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 العم هرم

 بسبب كثرة النزاعات 
واخلالفـــات العلنية في 
الكويت، كتـــب د.حامد 
احلمـــود فـــي صحيفة 
«القبـــس» أن الكويتيني 
بحاجة لشـــخصية مثل 
«هرم بن ســـنان» الذي 
عاش قبل اإلسالم وأسهمت 
حكمتـــه وأفضالـــه في 
الصلح بني قبيلتي عبس 
وذبيان بعـــد احترابهما 
الطويل مبا عرف تاريخيا 
بحرب داحس والغبراء.

  وبعـــد قـــراءة هذه 
األمنية املتخيلة، صرت 
أخبط باخليال. فإذا كان 
هرم بن سنان غير كويتي، 
فسوف يجد صعوبة في 
احلصول على تأشـــيرة 
دخول، خاصة أن وجيها 
مثله لن يقدم على شراء 
فيزا من جتار اإلقامات، 
وإن حصـــل عليهـــا فقد 
الدخول  يتم منعه مـــن 
بسبب تشـــابه األسماء 
بينه وبني «هرم خفرع» 
و«هرم خوفـــو» وغير 
ذلك من مخاوف وعراقيل 

بيروقراطية.
  أمـــا اذا كان كويتيـــا 
وأبقى على حكمته ولم 
يضيعهـــا فـــي متابعة 
جلســـات مجلس األمة 
وفك طالسم خطة التنمية، 
فإن أحدا لن يصغي للعم 
«هرم» وســـوف يضطر 
فـــي طوابير  للوقـــوف 
ديوانية املســـؤول مثله 
مثل أي فداوي أو مساح 
جـــوخ، وقـــد يحســـبه 
البعض أنه جاء بغرض 
البحث عن واســـطة. أما 
إذا صدف واســـتمع له 
أحد املســـؤولني فإنه لن 
يجد غير اجلواب اجلاهز 

«يصير خير». 

 واضح كالم مباشر 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 أحمد الشحومي
 www.alshohomi.com 

 اســـترجع االســـبان بالدهم 
من ايـــدي العرب عام ١٤٥٤ بعد 
مرور ثمانية قـــرون على حكم 
العرب وهزموهم لسببني، أولهما 
بقاؤهم في بالدهم ومنو أعدادهم 
كأكثريـــة، وثانيهما أدى توحد 
مملكتني مســـيحيتني الى انهاء 

حالة الفرقة والضعف ونشـــوء كيان جديد استفاد 
من كثافة الســـكان االســـبان، مقابل ضعف العرب 
الذين تفرقوا الى دول وطوائف متناحرة، هذا الدرس 
استوعبته اليهودية العاملية وهي تعلم أن بقاء العرب 
في فلسطني وتكاثرهم سيؤدي يوما ما إلى طردهم 

منها اذا تغيرت معادلة القوى الدولية.
  نعـــم، إن هذه العبارة البســـيطة «االحتاد قوة» 
هي التي حولت الواليات األميركية الى قوة ضخمة 
بعد ضعف شديد يوم أن كانت متناحرة في حربها 
األهلية، وهذا املفهوم مناسب حتى للبيوت واألسر 
«العادية» التي تتفتت بعد وفاة الوالد أو الوالدة اللذين 
كانا يوحدانها، ال ميكن ـ أبدا ـ مقارنة قوة األســـرة 
املتكاتفة مع ضعف أخرى متناحرة حتى في أبسط 
األمور املعيشية، فاألولى تشتري السلع واخلدمات 
مـــن متجر أو مصدر واحد فتحصل على خصومات 
ومعاملة مميزة ال يحصل عليها املستهلك الفرد، كما 
تتكاتف مثل هذه األسرة في امللمات والنوازل ما يخفف 
من وقعها، الشيء نفسه يقال عن احتاد أهل بلد واحد 
شعبه متكاتف، هل يقارن ذلك ببلد يشهد إضرابات 
بني احلني واآلخر، وأحيانـــا يومية بفضل صحافة 

تخصصت في شق الصف وتشتيت الرأي؟ 
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  كلمة أخيرة: س – ما املقصود بقوله تعالى (فال أقسم 
مبا تبصرون، وما ال تبصرون)؟

  ج – مخلوقات كثيرة، ال نراها بأدواتنا البشرية 
العادية.

  س – وضح أكثر.
  ج – إذا فتحت اإلذاعة أو التلفزيون سمعت أناسا 
يتحدثون، وآخرين تشاهدهم عبر برامج التلفزيون، 
كل األصوات والصور متر من حولك في ذبذبات لم 
تلتقطها األذن ولـــم ترها العني قبل مجيء األجهزة 

التي منلكها اليوم.
  س – إذن هنـــاك قوانـــني حتكـــم وتنظم قدرات 

البشر؟
  ج – بل وجميع املخلوقات، فمنها ما يسمع ما ال 

نسمعه ويرى ما ال نراه كاحلشرات واحليوانات.
  س – هل هناك مثال آخر؟

  ج – في النوم يرى اإلنسان أشخاصا أعزاء عليه 
ماتوا منذ زمن، أو مير به أثناء النوم كابوس، وكأن 
ثعبانا ســـيلدغه فيصرخ ويهب مذعورا، ولكنه ال 
يجد شـــيئا من ذلك، بينما كان يعاني كثيرا، فاأللم 
قد وقع وجســـمه قد غطاه العـــرق من اخلوف، لقد 
حتقق «األثر» حتى ولـــو لم تكن األداة مرئية، وما 
سيحدث في القبر للمكذبني شبيه به، حتى ولو لم 
نر األدوات (....) بجانب امليت اذا ما مت فتح أي من 

تلك القبور! 

 وزارة التربية تصدر قرارا 
مينع فيـــه الطالـــب الكويتي 
املوجود في أي مدرسة خاصة 
من العـــودة ملقاعـــد املدارس 

احلكومية!
  رغم ان التعليم مجاني بناء 
على احكام الدستور ال بناًء على 

احكام وزارة التربية!
  والفرض هو ان الطفل ال يحمل ذنب والده او والدته 
او اي ولي امر له كان يظن أنه قادر على مصاريف 

التعليم ثم فجأة وجد نفسه ال يستطيع!
  واما ان كانت عملية التحايل التي يقوم بها بعض 
اولياء االمور للهروب من بعض السنوات الصعبة 
دراسيا عن طريق إحلاقه (أي الطفل) مبدرسة خاصة، 
فهنا اعتقد أن الوزارة ملزمة بإيقاف تلك املدرســـة 

التي تعطي «شهايد» لطلبة ال تستحق!
  وفي العموم فالتعليم ضار بكل االحوال والقرار 

«خربوطة» مع سبق االصرار والترصد.
  وزير الطرقات على حد وصف احدى النائبات 
او وزير اللحوم الفاســـدة او وزير مجاري مشرف 
او وزير االشـــغال او وزير البلدية، سّمه ما شئت، 
اصدر قرارا بصفته وزيرا للبلدية مينع فيه التخييم 

لغير الكويتي!
  يعني املقيم على هذا البلد محروم من صحراء 

الكويت اخلضراء اليانعة!
  رغم أننا وفـــي كل ربيع نصدر آالف الكويتيني 

للتخييم في بلدان عربية كثيرة واهمها سورية.
  الكويتي مســـموح له باملقناص في ســـورية، 
والتخييم فيها، والســـوري محـــروم من ذلك في 

الكويت؟
  قرار «عبيط» ال عقل فيه وال منطق وال احساس 

فيه وال مسؤولية.
  وكأن اجلماعـــة في البلدية يرخصون رســـميا 
ملخيمات التأجير، فاملخيم باالسم لكويتي واملقيم 

فيه غير كويتي!
  او ان اجلماعة مقتنعون بنظام الكفيل املطبق في 
العمل وعند وزارة الشؤون فيريدون من كل وافد 

كفيال كويتيا ملخيم!
  يا جماعة مثل هذه القرارات تدفع الدول االخرى 
ملعاملتنا باملثل، وحينها احتجـــوا وأقيموا الدنيا 
وال تقعدوها وكأنكم نواة العالم ومصدر احساس 

ودوران الشمس!
  آخر قرار «خربوطي» ايضا لوزير الطرقات الذي 
فصل موظفا بدرجة مديـــر ادارة وبعد فصله قرر 

احالة املوظف مع آخرين للنيابة العامة!
  وال ادري من اجلهبذ ابن اجلهبذ الذي اشـــار له 

وعليه بذلك!
  فإما ان يكون الفعل متعمدا ويشكل شبهة جنائية، 
املسؤول عنها القضاء، ويوقف عن العمل حتى يبّت 
القضاء في امره، واما ان يكون الفعل مجرد اخطاء 
ادارية ولو جسيمة يستحق عنها الفصل او العقوبة 

االدارية ليس إال.
  هذا عن خرابيط احلكومة اما خرابيط املجلس 

فللحديث بعد حني بقية. 

 من خرابيط الحكومة »االتحاد قوة»..لألسرة وللوطن

 محطات 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 عدة اخبار محلية ومؤشـــرات عربية ودولية تناقلتها الصحف تثبت مبا 
ال يقبل الشك ان ممارستنا السياسية بعد نصف قرن من بدئها ليست بخير 
على االطالق، وان مســـتقبلها بسوء حاضرها رغم كل ما يقال حيث حتولنا 
الى بلد «متوقف» وازمات «متحركة» في وقت حتول فيه جيراننا الى ازمات 
متوقفة وبلدان في حراك شديد الى االمام تظهره مؤشرات التنمية والتجارة 

التي يتقدمون بها كلما تخلفنا.
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  حكم محكمة التمييز وقبله االستئناف ببراءة موظف مكتب طوكيو الذي كان محور استجواب 
الوزير اخللوق الشـــيخ علي اجلراح يظهر مبا ال يقبل الشـــك ان نهج التصيد واالستقصادـ  غير 
الدستوريـ  قد ترسخ واصبح احدى سمات استجوابات لعبتنا السياسية التي تقوم على «الهوية» 
ال على «القضية» والتي جتعلنا كبلد وكشعب نفقد دون مبرر وزراء امناء واكفاء كالوزير اجلراح 

كان بإمكاننا ان نستفيد منهم.
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  وتناقلت الصحف مؤخرا خبرين مؤســـفني عن قضايا االعتداء غير االخالقي على ساكني دور 
الرعاية من ايتام ومعاقني، ومثل ذلك اعتداء احد حراس املدارس على طفل صغير، ولم نسمع رد 
فعل او تهديد ووعيد كما حدث في قضايا اقل شأنا في املاضي، واصبحت محور استجوابات ادت 
في النهاية ألن نفقد مربية فاضلة شديدة االختصاص بقضايا التعليم مثل الوزيرة السابقة نورية 

الصبيح وال شيء يخجل منه حتت شمس الدميوقراطية الكويتية.

< < <  

  ان مسؤولية الوزراء عن وزاراتهم هي مسؤولية معنوية وادبية ال يقصد منها على االطالق ان 
يحاسب ويستجوب الوزير كلما اخطأ حارس او موظف كون الوزارات تضم مئات اآلالف من البشر 
اخلطائني وليس «املالئكة» املعصومني، واذا ما بدأنا نحاســـب ونبعد املسؤول على خطأ موظفيه 
لوجـــب ان نغير الـــوزراء كل خمس دقائق ليصبح «كل مواطن وزيرا»، فاحملاكم تعج بعشـــرات 

ومئات اآلالف من القضايا. 
  ان احملاســـبة العادلة هي للمســـؤول عما يفعله بشكل مباشـــر ال ما يفعله غيره وهو العرف 
واملمارسات القائمة في جميع الدميوقراطيات االخرى عدا بعض احلاالت االستثنائية الشاذة التي 

ال يعتد بها.
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  ان التوقيـــف احلقيقي للعبث بالدســـتور مير اوال عبر ايقاف اســـتغالله للثراء الفاحش غير 
املشروع، والتعدي دون ذنب على اآلخرين واستقصاد الناس على هوياتهم ال اعمالهم، ونحر الوحدة 
الوطنية من الوريد الى الوريد باملسجات القاتلة التي يبعث بها بعض النواب ويرد عليها بشكل 
ال يقل سوءا نواب آخرون، لقد خلق اآلباء املؤسسون دستورا جميال لزمن غير زمننا واخالق غير 
اخالقنا وضمائر غير ضمائر هذه االيام، لذا فاحلفاظ على الدستور هو بفهم مقاصده اخليرة وانه 
وســـيلة للتعمير ال للتدمير وللحفاظ على الوحدة الوطنية ال متزيقها ولدعم عمليات التنمية ال 

تعطيلها كما يحدث هذه االيام.
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  آخر محطة: ١ ـ يقول الزميل املبدع حمود البغيلي في ملحوظته االخيرة:
ـــــات ـــــاي ـــــن ـــــى لــــــــه قــــــصــــــور وب ـــــن   «الـــــــعـــــــضـــــــو» ب

  والـــــلـــــي عـــــطـــــوه الـــــصـــــوت عـــــاشـــــوا عــــلــــى الــــديــــن
ــــــات ــــــاي ــــــدع ــــم فــــــــي خـــــــطـــــــاب ال ــــه ــــي ــــل ـــــك ع ـــــح   ض

ــــــــــــب خــــــــشــــــــوم وجــــــيــــــتــــــه لـــــــلـــــــدواويـــــــن   وح
  ٢ـ  الشـــكر لالعالمي البارز ماضي اخلميس على احيائه ليلة وفاء وود للراحل محمد مســـاعد 
الصالح، والشكر جلريدة «القبس» على تبنيها اصدار كتابني يحتويان مقاالت ابوطالل ومازلنا نذكر 
االعالميني والشـــخصيات العلمية بضرورة اصدار كتب ذكريات تثري املكتبة الكويتية وتضيف 

لتاريخنا غير املكتوب.
  ٣ ـ والشـــكر موصول للزميل يوسف شهاب على اعادة اصدار كتابه الشائق «رجال في تاريخ 
الكويت» مع االضافات التي أحلقت به، وقد اقترحت على ابو احمد اعادة لقاء بعض ضيوفه امثال 
السادة احمد زيد السرحان وصالح العجيري وعبدالرحمن العتيقي ومحمد يوسف العدساني، فعشرون 

صفحة معهم ال تكفي فكل واحد من هؤالء هو موسوعة تاريخية بحاله، ولهم طول العمر. 

 ومازلنا سنة أولى حضانة ديموقراطية

 «الجني» يقتل فتاة سعودية أثناء صعقها بالكهرباء 

 ٣٧ حائزًا على جائزة نوبل يوقعون عريضة
   ضد مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية

 جدةـ  إيالف: أثار مقتل فتاة سعودية تعاني من 
مرض نفسي األحد في مدينة القصيم بالسعودية 
اجلدل والسخط في اململكة، وتوفيت الفتاة بعد 
أن ضربها راق شرعي وعمل لها جلسات صعق 
كهربائي أدت لوفاتها متأثرة بضربات متفرقة 

في جسدها.
  ونقلت مصادر صحافية سعودية عن مقربني 
للفتاة بأنها كانت تعاني من مرض نفسي، إال 
أن الراقي قال إنها متلبســـة بـ «جني» ما دعاه 
لضربها وصعقها كهربائيا وتركها ملدة ساعتني 
وحدها تعاني من آثار جلســـات الصعق حتى 

فارقت احلياة.
  وهذه املرة الثانية خالل أيام التي يحضر فيها 
«اجلني» من خالل قضايا مثيرة بني السعوديني 
بعد أن اتهم أحد اجلن بأنه الســـبب في قضية 
فساد تورط فيها قاض سعودي اثر التحقيق 

معه.
  وبالعودة للفتاة القتيلة، قال الناطق اإلعالمي 
لشـــرطة القصيم املقدم فهد الهبدان ان الشابة 
كانت تعاني من مرض نفسي فقام الراقي بعالجها 
من خالل الصدمات الكهربائية األمر الذي أدى 
إلى وفاتها قبل وصولها للمستشـــفى، وحذر 
الهبدان في بيان لشرطة القصيم «من التعامل 
مع من ال يزاولون الرقية الشـــرعية السليمة 
ويرتكبون مخالفات مؤكدا أن مخالفي الرقية 
الشرعية محل متابعة شرطة القصيم وسبق أن 

مت إصدار أحكام شرعية للمخالفني منهم».

  الباحـــث في علم النفـــس واملتخصص في 
الشريعة اإلسالمية الشيخ محمد الفلقي قال ان 
العديد من الرقاة ال يرون أن املرض النفسي ذو 
أهمية متجاهلني أن املرض النفسي مرض عضوي 
يحتاج لعالج فعلي باإلضافة لقراءة القرآن وأن 
٨٠٪ من النســـاء املصابات باألمراض النفسية 
يذهنب لرقاة الشرعيني حتى ال يواجهن حقيقة 
إصابتهن مبرض نفسي متوهمات انهن مصابات 
بالعني أو السحر والبعض اآلخر يعتقدن أن هناك 
«جنيا» متلبسا بهن، والراقي يجزم بذلك بسبب 
تصرفات الفرد التي قد تعتبر غريبة بالنسبة 

له فيضرب جسد املريض ويؤذيه.
  وأكد الفلقي أن اخلالف بني الفقهاء يقع في 
زاوية جري كالم اجلني على لسان املريض الذي 

مسه أو تلبسه، قائال إنه لم يثبت.
  وأبدت االختصاصية النفسية في مستشفى 
الصحة بجدة د.سميرة الغامدي استياءها مما 
وصفته بــــ «الفوضوية احلاصلـــة في عالم 
الرقاة واملعاجلني بالقرآن» وشـــبهت الغامدي 
ما يحدث باالستهتار واالستغالل حتت مظلة 
الدين واملعاجلة بالقران والذي يســـيء للدين 
اإلسالمي ولكل من ينتمي له بسبب تصرفات 
فردية ظهرت للجميع وباتت تطفو على السطح 
بحادثة قتل فتاة عشرينية ال حول لها وال قوة 
رحلت من الدنيا بسبب تصرف رجل يدعي أنه 
يفقـــه بالقرآن وهو الـــذي ال يدرك أو يتجاهل 

خطورة ما اقترفه. 

 تل أبيب ـ يو.بي.آي: وقع ٣٧ حائــزا علــى 
جائزة نوبل على عريضــة ضــد مقاطعــة 

اجلامعــات اإلسرائيليــة أو فرض عقوبات 
عليها، فيما اعتبرت رئيسة جلنة 

رؤســاء اجلامعات في إسرائيل 
البروفيســور ريفكــا كارمــي 

أن العريضة متنح دعما 
في  وشرعيـة  مطلقــا 
ــم لــلــجــامــعــات  ــال ــع ال

اإلسرائيلية.
  ونقل موقع «يديعـوت 
أحرونوت» االلكترونــي 
العريضــة  عــن  امــس 
أدنــاه  املوقعون  «نحن 

حائزون على جائزة نوبــل 
نتوجه إلــى الطــالب والزمالء 

إلى  واألساتذة في اجلامعات 
رفض وتنديد بكل نية للمقاطعة 

واملس االقتصادي وفرض عقوبــات ضــد 
أكادميييــن إسرائيلييــن ومؤسســات أكادميية 

ومراكز تأهيل وأبحاث تابعة إلسرائيل».
ايلي فيزل    وبني املوقعــون على العريضة 
أبراهام  وأنــدري جيــم واإلسرائيليون 
هيرشكو ويسرائيل أومــان وأهارون 

تشيخانوفيــر.
  غير ان اإلسرائيلية عيدا 
التي حازت على  يونــات 
جائزة نوبل للكيمياء في 
توقع  لم  املاضي  العام 
عــلــى الــعــريــضــة وهــي 
معروفة مبواقفها املنتقدة 
ضد  إسرائيل  لسياسة 

الفلسطينيني.
العريضة  في    وجــاء 
«املقاطعــة  ان  أيضــا 
والثقافيــة  األكــادميــيــــــــة 
احلرية  مبادئ  مع  تتعارض 
مبادئ  ومع  والعلمية  األكادميية 
حرية التعبير عن الرأي والبحث وتسبب 

متييزا قوميا». 

 مختصون يطالبون بتدخل رسمي لتنظيم عمل «الرقاة الشرعيين»

اجلامعــات اإلسرائيليــة أو فرض عقوبات 
عليها، فيما اعتبرت رئيسة جلنة 

رؤســاء اجلامعات في إسرائيل 
البروفيســور ريفكــا كارمــي 

أن العريضة متنح دعما 
في  وشرعيـة  مطلقــا 
ــم لــلــجــامــعــات  ــال ــع ال

  ونقل موقع «يديعـوت 
أحرونوت» االلكترونــي 
العريضــة  عــن  امــس 
أدنــاه  املوقعون  «نحن 

حائزون على جائزة نوبــل 
نتوجه إلــى الطــالب والزمالء 

إلى  واألساتذة في اجلامعات 
رفض وتنديد بكل نية للمقاطعة 

واملس االقتصادي وفرض عقوبــات ضــد 

أبراهام  وأنــدري جيــم واإلسرائيليون 
هيرشكو ويسرائيل أومــان وأهارون 

تشيخانوفيــر.

التي حازت على  يونــات 

«املقاطعــة  ان  أيضــا 
والثقافيــة  األكــادميــيــــــــة 
احلرية  مبادئ  مع  تتعارض 
مبادئ  ومع  والعلمية  األكادميية 
حرية التعبير عن الرأي والبحث وتسبب 

 قصر باكنغهام يزيل تعليقات مسيئة من صفحة ملكة بريطانيا على «الفيس بوك»
 لندنـ  يو.بي.آي: اضطر قصر باكنغهام 
املقر الرسمي للعائلة البريطانية الى إزالة 
العشرات من التعليقات املعادية للملكية 
من صفحة امللكـــة إليزابيث الثانية على 
موقع الفيس بوك بعد تعرضها إلى سيل 
من انتهاكات املؤيدين للنظام اجلمهوري 

في بريطانيا.
  وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» امس 
إن أكثر من ٦٠ ألف شخص زاروا صفحة 
العائلة امللكيـــة البريطانية بعد إطالقها 
على موقع الفيس بوك، كما ســـاهم آالف 
البريطانيني في مناقشة املواضيع حتت 
الصور امللكية واألخبار وأشرطة الڤيديو 

املنشورة على صفحة امللكة.
  وأضافت أن املشـــرفني علـــى املوقع 
اضطروا إلزالة عشرات التعليقات للمعادين 

للنظام امللكي الذين انضموا إلى املناقشات 
بقصد نشـــر رسائل مسيئة على صفحة 
امللكة إليزابيـــث الثانية، وصف بعضها 
العائلة امللكية باملستجدية وتعابير مسيئة 

أخرى.
  وقالـــت الصحيفة إن شـــخصا يدعى 
جيســـون هيغيبوثام كتـــب معلقا على 
صفحة العائلة امللكية البريطانية «خذوا 
كل ممتلكاتها ألنها تنتمي إلى البالد وبيعوا 
جميع أصولها للمساعدة في خفض الدين 
الوطنـــي وألغوا النظـــام امللكي وجميع 
الســـلطات التي يتمتع بهـــا»، فيما كتب 
شخص آخر «ملاذا يتم إنفاق أموالي على 
هـــذه العائلة الطفيلية فـــي وقت نعاني 
فيه من تخفيضات هائلة في اإلنفاق على 

خدماتنا العامة». 

 أحدهم كتب: خذوا كل ممتلكاتها وبيعوا جميع أصولها 

 احدى املتعاطيات جترب البطاقة املعطرة باملاريغوانا 

 صفحة ملكة بريطانيا على «الفيس بوك»

 بطاقات معطرة بالماريغوانا لمكافحة
  المزارع غير الشرعية في هولندا

 روتـــردام ـ أ.ف.پ: وزعت 
ثالثـــون ألف بطاقـــة معطرة 
باملاريغوانا على سكان الهاي 
وروتردام وذلك في إطار مكافحة 
املزارع غير الشرعية بحسب ما 

أعلنت السلطات الهولندية.
  وشدد آرني لوس املتحدث 
باسم مجموعة العمل لزراعة 
منظمة للماريغوانا على أنه «البد 
من أن يعي السكان املخاطر التي 
يواجهونها بسبب هذه املزارع»، 
وقد دعاهم إلى «التبليغ عن أي 

وضع مشبوه».
  وأتـــى كالم لوس املتحدث 
باسم املجموعة التابعة للحكومة 
الهولندية، خالل مؤمتر صحافي 

عقد في روتردام.
  والبطاقة التي تأتي مستطيلة 
بحجم عشرين سنتمترا بعشرة 
ســـنتيمرات، تدعو بأسلوب 
مباشر: «ساعدوا في مكافحة 

زراعة املاريغوانا».
  وهي تتضمـــن رقم هاتف 
إلـــى  للشـــرطة، باإلضافـــة 
منطقة للحك معطرة برائحة 
املاريغوانا. وبحسب منظميها 
تعتبر هذه العملية سابقة في 

هولندا.
  وقد لفت لوس إلى أنه «إذا 
ما اتصل الناس بالرقم املذكور 

على البطاقات، حينها ميكننا 
أن نقوم بتحرك على الصعيد 

الوطني».
  وفي هولندا حيث يســـمح 
بزراعة خمســـة مشاتل كحد 
أقصى، تسجل ٤٠ ألف مزرعة 
غيـــر شـــرعية فـــي العليات 
والشقق السكنية واحلظائر. 
وتكشف السلطات املعنية ما 

بني خمســـة آالف وستة آالف 
سنويا.

  وهذه املزارع غير الشرعية 
التي تستهلك الكهرباء واملياه 
بكميات كبيرة تشكل مخاطر 
مرتفعة تهدد بنشوب احلرائق، 
بحسب ما لفت متحدث باسم 
الغاز  العامة جلر  املؤسســـة 
التي  والكهرباء «ســـتيدين» 

تشارك في هذه العملية.
  وفـــي روتردام تكتشـــف 
ســـنويا حوالـــي ٣٠٠ مزرعة 
تضم كل واحدة منها مشاتل 
تتراوح أعدادهـــا ما بني ٦٠٠ 
وألف مشتلة، بحسب ريتشارد 
أندرييـــس املتحـــدث باســـم 
«مجموعـــة املاريغوانـــا» في 

املدينة الهولندية الساحلية. 

 مستشفى إندونيسي 
يعاني الستيعاب ضحايا 

بركان ميرابي 
فــــي  د.ب.أ:  ـ   إندونيســــيا 
الرئيســــي مبدنية  املستشــــفى 
يوجياكرتا اإلندونيسية، يخضع 
مصابون بحروق في معظم مناطق 
أجسامهم للعالج في غرفة مفتوحة 
للرعاية املتوسطة، حيث يوضعون 
على أجهزة التنفس االصطناعي 

وتغطيهم الضمادات.
  هؤالء هم ضحايا بركان جبل 
الثوران  فــــي  الــــذي بدأ  ميرابي 
الشهر املاضي، وغطت مقذوفاته 
مــــن الغــــاز الســــاخن والرمــــاد 
والصخور البركانية القرى الواقعة 
على منحــــدرات اجلبل في جاوا 

الوسطى.
  من جانبه، أقر أجوس بارماوي، 
وهو رئيس فريــــق طبي يتولى 
رعاية املصابني، بأن العالج «دون 
املعايير املطلوبة»، فوحدة عالج 
احلروق في املستشفى، الوحيدة 
مــــن نوعها في املدينة، ال تســــع 
سوى لعشــــرة مرضى فقط في 

وقت واحد.
  وقال بارماوي: «أولويتنا هي 
احلفاظ على حياتهم»، مشيرا إلى 
أن فرصة النجاة لبعض املصابني 
ال تتجاوز ٤٠٪. وأوضح أن «أولئك 
الذين ال يخضعــــون للعالج في 
وحدة احلــــروق يواجهون خطرا 
أعلى بشــــأن تدهور حالتهم، بل 

حتى الوفاة». 


