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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 منتدى اإلعالم االقتصادي: ٦٠ مليون فرصة عمل تحتاجها السوق 

العربية في ١٠ سنوات.
 أبواللطف  واحد  ـ .. يعني اآلتي أعظم!

 محطات

 إال الدستور.. المصري!
 رغم ان البعض يرى ان دستور الكويت 
من الدســـاتير اجلامدة صعبـــة التعديل 
والتنقيح، إال ان احلقيقة تظهر انه أسهلها 
فال يحتاج التعديل، كما أتى في املادة ١٧٤، 
إال إلى موافقة صاحب السمو األمير وثلثي 
أعضاء املجلس ليتم فـــي التو واللحظة 

تغيير أي مادة من مواد الدستور.
< < <  

  اســـتطاع «ترزي» الدســـتور املصري 
الدكتور (م.ش) ان يخلق معضلة حقيقية 
تواجه مصر هذه األيام، فمن يطلب تنحي 
الرئيس وتفويض صالحياته لنائب الرئيس 
ال يعلم شـــيئا عن ذلك الدستور، فاملادة 
٨٢ منه تتحدث عن انه في حال قيام مانع 
يحول دون مباشرة الرئيس الختصاصاته 
نـــاب عنه نائب الرئيـــس و«ال يجوز ملن 
ينوب عن رئيس اجلمهورية طلب تعديل 
الدستور أو حل مجلس الشعب أو الشورى 

أو إقالة الوزارة».
  أي ال يســـتطيع نائب الرئيس تعديل 
املادة ٧٦ الفريدة التي تنص على انه يلزم 
قبول الترشح لرئاسة اجلمهورية ان يؤيد 
املتقدم مائتان وخمسون عضوا على األقل 
من مجلسي الشعب والشورى واملجالس 
احمللية، ومتضي الشروط العجيبة لتمأل 
٣ صفحات من الدســـتور، مما يجعل من 
االســـتحالة ان يســـتطيع أحد الترشـــح 
لالنتخابات الرئاســـية القادمة ما لم يكن 

منتميا للحزب الوطني.
< < <  

  وتتحدث املادة ٨٤ من الدستور املصري 
عن انه في حـــال العجـــز الدائم لرئيس 
اجلمهورية يتولـــى مؤقتا رئيس مجلس 
الشعب، واذا كان املجلس منحال فرئيس 
احملكمة الدســـتورية مع التقيد «باحلظر 
املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة 
٨٢» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو 
حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو 

إقالة الوزارة من قبل الرئيس املؤقت!
< < <  

  كما تتحدث املادة ٨٥ من الدستور عما 
يحدث في حال اتهـــام الرئيس باخليانة 
العظمى أو بارتكاب جرمية جنائية حيث 
ال يصدر قرار االتهـــام اال بثلثي األعضاء 
وحينها يوقف الرئيس عن عمله ويتولى 
الرئاســـة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس 
الوزراء مع «التقيـــد باحلظر املنصوص 
عليـــه في الفقرة الثانية من املادة ٨٢» أي 
عدم جواز طلب تعديل الدســـتور أو حل 

مجلس الشعب.. إلخ.
< < <  

  اذن، كيف ميكن إلغاء أو تعديل املادة ٨٢ 

التي حتد من صالحيات 
الرئيس ومثلها  نائب 
املادة ٧٦ ذات الشروط 
التعجيزية للترشـــح 
و٧٧ و٨٨ وغيرهـــا؟! 
تتحدث املادة ١٨٩ عن 
تعديل الدستور وتذكر 

ان للرئيس أو ثلثي مجلس الشعب طلب 
تعديل مادة أو أكثر ويناقش املجلس مبدأ 
التعديل ـ وليس التعديل ـ فإذا وافق على 
املبدأ تتم مناقشة املواد بعد «شهرين» من 
املوافقة فإذا وافق بعد ذلك على التعديل ثلثا 
األعضاء عرض على الشعب في «استفتاء 
عـــام» فإن وافق الشـــعب اعتبر نافذا من 

تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء.
< < <  

  > مما سبق وبعيدا عن العواطف يتضح 
ان اخليار الدستوري الوحيد املتاح يقتضي 
ان ميارس الرئيس صالحياته كاملة وان 
يدعو املجلس لالنعقاد والبدء في اإلجراءات 
الالزمة لتعديل بعض مواد الدستور وأهمها 
املادتان ٧٦ و٨٨ وبعدها جترى انتخابات 
حرة النتخاب الرئيس بشـــكل مباشر من 
الشعب في سبتمبر القادم وحتت اشراف 
القضاء واملراقبني الدوليني ثم يقوم الرئيس 
اجلديد بحل البرملان والدعوة النتخابات 
برملانية جديدة بإشراف القضاء واملراقبني 
الدوليني بعد تعديل املادة ٨٨ لتبدأ حياة 
سياســـية جديدة في مصر أو ما يســـمى 

باجلمهورية الرابعة.
< < <  

  آخر محطة: (١) احملكمة الدستورية العليا 
في مصر متارس دورها بأجّل وأفضل الصور 
وقد سبق لها ان حكمت ببطالن انتخابات 
مجلس الشعب بنظام القائمة وقضت بإعادة 
االنتخابات في جميع الدوائر، لذا فإن قيام 
نائب الرئيس ـ ال الرئيس ـ بتعديل مواد 
الدستور أو حل مجلس الشعب سيعطي 
الذريعة للطعن في شرعية البرملان اجلديد 
وفي املواد الدســـتورية املعدلة وإلغائها 
كونها مخالفات صريحة ال حتتمل التأويل 

للدستور القائم.
  (٢) إلغاء أو توقيف العمل بالدستور 
القائم (دستور ٧١) ال يسقط فقط شرعية 
الدولـــة واملعاهدات مع الدول األخرى، بل 
فيه تكرار لقيام ثـــورة ٥٢ بإيقاف العمل 
بدستور ١٩٢٣م وهو الباب الذي دخلت منه 
شرور القمع والقتل والديكتاتورية وزوار 

الفجر وحروب النكسات والهزائم.
  (٣) نحب مصر وال يهمنا ان حكمها زيد أو 
عبيد فاملهم رفاه شعبها وحتقيق أحالم شبابها 

وعدم تكرار أخطاء ثوريات املاضي. 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 نمر يفترس عامالً إندونيسياً 

 .. ورجل يلكم تمساحًا لينجو بحياته

 جاكرتاـ  أ.ش.أ: عثر على بقايا أشـــالء جثة عامل إندونيســـي 
افترسه منر على حافة إحدى غابات السنط في جامبي بسومطرة 

الغربية.
  وقد عثر على رأس العامل االندونيسي على بعد ١٥ مترا من اجلثة 
التي كانت مشوهة للغاية واألطراف غير متكاملة كان املواطن الذي 
يعمل بإحدى الشركات في املنطقة قد خرج إلى احلديقة اخللفية 
ليغسل يديه قبل تناول العشاء في املطبخ اجلماعي عندما هاجمه 
النمر وصاح طلبا للمساعدة، ومتت على الفور مطاردة النمر من 

العمال فى الغابة.
  وكان عدد من األشـــخاص قد شاهدوا النمر يتجول على حافة 
الغابة قبل احلادث، يشار إلى أن القرى اإلندونيسية الواقعة على 
حافـــة الغابات غالبا ما تكون عرضة ملهاجمة النمور حتى انه في 
بعض األحيان تدخل عليهم املنازل لتفترســـهم وهو ما كان محل 
شكوى دائمة للسلطات احمللية التي تعمل على مطاردة احليوانات 

إلى داخل الغابات. 

 كانبيرا ـ يو.بي.آي: جنا رجل استرالي من هجوم متساح بعد 
ان لكمه على رأســـه. ونقلت وكالة األنباء االسترالية (آي.آي.بي) 
عن مصادر في الشـــرطة ان الرجل كان يســـبح في نهر في بلدة 
بكوينزالند السبت حني هاجمه متساح ضخم وأصيب بجروح في 

كف يده ورسغه األيسر، ولكن اصاباته ليست خطرة.
  وأفيد بأن الرجل لكم التمساح على رأسه كي يتمكن من انقاذ نفسه، 

ولكن الشرطة قالت ان ليس لديها كل التفاصيل عن احلادث. 

 مواقيت الصالة 

 5.13 الفجر 
 6.34 الشروق 

 12.02  الظهر 
 3.08  العصر 

 5.31  المغرب 
 6.49  العشاء 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 الحجامة السياسية

 انطلقت الثورة الشعبية 
في تونس تطالب باخلبز 
لكنها ســــرعان ما حتولت 
الى املطالبة بتغيير النظام 
احلاكــــم، وقد عبــــر أحد 
التونســــيني  املتظاهرين 
الشباب في لقاء خاطف مع 
أحد التلفزات االوروبية عن 
هذا التحول بقوله «اآلن.. ال 
نريد األكل، ال نريد العمل، 
نريده ان يرحل» ويقصد 
الرئيــــس زيــــن العابدين 
الذي رحل سرا حتت جنح 

الظالم.
القنــــوات  انســــداد    ان 
التحــــوالت احلتمية  أمام 
فــــي املجتمعــــات العربية 
يفضي الى انفجارها على 
الشــــبان املتحمســــني  يد 
الذيــــن ال يتورعــــون عن 
هدم املعبــــد واللجوء الى 
اخليار الشمشوني، فذلك 
الشاب التونسي الذي خرج 
من منزله حانقا ألســــباب 
واقتصاديــــة  سياســــية 
واجتماعية لم يعد يصدق 
أحدا فقــــرر تغيير النظام 
بنفســــه بعد فشل النخب 

في مجتمعه.
  جتدر االشــــارة الى ان 
االستحقاقات املترتبة على 
التحــــوالت احلتمية  هذه 
استحقاقات معقدة وموجعة 
العديد  ومن الصعب على 
من االنظمة القائمة فهمها، 
ناهيك عن االستجابة لها، 
الذكية  باستثناء االنظمة 
القادرة على  والشــــجاعة 
ممارسة احلجامة السياسية 
واخراج الدم الفاسد قبل ان 
ينوء اجلمل مبا حمل وقت 
الهوجاء  العاصفة  هبوب 
التي حــــذرت منها وزيرة 

اخلارجية األميركية.
 

 ملكة بريطانيا تحتفل بالذكرى التاسعة 
والخمسين لجلوسها على العرش

امللكة  ـ يو.بي.آي: احتفلت   لندن 
اليزابيث الثانية بالذكرى التاســـعة 
واخلمســـني جللوســـها على عرش 
بريطانيا من خالل املشـــاركة أمس 
فـــي بعـــض املناســـبـــات الدينية 

التقليدية.
  وقالت صحيفة «صندي اكسبريس» 
إن امللكـــة كانـــت بـــني املصلني في 
كنيسة نيوتون القريبة من قصرها 
ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، 
وأضافـــت الصحيفة أن يوم جلوس 
إليزابيث الثانية على العرش هو أيضا 
يوم ذكرى وفاة والدها امللك جورج 

الســـادس وتفضل امللكة البقاء في 
قصر ساندرينغهام حيث توفي بسالم 
أثناء نومه بوقت مبكر من صباح يوم 

السادس من فبراير ١٩٥٢.
  وجرت العادة أن تطلق املدفعية 
امللكية طلقات في جميع أنحاء البالد 
يوم عيد جلوس امللكة لكن مت تأجيل 
ذلك إلى األحد على اعتبار أن املناسبة 

مرت هذا العام يوم أحد.
الثانية (٨٥  اليزابيث    وستحتفل 
عاما في ابريل املقبل) باليوبيل املاسي 
العـــام املقبل ومـــرور ٦٠ عاما على 

جلوسها على عرش بريطانيا. 

تكون مدتها االجمالية ٢٦ يوما.
  وذكر ان اولــى فترات العــقارب الثالث 
هي فترة «عقرب السم» وتبدأ في العاشر 
من الجاري وتمتد حتى ١٨ منه وســـميت 
كذلك العتــقاد المهتمين بالفلك أن بــردها 
شــديد وقوي وقاتل كالــــسم وألنه يؤدي 
الى سقوط باقي أوراق الــشجر المتــبقية 
بينما تسمى الفترة الثانية «عقرب الدم» 
وتبـــدأ في ١٩ الجاري وتنتهي في ٢٧ منه 
وتشـــهد تراجعا تدريجــيا في درجــات 
البـــرودة ويدخل خــاللهـــا برج الحــوت 
فلكيا ولذلك يقال «في رابع الحوت البرد 

يموت».
  وعن المرحلة الثالثة من فترة العقارب 
قال المرزوق انها تسمى «عقرب الدسم» 
التي تبدأ في ٢٨ الجاري وتنتهي في السابع 
من مارس المقبل حيث يشهد الطقس معها 
بداية الدفء وتراجع او انتهاء المتبقي من 
موسم البرد ودخول فصل الربيع، مضيفا 
انها سميت بهذا االسم النها مرتبطة بتغير 
درجات الحرارة وبداية نمو العشب وبروز 

زهر الربيع.
  وتوقع ان يتراوح معدل درجات الحرارة 
طوال فترة برد العقارب ما بين ثماني درجات 
مئوية في متوسط حدها األدنى و١٨ درجة 
في متوسط حدها األعلى باستثناء بعض 
الليالي المقبلة التي تهبط فيها الحرارة الى 

ما بين درجتين او أربع درجات مئوية. 

السماء ويشرق بعد منتصف الليل ويغيب 
عند الظهر وموقعه في الجنوب الشرقي 
من الجدي، مشيرا الى ان فترة سعد الذابح 
في الجزيرة العربية تسمى بفترة العقارب 

التي تعقب برد البطين.
  وبّين المـــرزوق ان فترة العقارب هذه 
مؤلفة من ثالث مدد زمنية تحمل جميعها 
اسم العقرب ليرد هذا االسم كل مرة بصفة 
محددة وطول كل فترة تســـعة ايام تبدأ 
األولى منها في العاشر من فبراير الجاري 
وتنتهي في السابع من مارس المقبل وبذلك 

 كونا: توقع الباحث الفلكي عادل المرزوق 
استمرار حالة البرد ليال في األيام العشرة 
المقبلـــة لتتراوح درجـــات الحرارة بين 
درجتين وأربع درجات مئوية مع احتمال 
هطول زخات من المطر بدءا بيومي الثالثاء 

واألربعاء المقبلين.
  وقال المرزوق ان فرص هطول األمطار 
مرتبطة بالرياح الجنوبية الشرقية التي 
تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة 
بعد يوم االربعاء المقبل لتثير الغبار في 

المناطق الصحراوية المكشوفة.
  وأضاف انه وبدءا مـــن يوم الخميس 
المقبل يدخل على الكويت والمنطقة نوء 
«سعد الذابح» او الفترة المعروفة محليا بـ 
«العقارب»، موضحا ان «سعد الذابح» هو 
نجم المع يعرف فلكيا باللغة االنجليزية من 
قبل المتعاملين بأبراج الطالع من األبراج 

الفلكية باسم «ذي سي جوت».
  وذكر ان هذا النجم «ثنائي» في مجموعة 
الجدي التي تتكون من ستة نجوم ويبعد 
عن الكرة األرضية حوالي ٣٢٨ سنة ضوئية 
وهو احد نجوم هذه المجموعة اال ان رؤيته 
تتعذر غالبا الحتجابه عن الرؤية لوقوعه 

في مسار فلك الشمس.
  وقال انه يمكن للمهتمين والهواة مشاهدة 
نجم «سعد الذابح» بواسطة «تليسكوب» 
عـــادي في جهة الشـــرق وعلى درجة ١١٠ 
من البوصلة وهو من النجوم الالمعة في 

 المرزوق: عشرة أيام أخرى من البرد ليًال
  وأمطار متفرقة مع دخول فترة العقارب

 درجة الحرارة ما بين ٨ و١٨ درجة مئوية 

 البقاء هللا 
 إبراهيم عبداهللا اخلاطرـ  ٨٦ عاماـ  الرجال: جنوب السرةـ  السالم 
ـ ق٤ ـ ش٤١٦ ـ م٣ ـ خلف جمعية الســـالم التعاونية ـ ت: 
٩٩٤٧٥٩٤٧ ـ ٩٩٦٤٥٨١٢ ـ النســـاء: خيطان ـ ق١٠ ـ ش١٤ ـ 

م٤ ـ ت: ٩٧٥٠٠٢٥٧ ـ ٢٤٧٤٩٤٨٨.
  سـعد راجح سـعد العصفور الهاجري ـ ٤٤ عاما ـ الفحيحيل ـ ق٢ ـ 

ش١ ـ م٩ ـ ت: ٩٩٢٠٢٢٩٠.
  قنعص محسن الشفقي العازمي ـ ٨٨ عاما ـ ضاحية جابر العلي ـ 

ق٤ ـ ش١١ ـ م٢٧ ـ ت: ٦٦٠٧١٨٨٨ ـ ٩٩٨٧٤٣٦٣.
  إبراهيـم عبدالرحمن محمد احلبابـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: القيروانـ  
ق١ ـ ش١١٩ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٠٣٠٠١٤ ـ النســـاء: الزهراء ـ ق٦ ـ 

ش٦١٦ ـ م٥٢ ـ ت: ٩٧٥٥٥٥٧١.
  رجاء محمود عبدالهادي احمد، ارملة احمد علي الوهيبـ  ٦١ عاماـ  
الرجال: العديليةـ  ق٣ـ  ش٣٧ـ  م١٠ـ  ت: ٩٩٧١٢٩٤١ـ  النساء: 

القادسية ـ ق٧ ـ ش حطني ـ م٦٦ ـ ت: ٩٧٦٢٠٢١٢.
  حمزة خليل ابراهيم اسودـ  ١٢ عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  حسينية 
الهزمي ـ ت: ٩٩٧٧٣٧٣٦ ـ النساء: بنيد القار ـ ش بورسعيد 

ـ مسجد السيد الشيرازي.
  أسـماء اسـماعيل قمبر باقر ـ ٥٩ عاما ـ حسينية الشامية ـ ق٦ ـ 

ش٦٢ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٠٣٠٦٢٢ ـ ٢٥٣٤١٧٧١. 

  امللكة اليزابيث الثانية 

 عادل املرزوق 

 أردوغان: تعرضت للتعذيب
   في السجن عام ١٩٩٩

 اسطنبول ـ أ.ش.أ: أكد 
رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان أنه تعرض 
للتعذيب أثناء فترة وجوده 

في السجن عام ١٩٩٩.
  وذكرت وسائل اإلعالم 
التركية أمس أن أردوغان 
عبر خالل لقائه في مدينة 
أسطنبول مع مجموعة من 
الالتي  املفقودين  أمهـــات 
يطلقن على أنفسهن «أمهات 
ـ لتجمعهن يوم  السبت» 
السبت من كل أسبوع في 
إحدى املدن التركية للتعبير 
عن مطالبهن ملعرفة مصير 
ـ عـــن تقديره  أبنائهـــن 
ملشاعرهن، ووعد بالعمل 

على تقدمي املساعدة في حتديد مصير ذويهم. وأكد عدد من األمهات 
ألردوغان أنهن ال يردن شيئا أكثر من معرفة مصير أبنائهن، وأن 
يدفنهم بأيديهن إذا كانوا قد ماتوا أو قتلوا، ألن العمر يتقدم بهن. 
ومتثل هذه املجموعة من األمهات من فقدن أبناءهن في العمليات 
العسكرية أو األمنية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية 

أو بعض املفقودين في السجون ألسباب مختلفة.
  وكان أردوغان قد أمضى ٤ أشـــهر في السجن عام ١٩٩٩ بسبب 
إلقائه قصيدة اعتبرتها احملكمة أنها مناهضة للمبادئ العلمانية 
لتركيـــا في إحدى خطبه في جمع مبدينة اســـطنبول عندما كان 

رئيسا لبلدية املدينة. 

 رجب طيب أردوغان 

 أي حقيبة وزارية أصبحت األهم؟
  ـ أكيد وزارة الشباب! 

 «فوكس نيوز»: ذاكرة وزير النفط الكويتي قصيرة
  ولنا الحق في الذهاب إلى بلده وأخذ نفطه بالقوة!

المشكلة هي ان اميركا دفعت 
بالدوالر الى االنخفاض ولما 
كان النفط مســـعرا بالدوالر 
فإن الدول المصدرة تريد رفع 
السعر لكي تجني المزيد من 

العائدات. 

الذين يتبجحون اآلن بتجاوز 
الـمائة  البرميل حـاجز  سعر 

دوالر.
  من جانبه، قـــال المعلق 
في المحطة بـــات كاديل ان 
العالم غارق في النفط ولكن 

الجمهورية اليس غوردان ان 
على اميركا ان تستخدم نفوذها 
علـــى ما وصفتهـــا باألنظمة 
«االوتوقراطيـــة» ألن اميركا 
التـــي تحمـــي على حد  هي 
قولها الكويتيين والسعوديين 

 فـــي معـــرض رده على 
النفط  تصريحـــات وزيـــر 
الكويتي قال مقدم البرامج في 
«فوكس نيوز» شون هانيتي 
خالل ندوة حـــوار ان ذاكرة 
الوزير قصيرة واضاف: لنا كل 
الحق في الذهاب الى بالدهم 
واخذ نفطهم واجبارهم على 
دفع تكاليف تحريرهم بينما 
شيوخهم يقيمون في فنادق 

لندن ونيويورك.
  وأعرب هانيتي عن غضبه 
البنزين في  من ان اســـعار 
اميـــركا ســـتعود لالرتفاع 
مما يشـــكل ضريبة اضافية 
على الشعب االميركي، وقال 
ان اميـــركا تحتـــوي علـــى 
النفط  كميـــات كبيرة مـــن 
ولكن السياســـيين يقولون 
ان اســـتخراجها سيستغرق 
اعوامـــا في حيـــن ان الحل 
الفوري موجود لدى الكويت 
التي تدين بوجودها لنا بينما 
نجد وزير نفطها يلقي علينا 
المواعظ ويقول ان بإمكاننا 
تحمل الوضع واننا سنعتاد 
عليه. كما تساءل هانيتي لماذا 
ال يدفع العـــراق تعويضات 
لذوي القتلى والمصابين من 
الجنود االميركيين؟ ولماذا ال 

يدفع تكاليف تحريره؟
  وقالت الباحثة االستراتيجية 

 مشارك ومشاركة في البرنامج 

 صورة وزير النفط الكويتي على شاشة «فوكس نيوز» 

 شون هانيتي  


