
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: الشرق األوسط مصدر قلق لالتحاد األوروبي.

  ـ وال نستبعد ان يكون قلق الشرق األوسط قد وصل إلى أقصى كواكب درب 
التبانة.

 إيران تعلن اليوم األربعاء عطلة رسمية في طهران بسبب التلوث.
  ـ على چذيه أهالي أم الهيمان الزم ياخذون عطلة ٣٦٥ يوما بالسنة.

 أبواللطف  واحد 

 البقاء هللا 
 أحمـد نـوري خير اهللا عطيـة ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: مســـجد اإلمام 
احلســـن ـ بيان ـ ت: ٩٩٠٨٨٢٥٢ ـ النساء: الفنطاس ـ ق٢ 

ـ ش١ ـ م٤١.
  فؤاد عبداهللا مبارك بوقريصـ  ٥٧ عاماـ  الرجال: عبداهللا السالمـ  ق٣ 
ـ ش أبو يوسف القاضيـ  م٢١ـ  ت: ٢٢٥٢٥٨٢٢ـ  ٦٦٦٦٦٧١٤ 

ـ النساء: مشرف ـ ق٦ ـ ش٦ ـ م٢٣ ـ ت: ٢٥٣٩٠٩٦٧.
  ليلى عبداهللا احمد منصور القالف، ارملة راشـــد احمد القالفـ  ٧٢ 
عاما ـ الرجال: الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: ٩٩٦١٨٠٦١ ـ 

النساء: الدعية ـ ق٤ ـ ش٤٥ ـ م١٠.
  زينـب عبدالرســول رمـضان، ارملة جاسم علي حسن الزيد 
ـ ٧٠ عامـــا ـ الرجال: مســـجد البحارنـــة ـ الدعية ـ ت: 
٦٦٠٢٠٢٩٠ ـ ٩٧٥٥٦١٠٨ ـ النســـاء: حســـينية بوحمد ـ 

الدعية ـ ت: ٩٩٦٨٣٦٨٢.
  عبداهللا يعقوب يوسف الراشدـ  ٨٧ عاماـ  الرجال: بيانـ  ق٦ـ  طريق 
٢٠ـ  م٥١ـ  ديوان اسماعيل الراشدـ  ت: ٩٠٠٢٥٦٠١ـ  النساء: 

النزهة ـ ق١ ـ ش الثعالبي ـ ج١٧ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٨٢٠١٨٨.
  غنيمة يوسف احلداد، زوجة محمد يعقوب يوسف النهام ـ ٦٤ 
عاما ـ الرجال: السالم ـ ق٥ ـ ش٥٢٠ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٠٤٧٤٥٤ 
ـ النساء: السرة ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٣٧ ـ ت: ٢٥٣٢١٣٢٤ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  علـي عيد ابريج البسـام ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق٣ ـ 
ج٤ ـ م٢٠ ـ ت: ٩٩٩٩٧٧٩٣ ـ النســـاء: الصليبخات ـ ق٣ ـ 

ج٤ ـ م٢ ـ ت: ٦٦٠٥٥٨٧٧. 

 رثاء 

 يوسف عبدالرحمن 
 alamiyiah@yahoo.com 

 من منا ال يعرف «ســـوق لندن» مبنطقة الشويخ؟ ومن منا ال يعرف ذلك 
الرجل الباسم دائما في وجه زبائنه واجلالس على ميني بوابة السوق؟

  كنت في الشـــهر أحرص على  ان أمر بصاحب الســـوق أكثر من ٣ مرات، 
أمازحه ونضحك وأســـمع له وآخذ من جتاربه وخبرته، كانت كلماته تدخل 

قلبي، خاصة عندما يقول: يا ابني....
  وهي كلمة «لزمة» يقولها لسانه «لكل» من يخاطبهم، ويذكرني هذا اللفظ 

بالعم عبداهللا املطوع ـ طيب اهللا ثراه.
  العم أبومحمـــد.. تاجر أمني وصادق ومتواضع وصابر، وقصة الصبر لها 
حكاية عظيمة فعندما ُأبلغ ان جنله «محمد» رحمه اهللا استشهد في مكان عمله 
بالبترول قـــال «بإميان» الواثق باهللا: هللا ما أعطى وهللا ما أخذ اللهم اجعلنا 
مـــن الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالـــوا (إنا هللا وإنا إليه راجعون) 

هذا موقف لن أنساه له.
  عندما اتصل بي أخي وتاج رأسي جنله خليلـ  بوحمد، يبلغني ان هادم اللذات 
جاء وأخذه، وقفت على جانب الطريق واجهشـــت بالبكاء ألن عشرات الصور 
واملواقف مرت على خاطري في هذه اللحظات احلزينة، كيف كان يستقبلني، 
وكيف كان يودعني، حواره احللو، حديثه، عتابه، توجيهاته، آراؤه، مقترحاته، 

كان حريصا على الدعوة والعمل اخليري، خبيرا في شؤون احلياة.
  وباألمس عندما ودعته مع جمهور محبيه ومشيعيه في مقبرة الصليبخات 
كان نعشهـ  يرحمه اهللاـ  خفيفا على عباد اهللا، وكأنه يقول لهم أسرعوا اخلطى، 
فهو املشتاق للقاء ربه ونبيه محمد ژ، ممتثال لقوله تعالى: (يحبهم ويحبونه) 
نعم كان موقنا باليوم احملتوم فاستعد له بالعمل الصالح وتخلص منذ صغره 
مـــن املال الربوي ألنه أعد لهذا اللقاء بكثرة الصالة واإلنفاق في ســـبيل اهللا، 

وألنه أحب اهللا وأحب رسوله فهو يستعجل اللقاء، فاملرء مع من أحب.
  يـــروى ان ملك املوت جاء الى اخلليل ابراهيم گ ليقبض روحه فقال له: 
هـــل رأيت خليال مييت خليله؟ فأوحى اهللا إليـــه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء 

حبيبه؟ فقال يا ملك املوت اقبض.
  العم أبومحمدـ  طيب اهللا  ثراهـ  كان من املؤمنني باآلخرة وكنت في رمضان 
املاضي عازما على الذهاب الى دولـــة خليجية لتوزيع بعض الصدقات فقال 

بثقة املؤمن: يا ابني سأحملك بعض الصدقات فهي زرع اآلخرة.
  وللعـــم أبومحمدـ  رحمـــه اهللاـ   مناقب صعب ان حتصرها في مقال، فهو 
رجل عصامي نحت في الصخر وكّون ثروة ولكنه لم ينس حق اهللا فيها من 
زكاة وصدقات وإنفاق لبناء عشرات املساجد وآخرها تخصيص قسيمتني في 

جنوب السرة لوقف القرآن.
  أنا حزين، ويشاركني احلزن كثير من عيال الديرة ورواد أسواقه الذين أحبوه، 
ولكنني أبشرهم بأن جنله «خليل» على درب والده بخلقه وسلوكه وعمله، بار 

بأهله وأرحامه ورواد األسواق اخلاصة باملرحوم إبراهيم الكندري.
  وهكذا رحل العم إبراهيم الكندري عن الدنيا متمثال قول الشافعي:

ـــي ـــذاهـــب ـــــت م ـــي وضـــــاق ـــب ـــل   وملــــــا قـــســـا ق
ــا ــم ـــــرجـــــا مـــنـــي بـــعـــفـــوك ســل ـــت ال   جـــعـــل

ـــه ـــت ـــرن ـــــي فــــلــــمــــا ق ـــــب   تــــعــــاظــــمــــنــــي ذن
ـــــــان عـــــفـــــوك أعـــظـــمـــا ـــــــي ك   بــــعــــفــــوك رب

ـــزل ت ــــم  ل ــــب  ــــذن ال ــــن  ـــو ع ــــت ذا عـــف ــــازل   م
ــــا ــــرم ــــك ــــــة وت ــــــّن ـــــو م ـــــعـــــف   جتـــــــــود وت
  آخـر الكالم: باســـمي والعاملني معي في مشروع أبواحلصاني اخليري، أخي 
خالد الشميس وبقية االخوة العاملني في املشروع، نقدم أحر التعازي ألسرته 
الكرمية، سائلني اهللا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

 وغابت االبتسامة عن سوق لندن
 مقاالت الزمالء كتاب الصفة األخيرة ص٥٠ 

 صفحة آراء ص٣١ 

 الصفحة األمنية ص١١ 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٦ الفجر 
 ٦٫١٩ الشروق 

 ١١٫٣٥ الظهر 
 ٢٫٣١ العصر 

 ٤٫٥٠ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 طهران تعلن اليوم عطلة بسبب التلوث
 طهرانـ  يو.بي.آي: أعلن محافظ العاصمة االيرانية طهران مرتضى 
متدن ان اليوم األربعاء ســـيكون عطلة جلميع الدوائر احلكومية 
واملصارف واملنظمات واملؤسسات واملدارس واجلامعات في مدينة 

طهران وذلك بسبب نسبة التلوث العالية في هواء املدينة.
  وقالت وكالة مهر لألنباء ان جلنة الطوارئ اخلاصة بتلوث الهواء 
في طهران أعلنت خالل اجتماعها مســـاء االثنني ان اليوم األربعاء 

عطلة في طهران بسبب نسبة التلوث العالية في هواء املدينة.
  وقال متدن انه نظرا الســـتمرار وضع تلوث الهواء في طهران 
ومع األخذ في االعتبار تقرير األنواء اجلوية الذي حتدث عن ازدياد 
نسبة تلوث الهواء في يوم األربعاء فقد قررت اللجنة اعالن األربعاء 
عطلة جلميع الدوائر احلكومية واملصارف واملنظمات واملؤسسات 

واملدارس واجلامعات في مدينة طهران. 

 روماـ  يو.بي.آي: أصدرت دار نشــــر في إيطاليا كتابا 
جديدا يحتوي معظم النكات التي ألقاها رئيس الوزراء 
سيلفيو برلسكوني. وذكرت وكالة األنباء اإليطالية «أكي» 
أن دار نشر «مارســــيليو» أصدرت كتابا بعنوان «امللك 
يضحــــك.. كل النكات التي رواها برلســــكوني» للمؤلف 
الشاب ســــيموني باريلالري. ويرصد الكتاب ويحلل كل 
النكات التي رواها رئيس احلكومة اإليطالية ســــيلفيو 
برلسكوني وكيف يوظفها سياسيا كما يقدم حتليال مفصال 
ألساليب برلسكوني في التواصل الساخر ومدى انعكاس 
ذلك على احلياة السياسية حيث يستخدم هذا األسلوب 
كسالح ضد املعارضة وأداء احلكومة. يذكر أن برلسكوني 
أطلق نكات عدة وتعليقات ساخرة في مواقف ومناسبات 
مختلفة أثارت جدال كبيرا مثل وصفه للرئيس االميركي 
باراك اوباما عقب انتخابه بالشاب األسمر الوسيم ونكاته 
عن اليهود واليسار اإليطالي. ويذكر املؤلف في كتابه أن 
برلسكوني يستخدم النكات كنوع من احلماية ضد النقد 
ويضيف أنه يجيد استخدام النكتة للتورية ليقول علنا 

ما يعنيه دون احلاجة إلى حتمل العواقب. 

 لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي:  أطلق 
الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
مزادا علنيا يعرض فيـــه على الفائز 
وثالثة من أصدقائه عشاء خاصا معه 
على أن يعود ريـــع املزاد لدعم أعمال 
«مؤسســـة كلينتـــون». ونقل موقع 
«بيبول» األميركي عن كلينتون قوله «أنا 
أتوق ألطلع الفائز في املزاد على بعض 

معروضاتي املفضلة واستمتع بالعشاء 
معه في مكان مطل على نهر اركنساس».
لكنـــه أضاف ان «األهم هو أنني أتوق 
للشعور بتأثير املزاد على العمل الذي 

أقوم به في كل أنحاء العالم».
  يشـــار إلى ان العشـــاء سيقام في 
مركز كلينتون الرئاسي في ليتل روك 
بأركنســـاس. يذكر ان املزاد يقام على 

موقع «إي باي» ويفتتح بـ ٢٥ ألف دوالر 
وسيســـتمر حتى الثاني من ديسمبر 
املقبل. وقالت املتحدثة باسم «إي باي» 
اماندا ميلـــر ان «الرئيس (كلينتون) 
هو أحد أكثر الشـــخصيات السياسية 
شـــهرة في العالم، ونتوقع أن يجذب 
هذا املزاد اخليري مشاركني من مختلف 

أنحاء العالم». 

 بيل كلينتون يعرض العشاء معه في مزاد علني خيري

 نكات برلسكوني.. في كتاب

 سيلفيو برلسكوني 


