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 كتائب األرواح

 يخنق الضيق صدر سعاد 
وتبدو وكأنهــــا متر مبرحلة 
اكتئاب، فكلمــــا نظمت حفال 
املقربات، اشتعل  لصديقاتها 
اخلالف بني هند وسلوى، أعز 
صديقتني لها، وتبادلتا نظرات 
االزدراء فيمــــا بينهما، األمر 
الذي تسبب لسعاد في احلزن 
الشديد، فهي حتبهما حبا جما 
وليس مبقدورها إرضاء واحدة 

على حساب األخرى.
  هند على نقيض سلوى، 
فكل واحــــدة منهما لها طابع 
نفسي مختلف، وذلك ما يفسر 
نفورهما من بعضهما، فاألرواح، 
حسب احلديث الشريف «جنود 
مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف»، انها 
كيمياء النفس البشرية التي 
قد متيل أو تنفر من شخص 
دون سواه، ولذا قيل ان احلب 
من أول نظرة، وقد أثبت العلم 
صحة هذه املقولة العاطفية.

  تستطيع سعاد ان جتمع 
األبدان في مكان واحد لكنها ال 
تستطيع اجلمع بني األرواح، 
وكان ينبغي عليها ان تدرك سر 
النفس البشرية التي تنطوي 
علــــى تناقضــــات وتفاصيل 
ومالمح معقدة كثيرة، فملمح 
من روح سعاد مييل الى روح 
هند، وملمح آخر يتوافق وروح 
سلوى، وليس في ذلك تناقض 
اال مبقدار التناقضات التي تعج 
في داخل أرواحنا املثقلة مبا 

فيها.

 «طوفة عروق»

 ابحث عن «اإلخوان»!
 ما يحدث اليوم في األقطار العربية، هو 
حراك سياسي طبيعي من أجل التعبير، ولكن 
تسارع وتيرة األحداث والظروف، وامتدادها 
من السودان لتصل أصداؤها الى اجلزائر، ثم 
اشـــتعالها في تونس وانتقالها الى األردن، 
وصوال الى ما جرى ويجري في العزيزة مصر، 
كل هذا يدفعنا الى التأمل والبحث عن األيدي 

اخلفية احملركة التي تقف وراء هذه األحداث املتسارعة.
  هذا االيقاع املتســـارع لألحداث أوضح لـــي مبا ال يدع مجاال 
للشـــك ان هناك أيدي خفية جلماعة االخوان املسلمني، هي التي 
حترك الشـــارع العربي اآلن، فهذه اجلماعة عبر التاريخ تنتهج 
سياســـة محددة وترتكز على دعامة رئيســـية في عملها وهي: 
«الغاية تبرر الوســـيلة»، فال مانع من التحالف مع الشيطان من 
أجـــل ان أحقق أهدافي، هذه هي ركائزها ومبادئ عملها، وهذا ما 
حدث منذ السبعينيات والثمانينيات، فقد حتالفوا مع الشيطان 
(القوى االستعمارية الكبرى) من أجل حتقيق مآربهم. وهكذا مت 
توظيفهم جيدا لســـلب مكتسبات األمة العربية، ولوال أحداث ١١ 
ســـبتمبر التي كانت مبثابة الشرارة األولى ملطاردتهم في أنحاء 
العالـــم كله ملا كان ممكنا الســـيطرة عليهم وعلى اإلرهاب الذي 
ميارســـونه في كل أنحاء العالم، ورغم انه مت احلد من نشاطهم 
وضبـــط كثير من عناصرهـــم، اال ان هذا ال يعني انه مت القضاء 
عليهم، فخالياهم نائمة مازالـــت تتربص بنا، وتنتظر ان حتني 
الفرصة، وعندما جـــاءت ها هم يعودون اليوم في ثياب أخرى، 
مستغلني تعطش الناس للحريات، وحتسني مستويات املعيشة 
ومكافحة الفساد، فإذا بهم ينفخون النيران ويؤججون الشارع، 
مستغلني ان كل هذه املشكالت متثل بيئة خصبة لنمو شعاراتهم 

وترويج أفكارهم وحتقيق أجنداتهم اخلاصة.
  مـــا يجري إذن من هذه الفئة في اخلارج، يدفعنا الى االنتباه 
هنا في الداخل، ألننا بعد ان نرصد كل مشـــاكلنا وهمومنا جند 
بالفعل انهم كامنون خلفها، يزودونها «بوقود شبابي»، يربونه 
في معسكراتهم التي يضفون عليها سمة «التربوية»، وينضجونه 
فـــي االحتاد الطالبي باجلامعة، وصوال بعـــد ذلك الى توزيعهم 
على مواقـــع وأماكن العمل املؤثرة في حياتنـــا، كاحتاد العمال 
والنقابات وجمعيات النفع العام، والتعاونيات ومجلس األمة.. 

كل يوم تفريخ!
  علينـــا ان ننتبه وال ننتظر حتى نراهم يتمادون أكثر وأكثر، 

بشكل يهدد نسيجنا االجتماعي واستقرارنا السياسي.
  لننتبه الى التحالفات واألجندات اخلاصة مهما كبر أصحابها او 
صغروا، فبتحالفاتهم مع بعضهم ومع الشيطان يتهدد استقرارنا 
ويتعرض مجتمعنا املتسامح الى هزات عنيفة ال حتمد عقباها!

  نحن لسنا مبعزل عما يجري في األقطار العربية على أيدي هؤالء، 
وعلينا ان نعي ما يحدث وانعكاساته على دولتنا الصغيرة!

  .. والعبرة ملن يتعظ! 

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 أمانة

 ورطة النواب الحكوميين
 تقرير جلنة التحقيـــق البرملانية في واقعة قتل 
املواطن محمد املطيري، جاء على خالف ما يشـــتهي 
نواب احلكومة ومؤيدوها، فبالرغم من ان اللجنة قد 
أثبتت في نهاية التقرير أنها لم تثبت رأيا سياســـيا 
محددا من الواقعة اال ان التقرير كان مليئا باحلقائق 
والعبارات التي فيها ادانة واضحة وصريحة لوزير 
الداخلية مع حتميله املسؤولية بشكل قاطع ال يقبل 

الشك، وإليك عزيزي القارئ هذه املقتطفات من تقرير اللجنة والتي تدين 
الوزير وحتمله املسؤولية بشكل مباشر:

  أوال: جاء فـــي التقرير أن املواطن محمد املطيري قد تعرض للتعذيب 
والضـــرب بأحد اجلواخير على أيدي رجال املباحـــث «في غياب الرقابة 
والتوجيـــه واملتابعة مـــن الوزارة» وهذا نص صريح فـــي ادانة الوزارة 

وحتميل الوزير املسؤولية كاملة.
  ثانيا: جاء في التقرير عبارة في غاية االهمية واخلطورة وهي «اتخاذ 

الضرب والتعذيب وسيلة البتزاز املعلومات وتصفية احلسابات».
  ثالثـــا: أثبت تقرير اللجنة وجود تقرير طبي صادر عن االدارة العامة 

لالدلة اجلنائية يثبت أن الوفاة كانت بسبب الضرب والتعذيب.
  رابعـــا: ولعل اهم فقرة جاءت في التقرير صريحة باالدانة هي الفقرة 
التالية «تبني للجنة ان البيان الذي تاله وزير الداخلية امام املجلس جاء 
فيه العديد من املغالطات خصوصا فيما يتعلق بأن املجني عليه قاوم القوة 
عند القبض عليه وان وفاته كانت طبيعية وان ما ذكره الوزير من سجله 
اجلنائي ينقصه بعض الدقة، اذ لم يرد في سجله ما يشير الى انه يتاجر 
باخلمور واملمنوعات، وهذا يحمل الوزير واركان وزارته مسؤولية ما جاء 
من معلومات مغلوطة في البيان وحتميلهم تبعات ما حدث للمجني عليه 
وما صاحب ذلك من تداعيـــات» وهذه العبارة فيها نص صريح بتحميل 

الوزير املسؤولية عن تبعات ما حدث للمواطن محمد املطيري.
  خامسا: ولعل آخر العبارات املهمة والتي هي مبثابة رصاصة الرحمة 
في حتميل الوزير املسؤولية في النص اآلتي «تبني وجود اهمال وقصور 
في العديد من جوانب عمـــل املباحث اجلنائية، والقصور واالهمال هذان 
ينسحبان على القيادات العليا لعدم متابعتها لهذه القضية» فتأمل كلمات 
قصور واهمال تتحمله القيادات العليـــا، فأي ادانة اكبر من ذلك للوزير 

وقياداته؟!
  وبعد هذه األدلة الصريحة في إدانة الوزير وحتميله مسؤولية ما حدث 
بشكل مباشر ال غبش فيه، ماذا ســـيقول االعضاء الذين ربطوا مواقفهم 
بتقرير اللجنة؟ كيف ســـيخرجون كل هذه احلقائـــق؟ ما الطريقة التي 
ســـيتملصون بها بعد هذا الكم الهائل من املعلومات التي اوردها التقرير 
عن جتاوزات وخروقات اجهزة وزارة الداخلية؟ ان مصداقية هؤالء النواب 
على احملك اآلن وهم في وضع ال يحســـدون عليه ولعلهم اآلن ميارسون 
ضغوطا كبيرة على احلكومة من اجل اجراء تعديل وزاري ســـريع يرفع 
احلرج عنهم لو قدم االستجواب النهم في النهاية مضطرون للوقوف مع 
احلكومـــة وحلس جميع تصريحاتهم وتعهداتهم الن والءهم االعمى، في 
النهايـــة، للحكومة وهو مقدم على كل املبادئ واملثل، انهم فعال في ورطة 

كبيرة.. فهل سيخرجون منها؟ 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من البالد  

أمـــس. هذا وشـــهد يـــوم أمس 
سقوط أمطار غزيرة في شمال 
الكويت خاصة منطقتي العبدلي 
واجلهراء، كما أضاء البرق سماء 
الكويت مرات عديدة مع توقعات 
بســـقوط املزيد من األمطار في 

مناطق أخرى من البالد.

سوف تتحول اليوم الى شمالية 
شـــرقية وهو ما يؤدي الى عدم 

رصد غبار. 
  وحذر العجيـــري من ارتياد 
البحر تزامنا مـــع األجواء غير 
املستقرة، مشيرا إلى ان ارتفاع 
موج البحر وصـــل إلى ٧ أمتار 

 أمير زكي
الفلكي د.صالح    قال اخلبير 
العجيري ان الغبار الذي تأثرت به 
البالد يوم أمس عائد الى الرياح 
اجلنوبية الشرقية والتي بلغت 
سرعتها ٤٥كم/ساعة، مشيرا الى 
الشـــرقية  الرياح اجلنوبية  ان 

  وأوضـــح أنه مـــن احملتمل 
أن تســـتقبل مستشفيات جدة 
املقبلـــة حاالت  الفتـــرة  خالل 
الذي تشـــهده  جراء االحتجاز 
بعض األحياء ومنها مستشفى 
امللك عبدالعزيز ومركز األورام، 
حيـــث باتت أقســـام الطوارئ 
جاهزة للتعامـــل مع أي حادث 

ال قدر اهللا. 

بداية هطول األمطار «صفراء». 
وأكد الشريف على جاهزية جميع 
مستشفيات احملافظة وفتح املجال 
الســـتقبال أي حاالت طارئة قد 

حتدث ال قدر اهللا.
  وأضاف أن مراكز صحية في 
جدة أحيطـــت بها املياه من كل 
جانب، لكنها لم تصل إلى درجة 

الضرر وهللا احلمد.

الدور السفلي مبستشفى جامعة 
امللك عبدالعزيز في تأجيل إجراء 
كل العمليـــات املقـــررة صباح 

أمس.
   وقال مدير الشؤون الصحية 
مبحافظة جـــدة املكلف د.تركي 
الشريف ان صحة جدة لم تعلن 
حتى اآلن عن احلالة احلمراء في 
احملافظة وانها التزال كما هي منذ 

وقت مبكر.
  وفي ظل هذه األجواء، طالب 
«مدني جـــدة» احملتجزين في 
الشـــوارع بالصعـــود لألدوار 
العليا نظرا لقدوم ســـيول من 
شرق احملافظة، فيما انقطع التيار 
الكهربائي عن عـــدد عن أحياء 

وسط احملافظة.
   وتسببت السيول التي طمرت 

 جدةـ  وكاالت: شهدت محافظة 
جدة أمس هطول أمطار غزيرة 
مصحوبة بزوابع رعدية مع ارتفاع 
منسوب املياه في الشوارع بشكل 
كبير وسط استنفار جهات اإلنقاذ 
واإلسعاف. وباشرت طائرتان من 
قوات الدفاع املدني حاالت إخالء 
وإنقاذ ٥٠ محتجزا في عدة أحياء، 
حيث نقلت بعضهم إلى مستشفى 
جامعة امللك عبدالعزيز. وحسب 
«سبق» قال قائد طيران الدفاع 
اللواء محمد احلربي ان  املدني 
العمليات اجلوية التزال مستمرة، 
فيما تشير معلومات إلى وجود 

محتجزين بشارع فلسطني.
  وقـــال مدير الدفـــاع املدني 
بجدة العميـــد عبداهللا جداوي 
ان ١٢ قاربا مطاطيا مع غواصيها 
قامت بعمليات إجالء مواطنني في 
األحياء الشرقية من احملافظة، 
بينها ٦ قوارب متت االستعانة 
بها من حرس احلدود مبنطقة 

مكة املكرمة مع غواصني.
  ونفى جداوي أن تكون هناك 
وفيات حتـــى اآلن وال إصابات 
جـــراء األمطار الغزيـــرة التي 

ضربت مدينة جدة أمس.
  وضرب ســـيل حي قويزة 
شرق احملافظة، فيما التزال ٢٣ 
معلمة محتجزات داخل مدرسة 
ثانوية في ظل انقطاع جميع 
الســـبل التموينية عنهم منذ 

 إماراتي يخرج حيًا من سيارته
   بعد ساعتين تحت شاحنة ٥٠ طنًا

 اإلمـــارات ـ وكاالت: التقطت هذه الصـــورة في إمارة رأس 
اخليمة االثنني، أثناء وجود الشـــاب اإلماراتي أحمد الشـــحي 
(٢٥ عاما) في سيارته الـ «لكزس» وقد جثمت شاحنة تزن ٥٠ 
طنا فوقه ملدة ســـاعتني، حتى حبس صوته فلجأ إلى الضغط 
على «آلة التنبيه» لينبه من حوله الى أنه اليزال حيا، ويخرج 
بعدها مصابـــا برضوض طفيفة فقط، ما أثار دهشـــة كل من 

شهد احلادث.
  وقالت صحيفة «اإلمارات اليوم» اول من امس، ان أحمد محمد 
الشـــحي جنا من املوت على الرغم من أن شاحنة ثقيلة محملة 
مبادة القطار ســـقطت بقوة على سيارته الصغيرة في شارع 
الرمس برأس اخليمة، ومع أن ســـقوط الشاحنة، التي قدرت 
حمولتها بنحو ٥٠ طنا، أدى إلى سحق مركبته، إال أن الشحي 
خرج من احلادث بإصابات طفيفة، ما أثار دهشـــة احلاضرين 
الذين شاهدوا الشاحنة وهي جتثم بثقلها الكامل على سيارته 

الصغيرة.
  ونقلت الصحيفة عن الشـــحي أسرار الدقائق احلرجة التي 
أعقبت سقوط الشاحنة، وانحشاره داخل املركبة التي حتولت 
إلى كومة حديد، حيث قال: «إن احلادث وقع إثر جتاوز سائق 
هندي، كان يقود ســـيارة من نـــوع «تويوتا كوروال» مركبته 
والشـــاحنة معا، وانعطف إلى جهة اليسار لاللتفاف والدخول 
إلى الطريق املعاكس بشـــكل غيـــر قانوني، ما أدى إلى ارتباك 

سائق الشاحنة، وانحرافه باجتاه مركبته وسقوطها».
  وأوضح الشحي الذي يرقد في قسم اجلراحة مبستشفى صقر 
احلكومي، أنه شـــعر خالل ثوان «بسقوط شيء كبير وضخم 
علـــى مركبته أدى إلى حتطيمها وســـحقها»، وتابع: «حاولت

 ال شـــعوريا حماية نفسي من املوت بأي طريقة، ومتكنت من 
حماية رأسي من االرتطام بسقف املركبة». 

 البقاء هللا 
 جهـار مشـرف املشـاري املطيـري ـ ٧٢ عامـــا ـ 
الرجـــال: اجلهراءـ  القصـــرـ  ق١ـ  ش٥ـ  
م٢٧ ـ ت: ٩٩٨٧٨١٠٠ ـ ٩٩٧١١٢٨٨ ـ النساء: 
اجلهـــراء ـ القصر ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٤١ ـ ت: 

.٩٩٧٧٧٧٩٣
  حصة عبدالرحمن إبراهيم اليحياـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: 
البدعـ  شارع التعاونـ  مدخل ٥٠ـ  ش٤٩ـ  
م١ـ  ت: ٩٩٢٣٢٠٦٣ـ  النساء: صباح الناصر 

ـ ق٣ ـ ش١٣ ـ م٧٠.
  سعاد سند فرحان، زوجة سعد زعال الظفيري 
ـ ٤٦ عامـــا ـ العيون ـ ق١ ـ ش١٥ ـ خيمة 
بجانب مســـجد عبداهللا بن األرقم ـ ت: 

٥٥٥٢٢٦٢٢ ـ ٦٦٩٦٣٠٠٠.
  أحمـد مناور غنيـم العازمـي ـ ٣٧ عاما ـ الرجال: 
القيروانـ  ق٢ـ  ش٢١٥ـ  م١٤ـ  ت: ٩٩٨٠٨٩٧٠ 
ـ النســـاء: الدوحةـ  ق٤ـ  ش٥ـ  م٢٢ـ  ت: 

.٩٩٠٠٨٨٩٠
  حسن عبدالرحمن حسن اخلليفيـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: 
العديليةـ  ق٢ـ  شـــارع سلطان الكليبـ  
ج٢١ـ  م١٧ بـ  ت: ٩٩٤٢٧٦٦٧ـ  ٢٢٥٧٢٧٧٩ 
ـ النساء: حطني ـ ق٣ ـ ش٣١٧ ـ م١٦ ـ ت: 

.٢٥٢٢٣٢٨٧
  إسماعيل غريب حسني النكاسـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: 
الرميثيةـ  ق٣ـ  حســـينية القائمـ  مقابل 
مدرسة أبومتامـ  ت: ٦٦٢٧٢٦٥٥ـ  النساء: 

العمرية ـ ق٣ ـ الشارع السابع ـ م٩ ـ ت: 
.٩٩٦٠٢٢٥٧

  نورة مرضي الشريكة الرشيدي، أرملة شبيب سعيد 
املويزريـ  ٩٤ عاماـ  الفردوسـ  ق٥ـ  ج٥ 

ـ ش١ ـ م١٦ ـ ت: ٩٩٨٨٣٣٠٧.
  يوسـف محمـد صالح فـرسـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: 
حســـينية آل ياســـني ـ املنصورية ـ ت: 
٩٧٩٢٧٧٤٤ـ  ٩٩٥٧٦٩٥٩ـ  النساء: حسينية 
أم خليل ـ الرميثية ـ ق٤ ـ ش٤٦ ـ م٤٦ ـ 

ت: ٢٥٦٤١٢٠٨.
  عبداللطيف صالح يوسف اليعقوبـ  ٧٤ عاماـ  بيان 
ـ ق٦ ـ ش٥ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٠٤٦٥٢٢ ـ الدفن 

بعد صالة العصر.
  حسـني عباس حسني القطانـ  ٨٢ عاماـ  الرجال: 
املنصوريةـ  حسينية األوحدـ  ت: ٩٩٦٨٨٨٩٢ 
ـ النساء: القادسيةـ  ق٨ـ  ش٨٥ـ  م١١ـ  ت: 

٩٩٤٦٩٩٦٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  عـوض مبارك علـي الهبيـدةـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: 
عبداهللا املبارك ـ ق٥ ـ ش٥٢١ ـ م٣٦ ـ ت: 
٩٠٠٨٠٠٧٧ ـ النساء: الرابية ـ ق٣ ـ ش٣٠ 
ـ م٣٤ ـ ت: ٩٠٠٨٠٠٥٥ ـ الدفن التاســـعة 

صباحا.
  علي عيد مبارك البذالي ـ ٧٥ عاما ـ الصليبخات 
ـ ق٣ ـ ش١١٥ ـ ج٧ ـ م٨ ـ ت: ٦٦٦٧٥٠٦٧ ـ 

٦٦٦٩٠٥٩٠ ـ الدفن التاسعة صباحا. 
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