
السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: إذا أردت أن تكون سعيدا عليك أن تكون »طويال«.

ـ وفي البلدان العربية عليك ان تكون »طويل بال« حتى ال تكتئب وتموت 
باكرا.

»كلكتا« الهندية تحظر سير السيارات التي مضى على إنتاجها 15 عاما.
ـ وإحنا عندنا باصات هندية تمشي في شوارعنا عمرها صك المليون.

أبواللطفواحد

مسافة منطقية

»اولها طرب وتاليها نشب« 
مثل شعبي كويتي، يردد على 
اكثر من نحو، ورمبا يوجد 
مثله في املجتمعات العربية او 
االنسانية االخرى، ويضرب 
هذا املثل للعالقة التي تكون 
بدايتها حلوة ونهايتها مرة، 
كمثل الزيجات الفاشلة التي 
تبدأ بالعسل وتنتهي بالبصل، 
او الشراكات التجارية التي 
تنعقد في غرفة االجتماعات 

وتنفصم في املخفر.
انه مثل ش���عبي لصيق 
باالنس���ان حيثم���ا تواجد 
االنسان، فمن طبيعة البشر 
االبتهاج باجلديد أو املبالغة 
في فرح البدايات او التمتع 
بش���هوة االنزالق في اودية 
احالم اليقظة، وذلك يحدث 
حني يغمض االنسان »عني 
الواقع ليبرر  الرضا« ع���ن 
اندفاعته وطربه او ابتهاجه 

بالعالقة اجلديدة.
في املقاب���ل فقد حذرتنا 
التجرب���ة االنس���انية م���ن 
املبالغة  او  مغبة االندف���اع 
في تقييم العالقة مع االخر 
)زميل، صديق، زوج، شريك، 
او سواهم( فمن الفطنة عدم 
التمادي في مدح شخص ميكن 
ان تذمه في املقبل من االيام، 
والعكس صحيح، فاحلكمة 
تقتضي ع���دم التطرف بذم 
شخص ميكن ان متدحه في 

املستقبل. 
بالطب���ع ال ارمي الى َغّل 
العواطف وحبس املش���اعر 
ب���ني الناس، بل اش���ير الى 
ضرورة ترش���يدها، وترك 
مسافة منطقية تنفع وقت 

االستدارة الى اخللف.
صالح الساير
www.salahsayer.com

االمم التي ال تتعلم من دروس غزوها 
مرشحة لكوارث اكبر في املستقبل، ما سبق 
هو رؤيتي املختصرة ملا حدث عام 1990 
وذلك مبناسبة دخولنا الذكرى العشرين 
الق����وات الصدامية املتوحش����ة  لدخول 
للكوي����ت، فما الذي ميكن تعلمه من تلك 
املناس����بة األليمة حتى نعدل املسار وال 

نكرر املأساة او امللهاة؟!
> > >

ال يغ���ري الث���راء بذات���ه اللصوص 
العالم  والطغاة واملغامرين، فأغنى دول 
كحال لوكسمبورغ وسنغافورة والنرويج 
وسويس���را والسويد وموناكو.. الخ هي 
دول صغيرة جدا مقارنة بجيرانها اال انها 
في الوقت ذاته دول واعية تضع دائما أكفأ 
وأذكى العقول في مواقع املسؤولية فيروع 
هذا االمر الطامعني ألنهم يرون في قدرات 
هؤالء ما يفوق قدراتهم عند لقائهم بهم، ما 
يغري الطامعني افرادا او دوال هو وصول 
الث���روات لدى من يغلب عليهم الغباء أو 
الغفلة وهذا ما كنا نعمله عندما س���لمنا 
املراكز لالس���وأ بدال من االكفأ فأغرى هذا 

االمر الصداميني بالطمع فينا وغزونا.
> > >

قبولنا بالذل والهوان حتى انتهى االمر 
بالغزو والعدوان فقد استفردنا قبل الغزو 
بني الدول ب� »االستضعاف« فخطف لنا ما 
يزيد عن 8 طائرات حتى دخلت ومازالت 
»الكويتي����ة« موس����وعة غينيس كونها 
الش����ركة االكثر اختطافا في العالم دون 
ان يحاسب – للمعلومة - احد على تلك 
اخلروقات االمني����ة املتكررة، وكان كلما 
اختلف فصيل مع فصيل او رغب ثوري 
مغتر في حفنة من الدوالرات قام اما بخطف 
طائراتنا او تفجير دور صحفنا وسفاراتنا 
او قتل مواطنينا اآلمنني اجلالس����ني في 
مقاهينا الش����عبية دون ان يحاسبه احد 

او يرد له الصاع صاعني.
> > >

وفي ه���ذا الس���ياق، ابلغني من كان 
حاضرا القمة العربية في اجلزائر منتصف 
الثمانينيات ما حدث عندما حاولت قبل 
ذلك احدى الدول الثورية استخدام اراضي 
ابوظبي لالغتيال السياسي، فذهب باخلطأ 
وزير الدولة االماراتي ضحية لتلك العملية 
االرهابية التي نسبت ألبي نضال ومن يقف 
خلفه، حينها تكلم الش���يخ زايد موجها 
حديثه لثالثة رؤساء دول ثورية قائال لهم: 

»ال تقولوا ابونضال او 
ابونعال، هاملرة راح 
ل���ي واحد بس واهلل 
ان تكرر االمر ليروح 
لكم عشرة مسؤولني 
مقابل كل واحد، واذا 
كنت���م تدفع���ون لها 

املرتزقة مليونا ألدف���ع لهم مية مليون 
واطلب منهم يفجرون في بلدانكم بدال من 
تدمير بلدي«، ويبلغني الشاهد ان احدا 
من ه���ؤالء الثوريني لم يرد بكلمة اال ان 
االمارات لم تشهد بعدها عملية ارهابية 

واحدة على ارضها.
> > >

وأحد االمور التي اغرت صدام بالغزو 
خالفاتنا السياسية الشديدة وعدم التفاهم 
بيننا حتى وصل االمر لالستقواء به على 
شركاء الداخل، ومن يدُع الدب الى حقله 
فعليه اال يجزع عندما يدمر زرعه او يطيح 
برأسه ومازال بيننا من لم يتعلم الدرس 
ويحل����م بدببة اخرى يود ان يس����تقوي 
بها على اخوانه ف����ي الوطن.. وياله من 

ذكاء!
> > >

آخر محطة: 1 � يبلغني د.انيس النقاش وهو 
رئيس املجموعة التي اختطفت وزراء النفط 
منتصف السبعينيات، ومنهم وزير نفطنا 
ان الهدف احلقيقي للعملية هو احلصول 
على 50 مليون دوالر، وهو ما مت وبعدها 

كرت السبحة.
2 � ابان الغزو سمعت امرأة كويتية عجوزا 
تقول حلظة وصولها احد فنادق الشارقة 
»من يزرع الطماط اللي صندوقه بربع دينار 
ال يتركه دون نواطير، فكيف تركت بلد بها 

كل هالثروات دون حراسة؟!«.
3 � ثالثة اش���خاص تنبأوا باالحتالل 
اولهم املستش���ار الوزير الفاضل ضاري 
العثمان والثان���ي عضو املجلس الوطني 
الزميل خليفة اخلرافي الذي طالب كما أتى 
في محاضر املجلس باحضار قوات عربية 
او اجنبية حلماي���ة احلدود قبل احلديث 
عن التهدئة والواس���طات، والثالث كاتب 
هذه الس���طور الذي كتب مقاال قبل 3 ايام 
م���ن الغزو عن »احت���الل كامل للكويت«، 
مستشهدا مبا خطه كبير مراسلي الصنداي 
تلغراف باتريك بيشوب في مقاله املرسل 
من الكويت ي���وم االحد 1990/7/29 وعلى 

من تقرأ مزاميرك يا داود؟

يق����ول اخلبر ان الرئيس الفرنس����ي 
نيكوال س����اركوزي وبعد ان مت الكشف 
على بعض احلسابات اخلاصة به في نهاية 
عام 2008 ظهر تورطه مع مكتب احملاسبة 
الدولي الذي طالبه برد مبلغ 12 الف جنيه 
استرليني )6 آالف دينار تقريبا( للدولة 
بعد ان تبني ان ساركوزي قام باستخدام 

هذا املبلغ لتس����ديد فواتير خاصة به وبزوجته من بينها 3 
آالف جنيه اس����ترليني كغرامة بسبب تأخره في دفع بعض 

الفواتير املستحقة.
وهو م����ا اعتبر عند االعالم الفرنس����ي فضيحة خطيرة 
تعد هي الثانية بعد تورط امللك لويس الس����ادس عشر في 
قضية صرف اموال مماثلة ادت الى اندالع الثورة الفرنسية 

عام 1789.
الى هنا وينتهي اخلبر، وانا اس����أل: »شرايكم«؟ فضيحة 
قيمتها اقل من ستة آالف دينار لرئيس حاله من حال الناس 

يدفع فواتير ويتم تغرميه في حال عدم السداد!
فضيحة لم يتكرر مثلها منذ عام 1789 ميالدية، يعني قبل 

ان تولد للدنيا دولة اسمها الكويت!
ورئيس يتم الكشف على حساباته اخلاصة دون مشكلة 
تذكر، ونحن النزال نتحدى بع����ض نواب مجلس االمة في 
املوافقة على كشف احلس����ابات اخلاصة بكل نواب مجلس 

االمة بل وبأثر رجعي!
النزال نتحدى »من على رأس����ه بطح����ة« ليثبت للناس 
انه شريف واصالحي ويتبنى كش����ف الذمة املالية له ولنا 
جميعا كنواب سابقني منذ جناحنا في االنتخابات البرملانية 

وحتى اليوم.
ومازلت ازع����م واؤكد ان بعض من يدعي االصالح اليوم 
ويرسم الوطنية على محياه وعلى تصرفاته وسكناته هو 

اول الفاسدين واملفسدين والدجالني في االرض!
وكم سأكون سعيدا لو امتد عمر هذا املجلس فعال الربع 
سنوات كاملة بأيامها ولياليها وفصولها االربعة حتى نرى 

ونتابع تناقض البعض يوما بعد يوم!
امله����م في هذا املقام هو اننا ن����رى في اخلبر اجتاها عاما 
يش����عر بعظم اهمية وخطورة امل����ال العام، فلم يقل احد ان 
الرئيس ال يس����تحق ان يستمر في عمله بل قيل انه متورط 

وانه مطالب باعادة هذه االموال!
واعتبرت فضيحة ألنه تط����اول على املال العام بصرف 
النظر عن قيمته، والربع عندنا يقولون ان خمس����ة ماليني 

دينار ليست بقيمة مهمة للبحث في شرعيتها من عدمها.
عموما، فاقد الشيء ال يعطيه، هذا هو املقام الذي البد للناس 

ان تعيه، وان تراهن فقط على بعض الصادقني هنا وهناك.
 > > >

قرأت الحد النواب تصريحا ميتدح فيه »الدائرة الواحدة«، 
ووجدته في ندوة لم يكن يظن انها ستغطى بشكل جيد، يذم 
وينتقد »الدائرة الواحدة« ثم وجدته يعود مرة ثالثة في صحيفة 

مؤيدة للدائرة الواحدة ليقول انها سبيل لالصالح!
يرحم والديك تكفه شنو رأيك بالضبط؟!

مرت علينا قبل 
الذك���رى  يوم���ني 
التاس���عة عش���رة 
العراق���ي  للغ���زو 
اآلث���م.. تلك االيام 
التي عايشتها على 
الوطن حتت  ارض 

القهر والظلم الصدامي وفي ضياع الوطن 
وذهاب االمن وعربدة احملتل في بالدنا 
بجميع اشكال الغدر واخلسة والظلم.

واثناء االحتالل وبالرغم من مرارة 
الغزو اال انه كانت هناك مظاهر جميلة 
متنيت لو انها استمرت بعد التحرير، 
فقد كان الناس غالبيتهم متوجهني الى 
اهلل بالدعاء والصالة في املساجد وصيام 
االثنني واخلميس والبعد عن املعاصي 
الظاهرة وكان هناك التواصل والتراحم 
والتكافل بني الناس وكل واحد قلبه على 
اخوانه وابناء بلده فقد غاب احلس���د 
الذي قطع مجتمعنا واختفى احلقد الذي 
سيفتك بنا وتالشى النفاق والتزلف بني 
الناس على اختالفهم ملصالح ضيقة، 
كما لم نشاهد النكرات واملجاهيل الذين 
صنعهم االعالم هذه االيام وابتلينا بهم 
ولكن ش���اهدنا اهل الكويت يصمدون 
عل���ى ارضهم ويضربون اروع االمثلة 
في مقاومة احملتل وجتسيد حب الوطن 

باالفعال ال باالقوال وكثر الكالم.
لقد كانت ذكرى أليمة بكل املقاييس... 
ومتنيت لو اعتبرن���ا وتغيرنا بعدها 
لالفضل خاصة في عالقتنا مع اهلل فال 
ننس���ى ذلك الدعاء العريض الذي كنا 
ندعو به اهلل ان يفرج عنا تلك الكربة 
وملا جنانا وانعم علينا ننسى ونعرض 
قال اهلل تعالى )فلم���ا اجناهم اذا هم 
يبغ���ون في االرض بغير احلق يا ايها 
الناس امنا بغيكم على انفس���كم متاع 
احلياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم 
مبا كنتم تعملون(. فعلينا التوجه الى 
اهلل فهو س���بحانه الذي يكشف الضر 
ويزيل الشدة ويأتي بالفرج وال نلتفت 
الى اجلهلة والرويبضات الذين يعتقدون 
ان التحرير يدعونا الى مزيد من االنفتاح 
والتغريب والبعد عن ثوابتنا الشرعية 

وتعاليم ديننا احلنيف.
اللهم احفظ بالدن���ا من كل مكروه 
وآمنا في أوطاننا وردنا الى دينك ردا 

جميال.

فضيحة ساركوزيالغزو رؤية قبل العشرين في ذكرى الغزو... تمنيت!!
واضحمحطات أمانة

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أمير زكي
أمر مدير امن محافظة مبارك الكبير العميد 
ابراهيم الطراح باستدعاء مواطن يعمل في إحدى 
الوزارات الحكومية، تمهيدا للتحقيق معه في 4 
قضايا وهي دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة 
والتهديد بالقتل وإلحاق األذى واالعتداء بالضرب 

وإتالف مال الغير.
وجاءت القضايا االرب���ع تلك بعد ان طلبت 
مواطنة من المدعى عليه )خطيبها السابق( بأن 

يذهب كل منهما الى حال سبيله.
وقال مصدر امني ان موظفة تعمل في وزارة 

سيادية قالت في بالغ تقدمت به امس انها فوجئت 
بخطيبها السابق يقتحم منزلها ويعتدي عليها 
بالضرب وقبل ان ينصرف حرص على ان يكتب 
على الحائط »هذا إن���ذار« وذلك قبل ان يضرم 
النار في مركبة خطيبته، بعد أن س���كب عليها 
مادة مشتعلة وحطم زجاجها األمامي والخلفي 

على مسمع ومرأى من الجيران.
واضاف المصدر األمن���ي ان المجني عليها 
أرفق���ت في ملف القضي���ة تقريرا طبيا تضمن 
كدمات وسحجات وانتقل رجال األدلة الجنائية 

وأكدوا ان حريق المركبة متعمد.

طلبت منه فسخ الخطبة فاقتحم منزلها
وأحرق مركبتها وكتب على الحائط »هذا إنذار«

سجلت ضد الجاني 4 قضايا

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات   ص 12

محمد عبدالعزيز محمد القطامي � 67 عاما � الرجال: 
السرة � ق6 � ش9 � م12 � ت: 25314702 � 
99223336، النساء: النزهة � ق3 � شارع 

عكا � م25 � ت: 22531544.

حمد علـي سـردار فريـدون � 16 عاما � الرجال: 
مسجد مقامس � الرميثية � ت : 99519578، 
النس���اء: اجلابرية � ق5 � ش11 � م8 � ت: 

.25321115

ضبع يثير الرعب في كبد

رجال مباحث العاصمة يلقون القبض على مقتحم مجلس األمة
.. بنغالي مفصول عاد ليبحث عن حذائه

أمير زكي
متكن  رجال ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
م����ن توقيف وافد بنغالي تبني ان����ه الذي يقف وراء 

اقتحام بعض املكاتب في مجلس االمة.
وقال مصدر امني ان الواف��د وهو عامل تنظيف مت 
توقيفه في منط���قة الفروانية وذلك بعد االست��عانة 
بكاميرات املجلس والتي رصدت دخ��ول ش�������خص 
ملثم ومتت مق����ارن����ة الصورة بع���دد من الع��مال 

البنغاليني في املجلس واملوظ��فني والذين اجم��عوا على 
انطباق اوصاف امللثم مع بنغالي مت توق���يفه عص��ر 
ام����س. وأفاد البنغالي بأنه كان يعمل في مجلس األمة 
وُفصل من العمل وتذكر ان حذائه وبعض مالبس����ه 
داخل املجلس وقرر ان يدخل خاصة ان الهوية التي 
كانت تسمح له بدخول املجلس التزال معه وحينما 
دخل وجد االبواب قد اغلقت عليه وقرر االنتظار حلني 

حضور الزام التالي بحيث يتمكن من اخلروج.

الضبع بعد دهسه في جاخور املواطن 

هاني الظفيري
انتهت مغامرة ضبع اقتحم استراحة أسرة كويتية 
في منطقة كبد بمصرعه تحت عجالت سيارة مجموعة 
من الشباب الذين قاموا بمطاردته وألكثر من ساعتين، 
بعد أن تس����بب بخلق حالة من الرعب بين نس����اء 
وأطفال االس����تراحات التي اقتحمها بش����كل مرعب 
في منطقة كبد وحاول الهجوم على أحد األشخاص 
والتعرض لألطفال أثناء تنقله من استراحة ألخرى 
ما س����بب موجة من الرعب في معظم االستراحات 

التي قفز إليها الضبع.
وذكر المواطن الذي اقتحم الضبع استراحته حيث 
يقضي وأس����رته عطلة نهاية األسبوع أنه وعائلته 
سمعوا صراخا صادرا من االستراحة التي بجانبهم 
وقال المواطن »اعتقدنا في البداية أن حريقا قد حصل 
وقبل أن نستطلع األمر فوجئنا بحيوان أشبه بالكلب 
يقفز من استراحة جيراننا إلى استراحتنا بين أطفالي 
مكشرا عن أنيابه وتبين أنه ضبع فهرب من أمامه 
الجميع ولجأوا إلى غرف االس����تراحة وتمكنت من 
إنقاذ أطفالي الصغار الذين كانوا في مواجهة الحيوان 

الذي كان يبدو بحالة مخيفة ومرعبة«.
وقال: كان يطارده مجموعة من الش����باب الذين 
كانوا في االس����تراحة الت����ي بجانبنا بعد أن حاول 

الهجوم على احدهم، مضيفا أنه اس����تطاع أن يؤمن 
أسرته ويدخلهم إلى داخل االستراحة قبل ان يتهجم 
الحيوان المفترس على أحد منهم حيث واصل الشباب 
مالحقة الضبع وقتله بواس����طة دهس����ه بالسيارة 

داخل استراحته.
 وأضاف المواطن أن الش����باب أكدوا أنهم كانوا 
يطاردون الضبع لس����اعات بعد أن شاهدوه قبل أن 
يتهجم على احد العمال اآلسيويين حيث علم أن هذا 
الضبع كان قد تهجم على قطعان من األغنام وحاول 
اآلسيوي منعه فبدأت المطاردة التي استمرت ألكثر 
من 4 ساعات قبل أن يدخل إلى استراحتي ويحاصره 
الش����باب بمركباتهم ومن ثمة دهس����ه موضحا أن 
منطقة كبد بدأت تعاني من وجود حيوانات مفترسة 
كالضباع واألسود والنمور والذئاب وكذلك التماسيح 
والت����ي يربيها البعض داخل »الجواخير« مما يزيد 
من الرعب والخوف لألهال����ي الذي يريدون قضاء 
وق����ت للراحة فيها حيث ذهب����ت هذه األماكن لغير 
المقصود من بنائها وهو أمر يتطلب تدخال عاجال 
من قبل الهيئة لمراقبة ما يحدث بها. وأكد المواطن 
أن حادثة تهجم الضبع لم تكن األولى حيث حدثت 
واقعة مشابهه قبل أشهر حيث تهجم حيوان مفترس 

على احد العمال وإصابه بإصابات بالغة.
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