
 «كونا»: قال الباحث الفلكي عادل السعدون ان زخات من «شهب االسديات» 
ستدخل سماء الكويت وميكن رؤية احتراقها في الغالف اجلوي اخلارجي فجر 

اليومني املقبلني، اليوم وغدا.
  واوضح الســـعدون ان عدد الشهب يصل الى ١٥ شهابا في الساعة مبينا انها 
عبـــارة عن غبار متخلف عن مذنب «متبل تتل» الذي اقترب من الشـــمس عام 
١٩٩٨ ورحل في مداره حول الشـــمس ليعود مرة اخرى بعد ٣٣ سنة مخلفا من 

ورائه غبارا وغازات اخرى.
  واضـــاف ان االرض جتذب هذه املخلفات عند االقتراب منها فتدخل «شـــهب 
االسديات» الى الغالف اجلوي االرضي بسرعة ٧١ كيلومترا بالثانية (٢٥٦ الف 
كيلومتر بالساعة)، وحتترق على بعد حوالي ٨٠ كيلو مترا من سطح االرض، 

مؤكدا انها ال تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: الشرق األوسط يعاني من «تخمة» في المشكالت السياسية.

  ـ بل مشكالت منطقتنا ال يستطيع حملها ١٢ ديناصورا و٢٤ فيال و«بعيرين».

 الخروف بـ ١٥٠ وأسعار المالبس طارت والزبيدي بـ ٨ دنانير.

د بهالديرة الزم ياخذ له قرض واال يستريح مو چذيه يا «تجارة».   ـ يعني اللي بيعيِّ
 أبواللطف  واحد
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 ٤٫٤٩  الفجر 
 ٦٫١١  الشروق 

 ١١٫٣٣  الظهر 
 ٢٫٣٣  العصر 

 ٤٫٥٣  المغرب 
 ٦٫١٣  العشاء 

 البقاء هللا 

 محطات  السايرزم

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 فيما كنت أجول في «دير 
مار تقال» في منطقة معلوال 
في ســــورية، صادفت احدى 
الزائرات العربيات، والصليب 
يتدلى فوق صدرها، وسمعتها 
تنبه زوجها ليمسك يد ابنهما 
الصغير، وتقول «رميون امسك 
يد األخطل» فأدركت أن األمر 
ضرب من ضروب العودة إلى 
اجلذور، فاألب يحمل اســــما 
التينيا والطفل يحمل اســــما 

عربيا بامتياز.
  األخطل هو الشاعر العربي 
غياث بن غــــوث بن الصلت، 
وهو مسيحي مثله مثل بقية 
قومــــه من بنــــي تغلب، وقد 
لقب باألخطل لسالطة لسانه 
ومتيزه بقصائد الهجاء، ذلك 
أن األخطل فــــي اللغة تطلق 
على اجلدي املنســــدلة أذناه 
الطويلتــــان، ورمبــــا تكون 
الطفل املسيحي  تسمية ذلك 
العربي ردة فعل على موجة 
األسماء اإلسالمية التاريخية 
والتي اغلبها عصي على الفهم 

والنطق.
املاضــــي  إلــــى    التــــوق 
أمامنا  «nostalgia» تتجلــــى 
بصور كثيرة، ففي الكويت جند 
الشباب يحرص على  بعض 
ارتداء العقال القدمي، والعديد 
التلفزيونية  التمثيليات  من 
تــــروي قصصــــا اجتماعية 
العتيقة،  الكويت  مســــرحها 
ويحدث أن حتمل طفلة صغيرة 
اســــما قدميا مثل «سبيكة» 
أمها «روال» وجند في  واسم 
اآلباء من اسمه «نبيل» واسم 

ابنه «القعقاع». 

 الدستور الكويتي ليس كائنا ميتا ولد في أوائل الستينيات 
وقتل في منتصف التســـعينيات عند بـــدء أول عمليات 
إجهاضه وإخراجه عن مقاصده اخليرة حتت شعار زائف 
هو «احلفاظ» عليه، ومـــا نتج عنه من حتويله إلى بقرة 
مقدسة ال مثيل لها في العالم أجمع. إن ذكرى اآلباء املؤسسني 
تستوجب منا احلفاظ على دستورهم الرائع وبث احلياة 

فيه عبر تفهم احلقائق التالية:
< < <  

  أوال: من اخلطأ اجلســــيم إعطاء القدسية للدستور وتخوين من يريد تطويره 
وجعله متغيرا ومواكبا ملتطلبات العصر، حاله كحال من يصر على التنقل هذه األيام 

بالبغال واجلمال بدال من السيارة بحجة أن هذا ما كان يفعله اآلباء األولون.
< < <  

  ثانيا: إن ذلك التخوين يصيب اآلباء املؤسســـني قبـــل غيرهم حيث إنهم 
أول من طالب بتنقيح الدستور وتعديل مواده بعد مرور خمس سنوات على 
تطبيقـــه كونه لم يجرب من قبل في بلد آخر، بـــل فصل بأكمله في الكويت، 
هذا إضافـــة إلى مرور نصف قرن على جتربته تغيرت خالله األخالق وباتت 
جتربتنا السياســـية القدوة السيئة في املنطقة بعد أن كانت القدوة احلسنة 

إبان عهد اآلباء املؤسسني.
< < <  

  ثالثا: التعديالت املطلوبة على الدستور قد تختلف من طرف إلى آخر، لذا 
يجـــب أال يرفض مبدأ التعديل احملق كوننا نرفض ما مت اقتراحه أو أن لدينا 
إشكاال شـــخصيا مع مقدم التعديل، مع االنتباه حلقيقتني هامتني أوالهما أن 
كثيرا من التعديالت قد ال متس على اإلطالق احلريات سلبا أو إيجابا، فما دخل 
احلريات على سبيل املثال بزيادة عدد النواب أو الوزراء؟ كذلك فإن احلريات 
التي نص عليها الدستور تتعلق بـ «احلريات العامة» للناس وللشعب وليس 
«احلريات الشـــخصية» للنائب، فخلق جلان قيم وقوانني «من أين لك هذا؟» 
وتعديل استحقاقات االستجواب بعد أن أصبح أهم وسائل اإلثراء غير املشروع 
والفساد التشـــريعي ال متس احلريات العامة وأن مست احلريات الشخصية 

لبعض النواب ومنعتهم من التكسب الشخصي.
< < <  

  رابعا: واضح ملن يقرأ محاضر جلنة الدســـتور واملجلس التأسيســـي أن 
اآلباء املؤسسني لو كانوا يعلمون أن الدستور الذي وضعوه وطالبوا بتعديله 
بعد جتربته ســـينتهي بتحوله إلى نصوص مقدسة ال متس لصاغوه بشكل 
مختلف متاما عن دستورنا احلالي، فلم يتشدد هذا الطرف أو ذاك إبان الصياغة 
العتقادهم أن هناك تعديالت كثيرة قادمة ستســـد الثغرات وجتعله دستورا 
مواكبا للحياة وصاحلا لكل مكان وزمان وليس مخلوقا محبوســـا في حقبة 

بداية الستينيات.
< < <  

  خامســـا: معروف أن خطائـــني ال يعملون صحا واحـــدا، فإذا كانت بعض 
املجالس الســـابقة قد زورت نتائجها أو علقت أعمالها، فاحلل ال يكمن إطالقا 
في مبادلة اخلطأ باخلطأ واإلصرار على نصوص دســـتورية اثبت التطبيق 
العملي عدم مالءمتها وانها أصبحت تســـتغل لإلســـاءة إلى احلريات العامة 
والشخصية وللدســـتور قبل غيره، حتى لم نسمع من اجليران واإلخوة من 

يريد جتربته على بلده.
< < <  

  آخر محطة: نرجو من العم علي الرضوان سكرتير جلنة الدستور أن يكتب 
مذكراته عن خلفيات ما جرى آنذاك للحقيقة وللتاريخ. 

 ويل للدستور من حماته نبيل أبوالقعقاع

 السعدون: «شهب األسديات» تحترق 
  في سماء البالد وتشاهد فجر اليوم.. وغدًا

 مفرح الشمري
  توفــــي امس االول 
املمثل الكويتي يوسف 
درويــــش بعــــد عطاء 
طويل في احلركة الفنية 
الكويتية واخلليجية، 
مــــن  حيــــث يعتبــــر 
مؤسسي فرقة املسرح 
العربي مبشاركته في 
العديد من املسرحيات 
التــــي أنتجتها الفرقة 
الـســـتـيـنـيـات  فـي 
مثل  والســــبعينيات 

مســــرحية «حط حيلهم بينهم» التــــي عرضت عام ١٩٦٨ 
ومسرحية «الليلة يصل محقان» التي عرضت عام ١٩٦٩  
وجميع هذه املسرحيات تصدي الخراجها الراحل حسني 
الصالح الدوسري. «بودرويش» يعتبر اشهر كومبارس 
ناطق في الفن اخلليجي حيث يســــتعني به كبار النجوم 
لتقدمي كركترات معينة سواء من خالل اعمالهم التلفزيونية 
واملســــرحية حيث يجد متعة كبيرة في جتسيد مثل هذه 
الكركترات التي تظل راســــخة في عقول املشاهدين وألنه 
محب للفن بشــــكل ال يوصف فهو ال ميانع من جتسيدها 

وذلك للعالقة الطيبة التي جتمعه بهؤالء النجوم.
  رحم اهللا «بودرويش» واســــكنه فسيح جناته وألهم 

ذويه الصبر والسلوان. 

 أشهر كومبارس ناطق في الخليج العربي

  رحيل الفنان يوسف درويش
  بعد ٤ عقود من العطاء 

 املمثل الراحل يوسف درويش

 احمـد ابراهيم غلوم حسـني ـ ٧١ عاما ـ الرجال: حســـينية القائم ـ الرميثية ـ 
ق٣ـ  ش ســـاطع احلصريـ  مقابل مدرســـة أبو متـــامـ  ت: ٩٧١٠٨٤٨٥ـ  
النســـاء: حسينية ام الصادق ـ الرميثية ـ ق٤ ـ ش مالك بن انس ـ م٣ ـ 

ت: ٩٧٨٧٤١٩٤.
  رفعـة نصار املهيني، أرملة وبران مبارك العازمي ـ ٩٩ عاما ـ الرجال: العدان 
ـ ق٣ ـ ش٢٩ ـ م١٨ ـ ت: ٦٥١٤٤٤١٥ ـ النســـاء: العدان ـ ق٣ ـ ش٢٩ ـ م٢٠ 

ـ ت: ٦٦٥٩٦١١٨.
  عثمـان حمـد بـردي العازمـي ـ ١٨ عامـــا ـ القيـــروان ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ م٣١ ـ ت: 

.٦٦٨٧٣٧٧١
  هيا محمد حجاب العجمي ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق٦ ـ ش٩ ـ م٢ ـ 

ت: ٦٦٦١٧١٨٢ ـ النساء: ام الهيمان ـ ق٥ ـ ش١٩ ـ م٤ ـ ت: ٩٤٤٤٥٢٥١.
  أحمد عبدالرزاق عبداللطيف العبيد ـ ٩١ عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق٧ ـ شارع ابن 
هاني ـ م٢٥ ـ مقابل الدائري الثالث ـ ت: ٢٢٥٣١١١٠ ـ النساء: الفيحاء ـ ق٧ 

ـ شارع ٧٨ ـ م١ ـ ت: ٢٢٥٢٤٦٥٨.
  محمـد ناصر محمد صالح ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: الشعب ـ حسينية الكاظمية ـ ت: 

٩٩٢٤٥٥٥٥ ـ النساء: الدسمة ـ ق٣ ـ ش٣٩ ـ م١٠ ـ ت: ٩٧٩٨٩٤٩٢.
  لطيفـة علي ابراهيم اجلوعان، ارملة محمد ناصر بن ناصر ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
الفيحاء ـ ق٩ ـ ش الشهباء ـ ج٩٠ ـ م٣ ـ ديوان بن ناصر ـ ت: ٢٢٥١٦٢١٥ 
ـ النســـاء: القادســـية ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م٩ ـ ت: ٢٢٥٦١٢٣٣ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
  عيـدة مرهج مبارك العازمـي، ارملة مبارك غازي البريكي العازمي ـ ٦٥ عاما ـ 

الظهر ـ ق٤ ـ ش٦ ـ م٣٥ ـ ت: ٢٣٨٣٩٨٢٢ ـ ٩٩١٧١٠٦٦.
  عبيـر باتل بطيحان بوثنتـني ـ ٢٠ عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق٤ ـ ش١٠٩ ـ مقابل 
مشـــتل العمرية ـ ت: ٦٦٣٠٣١٤١ ـ النساء: عبداهللا املبارك ـ ق٨ ـ ش٨١٠ ـ 

م١٣ ـ ت: ٢٤٣٦٠٧٥٠.
  حليمة احمد سـالم السـعيد ـ ٢٤ عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق٢ ـ ش٢٠ ـ م٤ ـ ت: 

٩٩٧٦٦٨٧٩ ـ النساء: كيفان ـ ق٢ ـ ش٢٥ ـ م٩.
  مجهول محمد عوض املجهول املطيري ـ ٧٤ عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق٣ ـ ش٥ 
ـ م٣٥٠ – ت: ٥٥٠٠٦٠٥٥ – ٩٩٥٧٦٢١١ – الدفـــن بعد صالة العصر مبقبرة 

اجلهراء.
  حمده مرزوق صقر املخاجني، زوجة بريجان غنيم احليص ـ ٦٥ عاما ـ سلوى 
– ق٥ – ش املتنبـــي – م٥٢ – ت: ٦٦٤٠٠٩٣٩ – ٩٩٦١٠٠٨٥ – الدفـــن بعد 

صالة العصر. 


