
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»منتدى الشرق األوسط للتنظيف« سيعقد في سبتمبر القادم.

 ـ نعيما مقدما، ولكن لو جمعتم مليار طن من الصابون فلن تنظفوا ربع
 ما تسببت فيه السياسة.

زحمة سيارات في الصين بطول 100 كيلومتر بسبب إصالحات الطرق.
ـ وليش الصينيين ما يتعلمون من عندنا، احنا اصالحات الطرق صار لها 

أبواللطفواحد20 سنة وعمر الزحمة ما طافت الـ 10 كيلو.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

فقعيان.. ثروة برمائية

الن���اس غرق���ى ف���ي بحر 
االختالف منذ إعالن »ش���ركة 
باملشمش القابضة« عن خطتها 
إلى مركز  التنموية والتحول 
جتاري يتقاط���ع فيه »طريق 
القطن وشارع  احلرير ودرب 
الص���وف« حي���ث ل���م يتفق 
السياس���يون واالقتصاديون 
واملؤرخون والرياضيون وربات 
البيوت »والناس اللي يكتبون 
في اجلرايد« على كيفية متويل 
هذه اخلطة، ه���ل عن طريق 
البنوك أم بتسجيل املشتريات 

من البقالة على احلساب؟
فريق م���ن املهتمني بخطة 
التنمي���ة املس���تقبلية يعتقد 
بضرورة بن���اء مصانع حتت 
امل���اء خش���ية ان���دالع حرب 
البيئة  أما جماع���ة  نووي���ة، 
فتطالب باالعتماد على الطاقة 
البديلة وتوزيع »مهفات« يدوية 
ملواجهة االخفاق املتكرر لوزارة 
الكهرباء، وفريق آخر يدعو إلى 
االستعداد للمستقبل بتحديث 
التعليم والشروع في تعليم 
اللغة الصينية فكل ما حولنا 
صيني املنش���أ خاصة السلع 

األوروبية واألميركية.
أم���ا الفريق ال���ذي يعتقد 
بض���رورة االهتم���ام باألمن 
الغذائي املستقبلي فهو يطالب 
بان تتضمن اخلطة التنموية 
الفقع مع  مش���روع تهج���ني 
الروبي���ان واس���تزراع ثروة 
برمائي���ة جديدة حتت اس���م 
»فقعيان« وحتى ساعة إعداد 
هذا املقال اليزال الوضع على ما 
هو عليه، وعلى كل من ينتظر 
املش���مش أن يقوم بقطفه من 

بساتني األحالم.

البقاء هلل
فرجة عبداهلل عجيل، أرملة نومان مزبان 
الزهاميل � 70 عاما � العقيلة � ق2 
 � � م137 � ت: 65711166  � ش212 

.99755959
خميسة اسماعيل بالل � 88 عاما � الرجال: 
� ت:  � م12  � ق3 � ش6  س���لوى 
99998199، النساء: الرميثية � ق1 
� الش���ارع األول � ج16 � م19 � ت: 

.66629098
سـلوى احمـد عبـداهلل زوجة عبداهلل 
خالد املسعود � 64 عاما � الرجال: 
اجلهراء � القصر � ق4 ب � ش1 � م1 
� ت: 99012308، النساء: اجلهراء � 
ضاحية سعد العبداهلل � ق1 � ش103 

� م398 � ت: 24538281.
عيـد حمـود يحيـى العازمـي � 84 عاما � 
العمري���ة � ق2 � ش3 � م16 � ت: 

.66069673 � 99700706
فهد مزيد هجاج اجلالوي � 21 عاما � الرجال: 
مبارك الكبي���ر � ق8 � ش11 � م25 
� ت: 99577713، النس���اء: مبارك 
الكبي���ر � ق8 � ش24 � م15 � ت: 

.25414671

عيسـى عبدالعزيز حسن مال اهلل � 80 عاما 
- الرجال: اليرموك � ق3 � الشارع 
الثاني � ج14 � م46 � ت: 99602568، 
النساء: مشرف � ق6 � ش7 � ج4 � 

م2 � ت: 25386153.
مرمي سـعد تركـي النشـوان، أرملة خالد 
حمد العدواني � 82 عاما � الرجال: 
الروضة � ق1 � شارع عبدالرحمن 
الداخل � ج13 � م15 � ت: 22510096 
� 99655590، النساء: الروضة � ق1 
� شارع عبدالرحمن الداخل � ج12 

� م1 � ت: 22510322.
حجـاب حاضر فهـد السـبيعي � 52 عاما � 
الرجال: بي���ان � ق9 � ش1 � ج6 � 
م18 � ت: 99883047 � 65544492، 
النساء: العدان � ق4 � ش13 � م10 

� ت: 25427258.
حسني فرج الفاضل � 95 عاما � الرجال: 
خيط���ان اجلنوبي � ق1 � ش145 � 
م17 � ت: 99656939، النساء: صباح 
الس���الم � ق7 � ش1 � ج1 � م12 � 
ت: 25512006 - الدفن التاس���عة 

صباحا.
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مواقيت الصالة

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الكويتية  اآلن وبعد تأسف اخلارجية 
واعت����ذار تلفزي����ون الوط����ن والتصريح 
االيضاحي واملهدئ لرئيس مجلس ادارته 
الزميل وليد اجلاسم والذي اظهر ان املسلسل 
الناقد كان يستهدف بعض السلبيات في 
املجتمع الكويتي ال غيره من املجتمعات، 
نرجو ان يغلق ذلك امللف بعد ان اظهرت 

ردود الفعل مقدار حب واحترام وتقدير الكويت الشديد للمغرب 
قيادة وشعبا.

> > >
وللمغرب مواقف مش����رفة ال ننساها ككويتيني ومن اهمها 
استدعاء امللك احلس����ن الثاني رحمه اهلل للسفير الكويتي في 
املغرب ظهر يوم الغزو مباش����رة للمشاركة في جلسة مجلس 
الوزراء املغربي التي ادانت الغزو الصدامي الغاشم لبلدنا، كما 
لم نلق من الش����عب املغربي الصديق طوال السنني اال كل حب 

وود في احلل والترحال.
> > >

وبعيدا عما جرى مؤخرا فلدينا فهم خاطئ في الكويت مضمونه 
ان كل االمور قابلة للهزل و»التنكيت« والواقع ان هناك قضايا 
في احلياة جدها جد وهزلها جد كذلك، والواجب ان نكون حذرين 
جدا في تناولها في مجالسنا ودواويننا � داخل الكويت وخارجها 
� او ضمن أعمالنا الدرامية حتى ال »نزعل« اخوة واشقاء واحباء 

ال يتقبلون ذلك النوع من املزاح والسخرية.
> > >

ولي����س مقبوال ان يكون لدينا ازدواجية في املعايير فاذا ما 
تعرض لنا احد من منضوي السلطة الثانية )نواب الشعب( او 
الرابعة )االعالميني والصحافيني( في دولة اخرى ثرنا وغضبنا 
وهددنا وتوعدنا رغم علمنا ان من صرح ليس مسؤوال حكوميا، 
اما اذا حدث العكس فنتعذر بأننا غير مسؤولني عما قيل لعدم 

صدوره من جهة رسمية مخولة.
> > >

وللمغرب سحر خاص يعكسه جمال طبيعته وتنوع تضاريسه 
من شواطئ وجبال وسهول وصحراء، اضافة الى طيبة شعبها 
وحسن معاملته للضيوف والسواح والزائرين، وجده وابداعه في 
عمله، اما غير ذلك فهو صور منطية كاذبة عند بعض املشارقة 
ع����ن املغاربة وعند بعض املغاربة عن املش����ارقة وقد تعرضنا 
لذلك في مقالنا »أصيلة األصيل����ة« في 2010/8/9 عندما ذكرنا 
»ان هناك مفاهيم ش����ديدة اخلطأ بني املشرق واملغرب« واعتقد 
ان علينا كع����رب ان نصحح تلك املفاهيم اخلاطئة عن بعضنا 

البعض قبل ان نحاول حتسني صورتنا لدى اآلخرين.
> > >

آخر محطة: »لو كان الكويتيني ينظرون للمغربيات بنظرة سوء 
ملا تزوجن كويتي����ني وتزوج كثير من الكويتيني مغربيات، ان 
اخوانن����ا الكويتيني � واهلل العظيم � يحترموننا بالزاف ونحن 
عزيزون عليهم لذا خلوا قلوبكم رطبة وعواشركم مبروكة« ما 
سبق هو رد من مغربية متزوجة من كويتي ضمن ردود منتدى 

صحيفة »هسبرس« املغربية واسعة االنتشار.

سحر المغرب

برامج الفضائيات  ص 29
الديوانيات  ص 41

مدخل العاصمة الصينية بكني مكدس مبئات السيارات

الصين تشهد أسوأ ازدحام مروري في التاريخ 
وآالف المركبات تمتد على مسافة 100 كيلومتر

بكني � أ.ف.پ: آالف املركبات كانت التزال عالقة حتى 
يوم االثنني ولليوم التاسع على التوالي في اختناق مروري 
امتد مسافة تزيد على 100 كيلومتر على الطريق املؤدية 
الى بكني فيما وصف بأنه اكبر ازدحام مروري في التاريخ. 
وميتد االزدحام من الطريق الس���ريع بني بكني والتيبت 
بحيث املركبات تتحرك بس���رعة السلحفاة بعد ازدياد 
حركة الشاحنات الثقيلة املتوجهة الى العاصمة واعمال 
صيانة الطريق التي بدأت قبل اربعة ايام داخل العاصمة 

الصينية والتي تسببت في هذا االزدحام التاريخي.
وذكرت الصحف احلكومية ان االختناق املروري ولد 
اقتصادا مصغرا مع استغالل التجار احملليني حملنة السائقني 

ببيعهم املأكوالت واملشروبات بأسعار باهظة.


