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ورحل ذلك الوجه الســوداني الباسم، 
إنه العم آدم، وهــل هناك في الكويت من 
لم يعرف هذا السوداني اجلميل في خلقه 

وتعامله وعشرته؟!
في صباح السبت ٧ ذي احلجة ١٤٤٢هـ 
املوافق ١٧/٧/٢٠٢١م رحل عنا العم آدم إبراهيم 
الدسوقي عن عمر يناهز الـ ٧٤ عاما لكنني 
أعتقد أن عمره أكبر من هذا، مقاما وسنوات، 
وأقدره بحوالي في التسعينات ألنني وأنا 
صغير كنت أشاهده في جمعية القادسية 
في سيارة (بيضاء فارهة وهارتوب أسود)، 
ولهذا أقول ليس من املعقول أن يكون من 

مواليد العام ١٩٤٧؟
هو من مواليد قرية النهود غرب السودان، 
رحل في بداية شــبابه إلى مصر والتحق 
باألزهر، لكنه لم يكمل تعليمه ألنه لم يجد 

من ينفق عليه.
قدم الى الكويت سنة ١٩٥٠ وعمل في 
البداية عند عبدالعزيز العلي املطوع ثم تنقل 
الى دائرة املعــارف وبلدية الكويت، وكان 
سائقا للعم السيد يوسف الرفاعي ثم عمل 
في كثير من القصور وارتبط طوال حياته 
بالديوانيات الكويتية، وكانت له عالقة قوية 
برجال الزمن اجلميل من الرعيل األول أمثال 
العم يوسف جاســم احلجي، العم عبداهللا 
املطوع، واألستاذ أحمد سعد اجلاسر وغيرهم 

من فضالء الكويت األخيار.
كان كويتيا في ثوب سوداني وسودانيا 
في ثوب كويتي، وله كثير من املعارف الذين 
يصعب حصرهم، غير أن املستشار راشد 
احلمــاد - بومحمد - من أقرب املقربني له 
وعمل معه الكثير من املشاريع في السودان، 
حتى يقال إن عدد املشــاريع تعدى الـ ٣٠ 

مشروعا.
يقول أحد أصدقائــه األخ عبداملنان - 
أبو أحمد: هذا الرجل نحسبه من اخليرين 
واملقبولني وله مآثر يصعب حصرها، وثقة 
أهل الكويت فيه كبيرة وحتسب له، فقد كان 
وحده جمعية خيرية متحركة، ولديه عالقات 
مع األوائل في الكويت والشيوخ وكل طبقات 
املجتمع مبن فيهم الشباب، عالقات وقبول 
واسعة لشخصه - رحمه اهللا - وآخر اتصال 
تلقيته من العم أبــو أمين املطوع يحثني 
على الكتابة عنه وعن شــخصه وعالقته 
بأهل الكويت الكرام ويقدم تعازيه ألهله في 
الكويت والسودان. اتصل بي الدكتور يعقوب 
يوسف الغنيم يخبرني بوفاته وقد بدا عليه 

احلزن الشديد، وقال: توفي أخونا العزيز 
الوفي آدم إبراهيم الدســوقي (أبومحمد)، 
وكان - رحمــه اهللا - من رواد ديواننا في 
املنصورية، ونعزي أنا واخواني د.مرزوق 
ود.عبداهللا وأســرته الكرمية بوفاة عميد 

اجلالية السودانية.
أخبرني د. يعقوب الغنيم أنه سيكتب 
قصيدة رثاء في الراحــل ، وبالفعل كتب 
القصيدة التي تنشــر فــي «األنباء» على 

الصفحة األخيرة .
٭ ومضــة: كان رحمه اهللا إذا قدم الى العم 
يوسف جاسم احلجي رئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية املؤسس لها بعد أن ينتهي 
من زيارته ألبو يعقوب ميرنا في أقسامنا 
فردا فردا يسلم ويضحك ويسأل، وكنت 
إذا (شفته) في الهيئة قلت له: آدم اسماعيل 
ينتظر (العميد) نسبة إلى كنيته (عميد اجلالية 
السودانية)، وكان يضحك قائال: إذن تذهب 

الى الزول آدم!

٭ آخر الكالم: رجل بســيط متواضع باسم 
الوجه وطلق اللسان أحب الناس فأحبوه، 
إنه العم آدم إبراهيم الدسوقي السوداني.

٭ زبدة احلچي: ورحل العم (آدم) بعدما أمضى 
كل شــبابه في الكويت ولبس الدشداشة 
والغترة وصار واحدا منا يشاركنا احللوة 
واملرة تاركا أثرا كبيرا في حتقيق رسالته 
اخليرية وإنسانيته التي تتسع إلى كل الناس 
واجلنسيات دون متييز وترك وراءه عشرات 
من املشاريع اخليرية التي كان يسعى إلى 
حتقيقها لقريتــه وبلده من آبار ومدارس 

ومستوصفات ومساجد.
يقــول لي ابنه محمد بعــد أن عزيته، 
والشــكر موصول إلى د.عبداهللا السميط 
الذي أعطاني رقمه كي أتواصل معه، يقول: 
أعلم أخ يوســف أن كل من عرفه سيدعو 
له، لكننــي أطلب منك أن تطلب من القراء 
الكرام أن يدعوا له في هذا اليوم املبارك يوم 
التروية الثامن من ذي احلجة وأال ينسوه 
من دعائهم في التروية وال عرفة، شــاكرا 
ومقدرا كل هذه املشــاعر التي تلقيتها من 

أهلنا في الكويت.
اللهم يا حي يا قيوم يا رب الســموات 
واألرض نسألك أن توسع مدخل عبدك (آدم) 
وتكرم نزله وجتعل قبره روضة من رياض 
اجلنة ومنزلته الفردوس األعلى من اجلنة.

ومضات

ورحل «سوداني» 
أحّبنا وَأحببناه!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

بولند لـ «األنباء»: ١٣ ألف رأس غنم يتوقع ذبحها
في مسلخ العاصمة خالل أيام عيد األضحى

عاطف رمضان

توقع املدير التنفيذي لقطاع 
التســويق واملبيعات احمللية 
في شركة نقل وجتارة املواشي 
عبدالهادي بولند في تصريح لـ 
«األنباء»، أن تبلغ حصيلة عدد 
األغنام من األضاحي التي سيتم 
ذبحها في مسلخ العاصمة ١٣ 
ألف رأس غنم أضحية لألفراد 
والهيئــات خالل فتــرة ٤ أيام 
العيد، وهو نفس الرقم الذي مت 
حتقيقه خالل فترة عيد األضحى 
من العام املاضي، أي ما يشكل 
٣٧٪ من إجمالي الذبح في جميع 

مسالخ الكويت.
وأضاف بولند أن أســعار 
األضاحــي مــن األغنــام هــذا 

معاجلتها وإعادة تدويرها.
وأشار بولند إلى أن الشركة 
سوف تســتقبل املضحني من 
املواطنني واملقيمني واجلمعيات 
واملؤسســات اخليريــة خالل 

لهم بعد صالة العيد مباشــرة 
وإرســال رســالة قصيرة الى 
هواتفهم بإمتــام عملية الذبح 
حسب الضوابط الشرعية ويتم 
توصيلها مغلفة ومحفوظة الى 
العنوان الذي يختاره العميل، 
كما أنها بدأت أيضا بتســجيل 
طلبات األضاحــي للعديد من 
اجلمعيات واملؤسسات اخليرية 

لهذا العام.
وأضــاف أن الشــركة قــد 
اتخذت كل التدابير االحترازية 
اخلاصــة مبجابهــة ڤيــروس 
كورونا املســتجد للتقليل من 
خطــر العــدوى بهــذا الوباء، 
اســتقبال  عنــد  خصوصــا 
جموع املضحني من املواطنني 

واملقيمني.

العيــد، وذلك بعد صالة العيد 
مباشــرة، معلنا عــن جاهزية 
املسلخ لتقدمي خدمات الفحص 
البيطــري مــن قبــل األطبــاء 
البيطريــني املختصــني وذبح 
وجتهيز األضاحي وسط بيئة 
صحية ورقابة بيطرية فائقة 
وفقــا لالشــتراطات الصحية 
املعتمــدة قبــل الذبــح وبعده 
للتأكد مــن صالحية اللحوم، 
والتخلــص اآلمن من مخلفات 
األضاحي حفاظا على الصحة 

العامة.
الشــركة  إلــى أن  ولفــت 
بدأت بتسجيل طلبات األفراد 
لألضاحي عبر اخلدمة الهاتفية 
وتطبيق «املواشــي» لألجهزة 
الذكية لكي يتم ذبح األضاحي 

املدير التنفيذي للتسويق في شركة املواشي ذكر أنها تعادل ٣٧٪ من إجمالي الذبح في جميع مسالخ الكويت

عبدالهادي بولند

العام تبدأ من ٤٠ دينارا للغنم 
األفريقي و١٢٠ دينارا للنعيمي 
احمللي و٦٧ دينارا لألسترالي. 
وأوضح أن مســلخ العاصمة 
بإمكانه ذبح ١٨ ألف رأس غنم 
في اليوم الواحد مبا يعادل ٩٠٠ 

رأس غنم في الساعة.
ولفت إلى أنه ســوف يتم 
خالل فتــرة العيد توفير ثلج 
مجانــا لــكل أضحيــة وذلــك 
حلفظهــا اثناء نقلها، مشــيرا 
إلى أن املسلخ يتميز بالنظافة 
وعدم وجود روائح في صاالت 
االنتظار ووجود طبيب لفحص 
األضاحي في املنطقة الصحية 
املخصصة لذلك، وهو مطابق 
لشــروط البيئة بنسبة ١٠٠٪ 
تتــم  الذبــح  وكل مخلفــات 

املطيري لـ «األنباء»: األضاحي متوافرة بأسعار طبيعية
وجوالت مكثفة ملفتشي «التجارة» على أسواق األغنام

عاطف رمضان

قال مديــر إدارة الرقابة 
التجارية في وزارة التجارة 
والصناعــة عبدالرحمــن 
املطيــري فــي تصريــح لـ 
«األنبــاء»، إن فريــق مــن 
املفتشــني لدى الوزارة قام 
بجــوالت تفتيشــية علــى 
أســواق األغنــام لرصــد 
األســعار ومعرفة األنواع 
املوجودة في السوق ومدى 

مبينــا أن فريــق الطوارئ 
يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة 

طوال أيام األسبوع.
مــن جهــة أخــرى، أفاد 
الــوزارة  بــأن  املطيــري 
فــي حمالتهــا  مســتمرة 
التفتيشية عبر محافظات 
الدولــة ملراقبــة األســعار 
والتأكيد على عدم التالعب 
فيهــا ومدى التــزام احملال 
التخفيضات  التجارية في 

والتنزيالت التي تقدمها.

فيما بني اجلهــات لضمان 
توافر الكميات من األغنام، 
مشيرا إلى أن زيادة أماكن 
العرض تســهم في توازن 

السوق.
وأشــار إلى أن الوزارة 
تراقــب األســواق بشــكل 
مستمر، ناصحا املستهلكني 
فــي حال وجود مخالفة أو 
شكوى أو استفسار االتصال 
على اخلط الساخن رقم: ١٣٥ 
أو الواتساب رقم: ٥٥١٣٥١٣٥، 

مدير «الرقابة التجارية» أشار إلى وجود تعاون مستمر بني اجلهات املعنية لضمان توافر الكميات املطلوبة

عبدالرحمن املطيري

توافرهــا لســد متطلبــات 
خصوصــا  املســتهلكني، 
مع دخــول عيــد األضحى 
املبارك، مشيرا إلى أن فريق 
املفتشني تبني له توفر أنواع 

األضاحي.
وأضــاف املطيــري ان 
الكميات من األغنام متوافرة 
فــي األســواق مبختلــف 
األســعار  وان  أنواعهــا، 
طبيعية ملثل هذه املواسم.

وأوضح ان هناك تعاونا 

زيادة أماكن العرض تسهم في توازن السوق ومراقبة كاملة لعروض التخفيضات والتنزيالت لضمان عدم التالعب

خالل فترة العيد مسلخ العاصمة بإمكانه ذبح ١٨ ألف رأس غنم في اليوم الواحد وتوفير ثلج مجانًا لكل أضحية حلفظها أثناء نقلها 
أسعار األغنام تبدأ من ٤٠ دينارًا لألفريقي و١٢٠ للنعيمي احمللي و٦٧ لألسترالي  وجاهزون لتقدمي خدمات الفحص البيطري


