
محطات السايرزم أمانة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
موقع جهاز األمن البريطاني على اإلنترنت حافل باألخطاء اإلمالئية.

ـ ومقار أجهزة األمن العربية حافلة باألخطاء اإلنسانية.
تقرير: أكثر جملة متداولة بين موظفي أميركا »متى ينتهي العمل؟«.

ـ والموظفين عندنا ما عندهم غير جملة »ها بشر المعاش نزل واال أل؟«.
أبواللطفواحد

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire12@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

في السبعينيات إبان احترام رجال االقتصاد الكويتيني الشديد 
ألسمائهم وسمعتهم املالية وقبل ان جتتاحنا موجة مناخ الثمانينيات 
ونظريات خلق طبقة اقتصادية جديدة ذات أخالق خربة، قام احد 
اآلسيويني بسرقة شريكه الكويتي ما جعله مكشوفا امام عمالئه 
فقام باالنتحار حفاظا على اس���مه وس���معته، وهو باملناسبة عم 

إلحدى املذيعات الشهيرات بالبلد.
> > >

كما تس���بب انهيار البورصة عام 76 في انكش���اف رجل أعمال 
كويت���ي آخر وهو ابن عم لنائب برملاني س���ابق، مما جعله يقتل 
نفسه حفاظا على سمعة عائلته الكرمية، لذا أعتقد ان حالة االنتحار 
األخيرة لرجل أعمال كويتي � ان صدقت الروايات، وقد ال تصدق � 
هي نهاية آخر الرجال احملترمني ممن ال يزالون يدفعون أرواحهم 

رخيصة حفاظا على اسمائهم وسمعتهم.
> > >

ومما سمعته شخصيا من العاملني مع ذلك الشاب الثناء الشديد 
على أخالقه وسمعته وذكائه وكفاءته، وكان أغلب من حتدثت معهم 
ال يصدقون الدعاوى واالتهامات التي قيلت بحقه، كما يستغربون 
مما أشيع من انتحاره، حيث ان القضايا التي يفترض ان تقام ضده 

متس مركزه كمدير وال متسه شخصيا.
> > >

ويخبرني احد األبناء انه التقى »املغدور« الشهر املاضي وكان 
الوحيد الذي يرتدي كماما في الطائرة طوال الرحلة وملا سأله عن 
السبب ذكر انه زيادة في االحتياط الصحي وحتى ال يصاب بعدوى 
انفلونزا اخلنازير، مما يعني حرص الش���اب الشديد على احلفاظ 
على حياته، فلماذا اش���ترى إذن قبل ذلك مبدة قصيرة مسدس���ا؟ 
أال يش���ير ذلك الى الرغبة في الدفاع عن النفس أمام تهديد ما، ال 

إيذائها؟!
> > >

ومن مساوئ الصدف ان يضار جتمع اقتصادي كويتي عبر الوفاة 
املفاجئة لعميده، ثم يتلوه في اقل من ش���هر وفاة مفاجئة لعميد 
تكتل اقتصادي كويتي آخر، ثم يأتي اخلبر احلزين األخير ليمس 
تكتال اقتصاديا ثالثا مش���هودا له بالنجاح وحسن األداء واإلدارة، 
وجناح االقتصاد الكويتي مرهون في نهاية األمر بنجاح تكتالته 

االقتصادية، وفشلها يعني فشله.
> > >

آخر محطة: )1( ما يزيد الطني بلة انتشار اشاعات مغرضة عن انكشاف 
مالي لتجمعني اقتصادي���ني كبيرين، فنرجو تفعيل خطط اإلنقاذ 

املالي قبل »وقوع الفاس في الراس«.. ال بعده كما هي العادة.
)2( يقول املثل العامي »اللي اختشوا ماتوا«، ولدينا لم يعد احد 
ميوت في احلمام الش���عبي احملترق خوفا من اخلروج عاريا على 
الناس فتمس سمعته، هذه األيام األمة »مصلعة« وال يحتاج احد 

حلريق كي يتعرى امام اخللق.

آخر الرجال المحترمين مواطن ـ سيرة ذاتية
بعد طلوع النهار يستيقظ 
من نومه ليخرج الى احلياة 
يفتش ع���ن جدي���د حتت 
الشمس فال يجد. يعود الى 
منزله بع���د منتصف الليل 
ليمارس لعبة املوت املؤقت 
)الن���وم( يحتس���ي القهوة 
صباحا، والش���اي مس���اء، 

والكآبة طوال اليوم.
الش���هر يذهب   في اول 
الى املصرف ليدفع االقساط 
ويثرثر باملوبايل، وفي آخر 
الشهر يسدد فواتيره بالڤيزا، 
وموبايله »مغلق او خارج 
التغطية« ميضغ  منطق���ة 
ال���كالم ف���ي الديوانية كل 
يوم ويشاهد الوجوه ذاتها، 
والنكات ذاتها، واالشاعات 

ذاتها. 
يقرأ الصحيفة ذاتها حيث 
االخبار تتشابه، والكوارث 
وتصريح���ات  تتش���ابه، 
املسؤولني تتش���ابه، فكالم 
االس���كان والتسكني واحد، 
وكالم التعليم والتعلوم واحد، 
وكالم التخطيط والتحنيط 
والتجارة والنجارة واحد. 
يخطط ان يصبح خبيرا في 
علم الفلك والتنبؤات اجلوية 

كي تستضيفه الصحف.
يتنقل بني املواسم. موسم 
الفقع، موسم سمك الزبيدي، 
موسم البرحي. يتابع مباريات 
ال���دوري العام وجلس���ات 
البرمل���ان وحركة البورصة 
باحلماس���ة ذاته���ا. مثقف 
رياضي وسياسي واقتصادي 
من الطراز الفريد، يعرف عن 
اسرار االس���تجوابات وعن 
مصيدة التسلل مثلما يعرف 
عن املؤش���ر الوزني لسوق 

االوراق املالية. 

صالح الساير
www.salahsayer.com

بعد احلادث املأساوي لألخ حازم البريكان، يرحمه اهلل، البد 
من وقفة طويلة مع اإلعالم، وبالذات الصحافة، في تعاطيها 
مع القضايا احمللية، وبالرغم من عدم حسم قضية االنتحار 
من عدمه، فإن طريقة عرض بعض الصحف للموضوع ليست 
بعيدة عن املسؤولية فيما حدث، فقد زادت إحدى الصحف جرعة 
الضغط النفسي على الفقيد وعلى أسرته جمعاء باستخدامها 
تعبير يربط بني اسم عائلة البريكان وبني القضية املالية التي 
تعرض لها الفقيد وشحنت صفحة كاملة بالتعريض بشخص 
التزال قضيته في دائرة االتهام، بل وقد باش���ر هو إجراءات 
دحض ذلك االتهام، ولو أن هذه الصحيفة أمهلته فلرمبا توصل 
الى البراءة التي لن تنفعه في ش���يء في بالد أجنبية بعد أن 
تكون تلك الصحيفة قد توغلت في تلويث اس���م أسرته كلها 
باألسلوب الذي جلأ إليه محرر فيها كان يظن أن ذلك سيجلب 
له رضاء أصحاب اجلري���دة، وال أظنهم يقبلون بهذا اخللط 

املشني، والتسرع املكروه عقليا وأخالقيا وقانونيا.
نعم، إن االعالم الصحافي في الكويت مختطف من قبل بعض 
احملررين الذين ميلؤهم السرور بعد نشر خبر يستفز بعض 
النواب، فيحركون عاصفة ترفع أسهمهم داخل اجلريدة على 
حساب هذا الوطن، مثل ادعاء شراء الهيئة العامة لالستثمار 
مش���روع بورت غالب، وهم يعرفون وق���ع هذه الكذبة على 
أح���د النواب، و»خلي كله يخبط في كله« كما جاء في رواية 

»صاحبة اجلاللة« لصبري موسى.
لقد مت متزيق أواصر ه���ذا املجتمع ملصلحة أياد ال يهمها 
هذا املجتمع في شيء، فهؤالء ال يعرفون لغة االعتذار، وملاذا 
يعتذرون؟ مثلما فعل أحد الكتاب الكويتيني احلريصني على 
حلمة املجتمع حينما جاء في مقالته ما يزعج أس���رة حسني 
الفضالة، نسأل اهلل له السالمة والعود احلميد، فلم يتأخر في 
نشر اعتذار عما ورد في مقالته، وهي شجاعة يشكر عليها.

لقد أراد لنا بعض احملررين أن نكون بلد »صحف التابلويد« 
في الوطن العربي، وصار كثير منا ضحية ملا ينشر كل صباح 
من توزيع اتهامات وأخب���ار كاذبة، و»يا ناس ردوا بالنفي« 
لي���زداد توزيعنا، هل هذا منطق؟ وما قيمة التعويض املادي 
التافه مقابل التشهير القاتل، الذي تذهب بسببه أرواح، ويفقد 
ج���راءه أناس وظائفهم، كما حدث في مركز الوس���طية الذي 
لم تنفعه إش���ادات كبار املس���ؤولني، بعد أن مت ربط رسالته 
الرائعة مبسائل ضيقة، بشكل قسري يخدم اإلثارة والتشويق 

للتسويق، فقط ال غير؟!
كلمـة أخيـرة: يرحم���ك اهلل يا ح���ازم، كان رحيلك مدويا 
وفاجعا ومؤملا لكثيرين أحبوك، واهلل نس���أله لك الرحمة 

والغفران.

ما كتبته إحدى الصحف عن »البريكان«
عندما تريد دخول مضمار الكتابة الصحافية  يوم الحادث جزء من الحادث!

البد من تعريف القارئ الكرمي الدافع والهدف 
ال���ذي جعلنا منضي في هذا املجال الهام الذي 
كثر س���الكوه من فئات كثي���رة على اختالف 

مشاربهم وافكارهم. 
ان دافع���ي للولوج إلى هذا املجال هو حبي 
ألن اقدم اسهاما من وجهة نظر شخصية فيما 
ي���دور حولنا من احداث وقضايا وفق خبرات 
متواضعة لي في املجال السياس���ي والشرعي 
والقانوني والنقابي.. وغيرها، على ان اتعهد 
للقارئ بأن ابتعد عن االس���فاف في الطرح او 
اس���تخدام االلفاظ الهابطة وعبارات السخرية 
الت���ي يتفنن بها الكثير م���ن كتابنا هذه االيام 

ألهداف وغايات ال تخفى على احد.
ان الكتابة هي امانة ومسؤولية ويجب على 
كل كاتب ان يعلم بأنه محاسب على كل كلمة 
وعبارة ومقال يكتب���ه ويصدر عنه، فاالمانة 
تقتضي عليه ان يقول احلقيقة دون زيادة او 
نقص���ان، قال اهلل تعالى )يأيها الذين آمنوا ال 
تخونوا اهلل والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم 
تعلمون( وقال س���بحانه )إن السمع والبصر 

والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال(.
فنحن نكتب لبيان احلقيقة ونشر الفضيلة 
بأخالق إسالمية وحكمة وموعظة حسنة ودعوة 

للخير واملعروف.
وهلل در القائل:

وما م��ن كاتب اال س��يفنى
ويبقي الده��ر ما كتبت يداه

فال تكتب بكفك غير ش��يء
يس��رك في القيام��ة ان تراه
فعلى بركة اهلل س���نبدأ في االيام القادمة 
معك���م اعزائي القراء في مقاالتي آمال ان أكون 
ناصحا ومحبا فيما اكتب واس���ّطر من افكار 
وآراء مس���تعينا باهلل اوال ثم ال استغني عن 
توجيهاتكم وآرائكم لنحاول الوصول جميعا 
الى الغاية املنشودة بأن يعم اخلير واحلق في 

وطننا احلبيب.
>>>

 كل الشكر والتقدير للقائمني على صحيفة 
»األنباء« الكرام على اتاحة الفرصة لي بالكتابة 
على صفحاتها، واخص بالش���كر األخ الكرمي 
يوس���ف خالد املرزوق رئيس التحرير، راجيا 
من اهلل ان يس���دد خطاهم للخير ويبارك في 

اعمالهم.

أمانة الكلمة

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

منيرة بطيان فالح سـحلول العازمي � ارملة فالح 
رجعان فالح سحلول العازمي � 61 عاما 
� صباح السالم � ق4 � ش4 � م28 � ت: 

.99012492 � 66773633
مشاعل محمد متعب اخلميلي � زوجة فهد عماش 
اخلميلي � 25 عاما � صباح الس���الم � 
ق9 � ش3 � ج7 � م13 � ت: 99857889 

.55552741 �
خالد عقلة صحن العالطي � 42 عاما، فهد خالد 
عقلة العالطي � 15 عاما، شيمة مجبل 
معيوف العن���زي � 42 عاما � الرجال: 
الرقة � ق2 � ش2 � م389 � ت: 67007575، 
النس���اء: اجلهراء � النعيم � ق1 � ش4 � 

م19 � ت: 99621996.
عائشة محمد اخلليفة الذكير � 100 عام � الرجال: 
كيفان � ق4 � ش���ارع ابن هشام � م26 � 
ت: 66779695، النساء:  مشرف � ق5 � 

ش14 � ج1 � م3 � ت: 25380306.
ناصر صالح عبدالرحمن الدوسري � 60 عاما � الرجال: 

الروضة � ق1 � ش���ارع االرز � م19 � ت: 
22560471 � 99487698، النساء: العديلية 
� ق2 � شارع الكنانة � م11 � ت: 66331399 

.22574343 �
حازم خالد عبدالعزيز سليمان البريكان � 36 عاما � 
الرجال: اجلابرية � ق5 � ش1 � م35 � ت: 
25317081، النساء: السالم � ق5 � ش521 

� م72 � ت: 25213515.
عبدالرحمـن هشـام عبدالرحمـن السـامرائي � 31 
عاما � اجلابرية � ق10 � ش1 � م28 � ت: 

.99882197
رياض حسني سليم � 50 عاما � الرجال: حطني 
� ق2 � ش16 � م58 � ت: 97666581، 
النس���اء : مبارك الكبير � ق7 � ش25 � 

م14 � الدفن التاسعة صباحا.
صفية علي عباس البلوشي � 66 عاما � اجلابرية 
� ق11 � ش108 � حسينية البلوشي � ت: 
97666688 � 99660061 � الدف���ن بعد 

صالة العصر.

البقاء هلل

الحماد: درجات الحرارة سترتفع مع ظهور »المرزم« غدًا
»درج����ات احلرارة س����ترتفع مع ظهور جنم 
املرزم الشهير غدا« بهذه اجلملة بدأ مدير مرصد 
املرزم الفلكي م.مساعد احلماد قائال ان املرزم جنم 
يتميز بلمعانه الشديد ويعتبر ايضا أملع جنم في 

الس����ماء على اإلطالق ويبعد عن األرض مبقدار 
8.6 سنوات ضوئية ويعتبر من النجوم الثنائية 
وعلى مقياس )1�( وميكن متييزه بالعني املجردة 

بسهولة من جهة الشرق خالل الفجر.

مواقيت الصـالة والخدمات  ص 20

المطرب أحمد سعد اليوم وياكم د.وليد البصيري باچر وياكم
تس����تضيف ديوانية 
»األنباء« اليوم »الثالثاء« 
املطرب املصري أحمد سعد 
مبناسبة زيارته للديرة، 
ال� 7  الس����اعة  وذلك من 
ال� 9 مساء ليجيب  حتى 
عن استفسارات القراء عن 
جدي����ده الغنائي، خاصة 
بعدما تص����دى لالغاني 
املوج����ودة ف����ي الفيل����م 

املصري »دكان شحاتة«. عزيزي القارئ النجم أحمد سعد 
س����يكون على الطرف اآلخر من الهات����ف غدا، وذلك على 
االرق����ام التالي����ة: 24830514 - 24830238 - 24830322، 

داخلي 131 - 318.

تس���تضيف »األنباء« 
ف���ي ديوانيتها غدا رئيس 
قس���م الطب الطبيعي في 
الطبيعي  مستشفى الطب 
د.ولي���د احم���د البصيري 
ورئيس مجلس امناء الطب 
الطبيع���ي وذلك على مدار 
ساعة ونصف الساعة للرد 
على استفسارات القراء حول 
امراض اجله���از العصبي 

واجلهاز احلركي وعالج آالم العمود الفقري واعاقات االطفال. 
د.البصيري س���يكون معكم غدا بني الساعتني 5.30 و7 مساء 
على هوات���ف »األنباء«: 24830514 � 24830238 � 24830322، 

داخلي: 131 � 318.

د.هيا المطيري: 
مدمن المخدرات 

ال يجب اعتباره 
مجرما ودخوله 

السجن له تبعات 
كثيرة تؤثر 
على شفائه

الخرف من أكثر 
األمراض النفسية 

انتشارا في الكويت

ألو  صحة ص 22 و23


