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السايرزم

توحشن
الشك سلوك يتعب صاحبه، 

والتشكيك موقف يسيء 
لآلخرين، سواء أفراد أو 

مؤسسات أو مجتمعات أو 
أوطان، وكلما ازمن الشك 
في جهد بعثره وأضعف 
مراميه، وخسر الشكاك 

مصداقيته، وليس اجلهد 
السياسي استثناء. فاذا كان 

من املقبول ممارسة التشكيك 
في اخلصوم السياسيني على 

سبيل املناورة املؤقتة، فال 
يجوز اتخاذ الشك منهجا 

أوحد. ذلك أن األهداف 
النبيلة املأمول بلوغها في 

دروب السياسة ال تبنى 
على األوهام والتخيالت 

والشكوك.
قبيل صدور حكم احملكمة 

الدستورية راح البعض يطلق 
نيران التشكيك على نزاهة 

القضاء، ويصف احلكم قبل 
صدوره بأنه حكم سياسي 

)!( وحاملا صدر احلكم 
انقشعت غيوم الشكوك على 

الفور لتعود من جديد مع 
صدور مرسوم الضرورة 

بتعديل آلية التصويت، حيث 
دارت ماكينة الشك فوصفت 

التعديل )الدستوري( بأنه 
مؤامرة على الدميوقراطية، 

وبلغت الوساوس مبلغها 
فانطلقت نحو املستقبل 

واصفة البرملان القادم بأنه 
مجلس بصامني!

لم يبق الشك املتوحش 
ولم يذر، أضحى كما النار 

متشي في الهشيم. فقد طال 
اجلميع مبن فيهم املواطنون 

األبرياء من أصحاب الرأي 
اآلخر الذين وقعوا في 

مرمى التشكيك فأصبحوا 
أبواقا للسلطة وعبيدها 

وفداوية وفاسدين، وفي كل 
يوم تنحدر لغة االختالف 
إلى أسفل سافلني بسبب 

توحشن الشك في الصدور. 
واهلل املستعان.
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عندما حتجز تذكرة سفر فإنك ستحدد اليوم الذي ستغادر فيه، ومن 
الطبيعي أنك ستعرف تاريخ عودتك، وسترتب أمور السفر من عدة 
نواح، مثل نوعية املالبس املناسبة ألجواء البلد، وتقدر كمية املالبس 

التي ستحتاجها ألجواء اجلهة التي تنوي الذهاب إليها.
في كل أمور احلياة هناك مكان للدخول واالنصراف، وموعد 

للحضور ولالنصراف، هل الحظتم أن االنصراف مرتبط بكل شيء 
مثل املدرسة والعمل، ومناسبات األفراح لها وقت للحضور واملغادرة؟!

حتى ان الناس قدميا حددوا وقتاً للضيف بأال يتجاوز ثالثة أيام في 
حال أنه لم يخبرهم بحاجته خالل تلك األيام، حتى في الطائرات هناك 
قانون يجبرها على أن توضح أماكن خروج الطوارئ قبل بدء عملية 

اإلقالع.
كل أمر نعرف وقت حضوره وذهابه إال خمسة أمور اختصها اهلل عز 
وجل، كما ذكرها في سورة لقمان ومنها الوالدة واملوت والرزق، فال 
نعلم متى تأتي ومتى تذهب ألنها من علم اهلل، فسبحان من أخفاها.

كل ما ذكرته عن معرفة احلضور واالنصراف يشمل الكثير والعديد 
من األشياء في حياتنا اليومية حتى أولئك السحرة الذين يحضرون 

اجلن ملساعدتهم فإن عليهم ان يتعلموا كيفية صرفهم وإال ركب 
اجلني رأس من أحضره وكانت عملية صرفه أخطر من عملية 

إحضاره.
فعلى كل من أحضر شخصاً أو جتمعاً أو حزباً في بيته أو في ديوانه 

أو في مجتمعه أو أي مكان أن يتعلم قبل أن يحضره كيفية صرفه 
قبل أن يستفحل أمره ويكون أمر صرفه أصعب من طلب حضوره 

مثل إحضار اجلني.
أدام اهلل من أحضر ملجتمعه األشياء النافعة له، وال دام من أحضر من 

يضره ويضر الشعب اخلليجي.

أملك في نفسي محبة واحتراما للدكتور »يحيى اجلمل« اخلبير 
الدستوري ونائب رئيس الوزراء املصري األسبق.

وتلك احملبة وذلك االحترام للدكتور »اجلمل« لن مينعاني من 
أن أبدي امتعاضي من تعليقه على ما متر به بالدنا من أحداث 

سياسية آنية، فرغم أن رأيه مطابق لرأيي ومتفق معه في تأييد 
الصوت الواحد للناخب، فإنني ال أنكر انزعاجي من الطريقة 

التي علق بها على األحداث، ألنه لم ميس جوهر املوضوع ـ وهو 
اخلبير الدستوري احملنك ـ ولكنه اكتفى بإشارة عابرة إليه مؤيدا 

فيها الصوت الواحد، وصب جل تركيزه في مقالته على وصف 
حوادث املسيرة املعارضة لنظام التصويت.

وفي وصفه ألحداثها قال إنه بسبب اكتظاظ الشوارع وازدحامها 
فقد استغرق مشواره من محل عشائه إلى الفندق الذي يسكن فيه 
مدة أربع ساعات »وهي مدة تكفي لزيارة الكويت من أقصاها إلى 

أقصاها ومعها بعض دول اخلليج« كما جاء في مقالته!
وهذا هو محل استيائي من الدكتور »اجلمل« فنبرة االستهزاء 

واضحة فيما كتب عن مساحة الكويت، يستشفها قارئه بعني ال 
تخطئ وبحس حي ال يقبل السقطات وبضمير يرفض االستهانة 
بالبلدان بسبب صغر مساحاتها، وهو ديدن بعض العرب وكتابهم 

حينما يتناولون دولنا اخلليجية رغم أن ثاني أكبر دولة عربية 
مساحة، هي دولة خليجية! وال تكون قيمة البلدان بحسب 

مساحاتها وكثرة أميالها واتساع جغرافيتها.
»سنغافورة« مثال هي أصغر دول العالم ولم مينعها صغر حجمها 

من ان تكون أسطورة في النمو والتقدم والصناعة واإلدارة 
والرخاء واالستقرار! ولم يعبها صغر مساحتها وال وقف حائال 

دونها ودون تقدمها ونهضتها السريعة ودخولها سجل األساطير!
و»دبي« اإلمارة اخلليجية الصغيرة مبساحة أربعة آالف كيلومتر 
مربع نطقت على خارطة العالم وأضاءتها وصارت أسطورة في 

سجل األساطير الناطقة، ولم مينعها عن ذلك صغر حجمها.
وماذا عن السودان وليبيا واجلزائر وهي املمتدة جغرافيا 

مبساحات تتيه فيها سباع البر والبحر؟ هل ترى نفعتها تلك 
املساحات األسطورية الشاسعة؟ 

فمتى يا كتاب العرب ومثقفيهم تفكرون بطريقة موضوعية 
وتكتبون بال ضغينة ملن يحترمكم ولم يسئ إليكم؟!

كنت بحكم عملي بالطيران أزور نيويورك عدة 
مرات شهريا وكانت تلك الوالية هي احدى 

الواليات األخطر في أميركا بسبب اعتماد كبار 
رجال السياسة واألمن على نظرية مفادها ان 

علينا أال نهتم بتطبيق القانون على صغار 
السّراق ومهربي املخدرات واملتسكعني، فهؤالء 
ليسوا هم القضية فمحاربة اإلجرام ووقفه في 

رأيهم تكمن في محاربة رؤوس املافيا واجلرمية 
القابعني في صقلية وموسكو وهونغ كونغ الخ.. 
وبقيت اجلرمية قائمة ونيويورك األكثر جتاوزا 

على القانون.
> > >

ذات مرة وصل لرئاسة اجلهاز األمني لتلك 
الوالية التي يقطنها 30 مليون أميركي )ال مليون 
كويتي( مبدع أتى بأفكار عكس وخالف فيها كل 
ما هو سائد ومتوارث، فقال إن الرؤوس الكبيرة 

والبعيدة قد ال نصل إليها أبدا ولكن علينا 
أن نطبق القانون بحزم وقوة على من لدينا 
مستخدمني مبدأ ال مغفرة حتى على الشركة 

الصغيرة »ZERO TOLERANCE« ولن تستطيع 
بعد ذلك تلك الرؤوس البعيدة أن تقوم بشيء 
من جرائمها على أرضنا الختفاء األدوات التي 

تساعدها وهو ما مت وحتولت نيويورك في خالل 
أقل من عام من األكثر خطورة واختراقا إلى 

األكثر أمنا، وانتعش اقتصادها بعد أن حتولت 
الى مركز للسياحة والتسوق واالستثمار يزوره 

املاليني.
> > >

حل مشاكل الكويت ال يكمن في لوم اآلخرين 
كما ذكرنا في مقال السبت ممن قد ال نصل 

إليهم أبدا، احلل الوحيد هو في التطبيق احلازم 
للقانون على اجلميع سواء من أفراد األسرة 

احلاكمة أو من الشعب، من املواالة أو من 
املعارضة، وعندها لن يجد أحد األدوات التي 

يستخدمها لتخريب البلد وهذا فقط ما نحتاجه 
أي االعتراف بقصورنا الذاتي وتطبيق القانون 

وسنرى بعد ذلك كيف ستبدأ العملية السياسية 
بالتحول من املمارسة الكريهة القائمة إلى 

ممارسة مثمرة قادمة.
> > >

ومن نيويورك الى إسبانيا ودروس من اللعبة 
الكروية األفضل واألرقى واألمتع في العالم، 
فاملباراة مع اآلخر ال تلعب إال بخطة محكمة 

ترسم والعبني أكفاء يطبقونها وال شيء يترك 
للمصادفة أو للحظة املباراة أو حدوث الكوارث، 
ميسي ورونالدو يوضعان كي ينتجا في املراكز 
املناسبة ولو وضعا كحراس مرمى – رغم انهما 
ضمن الفريق – النهزم فريقهما منذ اللحظات 
األولى بدستة أهداف، ليس مطلوبا من الفريق 

ان يصبح اجلميع رونالدو وميسي بل يجب ان 
تتوزع األدوار ضمن اخلطة مع اعطاء االثنني 

في النهاية فرصة احراز األهداف وخطة طوارئ 
بديلة عند اصابتهما أو إحكام السيطرة عليهما.

> > >
آخر محطة: وضمن اللعبة الرياضية التي هي 

أشبه ما يكون باللعبة السياسية، الالعبون 
واملدربون غير األكفاء ال يستمرون مع الفريق 
ومن يتسبب في هزمية فريقه 10/صفر في كل 
مباراة ال يتصور أحد أن يستمر ويفوز فريقه 

بالدوري والكأس.. إال تاريخيا عندنا في الكويت!

كيف تصرف 
اجلني؟

دروس نيويوركية ضغينة »اجلمل«
وكروية ملشاكل 
كويتية!

روبوت يساعد املرضى في مستشفى إماراتي
وكاالت: اختارت »اكسو بيونك االميركية« 
شركة عاملية لتصنيع اجهزة التأهيل احلركي 
مستش����فى راش����د اإلماراتي كأول مؤسسة 
صحية على مستوى الشرق األوسط لتطبيق 
واستخدام جهاز روبوت مت تصنيعه اخيرا 
ملساعدة املرضى على املشي واالستغناء عن 
الكراس����ي املتحركة. وأف����اد املدير التنفيذي 
ملستشفى راشد د.شوقي خوري وفق ما نقلت 
عنه وكالة األنباء اإلماراتية أمس بأن اجلهاز 

اجلديد الذي يتم اس����تخدامه حاليا في عدد 
محدود من مراكز إع����ادة التأهيل في العالم 
لغايات تدريب وتأهيل املرضى حتت اشراف 
اخصائيي العالج الطبيعي، س����يتم طرحه 
بحلول عام 2014 الستخدامه من قبل املرضى 
أنفس����هم. وأكد خوري اهتمام هيئة الصحة 
بشكل عام ومستش����فى راشد بشكل خاص 
مبتابعة ومواكبة التطورات العاملية في مجال 

العالج الطبيعي والتأهيل احلركي.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

أحمد فيصل سعود الزبن ـ 66 عاما ـ الرجال: 
الشويخ ـ ق 1 ـ ش 14 ـ م 1 ـ ديوان الزبن ـ 
ت: 24810518 ـ النساء: البدع ـ ق 1 ـ ش 13 ـ 

م 1 ـ ت: 25755455.
نورة مرزوق عداي العنزي، أرملة مطلق غافل 
علي العنزي ـ 78 عاما ـ الرجال: الفحيحيل 

ـ ق 1 ـ ش 101 ـ م 35 ـ ت: 99808626 ـ 
النساء: الفحيحيل ـ ق 1 ـ ش 7 ـ م 204 ـ 

ت: 23920205.
مرزوق مبارك عابر اسنان ـ 67 عاما ـ الرميثية 

ـ ق 6 ـ ش 65 ـ م 28 ـ ت: 25614864 ـ 

99686267 ـ الدفن التاسعة صباحا.
إميان جاسم محمد ـ زوجة زيد عبداهلل 
جاسم القروي ـ 51 عاما ـ الرجال: جابر 

األحمد ـ ق5أ ـ قسيمة 115 ـ ت: 69942424، 
النساء: الصليبخات ـ ق1 ـ ش104 ـ ج6 ـ م15 

ـ ت: 97114482.
خالد رضا حمود مطلق حطاب عرادة ـ 20 

عاما ـ الرجال: اشبيلية ـ ق4 ـ ش403 ـ م77 
ـ ت: 69999749، النساء: الرابية ـ ق2 ـ ش12 

ـ م3 ـ ت: 90082229 ـ الدفن بعد صالة 
العصر.

كيم.. سفيرة »املمتلئات«
وكاالت: أطلق���ت جنم���ة 
كي���م  الواق���ع  تلفزي���ون 
كارديش���يان هذا األس���بوع 
خط إنتاجها اجلديد للمالبس 
في إجنلترا وجددت التزامها 
جتاه الترويج للجسم الصحي 

للمرأة البريطانية.

وقالت كارديش���يان )32 
عاما( في مقابلة مع جريدة 
البريطانية: »انني  »الصن« 
سعيدة بقدرتي على الترويج 
الطبيعي  للجس���م الصحي 
وتناول الطعام بصورة صحية 
وممارسة التمارين الرياضية 

وتقبل النساء ألجسامهن«.
واضافت كي���م انها تعلم 
جيدا الضغوط التي تتعرض 
النساء للظهور بصورة  لها 
جيدة واعترفت انها تعلمت 
كيفي���ة التعامل مع االهتمام 
الذي يحيط بها وخاصة بشكل 

جسدها.
واعتبرت الصحيفة ان كيم 
وكأنها تريد ان تصبح سفيرة 
النساء املمتلئات في بريطانيا 
عبر اطالقها خطوط موضة 
النساء  اغلبها يوائم اجساد 

املمتلئات.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.43
الشروق 6.04
الظهر 11.32

العصر 2.36
املغرب 4.59
العشاء 6.18

مشمس والرياح شمالية 
غربية سرعتها 

من 8 – 28 كم/ ساعة
العظمى: 35
الصغرى: 18

أعلى مد:
2.50 ص – 5.44 م

أدنى جزر:
10.12  ص – 10.35 م


