
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: األمل معلق بإعادة رسم خارطة الشرق األوسط السياسية.

ـ ولو اجتمع بيكاسو وغوخ ودالي وداڤنشي وحاولوا رسم خارطة منطقتنا 
لفشلوا ولغيروا مهنهم من رسامين إلى »سواقين تاكسي«.

»المواصالت«: القطع المبرمج عن الهواتف متوقف في رمضان.
ـ ما هو أصال في رمضان كل الوزارات شغلها واقف ألنه ال موظفين 

أبواللطفواحديداومون وإذا داوموا مالهم خلق.

البقاء هلل
حسـن ناصر خليفة بوناشـي ـ 84 عامـــا ـ الرجال: بيان 
ـ ق1 ـ الشـــارع الثانـــي ـ م31 ـ ت: 66179508 ـ 
25389104ـ  النساء: القادسيةـ  ق6ـ  ش64ـ  م12 

ـ ت: 99805040 ـ 22571154.
علي شمسـان القحطانيـ  82 عاماـ  الرجال: الســـامـ  
ق7 ـ ش720 ـ م32 ـ ت: 25213558 ـ 99865806 
ـ النســـاء: صباح السالم ـ ق4 ـ ش4 ـ م19 ـ ت: 

25521797 ـ 99025401.
علي عبد غلوم حسـن سـبتي ـ 62 عاما ـ الرجال: بيان ـ 
مسجد اإلمام احلسن ـ ت: 97873638 ـ النساء: 
الرميثية ـ ق2 ـ ش املعتمد ـ ج20 ـ حسينية أم 

خالد ـ ت: 94409964.
عبدالرحمن كاظم محمود الكندريـ  69 عاماـ  الرجال: الشعب 
ـ ديـــوان الكنادرةـ  ت: 99631577ـ  99725413ـ  
النســـاء: صباح السالمـ  ق13ـ  ش1ـ  ج6ـ  م38ـ  

ت: 25516935.
موضي يوسف سـليمان العبداهلل احلداد، أرملة عبدالعزيز 
سليمان الفهد ـ 72 عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق4 ـ 
ش القدس ـ م42 ـ ديوان الفهد ـ ت: 24922000 
ـ 24911000 ـ النســـاء: العديلية ـ ق1 ـ شـــارع 
عبدالعزيز الراشـــدـ  م9ـ  ت: 22510484ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
سـعود متعب مانع العجمي ـ 84 عاما ـ الرقة ـ ق1 ـ ش4 

ـ م150 ـ ت: 66510401.
اجلازي بركة عبيد ابا الهوايا ـ 63 عاما ـ صباح الناصر ـ 
ق3 ـ ش30 ـ م14 ـ ت: 99870046 ـ 97344843 ـ 

الدفن بعد صاة العصر.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مشكور عندنا فطور

َخَبَرت مجتمعاتنا العربية 
»نقصة رمضان« أو عادة تبادل 
الطعام بني البيوت خال شهر 
رمضان، وهي عــــادة قدمية 
تعكس تكافل األفراد فيما بينهم 
في زمن لم تكن املواد الغذائية 
فيه متوافرة للجميع ولم يكن 
أحد يعرف الثاجات املبردة، 
فمن يذبح خروفا يجدها فرصة 
الطعام املطبوخ من  لتوزيع 
حلم هذا اخلروف على اجليران 
في زمن صعب شحيح الرزق 

فيه على الناس.
بيــــد أنــــه اليــــوم تبدلت 
الغذائية  األحــــوال، فاملــــواد 
مكدســــة في األسواق القادرة 
أنواع  على توفيــــر جميــــع 
اللحوم واخلضــــار والفواكه 
واحلبــــوب، كمــــا أن طرائق 
الطهــــي »االيطالــــي« وإعداد 
الطعام »الياباني« متوافرة في 
املجات والتلفزيون واالنترنت، 
والناس قادرون على متوين 
بيوتهــــم، واحلكومات تدعم 

السلع الغذائية الرئيسية. 
ليســــت كل عــــادة قدمية 
مارسها اآلباء واألجداد تناسب 
الراهــــن. فاألمراض  عصرنا 
تكاثرت والناس يتوجسون 
من انتقال العدوى عبر الطعام، 
وعلــــى اجلــــارة أن تتوقف 
عن فــــرض مذاقهــــا اخلاص 
على جارتهــــا بحجة التقاليد 
االجتماعية، خاصة بعد تزايد 
الذي يحث  الوعي الصحــــي 
الناس على االبتعاد عن بعض 

مكونات الطعام الضارة.
»نقصــــة رمضان«.. عادة 
اجتماعية ولدت في زمن التكافل 

وماتت في زمن التظاهر!

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

جاء رجل من البادية الى السوق في الكويت في بدايات 
القرن املاضي ومعه ساحه )بندقية( واجته الى صاحب أحد 
احملات وطلب منه أن يترك البندقية عنده حتى ينتهي من 
التسوق ثم يعود ليأخذها. يقول صاحب احملل وضعتها 
بجانبـــي ومر النهار وأنا مشـــغول بعملي، ولفت نظري 
كثرة سؤال املارة عن هذه البندقية، وهل هي للبيع وكنت 
أقول »ال، ليســـت لي« فلما جاء الرجل وأخذها فكرت في 

شراء عدد من البنادق وعرضها في احملل فتم بيعها بسرعة، وهكذا دخلت في 
جتارة الساح ودخل غيري، كان ربحها أكبر من املواد الغذائية وبقية البضائع 
وصرنا نبيع باجلملة في جتارة االستيراد من الهند وإعادة التصدير للبادية 
شـــماال وجنوبا وكان من أســـباب النجاح الظروف األمنية التي كانت سائدة 
التي ازداد فيها الطلب على الســـاح، وأيضا موقع الكويت الذي بسببه نشأ 
امليناء وصارت هي حلقة وصل لنقل ما جتلبه الســـفن من الهند وأفريقيا إلى 
منطقة اجلزيرة والشام وبعضها إلى أوروبا عبر ميناء حلب في سورية فيما 
كان يسمى »جتارة املسابلة« و سميت الحقا »الترانزيت« و»إعادة التصدير«، 

هذه امليزة التزال قائمة.
الكويت ليســـت مهيأة لتكون بلدا للصناعات الثقيلة وال للزراعة الكثيفة 
بقـــدر ما هي ممر طبيعي للتجارة الدولية، وهذه امليزة هي التي لفتت انتباه 
األملان إلى هذا البلد في عام 1899 وطلبوا السماح بإقامة محطة لقطار الشرق 
القادم من برلني الى اســـطنبول لينتهي في الكويت ومنها الى الهند وأفريقيا، 
ويومهـــا رفضت الكويت الرتباطهـــا باتفاقية مع اإلجنليـــز، الذين كانوا في 
حالة تنافســـية مع األملان، اليوم تغيرت األوضاع، ما يجعل مشـــروع ميناء 
بوبيان واملرافق التابعة من محطة ســـكة حديد ومطار لوجستي.. الخ، حركة 
تصحيحية للمســـار الذي أخذته الكويت بســـبب تدفق النفط الذي اعتبرناه 

املصدر الوحيد لدخلنا.
تذكرت هذه املســـألة عندما حذر أحد النواب من ان »احلكومة لن تدفع لكم 
الرواتب«.. وإن كان مقصوده هو الطريقة املعروفة في املناكفة السياسية، إال 
أنه بغير قصد داس على اللغم وفّجر الشعور الكاذب باستمرار قدرة احلكومة 
علـــى دفع املرتبات، نعم، هذا اليوم قادم ال محالة في ظل أحادية مصدر دخل 
الدولة وشراهة الصرف وتدفق املايني من البشر على هذا البلد بغير توازن مع 
اخلدمات التي تبنى ملليون نسمة ولكن يستخدمها 3 مايني نسمة، هذا اخللل 
الهيكلي أمامه فرصة واحدة فقـــط للتصحيح إذا ما حققت الكويت في الـ 20 
سنة املقبلة طموحها لتكون مركزا جتاريا دوليا يستثمر في أي شيء له عاقة 
بهذا القطاع ســـواء كان في الصني والهند أو أوروبا والشرق األوسط، ويجعل 
الكويت هي املركز إلدارة حركة عاملية تخدم املصدرين ليس في منطقتنا فقط 
بل حتى من البرازيل الى تشيلي، ومن روسيا الى پولندا، فضا عن املرور عبر 
الكويت، ومن ال يتصور ذلك فعليه أن يتذكر أن متابعة حركة احلقائب لغالبية 
شركات الطيران العاملية تدار من الهند عبر برامج احلاسب اآللي، هذا اإلجناز 
يتطلب اســـتثمارا مدروســـا يدعم بعضه بعضا، ويختار القطاعات املتفاوتة 

)سواء النشطة على الدوام، أو التي تتقلب بني دورات ركود ونشاط(.
انه مسار وحيد، اذا لم نسلكه فسنورث لألجيال القادمة أزمة خانقة جتبرهم 

على الهجرة طلبا لفرص العمل، وعندها لن يذكروا هذا اجليل باخلير أبدا.
> > >

كلمة أخيرة: بث املسلسل اإليراني عن املسيح عليه السام في لبنان ينقل هذا 
املوضوع من احلوار الديني الهادئ ـ وهو أمر جاٍر ـ الى التوظيف السياســـي 
في بلـــد يجلس فوق برميل بارود لم يتوقف عن االنفجار منذ عقود، احلكمة 

تقتضي العمل مبقولة »لكل مقام مقال«.

مقولة »ماكو رواتب«.. الحل الوحيد لها هو هذا

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

العزاء احلار للكويت فــــي فقيدها الكبير األديب 
والشاعر واإلعامي والسفير العم أحمد محمد السقاف 
الذي كان تقيــــا نقيا مؤمنا باملصيــــر الواحد لألمة 
العربية، فللفقيــــد والراحل الكبير الرحمة واملغفرة 
وألهله وذويه ومحبيه الصبر والســــلوان وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
> > >               

وفقدنا باألمس محب الكويت الكبير األديب والشاعر واإلعامي والسفير 
والوزيــــر د.غازي القصيبي الذي كان نابغة وجامعــــة قائمة بذاتها، فقد 
تولى الوزارة وهو في الثاثينيات من عمره وظل يعطي لبلده من جهده 
وقدراته الفذة حتى توفاه اهلل وهو في موقع املســــؤولية، رحم اهلل فقيد 
السعودية والكويت واألمة العربية الدكتور املبدع غازي القصيبي وأسكنه 

فسيح جناته.
> > >

كما رحل عنا قبل 3 أيام أديب اجلزائر الكبير الطاهر وطار الذي زرته 
قبل عامني فــــي مكتبه العامر بقلب العاصمة اجلزائرية والذي حوله الى 
ملتقى ثقافي وأدبي وفكري لادباء واالعاميني والفنانني، وقد كان مهموما 
بقضايا االمة العربية التي عكسها في روايته األخيرة »الولي الطاهر« التي 
قصد من خالها اســــترجاع احوال األمة إبان اخلمسينيات والستينيات 
عندما كانت دماؤها حارة ومظاهراتها حاشدة ضد التعديات وحتولها فيما 
بعد الى ما يشــــبه الولي الطاهر الذي يكتفي بالدعاء عند وقوع املصائب 

والكوارث، رحم اهلل األديب الطاهر وطار وأسكنه فسيح جناته.
> > >

كما انتقل الى رحمة اهلل بداية هذا الشهر أديب وشاعر وديبلوماسي 
املغرب الكبير ابن اصيلة احمد عبدالســــام البقالي الذي درس في مصر 
اوائل اخلمســــينيات ثم عمل ديبلوماســــيا باخلارجية املغربية ثم انتقل 
للعمل بالديوان امللكي، وقد تعرفت عليه في مهرجان اجلنادرية وطلبت 
مؤخرا من الوزير محمد بن عيسى زيارته فأبلغني بأنه في حالة صحية 
حرجة وقــــد توفي بعدها بأيام، للفقيد الكبيــــر الرحمة واملغفرة وألهله 

وذويه الصبر والسلوان.
> > >

وقد صدر في ابريل 2010 كتاب من 250 صفحة يروي ســــيرة وذاكرة 
األديب أحمد البقالي ومما أتى فيه ان الرئيس عبدالناصر وعد املهدي بن 
بركة ان يرأس »جمهورية« املغرب وان بن بركة كان يرى أنه ال مانع من 
التضحية بثلثي املغاربة ليعيش الثلث الباقي حياة أفضل )نفس نظرية 
ستالني وهتلر وصدام( وانه قام بقتل قائد جيش التحرير عباس الساعدي 
قبل ان يقتله اجلزار اجلنرال أوفقير الذي قام بقتله وسجن اسرته اجلنرال 

أحمد الدليمي الذي قتل فيما بعد في حادث سيارة غامض.
> > >

آخر محطة: 1ـ  هناك مبالغة كبرى في تصوير احداث أسرة السفاح أوفقير 
الذي يذكر البقالي ان ملكتبه في وزارة الداخلية بابني األول للدخول عليه 
والثاني الخراج جثث من يقوم بقتلهم بنفسه في مكتبه وال يتحدث احد 

عن مأساة أسر هؤالء الضحايا.
2 ـ كتبت ضمن مقال األربعاء 8/11 عن فقدان التيار التنويري العربي 
ثاثة من اعمدتــــه الكبار )اجلباري، البغدادي، ابوزيــــد( وانه مازال في 
العــــام بقية، وقد أتت األنباء بوفاة األربعة الكبار هذه األيام.. ومازال في 

العام بقية.

كبارًا عاشوا وكبارًا رحلوا

أمير الرياض خضع لجراحة »ناجحة« 
في العمود الفقري

ميل غيبسون ينجو من حادث سير

الرياضـ  يو.بي.
الديوان  أعلـــن  آي: 
امللكي السعودي ان 
أمير الرياض صاحب 
السمو امللكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز 
خضع جلراحة ناجحة 
الفقري.  العمود  في 
وجاء في بيان صادر 
عن الديـــوان امللكي 
السعودي ليل االثنني 
ـ الثاثـــاء ان األمير 
سلمان »أجرى عملية 
جراحيـــة بالعمود 

الفقـــري بالواليات املتحدة األميركية تكللت وهلل احلمد 
بالنجاح«. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية امس الثاثاء ان األمير سلمان سيعود قريبا الى 
ارض الوطن مبشيئة اهلل تعالى بعد قضاء فترة نقاهة 
لبعض الوقت. وكانت مواقع الكترونية سعودية ذكرت 
األربعاء املاضي ان األمير سلمان )76 عاما( »غادر اسبانيا 
متوجها الى نيويورك حيث سيخضع يوم االثنني لعملية 

جراحية في العمود الفقري«.

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: خرج املمثل واملخرج االسترالي 
االميركي ميل غيبســــون ساملا من حادث سير مساء االحد 
املاضي بعدما فقد السيطرة على سيارته في ماليبو غرب 
لوس اجنيليس، على ما افادت السلطات. ووقع هذا احلادث 

قرابة الساعة 20.35 بالتوقيت احمللي على طريق جبلي.
وقال بيان للشرطة »لســــبب مجهول، انحرفت سيارة 
ميل غيبسون الى اليمني وحتطمت على الصخور«. واضاف 
البيان »قدم غيبسون كل املعلومات الضرورية للشرطة في 
مكان احلادث« وغادر الى منزله برفقة صديق له. واستبعد 

البيان ان يكون احلادث ناجما عن تناول الكحول.
وكان غيبســــون )54 عاما( اثار ضجة في العام 2006 
عندما اوقف وهو يقود سيارته مخمورا،  مع نسبة كحول 
مرة ونصف اكثر من املعدل املسموح به. وحكم عليه آنذاك 
بأن يوضع حتت الرقابة ثاث سنوات وان يدفع غرامة مالية 
قدرها 1300 دوالر بعد اخلضوع العادة تأهيل من الكحول. 
وفي االسابيع املاضية واجه غيبسون متاعب مع الشرطة 
التي فتحت حتقيقا حول ارتكابه العنف املنزلي مع صديقته 

السابقة اوكسانا غريغورييفا.

قلق متزايد من إجراءات الذبح حسب الشريعة اإلسالمية في فرنسا
باريس ـ رويتـــرز: دفع غياب جهاز مركزي 
لاشراف على الذبح احلال بعض اخلبراء للشك 
في ان احليوانات تذبح وفقا لاجراءات السليمة 

التي حتددها الشريعة االسامية.
وتشـــير تقديرات الى ان نسبة اللحوم التي 
حتمل عامة »حـــال« لكنها ال تتفق مع قواعد 

الشريعة االسامية تتراوح بني 40 و%80.
ويعيش في فرنســـا أكبر عدد من املسلمني 
في غرب اوروبا ويبذل املنتجون جهودا كبيرة 

للحصول على حصة من سوق اللحوم احلال 
التـــي يبلغ حجمها 5.5 مليـــارات يورو )7.05 

مليارات دوالر(.
ويرى عـــاء جافوري من معهد حال إلدارة 
صناعة الغذاء في باريس ان هناك ما يقارب الـ 
80% من اللحوم واملنتجات االخرى التي حتمل 
عامة حال يحتمل في تقديره انها غير مطابقة 

للمواصفات.
وقال جافوري الذي يتولى تدريب القصابني 

واملفتشـــني علـــى طريقة الذبح احلـــال »انهم 
يتولون التصديق على املطابقة لقواعد الشريعة 

بأنفسهم«.
وتشـــير تقديرات كامل قبطان امام املسجد 
الكبيـــر في ليون الى ان ما بـــني 40 و45% من 
املنتجات احلال التي تباع في فرنسا لم تخضع 

لتدقيق صارم.
ولم يوضح أي من اخلبيرين األســـس التي 

بنيت عليها تقديراتهما.

وال توجد هيئة مركزية لاطمئنان الى مدى 
صحة املنتجات احلال وال معيار موحدا يتفق 
عليه كل املســـلمني، ولـــذا يصعب حتديد مدى 

مطابقة املنتجات احلال للمواصفات.
ولم تصرح احلكومة اال للمساجد الكبرى في 
باريس وليون وايفري باإلشراف على عمليات 
الذبح احلال وإصدار شهادات بذلك لكن جماعات 
غير رســـمية في أنحاء فرنسا تصدر موافقات 

ملنتجاتها.
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