــــت في 
الشوارع بســــبب االستياء على 
منزله من قبــــل الدائنني رغم فقر 
الشــــديد مقارنة بالدول  الكويت 
الثرية واملتقدمة املبتاة مبثل تلك 
الظاهرة غير اإلنسانية هذه األيام 
وهو أمر يجب أن يســــلط الضوء 
عليه كويتيا باإليجاب ال السلب 

أمــــام  خاصــــة 
العربي  املشاهد 

أو اخلليجي.
> > >

أفهــــم  ولــــم 
رفــــض البعض 

زيادة 25 دقيقة في »األســــبوع« 
لدعم األنشطة املدرسية في املدارس 
مع العلم ان أغلب مبدعي العالم في 
اآلداب والفنون واإلعام والرياضة 
وعباقرته ليسوا نتاجا ملخرجات 
املعتادة بل هم  الدراسية  املناهج 
من مخرجات حصص األنشــــطة 
املدرسية التي تكشف اإلبداع وتدعم 
املواهب.. و25 دقيقة في األسبوع 

مو قادرين عليها وين وصلنا؟!
> > >

كما لــــم أفهم معنــــى ومغزى 
دراسة ألحد االخوة األعزاء تظهر 
الكويتي« كونه  »مظلمة املوظف 
حتول من عطلة اليوم الواحد الى 
عطلة وإجازة اليومني كحال جميع 
دول العالم األخرى )كتبت شخصيا 
مقاال عام 80 دعوت فيه الى عطلة 
اجلمعة والسبت( وكأن اإلنصاف 
يقتضي منــــا ان نعود به لعطلة 
اليوم الواحد، كما لم أستوعب أرقام 
دراسة الزميل حول هذا املوضوع 
التي تظهر ان معدل راتب املوظف 
احلكومي الكويتي وغير الكويتي 

تقارب 1200 دينار في الشهر.
> > >

آخـر محطة: لتسليط الضوء على 
مكارم جتار األمس وهم جزء من 
تاريخ الكويت الناصع حاله حال 
أفعال أبنائه اآلخرين، أخبرني العم 
املرحوم عبداللطيف الطبطبائي 
ان التاجر الكويتي كان كرميا رغم 
انه لم يكن ميلــــك الكثير لدرجة 
انه كان يتصدق اخلميس وقد ال 
يجد في بيتــــه ما يأكله اخلميس 

الذي يليه.

محاولة للفهم

4:00الفجر
11:49الظهر
3:23العصر

6:15المغرب
7:35العشاء

مواقيت الصالة

برامج الفضائيات  الكبرى ص28
الديوانيات ص9

مصرع مصري في حادث إطالق نار باألردن
عمانـ  أ.ش.أ: لقي مواطن مصري مصرعه في 
حادث إطاق نار في منطقة »هاشمية« مبعان 

جنوب عمان وذلك إثر خاف عائلي.
وقال مصدر أمني أردني إن عاما مصريا قام 
بإطاق النار من ساح أوتوماتيكي على شقيقي 
طليقته إثر خاف بينهم مما أدى إلى وفاة أحدهم 
على الفور ويدعى أحمد إســـماعيل عبداملجيد 
إسماعيل )24 عاما( من »الزقازيق« مبحافظة 

الشرقية، وإصابة اآلخر وحالته الصحية خطيرة 
حيث يعالج بقسم العناية املركزة في مستشفى 

»معان« احلكومي.
وأضاف أن األجهزة األمنية باشرت التحقيقات 
في احلـــادث مع اجلاني للوقوف على ســـبب 
احلادث، مشيرا إلى أنه من املنتظر نقل جثمان 
القتيل إلى مصر في غضون يومني عبر خطوط 

طيران امللكية األردنية.

اختفاء مدير بنك 
إماراتي والبحث عنه 

في الكويت
ـ إياف: اختفى  اإلمارات 
مواطن إماراتي يشغل منصب 
مدير بنك شـــهير في دبي، 
بينما كان فـــي مكة املكرمة 
العمـــرة برفقـــة عدد  ألداء 
من األشخاص، فيما يبحث 
ذووه عنه في الكويت التي 
يعتقد أنـــه توجه إليها برا. 
ووفقـــا ملقربني فـــإن مدير 
البنك املختفي مصاب مبرض 
»الشيزوفرينيا«، وقد سافر 
من مكة إلى الكويت برا دون 
أن يخبر أحدا حتى علم أحد 
املقربني منه عن مكانه بواسطة 

تتبع بطاقته االئتمانية.
وفي حني حتاول أسرته 
الوصـــول إليـــه، إال أنها ال 
تستطيع االتصال باجلهات 
الســـتعادته  املختصـــة 
كون حتركاته تتم بشـــكل 

نظامي.

العجيري: العيد سيوافق الجمعة 10 سبتمبر
ولن تكون هناك حاجة لتثبيت رؤية الهالل

الرطوبة لم تتعد معدالتها القياسـية ومستمرة حتى يوم األربعاء المقبل

السابق لم يكن هناك مكيفات، وكانت الرطوبة من 
خارج املنزل وداخله سيان، وكنا نعاني االمرين، 
لكن اليوم بوجود املكيفات ودرجات احلرارة في 
املنزل بني 20 و25 درجة فإن من يخرج من منزله 
املكيف او سيارته املكيفة سيصطدم بكمية الرطوبة 
واحلرارة التي تصاحبها فيعتقد انها بلغت معدالت 
قياســـية، في حني ان الرطوبة في االعوام القليلة 
املاضية اهون بكثير من الرطوبة التي كانت تضرب 

الباد في اخلمسينيات وقبلها.

هاني الظفيري
اكد العالم الفلكي د.صالـــح العجيري ان اول 
ايام عيد الفطر السعيد سيكون اجلمعة املوافق 10 
سبتمبر املقبل، موضحا ان جميع الدالئل الفلكية 
تشير الى اننا هذا العام سنكمل عدة شهر رمضان، 

اي اننا سنصوم 30 يوما.
وكشف د.العجيري انه لن تكون هناك حاجة الى 
التثبت من رؤية الهال ألن اغلب الدول االسامية 
ستعيد بإكمال عدة شهر رمضان، لذا لن تكون هناك 
حاجة الى تلمس رؤية الهال، وهو ما تشير اليه 

جميع احلسابات الفلكية.
وقال د.العجيري ان رؤية الهال بعد يوم 29 من 
رمضان ستكون مستحيلة، اذ لن يكون باالمكان 
مشاهدته في جميع االقطار االسامية، لذا سيتعني 
االخذ بإكمال عدة رمضان حتى اخلميس 9 سبتمبر 

على ان يعلن العيد اجلمعة.
وحول االجواء الرطبة التي سيطرت على الباد 
امس، اوضح د.العجيري ان موجة الرطوبة ستستمر 
حتى االربعاء املقبل لكون الباد تخضع اآلن لرياح 
جنوبية شرقية متر على مسطحات اخلليج املائية 
وجتلب معها بخار املاء، لذا جند ان املناطق الساحلية 

اكثر تأثرا بالرطوبة من غيرها.
ونفى د.العجيري ان تكون الرطوبة هذا العام 
قد سجلت معدالت قياسية، قائا: على العكس هذا 
العام جاءت الرطوبة في معدالت طبيعية جدا، بل 

اقل من معدالتها في السنوات املاضية.
وعزا د.العجيري احساس البعض بان الرطوبة 
ال تطـــاق وتذمره الى وجود املكيفـــات قائا: في 

أكد أن رمضان هذا العام سيكمل عدة الـ 30 يومًا

د.صالح العجيري

ڤان ديزل الليدي غاغا مايكل جاكسون

حليمة بولند 
»تسممت«
في بيروت

ص29

أدخلت سريعاً المستشفى

جاكسون األكثر شعبية على »الفيس بوك«
يليه ليدي غاغا وفان ديزل وأوباما رابعًا

قام موقع الـ »فيس بوك« بإطاق الئحة املشـــاهير األكثر شـــعبية بني مستخدمي اإلنترنت وحصل 
جنم البوب الراحل مايكل جاكسون على املركز األول بحصول موقعه على تسجيل 23.175.515 معجبا، 
بينما حلت الليدي غاغا بـ 16.461.891 وتاهما النجم الســـينمائي ڤـــان ديزل بـ 14.599.805، فيما حل 

الرئيس األميركي أوباما في املركز الرابع بـ 12.818.749.


