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 درس السنابل

 أنفـــع ما فـــي الغيوم 
أمطارها، وأغلى ما في احملار 
اللؤلؤ املخبوء في جوفه، 
وأروع ما في األشجار ثمارها 
وظاللهـــا، وأجمل ما لدى 
العصفور شدوه وتغريده، 
فال تكن طيرا صموتا، وال 
محارة مغلقة، وال شجرة بال 
أفياء وال قطوف، وال غيمة 
شحيحة بقطرها تعبر سماء 
الناس دون أن ترشرش ماء 

على أرضهم.
  العطاء جميـــل ولعله 
أجمل من األخذ وأكثر نبال، 
فقبل أن تســـأل اآلخرين 
عن حقوقـــك احرص على 
أن تعطيهـــم حقوقهم وأن 
تنزلهم منازلهـــم وإن لم 
املنزلة،  أو  يسألوك احلق 
ففي العطاء لذة ودهشـــة 
البذل  وجمال ونفع، وفي 
صيرورة ودميومة وعدل 
أكيد، فالشمس تدفق بالنور 
على البرية ال يفّرق شعاعها 
بني قصر فخيـــم أو كوخ 
حقير، وجداول املاء تطوف 
بني البساتني ال تسأل عن 

هوية الزروع.
  العطاء فطرة طبيعية 
وقد خلق اإلنسان من عطاء، 
فاحليامن تتســـابق فيما 
بينها لتعطي البويضة سر 
وجودها، ولوال عطاء باطن 
األرض ملا استقامت احلياة 
فوق ظهرها، أما الســـنابل 
فدرس من دروس الطبيعة 
حني تتجاوز السنبلة روعة 
إلى روعة السخاء  العطاء 
وهي تنحني للحاصدين في 

حلظة احلصاد. 

 أمانة

 منهجية التعذيب
 كتبت قبل شهر مقاال بعنوان 
يـــا وزارة  «العنـــف مرفوض 
الداخلية» وذكرت ان استخدام 
اســـلوب التعذيب واالكراه مع 
املتهمني هو اســـلوب مرفوض 
ومخالف للشـــرع والدســـتور 
والقانون، وقد حذرت من متادي 

وزارة الداخلية في اتخاذ هذا االسلوب وجعله منهجا 
في التعامل مع املتهمني.

  ولم مير شهر على ذلك املقال حتى وقعت حادثة 
قتل مواطن كويتـــي حتت التعذيب من قبل رجال 
املباحث وحدث ما كنا نخشـــاه وحذرنا منه.. الن 
اخلطأ ال يولد اال خطأ واملكابرة على الباطل واالصرار 
عليه من اعظم الفســـاد، ولكن لنتســـاءل: ما الذي 
يجعل احلكومة ووزارة الداخلية على اخلصوص 
تتمادى وتصر على اخلطأ وتكابر على التجاوزات؟ 
انهـــم اعضاء مجلس االمة احلكوميون منهم الذين 
استطاعوا ولالسف ان يقيدوا مبدأ املساءلة املستحقة 
ويبصموا بالعشرة للحكومة على احلق والباطل بل 
واالدهى من ذلك ان مجلس االمة في جلســـته يوم 
امس قام بتشكيل جلنة حتقيق في الواقعة تتكون 
من ثالثة اعضاء حكوميني من اصل خمســـة اي ان 
نتيجة التحقيق محسومة لصالح وزير الداخلية، 

وستذكرون ما اقول لكم.
  ان منهجية العنف والتعذيب هي التي تستحق 
املساءلة السياسية وأحتدى وزير الداخلية وقيادات 
الـــوزارة ان ينفوا قيام اجهزة الوزارة مبمارســـة 
التعذيب والعنـــف النتزاع االعترافات من املتهمني 
فوزير الداخلية ال يســـتطيع ان ينكر ذلك، وعليه 
يجب ان تكون املساءلة على هذه املنهجية اما بالنسبة 
ملوضوع قتيل االحمدي فنتيجة االستجواب محسومة 
بأغلبية حكومية بدعمها تقرير جلنة حتقيق ببصمة 

حكومية.
  لقد آن االوان ان يقوم مجلس االمة بتقدمي تشريع 
بإحلاق االدارة العامة لالدلة اجلنائية بالنيابة العامة 
حتـــى يعطي ضمانة اكثـــر للمتهمني، خاصة ممن 
يعذبـــون من قبل الداخلية ومـــن تنتهك كرامتهم، 
ولالسف هناك من متارس معه اعمال الاخالقية فيها 
انتهاك للعرض، كل ذلك محاكاة لالنظمة القمعية 
والبوليسية في العصور الظالمية مع جتاهل االساليب 
احلديثة التي يستطيع رجل األمن انتزاع اعترافات 
من املتهم دون ان يهدر كرامته او يحط من اعتباره 

وقيمته.
  وختاما اذكركم بأن االســـتجواب سيقدم لوزير 
الداخلية اليوم، وتذكروا حجم النواب احلكوميني 
للرد عليه والوقوف ضده وهو ما ذكرته في مقالي 

السابق.. وااليام بيننا.. وستذكرون ما اقول لكم. 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٢٠ الفجر 
 ٦٫٤٤ الشروق 

 ١١٫٥٧ الظهر 
 ٢٫٥١ العصر 

 ٥٫١٠  المغرب 
 ٦٫٣١ العشاء 

 البقاء هللا 
 شـهد عبداهللا محمد العالطي ـ ١٧ عاما 
ـ مدينة ســـعد العبـــداهللاـ  ق٨ـ  
ـ  ـ م٧٨ ـ ت: ٩٩٦٤٢٦٢٤  ش٧١٥ 

.٩٧٦٠٦٦٦٤
  علي سـعد مطر املاجـدي ـ ٦٤ عاما ـ 
الرجال: اجلهـــراء ـ خيمة العزاء 
بجانب ســـنترال اجلهـــراء ـ ت: 
٦٧٠٠١١٧٥ ـ النساء: الواحة ـ ق٣ 

ـ ش٢ ـ م٢٩ ـ ت: ٩٤٠٩٧٤٢٤.
  محمد ابراهيم سـالم العبيد ـ ٩١ عاما ـ 
ـ غرب  العبداهللا  الرجال: مبارك 
مشرف ـ ق٣ ـ ش٣٠٤ ـ م٣٣ ـ ت: 
٢٥٣٧٥٢٨٠ـ  النساء: اجلابريةـ  ق٥ 

ـ ش١٠١ ـ م٥٠٩ ـ ت: ٦٠٠٣٠٠١١.
  أحمد مصطفى جاسم بودي ـ ٤٥ عاما ـ 
الرجال: ديوان بودي ـ الشامية ـ 
ق٦ـ  شارع عبداهللا املجرن الرومي 
ـ م٢٣ـ  ت: ٢٤٨٢٣٠٠١ـ  ٢٤٨٢٣٠٠٢ 

ـ النساء: ضاحية عبداهللا السالم 
ـ ق١ ـ شـــارع صنعاء ـ م٤٣ ـ ت: 

.٢٢٥٢١٤٤٤
  محمـد ضاوي راضي النصافيـ  ٨٦ عاماـ  
العارضية ـ ق١١ ـ ش٤ ـ ج٤ ـ م١٢ 
ـ ت: ٩٩٦٢٥١٥٨ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
  علـي كاظم علـي الصالـح ـ ٧٥ عاما ـ 
الرجال: الدعيةـ  مسجد البحارنة 
ـ ت: ٩٩٧٧١١٣١ـ  ٩٩٢٢١١٦١ـ  النساء: 
العمرية ـ ق١ ـ الشارع اخلامس ـ 
م١ـ  ت: ٦٧٧٠٠٣٤٣ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
  عبدالرحمن موسـى عبدالرحمن الوادي ـ 
١٩ عامـــاـ  الرجـــال: العدانـ  ق٢ 
ـ ش٥٩ ـ م٢٧ ـ ت: ٦٦٥٢٤٢٦٢ ـ 
النساء: الظهر ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م٦٣ 

ـ ت: ٢٣٨٤٩٥٣٠ 

 الصفحة األمنية
   ص ١٠ و١١  

     صفحة آراء  ص ٣٧

 المرزوق: درجة الحرارة 
اليوم وغدًا.. صفر

 استعاد عافيته
   بعد زرع ٨ أعضاء

   في بطنه

 ٧٥٠ ألف نسخة مبيعات كتاب 
الشيخ العريفي «نهاية العالم»

 يتناول عالمات الساعة 

 توقع الباحث الفلكي الكويتي 
عادل املـــرزوق انخفاض درجة 
احلرارة اليوم وغد اجلمعة إلى 
درجة الصفر وقال ان برد البطني 
سيدخل السبت منتصف الشهر 
اجلاري ومعـــه نوء النعامي مع 
احتمال سقوط رذاذ  من املطر. 

 بكنيـ  يو.بي.آي: خضع 
صيني اصيب بتجلط الوريد 
البابـــي الكبـــدي جلراحة 
الستبدال ٨ أعضاء في بطنه 
بأخرى وهو االن يستعيد 

عافيته.
  وأفادت وســـائل إعالم 
صينية أن هونغ ديلونغ 
(٣٨ عامـــا) كان قد أصيب 
في سبتمبر الفائت بتجلط 
الكبـــدي  البابي  الوريـــد 
وخضــع جلراحة استغرقت 
١٣ ســــاعة في ٣١ ديسمبر 
لزراعــــــــة  الفائـــــــت 
بنكرياس وطحال وأمعاء 
ومعدة وقولـــون وزائدة 
واثنـــى عشـــر وأشـــارت 
إلـــى ان هونغ يتعافى في 
مستشفى شيانغيا حيث 

اجريت اجلراحة.
  وقـــال الطبيب اجلراح 
الذي أجـــرى العملية هي 
جيجون إنه بعـــد ١٠ أيام 
يعد وضع هونغ «مستقرا» 
الطعام  وميكنـــه تنـــاول 

السائل حاليا.
  وهونغ هو ثاني شخص 
جتـــرى له زراعـــة لكامل 
اعضاء بطنـــه بنجاح في 

آسيا. 

 بلغت مبيعات كتاب «نهاية العالم» للمؤلف الشيخ 
الدكتور محمد العريفي ٧٥٠ ألف نســـخة في عام واحد، 
مبعنى بيع نسخة كل ثالثني ثانية، فيما حصل الكتاب 
علـــى املركز األول من بني الكتـــب العربية التي صدرت 

خالل عام ٢٠١٠.
  وُيباع الكتاب الذي اصدرته دار نشر بالرياض بسعر 
خيري هو ١٦ رياال، وهو مجلد  يحتوي على ٤٠٠ صفحة 
بالوان فاخرة، وقد  قرأه وقّدم له جمع من كبار العلماء 
واملشـــايخ، وُترجم الكتاب خالل عام واحد لست لغات، 
هي: اإلجنليزية واالوردو والتركية والكردية والفارسية 
والفرنسية.ويتناول الكتاب عالمات الساعة، وهو مدعم 

بالصور، ويحوي اخلريطة التي يسير فيها الدجال. 

 عادل املرزوق 

 الشيخ د. محمد العريفي 

 باحث بحريني يبتكر «كرسي شرعي» 
  للمصلين من أصحاب األعذار 

 املنامة ـ العربية: ابتكر 
البحريني د.أحمد  الباحث 
الساعي مساعد مدير أبحاث 
النانو تكنولوجي بجامعة 
البحرين كرسيا للمصلني 
من أصحاب األعذار سجله 
كبـــراءة اختراع في املانيا 

كونه األول من نوعه.
الســـاعي «أن    واوضح 
الفكرة جاءت عندما تعرض 
فـــي ركبته مما  إلصابـــة 
اضطره للصالة على كرسي 
كباقي أصحـــاب األعذار، 
الذي  ولكن نظرا لإلحراج 
أصابه وهو يقف متقدما في 
صفوف املصلني في املسجد، 
ابتكر كرســـيا يتوافق مع 

األحكام الشرعية.
  ويضيف أنه قام باالتصال مبكتب لتسجيل براءات االختراع 
في أوروبا واملوجود في املانيا حتديدا، ومن ثم ذهب إلى شركة 
كبيرة في الصني لتنفيذه، لعدم وجود غايته في املصانع والورش 
املتواجدة في البحرين، ثم مت تطوير الفكرة إلى أن أصبحت بهذا 
الشكل احلالي. وذكر الساعي أنه أحضر مجموعة من النماذج إلى 

البحرين والقت إقباال كبيرا 
من قبل املصلني على الكراسي 
أنه  في املساجد، وبخاصة 
مت تصميمه بطريقة مريحة 
حتقق للمصلي الصالة مع 
اجلماعة وهـــو واقف على 
اخلـــط، وذلـــك أفضل من 
الصالة على الكرسي العادي 
والتي جتعل املصلي يتقدم 
بخطـــوات عـــن الصف ما 
يسبب له حالة من اإلحراج. 
وعن مزيد من تفاصيل مزايا 
النموذج الكرسي املتطور قال 
الكرسي  إنه صمم  الساعي 
لتكون جلسته من اإلسفنج 
الوزن  املريح، وهو خفيف 
ومصنـــوع مـــن احلديد، 

وجلسته السفلى قابلة للطي في حالة اجللوس.
  ويسعى د.أحمد الســـاعي لنشر كرسيه في منطقة اخلليج 
العربية كخطوة أولى قبل نشره عامليا، وهو يعكف حاليا على 
تطوير كرسي الصالة في احلرم املكي الذي سيحمل على شكل 
حقيبة، مع إضافة بعض اخلدمـــات إليه للوصول الى الفائدة 

القصوى. 

 سجل براءة اختراعه في ألمانيا ونفذه في الصين

 كراسي خاصة ألصحاب األعذار 

 ميالد طفلة في ٢٠١١/١/١١
   عند الساعة الـ ١ و١١ دقيقة

 دنفرـ  يو.بي.آي: ولدت طفلة في مدينة دنفر األميركية 
في تاريخ مميز جدا هو ٢٠١١/١/١١ وفي ساعة مميزة أيضا 

هي ١ و١١ دقيقة.
  وذكرت وسائل اإلعالم في املدينة ان الطفلة «آني آالن» 
قد تكبر لتصبح متخصصة في الرياضيات أو خبيرة في 
األرقام بعد حصول مصادفة جعلت من تاريخ ميالدها 

رقما مميزا جدا.
  وأشـــارت قناة «دنفر» التلفزيونيـــة ان الرقم واحد 
ليس جديدا على العائلة ونقلت عن الوالدين جوسلني 
وتايســـون آالن قولهما ان لديهما قبل الطفلة اجلديدة 
طفل ذكر يدعى ليفي ولد قبل سنتني في ٢٨ أكتوبر عند 

الساعة ١ و١١ دقيقة أيضا.
  وقال الزوجان «انهما ال يعلمان ماذا تعني هذه املصادفة 
ورمبا يكون للرقمـــني ١ و١١ ارتباط ما بعائلتنا». وأكدا 

انهما لن ينسيا أبدا في أي وقت ولد طفالهما. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 عمرو موسى: الجامعة شاهد ما شافش حاجة!

  ـ وما الجديد بالموضوع؟!
 توتر سياسي عالي في لبنان وتونس ومصر.

  ـ اهللا يستر!
 أبواللطف  واحد


