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يا دستور.. عندك 
دوا للمسحور!

حسناً فعل مجلس الوزراء بتكليف جلنة الشؤون 
القانونية بإعداد مشروع قانون يستهدف 

مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعزيز 
اللحمة الوطنية يحظر مبوجبه القيام أو الدعوة 
أو احلض بأي وسيلة من وسائل التعبير على 

كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات املجتمع 
الكويتي أو املساس بالوحدة الوطنية أو نشر 
األفكار الداعية إلى التمييز، فهذا القانون هو 

ما كان ينقصنا بالفعل، فقد عانينا من دعوات 
التعصب الكثير، فكلما زاد رفاه ورخاء املجتمع، 
زاد التباعد والتباغض بني الناس، فلم يعد اجلار 

يعرف جاره، ولم يعد املواطن يحترم وطنه 
وداره على عكس ما كان عليه الناس في املاضي 

عندما كانت أحوالهم املادية بسيطة، كانوا في 
السراء والضراء إخوة صغيرهم يحترم كبيرهم 

على اختالف مكوناتهم االجتماعية والعقائدية، 
فهل جتاوزنا احلد املسموح به من البطر وفسقنا 

بنعم اهلل علينا ومسك كل منا بتالبيب جاره؟! 
فكلما ازددنا ثقافة تباعدت بيننا املسافة وكلما 

توافرت لنا فرص العمل ازداد بيننا اجلدل، 
»فدستور يا دستور عندك دوا للمسحور!«، 

فيبدو أننا أصبنا بشيء من ذلك املس فلم نتطور 
في شيء على الصعيد اإلنساني سوى انشطارنا 

إلى فرق ومجاميع شغلها الشاغل سياسة في 
تياسة، دعك من مقولة »أين املشاريع الصناعية 

والعمرانية؟« فهذه أسهل مما يتصور عقل 
الرضيع، فكل شركات العالم رهن اإلشارة ولكن 

اإلنسان هو محور مناء األوطان، فما جدوى 
املصانع واملباني ونحن بال مبادئ ومعان؟! 
فاألمن والسلم االجتماعي مقدمان على كل 

مظاهر التنمية والعمران، لقد أصبحت أقالمنا 
معاول هدم، فقلوبنا مع الوطن وسيوفنا عليه، 

ففي كل مطلع شمس نفتتح أزمة، ومبجرد 
أن تنتهي نفتعل أزمة أخرى مختلفني في كل 

وجهات النظر والقدر واختالفنا من النوع الذي 
ال يرجى شفاؤه وغير قابل للنقاش الرتباطه 

بأشخاصنا ال بأفكارنا، فما أسوأ ذلك االختالف 
املبني على الكره والضغينة! فكل العداوات قد 

ترجى مودتها إال ذلك العداء املزمن وتلك احلماقة 
التي أعيت من يداويها، فلم ننجح في مشروع 

ولم نتميز في موضوع كنجاحنا في اتفاقنا 
على أال نتفق، نحن الشعب الوحيد الذي ضاق 
باحلرية إلى حد االختناق، فسماع الرأي اآلخر 
يعتبر إهانة والشتائم أصبحت من آداب احلوار 

الكويتي، فال يحلو لنا نقاش ما لم نتبادل كلمات 
التخوين والتكفير والتحقير! انها الدميوقراطية 
يا سادة تلك التي لم نحسن وفادتها والتعايش 
معها، فلعل إقرار قانون الوحدة الوطنية يهذب 

أخالقنا ويكف آذاننا، فوضعنا يصعب على 
الكافر.
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طريق اخلطيئة مثل طريق الكذب قصير وإن طال 
زمنه.

و»إيران« في عهد »خامنئي ـ جناد« اختارت السير 
على طريق الضالل والكذب وهو بالضرورة طريق 
اخلطيئة، واخلطيئة ليست خطأ يغتفر، ولكنها إثم 

عظيم وكبيرة تزري مبن يرتكبها.
لقد سارت إيران في عهدها املشؤوم هذا في طريق 

الشؤم من خالل ترويجها لنفسها بني البسطاء 
وحسني النية واألغبياء ومن اشترت والءاتهم باملال أو 

بالسالح، على أنها عدونّ بنينّ العداوة إلسرائيل، وبنت 
خطابها اإلعالمي على تلك الفرية الواهية وجعلت من 
إسرائيل خصمها األول وعدوها الوحيد األوحد، تريد 
بذلك مخادعة البسطاء واألغبياء ومن سار على دربها 
وناصرها وآزرها مأخوذا بخطابها اإلعالمي ومخدوعا 

برتوشاته الكاذبة.
ولكن ومبا أن حبل الكذب قصير وأقصر مما يتوهم 
السائر عليه، فقد انكشف املستور وتالشت فقاعات 
الكذب والضالل لتكشف عن واقع معاكس متاما ملا 
تروجه إيران عن عداوتها املزعومة إلسرائيل، وذلك 

بانكشاف فضيحة »عوفر« - الشركة اإلسرائيلية التي 
تتولى خدمة إيران في قطاع النقل البحري - والتي 

تدل على أن العالقات اإليرانية - اإلسرائيلية متينة 
وذات أهداف استراتيجية موحدة، وأن إيران ما هي إال 
»الضلع اللنينّ في اجلسد اإلسرائيلي« حتركها اسرائيل 

بطرف إصبعها ومبجرد إشارة، وما على إيران 
إال التلبية واالستجابة السريعة، وما ذلك اخلطاب 

اإلعالمي اإليراني املتشدد ضد إسرائيل إال من 
ضرورات اللعبة، وهو ما يسمى بـ »العداوة املشتراة« 
فإسرائيل ـ ونظرا لوضعها الشاذ بني محيطها العربي 
املشحون بالعداء احلقيقي لها ـ بحاجة إلى عدو وهمي 
أو لفظي توكل إليه أمور عدائها ويحتكر عداءها ويبالغ 

فيه، وهو ما نستطيع تشبيهه بـ »فرض الكفاية« 
والذي تنوب فيه إيران عن بقية العرب واملسلمني 

بالعداء إلسرائيل وتتكفل بهذا العداء حتى تكف 
اآلخرين عنه.

وسياسة إسرائيل في اختيار أو شراء أعدائها قدمية، 
فهي التي اختارت مثال »ياسر عرفات« ليكون 

»عدونّها« لتتمكن من تكييف أعدائها حسب مقتضيات 
مصاحلها السياسية.

وهذا ليس جديدا على إيران وال على إسرائيل ومتانة 
العالقات بينهما كانت منذ أيام »اخلميني« وهو األمر 

الذي انكشف في حينه.

مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية الذي اقره 
مجلس الوزراء في جلسته االخيرة خطوة سليمة 

في االجتاه الصحيح، فمثل هذه القضية احلساسة 
واملتعلقة بالسالم االجتماعي ال ينبغي ان تترك 

لالهواء او العبث الصبياني او لشطحات الشاطحني 
الناطحني حيث يجب خلق مرجعية قانونية صارمة 
تضع سقفا رادعا لكل معتوه أو آثم يدعو للكراهية 

وتأجيج الفنت بحجة الرأي وحرية التعبير.
ان انفالت وسائل التعبير غير املسؤولة والترخص 
بطرح اآلراء العدوانية والنزوع الى ازدراء اآلخرين 
واحلط من كرامتهم او التهجم على خصوصياتهم 
املذهبية او االجتماعية ظاهرة غريبة على املجتمع 
الكويتي صار من الضروري مكافحتها عبر ردع 

املتعصبني والسفهاء الذين رمبا يجهلون خطورة 
الكالم البغيض مثلما يجهلون تاريخ املجتمع 
الكويتي الذي لم يخبر هذا الشذوذ الفكري 

املتطرف.
بيد ان مكافحة التعصب وحتصني الوحدة الوطنية 

وحماية السالم االجتماعي هدف نبيل لن حتققه 
العقوبات الغليظة وحدها ما لم تساندها رؤية 

حكومية شاملة وعميقة وفاعلة ترمي الى حتديث 
مفهوم املواطنة وجتفيف منابع التمترس الفئوي 

وذلك بالتزام مبدأ تكافؤ الفرص والسعي الى 
االصالح االداري وتنقية املناهج الدراسية من 

الشوائب التي تسللت اليها ونشر ثقافة التسامح 
واحترام اآلخر.

فرض كفاية

شاطحون ناطحون

البقاء هلل

يا أيتها النفس 
املطمئنة إرجعي

إلى ربك
راضية مرضية

فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي

الشيخ راشد احلمود اجلابر الصباح ـ 69 عاما ـ 
الرجال: ديوان أسرة آل الصباح الكرام ـ قصر 

بيان ـ ت: 25398888 ـ النساء: الروضة ـ ق4 ـ 
ش46 ـ صوب املسجد ـ ت: 22570066.

فاضل حسن عبداهلل الصباغة ـ 58 عاما ـ الرجال: 
مسجد البحارنة ـ الدعية مقابل محطة البنزين 
ـ ت: 66073773 ـ النساء: اجلابرية ـ حسينية 

البلوش ـ ق11 ـ ش108 ـ ت: 99797567.
هناء محمد مبرج مهيمل العازمي، زوجة أحمد 

فهيد املهيميل العازمي ـ 42 عاما ـ صباح 
السالم ـ ق5 ـ الشارع األول ـ ج5 ـ م1 ـ ت: 

97990440 ـ 99678306.
عباس علي حسني احملمد علي ـ 91 عاما ـ 
الرجال: الدعية ـ ق2 ـ حسينية أبوحمد ـ ت: 
55575550 ـ 99810012 ـ النساء: الرميثية ـ 

ق12 ـ ج121 ـ شارع عبداهلل بن الزبير ـ م1 ـ ت: 
.25616857

يوسف صالح محمد التويتان ـ 86 عاما ـ الرجال: 
القادسية ـ ق7 ـ ش75 ـ م17 ـ ديوان التويتان ـ 
ت: 22519381 ـ 99600642 ـ النساء: اجلابرية ـ 

ق9 ـ ش7 ـ م14 ـ ت: 25335818.
آسيا عبداهلل محمد املكيمي، أرملة أحمد 

عبداحملسن الفرج ـ 62 عاما ـ الرجال: القادسية 
ـ ق7 ـ شارع بدر ـ ديوان املكيمي ـ ت: 

97665611 ـ النساء: بيان ـ ق5 ـ ش4 ـ م9 ـ ت: 
.25385546

طفلة صقر محمد الصقر ـ 59 عاما ـ الصباحية 
ـ ق2 ـ ش8 ـ م143 ـ ديوان الصقر ـ ت: 

.67059575
فهد فيصل علي الشريفي ـ 20 عاما ـ األندلس ـ 

ق11 ـ ش20 ـ م177 ـ ت: 99768666.
هيا مسفر محزوم الهاجري، أرملة نهار عبداهلل 

العصفور الهاجري ـ 74 عاما ـ الرجال: 
الفحيحيل ـ شارع املخفر ـ ق3 ـ ش117 ـ ت: 

55355855 ـ النساء: الفحيحيل ـ ق9 ـ ش22 ـ 
م10 ـ ت: 23928684.

أحمد عبداهلل ابراهيم األديب ـ 57 عاما ـ الرجال: 
مشرف ـ مسجد جاسم الوزان ـ مقابل اجلامعة 
األسترالية ـ ت: 99888208 ـ النساء: حسينية 

سيد علي املوسوي ـ بنيد القار.
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بقفازات بيضاء حلمل القارورة. 
ويقر الرئيس التنفيذي لشركة 
BlingH20 كيفن بويد بأن زجاجة 
الكريســـتالية حتتوي  املياه 
على نفس املياه املوجودة في 

زجاجات املياه العادية. 
وتقول شركة »كراكر بريل«، 
التي تزود »بلينغ« باملياه: إن 
املياه املوجودة في أغلى قنينة 
في العالم ميكن أن جتدها في 
90 قارورة من عالمات جتارية 
الواليـــات املتحدة  أخرى في 
األميركية، أرخصها يبلغ ثمنه 

2.49 دوالر.
ولكـــن بويـــد يـــرى أن 
»األشخاص الذين يدفعون 2600 
دوالر ليس هدفهم احلصول على 
املاء بل على القارورة، فهؤالء 

يبحثون عن الفخامة«.

حسب الطلب وبألوان يختارها 
الزبائن وتصماميم ميكن إضافة 
صورة الزبون إليها، كما تقوم 
الشـــركة بتزويد املشـــترين 

دبي ـ العربية: إلطفاء ظمأ 
األغنياء، أقدمت شركة »بلينغ 
اتش تو أو« على إنتاج زجاجة 
ميـــاه مرصعة بعشـــرة آالف 
قطعة صغيرة من الكريستال 
بقيمـــة 2600 دوالر، وقـــام 
مصممون يعملون في متاجر 
»شوارفسكي« بصنعها يدويا 
لتعرض ضمن مجموعة حملت 

اسم دبي.
وتســـتهدف الشركة جذب 
الشـــرق األوسط،  عمالء من 
فقامت بعـــرض القارورة في 
متاجر »هارفـــي نيكولز« في 
دبـــي، ومت إدراج القنينة في 
أعلى قائمة »فوربس« ألغلى 
زجاجـــات امليـــاه املعبأة في 
العالم. وأطلق اســـم »عشرة 
آالف« على القارورة، وتصنع 

الزجاجة مرصعة بالكريستال

زجاجة مياه ب� 2600 دوالر ألغنياء الشرق األوسط 

اجلمعان: أول أيام موسم البوارح في الكويت.. اليوم
ذكر الفلكي في مرصد املرزم 
خالد اجلمعـــان ان اول ايام 
موسم البوارح سيحط رحاله 
في الكويت اليوم، مشيرا الى 
انه من اخلطأ تسمية اي رياح 
شمالية او شمالية غربية قبل 
البوارح  التاريخ برياح  هذا 

الفلكي  نظرا ألن احلســـاب 
للمواسم يعتمد ارصادا فلكية 
جنمية حتدد النجوم مواعيد 
بدايتها ونهايتها وذلك تزامنا 
مع موقع الكرة االرضية اثناء 

دورانها حول الشمس
 وأشـــار اجلمعان الى ان 

هنـــاك تقهقرا بـــن النجوم 
يجهله الكثيرون.

 وتوقع ان تتراوح درجات 
احلرارة العظمى بن 46 و49 
درجة مئوية خالل النهار خالل 
االيام املقبلة مع حتول ملحوظ 
في اجتاه الرياح الى شمالية 

وشـــمالية غربية مع نهاية 
االســـبوع اجلاري يصاحبه 
الرطوبة  تراجع في نســـب 
الى  بشـــكل واضح، واشار 
عدم اخللط بن الغبار العالق 
والغبـــار املثار بفعل الرياح 

النشطة.


