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يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ الپنتاغون يسعى لمنع جندي أميركي من نشر مذكراته عن أفغانستان.

ـ وهذا لو كان في بلد عربي لمنعته الحكومة حتى من »التثاؤب«.
الحكومة البريطانية تنوي بيع أثاث وزاراتها للحد من الديون.

ـ وإحنا ما شاء اهلل من يستلم أي قيادي في الحكومة المنصب إال قام ثاني يوم 
أبواللطفواحدوغير أثاث مكتبه وأثاث ثالثة أرباع المكاتب اللي يمه.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

المتأرجحون

التأرج���ح بني  حال���ة 
الس���خط والرض���ا حالة 
الش���خصية  مزمن���ة في 
العربية، فاإلنسان العربي 
حني يسخط على األوضاع 
في وطنه ويقرر الهجرة إلى 
بالد االغتراب يهيم هناك 
عشقا بوطنه وتذرف عينه 
الدمعات كلما تذكر الوطن 
البعيد، فنحن نتعامل مع 
احلي���اة وتفاصيلها مثل 
تعاملنا مع س���مك العوم، 
واملث���ل الش���عبي احمللي 
يق���ول »العوم���ه مأكولة 

ومذمومة«.
فأكثرن���ا عاجزون عن 
ضبط درجة الس���خط في 
شخصياتهم الناقمة، نتحدث 
عن منزلة الوالدين الرفيعة 
لدى االنسان وحني نغضب 
من شخص نتركه ونسب أباه 
وأمه، نهاجم مدن االسمنت 
والزجاج واالملنيوم ونتباكى 
على احلياة ف���ي الضيعة 
والقرية والصحراء وكأن 
العيش في بيوت الشعر أو 
الطني أو اخلشب أفضل من 

املنزل احلديث.
نلع���ن النفط ليل نهار 
ونحن نحصد خيره الوفير 
بكرة وأصيال، نأكل الفول 
ونسخر منه، ومثله األرز 
والفالفل والباجا العراقية 
الطعام  وس���ائر اش���كال 
العربي، نشتم الغرب ونلهث 
وراء منتجاته، نسخر من 
الهنود ونقبل على مشاهدة 
افالم البوليوود، نشكو من 
النفاق االجتماعي ونهرول 
إل���ى الديوانيات البعيدة، 
نقطف منافع احلاضر ونصر 
على وصف املاضي بالزمن 

اجلميل.. عجايب!

كالم مباشر 

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

التقيت ذات مرة في زيارة للواليات املتحدة شخصا 
من أصل باكستاني، قال في معرض حديث معه: »أمتنى 
لو أن لساني عربي، حتى أستمتع بقراءة القرآن الكرمي« 

قلت: »هل تستطيع القراءة بالعربية؟«.
فقال: »نعم«.

قلت: »إذن أنت تقرأ ولكن بصعوبة، ولك أجران، 
هذا مذكور في احلديث الشريف«، فقال: »لست أحتدث 

من هذا اجلانب، أريد أن أستمتع بتدفق املعاني الى ذهني بغير ترجمان، 
أفهمها وأتذوقها مثلما يحدث مع الشخص العربي، األمر مختلف«.

باألمس تذكرت حديثه مع ق����راءة هذه اآليات الكرمية: )الرحمن. علم 
القرآن. خلق اإلنس����ان. علمه البيان. الش����مس والقمر بحسبان. والنجم 
والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع امليزان. أال تطغوا في امليزان(، 
حاولت أن أقرأها بلهجة األخ الباكستاني، فتغير تسلسل املعاني في نفسي، 
األمر ال يتوقف على النطق ومخارج احلروف، فمثال عبارة )أال تطغوا في 
امليزان( جتمع أمامك كل ما يلحق كلمة الطغيان من معان سيئة، وتكون 
تلك املعاني رديفة ولصيقة باملعنى اجلليل األحق، وهو )...وأقيموا الوزن 
بالقس����ط وال تخسروا امليزان( فينتهي املطاف الى استقرار معنى وقيمة 
العدل في وجدان القارئ نظرا لوضوح الصورة، ومثل ذلك يقال عن الكثير 
من التش����بيهات القرآنية الوصفية )ذق إنك أنت العزيز الكرمي( وما فيه 
من تعريض بالكافر املتكبر، و)تبارك الذي نّزل الفرقان على عبده ليكون 
للعاملني نذيرا(، الضمير املس����تتر يشير الى صاحب اجلاللة، رب الكون، 
في صورة مهيبة يستش����عرها من يتذوق العب����ارة العربية، ومثلها تلك 
ي يغش����اه موج من فوقه موج  ّ الصورة املتحركة )أو كظلمات في بحر جلجُ
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها(، 
وص����ف متعدد اللقطات ومن عدة زوايا، يحقق الغرض من تلك الدقة في 
تصوي����ر حال التائه عن طريق الهداية )...ومن لم يجعل اهلل له نورا فما 
له من نور(. ان متكن اإلنس����ان العربي من تذوق بالغة القرآن الكرمي قد 
دفع بكثير من »العرب غير املسلمني« الى اإلكثار من قراءته بحثا عن متعة 
التعبير البليغ والوصف الرائع، مثل األديبة املسيحية مي زيادة التي كانت 
حتتفظ بنس����خة من القرآن الكرمي قرب مكان نومها، لكثرة ما تقرأه، وقد 
انتهى احلال باألديب د.طه حس����ني في سنواته األخيرة الى القول: »منذ 

فترة طويلة ال أقرأ إال القرآن الكرمي«.
إن للقرآن الكرمي فضال كبيرا في جمع هذه األمة على مرجعية أساسية، 
فبالرغم من كثرة اختالفات املسلمني إال أن القرآن الكرمي هو نقطة التقاء 
بينهم كنس����خة وحيدة ال ثاني لها، وهي تضاف الى توحدهم في مناسك 
احلج وبقية األركان، ما يعني وضع حد أدنى لفرص التباعد، مهما اشتدت 
اخلالفات، فاألركان اخلمسة هي محل إجماع بينهم، والقاسم املشترك فيها 

هو »القرآن الكرمي«، كلمة اهلل اخلالدة للبشرية جمعاء.

> > >

كلمة أخيرة: أرس����ل تاجر من أهل خراسان مع رجل هدايا وجوائز حملها 
الى مكة املكرمة وأعلن الرجل أن هذه اجلوائز هي ملن يحفظ القرآن الكرمي 
من أبناء قريش، فلم يتقدم إليه أحد، وشعر الناس باخلجل من تقصيرهم 
جتاه القرآن الكرمي، رجع التاجر ومعه الهدايا واجلوائز على أن يعود بها 
العام التالي، فلما جاء وجد العش����رات من أبناء قريش قد حفظوا القرآن 
الكرمي، ليس للجوائز ولكن بسبب تلك الهزة التي أحدثها ذلك اخلراساني 

في نفوسهم.
شكرا ألصحاب املبادرات التي نقرأها في تنظيم املسابقات حلفظ القرآن 
الكرمي والعناية بعلومه، واهلل نس����أل للقائم����ني عليها األجر واملثوبة.. 

آمني.

خاطرة

البقاء هلل
فاطمة عبداهلل أحمد الكندري � أرملة عباس محمد عباس � 60 عاما 
� الرجال: ديوان الكنادرة � الشعب � ت: 66985685، النساء: 

الرميثية � ق10 � ش أبوحنيفة � م35 � ت: 66279457.
سـارة جابر حسـن � أرملة مبارك س����لطان س����عيد � 78 عاما � 
الرج����ال: ضاحية عبداهلل املب����ارك � ق9 � ش909 � م16 � ت: 
65885885 � 67733090، النس����اء: القادسية � ق9 � ج96 � م7 

� ت: 22521361.
سلمى حمدان خلف الصليلي � أرملة عبدي بنيه العرف � 72 عاما � 
الرجال: قسائم العثمان � ق5 � ش1 � ج1 � م39 � ت: 99634339، 

النساء: القصر � ق1 � ش3 � م30 أزرق.
عبداهلل غلوم حيدر البلوشـي � 60 عاما � الرجال: صالة الدسمان � 
الروضة � ق2 � ش سليمان بوكحيل � ت: 99483587، النساء: 

السالم � ق1 � ش128 � م11 � ت: 99767691.
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز احلشاش � 29 عاما � الرجال: السرة � ق6 � 
ش5 � م15 � ت: 25315513 � 25234108، النساء: جنوب السرة 

� الشهداء � ق2 � ش201 � م73 � ت: 25234109.
خالد مزيد محمد الصبره العنزي � 98 عاما � الرجال: اجلهراء القدمية � 

ش عبداهلل بن جدعان � ق1 � ج4 � م1 � ت: 97333100، النساء: 
اجله����راء القدمية � ش عبداهلل ب����ن جدعان � ق2 � م34 قرب 

مسجد البسام � ت: 66664511.
حامد مطلق مطير مطر الرحيلي � 59 عاما � اجلهراء � القصر � ق1 � ش1 � 
م388 � أزرق 33 � ت: 99099235 � 99095848 � 67763337.

عبدالسـالم حسـن عبدالوهاب � 51 عاما � الرجال: األندلس � ق9 � 
ش5 � م207 � ت: 65994887، النساء: العقيلة � ق2 � ش220 

� م84 � ت: 99931339.
شريفة محمد حمد التركي � 23 عاما � الرجال: اجلابرية � ق5 � ش4 
� م495 � ت: 99994413 � 99002109، النساء: اجلابرية � ق10 

� ش101 � العمارة 92 � ت: 99079472.
حليمة صالح عيادة غيث � 75 عاما � الرجال: الروضة � ش أبوموسى 
األشعري � ق4 � م4 � ت: 99130730 � 22511144، النساء: صباح 

السالم � ق4 � ش31 � م31 � ت: 25527016.
سعد عوض صامل السربل اخلالدي � 39 عاما � الواحة � ق2 � ش10 � 
م1161 أزرق 16 � ت: 99856211 � 99441212 � الدفن بعد صالة 

العصر في مقبرة اجلهراء.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بعد كارثة 11 س����بتمبر 2001 التي متر 
علينا هذه األيام ذكراها التاس����عة والتي 
البعض بأحداث سبتمبر تزييفا  يسميها 
للواقع وتخفيفا مما حدث، كحال تسمية 
هزمية 67 بالنكس����ة وغزو الكويت املدمر 
بالدخول وكأنه باب قد طرق وفتح، التقتنا 
قناة اجلزيرة ومما قلناه آنذاك ان ما حدث 

زلزال فتح صندوق باندورا للشرور على عاملنا االسالمي سيطول 
الزم����ن حتى يتم غلقه هذا إذا اغلق اصال ولم يبق جرحا نازفا 

يكبر مع مرور الزمن.

> > >

لقد مرت تسع س����نوات عجاف على عاملنا االسالمي لم نر 
خاللها من التنظيم اإلرهابي الذي قام بذلك العمل اجلبان الذي 
قت����ل آالف االبرياء واآلمنني وجع����ل دول االرض تتكالب على 
أمتنا، اال كل »شر وقر« فمذابح هنا وتفجيرات هناك و99% من 
الضحايا مسلمون يقتلون من قبل التنظيم بحجة.. الدفاع عن 

االسالم واملسلمني!

> > >

ومازلت أذكر ردود الفعل اخلاطئة واملتعاطفة آنذاك مع فارس 
األمة اجلديد أس����امة بن الدن بعد أن قارب جنم فارسها اآلخر 
صدام حسني على األفول، وكيف نرجتي اخلير من جموع متجد 
الطغاة وتعز وتود االرهابيني، وتس����ير خلفهم بغفلة شديدة 
ليقودوه����ا من كارثة إلى كارثة وم����ن فاجعة إلى فاجعة ومن 

هزمية إلى هزمية تصدق ما تسمع وتكذب ما ترى؟!

> > >

إن الفكر القاعدي ليس مالذ األمة وحصنها احلصني ورجاله 
ليسوا آخر فرسانها بل هم أشر أعدائها حيث يعملون لتشطير 
دولنا ال دول اآلخرين وخلق احلروب األهلية فيها، فتفجيراتهم 
تفجر أوطاننا وتس����تبيح مواردنا وتخلق لنا أمة من األرامل 
وااليتام والثكالى، سنوات مرت ومازالت اجلراح نازفة ومازال 

البعض يتردد في إدانة ما يجب إدانته.

> > >

إننا بحاجة لوقفة قاسية مع النفس حملاسبة مضللي ومغرري 
وخادعي االمة ممن يوردونها املهالك حتت رايات حق يراد بها 
باطل، محولني احالمها إلى كوابيس وضعفها الى موت عبر نهج 
خلط االوراق الذي يجب ان نرفضه جميعا فجرمية قتل االبرياء 
في نيويورك، وقبلها غزو الكويت، ال تبررها وال تبرئها أحداث 
فلسطني فال ميكن ان يقبل العالم أو أي نظام عربي مببدأ عدم 

محاسبة مجرم لوجود مجرم آخر طليق.

> > >

آخر محطة: أخشى أننا بتنا أشبه بأمة جتلس في قطار يقوده 
جهالها ومضللوها ومتطرفوها الى الهاوية وسط ضجيج اعالمي 
ش����ديد يزدري العقل ويكره احلكمة، وكل يوم مير علينا دون 
تغيير ذلك املس����ار يقترب بنا من النهاية احملتومة، وال حول 

وال قوة إال باهلل.

بن الدن وصدام ليسا آخر الفرسان

4:11الفجر
11:44الظهر
3:15العصر

5:56المغرب
7:14العشاء

مواقيت الصالة

صفحة آراء ص12الصفحة األمنية ص6

الموريتانيون صاموا ثاني أيام عيد الفطر 
تعويضًا عن خطأ إفطارهم أول أيام رمضان

دراسة: ملحمة األوديسة اإلغريقية واقع ال خيال!

نواكش���وط � العربية: صام معظم املوريتانيني، اول من أمس السبت، 
ثاني أيام عيد الفطر املبارك، ولم يكن صيامهم في هذا اليوم اتباعا لسنة 
الرس���ول بصيام س���تة من ش���وال، بل من أجل تعويض اليوم األول من 
رمضان، بعد أن أعلنت جلنة مراقبة األهلة في موريتانيا، أنها تأكدت من 
رؤية الهالل مساء الثالثاء املوافق 10 أغسطس املاضي، بينما كانت جلنة 
مراقبة األهلة قد أكدت أن ش���هر رمضان بدأ ف���ي موريتانيا اخلميس 12 

أغسطس، بعد يوم من صوم معظم الدول اإلسالمية.
واعتذرت جلنة مراقبة األهلة في س���ابقة م���ن نوعها عن هذا اخلطأ، 
وقالت إنه بعد التحقيق في الرؤية األولى وبعد حتريات قامت بها للتأكد 
من ثبوت رؤية هالل رمضان مساء الثالثاء 10 أغسطس، في أماكن متفرقة 

من البالد، قررت مراجعة قرارها السابق.
 كما قررت اللجنة مراعاة ذلك واجتمعت ملراقبة هالل ش���وال مس���اء 
األربعاء املوافق الثامن من سبتمبر اجلاري )28 يوما بعد الصيام(، وطالبت 

املواطنني مبوافاتها بالرؤية عبر قضاة املقاطعات أو خطوط الهاتف.
ومع إعالن رؤية هالل ش���وال مس���اء اخلميس املاضي وأن الفطر هو 
يوم اجلمعة، يكون شهر رمضان في موريتانيا قد أمت الثالثني يوما، لكن 
بسبب اخلطأ الذي وقعت فيه جلنة مراقبة األهلة فإن املوريتانيني صاموا 
29 يوما فقط، فكان م���ن الواجب عليهم صيام يوم آخر لتعويض صيام 

غرة رمضان.

وكاالت: يقول فريق م����ن علماء اآلثار في 
اليونان إنهم اكتشفوا قصر أوليس »ملك إيثاكا« 
بطل امللحمة الشعرية اإلغريقية »األوديسة« في 

اجلزيرة اليوانية التي يحمل اسمها.
وإذا ثبتت صحة هذا االكتشاف فإنه يعني أن 
األسطورة اإلغريقية اخلالدة � وثانية امللحمتني 
اإلغريقيتني الش����هيرتني بعد اإللياذة � ليست 
اسطورة، وأن البطل اإلغريقي � صاحب حصان 
طروادة � قد سكن فعال هذه اجلزيرة الواقعة 

في الساحل الشمالي الغربي لليونان.
فبعد 30 قرنا من ع����ودة امللك أوليس إلى 
جزيرت����ه يقول باحثون ف����ي جامعة أيونينا 
اليوناني����ة انهم عثروا عل����ى أطالل بناية من 
ثالثة طوابق بسلم محفور في الصخر وكسر 
من الفخار، وبئر، وأن هذه البناية تعود للقرن 
الثامن قبل املي����الد، التي يعتقد أن ملك ايثاتا 

قد عاش فيه.
ويضي����ف هؤالء أن تفاصي����ل املبنى الذي 
اكتشفوه تتطابق متاما مع وصف هوميروس 
مؤلف امللحمة للقصر الشهير. ويشابه تصميم 
القصر � الذي قضى أس����تاذ اآلثار ثاناسيس 
بابادوبولوس 16 سنة في احلفر قبل اكتشافه � 
تصميمات قصور في مسينا وبايلوس ومواقع 
أثرية أخرى. وقوبل إعالن فريق البحث بارتياب 
العديد من االكادمييني الذين يعتقدون أن أوليس 

وغيره من أبطال ملحمة هوميروس هم مجرد 
ش����خصيات ابتدعها اخليال. ومما صعب من 
حتديد هوية املوق����ع األثري االرتياب فيما اذا 
كانت مملكة إيثاكا القدمي����ة في اجلزيرة هي 

نفسها التي حتمل االسم اآلن »إيثاكا«.
وكان الباحث البريطاني روبرت بتليستون 
قد أشار إلى أن وصف هوميروس للجزيرة التي 
كان أوليس ملكا عليها ال تشبه جزيرة إيثاكا 

املعاصرة، وإن موقع جزيرة هوميروس كان في 
شبه جزيرة باليكي ضمن جزيرة سيفالونيا. 
ويعتقد بتليس����تون أن باليكي كانت جزيرة 
يفصلها عن جسم سيفالونيا قناة ردمت فيما 
بعد بتراكم صخور ناجم عن حدوث زالزل في 
املنطقة. وكان بتلستون قد نشر نظريته املثيرة 
للجدل في كتابه »األوديسة مفككة: البحث عن 

إيثاكا هوميروس«

أغلى ساندويتش جبن في العالم بـ»تراب الذهب«

.. وأكبر لوح شوكوالته وزنه 4.4 أطنان
أ.ف.پ: حطم   � يريفان 
مصنع أرميني السبت رقما 
قياسيا جديدا عندما صنع 
أكبر لوح من الشوكوالته، 
بل���غ طول���ه 5.60 امت���ار 
وسماكته 25 سنتيمترا أما 

زنته فبلغت 4.4 أطنان.
وخالل حفل متلفز، عمد 
ممثلو موس���وعة غينيس 
لألرقام القياسية إلى تسجيل 
قياسات لوح الشوكوالته 
األس���ود أو املر، ليسلموا 
بعدها مديري مصنع »غراند 

كاندي« شهادة غينيس.
وأعلنت مديرة املصنع 
كارن فارداني���ان أن لوح 
الذي حطم  الش���وكوالته 
الرق���م القياس���ي، كان قد 
صنع مبناسبة العيد العاشر 

للمؤسسة.
أما الرقم القياسي السابق 
فكان قد سجله مصنع إيطالي 

مع لوح من الشوكوالته.

لن���دن � د.ب.أ: رمب���ا يقول 
الكثي���رون إن »األمر ليس أكثر 
من مجرد ساندويتش جنب«، ولكن 
هذا الس���اندوتش يحمل أهمية 
كبيرة بالنسبة للطباخ البريطاني 

الشهير مارتن بلونوس.
ويرغب الطباخ الشهير، الذي 
يظهر في برامج تليفزيونية، في 
تسجيل اسمه ضمن موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية إلعداده 
»أغل���ى س���اندويتش جنب في 

العالم«.
ويتكون الساندوتش »الثمني« 
من جنب الش���يدر ونبات الكمأة 
البيضاء وتراب الذهب. وذكرت 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أن بلونوس قدم خالل معرض 
للجنب في مدينة سومرس���يت، 
الس���اندوتش الذي يبلغ سعره 
110.59 جنيهات استرلينية )ما 

يعادل 134 يورو(.
وتقدم الطباخ الشهير بطلب 
إلدراج اسمه في موسوعة غينيس. 
وال يوجد حتى اآلن رقم قياسي 

خاص بأغلى ساندوتش جنب.

لوح الشوكوالته العمالق محاطا باالعالميني قبل اعالنه االكبر في العالم

مارتن بلونوس حامال ساندويتشه الذهبي

املوقع األثري قال علماء اآلثار اليونانيون إنه قصر ملك إيثاكا بطل امللحمة اإلغريقية األوديسة


