
ه���ل صحي���ح ان احلياة 
مدرسة وان االيام خير معلم 
للناس فيها؟ اذا كانت االجابة 
ب� »نعم«. فهل يخضع الطلبة 
في مدرسة احلياة لالمتحانات 
مثله���م مثل طلب���ة مدارس 
املعارف والتعليم؟ هل يرسب 
بعضنا؟ وبعضنا ينجح؟ وهل 
للنجاح مستويات وتقديرات 
مثل اجليد واملمتاز؟ وان كانت 
املدارس واملعاهد واجلامعات 
متنح الدارسني فيها شهادات 
فمن مينحنا شهادات النجاح 
والرس���وب في هذه احلياة 

الدنيا؟
هل عناص���ر النجاح في 
مدرس���ة احلياة هي نفسها 
عناصر النجاح في دور العلم؟ 
فاملثابرة وال���ذكاء واملذاكرة 
الفهم واحلفظ  والقدرة على 
والتعبير عناصر اساس���ية 
لنج���اح التالمي���ذ والطلبة، 
غير ان الكثيرين من املثابرين 
األذكي���اء االتقي���اء االنقياء 
في مدرس���ة احلياة رسبوا 
او  في حياته���م االجتماعية 
العملي���ة او نحوها في وقت 
شهد جناح األغبياء األدعياء 
الكسالى العاجزين عن الفهم 

والتعبير.
األجهزة التعليمية تصدق 
العلمية وحتدد  الش���هادات 
معايير االعت���راف بها مثلما 
يص���دق املجتمع ش���هادات 
احلياة دون معايير محددة، 
فنحن نفهم انظمة التعليم في 
املدارس لكن ال احد مبقدوره 
فهم نظ���ام التعليم في هذه 
املدرسة املفتوحة التي تدعى 

احلياة!

مدرسة المشاغبين
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

لم أكن أتصور ان 
يأتي يوم ويصل حد 
التطرف الليبرالي الى 
الدفاع عن ش���خص 
القانون  مرتد بحكم 
وين���ادي باالحل���اد 
والكفر البواح.. ولكن 

هذا حصل عندما منعت السلطات االمنية 
امللحد نصر أبوزيد من دخول البالد وإلقاء 

محاضرات بالكويت.
في���ا من تدافع���ون عن ه���ذا املرتد، 
 وأن���ا على يقني بأن الكثير من املدافعني
 عنه ليس عنده���م أي اطالع أو معرفة

مبا قال وأحل���د هذا املرتد، هل ترضون 
ي���ا بني ليبرل ان يعتب���ر هذا املرتد ان 
القرآن نص بشري ومنتج ثقافي ال قداسة 
له ويش���بهه بالش���عر اجلاهلي وشعر 
الصعالي���ك، واهلل تعالى يقول )ان هو 
إال وحي يوحى علمه شديد القوى(، فهل 
بعد هذا الكفر كف���ر؟! كذلك يعتبر هذا 
املرتد ان النبوة والرسالة ظاهرة انسانية 
وثمرة لقوة املخيلة االنسانية وليس فيها 
اعجاز، واهلل تعالى يقول )إنا أرسلناك 
باحلق بشيرا ونذيرا(، وقال اهلل تعالى 
)وأرس���لناك للناس رسوال وكفى باهلل 

شهيدا(. 
بل انه ال يعتبر بفرضي�����ة احلج����اب 
ويقول مستهزئا »ان احلج����اب يج���ب 
على الرجل اجلمي�����ل« واهلل تعالى يقول 
للمستهزئني بشعائر الدين وثوابته )ال 

تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم(.
فهل بعد هذه الفظائع والبالوي والكفر 
يخرج لن���ا نواب ونائب���ات ليبراليات 
يدافعون عن هذا املرتد بحجة احلرية، 
واننا في بلد قانون؟! ويا ليتهم يعرفون 
القان���ون ألن القانون مين���ع هذا املرتد 
وغيره، وذلك بنص املادة 111 من قانون 
اجلزاء الكويتي والتي تنص على اآلتي: 
»كل من أذاع آراء تتضمن س���خرية أو 
حتقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني 
سواء كان بالطعن في عقائده أو شعائره 
أو في طقوس���ه أو في تعاليمه يعاقب 

باحلبس مدة ال تتجاوز سنة«.
فهذا القانون الكويتي يجرم ما قاله هذا 
املرتد، والشريعة تكفره، فأين تذهبون 
اآلن ايه���ا الليبراليون املتطرفون يا من 
تريدون احلرية املطلقة ولو كانت على 

حساب الدين والثوابت؟!

حرية اإللحاد.. الليبرالي
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

لقمة صغيرة محشوة بكالم ال يكتب، 
أقذف بها في أفواه من طالبوا احلكومة بعدم 
السماح ل� »نصر حامد أبوزيد« بدخول 
البالد، وأكتفي باإلجمال دون التفصيل، 
ألنهم ال يعنونني وليسوا في مرمى أهدافي 
وأنا ال أحب تسديد الكرات الطائشة، وال 
قذف الهواء، وال محاربة الظالل الباهتة.

ولكنن���ي – وبكل فخر – أس���ّدد لكمة قوي���ة وُمدمية، في 
وجه احلكومة وفي داخل صدرها، النبطاحها املعيب واملشني 
واملخزي والذي تعاقب عليه القوانني كلها والشرائع بأجمعها، 
أمام من يجيدون فن التعامل معها، ويعرفون كيف يدفعونها 

لالنبطاح واالنكفاء.
سدنة الدستور وحماته والضاربون رؤوسهم على حائط 
مبكاه واملبللون جباههم بعرقه الذي ينز من مواده خجال، لن 
ترمش لهم عني ولن يتحرك طرف لهم وال حرف في ألسنتهم، 
دفاعا عن هذا املظلوم بتش���دقهم بحب���ه وملكيته والغيرة 
عليه، ألن تسلط احلكومة ومصادرتها حق الناس، ال يحمل 
مخالفة لدستورهم احملمّي بألسنتهم دون صدورهم. فماذا 
يعني أن تلقي احلكومة بسمعة البالد في درك أسفل وتعلن 
أمام العالم، أنها حتمي رئيسها وأعضاءها من خالل ترضية 
البعض وشراء والئهم، ولتذهب سمعة الكويت إلى اجلحيم؟ 
وأنها تسحب اعترافها بتأشيرة الدخول التي منحتها لرجل 
جاء مدعوا وحامال ملوافقة حارس���ة اجلنة املسماة حكومة 

دولة الكويت؟!
سدنة الدستور ال يعنيهم ذلك األمر، رغم أنه دوس مباشر 
في بطن الدستور وفي قلب الدولة الدميوقراطية، وهم الذين 
أشعلوا األرض بحطب الكالم قبل يومني، حني اشتبهوا بأن 
خلف الستار العبني يرومون »تعديل الدستور«! أما أن »تعّدل« 
احلكومة الدستور فعليا وتنقحه مبا شاء لها هوى الترضية 
وشراء والء ذوي األصوات الصجاجة الضجاجة، فال شبهة 

في ذلك وال يطرق مسامعهم، قريبا كان أو بعيدا.
ولتلك احلكومة املهتزة قوائمها والسائرة في حقول األلغام 
وفي مزارع الشوك، نقول: ليس من حقك مصادرة حقوق الناس، 
ولسِت أهال وال مخّولة بالعبث مبصير البالد وسمعتها، من 
اجل شراء أصوات مبحوحة مجروحة ناعقة في خراب، زاعقة 

في واد مهجور ال تسكنه إال االشباح وأنِت.
وأطال���ب – وال أرجو – الوزراء ممن تنطبق عليهم صفة 
»ليبراليني« أو »تقدميني« في هذه احلكومة امللفقة واملوّلفة 
بالرجاءات وتقبيل األيادي وذرف الدموع واالستنجاد، بأن 
يقدموا استقاالتهم فورا، ويعلنوا أنهم استقالوا، بسبب تفريط 
احلكومة في سمعة الكويت. هذا أقل ما يجب عليكم أن تفعلوه 
حتى ال حتترق أوراقكم عند الناس احملبني للكويت، ولتسجلوا 
في سجل الكويت السياسي، ما ينّصع سمعة الكويت التي 

لم حتترمها حكومتكم وأزرت بها وبنا معها.
وكذلك على النواب ممن تنطبق عليهم املواصفات السابقة، 
تقدمي استجواب مستحق للحكومة، إلساءتها لسمعة الكويت 

وخلروجها عن النصوص الدستورية!
هيا افعلوها، ماذا تنتظرون؟!

أنتم أولئك الشرفاء
بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

»األمر بالمعروف« تنفي إقالة الغامدي بعد إباحته االختالط

سائق شاحنة مصري يسقط بـ 80 ألف حبة مخدر
وإيراني حاول استغالل »بتر ساقه« لتهريب 3 قطع أفيون

بأنه يجلبها من العراق.
 وفي سياق متصل قادت فطنة رجال جمارك 
املطار امس الى ضبط وافد إيراني معاق »مبتور 
الس����اق« حاول تهريب 3 قطع أفيون الى البالد، 
وقال مراقب عام جمارك املطار سليمان الفهد ان 
رجال جمارك صالة املطار وحلظة دخول الراكب 
اإليراني بعد إنهاء إجراءات سفره الحظوا 3 اشياء 
قادتهم فورا الى الش����ك في ان الراكب يس����تغل 
عاهته لتمرير شيء ما، موضحا ان األشياء الثالثة 
كانت: انه وعلى الرغم من انه مبتور الساق اال انه 
كان يستخدم العكازات اخلاصة بالكسور متاما 
كالنوعية املستخدمة في املستشفيات، اضافة إلى 
انه كان ال يحسن الس����ير بها أبدا، واألمر اآلخر 
ه����و ان البنطال ال����ذي كان يرتديه لم يكن يدل 
أبدا على انه خاص بشخص ذي عاهة، موضحا 
ان مراق����ب صالة املط����ار داود املنصور وفريق 
النوبة امس اقتادوه الى التفتيش ولم يخب ظن 
املفتشني اجلمركيني اذ عثروا معه على 3 قطع من 
األفيون كان يخبئها بني طيات مالبسه، ورغم انه 
حاول تبرير حمله لهذه الكمية بأنها لالستخدام 
الش����خصي إال ان رجال اجلمارك قاموا بتحرير 
محضر بواقع����ة الضبط وقاموا بتحريز الكمية 
املضبوطة وإرس����ال اإليران����ي املهرب الذي كان 
يحاول استغالل عاهته الى رجال مباحث املطار 

التخاذ الالزم معه.
وقال الفهد ان رجال اجلمارك سيظلون العني 
الساهرة على أمن البلد وانهم على قدر املسؤولية 

في حماية املنافذ من املهربني.

دبي � العربية.نت: نفى املتحدث الرسمي باسم هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، عبداحملسن القفاري، إشاعة إقالة مدير فرع الهيئة 
ف����ي مكة املكرمة أحمد الغامدي، والتي تناقلتها مواقع على اإلنترنت 
خالل اليومني املاضيني. وأكد القفاري أن ما يتناقله الناس مجرد إشاعة 
»ال ترتق����ي ألي درجة من احلقيقة«، بحس����ب ما نقلت عنه صحيفة 
»الوطن« السعودية امس، وشرح أن رئاسة الهيئة لم تصدر أي قرار 
يتعلق بإقالة مدير فرع مكة وإمنا اإلجراء يتعلق باملس����اعد الش����يخ 
عبدالرحمن اجلهني، الذي نقلته وزارة اخلدمة املدنية من قبل احلج، 
إلى وظيفة مس����اعد هيئة فرع مكة املكرمة، وتابع أن »وزارة اخلدمة 
املدنية كتبت للهيئة بضرورة مباشرة اجلهني للوظيفة التي نقل إليها 

وتصحيح وضعه الوظيفي«.
وبذلك، يكون قد مت تعديل املس����مى الوظيفي للجهني من رئيس 
هيئة محافظة الطائف إلى مساعد رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر في منطقة مكة املكرمة، بحس����ب ما ينص اخلطاب الصادر 

من جهة االختصاص بوزارة اخلدمة املدنية.

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ  محمد الجالهمة
متكن رجال ادارة مكافح����ة املخدرات بقيادة 
العميد احمد اخلليفة من ضبط س����ائق شاحنة 
مصري وبحوزته 80 الف حبة كبتاغون مخدرة، 
واقام اخلليفة مؤمترا صحافيا في مقر االدارة امس 
اثر االعالن عن الضبطية التي تعتبر االكبر هذا 
الشهر جقال فيه: »ان رجال املكافحة متواصلون 
في مالحقة جتار الس����موم اينم����ا كانوا وحذر 
اخلليفة املقيمني بأنه يتم التغرير بهم وجعلهم 
وس����طاء في قضايا مخدرات، خصوصا سائقي 
الشاحنات الذين يتم حتريضهم على حمل كميات 
من املخدرات مبقابل مادي مغر يقدمه عادة كبار 

جتار املخدرات.
وحول الضبطي����ة، قال مصدر امني ان بداية 
اخليط الذي ادى الى القبض على السائق متثلت 
في ورود معلومات عن نش����اط مشبوه لسائق 
شاحنة مصري يعمل بني الكويت والعراق في بيع 
حبوب الكبتاغون، وعليه امر اخلليفة مدير ادارة 
املكافحة احمللية العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم محمد الهزمي واللذين ش����كال فريقا مكونا 
من النقيبني الشيخ محمد الصباح وعبدالعزيز 
العقيلي واملالزمني اولني ناصر العجيمان وناصر 
عبداهلل ملتابعة نشاط املصري وجمع كل التحريات 
عنه، ومتكن الفريق من عقد صفقة شراء 2000 
حبة كبتاغون من الس����ائق بقيمة 3000 دينار، 
ومتكنوا من القبض عليه عند التس����لم وتسلم 
النقود، واقتيد للتحقيق، وبتفتيش منزله عثر 
على 80 الف حبة مخدرة من الكبتاغون، واعترف 

أحمد الغامدي

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
شركة فرنسية تسحب 800 ألف لقاح إلنفلونزا الخنازير بعد ثبوت عدم فاعليته.

ـ وإحساسي يقول إن وزارات الصحة العربية وكالعادة »تدبست« بصفقاتها.

مزارعون يطالبون بتعويضات عن سيول العبدلي اللي ضربت قبل أسبوعين.

ـ خلهم يصرفون تعويضاتكم عن صقيع السنة اللي فاتت والحقين على السيول.
أبواللطفواحد


