
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»اللجنة الرباعية« تعود إلى الشرق األوسط لتحريك عجلة السالم.

ـ العجلة »مبنشرة« وتبي تغيير بالكامل.
شنو هالفرق الرهيب في األسعار بين جمعية تعاونية والثانية.

ـ ال ويوصل 70% في بعض المنتجات شدعوة هذي جمعيات تعاونية 
أبواللطفواحدواالاّ استثمارية؟!

البقاء هلل
عثمـان ابراهيم عثمان الفريـح ـ 76 عاما ـ الرجال: غرب 
مشـــرف ـ ق1 ـ ش116 ـ م24 ـ ت: 25385830 ـ 
99016660، النســـاء: النزهة ـ ق3 ـ ش33 ـ م4 ـ 

ت: 22525700 ـ 22525100.
عبداهلل ابراهيم اسماعيل ـ 88 عاما ـ الرجال: العديلية 
ـ ق1 ـ شارع عبداحملســـن الراشد ـ ج14 ـ م19 ـ 
ت: 22548361، النساء: السرة ـ ق4 ـ ش1 ـ م27 

ـ ت: 99741839.
يوسـف يعقـوب يوسـف النصـراهلل ـ 49 عاما ـ ضاحية 
عبداهلل الســـالم ـ ق4 ـ شـــارع صنعاء ـ م52 ـ 
ديوان النصراهللـ  ت: 22560810ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
عبدالرزاق عبداهلل سابج السابجـ  88 عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ديوان السابجـ  ق5ـ  ش59ـ  م3ـ  ت: 99038828 
ـ 99542222، النســـاء: كيفانـ  ق4ـ  ش48ـ  م12 

ـ ت: 24810437.
حمـد ناصر محمد بلهيس ـ 77 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ 
ق4 ـ ش2 ـ ج2 ـ م10 ـ ت: 99673733، النســـاء: 

السالم ـ ق4 ـ ش416 ـ م9.
فالح حمود آل شارع الهاجريـ  47 عاماـ  الرجال: العقيلةـ  
ق2ـ  ش212ـ  م171ـ  ت: 94433033، النساء: جابر 

العلي ـ ق1 ـ ش4 ـ م43 ـ ت: 66578822.
عيسـى عبدالرحمن عبداهلل الغمالس ـ 66 عاما ـ الرجال: 
النزهةـ  ق2ـ  ش22ـ  م1ـ  ت: 99702053، النساء: 
النزهة ـ ق2 ـ ش23 ـ م4 ـ ت: 22563143 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات  ص12

عندما تكونت األرض واألنهار والبحار 
لم ينزل معها مسميات ثابتة لها لذا تعددت 
وتغيرت أسماؤها بتغير العهود واألزمان 
)بحر الظلمات، بحر القلزم، بحر اخلزر، 
خليج الشرق( وكانت التسمية ترتبط 
عادة بقوة وشهرة املمالك واالمبراطوريات 
املطلة عليه فســـمي خليجنا باخلليج 
الفارســـي واخلليج العربي )قرون قبل 
عبدالناصر( وخليج البصرة ابان الدولة 

العثمانية.. الخ.
> > >

إننا كدول وشـــعوب خليجية أقرب 
الناس إليران، وأكثرها صدقا في النصح، 
وأحرصها على أن تبقى العالقات األخوية 
احلميمة قائمة بني ضفتي اخلليج حتى 
يربح الطرفان ويبتعدا عن حاالت التأزمي 
التي تؤدي في النهاية إلى إشكاالت أمنية 
وحروب وكوارث تضـــر بالطرفني كما 
حدث إبان عراق صدام حســـني. إن الود 
واحملبة بني ساحلي اخلليج هو طريق 
ذو اجتاهني ويحتـــاج إلى كم هائل من 
حسن النوايا إلغالق امللفات العالقة حتى 
ال تتحول إلى ألغام موقوتة تنفجر تباعا 
وتؤذي شـــعوبنا اخلليجية واإليرانية 
التي أخذت نصيبها وزيادة من احلروب 

والدمار الذي تخلفه.
> > >

إن مسمى اخلليج الفارسي أو العربي 
املختلف عليه ميكـــن أن يتحول برضا 
الطرفني إلى مســـمى »اخلليج الفارسي 
العربي« أو »اخلليج العربي الفارسي« 
وميكن أن يكون ذلك قدوة حسنة للقضايا 
املشابهة في العالم كإشكالية مسمى خليج 
اليابان الذي تعترض عليه كوريا والذي 
ميكـــن أن يتحول إلى »اخلليج الياباني 
الكوري« واحلال كذلك مع البحر الفاصل 
بني بريطانيا وفرنسا الذي ميكن أن يسمى 
»البحر البريطاني الفرنسي« وتنتهي تلك 

اإلشكاليات إلى األبد.
> > >

إن حـــل خالف املســـميات ميكن أن 
ميتـــد إلى أجزاء أو ألغـــام أخرى حيث 
مازالت إيران تسمي شط العرب بـ »ازفند 
رود« وترفض تسمية مناطقها العربية 
مبسمياتها التاريخية كعربستان واحملمرة 
واالحواز بل ترفض تســـمية من يولد 
هناك باألسماء العربية في وقت ترتضي 
فيه األمر لـ »بلوشستان« و»كردستان« 

ضمن جغرافية الدولة 
اإليرانية.

> > >
وقد كتب قبل أيام 
خبير امليـــاه الدولي 
ومندوب العراق لدى 
منظمة الغذاء التابعة 

لألمم املتحـــدة مقاال أســـماه »البصرة 
ســـنوات العطش« تطرق فيه ملا يحدث 
في محافظة البصرة من موت جماعي لـ 
»املزارع والنخيل واحليوانات وحقول 
تربية األسماك ونزوح آالف العوائل« - 
حسب قوله، بسبب إنشاء السدود على 
اجلانب اإليراني وحتويل نهر كارون عن 
مصبه املعتاد في الشط، واضاف أن نسبة 
امللوحة في الشط قد ارتفعت لدرجة انه لم 
يعد صاحلا للشرب أو الرعي أو الزراعة 
وان اجلنـــوب يعيش على أنبوب املياه 
املمتـــد من نهر دجلة في بغداد، واقترح 
العمل على إرجـــاع اجلنوب إلى ما كان 
عليه كواد خصيب ومركز ألقدم زراعة 
في العالم مما جعل املستشرقني األوائل 
يطلقون عليه »ڤينيسيا الشرق« لوفرة 
األنهر واجلداول والبحيرات العذبة فيه، 
ملقيا بالالئمة كذلك على الطاغية صدام 
لتجفيفه األهوار، ملف أو لغم آخر يحتاج 

ملعاجلة.
> > >

آخر محطة: )1( هنـــاك رغبة خليجية 
عارمة فـــي أال تتعرض اجلـــارة إيران 
لالعتـــداء أو اخلليج الفارســـي العربي 

حلرب جديدة.
)2( مضيق هرمز ممر دولي ال متلكه 
أي دولة وهو مبثابة العنق أو احلنجرة 
للشعوب العربية واإليرانية املطلة على 
اخلليج لذا ال ميكـــن القبول مبن يهدد 
بإغالقه حال تعرضه لعمل عسكري حاله 
كحال من يهدد بقتل أو خنق أبنائه فيما 
لو تعدى أحد عليه، أو كمن يجدع أنفه 

إلغاظة جاره.
)3( تقوم احلروب أحيانا عندما يشعر 
طرفاها بأنهما سيخرجان منتصرين فيها 
كل حسب مفهومه ومصاحله، واخلوف من 

قرب نضوج تلك املعادلة في املنطقة.
)4( ضمن مفهوم االنتصار »اخلاص« 
إيران منتصرة في  مبنطقتنا، ستخرج 
أي مواجهة لها مع القـــوى احلليفة أو 

إسرائيل.

الخليج الفارسي العربي أو العكس

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

حتدث الديبلوماسي االميركي السابق »مايكل 
مورغان« في كتابه »تاريخ ضائع« عن احلضارة 
االسالمية التي قدمت الكثير للحضارة االنسانية 
وامتد تأثيرها الى العصر احلالي وانها هي التي 
وضعت حجر االساس للنهضة العلمية واملعرفية 
التي تعيشها اوروبا واميركا، قال هاملتون: »منذ 
عام 570مـ  مولد النبي ژـ  تناوب علماء كثيرون 

على تنمية االرث العلمي االنســـاني، علـــم الرياضيات مثال لم يكن 
ليصل الى ما وصل اليه لوال ابن الهيثم واخلوارزمي وابن ســـيناء 
وهم الذين اسسوا لكوبر نيكوس ونيوتن، وهو عطاء عقلي واسع 
اثر في املسار املتسامح بني الدين اإلسالمي وطلب العلم واالجتهاد 
وتفتح الذهن في فهمه، كانت العدالة ركيزة راسخة في الفكر الديني 
اإلســـالمي، ما اتاح الفرصة حتى لغير املسلمني للمشاركة في تلك 

النهضة العلمية«.
هذا الطرح من جانب مايكل هاملتون ميثل ردا صارما على كتاب 
»صراع احلضارات« كون االساس الفكري للحضارة االسالمية ليس 
تصادميا، وان املمارسات السياسية والهيمنة االستعمارية هي السبب 
فيما زعمه من اعتبر صراع احلضارات حتميا، وبالعودة الى نفسية 
البحث العلمي في احلضارة اإلســـالمية جند انها تعتبر نشر العلم 
واجبا وكتمانه اثما، لهذا استفادت اوروبا من هذه العلوم في القدمي، 
بل وحتى فـــي العصر احلديث أذكر ان بيت التمويل الكويتي طور 
عقودا جديدة للتمويل اإلسالمي في مطلع الثمانينيات وهي حتمل 
قيمة مالية ضخمة استفادت منها بنوك غربية وحتى شرقية »سيتي 
بنك استقطب امواال طائلة من بروناي، باستخدام عقود بيت التمويل 
الكويتي« كانت نظرة العم احمد بزيع الياسني لهذا االمر »ال يجوز 

كتم العلم، مهما كان الثمن«.
يقول هاملتون صحيح ان العصور االسالمية شهدت نوعية من 
احلكام املستبدين، اال ان االســـاس الفكري لم مينحهم املشروعية، 
وبذلك لم يكن الستبدادهم قيمة حضارية واختفوا في زوايا التاريخ 
املهملة، وقامت بدال منهـــم ممالك منصفة داخل كل دولة، من العهد 
االموي والعباسي والسلجوقي، والف نظام امللك كتاب »احلكومة« 
الذي جاء فيه »قد تدوم اململكة بال دين ولكنها ال تستمر مع الظلم«، 
ويضيف هاملتون »عاشت القدس محضنا لالديان السماوية الثالثة 
في ســـلم ووئام، ولم تشـــهد املجازر الدموية اال في حقبة اقتحام 
الصليبيـــني لها حيث قتل اآلالف من املســـلمني واليهود بل وحتى 
املســـيحيني االرثوذكس، مت قتل النساء واالطفال وسرقت الكنائس 
واملساجد على حد سواء، وعندما دخل صالح الدين األيوبي القدس 
لم ُيقتل انسان واحد بعد دخوله لها، بل فدى صالح الدين 100.000 
مسيحي اطلق ســـراحهم بعد ان دفع من ماله الفدية الواجبة نيابة 
عنهم، وفعل مثل ذلك اخوه الذي اطلق 50.000 فقير من املسيحيني 
العاجزين عن دفع الفدية، وحتى عندما قتل حصان امللك الصليبي 
ريتشـــارد لم يتركه صالح الدين ميشـــي على قدميه بل ارسل اليه 

كتيبة من جيشه حتمله وحترسه حتى بلغ مأمنه«.
كلمة اخيرة: قال جيمي كارتر عن كتاب »هاملتون«: »يقدم لنا كتاب 
التاريـــخ الضائع احدى حلقات الوصـــال املفقودة في عالم مترابط 
ويظهر بشكل جلي األثر الذي تركته احلضارة االسالمية وإجنازاتها 

عبر املشرق واملغرب«.

»الحضارة الضائعة«.. مايكل هاملتون يرد على »صراع الحضارات«

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

في دراسة طالب فيها بإنشاء مستشفى خاص لعالجهم

اللحيدان معتذرًا عن اتهامه  30 فنانًا عربيًا 
بأنهم مرضى نفسيون: »أحرقتها بالكامل«

نيزك بقوة مليارات القنابل الذرية قتل الديناصوراتعنكبوت تكتب عبارات التوحيد في شمال موريتانيا

 اعتذر املستشار القضائي
      في وزارة العدل السعودية 
العلمية  اللجنـــة  وعضو 
للصحة النفســـية الشيخ 
صالح اللحيدان أمس األول، 
للفنان محمد عبده والفنان 
عادل إمام والفنان عبداهلل 
الرويشد و27 فنانا آخرين 
وعشرة كتاب شملتهم دراسة 
نفذها الشيخ، وهي الدراسة 
التي اتهم فيها شخصيات 
عامة بأنها مصابة بأمراض 

نفسية.
وأبلـــغ اللحيدان »عـــكاظ« في عددها 
الصادر أمس أنه أحرق الدراسة بالكامل، »ملا 
سببته من سوء فهم«، وقدم اعتذاره للفنانني 

والكتاب الذين شملتهم الدراسة.
وكان اللحيدان قد أوضح في دراســـته 
أن »عادل إمام، محمود عبدالعزيز ويسرا 
يعانـــون انفصاما في الشـــخصية«، وأن 
»عبداهلل الرويشـــد يعانـــي من اإلحباط 
والشـــعور بالنقص«، فيما »نزار قباني 

مريض باالكتئاب«.
وأشار اللحيدان في دراسته التي أثارت 
جدال الـــى أن أكثر من 30 فنانا من العالم 
العربي مصابون باألمراض النفسية، وفي 
مقدمتهم عادل إمام وناصر القصبي وعبداهلل 
السدحان ويوسف اجلراح وراشد الشمراني 

وفايز املالكي والفنان عبداهلل الرويشد.
وركز في الدراســـة على أهمية إنشاء 
مستشفى خاص يعنى بصحتهم النفسية، 
ووجه اللحيدان خالل دراســـته رســـالة 
للفنانني بأن يســـأل كل منهم نفسه: ماذا 
أريد أنا؟ وماذا تريد األمة مني؟ وسيعرف 
متاما احلل، وسرت أنباء في األوساط الفنية 
أن الفنانة يسرا اعترفت بدورها بعالجها في 

املصحات النفسية والفنان 
راشد املاجد الذي أقر بأنه 
مصاب بأزمة نفسية منعته 
من املشـــاركة في أكثر من 

مهرجان غنائي.
وحتـــدث اللحيدان عن 
دراسته لبرنامج »ياهال« 
على روتانا خليجية ما أثار 
الفنانني عندما  العديد من 
عرض دراســـته ونتائجها 
مؤكدا رفض ربط الدراسة 
التي  الشـــرعية  باألحكام 
تخص الفن وقال إن التمثيل 
والغناء ليسا محرمني على اإلطالق فهناك 

متثيل وغناء مباح.
وأكد اللحيدان في دراسته أن الفنان محمد 
عبده يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة 
مشاداته مع املمثلني، بينما وصف الفنان 
عادل إمام بأنه رجل فاضل يحارب التطرف 
إال إنه يعاني من انفصام في الشـــخصية 

من الدرجة الثالثة.
وأضاف اللحيدان في حديثه عن الدراسة 
أن الفنانة يســـرا تعاني من اكتئاب وهي 

تعالج منه حاليا.
وقد شـــهدت احللقة التي عرض فيها 
اللحيـــدان دراســـته مداخلة مـــن الفنان 
الســـعودي فايز املالكي الذي أثنى عليه 
اللحيدان، وكذلك الفنانة ميساء مغربي التي 
أكدت صحة مقولة الشيخ بتأثر الفنانني 
التي  النفســـية للشخصيات  بالترسبات 

ميثلون أدوارها.
وكان املمثل السعودي حبيب احلبيب 
قد أشاد بالدراســـة في وقت سابق، وقال 
عبر برنامج نوافذ علـــى قناة اإلخبارية 
في مداخلة مع اللحيدان إنه يراجع طبيبا 

نفسيا.

 نواكشــــوط ـ أ.ش.أ: في مشــــهد غير مألوف 
امام مزرعة في احلي العتيق من مدينة نواذيبو 
الواقعة على بعد 470 كلم الى الشمال من العاصمة 
نواكشوط تصطف طوابير منذ صباح اخلميس 
أمام مزرعة في حي اجلديدة ملشــــاهدة عنكبوت 
تنسج خيوطا، قرأها البعض عبارات توحيد، فيما 
تتغيــــر من وقت آلخر لتصبح مجموعة حروف 

التينية متراصة.
وقالت لعزوز بنــــت املولود صاحبة املزرعة 

إن حفيدتها وصديقتها اكتشفتا عبارات توحيد 
مكتوبة بخيوط العنكبوت، بعدها سرى األمر في 
ارجاء املدينة وتوافد املئات وأصبحنا في شغل عن 
أعمالنا بسبب تنظيم الطوابير وتقدمي الشروح 

واجلواب عن االستفسارات.
وقالت إنها رفضت اقتراحا تقدم به أحد الزوار 
بأخذ رسوم على املشاهدة، مؤكدة أن ظهور عبارات 
التوحيد في مزرعتها يعتبر منة من اهلل، ال تبتغي 

األجر فيه من أحد، حسب تعبيرها.

لندنـ  رويترز: قال فريق علمي عاملي 
يوم اخلميس املاضي ان ارتطام كويكب 
كبير باالرض هو التفسير املقبول الوحيد 
النقراض الديناصورات آملني بذلك في ان 
يؤدي هذا االســـتنتاج الى حسم خالف 

احدث انقساما بني اخلبراء منذ عقود.
فقد راجعت جلنة تضم 41 عاملا من كل 
انحاء العالم بحوثا شملت 20 عاما حملاولة 
التأكد من ســـبب ما أطلق عليه »احداث 
االنقراض في العصر الطباشيري«. والذي 
خلق »بيئة جهنمية« قبل نحو 65 مليون 
عاما قضت على اكثر من نصف االنواع 

التي تعيش على كوكب االرض.
وكان الرأي العلمي انقسم على ما اذا 
كان هذا االندثار حدث بفعل سقوط نيزك 

أم بسبب نشاط بركاني في منطقة »فخاخ 
ديكان« وهـــي الهند حاليا حيث وقعت 
سلسلة من االنفجارات البركانية الكبيرة 

استمرت نحو 1.5 مليون سنة.
ووجدت الدراسة اجلديدة التي اجراها 
علماء مـــن اوروبا والواليـــات املتحدة 
واملكسيك وكندا واليابان ونشرت في دورية 
»ساينس« العلمية ان نيزكا عرضه 15 
كيلومترا ارتطم باالرض في شيكسولوب 
فيما يعرف االن باســـم »املكسيك« هو 

املسؤول عن هذه االحداث.
وقالت جوانا مورغان من كلية »امبريال 
كوليدج لندن« والتي شاركت في اعداد 
هذه املراجعة »لدينا االن ثقة كبيرة في 
ان كويكبا كان السبب في االنقراض الذي 

حدث في العصر الطباشيري. فقد ادى هذا 
الى اندالع نيران على نطاق واسع ووقوع 
زالزل زادت شدتها على 10 درجات على 
مقياس ريختر وحدوث انهيارات ارضية 

قارية وأمواج مد بحري عاتية«.
 ويعتقد ان هذا النيزك ضرب االرض 
بقوة تعادل مليارات اضعاف قوة القنبلة 

الذرية التي القيت على هيروشيما.
وقالت مورغان »املسمار االخير في 
نعش الديناصورات« جاء عندما طارت 
املادة فـــي اجلو حيث كســـت الكوكب 
)االرض( بالظالم وتســـبب في حدوث 
شـــتاء عاملي وقتل الكثيـــر من االنواع 
التي لم تستطع التكيف مع هذه البيئة 

اجلهنمية«.

عبداهلل الرويشدمحمد عبده
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