
السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث التطورات في القدس.

ـ هذا اجتماعكم الطارئ رقم 16478 ونتيجته يا »شجب« يا »استنكار« 
يا »شوية إدانة«.

قطعة 5 في الجليب مقطوعة عنها الكهرباء من 3 أيام.
ـ حرام عليكم.. الحرارة 50 يعني سكانها اللي ما انشوى صار مقلي.

أبواللطفواحد

شعار المرحلة

ح����ن يس����افر ش����خص 
الى فرنسا  خليجي بسيارته 
ويصطدم بسيارة أخرى في 
شوارع باريس فستحمل هذه 
الس����يارة - حسب االحتمال 
األكبر - رقما فرنسيا، أما في 
بيروت فقد شاهدت اصطداما 
بن سيارتن حتمالن األرقام 
السعودية، وقبله في منطقة 
»عالي����ه« كان هن����اك حادث 
آخ����ر بن س����يارتن حتمالن 
األرقام القطرية، وتلك اشارة 
واضحة على كثرة املصطافن 

اخلليجين.
جلت في األشرفية وبرمانا 
وفالوغا وبحم����دون وحمانا 
وغيره����ا، وحيثم����ا طوحت 
بناظري شاهدت أهل اخلليج 
يتسوقون من احملال التجارية او 
يجلسون في املقاهي واملطاعم، 
اللبنانية تشهد  فاجلمهورية 
موسما سياحيا ناجحا بامتياز، 
والتزال منافذ احلدود البرية 
واجلوية تستقبل املسافرين 
اخلليجين النازحن من ديارهم 

صيفا.
بعد ان سافر أهل اخلليج 
الى أوروبا والواليات املتحدة 
االميركية وألسباب مختلفة 
أهمه����ا التش����دد الغربي ضد 
العرب وتفاقم االزمة املالية عاد 
اخلليجيون الى السياحة في 
سورية ولبنان واألردن مثلما 
كانوا في املاضي حيث تشهد 
هذه الدول مواس����م سياحية 

الفتة.
إن كان شعار »نفط العرب 
للعرب« يتناق����ض واملنطق 
املفيد واملنطقي  السليم فمن 
رفع شعار »سياحة العرب في 

بالد العرب«.

صالح الساير
www.salahsayer.com

مات »ن����زار قباني« وأخذ معه 
»أعذب الشعر وأكذبه«!

إن الش����عراء ال يول����دون في 
اللغ����وي«، وال ميوتون  »املجمع 

على قارعة »الفراهيدي«!
و»نزار قباني« لم يولد هناك، 
ولم ميت حتت أقدام »الفراهيدي« 

وال قرب داره، وال نواحي قبره!
»نزار قباني« ولد ليأكل الس����مكة من »ذيلها« ال 
يخشى عظامها وال »حسكها«! َوّلد شعرا جديدا، وباهى 

بنفسه كثيرا، وكذب في الشعر أي مكذبة!
مكاذبه الكبرى، هي حسناته العظمى! حيثما يكذب 
الشاعر ُيحسن ويجّود ويبدع، ويجعل األكف ال تكتفي 
بالتصفي����ق له، بل تتبرك مبالمس����ته، وإن لم جتد 
فتكتفي العيون مبالمسة لسانه املتحرك في الوزن 

والقافية الغافية على تالل الكالم املوّلد!
لم يخجل أن يتحدث عن »فستانه«: »حتى فساتيني 

التي أهملتها، فرحت به رقصت على قدميه«!
كما لم يخجل أن يجعل السجائر تشتعل على حطب 
شعره: »هنا س����جائره في الركن مهملة«! وسجائر 
»بلقيس«، أيضا اش����تعلت في قلبه بعد مقتلها في 

السفارة العراقية في بيروت!
زرقة عينيه، وشقرة شعره وسماته الالعربية، لم 
متنعه من أن يكون الناطق الرس����مي باسم »الوجع 
العربي« من حروب الردة إلى نكسة »1967« وليس 
انته����اء بحرب لبنان أو حترير الكويت الذي وصفه 

في أخريات أيامه، بأنه »أسوأ من نكسة 1967«!
»العروبة« تاج مرص����ع يبحث عن رأس يجلله، 

فكان رأس »نزار« هو املرشح لذلك التتويج!
تاج »العروبة« ليس خاص����ا بالرؤوس العربية 
احملضة العروبة العدنانية أو القحطانية، بل هو تاج 
عاملي عوملي، ندر أن لبسه عربي! سبقه إلى ذلك التاج 
قافلة من الش����عراء واللغوين والنحوين والفقهاء، 

فهل يعجز هذا التاج أن يركب رأس »نزار«؟!
ماذا س����يقول في أمته األصلية؟! ماذا سيقول في 
»التتار« أو »الشراكس����ة« أو »األتراك« الذين جتري 
دماؤه����م في عروقه! تلك أمم ال تعرف قاعدة »أعذب 
الشعر أكذبه« ولكن العرب يعرفون ذلك، بل هم من 
ابتدع تلك القاعدة، لذلك نقشها »نزار« على رخامة 
صدره وحفظها ووعى معانيه����ا، فكانت دليله إلى 
»العش����ق العربي« والوجع العربي والبكاء العربي، 

و»التاج العربي«!
عبث بلغة الش����عراء وحطم لغة الشعر، وحافظ 
عل����ى القواعد، بن����ى بناء حديثا عل����ى هيكل خرب 
فأخ���رج الشعر العربي من سوق النخبة ومن سوق 
عكاظ، ليبيعه في سوق »احلميدية« و»الشورج����ة« 
و»املوسكي«! كان صادقا في كذبه، لذلك صار ش����اعرا 

بتاج عربي!

هناك أمور عدة جتعلنا نهتم هنا باملشهد اللبناني ومنها 
التوأمة التاريخية بن البلدين ثم انحدار لعبتنا السياسية 
سريعا ملا هو قريب مما هو قائم في لبنان الشقيق من تناحر 
سياسي ال ينتهي، مما ش���جع اآلخرين على جعل االرض 

اللبنانية ساحة لقتال الفرقاء االقليمين والدولين.
> > >

يقال »ان النصيحة بجمل«، وقد نصحنا في مقال سابق 
الش���يخ س���عد احلريري بأال يتورط في مصيدة تش���كيل احلكومة اللبنانية 
اجلدي���دة وان يبقى بعيدا كمرجعية ال متس لقوى 14 آذار، وقد بدأت واضحة 
عملية عرقلة التشكيل مما جعله »يحرد« ويذهب لقضاء اجازته في اجلنوب 
الفرنس���ي، وما نراه هو ان عمليات العرقلة وشحذ السكاكن ستزداد بعد بدء 

احلكومة العمالها بقصد حرقه واالساءة لسمعته وتنفير احللفاء من حوله.
> > >

وللمشهد السياسي اللبناني طرائف عدة تتسبب بضحك هو اشبه بالبكاء، 
فقد احُتلت العاصمة بيروت من بعض القوى مما عرقل وعطل اعمال االستثمار 
والس���ياحة التي هي نفط لبنان الوحيد، حتت دعاوى املطالبة بالثلث املعطل 
وبعد تلك الكارثة عادت القوى نفسها للقول انها ال تريد الثلث املعطل، ولم تسأل 

ملاذا اذن كانت االزمة اخلانقة السابقة التي كلفت لبنان مليارات الدوالرات؟!
> > >

وتنازل اجلنرال عون عن الثلث املعطل اال انه قام هذه املرة بتعطيل عملية 
تش���كيل احلكومة بحجة ضرورة »النسبية« في التشكيل والتي تعني ملن ال 
يعرف اال يعترف املرش���ح اجلمهوري املنهزم ماكن بح���ق الرئيس املنتصر 
اوباما في تشكيل حكومته اال بعد حصول ماكن على 48% من الوزراء واوباما 
على 52%، اي »بنسبة« االصوات التي حصل عليها كل منهما )!( وبعد عملية 
التعطيل اعلن اجلنرال عن تنازله املبارك عن النسبية، و.. عفارم جنراك هيك 

لعب سياسي على حساب لبنان وال بالش!
> > >

قوة رئيس���ية ثالثة حتتج ه���ذه االيام وبقوة على عدم اعالن التش���كيل 
احلكومي وتلوم الرئيس احلريري على تأخره في تشكيل احلكومة، ايام قليلة 
وتتبن »خطورة« بقاء البلد دون حكومة وتنسى تلك القوة انها كانت احدى 
القوى الفاعلة في تعطيل اعمال احلكومة السابقة لسنوات عدة عبر املقاطعة 
واالعتصام، بل وصلت الغالق باب البرملان بالضبة واملفتاح في سابقة ال مثيل 
لها في االنظمة الدميوقراطية وحتصل فقط في لبنان االمس ولرمبا كويت الغد 

اذا ما استمرت اوضاعنا في التدهور.
> > >

ومواقف الزعامات السياسية اللبنانية املتغيرة تغني عن الكهرباء املفقودة 
وميكن لها ان تشغل كل مراوح لبنان بسبب سرعة تغيير اجتاه وقوة رياحها، 
ومن ذلك موقف زعيم احلزب االش���تراكي االخير الذي سيجعل االكثرية اقلية 
في مجلس الوزراء عن���د احلاجة التخاذ القرارات املصيرية والتي س���يلتزم 
خاللها وزراء الرئاسة باحلياد وستنتهي معادلة وزراء 15 � 10 � 5 الى معادلة 
13 معارض���ة � 12 مواالة و5 عل���ى احلياد، وما اذكى منظ���ري ومفكري قوى 

املعارضة اللبنانية!
> > >

آخر محطة: ارجو ان تبني احلكومة اللبنانية القادمة س���جنا كبيرا 5 جنوم 
يخصص للسياح اخلليجين ممن يسمحون الطفالهم بإشعال املفرقعات وااللعاب 
النارية ف���ي املصايف آناء الليل واطراف النهار، وبودي من هؤالء اخلليجين 
ان يجربوا تلك االفعال في الدول املتقدمة كسويس���را وغيرها ليروا كيف يتم 

التعامل معهم، وعيب استغالل كرم الضيافة اللبنانية.

المشهد اللبنانيتاج يبحث عن رأس
بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

محطات

أرجو من االخوة في مجلس االمة 
واحلكومة ع���دم التركيز على عدد 
املسرحن للبدء في عالج القضية، 
فسواء أكانت االعداد تفوق األلف أم 
أقل من ذلك فهناك بكل تأكيد أسر 

تعاني أيا كان عددها.
وما دمن���ا مؤمتنن على كل من 

في ه���ذه االرض احلبيبة فعلين���ا ان نبحث عن عالج 
للمشكلة ال عن تسويقها، فلقد قام البعض الجل مصلحته 
االنتخابية فقط بتسويق قضية فوائد القروض بطلب 
اسقاط القروض كلها، فال سقطت القروض وال سقطت 

فوائدها.
وعلي����ه ورغم علمي بحرص بع����ض االخوة النواب 
الصادق على حل املشكلة وقراءتي ملصداقية احلكومة في 
هذا االجتاه اال اني كذلك ملست لدى بعض االخوة توجها 
من اجل تسويق القضية وخلق ازمة من خاللها للتكسب 

الشعبي ليس اال.
> > >

صدق او ال تصدق، هناك اطراف في احلكومة التزال 
تفكر في ازالة مظالت الس����يارات، يعني درجة احلرارة 
مليون - وهلل احلمد - حتى انك تشتري السيارة ولونها 
رمادي في املساء، وبعد ان تصلي العصر في اليوم التالي 
جتدها وقد حتولت الى »البيج« من شدة احلرارة، و»ربعنا 

مصدقن ان اجلو زين«!
يقولون - ال بارك اهلل فيمن قال لهم - لندن وسويسرا 
ما فيها مظالت للسيارات، ونقول لهم لندن وسويسرا ما 

فيها حر اخلليج وبالذات في الكويت!
والفكرة.. »شنو هاحلكومة الفاضية« التي تركت مشاكل 

البلد، وعادت لتهدد مواطنيها بإزالة املظالت!
> > >

كذلك منى الى علمي ومعلومي ومعلوماتي وبياناتي 
ان ثمة توجها الزالة شجر »الكوناكابرس« بعد رمضان 
النه يسبب احلساسية، وهو شجر منتشر في كل انحاء 

الديرة، ومت جلبه للكويت بعد التحرير.
فإن صدق القول والعلم واخلبر، فلجنة ازالة التعديات 
سيستمر عملها الى ابد اآلبدين، كل موسم ولها مشكلة.

> > >
تفاءلت بتوزير د.هالل الس����اير، وال ازال، وامتنى ان 

استمر بتفاؤلي هذا دوما.
واناشده باسم اهالي منطقة بيان ان يتخذ قرارا بفتح 
املستوصف ملدة 24 ساعة اسوة باملناطق املجاورة للمنطقة 

عالية الكثافة السكانية.
> > >

أخيرا: ال أدري ملاذا لم تفتح سفارة لكندا حتى اليوم في 
الديرة؟! وملاذا نحتاج للسفر البوظبي لعمل تأشيرات الدخول 

لهذه الدولة املساملة والصديقة والرائعة اجلمال؟!
س����ؤال منا لالخوة في» اخلارجية«، ولالصدقاء في 

قنصلية كندا.

محطات من بلدي
واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

للإيجار

94085317
�شقق  غرفة و�صالة

مبوا�صفات مميزة

3 سائقين يضربون 
»بدون« في المطار

ناصر العثمان 
اليوم وياكم

سقط بـ 42 زجاجة و1000 دينار في السالمية

محمد الجالهمة
ادعى شخص من غير محددي 
اجلنسية ضد 3 سائقن يعملون 
في تاكسي املطار باالعتداء عليه 
بالض����رب وقال مص����در أمني ان 
رجال األمن اوقفوا املدعى عليهم 
والذين اعترف����وا بضرب البدون 
ولكن بضرب غير مبرح وذلك جراء 
وقوفه في املطار وسحب الزبائن 

وهو ما يؤثر على رزقهم.
من جهة أخرى أصيب لبناني 
)31 عاما( بجرح قطعي في الرأس 
إثر مشاجرة بينه وبن آخرين مقابل 

مسجد بالفحيحيل.
على صعي����د آخر أصيب وافد 
مصري )60 عاما( بكسور متفرقة 
إثر تعرضه للده����س في منطقة 
املنقف ونقل الى مستشفى العدان 

بواسطة محمد عبداهلل وهنري.

عبداهلل قنيص
أحيل وافد مصري الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعدما 
ضبط وبحوزته 42 زجاجة خمر 
مستورد ومبلغ 1000 دينار وذلك 
على يد دوري���ات جندة حولي 

مبنطقة الساملية.
وف���ي التفاصيل كما يوردها 
مصدر أمني ان���ه واثناء جتول 
اح���دى دوريات جن���دة حولي 
الساملية اشتبه قائدها  مبنطقة 
بس���يارة تتوقف بشكل متكرر 
امام ش���قق العزاب في املنطقة 
وحال اقتراب الدورية ارتبك قائد 
الهرب منطلقا  السيارة وحاول 
بسيارته بعيدا عن دورية الشرطة 
اال ان قائد الدورية طلب اسنادا من 
دوريات اخرى ومن رجال النجدة، 

ومتت محاصرة املتهم والتضييق 
عليه وتوقيفه والسيطرة عليه 
وضبط بحوزت���ه على 42 بطل 
خمر مستورد ومبلغ 1000 دينار 

قال انها حصيلة بيع يوم، ومت 
حتويل���ه م���ع املضبوطات الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

الحالته الى التحقيق.

املتهم وأمامه الزجاجات املضبوطة

تستضيف »األنباء« 
اليوم مداف���ع منتخبنا 
القدم  الوطن���ي لك���رة 
السابق والساملية ناصر 
العثمان بن الساعتن 4 
و6 مساء وذلك للحديث 
حول استعدادات الساملية 
للموسم الكروي اجلديد 
وحظوظ السماوي في 
املنافسة على البطوالت 
املقبلة وأسباب استبعاده 
الفترة  ف���ي  من األزرق 
املاضية باالضافة الى الرد 
على اسئلة القراء وذلك 
التالية:  الهوات���ف  على 
 24830238 �  24830514
� 24830322 � داخلي: 131 

.318 �

مواقيت الصالة 
والخدمات
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البقاء هلل
غنيم غامن عتيق املطيري � 81 عاما � الرجال: الصليبية � ق6 
� س���احة ق6 � مقابل مدرسة مشاري هالل الشمري � 
ت: 99458702 � النس���اء: الصليبية � ق6 � ش23 � م3 

� ت: 66671719.
خالد عبداهلل أكبر حيدر البلوشي � 46 عاما � اجلابرية � حسينية 

البلوش � ت: 99753787.
دالل عبدالرحمن بوعباس، أرملة جعفر مال جمعة احمد باقر 
� 81 عاما � الرجال: حس���ينية اشكناني � ميدان حولي 
� ت: 66442018 � النس���اء: العدان � ق2 � ش52 � م4 � 

ت: 25410917.
أمينة عبداهلل حسني احلواج، أرملة محمد حسن حسن احلواج 
� 78 عاما � الدعية � ق2 � ش27 � م1 � حسينية بوحمد 

� ت: 99077257 � 99748891.
سكينة احمد عبداهلل علي � 66 عاما � الرجال: القادسية � ق4 
� ش���ارع البدر � احلسينية احليدرية � ت: 66676333 
� النس���اء: القادسية � ق8 � حس���ينية ام البنن � ت: 

.66688151
منيرة عوض احلميدي، ارملة بجاد فارس الشامي � 80 عاما 
� الرجال: الش���امية � ق4 � ش���ارع الشامية � م14 � ت: 
99027988 � 97227171 � النس���اء: السرة � شارع علي 

بن ابي طالب- ق3 � م33 � ت: 99729190.
فهد حمد مرزوق الغريب � 79 عاما � س���لوى � ق8 � ش104 � 

م283 � ت: 99828863.
نوال حسني علي سالم، زوجة توفيق عودة كاظم � 42 عاما 
� الرجال: الرميثية � مس���جد مقامس � ت: 99519533 
� 24875981 � النس���اء: الرميثية � ق4 � ج46 � ش46 � 

م46 � حسينية ام خليل � ت: 99843234.
زينب علي أكبر رحماني، أرملة عبداهلل محمد عبداهلل الشيخ 
� 73 عاما � الرجال: بيان � مس���جد االمام احلسن � ت: 
66344355 � النس���اء: بيان � ق9 � ش1 � ج1 � م3 � ت: 

.25387596


