
 قال الباحث الفلكي عادل املرزوق ان نسب األمطار امللحوظة 
التي تساقطت خالل الشتاء احلالي في الكويت وعلى الرغم 
مـــن تفاوت كمياتها من منطقة الى أخـــرى إال انها لن تكون 
كافية للتقليل من مسببات الغبار العالق في اجلو مما يرجح 
حدوث تزايد في حجم األتربة املتطايرة في موسم بوارح هذا 

العام خالل شهري يوليو وأغسطس املقبلني.
  ورجح املرزوق في تصريح صحافي احتمال ان تظل الفرص 
قائمة لتســـاقط املزيد من األمطار خـــالل الفترة املتبقية من 
موسم الشـــتاء احلالي وفي األسابيع األولى من الربيع لكنه 
قال ان كميات األمطار احملتملة ان تســـاقطت فإنها ستكون 

ضئيلة جدا وغير مؤثرة على التربة.
  وذكـــر ان يوم الثالثاء املقبـــل، الثامن من مارس احلالي، 
سيشـــهد دخول نوء سعد الســـعود ومدته ثالثة عشر يوما 
تنتهي في احلادي والعشرين من الشهر بعد فترة قصيرة من 

بدء فصل الربيع وهذا النوء مؤشـــر على دخول فترة احلسوم التي يعتقد انها 
هي التي ذكرت في القرآن الكرمي بقوله تعالى (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى 

كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية) اآلية ٧ من سورة احلاقة.
  وأوضح املرزوق ان فترة احلسوم تترافق مع بداية برد العجوز ومدتها اسبوع 
حسب ما ذكر في الكتاب الكرمي (من الثامن الى السادس عشر من مارس كل عام) 
وهي عادة ما تكون فترة عدم استقرار واضطراب في حالة اجلو بسبب هبوب 

العواصف القوية املثيرة للغبار واألتربة وتتساقط خاللها األمطار الرعدية.
  وتنتهي فترة احلسوم في السادس عشر من مارس وهو يوم يتساوى فيه 
طول الليل مع طول النهار في حني ان أي فرص الحتماالت بقاء شـــيء من برد 

العجوز تنتهي في التاسع والعشرين من نفس الشهر.
  وقال ان هناك من الناس مـــن يعتقد خطأ أن هذه الفترة 
هـــي فترة «بياع اخلبل عباته» وهـــي عادة ما تكون يوم ٢٥ 
مارس وغيرهم من يعتقد انها فترة ســـبق السرايات والتي 
تكون عادة في بداية شهر ابريل لكنها في حقيقة األمر فترة 

انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع. 
  وتوقع الباحث املرزوق ان تشهد االسابيع الثالث املقبلة 
تواصال في التفـــاوت امللحوظ في معدالت درجات احلرارة 
ما بني الليل (١٥ و٢٠ درجـــة) والنهار (٢١ و٢٦ درجة) مما 
يستلزم االستمرار في ارتداء املالبس الشتوية حتى مطلع 
ابريل املقبل من قبل كبار الســـن حتديدا وقال ان نطاقا من 
الضغط املنخفض سيســـيطر على اجواء منطقة اجلزيرة 
خالل الفترة من الثالثاء الثامن من مارس الى االثنني الرابع 
عشر منه حيث تسود الرياح اجلنوبية الشرقية النشطة مع 
وجود بعض الغيوم العالية وتتحول الرياح يوم اخلميس العاشر من الشهر 
اجلاري الى شمالية غربية معتدلة تزيد من سرعتها يوم اجلمعة مسببة حالة 
من عدم االستقرار في اجلو قد تؤدي الى الغبار العالق في املناطق املكشوفة 
حيث ان متوســـط سرعة الرياح ستكون بني ٢٥ و٣٠ كم/ساعة ويكون اجلو 
خالل هذا االسبوع بني صحو وغائم جزئيا مع احتمال ضعيف لتساقط بعض 
زخات املطر خالل األيام من ٨ إلى ١١ حتديدا وســـتكون كمية األمطار في حال 
هطولها ضئيلة جدا باســـتثناء يوم االربعاء التاسع من مارس الذي سيشهد 
تســـاقط أمطار في شـــمال الكويت اكثر من جنوبه فـــي حني ان معدل درجة 
احلرارة ســـيتراوح ما بني ٢٢ -٢٧ مئوية خالل النهار وما بني ١٤ ـ ١٧ مئوية 

خالل الليل واهللا اعلم. 

 تناقض دعاة اإلصالح

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٢  الفجر 
 ٦٫١١  الشروق 

 ١٢٫٠٠  الظهر 
 ٣٫٢٠  العصر 

 ٥٫٤٩  المغرب 
 ٧٫٠٦  العشاء 

 الخط األحمر

 سبحان مغير األحوال، باألمس القريب 
كانت تنصب املشانق واملقاصل ملن يطالب 
بتعديل الدســــتور همســــا كان أو جهرا، 
وأصبحــــت املطالبــــة بذلك كمــــن يطالب 
بتحريــــف القرآن، وفي ســــبيل النهي عن 
ذلك طالب البعض بتشريع قانون يعاقب 
كل من توسوس له نفسه بتعديل الدستور 

أو تنقيحه، وظلت حرمة الدســــتور وقداسته هي املعيار الذي 
تقاس عليه وطنية هذا وخيانة ذاك، وإميانا بحرمة املســــاس 
بالدستور شكلت مجموعة من النواب كتلة نيابية أطلقت على 
نفسها «إال الدستور» حتذر من أن االقتراب من الدستور أو حتى 
املرور في الشارع املقابل له جرمية ال تغتفر ومن واجب الكتلة 

إطالق النار على من يقترب من أسواره.
  هذه الكتلة التي أعلنت رفضها ألي تعديل أو حتى احلديث 
عنه قبل شهر هي نفسها التي تطالب اليوم بتعديله، وتعالوا 
لنســــمع ما قال أعضاء كتلة إال الدستور، فهاهم النواب فيصل 
املســــلم وجمعان احلربش ووليــــد الطبطبائي يصدرون بيانا 
يطالبــــون فيه بتعديل مواد الدســــتور ويؤكدون أن احلال لن 
يستقيم ما لم يتم تعديل املواد املراد تغييرها كما أرادوا، وهاهو 
النائب الســــابق فهد اخلنة املنضم لهم في كتلة إال الدســــتور 
يسير معهم في ذات االجتاه مطالبا هو اآلخر بتعديل الدستور، 
وينفرط العقد وتتســــاقط حباته الواحدة تلو األخرى ويظهر 
على الســــاحة املنّظرون والكتاب ممن كانوا يكيلون التهم ملن 
يطالــــب بذات املطالب من قبل، فبرز الكاتب أحمد الديني أشــــد 
املتطرفني للدستور مبقال يدعو فيه األمة الكويتية الى ضرورة 
تعديل الدستور ويبشرنا بدستور جديد وشريعة جديدة مؤكدا 
أن دستورنا الذي بني أيدينا ما هو إال احلد األدنى مما يجب أن 
تكون عليه الدســــاتير احملترمة من ذوات احلسب والنسب أما 

ما لدينا فهو هجني ال يناسبنا وال نناسبه.
  في الواقع، ال خالف على فكرة تنقيح الدستور، فقد وردت 
تلك الفكرة في الدســــتور نفســــه ونصت على وجوب تنقيح 
الدستور بعد خمس سنوات من العمل به نحو مزيد من احلريات 
واملكاسب، ولكن ورغم نص الدستور على هذه املادة، إال أن من 
يطالب اليوم بتفعيلها هو نفســــه من يعادي ويتهم من طالب 
بها في وقت سابق، فهناك الكثير ممن سبقوهم في تلك املطالب 
خالل اخلمسني عاما املاضية منذ والدة الدستور ونالهم ما نالهم 
من جترمي وإهانة، ولكن يبدو أن حادثة النائب علي الراشد هي 
القريبة للذاكرة فالراشد حني أعلن رغبته في طرح فكرة تعديل 
الدستور ووفق األطر الدستورية ومن خالل حوار وطني يضم 
جميع القوى السياسية قامت القيامة عليه وارجتت األرض مبا 
حملت وصال وجال النواب والكتاب محذرين من مؤامرة كبرى 
يقودها علي الراشــــد باالتفاق مع احلكومة خلطف الدســــتور 
وتقطيع أوصاله والتصدق بها على السائل واحملروم، وأصبح 
الراشد هدفا للشتائم حتى نفدت الشتائم من األسواق وأصبحت 

شتيمته بألف جمل.
  ما أريد قولــــه هو «كيف» تبدلت قناعــــات أعضاء كتلة إال 
الدســــتور الرافضة للتعديل بهذه الســــرعة وفي هذا الوقت؟! 

سؤال جدير بالتساؤل.

 سعود السبيعي 
 info@redlinekw.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 اللهم بلغت اللهم فاشهد

 كتبت قبل أيام أن الثورة 
املنتج  الشــــعبية ليســــت 
الوحيد حلالــــة االختناق 
السياســــي واالقتصــــادي 
واالجتماعي، فثمة منتجات 
رمبا تكون أشد وقعا على 
املجتمع من الثورة التي قد 
تطيح بالنظام السياســــي 
لكنها قد تسهم في تعميق 
الوحــــدة الوطنية، وتعزز 
أما  الســــالم االجتماعــــي، 
املنتجات األخرى فقد تقصم 
ظهر البــــالد وتلقي بها في 

مهاوي الردى.
  نعم، هنــــاك مخاطر قد 
حتيق باملجتمعات احملصنة 
من الثورات في حال استمرار 
«الســــكونية» والتمنع عن 
مواجهــــة االســــتحقاقات 
السياســــية واالقتصادية 
واالجتماعية، وقد تتسبب 
هــــذه املخاطر الصامتة في 
إضعاف املناعة الذاتية لدى 
املجتمع ورمبا حترمه من 
نعمة االســــتقرار أو تسهم 
في تضييع فرص التنمية أو 
رفع كلفة اإلصالحات حني 

حتدث بعد مضي الوقت.
  بالطبــــع ليس من عاقل 
يتمنى وقــــوع األخطار أو 
املشاكل أو رفع األكالف، بيد 
أني أكتب ما أشاهده فأشهد 
عليه، وتلــــك أمانة للوطن 
والقلم والذات، فالعصر الذي 
نقف عند بوابته عصر جديد، 
على مســــرحه يلعب عامل 
الزمــــن دور البطولة، وكل 
أزمة سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية ال جتد لها اليوم 
حًال تتحــــول بالغد، حتما 

وحكما وقطعا، إلى مأزق.

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 القذافي: ال توجد مظاهرات في ليبيا وال أتابع القنوات االخبارية.

  ـ شكلهم الثوار بيقتحمون عليك مقرك وانت قاعد تطالع «سبيس تون»!
 القذافي: جماعات إرهابية خرجت من تحت األرض وبدأت تقتل المدنيين.

  ـ الحبيب حيل متأثر بأفالم الرعب «الزومبي»!
 أبواللطف  واحد

 المرزوق: أمطار الشتاء القليلة لن تمنع غبار الصيف

 المالكي يطلب إقالة مسؤول وصف المدرسين بأنهم «حمير»
 بغداد ـ أ.ف.پ:   أعلن مصدر 
رسمي عراقي ان رئيس الوزراء 
نوري املالكـــي طلب من وزارة 
التربية مســـاء االربعـــاء إقالة 
الوزارة علي االبراهيمي  وكيل 
بعد أن وصف املدرســـني بأنهم 
«حمير». ويتـــداول العراقيون 
منذ أيام شريطا بثه موقعا «يو 

بـــوك» يقول  تيوب» و«فيس 
فيـــه االبراهيمـــي ان «غالبية 
املدرسني هم مطايا» وهي كلمة 
باللغة احملليـــة تعني احلمير 

والدواب.
   يشار الى ان تالميذ املدارس 
نظموا تظاهرات احتجاج قبل 
أسبوع ألن أسئلة مادة الرياضيات 

في االمتحانات التمهيدية التي 
تؤهلهم للمرحلتني املتوسطة 
واالعدادية جاءت من كتاب املنهج 
التربوي القدمي وليس اجلديد، 

ما أدى الى رسوبهم.
التربية قررت    لكـــن وزارة 
الناجحني  اعتبارهم في عـــداد 

نظرا لهذا اخلطأ.
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 ستيف جوبز قطع إجازته المرضية
  ليعرض جهاز «آي باد ٢» األسرع

 سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: قطع 
رئيس مجلس ادارة شركة آبل ستيف 
جوبز اجازته املرضية لتقدمي النموذج 
اجلديد من اجلهاز اللوحي «آي باد» 
األسرع واألقل وزنا وسماكة وهو مجهز 
خصوصا بكاميرتي ڤيديو، ملواجهة 

منافسة أجهزة لوحية أخرى.
  وقال جوبز الذي صفق له احلضور 
املتوقع  مطوال بعـــد ظهوره غيـــر 
خالل املؤمتر في احد مســـارح سان 
فرانسيســـكو «اننا نعمل على هذا 
املنتج منذ فترة ال بأس بها ولم يكن 
بوسعي ان افوت يوما رائعا كهذا».

  وقـــدم جوبز (٥٦ عاما) الذي بدا 
نحيال لكنه نشـــيطا جهاز «اي باد 
٢» مشددا على انه «أسرع بكثير من 
اجلهاز األول» بفضل معالج صغير 
جديد، وعانى جوبز العام ٢٠٠٤ من 
ســـرطان البنكرياس وخضع العام 

٢٠٠٩ لعملية زرع كبد.
  واجلهـــاز اجلديد اقل وزنا (٥٩٠ 
غرامـــا بدال مـــن ٦٨٠) ومجهز على 
اجلانبني بكاميرا ڤيديو، وهو متوافر 
باللونني األسود واألبيض، وقد حافظ 
على سعره الذي يراوح بني ٤٩٩ و٨٢٩ 
دوالرا وفقا للنماذج املختلفة وعلى 
البطارية ذاتها (عشـــر ساعات من 

االستخدام).
  وســـيطرح في األسواق بعد اقل 
من سنة على تسويق اجلهاز االول، 

اعتبـــارا من ١١ مـــارس في الواليات 
املتحدة وبعد اسبوعني على ذلك في 
٢٦ دولة أخرى (فرنسا وكندا وأملانيا 

وسويسرا وبلجيكا واليابان).
  وأقر جوبز بان هذا التحديث اعتمد 
ملواجهة اي منافســـة قد تصدر عن 
اجهزة مماثلة اخرى مع ان آبل تهيمن 
على حوالى ٩٠٪ من السوق مع بيعها 
١٥ مليون نسخة من «آي باد» خالل 

العام ٢٠١٠.
٢٠١١ سيكون    وأكد جوبز «العام 
بوضـــوح عـــام آي بـــاد ٢ وتوافقه 
احملللة سارة رومتان ايبس من شركة 
«فوريستر ريسرتش» الرأي متوقعة 
ان حتتفظ آبل بنسبة ٨٠٪ من السوق 
االميركية ببيعها ٢٠ الى ٢٤ مليون 

جهاز من هذا النوع هذه السنة.
  وأضافـــت في بيـــان «في الوقت 
الراهن تســـتمر آبل في رسم مالمح 
سوق األجهزة اللوحية من خالل منتج 
سيجذب املستهلكني وبسعر يصعب 

التغلب عليه».
  وأشـــار جوبز الى انه في العام 
النـــاس عندما  ملاضي «ســـخر منا 
استخدمنا كلمة «سحري» إال انه تبني 
انه جهاز سحري والناس شككوا في ان 
سعر اجلهاز تنافسي إال اني اقول لكم 

اسألوا منافسينا عن هذا األمر».
  وكان رئيس مجلس ادارة شركة 
«موتوروال موبيليتي» ساجناي جا أكد 

ان مبيعات جهاز «كزوم» اللوحي الذي 
يعمل بنظام «اندرويد هانيكومب» من 
غوغل «انطلقت بشكل جيد» االسبوع 
املاضي من دون ان يعطي أي أرقام 
في وقت يزيد سعره بقليل على سعر 

«آي باد».
  وتبيع شـــركة «سامسونغ» منذ 
اشهر عدة جهازها اللوحي «غاالكسي 
تاب» فيما اعلنت شـــركة هويليت 
باكارد ان جهازها «تاتش باد» سيطلق 

الصيف املقبل.
  اما شركة «ريسرتش ان موشن» 
«(املنتجة ألجهزة بالكبيري) فقد سرت 
شائعات االربعاء مفادها انها ستطلق 

في ابريل جهاز «بالي بوك».
  واعتبر ايان لي االستاذ اجلامعي 
في كارلتون اوتاوا (كندا) ان األجهزة 
اللوحية بالنسبة لشركة ابل تشكل 
مرحلة جديـــدة «فهي أجهزة ما بعد 
حقبة الكمبيوتر الشخصي، استخدامها 
أسهل مع برامج ومواد منسقة بشكل 

أفضل».
  واستغلت شـــركة آبل الفرصة 
لإلعالن عن تطبيقني جديدين هما 
«آي موفي» و«غاراج باند» جلهاز 
القيام  «آي بـــاد»، يســـمح األول 
مبونتاج األفـــالم وبثها فورا على 
يوتيوب او فيس بوك فيما يحول 
الثاني اجلهاز الى استديو لتسجيل 

املوسيقى. 

 «ار.إن.ام» تستعد لعرض بالك بوك الشهر المقبل

 ستيف جوبز متحدثا خالل مؤمتر اطالق «آي باد ٢»  سيدة تقوم بتجربة كاميرا «آي باد ٢»  (أ.ف.پ) 

 آبل تخطط 
لتخفيض سعر

   «آي فون»
 قال احمللل توني ساوناغي 
ــدو وكأنه اراد ان  ان كوك يب
يؤكد التصور السائد بأنه من 
املرجح ان تقوم آبل بتخفيض 

اسعار «آي فون».
  وكشف احمللل عن نقاش مت 
نشره امس األول، في مذكرة 
بحث خاصة، وقال كوك الذي 
يدير أبل خالل غياب رئيسها 
التنفيذي ستيف جوبز ألسباب 
ــد ان تكون  ــه يري صحية ان
ــل متاحة  ــركة آب منتجات ش

للجميع.
ــق بعد  التعلي ــذا    وجاء ه
ــائعات مفادها ان  ــار ش انتش
ــعار  آبل تخطط لتخفيض اس
ــخة «آي فون» املسماة بـ  نس
«آي فون نانو» التي ستكون 
ارخص من النسخة األولية من 

ذلك الهاتف الشهير. 

 البقاء هللا 
 الشـيخ خالد اليوسف السـعود الصباح ـ ٥٧ عاما ـ 
الرجال: السامليةـ  ش سالم املباركـ  ديوان 
ابناء املرحوم الشيخ سعود احملمد الصباحـ  
ت: ٢٥٧١٠٦٣١ـ  ٢٥٧١٠٢٧٥ـ  النساء: السامليةـ  
منزل املرحوم الشيخ يوسف السعود الصباح 
ـ سلوىـ  ق٢ـ  ش املسجد األقصىـ  م١٧ـ  ت: 

٦٦٦٠٢٢٢٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  بسـام سالمة عامج العنزيـ  ٣١ عاماـ  الصباحية 
ـ   ٩٩٣٠٣٠٤٢ ـ ت:  م١٧٤  ـ  ـ ش١٠  ـ ق٣ 

.٩٩١٤١٤١٦
  سالمة بسام سالمة العنزيـ  ٣ سنواتـ  الصباحية 
ـ   ٩٩٣٠٣٠٤٢ ـ ت:  م١٧٤  ـ  ـ ش١٠  ـ ق٣ 

.٩٩١٤١٤١٦
  عزيزة إبراهيم راشد الصيخان، أرملة بسام سالمة 
العنـــزيـ  ٢٦ عاماـ  الرجال: الزهراءـ  ق٦ 
ـ ش٦١٥ ـ ت: ٩٩٠٣٣٨١٨ ـ النساء: كيفان ـ 

ق١ ـ ش١٦ ـ م٤٢ ـ ت: ٦٥٩٨٠٩٩٩.
  زيد جمال حسني غلومـ  ٤٠ عاماـ  الرجال: مسجد 
مقامسـ  الرميثيةـ  ت: ٩٤٤٥٧٨٣١ـ  النساء: 
الرميثيةـ  ق٤ـ  ش٥٢ـ  جادة مالك بن انس 

ـ حسينية ام صادق ـ ت: ٩٩٥٣٢٢٢٧.
  بتلة محمد منصور الدوسري، ارملة محماس دهيم 
آل شـــافي الدوسريـ  ٨١ عاماـ  هديةـ  ق٣ 

ـ ش٤ ـ م٣١ ـ ت: ٩٩٦١١٨٣٣.
  وضحة معيوف بطي، ارملة هالل عواض املطيري 
ـ ٧٦ عاماـ  مبارك الكبيرـ  ق٣ـ  ش٣٥ـ  م١٣ 
ـ مقابل جابر العليـ  بجانب محطة البنزين 
ـ ت: ٩٩٦٠٧٦٥١ ـ ٩٧٦٠٩٦٤٤ ـ الدفـــن بعد 

صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
  صبيحة جابر خلف العنزي، أرملة عطوان مخلف 
العنزي ـ ٧٨ عاما ـ الصليبية ـ ق٣ ـ ش٦ ـ 

م١٣ ـ ت: ٩٤٠١١٧٩١ ـ ٩٩٦٦٩٨٣٦.
  عبداهللا ناصر فـراج الركيبي ـ ٧٣ عاما ـ الرابية ـ 
ق٤ـ  ش٩ـ  م٨ـ  ت: ٩٩٤٨٨٥٣٤ـ  ٢٤٧١٤٣٣٦ 

ـ الدفن بعد صالة العصر.
  عبداللطيف خالد ناصر الغيثـ  ٥٠ عاماـ  الرجال: 
كيفانـ  ق٣ـ  الدائري الثانيـ  ديوان الغيث 
ـ ت: ٩٩٧٨٧٧٦٢ـ  ٢٤٨١٢٦٢٤ـ  النساء: كيفان 
ـ ق٣ـ  شارع يوسف عبدالعزيز الفليجـ  م٣ 
ـ ت: ٢٤٨٤٣٩٠٩ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 عادل املرزوق 


