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  ـ التعبير األصح أنها تخرج من «حفرة» وتسقط في «دحديرة». 
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 أبواللطف  واحدتعالوا سولفوا بـ «الضريبة».

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 الحقيقة والشيطان

الشـــيطان   صحيح أن 
التفاصيـــل،  فـــي  يكمـــن 
حســـب القـــول املعروف، 
لكن الصحيح أكثر هو ان 
احلقيقة، أيضا، تكمن هناك. 
التي نطلقها في  فاألحكام 
بعض القضايا قد تشوبها 
العيوب وتبتعد عن جادة 
احلق واحلقيقـــة، متى ما 
جهلنا تفاصيـــل القضية 
أو تعمدنا تغييبها أو عدم 
البحث عنها، واكتفينا بقراءة 
العنوان أو أصغينا لطرف 

واحد من طرفي القضية.
التفاصيـــل ما قد    ففي 
ينطوي علـــى حقائق من 
شـــأنها أن تقلب الصورة 
العامـــة للقضيـــة، ورمبا 
يتحول املجرم إلى برئ بعد 
معرفة تفاصيل اجلرمية أو 
دوافع املجرم، غير أن السائد 
في ثقافتنا العربية التسرع 
في إطالق األحكام والتكاسل 
التفاصيل،  البحث عن  في 
لذا تعتمد سياسة «وكالة 
يقولون» على هذه الثقافة 

السائدة.
  يحدث أن يشكل املرء رأيا 
مبدئيا حول قضية ما، لكنه 
حني يبحث في تفاصيلها 
يتحول من الرأي األول إلى 
النقيض، فـــال تنزعج من 
إشـــهار رأيك اجلديد بعد 
وصولك إلى تفاصيل جديدة 
أســـهمت في ذلك التحول، 
ولعلها فرصة تقوم خاللها 
البحث  بتدريب ذاتك على 
والتقصي قبل إبداء الرأي. 
أثناء قيادة    فالســـرعة 
السيارة قد تدمر حياتك أما 
التسرع في إطالق األحكام 

فقد يدمر حياة اآلخرين.  

 وفاة البرلماني المصري كمال الشاذلي
  بعد صراع مع المرض 

 كبار رجال الدولة في مصر أثناء صالة اجلنازة على جثمان كمال الشاذلي 

 الدروز املوحدون خالل صالة عيد األضحى 

 غالف كتاب أوباما 

 القاهرةـ  د.ب.أ: ذكرت وسائل 
إعالم رسمية أن كمال الشاذلي 
املشـــرف العام علـــى املجالس 
القوميـــة املتخصصـــة وعضو 
مجلس الشعب عن دائرة الباجور 
في محافظة املنوفية شمال غرب 
القاهرة، توفي في ساعة مبكرة 
صباح امـــس بعد صراع طويل 

مع املرض.
  وكان السياسي الراحل يستعد 
خلوض االنتخابـــات البرملانية 
املقررة نهاية نوفمبر اجلاري على 
مقعد الفئات في دائرة الباجور 
الوطني  ضمن مرشحي احلزب 
الدميوقراطي احلاكم في مصر.

  ومنذ أيام سرت شائعة قوية 
تتحدث عن وفاة الشاذلي، لكن 
الشـــاذلي نفاها بنفسه، وتقدم 
بشـــكوى ضـــد منافســـه في 
االنتخابات باعتباره املســـؤول 

عن إطالق الشائعة.
الرئيس حســـنى    وقد تقدم 
مبارك، امس، مشـــيعي جنازة 
الســـيد كمال الشاذلي، وأقيمت 
الفقيد بعد  صالة اجلنازة على 

الظهر مبســـجد رابعة  صـــالة 
العدوية مبدينة نصر.

  وقد صافـــح الرئيس مبارك 
أسرة الفقيد وفى مقدمتهم جناله 
محمد ومعتز وقدم لهما واجب 

العزاء. 
  وشارك في تشييع اجلنازة 
كبار رجال الدولة، وفى مقدمتهم 
رؤساء مجالس الوزراء والشعب 
والشورى وشيخ األزهر وعدد 

الـــوزراء واحملافظني  كبير من 
السياســـية  والشـــخصيات 
والبرملانية من األحزاب املختلفة، 
إضافة إلى السيد جمال مبارك، 
العـــام املســـاعد، أمني  األمـــني 
السياســـات باحلـــزب الوطني 

الدميوقراطي.
الثرى في  الفقيد    وسيوارى 
مدافن األسرة بالباجور مبحافظة 

املنوفية.  

 عيد األضحى لدى الدروز .. صيام وقيام.. وال حج إلى مكة  

والوعظ الديني، ويعودون إلى 
منازلهم، ليبدأ بعدها رجال الدين 
في الطائفــــة تالوتهم اخلاصة 
للقرآن، والتفاسير التي توضح 
أسرار احلكمة اإللهية للرسالة 
الســــماوية، وهي نصوص من 
التراث اإلسالمي، تتعلق بقصص 
الزهــــاد والعبــــاد واملتصوفة 

املعتدلني. 

األنبياء التوحيديني اخلمســــة 
الكبار في التاريخ اإلنســــاني، 
إلى جانب نوح وموسى وعيسى 
ومحمــــد. ويبــــدأ االســــتعداد 
لالحتفال باألضحى عند الدروز 
في اليوم األول لشهر ذي احلجة، 
ويستمر حتى اليوم العاشر منه، 
حيث يتوافد أبناء الطائفة إلى 
اخللوات لسماع الشعر الروحي 

يعطى لإلمــــام دورا دينيا إلى 
جانب دوره السياسي، أي شرح 
حقائق الرسالة السماوية، إضافة 
اإلدارة  إلى توليه مســــؤولية 
السياسية لألمة. ويتزامن حلول 
عيد األضحى مع أداء املسلمني 
فريضة احلج إلى مكة املكرمة 
في استعادة لقصة النبي إبراهيم 
گ، الذي يعتبره الدروز أحد 

 بيروت ـ إيالف: يحظى عيد 
األضحى لدى طائفة املوحدين 
الــــدروز فــــي لبنــــان بأهمية 
دينيــــة خاصة ومميــــزة جدا، 
ناهيك عــــن قيمته االجتماعية 
الكبيرة. فالدروز يعتبرون من 
الطوائف اإلسالمية التي انشقت 
عن الدعوة اإلسماعيلية، خالل 
عهــــد اخلليفة الفاطمي احلاكم 
بأمر اهللا. وتعود اإلسماعيلية 
في جذورها إلى املذهب الشيعي، 
لكنها تتوقف عند اإلمام السادس 
جعفر الصادق، وتؤمن بإمامة 
ابنــــه إســــماعيل، بينما تؤمن 
الطائفة الشيعية باثني عشر 
إماما وآخرهم املهدي «املنتظر». 
وتتأســــس عقيدة الدروز على 
القرآن الكرمي وتفاسيره، تأثرا 
الشــــيعي االمامي،  باملنحــــى 
خصوصا أن االنقسام الرئيسي 
في اإلسالم يتمحور حول حتديد 
دور اإلمام، أي املذهب الســــني 
الذي يقول باقتصار دوره على 
اإلدارة السياسية لألمة وتنظيم 
شؤونها، واملذهب الشيعي الذي 

 كمال الشاذلي في كامل صحته 

 األمير وليام يعيد البهجة إلى بريطانيا: 
زواج ملكي في الربيع أو الصيف 

منذ سنوات تفيد بأنهما يوشكان 
على الزواج، لكنهما انفصال في 
أبريل عام ٢٠٠٧ بعد توقعات عن 
قرب زواجهما، إال أنهما حافظا 
علـــى صداقتهما قبل أن يعودا 
حبيبني مـــرة أخرى مع حلول 
نهاية العام ذاته. وكانت أنباء عن 
خطبة األمير ويليام من صديقته 
ميدلتون التي ســـمتها وسائل 
االعالم «وايتي (املنتظرة) كايت» 
لصبرها الطويل حتى الزواج، 
تصدرت الصحف البريطانية في 
أبريل املاضي بعدما نشر موقع 
اخباري أميركي على االنترنت 

خبرا عن حتديد موعد لذلك. 

أصبحا مخطوبني رســـميا في 
أكتوبـــر، أثناء عطلـــة خاصة 
أمضياهـــا في كينيـــا... وأبلغ 
امللكة واألعضاء  األمير ويليام 
القريبني منه في عائلته.. كذلك 
طلب األمير ويليام يد كايت من 
والدها». وسارع رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون الى 
االتصال باألمير وليام لتهنئته 
وأبدى سروره لهذا النبأ. وكانت 
العالقة بني األمير، وهو الثاني 
فـــي ترتيب واليـــة العهد بعد 
والده األمير تشالز، وخطيبته 
كايت وكالهمـــا ٢٨ عاما، بدأت 
عام ٢٠٠٣، فيما انتشرت اشاعات 

 لندن ـ عاصم علي
  في نبأ أعاد البهجة الى اململكة 
املتحدة الغارقة في سياســـات 
التقشف واألزمات االقتصادية، 
أعلنت العائلة املالكة في بريطانيا 
أن األمير ويليام جنل ولي العهد 
الراحلة  األمير تشالز واألميرة 
ديانـــا، خطب صديقته القدمية 
كايت ميدلتون التي كان التقاها 
للمرة األولى في جامعة سانت 
أندرو في اسكتلندا حيث درسا 
املنـــزل ذاته.  معا وأقامـــا في 
واتصلت «األنباء» مبكتب أمير 
ويلـــز الذي بات أشـــبه بخلية 
نحل نظرا الى العدد الهائل من 
اتصاالت االعالميني، وقال ناطق 
باســـمه إن األمير اتصل بوالد 
كايت للحصـــول على موافقته 
قبل اعالن نية جنله الزواج الذي 
سيحصل في لندن إما في ربيع 
أو صيف العام املقبل. وأضاف 
أن األمير وزوجته سيعيشـــان 
في شمال ويلز بعد زواجهما، إذ 
يخدم هناك حاليا طيارا مع قوات 
اجلو امللكية. كما قال ناطق باسم 
امللكة اليزابيث الثانية لـ «األنباء» 
إنها وزوجها دوق أدنبره «كانا 
سعيدين للغاية بعد سماعهما 
النبأ»، الفتا الى أن قصر باكنغهام 
ال يرغب فـــي االفصاح عن أي 

معلومات اضافية. 
  وجاء في بيان ملكتب األمير 
تشـــالز «كالرنس هاوس» إن 
«األمير ويليام واآلنسة ميدلتون 

 طلب يدها في عطلة بكينيا.. والزفاف بلندن 

 األمير وليام وخطيبته ميدلتون 

 أول كتاب أطفال ألوباما في األسواق 
 واشــــنطنـ  د.ب.أ: طرح الرئيس األميركي باراك أوباما أول كتاب 
أطفال من تأليفه في املكتبات امس الثالثاء، والذي ألقى فيه الضوء 

على أيام عمله السياسي واالقتصادي بأسلوب خفيف ومرح.
  يتضمن الكتاب اجلديد، الذي يحمل عنوان «أوف ذي آي سينج» 
«عنك أغني» ويستهدف األطفال في سن الثالثة أعوام فأكثر، صورة 
مرســــومة البنتيه ساشا (٩ أعوام) وماليا (١٢ عاما)، وهما تخطيان 
بخطى واســــعة عبر احلديقة بصحبة كلبهما املائي البرتغالي «بو»، 

وهو كلب مشهور يظهر غالبا في صور طفلتي البيت األبيض.
  ألف أوباما كتابه اجلديد، الذي أهداه إلى زوجته ميشيل، في صورة 
رســــالة مرحة إلى طفلتيه، يخبرهما فيها عن ١٣ شخصية أميركية 

«رائدة»، حسبما أظهرت مراجعات سابقة للكتاب.
  ومن بني هذه الشــــخصيات «الرائدة» الفنانــــة جورجيا أوكيفي 

والعالم ألبرت اينشتاين والعب كرة السلة جاكي روبنسون.
  حقق الكتابان الســــابقان ألوباما، وهما «درميز فروم ماي فاذر» 
(أحالم من أبي) و«أوداسيتي أوف هوب» (جرأة األمل)، أفضل املبيعات، 

حيث جنى منهما أرباحا تزيد على ٥ ماليني دوالر.
  ومن املقرر تخصيص عائدات بيع الكتاب اجلديد إلنشاء صندوق 
منح دراسية ألطفال جنود اجليش الذين قتلوا أو أصيبوا بإعاقات.

  يذكر أن حزب أوباما، وهو احلزب الدميوقراطي، مني بالهزمية في 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األميركي التي أجريت في وقت 
سابق الشهر اجلاري، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس األميركي 

جاهدا لتنشيط االقتصاد األميركي وإنهاء حربني. 

 البقاء هللا 
 محمد حسـن محمدـ  ٩٧ عاماـ  الرجال: الشـــعبـ  ديوان الكنادرةـ  
مقابل املعاهد اخلاصة ـ ت: ٩٧٤٤٤٧٠١ ـ النساء: السالم ـ ق٢ 

ـ ش٢٢٠ ـ م٣٠ ـ ت: ٢٥٢١٢٧٠٣.
  عبدالعزيـز محمـد ابراهيم الشـايجيـ  ٨٥ عامـــاـ  الرجال: النزهةـ  ق٣ـ  
ش٣٢ ـ م٦ ـ ت: ٢٢٥٢٣٦٨٠ ـ النســـاء: قرطبة ـ ق٤ ـ ش األول 

ـ م١٤٧ ـ ت: ٢٥٣٤١١٠٥.
  مندني إسماعيل محمد عليـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: غرب مشرفـ  ق٥ـ  مقابل 
أرض املعارضـ  مسجد جاسم محمد الوزانـ  ت: ٩٧٩٥٤٥٥٦ـ  

النساء: الرميثية ـ ق٩ ـ ش٩٤ ـ م١ ـ ت: ٢٥٦٢٤٧٥٥.
  سـيد حسني سيد مهدي سـيد علي ـ ٧١ عاما ـ الرجال: حسينية معرفي 

اجلديدةـ  شرقـ  خلف البنك الوطني الرئيسيـ  ت: ٦٦٦٠٠٧٥٣ 
ـ النساء: اجلابرية ـ ق١١ ـ ش٨ ـ م١ ـ ت: ٢٥٣١٣١٩٨.

  عيسى دور محمد صوار البلوشيـ  ٧٩ عاماـ  حسينية البلوشـ  اجلابرية 
ـ ق١١ ـ ش١٠٨ ـ ت: ٦٦٤٢٤٢٣٣ ـ ٦٦٦٥٥٧٦٦.

  دالل عبدالـرزاق أحمـد الهندي، زوجة محمـــد صالح الهنديـ  ٧١ عاما 
ـ الرجـــال: ضاحية عبداهللا الســـالم ـ ق٢ ـ ش٢٣ ـ م١٩ ـ ت: 
٩٩٦٦٥٩٥٨ ـ النســـاء: حطني ـ ق٤ ـ ش٤١٥ ـ م١٤ ـ الدفن بعد 

صالة العصر. 

 .. والشاذلي في آخر أيامه 

 اكتشاف ديناصور كان يعبر
  القارات باستعمال جناحيه  

ـ ايالف: اكتشــــف علماء   لندن 
ديناصورا بحجم زرافة كان قادرا 
على االقالع في اجلــــو والتحليق 
آالف الكيلومتــــرات. وقال العاملان 
مارك ويتون من جامعة بورتسموث 
البريطانيــــة وميخائيل حبيب من 
جامعة تشاتهام االميركية انهما درسا 
كيف كان هــــذا الديناصور يتغلب 
على جاذبية األرض بقواه البدنية. 
وتوصال الى انه كان يقلع باستخدام 
العضالت القوية لساقيه وذراعيه 
للدفع عن األرض على طريقة القفز 
بالزانة. وكان مبقدوره بعد اإلقالع 
ان يحلق مسافات شاسعة بل عابرة 
للقارات. ونقلــــت صحيفة الديلي 
تلغراف عــــن د. ويتون ان غالبية 

 ديناصور باألجنحة 

 ٤٠٠٠٠ قطعة أثرية 
في متحف بحريني 

 املنامةـ  وكاالت: أقدم الشاب 
البحريني علي مساعد على جمع 
واقتناء ٤٠ ألف قطعة من األدوات 
التي كانت تؤثث بيوتنا كعرب 
طوال الـ ١٠٠ سنة املاضية، حيث 
قضى ١٠ سنوات في جمع األشياء 
القدمية في متحفه الشــــخصي 
بداية من سيارته التي صنعت في 

سبعينيات القرن املاضي.
القــــدمي هو    ويقــــول علي: 
األصل لذا جتدني أقوم بشــــراء 
االستوديوهات القدمية مبا فيها 
مــــن صور وكاميــــرات، وكذلك 
القدمية  صالونــــات احلالقــــة 
والطابعات وكل شيء يعتبره 
النــــاس خــــردة وكراكيب أقوم 
أنــــه يبحث  بشــــرائه، مضيفا 
عمن يساعده على إدراج متحفه 
ضمن املتاحف الوطنية في مملكة 
البحرين فهو يتمنى أن يتوسع إال 
أن ضيق املكان وضيق ذات اليد 
يوقفان عجلة تقدمه. ويحتفظ 
علي مساعد ببطاقة زواج امللك 
فاروق وحفل تأبني الزعيم جمال 
عبدالناصر وبطاقات وبرقيات 
ومراسالت كثيرة بني زعماء عرب، 
معتبرا إياها إرثا سيأتي اليوم 
الذي يعرف الناس قيمته. ونفى 
مساعد أن يكون مصابا بـ «فوبيا 
التخلص من األشياء القدمية»، 
قائال إنه يحتفظ بها ألنه يرى 

أنها ثمينة. 

الطيور تقلع بالركض الكتســــاب 
سرعة متزايدة ثم القفز في الهواء 
قبل ان تصفق اجنحتها بشدة للبقاء 
في الهــــواء، أو حني تكون صغيرة 
فإنها قد تكتفي باالقالع في اجلو. 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥١ الفجر 
 ٦٫١٣ الشروق 

 ١١٫٣٣ الظهر 
 ٢٫٣٢ العصر 

 ٤٫٥٢ المغرب 
 ٦٫١٢ العشاء 

 جمعية بريطانية: 
الرجال.. يندثرون! 

 لندن ـ ســــي.إن.إن: يبدو أن 
الرجال هم اجلنــــس األضعف 
في نهايــــة املطاف، وفق بعض 
أكثر  أنهــــم  إذ  الطبيــــة،  اآلراء 
عرضة لألمراض واملوت املبكر، 
وكذلــــك لإلصابــــة بالذبحــــات 
القلبية والسمنة والسرطان، كما 
يعيشــــون نوعية حياة رديئة 
مقارنة بالنساء، ألنهم يكثرون من 
شرب الكحول وتدخني السجائر 

وتناول املأكوالت الضارة.
  ففــــي بريطانيا مثال، ميوت 
٤٢٪ من الرجال قبل أن يصلوا 
إلى ســــن ٧٥ عاما، وذلك مقابل 
٢٦٪ من النساء، وتعتبر أمراض 
القلب القاتل األول للرجال، ويليه 
مرض السرطان. وأوردت جمعية 
«منتدى صحة الرجال» أن على 
الذكور االهتمام أكثر بصحتهم 
وحياتهم ألنهــــم «ميوتون في 
سن مبكرة، ومن أمراض قابلة 
للمعاجلة أو ميكن الوقاية منها». 
وذكــــرت اجلمعيــــة أن الرجال 
يحاولون املكابرة على األوجاع 
واألمراض، ولذلك ميتنعون أو 
يتأخرون عــــن زيارة الطبيب، 
األمر الذي يفاقم الوضع، مشيرين 
إلــــى أن ٧٦٪ من ضحايا حاالت 
االنتحار هم من الرجال. وبحسب 
اجلمعية، فإن على الدول تعديل 
األنظمة الصحية بحيث تصبح 
«أكثر مالءمة» للرجال. كما توجه 
التي  النصائح  اجلمعية بعض 
اتباعها  الرجــــال  يتوجب على 
بانتظــــار حصــــول التعديالت 
الطبيــــة، ومنهــــا عــــدم إهمال 
مشــــاكلهم النفسية، واملواظبة 
على التمارين الرياضية وحتسني 

ظروف املنزل والعمل. 


