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سلة الروبيان من 35 الى 75 دينارا
 والسبب نقص الديزل.

وزير منساوي يطالب مواطنيه بـ »أكل مزيد من 
التفاح« ملواجهة احلظر الروسي على منتجاتهم.

٭ وبعدين معاكم يا جتارة.. 
الشعب بدا ياكل تونة.

٭ لو وزير عربي لطلب من الشعب
أن »ياكلوا هوا«!

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
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لو مت سؤال أي مفكر أو مواطن عربي من احمليط إلى اخلليج 
عن سبب تقسيم األوطان العربية وعدم توحدها كحال الواليات 
املتحدة أو دول االحتاد األوروبي لكانت اإلجابة هي بإلقاء اللوم 

على معاهدة »سايكس بيكو« السرية التي عقدت عام 1916، 
واحلقيقة هي كالعادة غير ذلك إال اننا نبحث دائما عن شماعة 

إلخفاقاتنا املتكررة في حتقيق أحالمنا بالوحدة العربية، فال جند 
إال تلك املعاهدة التي حتتاج الى زيارة جديدة لها.

>>>

ولو رجعنا للحقائق ال األوهام والكالم املطلق لعرفنا ان تلك 
االتفاقية اختصت بأقل من 10% من مساحة وسكان الوطن العربي، 

وانها وحدت ولم تقسم تلك املساحة، فدول الشمال األفريقي 
كانت محتلة من قبل فرنسا وإيطاليا قبل تلك االتفاقية، واحلال 

كذلك مع مصر والسودان اللتني احتلتا بسبب هوجة عرابي 1882، 
ولم تكن اجلزيرة العربية التي كان امللك عبدالعزيز، طيب اهلل 

ثراه، يقوم بتوحيدها ضمن تلك املعاهدة، واحلال كذلك مع اليمن 
ودول اخلليج العربي، لذا اقتصر تأثير تلك االتفاقية على دولة 

الشام والعراق التي تعمل القوى املتطرفة هذه األيام على تقسيمها 
وتشطير ما وحدته تلك االتفاقية!

>>>

لقد قامت تلك االتفاقية »بتوحيد« ألوية وقضاءات بالد العراق 
والشام، ولو تركوا حلالهم النقسموا الى عشرات الدول 

والدويالت، وإذا كان لواء اإلسكندرونة )4600كم2( قد اقتطع من 
سورية عام 1938، أي بعد تلك االتفاقية، فقد قام اإلجنليز بضم 
لواء املوصل )91000كم2( للعراق املوحد رغم ان اللواء مت احتالله 

من قبل االجنليز بعد اتفاقية الهدنة مع تركيا ال قبلها، ولوال 
احتالل اإلجنليز ملا حصل العراق على املوصل ولبقي تركياً. أما 

فلسطني )27 ألف كم2( فلم ينشئها وعد بلفور، بل تكفل بخلقها 
أخطاء العرب وجهد اليهود وفظائع حبيب بعض العرب »هتلر«، 

ولو كانت وعود وزراء اخلارجية اإلجنليز تعني شيئا بذاتها لتمت 
وحدة بلدان العرب بعد وعد وزير اخلارجية البريطاني انتوني 

ايدن عام 1942 للعرب بتشجيع وحدة أوطانهم، والذي حرص على 
ان تكون كلماته وعباراته مطابقة لوعد بلفور الذي كان بإمكانه ان 

يسقط سهوا من التاريخ وال يتذكره أحد كوعد إيدن!

>>>

أخيرا.. ما يظهر ظلمنا لـ »سايكس ـ بيكو« في ادعاء انهم من 
قسمنا ومنع وحدة دولنا حقيقة ان دولنا حصلت على استقاللها 

منذ نصف قرن وأكثر، فلماذا لم تتحد؟! وهل كان االثنان 
مسؤولني عن تسليم ملف السودان لضابط نصف مجنون 
منتصف اخلمسينيات مما تسبب في انفصالها عن مصر 

وانقسامها الالحق؟! وهل االثنان مسؤوالن عن تسليم ملف 
الوحدة املصرية ـ السورية أوائل الستينيات لشاويش برتبة 

مشير، ما نتج عنه فصم عراها؟! وهل كان االثنان مسؤولني عن 
تسليم غزة وهي اجلزء الفلسطيني املتحد مع مصر إلسرائيل 

مرتني )56 و67( دون حرب، ما جعلها تنفصل عنها الحقا بشكل 
دائم؟! لنترحم على اتفاقية »سايكس ـ بيكو« فهي خير ألف مرة 
من البلقنة القادمة ال محالة لدول املنطقة بسبب الثوريات املاضية 

واحلاضرة التي ترفع شعار وحدة األوطان وهي تعمل جاهدة 
على.. تقسيمها!

زيارة جديدة
لـ »سايكس بيكو«!

البقاء هلل

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

بخيتة محمد سالم، أرملة عبداهلل فالح محمد 

الهاجري ـ 85 عاما ـ الفحيحيل ـ ق10 ـ 
ش12 ـ م34 ـ ت: 66687870.

عبدالعزيز عبدالرحمن الصفران ـ 71 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق8 ـ شارع غرناطة 
ـ ج88 ـ م1 ـ ت: 99680758 ـ النساء: 

الشهداء ـ ق2 ـ ش204 ـ م417.
سعود بالل محمد علي ـ 58 عاما ـ الرجال: 

الفحيحيل ـ ق9 ـ ش21 ـ م7 ـ منزل 
أخيه عتيق سالم جوهر ـ ت: 65177762 

ـ النساء: العدان ـ ق2 ـ ش81 ـ م13 ـ ت: 
94095935 ـ الدفن التاسعة صباحا.

راضي حوري راضي صنيدح احمليني ـ 25 عاما 

ـ الرجال: اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش11 ـ 
م23 ـ ت: 55441443 ـ النساء: تيماء ـ ق2 

ـ ش8 ـ م125 ـ ت: 99889651.

حالة البحرمواقيت الصالة

ـ  أعلى مـــد: 9:56 ص 
11:35 م

أدنى جـــزر: 4:14 ص ـ 
5:44 م

حالة الطقس

حار والرياح شـــمالية 
غربيـــة تتحـــول إلـــى 
جنوبية شـــرقية الحقا 

سرعتها 12 ـ 35كم/س

الفجر   3:57
الشروق 5:20

الظهر   11:51
العصر   3:25
املغرب 6:21
العظمى: 47 - الصغرى: 32العشاء  7:42

جتمهر أمام احلافلة ومحاولة إخراج اجلثث واملصابني

حطام إحدى احلافلتني

حسني ســــالم )عامني ونصف 
العــــام(، ورجل مينــــي يدعى  
العوالقي   عبدالقــــادر نصــــر 
)24 عامــــا(، وجميعهم كانت 
إصاباتهــــم غيــــر خطيرة ومت 
إلى مستشفى شرم  حتويلهم 

الشيخ الدولي.
وقع احلــــادث إثر اصطدام 
حافلتني ســــياحيتني، األولى 
كانت قادمة من شرم الشيخ إلى 
القاهرة، والثانية كانت قادمة من 

القاهرة إلى شرم الشيخ.
وبحسب بيانات صادرة عن 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء )حكومي( عام 2011، 
فإن مصر هــــي أعلى دولة في 
نســــبة الوفيــــات واإلصابات 

مصرع وإصابة 74 شخصًا
 في حادث تصادم حافلتني بشرم الشيخ

الناجتة عن حوادث الطرق في 
منطقة الشرق األوسط، حيث 
بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 
7115 حالة، مبعدل 8.8 حاالت 
لكل 100 ألف نســــمة، ومبعدل 

19.5 حالة وفاة يوميا.
أغلــــب احلوادث  وترتبط 
بسوء حالة الطرق، كما يعزى 
بعضها إلى تهور السائقني وعدم 

التزامهم بالقواعد املرورية.

شرم الشــــيخ ـ أ.ش.أ: لقي 
33 شخصا مصرعهم، وأصيب 
41 آخرون، امس اجلمعة، جراء 
تصادم حافلتني سياحيتني، قرب 
شرم الشيخ، بجنوب سيناء، 
شمال شرقي مصر، وفق مسؤول 

طبي.
وقال مدير عام مرفق إسعاف 
جنوب سيناء، إن حصيلة القتلى 
بلغت 33، مت نقل 23 جثة منهم، 
إضافة إلى أشالء قتلى آخرين 
إلى مستشــــفى الطور، كما مت 
نقل 8 جثث وأشالء أخرى إلى 
مستشــــفى الطور العسكري، 
وجثتني إلى مستشــــفى شرم 
الدولي، بحسب وكالة  الشيخ 
أنباء الشرق األوسط املصرية 

الرسمية.
وأشــــار إلــــى أنــــه مت نقل 
10 مصابــــني في احلــــادث من 
مستشفى شرم الشيخ الدولي 
إلى مستشفى الطور الستقرار 

حالتهم.
ولفت إلى أن أغلب الضحايا 
من املصريني، مشيرا إلى أن من 
بني املصابني األجانب في احلادث 
فتاة أوكرانية تدعى فايكا )20 
عاما(، وسيدة سعودية تدعى 
خديجة عبدالرحمن )27 عاما(، 
وطفل ســــعودي يدعى سادمي 

بيونسيه

براءة بيونسيه من تهمة انتهاك العقوبات ضد كوبا
ــد تقرير للحكومة  ــي ـ رويترز: أك ميام
األميركية أن املغنية الشهيرة بيونسيه وزوجها 
ــكا العقوبات  ــراب جاي-زي لم ينته جنم ال
األميركية على كوبا بالسفر إلى الدولة الشيوعية 
العام املاضي. وذكرت مراجعة أجراها مكتب 
املفتش العام التابع لوزارة اخلزانة: »لم جند 
أي مؤشرات على انتهاك العقوبات األميركية، 
ونخلص إلى أن قرار عدم إجراء حتقيق رسمي 
ــال منظمو رحلة النجمني  كان منطقيا«. وق
ــتغرقت 4 أيام في  حينها إن الزيارة التي اس
أبريل 2013 كانت رحلة ثقافية متت بتصريح 

من وزارة اخلزانة.
ــه الواليات  ــع حظر جتاري تفرض ومين
املتحدة منذ أمد بعيد على كوبا معظم األميركيني 
ــرة دون تصريح من  ــفر إلى اجلزي من الس

احلكومة األميركية. وكان عضوان جمهوريان 
ــي الكونغرس من أصل كوبي ومن أنصار  ف
اتخاذ موقف صارم من كوبا قد طالبا وزارة 
ــة مبعلومات عن نوع التصريح الذي  اخلزان
حصل عليه النجمان قبل سفرهما إلى هافانا. 
واحتفلت بيونسيه وجاي-زي بعيد زواجهما 
اخلامس في هافانا، واستقبلهما جمهور غفير 

أينما حال في العاصمة الكوبية.
ــا أن الرحلة كانت  وذكر املنظمون حينه
ــعبني« ولم تتضمن أي  زيارة ثقافية »بني ش
لقاءات مبسؤولني كوبيني أو نشاطا سياحيا 

تقليديا مثل الذهاب إلى الشواطئ.
ــع فنانني  ــاءات م ــارة لق ــملت الزي وش
وموسيقيني كوبني وزيارات للعديد من النوادي 

الليلية التي تعزف فيها املوسيقى احلية.

بال قناع
صالح الشايجي

katebkom@gmail.com

الغلّو هو باب كبير للشرور.
والغلّو ينتج عن التكرار واملبالغة في التأكيد.

وما لم تتنبه إليه احلكومات العربية واإلسالمية، أو رمبا هي 
منتبهة إليه وتتعمده ولكنها لم تدرك خطورته ولم تدرس 

نتائجه احملتملة، هو الشحن الديني، حيث سّخرت احلكومات 
العربية أجهزة إعالمها للخطاب الديني، وذلك أمر ليس مبستنكر 

وال مبستكثر لو أنه ظل محافظا على هدوئه ورزانته وإظهار 
اجلوانب املشرقة في الدين اإلسالمي واقتصاره على إرشاد 

املسلمني الى ما يتعني عليهم فعله من أوجه اخلير ونشر احملبة 
والسالم بينهم وبني شركائهم في األرض، وهذا ما كان سائدا 

ومعموال به، حيث اقتصر اخلطاب الديني على اإلرشاد ومساعدة 
الناس في معرفة شؤون دينهم وربطها بشؤون دنياهم.

ولكن ـ ومع األسف ـ فإن هذا اخلطاب الرزين والهادئ لم 
يستمر وال استمر معه رواده من احملدثني الدينيني الهادئني الذين 

بدأوا باالنزواء ليحل بديال عنهم وعن خطابهم النافع، محدثون 
عنيفون في خطابهم وعلو أصواتهم وحدة نبراتهم وغلظة 

قلوبهم وبخطاب متشدد حامل للكراهية وحاض على العنف، 
مروجني لكثير مما حتمله بعض الكتب الصفراء من خرافات 
ألصقت بالدين، غير واعني أن هذه الكتب لم تخضع للفحص 

والتدقيق وأن الشك يطوقها من كل جانب وأنها ال تصلح 
للخطاب العام.

ولطاملا حّذر الكثيرون من أن اخلطاب الديني ال يصلح بثه للعامة 
ألن الناس ليسوا كلهم على سوية واحدة في الفهم واإلدراك 

والقدرة على التمييز أو التأثر مبا يسمعون، فقد تسمع فئة من 
الناس من محدودي القدرات، أحد هؤالء املشايخ أو احملدثني 

الدينيني وهو يحدث بأمر من األمور فيه غلو وتطرف، فيعتنق 
أفراد هذه الفئة ما ورد في هذا اخلطاب ويجعلونه منهجا لهم، 
ألن قدراتهم على االستيعاب والتمييز تقف عند السمع املباشر 

والفهم املباشر كما وصل اليهم من ذلك احملدث، وال ميلكون 
القدرة على البحث في املصادر وال على املقارنة بني ما جاء في 

هذا اخلطاب وبني ما هو موجود في كتب أو مصادر أخرى رمبا 
تدحض كل ما حمله ذلك اخلطاب.

هذا الواقع، مع األسف، هو الذي أنتج هذا التطرف املوجود اآلن 
باسم الدين والذي اتخذ أشكاال ال ميكن أن تتصورها النفس 

البشرية، وما على احلكومات العربية واإلسالمية إال جتفيف منابع 
التطرف من خالل تخفيف الشحنة الدينية في نفوس الناس. 

الشحن الديني
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حرائق اإلطارات تعود في سكراب ميناء عبداهلل
هاني الظفيري

مراكـــز   7 تعاملـــت 
اطفاء مع حريق اطارات 
اندلع في ســـكراب ميناء 
عبداهلل فجر امس وعلى 
اثره خرجت مراكز اطفاء 
الشعيبة وميناء عبداهلل 
الى  واالســـناد متوجهني 
موقـــع احلـــادث، وعند 
وصول فرق االطفاء تبني 
ان احلريق مبساحة 1500 
متر مبنطقة مكشوفة ومت 
تشكيل عدة فرق مكافحة 
ومتت مكافحة احلريق من 

عدة جهات. 
ولكبـــر املســـاحــــة 
وضخامة احلريق وجهت 
فرق املكافحة طلب مساعدة 
من مراكز إطفـــاء اخرى 
ولبى النـــداء مركز اطفاء 
الزور ومركز اطفاء القرين، 
وعلـــى الفور وصلوا الى 
موقع احلادث بأسرع وقت 
ممكن وشاركوا زمالءهم في 
مكافحة احلريق واستغرقت 
عملية مكافحة النيران حتى 
الصباح ومتت السيطرة 
النيـــران وإخمادها  على 
وانتهاء احلادث دون أي 

النيران تلتهم إطارات سكراب ميناء عبداهللرجال اإلطفاء خالل مكافحة احلريقاصابات.


