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جانب من االعتصام

آسيوية عشقت كفيلها المواطن
فخططت لالرتباط به  بالسحر

«ڤيروس» غامض يثير جدًال في جدة عثر في غرفتها على أدوات شعوذة

هاني الظفيري
مكن قـــارئ للقرآن الكـــرمي مواطنًا 
من فك ســـحر وافدة آسيوية كما ساعد 
قارئ القرآن الكرمي املواطن الى اكتشاف 
ادوات ســـحر وشـــعوذة فيمـــا اقرت 
 اآلســـيـوية بـانـهـا مـغرمــــة بكفـيـلـها

وكـانـت مستعدة لفعل اي شيء مقابل 
ان تتزوج به.

ووفـــق مصـــدر امني فـــان مواطنا 

اصطحب خادمته اآلســـيوية الى مخفر 
تيماء وأشار املصدر إلى أن املواطن شعر 
بأمور غريبة حتـــدث داخل منزله ولم 
يجد لهذه االمور تفسيرا ما جعله يخبر 
احد اقاربه والذي اوصاه باالســـتعانة 
بقـــارئ للقرآن الكـــرمي وحينما حضر 
 املقرئ اكتشف وجود سحر لتتم مواجهة
اآلســـيوية والتي اعترفت بانها هي من 

فعلت السحر.

دبيـ  العربية.نت: أثار حرف في تسمية ڤيروس غامض انتقل 
من اخلرفان في منطقة قرب الطائف إلى اإلنســـان، ســـجاال بني 

مديرية الشؤون الصحية ومجلس بلدي جدة.
ومتسكت الشؤون الصحية بأن املرض الناجم عن الڤيروس 
املذكور يسمى «حمى اخلرمة»، لكن املجلس البلدي في جدة يصر 
على أن التسمية الصحية هي «حمى اخلمرة» وليس «اخلرمة»، 

بحسب تقرير نشرته صحيفة «احلياة» اول من امس.
وشددت مديرية الشؤون الصحية على أن الڤيروس ظهر سنة 
١٩٩٤، وأصاب ٦ أشـــخاص في محافظة «اخلرمة» قرب الطائف، 
وأصاب أخيرا ٤ أشخاص، وأكدت أنه ال صلة لهذا املرض بكارثة 
السيول التي ضربت جدة نهاية العام املاضي. ويتمسك املجلس 
البلدي، على لسان عضوه د.حسني البار، بأن مستشارا سعوديا 
لوزيري الصحة السابقني ســـمى الڤيروس بعد درسه وحتليل 
عيناته في أميركا «حمى اخلمرة»، نسبة إلى قرية اخلمرة جنوب 

جدة.

لعل أبرز حدث في مجلس 
٢٠٠٩ هو جناح أربع نائبات 
كأول مـــرة لدخـــول عنصر 
نسائي في البرملان، واجلميع 
يعلم أن الظروف السياسية 
التي مرت بهـــا البالد وحالة 

اليأس العام والفشل احلكومي في مواجهة األزمات 
في السابق وحب التغيير دفعت الكثير من الناس 
إلى التفكير في العنصر النســـائي لعل وعسى 
أن تتحسن األوضاع، ناهيك بالطبع عن الدعم 
الالمحدود من قبل احلكومة ومواليها للنســـاء 

بشتى الوسائل.
إن من املعيب أن يتكلم املثقفون واملتعلمون 
بأن التغيير والتطوير مرتبط باجلنس البشري، 
فالذكر يعني الفشل والنجاح يرتبط باألنثى، وال 
أعتقد أنهم مؤمنون بهذا املبدأ وهناك عبارة ُأريَد 
تسويقها للناس وهي «خلونا جنرب احلرمي» 
وكأن مســـتقبل البلد وتنميته وتطويره حقل 
جتارب، وبعد مرور ســـبعة شهور على دخول 
العنصر النسائي ملجلس األمة ثبت مبا ال يدعو 
للشك أن كل الدعاية التي استخدمت للترويج 
للنســـاء كانت مجرد فرقعات إعالمية كشـــفها 
الواقع املرير للنائبات املثيرات للجدل بأدائهن 

داخل املجلس. 
فـــال أعتقد أن يختلف معنا أي مراقب في أن 
النائبات هن حكوميات من طراز فريد فتجدهن 
ال إرادة مســـتقلة لهن عـــن التوجه احلكومي، 
فنائبـــة الغيت خلاطر عيونهـــا جلنة حتقيق 
برملانية واخرى تتهم بالتزوير وواحدة تدخل 
جلنة برملانية بعد أن هاجمت إنشاءها إلفشالها 
والقضاء عليها بل إن إحداهن قالت إنها لو خرجت 
من املجلس فاخلسارة ملجلس األمة بخروجها، 
وطلبت عدم تسييس السياسة كأول مصطلح 
سياســـي في القرن اجلديد، وال ننسى النائبة 
التي بكت من أول هجوم عليها من أحد النواب، 
ناهيك عن ظهور إحدى النائبات ومؤيدة سابقة 
لها في إحـــدى الفضائيات بجدال عقيم وألفاظ 
غريبـــة بينهما باإلضافة إلى التذمر الشـــعبي 
العارم من أن النائبات أطلقن وعودا انتخابية 
لهم ولكنهن لم يوفني بها وكان آخرها موضوع 

القروض.
إذن التجربة النسائية وكبداية ال تبّشر باخلير 
ولكن لننتظر ونَر املزيد لنعلم املعنى احلقيقي 
لكلمة نائبات، هل هي جمع نائبة وهي من تنوب 

عن األمة أم هي جمع نائبة وهي املصيبة؟

النائبات!

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

الســـلطات  قبـــل هيمنة 
املركزية فـــي مختلف الدول 
كانت العصبة القبلية تشكل 
قوام التنظيمات القبائلية التي 
كانت توفر احلماية والعيش 
ألفرادها قبل ان تتحول هذه 
املتطلبات األساسية في حياة 
إلى السلطة املركزية  الناس 
في الدولة التي صارت وحدها 
مصدر توفير األمن والعيش 
الذي أسهم  للمواطنني. األمر 
القبلية  العصبـــة  بتراخـــي 

لصالح املواطنة.
في شـــتى بقـــاع األرض 
سارع العديد من أبناء القبائل 
العربية وغيـــر العربية إلى 
االنضواء حتت لـــواء الدول 
بصفة املواطنة. فتركوا حياة 
الترحال وسكنوا القرى واملدن 
واحلواضر، وعوضا عن األعمال 
املرتبطة بالعيش في الصحراء 
أو اجلبال أو السهول انخرطوا 
في وظائف وأنشطة توفرها 
الدولة املركزية كمثل األجهزة 
األمنية أو سواها من املؤسسات 

املدنية األخرى.
في صحراء اجلزيرة العربية 
لم تشذ القبائل البدوية عن هذه 
الطبيعة البشرية، ولم تتمترس 
في خندق «املمانعة» بل سارع 
أفرادها بعزمية وإصرار على 
قبول صفة املواطنة واالنضمام 
الى احلواضر في مختلف الدول 
املركزية بصفتهم مواطنني في 
هذه الدولة أو تلك، ال بصفتهم 

أبناء قبائل.
حدث ذلك عندما تخلى البدو 
عن مغازل الســـدو لينسجوا 

ألوطانهم أثوابا جديدة.

الممانعون الجدد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

اعتصام جمعية القانون احتجاجًا على عدم إدراج
مطالبها على جدول أعمال  مجلس «الحقوق»

عبده والماجد وعبدالمجيد ويارا وفدوى يتغنون بأوبريت «الجنادرية»
مفرح الشمري

اعتمدت اللجنة العليا املنظمة الوبريت 
الذين  اجلنادرية ٢٠١٠ اســـماء املطربني 
سيؤدون لوحاته العشر التي كتبها الشاعر 
السعودي ســـاري بعد ان اسندت مهمة 
تلحينه للمطرب ماجد املهندس وجاءت 
االسماء كالتالي: فنان العرب محمد عبده، 

املطرب الكبير راشد املاجد، املطرب الكبير 
عبداملجيد عبداهللا، املطربة اللبنانية يارا، 
املطربة املغربية فدوى املالكي، باالضافة 
الى ملحن االوبريت ماجد املهندس الذي 
يسابق الزمن لالنتهاء من عملية تركيب 
العشـــر  املوســـيقى للوحات االوبريت 
التي ســـتتناول اجنازات الوطن في عهد 

خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز واملتمثلة في دعم التعليم 
وتفعيل دور املرأة الســـعودية باالضافة 
الجناز القوات املسلحة في حماية تراب 
اململكة العربية السعودية من اي تدخل 

سافر على اراضيها.
وبخصوص حقوق تنفيذ ونقل االوبريت 

تلفزيونيا اشارت املصادر الى ان املشاورات 
 MBC قائمة بني عدة محطات، وان محطة
هي االقرب للفوز بنقله بعد متيزها الواضح 
بتنفيذ اوبريت اجلنادرية العام املاضي الذي 
حمل عنوان «وطن الشموس» الذي كتب 
 كلماته الشاعر االمير بدر بن عبداحملسن

وصاغ أحلانه د.عبدالرب ادريس.

آالء خليفة
نظمت جمعية القانون بكلية احلقوق بجامعة 
الكويت اعتصاما سلميا امام مبنى الكلية قبيل عقد 
اجتماع مجلس الكلية بساعة واحدة، واكد رئيس 
اجلمعية خالد املطيري ان هناك عدة مطالبات طالبية 
جلمعية القانون قدمتها الهيئات االدارية السابقة ولم 

تؤخذ بعني االعتبار وذهب ضحيتها الطلبة.
وبعد عرض تلك املطالبات خالل االعتصام اعلن 
املطيري استنكاره استبعاد مجلس الكلية ملطالبات 
اجلمعية من جدول اعمال اجتماعهم امس مناشدا 
عمادة الكلية عــــدم جتاهل جمعية القانون املمثل 
الشرعي لطلبة وطالبات كلية احلقوق. واكد املطيري 
ان اجلمعية ستتخذ خطوات في االيام القليلة املقبلة 
منها التوجه ملقابلة مدير اجلامعة واملطالبة بتفعيل 
املطالب االكادميية الى ابعد مدى ومن ثم لقاء الوزيرة. 
هذا وأعلن خالل االعتصام انه في حال عدم مناقشة 
مطالب جمعية القانون حتى يوم االربعاء املقبل، 
ستتوجه اجلمعية الى مكتب سمو رئيس مجلس 

الوزراء لعرض مطالب اجلمعية.


