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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الفراعنة حاربوا الطائفية قبل 5 آالف عام.

ـ وما احوج الدول العربية اليوم الى خبير او خبيرين »فراعنة«.
األزمة المالية تجبر األوروبيين على الجلوس وقتا أطول مع أبنائهم.

ـ احنا االزمة قعدتنا إحنا وعيالنا على الحديدة.
أبواللطفواحد

زيـد عبدالرحمـن عبدالعزيـز 
السـليطني ـ 85 عامـــا ـ 
الرجال: اخلالدية ـ ق4 ـ 
ش40 ـ م9 ـ مقابل شارع 
املطار ـ ت: 99487073 ـ 
النســـاء: الشامية ـ ق4 ـ 

ش41 ـ م3.
عيدة تركي عوضـ  أرملة زيد 
ـ  خلف قشعان املطيري 
58 عاما ـ الرجال: صباح 
الناصرـ  ق5ـ  ش38ـ  م48 
ـ ت: 67041172 ـ النساء: 
الفـــردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ 

ج13 ـ م1.
علي محمـد غريب كـرم ـ 48 
عاما ـ الرجال: بنيد القار 
ـ حســـينية السيد علي 
املوسويـ  ت: 66564142 
ـ النساء: اجلابريةـ  ق7ـ  
ش5ـ  م33ـ  ت: 99652273ـ  

الدفن التاسعة صباحا.
فاطمـة فـواز رشـيد املطيري 
ـ ارملـــة ثـــواب ســـمار 
ـ 89  رويجح املطيـــري 
عاماـ  الرجال: الصباحية 
ـ ق3 ـ ش5 ـ م779 ـ ت: 
97946575 ـ 99599619 ـ 
النساء: الرقة ـ ق1 ـ ش3 
ـ  ـ م46 ـ ت: 23942760 

.67791454
ـ  زهـرة أكبر قمبـر أسـد الري 
زوجـــة حســـن محمد 
حسن أشكنانيـ  54 عاما 
ـ الرجال: شرقـ  حسينية 
سيد علي موسويـ  بجانب 
القدميـــة ـ ت:  معرفـــي 
99700855ـ  النساء: بنيد 
القار ـ مسجد الشيرازي 
احلسينية الزينبية ـ ت: 

.66555899
نورية جاسم حسـن مصطفى ـ 
أرملة عبدالرحمن إبراهيم 
ـ 76  الراشد  اســـماعيل 
عاما ـ الرجال: بيان ـ ق6 
ـ طريق 22 ـ م51 ـ ديوان 
الراشد ـ ت: 25388566 ـ 
النســـاء: الروضةـ  ق5ـ  
ش البارودي ـ م20 ـ ت: 

.22512579
روز يوسـف ملكـي شيشـان 
ـ زوجـــة عبدالرحمـــن 
ـ 61  عبداهلل اشـــكناني 
عاماـ  الرجال: احلسينية 
األشكنانيةـ  ميدان حولي 
ـ ت: 99124876 ـ النساء: 
ـ  العمريـــة ـ ق1 ـ ش3 

م4.

البقاء هلل

حتريـــر الزاوية الصحافية 
او كتابـــة املقـــال الصحافـــي 
»االنطباعي« فن راق وضروري 
للكاتب والقـــارئ معا، فاالول 
افـــكار طازجة  مطالب بتقدمي 
ومقاربـــات جديدة، االمر الذي 
التزود  الكاتـــب  يتطلب مـــن 
باملعرفـــة وشـــحذا متواصال 
للذهن، اما مـــن ناحية القارئ 
فان هذا النوع من الكتابة ينطوي 
على دهشة ما تنتشل القارئ من 

رتابة احلياة اليومية.
ان رحلة القنص الفكرية او 
الشـــحذ املتواصل للذهن لدى 
الكاتب مثل الدهشة لدى القارئ 
»نشاط عقلي ضروري« يسهم 
في مترين الذهنية وحتصينها 
من اخلمول والتراخي وحثها 
على النقد والشك والتساؤل، انها 
تدريبات يومية للروح والعقل 
والوجدان جتـــري في مضمار 
الصحيفة كمثل تلك التدريبات 
التي يحصل عليها اجلسد باملران 

في مضامير الرياضة.
بيد ان الكتابة على هذا النحو 
الفيـــاض امر صعب وشـــاق، 
فاالفكار الطازجـــة واملقاربات 
اجلديدة طرائد نادرة، عسيرة 
علـــى الصيادين املهرة، كما ان 
الصعـــب يـــزداد صعوبة في 
املجتمع الكويتي حيث القضايا 
السياسية تهيمن على ذهنية 
القراء، االمر الذي يضطر معه 
الكاتب »االنطباعي« الى اخلوض 
في اوحال السياســـة.. »مرغم 

أخاك ال بطل«.

مكاشفة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

أيـــام قرار  صدر قبل 
جلنة التحقيق في محكمة 
الوزراء فيما يخص البالغ 
املقدم ضد وزير الداخلية 
اللوحـــات  بخصـــوص 
اإلعالنية، حيث كان قرار 

اللجنة حفـــظ التحقيق لعدم جدية البالغ، 
وعلينا أن ندقق فـــي قرار احلفظ هذا وهو 
يتعلق بعدم جدية البـــالغ وليس الواقعة 
وهي إهدار خمسة مالين من املال العام ذهبت 

بغير وجه حق ملن ال يستحقها.
إن القصور في البالغ املقدم وعدم تضمنه 
ألدلة قطعية أو قرائن قوية ال يعني أن الواقعة 
غير موجودة أو أن ما حصل صحيح، فالقاضي 
أو احملقق يصدر قراره بناء على ما بن يديه 
من أوراق وأدلة ال يستطيع جتاوزها، وهذا ال 
يعني بالضرورة عدم وجود اجلرمية ولكنه 
قصور في إثباتها، فمثال كثيرا ما ُيبرأ جتار 
املخدرات وغيرهم بسبب خطأ في إجراءات 
الضبط، وهذا ال يعني أن املجرم بريء وشريف 
ألن رجل القانون هنا محكوم بإجراءات معينة 
ال ميكن أن يتجاوزها حتى ولو كانت القناعة 

الشخصية خالف ذلك.
إن مسؤولية وزير الداخلية في اعتقادي 
مازالت قائمة عن تلك املالين اخلمسة التي 
ذهبت الى من ال يســـتحقها، وال يعني عدم 
توافر العدد الكافي لطرح الثقة في مجلس ذي 
طابع حكومي ضعيف أن املوضوع انتهى ألننا 
علـــى يقن بأن هناك خطأ فادحا حصل ولم 
يحاسب أحد عليه، ويبقى في نهاية األمر أن 
نذكر وزير الداخلية وأي مسؤول بأنه قد ميكن 
لإلنسان أن ينجو من املسؤولية السياسية أو 
اجلنائية العتبارات مختلفة ولكنه ال ميكن أن 
يهرب من املسؤولية اإللهية حيث سيحاسبنا 
ربنا على كل شيء وال يخفى على اهلل شيء 
ســـبحانه ونذكرهم بقوله تعالى )وقفوهم 
إنهم مسؤولون( وقوله تعالى )إنا عرضنا 
األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبن 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان 

إنه كان ظلوما جهوال(.
فال يظن أي مسؤول استطاع بقوته وحيلته 
الهروب من املسؤولية أمام العباد، أنه يستطيع 

أن يخفى على رب العباد.

حفظ التحقيق.. ال يعفي من المسؤولية!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

قرارًا  يصـدر  الداخلية  وزيـر 
الحصـول قواعـد   بتعديـل 
علـى تـراخـيـص مـكاتب 
الـخـدم الخـصـوصيـيـن
ص5

بركات الوقيان يعود اليوم

حملة »األنباء« تتواصل بانضمام عشرات آالف المشتركين

5 سيارات لـ 5 مشتركين في األسبوع الثامن
ص24

يصل الى البالد مساء اليوم االعالمي القدير الزميل 
بـــركات الوقيان بعد رحلة عالج قضاها في الواليات 
املتحدة االميركية، ومن املنتظر ان تصل الطائرة التي 

تقل الوقيان اليوم في متام الساعة 5.00 مساء.
وكان الوقيان قد غادر البــــالد نهايـــة ديســـمبر 
املاضـــي لبــــــدء رحلة عالجية في مدينة بوســـطن 
االميركيـــة اثر تعرضه حلـــادث خلع كتفه االمين ما 
ادى الى نزيف داخلي وادخل على اثره املستشفـــى 
لتلقي العالج الالزم، وخلطورة وضعه الصحي نصحه 
كبار االطباء بالعــــالج في اخلارج مما جعله يراسل 
افضل مستشفيات العالم، ووقع اختياره على الواليات 
املتحــــدة االميركية لوجود احد كبار االستشـــارين 

الطبين هناك.
وألف سالمة وما تشوف شر يا بركات.

بعد رحلة عالجية في الواليات المتحدة األميركية

االعالمي بركات الوقيان

)محمد ماهر(ممثل وزارة التجارة يشرف على السحب الثامن


