
أدرك احلكماء والعارفون 
السياس���ة ومنذ  في عوالم 
عص���ور قدمية ان ش���جرة 
تثم���ر وال  »املعان���دة« ال 
يرجى منها قطاف، فال احد 
يزرعها، وال يرويها احد، وال 
يجني غارسها سوى الشوك 
العضوض، فاملعاندة شجرة 
تستخدم للزينة والديكور 
والفاترين���ات وتعتبر من 
لوازم »الكشخة« التي ال عالقة 

لها بجوهر البذل والعطاء.
املعاندة ال تنفع صاحبها 
وال تنفع الن����اس من حوله، 
وحيثما تغرس شجرة املعاندة 
جذورها وت����ورق اغصانها 
تسحب الهواء النقي ويتزايد 
العابري����ن قربها،  اختن����اق 
فالصدور تضي����ق، واآلمال 
تنحس����ر، واالح����الم تنفد، 
واجلموع تتفرق، وميس����ي 
الص����وت صرخة ف����ي فراغ، 
فلو عاندت األش����رعة الرياح 
لتقطعت مزقا، ولو ان الشمس 
حرنت في مرقد الليل ملا شق 

النور ستر الظالم.
لقد امتدح املؤرخون »شعرة 
معاوية التي ال تنقطع« وحسب 
الرواية التاريخية فإن معاوية 
بن ابي سفيان، وهو احد دهاة 
العرب قال: »بيني  السياسة 
وبني الناس شعرة، اذا شدوا 
ارخيت واذا ارخوا ش����ددت« 
ذلك ان الن����اس ثروة وطاقة 
يجب اس����تغاللها وتوجيهها 
واالفادة منها شريطة ان تكون 
السياسة طريقنا الى الناس، 

ال املعاندة.
فالسياسة تختلف عن لعبة 
شد احلبل التي تشترط وقوع 

احد الطرفني!

المعاندة وشد الحبل

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

بعد تصريح النائب حسن جوهر الشهير بأنه 
سيشهد أمام جلان حقوق اإلنسان الدولية ضد 
بلده الكويت، عاد باألمس للطعن في أبناء بلده 
املخلصني القائمني على اجلامعة و»التطبيقي«، 
مما يدل بشكل قاطع على أن الدكتورين الفاضلني 
الفهيد والرفاعي يسيران ويخدمان بلدهما بالشكل 
الصحيح، فلو كان االثنان ممن يغيبون ضمائرهم 

ويقبلون توس���ط من ال يستحق حلصدوا ثقة البعض والستبدل 
العداء بالثناء الشديد.

> > >
إن الطعن في الش���هادات قد حسمته احملاكم � كما يعلم النائب 
� لصال���ح مدير عام التطبيقي حني أص���درت أحكامها النهائية من 
محكمة التمييز ضد من طعن في ش���هادته العلمية، ولو كان ذلك 
الطع���ن صحيحا � وهو جزما غير ذل���ك � ألدان النائب قبل املدير 
لس���كوته طوال األعوام املاضية التي ت���ردد خاللها على املدير في 
مكتب���ه، مما يعني اعترافا صريحا بش���هادته ومكانته، وقبل ذلك 
عندما كان النائب عضوا في اللجنة التعليمية ملجلس األمة، وكان 
الدكتور عميدا لكلية الدراس���ات التجارية ملدة ست سنوات طوال، 
ولو كانت الدعوى محقة لطالب كعضو في تلك اللجنة بإقالته من 

ذلك املنصب األكادميي الرفيع.
> > >

إن احلقائ���ق اجللية تظهر أن الدكتور الفاضل يعقوب الرفاعي 
قد حصل على البكالوريوس بدرجة جيد جدا من جامعة الكويت، 
ثم ُأرس���ل في بعثة حكومية، حيث حصل على املاجستير وبعدها 
� ال قبلها � الدكتوراه من جامعة كليرمونت الش���هيرة التي تخرج 
فيها كثير من رجال الدولة الكبار الذين لم يطعن أحد في شهادتهم 
أو ف���ي أهلية تلك اجلامعة العريقة، وأم���ا الدكتور الفهيد فموقفه 
وهو مري���ض � إن صح االدعاء � خير من موقف ألف من األصحاء 

املجاملني.
> > >

ويعلم اجلميع أن التعليم قد ُدمر في املاضي بس���بب املجامالت 
وقبول الوس���اطات فيها ال يجوز التوس���ط فيه ونعني القضايا 
األكادميية والتعليمية، ويأتي هج���وم من تغيرت عليه األوضاع 
كشهادة وصك براءة ملسؤولي اجلامعة والتطبيقي، ونأمل أن يكون 
الرد احلاس���م على الهجوم غير املبرر هو اإلسراع بإعالن التمديد 
للدكتورين الفاضلني كأمر مستحق ولتعزيز هيبة السلطة التنفيذية 

جتاه من يحاول القفز على مواد الدستور وسلب صالحياتها.
> > >

لقد ضجت الناس ومجت من عمليات االبتزاز والتشهير القائمة 
على معطى »حقق لي مطالب وافعل بعدها ما تش���اء«، أو باملقابل 
إن رفضت ما أطالب به فسأس���تخدم حصانتي البرملانية في غير 
موضعها وسأجعلها ستارا أقذف من خلفه اآلمنني باألحجار والدعاوى 

الكاذبة الزائفة. وال حول وال وقوة إال باهلل.
> > >

آخر محطة: احلمد على سالمة الزميل العزيز فؤاد الهاشم ونتمنى 
عودت����ه قريبا ألهله وبلده وقرائه الكثر، وما تش����وف ش����ر يا 

بوعبدالرحمن.

القذف من خلف ستار الحصانة!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

إصابة 3 رجال شرطة ورجلي مباحث
في هجوم شّنه 25 »بدونًا« على مخفر الظهر

مواطن يسقط بـ 50 كيلوغراماً من مخدرات »أوباما«

تس����تضيف »األنباء« اليوم ظهير 
أيسر القادسية مجيد طالل بني الساعتني 
4 و6 مساء وذلك للحديث عن حظوظ 
القادسية في املنافسة على البطوالت 
احمللية وأس����باب تألقه مع »األصفر« 
خالل املوسم احلالي وفرصة انضمامه 
لألزرق في الفت����رة املقبلة، باإلضافة 
إلى الرد على أسئلة القراء وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322 � داخلي: 131 � 318.

مجيد طالل اليوم وياكم

عبداهلل قنيص
قام 25 شخصا من فئة غير محددي اجلنسية 
في وقت متأخر من مساء أمس األول باقتحام مخفر 
الظهر مسلحني بسكاكني و»عجرات« و»رجنات« وذلك 
بهدف اخ����راج صديقهم »البدون« الذي كان رجال 
األمن قد احتجزوه على ذمة قضية اعتداء على رجال 
األمن. وقال مصدر أمني ان الهجوم الذي شنه ال� 25 
»بدونا« تسبب في إصابة 3 رجال شرطة ورجلي 
مباحث تصدوا للهجوم، ورغم اإلصابات التي حلقت 
برجال األمن ال� 5 إال أنهم متكنوا من القبض على 5 
من املعتدين »البدون« فيما فر الباقون قبل ان تصل 
قوات الدعم واإلسناد. وأضاف املصدر ان رجال أمن 
األحمدي وأثناء إقامتهم نقطة تفتيش قرب منطقة 
الظهر اس����توقفوا شابا من غير محددي اجلنسية 
وأركب����وه الدورية بعد ان تب����ني انه مطلوب على 
ذمة قضية اعتداء على رجال األمن وإهانتهم وانه 
صادر بحقه حكم بالسجن على ذمة قضية أخرى، 
وذكر املصدر ان الشاب »البدون« بدأ يصرخ على 

رجال األمن ويهددهم إال أنهم لم يأبهوا لتهديداته 
وتوجهوا به الى مخفر الظهر حيث أودع النظارة 

متهيدا إلحالته الى جهات االختصاص.
ومض����ى املصدر بالق����ول ان رجال األمن وبعد 
ساعتني من إيداع البدون بالنظارة فوجئوا بأكثر 
من 25 ش����خصا مسلحني بالسكاكني و»العجرات« 
و»الرجنات« يقتحمون املخفر وتصدى لهم 3 رجال 
شرطة ورجال مباحث كانوا متواجدين في املخفر 
حلظة الهجوم واشتبكوا مع املعتدين ومتكنوا من 
صدهم والقبض على 5 منهم قبل أن يفر الباقون، 
وتس����بب الهجوم في إصابة رجال األمن اخلمسة 
بإصابات متفرقة ومت استدعاء دوريات إسناد أمن 
األحمدي حيث حضر مدي����ر أمن األحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي وكذلك حضر مدير مباحث األحمدي 
العقيد عادل احلمدان ومت تطويق املخفر وأخضع 
ال� 5 »الب����دون« الذين مت القبض عليهم للتحقيق 
من أجل أن يعترفوا على شركائهم في الهجوم ومت 

حتديد أسماء الفارين وجار القبض عليهم.

ومت رصد املواطن اثن���اء خروجه من البحر بعد 
تسلمه الشحنة التي وضعها في صندوق ثلج ليلقى 
القبض عليه ويعت���رف بأنه اختار هذا التوقيت 
ظنا منهم ان رجال املكافحة منش���غلون بأنشطة 

املؤمتر الرابع والعشرين.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
في الوقت الذي تعقد فيه انشطة االجتماع الرابع 
والعش���رين إلدارات مكافحة املخدرات اخلليجية 
ومناقشة سبل مكافحة املواد املخدرة بشتى أنواعها 
وظنا من احد جت���ار املخدرات ان رجال املكافحة 
مشغولون بالترتيب النعقاد املؤمتر في استقبال 
الوفود قرر اختيار يوم امس ليكون موعدا إلدخال 
ش���حنة كبيرة من املخدرات عبارة عن 45 كيلو 
من مادة احلشيش و5 كيلوغرامات من االفيون، 
اال ان املواط���ن ويعمل موظفا في احدى الوزارات 
فوجئ بأن رجال املكافحة يلقون القبض عليه وهو 
محمل باملواد املخدرة والتي حملت اسماء متعددة 
منها جميلة وبنت جميلة وأوباما، ووفق مصدر 
أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام املكافحة 
العمي���د احمد اخلليفة ع���ن ان تاجرا للمخدرات 
اختار فترة انعقاد املؤمتر إلغراق السوق بكمية 
من املواد املخدرة، وعليه عقد مدير عام املكافحة 
بني فترة استراحات اجللسات اجتماعا عاجال مع 
مساعد العميد صالح الغنام طالبا منه التنسيق 
مع االدارة العامة خلفر الس���واحل وتكليف ادارة 
املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الش���رقاوي 
ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبني 
عبدالعزيز العقيل وحمد الصباح واملالزمني أولني 
علي حبيب وناصر العجيمان، وقال املصدر األمني 
ان فريق املكافحة احمللية تفرع متاما لهذه القضية 
وبدأ في التنسيق مع االدارة العامة خلفر السواحل 

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
لماذا غلب برلسكوني النوم في القمة العربية؟

ـ ألنهم في إيطاليا »طّيروا« النوم من عينيه من كثرة الفضائح.
السفيرة األميركية: قواعد الديموقراطية في الكويت تأتي من الديوانيات.

ـ ذاك أول.. الحين ديموقراطيتنا تأتي من »الكوادر« على شوية استجوابات 
أبواللطفواحدومعاهم »صندوق«!

املتهم وامامه املضبوطات

كتاب آراء
وكيل المساجد

 والوحدة الوطنية
بقلم: عبدالهادي الصالح

مساومات »بساط الفقر«
بقلم: ذعار الرشيدي

وتشرق شمس 
الثقافة من المملكة
 األردنية الهاشمية

بقلم: د.نرمين الحوطي

الڤاتيكان يعيش 
أزمة ثقة

سلطان إبراهيم الخلف

االحتضار
د. هند الشومر
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