
السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الجينات سبب انقراض الديناصورات من األرض.

ـ ومن قال ان الديناصورات انقرضت؟! ففي شرقنا االوسط ألف ديناصور 
وديناصور!

شبات الدائري االول والثاني والثالث أمس طفت في وقت واحد.
ـ الظاهر يا واحد بلية محتفل بعيد ميالده.. يا »الكهرباء« قاعدة تطبق 

أبواللطفواحدالترشيد بالغلط.

هروب

»محب احلياة هيالري« 
شاب آسيوي ال يجمعه مع 
وزيرة اخلارجية االميركية 
»هيالري كلينتون« سوى 
اسمها األول واسمه األخير. 
ش���غف في مطلع ش���بابه 
فاعتبرت���ه  بالش���عوذة 
القرية س���احرا، وبعد أن 
تنبأ لألهالي مبقدم موسم 
زراعي جيد، فاضت السيول 
وغرقت احملاصيل فهرب من 

القرية الغاضبة.
ح���از »مح���ب احلياة« 
ڤيزا للع���مل في الك���ويت 
كم���زارع وبع���د وصوله 
أدرك انه جاء للعمل راعيا 
لألغن��ام في الصحراء حيث 
ال زرع وال من ي���زرعون. 
جاع »محب احلياة« كثيرا 
ومزقت���ه الوحش���ة ف���ي 
الصحراء قب���ل ان يهرب 

الى املدينة.
عمل هناك بصورة غير 
قانونية طباخا في مطعم 
بنغال���ي قب���ل ان يحترق 
املطع���م ويه���رب ليعمل 
كناس���ا في شركة تنظيف 
لم يقبض منها راتبا واحدا. 
شارك بإضراب عمالي هرب 

بعده من الشركة.
قبل أيام تس���لم رسالة 
من حبيبته »جواهر التاج 
مش���كور« تخب���ره بأنها 
تزوجت من صديقه »موج 
الدي���ن ضعيف أبوالكالم« 
فق���رر »مح���ب احلي���اة« 
كراهيتها )!( وأحكم ربط 
احلبل حول عنقه، وبقدمه 
الكرسي بعيدا، فكان  دفع 

الهروب األخير.
صالح الساير
www.salahsayer.com

في كل املجتمعات تكون هناك آراء 
ووجهات نظر وتباين بني مكوناتها، 
وتنتهي بظه����ور العقالء واحلكماء 
ليضع����وا النق����اط عل����ى احلروف 
ويضبطوا األمور ويقودوا املجتمع 
ويحم����وه من ان يدمره كل س����فيه 

وجاهل.
وفي هذه األيام تفوح – ولألس����ف - رائحة اخلالفات 
الطائفية والتي يثيرها آحاد ونفر قليل ال ميثلون إال أنفسهم 
ولكنهم يستغلون العواطف ويهيجون املشاعر الدينية 
عن طريق األكاذي����ب وتهويل األمور والطعن في النوايا 
حتى يحققوا مآربهم، فالطائفية ال تأتي على مجتمع إال 

ودمرته وأحرقته، والفتنة نائمة لعن اهلل موقظها.
وقد ظهر لنا في السنوات االخيرة من يزعم انه سيد 
ووكي����ل للمراجع وينهج طريق الفتن����ة ويغرس بذور 
الطائفية بال مبرر أو مس����وغ حقيقي وال ادري ماذا يريد 
هذا الرجل عندما يثير ف����ي هذا الوقت موضوع املناهج 
املقررة منذ سنوات؟ ثم يأتي ويتهجم على احد كبار أئمة 
أهل الس����نة واجلماعة وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية، بل 
يتمادى بوصفه بالتكفيري وان أتباعه تكفيريون يجب 
إخراجهم من البالد وهو يقصد غالبية أهل الكويت الذين 
يقدرون هذا اإلمام ويجّلونه، ب����ل هو الذي برر االعمال 
اإلرهابية في الكويت ووصفه����ا بأنها أعمال وطنية، بل 
حتى الديون على العراق ش����ذ برأيه وطالب بإسقاطها، 
فال ادري ماذا يريد وملاذا في هذا الوقت؟ هل هي نش����وة 
الفوز في انتخابات مجلس األمة مبقاعد إضافية للشيعة 
مع انه في مجلس 1975 كان للشيعة مقاعد أكثر من اآلن 
ولم يفعل احد مثل����ه، أم أن عالقاته احلميمة والوطيدة 
بأطراف حكومية مؤثرة تشجعه على ذلك، أم ان األوضاع 

اإلقليمية والسياسية تدفعه الى هذا؟ ال أدري.
ولكن لنا ان نتساءل: أين العقالء من الشيعة - وهم 
كثر - مما يقوله ويثيره هذا الرجل وملاذا السكوت عنه؟ 
م����ع علمي بأن الكثير منهم ال يوافقه على ما يقول، وهل 
من املصلحة ان يكون هناك اصطفاف طائفي من الطرفني؟ 

ومن املستفيد؟ والى ماذا سيقودنا ذلك؟
ان تباين اآلراء واخلالف����ات يواجه باحلجة والبيان 
والدليل دون جتريح بأحد أو طعن بالنوايا او التخوين 
او ما ش����ابه ذلك، فيا عقالء تدخلوا فالبلد ال يحتمل مثل 
هذه الفنت، فما عندنا من مش����اكل ف����ي الكويت وهموم 

للمواطنني يكفينا.
فلننتِه ألجل الكويت وأهلها.
> > >

مجلة »الفرقان« متيزت على مدى عشرين عاما بالتوسط 
واالعتدال والس����عي لنش����ر املنهج الصحيح القائم على 

الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
فأق����ول للقائمني عليها: بارك اهلل ف����ي جهودكم، وال 
تضيركم األصوات النشاز وبعض اجلهلة ومثيرو الفنت، 

فال يصح إال الصحيح.

تساءل أحد العاملني في حقول النفط الكويتية: 
»عشت أيام االحتالل العراقي للكويت بني حقولنا 
الشمالية واجلنوبية، وال أعرف سببا لتفجيرهم بئرا 
وترك أخرى بطريقة تسمح بإعادة تشغيل احلقل 
ال���ذي تطل عليه مجموعة آبار بس���رعة، ال يوجد 
إال س���بب واحد، وهو أن عملية التفجير واحلرق 
مطلوبة حلش���د العالم وراء العمل العسكري، مع 

تقليل فترة إعادة تشغيل احلقول، وهو ما حدث، ابحثوا وحللوا كيفما 
ش���ئتم، بالنسبة لي ال تفسير لهذا س���وى التواطؤ بني صدام حسني 

واألميركان« انتهى.
حتدث مواطن كويتي عن رحلته من بغداد إلى الكويت بالطائرة في 
شهر ديسمبر 1990: »كان معنا بالطائرة مواطنون إجنليز بكامل لياقتهم 
ومالمحهم املعروفة حتى ولو لم يتحدثوا، كان وجودهم بني الركاب مثار 
دهشة كون احملتل العراقي كان يدعي مالحقة األجانب والقبض عليهم، 

ملاذا جاءوا وبحماية من دخلوا؟ ال ندري« انتهى.
كلنا يتذكر حادثة تفجير الس���فارة الفرنس���ية في منطقة اجلابرية 
إب���ان االحتالل، وكيف خدم هذا العمل السياس���ة األميركية لوضع حد 
للتردد الفرنسي في دعم التوجه األميركي بشأن العمل العسكري، كيف 
أمكن تنفيذ هذا التفجير والكويت حتت سيطرة االحتالل العراقي؟ ثم، 
احتفظ صدام حس���ني باألس���رى األجانب في بغداد لفترة وهّيج العالم 
بعبارة »الدروع البشرية« ثم، فجأة أطلق سراحهم رغم أنه كان يسير 
بخطوات متسارعة نحو احلرب، من الذي استفاد من التهييج اإلعالمي 
ضد العراق؟ وملاذا يخدم صدام مصالح الواليات املتحدة بهذه الطريقة 

املكشوفة؟
وإذا كان البعض يش���كك في حدوث عملية اإلعدام لصدام حس���ني، 
وانها متثيلية وان الرجل يعيش في أمان وان عائلته تعرف ذلك، وفق 
اتفاق سري معه، إذا كان تصديق هذا األمر صعب الهضم لدى بعضنا، 
فلنا أن نتساءل عن سبب إطالق سراح محمد الصحاف وعدد من أركان 
حرب صدام بش���كل علني في دليل صارخ على التواطؤ اإلجرامي ضد 
الوطن العربي واإلسالمي، قام به نظام مشبوه كان في عام 1973 النظام 
الوحيد ال���ذي يصدر النفط إلى الغرب إبان حظ���ر تصدير النفط بعد 
اندالع حرب أكتوبر والذي قاده امللك فيصل بن عبدالعزيز، واس���تفاد 
نظام صدام من سعر 40 دوالرا للبرميل بسبب تلك املقاطعة، هذا ليس 

سرا بعد أن أصبح تاريخا.
نعم، صدام حس���ني كان عميال بقرائن مثل هذه وأكثر من املعلومات 
التي ميلكها رفاق له سابقون اختلفوا معه، لن نذهب إلى التفاصيل اليوم، 
يكفينا قول العرب »البعرة تدل على البعير، واألثر يدل على املس���ير«، 
م���ا يهمنا هو وقاحة هذه العصابة جت���اه مصالح بلدهم وأمتهم، أو قل 
جبنهم، إزاء ما ميلكه »الذين استخدموهم« من وسائل لفضح تواطئهم 
وتؤدي إلى حرقهم وهم أحياء، ولن أس���تبعد أنهم اختاروا حرق بغداد 
على أن يتم حرقهم هم في شوارعها على أيدي مواطنيهم، وهو اخليار 

الثاني الذي مت تهديدهم به.
 > > >

كلمـة أخيرة: زار عدنان باجه جي وموفق الربيعي وأحمد جلبي اخلائن 
صدام في سجنه، عاتبه األول لعدم انسحابه من الكويت، فقال له صدام: 
»ألم تكن أنت وزير خارجية الع���راق قبلنا، وكتبت في مذكراتك تؤيد 
مطالبة قاسم بالكويت؟« سارع عدنان للقول »كان ذاك في ظرف مختلف«.. 

صدق اهلل العظيم حني يقول )وأقبل بعضهم على بعض يتالومون(.

لماذا حرق صدام اآلبار بطريقة تخدم الغرب؟أين العقالء..؟!
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com12 مواقيت الصالة والخدمات  ص

كالم مباشر

البقاء هلل
سعد مدعج زريب الديحاني � 51 عاما � صباح الناصر � ق7 � الشارع 

الرئيسي � م158 � ت: 99030720.
شريدة عويد عبيد الرشيدي � زوجة عبيد ناصر العرادة � 66 عاما � 

اشبيلية � ق1 � م279 � ت: 55144462 � 99072854.
علي ابراهيم سلمان اخلليفي � 89 عاما � الرجال: احلسينية اجلعفرية 

� الصوابر � ت: 66445500، النس���اء:  الشهداء � ق4 � ش410 � 
م50 � ت: 25231252 � الدفن بعد صالة العصر.

فالح سـعد علي طريفان العازمي � 73 عاما � الفحيحيل � ق10 � ش12 
� م24 � ت: 99677133 � 99071920 � الدفن التاس���عة صباحا 

مبقبرة صبحان.

القبض على سارقي »جمعية الشرطة«
والجانيان شقيقان أحدهما مندوب في الجمعية

إحالة إيراني من الشويخ إلى أمن الدولة
بعد ضبطه وبحوزته أوراق رسمية مزورة

أمير زكي
أحيل إيراني قدم الى البالد بكارت 
زيارة الى ادارة أمن الدولة للتحقيق بعد 
ضبطه من قبل رجال جمارك الشويخ 
وبحوزته عدد كبير من الهويات املزورة، 
وبحسب مبارك القطان من مكتب مدير 
اإلدارة العام���ة للجمارك ان مفتش���ي 
اجلمارك اشتبهوا في ايراني قادم على 
منت العبارة اإليرانية أمس الى ميناء 
الشويخ وقاموا بإخضاعه لتفتيش دقيق 

وعثر معه على كمية كبيرة من األوراق 
الثبوتية املزورة التي تخصه ومن بينها 
جواز سفر عراقي يحمل صورته ولكن 
باسم مختلف عن االسم الذي قدم به في 
كارت الزيارة، كما عثر معه على رخصة 
قيادة كويتي���ة مزورة حتمل صورته 
ولكن باسم مختلف، وقال القطان إنه مت 
ابالغ اجلهات األمنية التي قامت بإحالته 
على الفور الى اإلدارة العامة ألمن الدولة 

الستكمال التحقيقات معه.

أمير زكي
متكن رج����ال إدارة بحث وحتري 
محافظة حولي من اغالق ملف سرقة 
جمعية الشرطة في منطقة جنوب السرة 
بضبط املتهمني اللذين اعترفا بارتكاب 
جرمية السرقة وهما شقيقان احدهما 
يعمل مندوبا في اجلمعية واآلخر عاطل 
ع����ن العمل ملرورهم����ا بضائقة مالية 

وأرشدا أيضا عن املسروقات.
وقال مصدر أمني ان الوافدين اعترفا 
بأنهما تواريا عن األنظار داخل اجلمعية 

وحتديدا داخل مخازن اجلمعية وبعد أن 
تأكدا من اغالق أبواب اجلمعية صعدا 
الى الطابق العلوي وس����رقا عددا من 
الهواتف ومبلغ 8 آالف دينار كما فشال 

في كسر ماكينة السحب اآللي.
وأشار املصدر الى ان اجلانيني كانا 
قد خطط����ا للخروج من اجلمعية بعد 
تنفيذ السرقة، مشيرا الى ان كاميرات 
املراقبة داخل اجلمعية لعبت دورا مهما 
في توقيف املتهمني اللذين كانا ملثمني 

اثناء تنفيذ جرمية السرقة.

املتهمان في مقر إدارة مباحث حولي وامامهما كمية من املسروقات 


