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الميثامفيتامينات

الطويل هو  هذا االس���م 
اسم »الشبو« وهو تركيبة 
كيميائي���ة صنعتها اليابان 
ع���ام 1919 لتعطي جنودها 
القوة على اجلرأة واملواجهة 
والشجاعة واليقظة، ولكن مت 

حظره آلثاره السلبية. 
كان الش���بو- لعنة اهلل 
عليه وعلى صانعه ومروجه- 
في السابق يصنع في املصانع 
اخلاص���ة باألدوية املراقبة، 
وهو يدخل ضمن املنشطات، 
وغالبا ما يكون لونه أبيض 
ناصعا وبلوريا نظرا للشبه 
مع بلورات الزجاج، لهذا سمي 

ب� »الكريستال« و»اآليس«!
وهو يتنوع على ش���كل 
بودرة وكبسوالت أو حبوب 
يتم بلعها عن طريق الفم او 
الش���م او احلقن أو التدخني 
بأنابي���ب خاص���ة، ويكثر 
وجوده في اوساط الشباب 
واملراهقني، ويعتبر من اخطر 
انواع املخدرات كونه من املواد 
املنشطة، فمتعاطيه يشعر 
بالبهجة والطاقة والنشاط، 
لهذا روجوه على اساس »تبي 
تذاكر وال تشوف النوم عليك 
بالش���بو«، فانتشر انتشار 
الهش���يم، ولكن  ف���ي  النار 
س���لبياته كبيرة وخطيرة، 
خذ مثال: تس���ارع ضربات 
القلب، فقدان الشهية، الشعور 
بالضيق وس���رعة االنزعاج 
والغضب والعصبية والكآبة 
وحب العنف وضيق النفس 
وارتف���اع ضغط ال���دم كما 
يؤدي تعاطيه الى تشنجات 
عضلية تنتهي بالوفاة وهو 
محطم للش���خصية ويدفع 
االنسان الى ممارسة العنف  
واالنفصام والقيام بتصرفات 

السلوكية.

أعراضه

مع تناوله يتزايد حجم 
النش���اط وال ينام املتعاطي 
لعدة أيام وهو في عمر من 
16 الى 30 سنة، وتبدر منه 
تصرفات يصعب تفسيرها، 
فهو ي���رى ان بعض الناس 
اعداؤه، وأحيانا يقود سيارته 
بس���رعة جنونية، وعندما 
يشير لك فافسح له الطريق 
النه لن يتوانى في االصطدام 

بك او ايقافك لضربك!
وم���ا اكثر م���ا جنده في 
القاتلة،  الزحمة  طرقنا غير 
ومتعاطي شبو »كّمل املشهد«، 
اهلل يعفينا في الكويت من 

هذه اآلفات!
لهذا نشاهد اليوم اعراض 
الشبو واضحة على شبابنا، 
خاصة على مرتادي املوالت، 

ان مجتمعن���ا الكويت���ي 
بطبيعته محافظ ولديه دين 
واخالق، ولكننا مع هذا اجليل 
اجلديد احملب للتجريب نضع 
ايدينا على قلوبنا.. اعطوا هذه 

اجلمعية دورا توعويًا.

قصة واقعية

شهدت محافظة اجلهراء 
بالكويت جرمية قتل مروعة 
يندى له����ا اجلبني، حني أقدم 
خال على قتل ابن ش����قيقته 
بواسطة سالح ناري »شوزن« 
ألس����باب غير معروفة، وقد 
كش����فت الفحوصات األولية 
على اخلال القاتل أنه كان في 
حالة غير طبيعية جراء تناوله 
مواد مخدرة يرجح ان تكون 

مادة الشبو »الفتاكة«.
وحسب صحيفة »الوطن«، 
وقعت اجلرمية في أول يوم 
الس����عيد، عندما  الفطر  عيد 
اس����تقل اخلال وابن شقيقته 
مركبة رباعية الدفع، وتوجها 
الى جاخور أحد أقربائهما على 
طريق الساملي )كيلو 4(، ولم 
يكن الضحية البالغ من العمر 
)21 عاما( يعلم بأنه على موعد 

مع القتل على يد خاله البالغ 
من العمر )22 عاما(، وعندما 
كانا في املركبة وهي متوقفة 
بعد بلوغهما املكان، قام القاتل 
مبناداة أحد أقربائه من داخل 
اجلاخور، وعندما حضر اليه 
هذا األخير أش����ار اليه قائال: 
»هل تع����رف هذا؟«، ويقصد 
ابن اخته، فاستغرب كالهما 
من هذا الق����ول، اال ان قريبه 
أجاب: »نعم«، فباغت اخلال 
ابن شقيقته وأخرج السالح 
الناري وأطل����ق عليه طلقة 
أردته قتيال،  واحدة بالرأس 
وذلك أمام قريبه الذي أصابه 
التصرف،  الذهول جراء هذا 
ثم قام القاتل بالهرب والقتيل 
ابتعد  يجلس بجانبه، حتى 
ملسافة كبيرة داخل البر، ثم 
ألقى بجثته خ����ارج املركبة، 
وح����اول إكمال طريقه اال انه 
تراجع وترك مركبته، خشية 
ضبط����ه، وذهب يبحث عمن 

ينقله.
وفي أثناء ذلك كان البالغ 
العمليات،  الى غرفة  قد ورد 
وعليه استنفرت اجهزة األمن 
وتوجهت الى موقع احلادث، 

ولو كان هناك فحص بالونات 
لوجدنا ان معظم ش���بابنا 

أسرى الشبو!
لهذا نكررها: ما احوجنا 
في الكويت الى حملة شاملة 
الش���بو اخلطر  ان  باعتبار 
ال���ذي يه���دد مجتمعنا آنيا 

وواقعيا.
الكرمي: ان  الق���ارئ  أيها 
الذي  الش���خص  ان  وجدت 
تعزه فاقدا الشهية للطعام، 
يغضب، يضح���ك، ميارس 
العنف، كئيبا، ضربات قلبه 
تتس���ارع، خامال، يعتبرك 
عدوا م���ن غي���ر مقدمات.. 
فانتب���ه، انت ام���ام متعاط 
الزمن ستجد  للشبو.. ومع 
اس���نانه تتس���اقط، ولرمبا 
ميوت بالسكتة القلبية دون 
مقدمات.. قاتل اهلل الشبو هذا 

الطاعون األبيض القاتل.

جهود مشكورة

نحيي جهود إخواننا في 
جمعية بشائر اخلير الذين لهم 
دور فاعل وكبير ومؤثر وداعم 
الجهزة الدولة لتصديهم آلفة 
املخدرات، وانني اقترح على 

وزير التربية اجلديد ان يفتح 
لهذه اجلمعية دورا للتوعية 
في امل���دارس العليا وكليات 
اجلامع���ة الن ه���ذا اخلطر 
اجلديد قادم لنا من اخلارج 
وبدأ ينتشر انتشار النار في 

الهشيم.
ان رجاالت هذه اجلمعية 
املبارك���ة لديه���م اخلب���رة 
واحلنكة والقدرة على تقدمي 
توعية مقنع���ة لطالبنا من 
االخطار احمليطة بهم، فالشبو 
اجتاحنا، فمنذ عام 2003 بدأنا 
القبيحة  الكلمة  نسمع بهذه 

»الشبو«.
ان جه���ود هذه اجلمعية 
اح���د عوامل الص���د واملنع 
ام���ام انتش���ار ه���ذه اآلفة، 
خاصة ان املسلسالت بدأت 
تنش���ر س���لوكيات خاطئة 
في مجتمعنا، وإنني أطالب 
وزي���ر االع���الم واجله���ة 
املس���ؤولة ع���ن النصوص 
املعروضة ب���أن متنع- بأي 
سيناريو- هذه »البالوي« ما 
لم تكن هناك مناذج مسؤولة 
توضح للشباب الصواب من 

اخلطأ.

حيث مت رف����ع البصمات من 
على السيارة، وأيضا رفع جثة 

املقتول من املوقع.
وق����د كّثف رج����ال األمن 
جهوده����م بحثا ع����ن القاتل 
الذي توارى عن األنظار، حتى 
مت القبض عليه في س����اعات 
الصباح األولى من ثاني أيام 
العيد، وقد كان في حالة غير 
طبيعية، وعليه مت حجزه حلني 
التحقيق معه نظرا لصعوبة 
أخ����ذ أي إفادة من����ه في ذلك 

الوقت.

آخر الكالم

انتبهوا أيها السادة: أنتم 
اليوم أمام عدو صعب وخطر 
اس����مه »الش����بو«، صنع من 
اليقظة  التركيز وزيادة  أجل 
والطاقة، وحتول الى »إدمان« 
بعد غياب االستخدام الطبي 
لسوء اس����تعماالته، واليوم 
يت����م تعاطيه حقنا وتدخينا 
واستنشاقا وعن طريق حتاميل 
في املس����تقيم واملهبل، وتلك 
انتشارا.  التعاطي  أقل طرق 
وباختصار فإن ما تعرفت عليه 
مثل ش����ظايا الزجاج، وآثاره 
مدمرة تضرب الدماغ واجلهاز 
العصبي بشكل مباشر، كما 
ان تناوله يزيد من س����رعات 
ضرب����ات القل����ب وارتف����اع 
ضغط الدم، ويسبب تعاطيه 
تشويه الوجه وظهور عالمات 
الشيخوخة املبكرة وتساقط 

األسنان.
ومن أبرز آثاره اجلسدية 
ايضا فقدان الشهية وحدوث 
تعرق غزير وجفاف وانفعاالت 
وإسهال وإمساك وزغللة في 

العني والرعاش.
اما آثاره النفسية فتشمل: 
القلق وزيادة الرغبة اجلنسية 
واليقظة والطاقة وزيادة تقدير 

الذات.
أب����رز أعراض����ه  وم����ن 
االنسحابية: االكتئاب وزيادة 
الوزن والصداع والتفكير في 

االنتحار..
القارئ، ماذا بقي  عزيزي 

أن تعرف؟!
إن����ه م����رض العص����ر، 
واملتعاطي مس����كني يريد من 
يأخذ بيده.. فس����ارع وبادر 
امتثاال لقول اهلل تعالى )إمنا 

املؤمنون إخوة(.

ال للشبو

القضية  اهتمامكم بنشر 
الب���الد  يهمن���ا ولصال���ح 

والعباد.
وتبقى احلقيقة ولنتذكرها: 
ليكن كل واحد فينا شعاره ال 
أمان أبدا، فالشبو قد يصل الى 
أي منا في أي حلظة ال ترقد 

وتأمن.. اخلطر حواليك.

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

إلى رئيس احلكومة..
إلى وزير الداخلية..

إلى وزير اإلعالم..
إلى وزير التربية..

إلى وزير العدل..
إلى نواب األمة..

إلى أوالدنا وبناتنا في التواصل االجتماعي
إلى اجلمعيات الشعبية

إلى جمعيات النفع العام
إلى اآلباء واألمهات

إلى اجلامعة وكلياتها
إلى وزارة التربية بكل مراحلها

ما أحوجن���ا اليوم جميعا الى تكاتف اجلهود حتى 
نواجه دخيال علينا بدأ ينتش���ر انتش���ار اجلراد في 
املساحات اخلضراء، انه مخدر مدمر يقود أوالدنا وبناتنا 
وفلذات أكبادنا الى املوت الزؤام ألنه بدأ ينتشر بكثرة 

لرخص ثمنه وسهولة احلصول عليه.
أرجو أن تتوحد اجلهود لنواجه هذا امللعون »مخدر 

املوت« الذي اخترقنا.
االستراحة اليوم تنقلكم وجها لوجه مع هذا الدخيل 
الذي يدمر أجهزة اجلسم احليوية ومن ثم يؤدي الى 

الوفاة في غضون أقل من 6 أشهر!
أيها القراء: س���اهموا معنا في حملة التوعية هذه، 
وحاربوا »الش���بو« ومن صنعه ومن فكر فيه وجلبه 
ألوالدنا وبناتنا، خذوا حذركم وانتبهوا ألوالدكم وبناتكم 
من هذا اللعني الذي يحمل مسميات كثيرة غير »الشبو«، 
فهم يدلعونه مثل »الكريستال« و»اآليس أوتيك يابا« 

و»كراك مات« أو »امليثامفيتامينات«.
أيها األحباب في كل مكان ف���ي الكويت وخارجها، 
اعلموا ان »الش���بو« صناعة محلية وأس���عاره دون 

العشرة دنانير أو تزيد حسب العرض والطلب.
لقد أوجد اخلبثاء البدائ���ل الرخيصة، فإن كنت ال 
تستطيع ان حتصل على األفيون واحلشيشة وفروا 
لك األرخص املدمر حيث يعطيك قوة احلصان وجرأة 
األسد، لهذا ال تعجب إن شاهدت العنف الشبابي فرمبا 

شاب صغير تناوله تخيل نفسه في الثالثينيات!
إن حدوث »الهوشات« وهذا العراك الشبابي العنيف 
واملؤدي الى القتل امن���ا هو نتيجة طبيعية لتعاطي 

الشبو اللعني.
أرجو وأنت تقرأ أن تتمعن في كل كلمة ألن الشبو- 
قاتله اهلل ومن صنعه وروج له- خطير بكل ما لهذه 

الكلمة من معان، ونحتاج الى تضافر اجلهود.
إنني أطرح هذا املوضوع احلساس في هذه االستراحة 
خلطورة هذه الظاهرة، فالكويتيون يتصدرون تعاطي 
الش���بو في العالم وهو يغزو الكويت ويباع بأثمان 
زهيدة تتراوح بني 10 و15 دينارا وله تأثيرات بالغة، 
فمن احملتمل جدا ان ينقلك الى مقبرة الصليبخات أو 

صبحان في مدة تقل عن 6 أشهر.
هناك عمالة آسيوية تصنعه وتروج له دون رقيب 
أو حس���يب، اللهم اال جهود بعض اخواننا في وزارة 
الداخلية الذين يحتاجون الى حملة وطنية ش���املة 

وتشريعات جديدة لوقف هذا الوباء اخلطير.
إن على جمارك البر والبحر واملطار ان ينتبهوا الى 
الدول التي تتاجر فيه مثل كوريا الش���مالية، وبعض 

هذه الدول قريب منا. 
إن املسؤولية كبيرة وتقع على كاهل اجلميع، وانني 
أضع لك���م احلقيقة في هذه االس���تراحة، فماذا أنتم 

فاعلون؟
االستراحة هذا السبت »نوعية« حتّذر من شيء فظيع 

»غول« ينهش في شبابنا.. فعلى بركة اهلل نبدأ:
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