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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 منظمة «كّتاب الشرق األوسط» تبحث حرية الرأي في المنطقة.

  ـ .. تماما كمن يبحث عن إبرة في كومة قش.
 

 «الداخلية»: ١٥٩٥١ مخالفة مرورية في العيد.
  ـ يعني بمعادلة بسيطة مع عدد المسافرين تكون الحسبة مخالفة لكل 

 أبواللطف  واحدشخص صامد بالديرة بالعطلة.

 كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 جنوب السودان والتجربة الماليزية مع انفصال سنغافورة 
 انفصـــال جنوب الســـودان هو 
حصيلة ســـتني عاما من املمارسات 
اخلاطئة التي بدأت قبل ذلك في عهد 
االستعمار البريطاني وتوالت عليها 
أنظمة (صالح ســـالم يقمع التمرد، 
نظام يســـاري يحقق هدنة مؤقتة، 
نظام شيوعي يفلت منه الزمام، نظام 
إسالمي ـ قومي يتخبط في اإلدارة، 
وصوال إلى العهد احلالي الذي أفاض 
اإلنـــاء في دارفـــور واجلنوب معا) 
القاسم املشـــترك بينهم جميعا هو 
الفشل في ايصال اخلدمات األساسية 
الى املواطنني في الشمال واجلنوب، 
وإذا كانت سيطرة اجليش تنفع في 
اجلزء الشمالي فليس هذا هو احلال مع 
جنوب تدعمه دول مجاورة وهيئات 

تبشيرية دولية.
  اليوم االنفصال صار قاب قوسني أو 
أدنى، ومن احلكمة ان يتأمل أصحاب 
املاليزية  التجربة  فـــي  الرأي هناك 
مع ســـنغافورة حينما تقبلوا فكرة 
انفصالها عام ١٩٦٤ وانطلقت الدولتان 
في سباق تنموي استفاد منه شعبا 
البلدين، ولـــو انهما اختارا الصراع 
املسلح او احلرب الباردة ملا وصلتا 

الى ما هما عليه اآلن من اجنازات.
  األهم مـــن اجلنوب ـ بالنســـبة 
للخرطومـ  هو الشمال ودارفور، وكل 
مواطن في بلد مترامي األطراف، فلتكن 
هذه فرصة مراجعة شاملة تتجاوز 
أسلوب العناد الذي يضاعف اخلسائر، 

والبكاء على اللنب املسكوب.
  لقد جنحت جمعيـــات خيرية في 
استقطاب املاليني من الشعوب األفريقية 
الى اإلسالم عبر مخيمات طبية لعالج 
العمـــى ال تفرق بني الناس حســـب 
دينهم، وآبار تروي القرى بغير سؤال 
للشاربني عن هوياتهم، ومدارس تضم 
أطفال القرى املســـلمة ومعهم تالميذ 
مســـيحيون، بهذا النهج تقبلت تلك 
الشعوب الدين االسالمي، ويؤسفنا ان 
تعجز دولة لديها من الطاقات الرسمية 
ما يفوق تلك اجلمعيات آالف املرات.

  كلمة أخيرة:
  س: هل هذا الكون أزلي أم له بداية 

ونهاية؟
  ج: حتى مطلع سنة ١٩٢٠ كان القول 
بأزلية الكون شـــائعا حتى عارضه 
الفلكـــي األميركي ف. أم. ســـاليفر 

وأثبت ان معظم 
التـــي  املجـــرات 
رصدها لعشرين 
عاما متغيرة في 
واملوقع،  احلجم 
الفلكي  ثم تبعه 
ادوين  األميركي 
هيـــل الـــذي أكد 

ظاهرة توسع الكون من خالل رصد 
٣٢ مجرة وحتديده لسرعاتها وأبعاد 

قياساتها.
  س: ثم ماذا؟

  ج: ألبرت آينشتاين، أصابه الذعر 
عندما وصل الى نتيجة «الكون الذي 
نعيش فيه يتمدد وهو غير ثابت وقد 
ينكمش» أوصلته الى هذه النتيجة 
نظريته النســـبية، وهي تخالف ما 
كان يعتقـــده، حاول نقضها بإدخال 
معامل رياضي أسماه «الثابت الكوني» 
ثم عـــاد واعترف بأنه ارتكب خطأه 
العلمي األكبر في حياته وكانت مقولته 
الشهيرة «الكون ال يعرف الثبات».

  س: من غيره؟
  ج: كثيرون.. الروســـي ألكسندر 
فريدمان، وليام دي ليستر البريطاني، 
وحتى امللحـــد أدنغتون الذي جاهد 
إلثبات أزلية الكون تقبل رأي توملان 
في «االنفجار الكبير» الذي بدأت به 

اخلليقة.
  س: مـــا هـــو هـــذا «االنفجـــار 

الكبير»؟
  ج: أسماه القرآن الكرمي «الفتق» 
فقال تعالى: (أو لم ير الذين كفروا 
الســـماوات واألرض كانتا رتقا  أن 
ففتقناهما، وجعلنا من املاء كل شيء 
حي أفال يؤمنون)، وقال عن توسع 
الكون: (والســـماء بنيناها بأيد وإنا 
ملوسعون)، وقال: (يوم نطوي السماء 
كطي الســـجل للكتب، كما بدأنا أول 

خلق نعيده).
  س: التسلسل من الفتق الى الدخان 
ثم تكوين وتشكيل األرض واألجرام، 

كل هذا مفصل في القرآن الكرمي؟
الذي سينتقل  الشـــكل    ج: حتى 
اليه الكون بعد شكله احلالي (يوم 
تبدل األرض غير األرض والسماوات، 
القهار) واملجال  الواحد  وبرزوا هللا 
ال يتسع هنا لعرض صفات األرض 

والسماء اجلديدة. 

 محطات

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 من قتل أول عالم ذرة عربي؟!
 كرر قبل مدة الزميل أحمد املســـلماني في 
برنامجه الشائق «الطبعة األولى» ما كتبه عدد 
من كبار الكتاب املصريني كاألستاذ عادل حمود 
وغيره من أن عالم الذرة املصري يحيى املشد 
الذي اغتيل في باريس عام ١٩٨٠ لم يكن أول 
عالم ذرة عربي يتم اغتياله بل ســـبقته عاملة 
الذرة املصرية سميرة موسى التي توفيت في 
حادث ســـيارة بالواليات املتحدة عام ٥٢ ومت 

االدعاء بأن للموساد يدا في قتلها.

< < <  

  واحلقيقة أن سميرة موسى لم تكن عاملة 
ذرة بل كانت رغم تفوقها مختصة باألشــــعة 
السينية في مستشفى القصر العيني، أما عالم 
الذرة املصري والعربي «األول» والذي يحتاج 
الى إعادة النظر في أسباب وفاته الغامضة وهو 
لم يتجاوز الـ ٢٩ من عمره فهو د.إسماعيل أحمد 
أدهم املولود عام ١٩١١ من أب مصري ذي أصول 
تركيــــة وأم أملانية والذي حاز عام ١٩٣١ وهو 
في العشرين من عمره الدكتوراه في الفيزياء 
الذرية من موسكو وقام بالتدريس في جامعاتها 
وكان عضوا في مجمع علومها ثم مدرسا في 
جامعة أتاتورك التركية قبل أن يســــتقر في 
مصر منتصف الثالثينيات ويعرفه الناس عبر 

العديد من مؤلفاته األدبية والعلمية.

< < <  

  وفي عـــام ١٩٤٠ بدأ جمع كبار علماء الذرة 
في العالم للبدء في مشروع «منهاتن» األميركي 
لصنع القنبلة النووية وفي نفس العام كانت 
طائرات هتلر تغـــزو بريطانيا وقوات رومل 
تكتسح شمال افريقيا وتدق أبواب االسكندرية 
التي هجرها أهلها وانتقل اليها باملقابل الدكتور 
الشاب إسماعيل أدهم ليستقبل كما قيل اجلنرال 
رومل حال وصوله وينتقل من هناك إلى برلني 
التـــي كان على تواصل معها للمشـــاركة في 

املشروع النووي النازي.
  وفي العدد ٣٦٦ من مجلة «الرسالة» املصرية 
الشهيرة الصادر في ١٩٤٠/٧/٨ ينتقل د.أدهم 
من الكتابـــة األدبية املعتادة الى مقال احتل ٤ 
صفحات ملـــيء باملعادالت الفيزيائية املعقدة 
العلمية أســـماه «الذرة وبناؤها  واملعلومات 
الكهربائي» وقد كتبه الدكتور ـ لســـوء حظه 
 THE ELECTRICAL لرمبـــاـ  باإلجنليزي كذلك
STRACTURE OF THE ATOM ذكر ضمنه أن ما 
وصل إليه العالم األملاني «هينزنبرغ» قد أثبته 
هو في معامل البحث العلمي في موسكو قبله 
بسنوات، وأن ما أعلنه البروفيسور الروسي 
«سكوبلزن» عام ١٩٣٨ ينسجم مع مبادئ الفيزياء 

احلديثة التي أثبتها د.أدهم 
عام ١٩٣٣.

< < <  

  لم مير على ذلك املقال 
«القاتل» إال أيام قليلة حتى 
أعلن عن وفاة د.إسماعيل 
أحمد أدهم غرقا على ساحل 

«جليم» باالسكندرية وهو لم يبلغ ٢٩ عاما، 
وقيل انه وجدت في جيبه رسالة يعلن فيها 
انتحاره ويطلب حرق جثته وتشريح مخه، 
ومعروف أن دعوى االنتحار هي أقدم وأشهر 
وسائل االغتيال املخابراتي وكان الغريب أن 
الرســــالة لم يبللها ماء البحر وهي في جيب 
معطفه كما أن من يريد حرق جسده وتشريح 
دماغه ال يلقي نفسه في البحر حيث قد تختفي 
اجلثة أو تأكلها األســــماك وقد أعلن شــــقيقه 
د.إبراهيم أدهم أن جميع أوراق وكتب وأبحاث 
د.إسماعيل ومنها ٣ كتب في الفيزياء والذرة 
قد اختفت في ظروف غامضة وال يعرف مكانها 

أحد.

< < <  

  إن عدم تسليط الضوء على مقتل أول عالم 
ذرة عربـــي قد تكون له أســـباب عدة منها أن 
انتحاره أو قتله قد مت قبل ٥ سنوات من إلقاء 
القنبلة الذرية على اليابان، لذا لم يعلم أحد في 
مصر أهمية علوم الذرة التي كتب عنها د.أدهم، 
كذلك كان د.أدهم قد أصدر كتابا أســـماه «ملاذا 
أنا ملحد» فيما بعد كتب الفيلسوف البريطاني 
برتراند رسل كتابا بنفس العنوان – مما جعل 
كثيرين يرون في فاجعته وهو شـــاب صغير 

عقابا ربانيا له ال يصح النقاش حوله..

< < <  

  آخر محطة: (١) املعلومات السابقة لم يتطرق 
إليها أحد في مصر من قبل، لذا نرجو أن يعاد 

فتح ذلك امللف للحقيقة وللتاريخ.
  (٢) أتى في نفس عدد مجلة الرسالة الصادر 
عام ١٩٤٠ مقال مترجم ملستشـــرق بريطاني 
حتدث فيه عن وحدة أمة العرب التي لم يبلغ 
عدد سكانها آنذاك ٥٤٫٥ مليونا مقسمة كاآلتي 
والحظ نسبة عدد سكان الكويت على سبيل 
املثال مقارنة مع البحرين وقطر وعمان: مصر 
(١٥ مليونا)، الســـعودية (٥ ماليني)، العراق 
(٣٫٥ ماليني)، سورية (٣ ماليني)، لبنان (٩٠٠ 
ألف)، الكويت (٥٠ ألفا)، البحرين (١٢٠ ألفا)، 
قطر (١٥٠ ألفا)، عمان (٥٠٠ ألف)، األردن (٣٠٠ 

ألف)، فلسطني (١٫٥ مليون).. الخ 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٤  الفجر 
 ٦٫١٦  الشروق 

 ١١٫٣٤  الظهر 
 ٢٫٣١  العصر 

 ٤٫٥١  المغرب 
 ٦٫١١  العشاء 

 رجعان سعد رجعان املعوشرجي ـ ٦١ عاما ـ الرجال: اليرموك 
ـ ق٣ ـ الشـــارع األول ـ ج٢ ـ م٢١ ـ ت: ٩٩٤٠٧٧٤٠ ـ 
٢٥٣٣٦٢٤٠، النساء: الشعب ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٢٢ ـ ت: 

.٢٢٦١٤٦٧٦
  محمد عبداحملسن محمد حمد العتيقيـ  ٦٤ عاماـ  الرجال: الفيحاء 
ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٨ ـ ديـــوان العتيقي ـ ت: ٩٩٨٨٠٠٩٠، 

النساء: مشرف ـ ق٢ ـ ش٦ ـ م٣٤ ـ ت: ٢٥٣٨٠١١٢.
  هيـا عويضـة الهاجريـ  ٨٠ عاماـ  املنقفـ  ق٣ـ  ش٦ـ  م٩ـ  

ت: ٩٩٠٣٨٢٨٠ ـ ٩٩٠١٣٠١٩.
  محمد باقر شـعبان اشـكناني ـ ٧٧ عاما ـ الرجال: احلسينية 
االشكنانية ـ ميدان حولي ـ ت: ٦٦٢٠٦٨٨٨، النساء: 

السالم ـ ق٣ ـ ش٣١٠ ـ م٢٠ ـ ت: ٦٧٠٦٦٣٧٧.
  أحمد راشد محمد الرشدانـ  ٦٨ عاماـ  الرجال: الدسمةـ  ق١ـ  
ش١٨ـ  م١ـ  ت: ٩٩٦٢١٣٦٣ـ  ٢٢٥٢١٥٩٨، النساء: الدسمة 

ـ ق١ ـ ش الكوفة ـ م٦ ـ ت: ٢٢٥٣٢٥٤٠.
  فهـد هايف حمدان غريب العازمـي ـ ٥١ عاما ـ الدوحة ـ ق٤ ـ 
ش الثانـــي ـ م١٥ ـ ت: ٦٦٠١٠٦٦٢ ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
  قاسم برده أحمدـ  ٧٤ عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  احلسينية 
العباســـيةـ  ت: ٦٦٦٤٣١٢٠، النساء: بيانـ  ق٩ـ  ج٢ 

ـ م٢٠ ـ ت: ٩٩٣٦١٧٤٤.
  عهود باتل بطيحان بوثنتنيـ  ١٧ عاماـ  الرجال: العمريةـ  ق٤ 
ـ مقابل مشـــتل العمرية ـ ت: ٦٦٦٨٢٤٦٤ ـ النساء: 
عبداهللا املبارك ـ ق٨ ـ ش٨١٠ ـ م١٣ ـ ت: ٢٤٣٦٠٧٥٠ 

ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 القمر تعامد على الكعبة المشرفة
  والظاهرة تتكرر الخميس المقبل 

 العجيري: درجات الحرارة تنخفض إلى ٨ 
األسبوع المقبل واألمطار بداية ديسمبر 

 محمد الدشيش
الفلكي    قال اخلبيـــر 
انه  العجيري  د.صالـــح 
ســـيصبح لزامـــا على 
املواطنني واملقيمني ارتداء 
املالبس الشتوية مع نهاية 

الشهر اجلاري.
  واشار الى ان درجات 
احلرارة املتوقعة ستصل 
الى ٨ درجات مئوية بدءا 
من مطلع االسبوع املقبل، 
الســـيما أن الرياح التي 
البالد رياح  ستتأثر بها 

شمالية باردة.
  واضاف د.العجيري في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان البرودة الشديدة نسبيا 
ســـتبدأ مع نهاية شهر 

ديسمبر املقبل.
إلى أن درجات    ولفت 

احلرارة ســـتصل الى درجة أو اقل حتى الصفر في بعض االحيان 
خاصة في املناطق البرية. 

  وحـــول موسم االمطار وموعد هطولها قال د.العجيري: من املرجح 
ان يبدأ موسم االمطار في اخلامس من ديسمبر املقبـــل وان تكون 

غزيـــرة في بعـــض االحيــان. 

 مكةـ  وكاالت: اعلنت اجلمعية الفلكية في جدة تعامد القمر على الكعبة 
املشـــرفة في بيت اهللا احلرام في مكة املكرمة اول من امس وســـيعود 

القمر ويتعامد مـــرة اخـــرى اخلميـــس املقبــل.
  وقال رئيس اجلمعية م.ماجد ابو زاهرة ان احلسابات الفلكية حلركة 
القمر حول االرض اظهرت ان القمر تعامد على الكعبة املشـــرفة مساء 

اول من امس رابع ايام عيد االضحى.
  واضاف «ويعود القمر، ويتعامد مرة اخرى نهاية نفس االســـبوع 

فجر اخلميس املقبل».
  واوضح ابو زاهرة ان ظاهرة تعامد االجرام الســـماوية كالشـــمس 
والقمر والكواكب على الكعبة املشرفة تؤكد على دقة احلساب الفلكي 
لتحديـــد حركة ومواقع تلـــك االجرام في قبة الســـماء بدقة متناهية، 
ويستفاد من ظاهرة التعامد للقاطنني في دول اخلليج العربي واملنطقة 
العربية ودول العالم حيث ميكنهم بطريقة ســـهلة خالية من التعقيد 
مـــن معرفة اجتاه القبلة عند النظر الى القمر في حلظة التعامد، فذلك 

االجتاه هو اجتاه القبلة.
  يشـــار الى ان هذا التعامد يعد الثاني في اقل من شـــهر، اذ تكررت 
الظاهرة في آخر ذي القعدة املاضي، وسيشهد املتواجدون داخل احلرم 

املكي القمر في منتصف السماء. 

 د.صالح العجيري 

 ناصر الفراعنة  محمد بن الذيب  خليل الشبرمي 

 أعلن مساندته البن الذيب ونشرها عبر موقعه 

 هجائية جديدة للفراعنة
  تصف الشبرمي بشاعر «بابا وماما» 

 دخل الشاعر السعودي ناصر الفراعنة طرفا ثالثا 
في مسلسل الهجاء املتبادل الذي دارت احداثه بني 
الشاعرين القطريني محمد بن الذيب والشاعر خليل 
الشبرمي في وقت ســـابق. وجاء دخول الفراعنة 
حسبما ذكر موقع الوئام االلكتروني بقصيدة مكونة 
من ٤٣ بيتا غلـــب عليها طابع الرمزية واعلن من 
خاللها مناصرته للشـــاعر محمد بن الذيب، فيما 
تضمنت قصيدته هجاء للشاعر خليل الشبرمي، 

واصفا اياه فيها بشاعر «بابا وماما».
  وقام الشاعر الذي خرج من املنافسات النهائية 

في برنامج «شاعر املليون» بنشر قصيدته مبقطع 
صوتي عبر موقعه الرسمي، وجرى تداولها على 

نطاق واسع ثالث ايام العيد.
  يذكر ان الفراعنة سبق ان وجه قصيدة هجائية 
الذعة الحد اعضاء جلنة التحكيم في «شاعر املليون» 
والقاها عبر منبر التنشيط السياحي بحائل قبل 
اكثـــر من عام، في حني جـــاءت قصيدته االخيرة 
بعد عدة اشهر من قصيدة الشبرمي الفائز بجائزة 
«شـــاعر املليون» والتي هجا فيها زميله القطري 

محمد بن الذيب. 


