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 لندنـ  رويترز: تعتزم أسرة جيمس هانراتي أحد 
الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام قبل الغائه في بريطانيا 
القيام مبحاولة جديدة إلسقاط إدانته التي صدرت 

في عام ١٩٦٢ بتهمة القتل واالغتصاب.
  وثارت الشكوك بشأن إدانة هانراتي فور إعدامه 
ولعبت دورا كبيرا في إلغاء بريطانيا حكم اإلعدام 
بعدها بـ ٣ أعوام. ويعتقد أقارب هانراتي ان دليل 
عينـــة احلمض النـــووي (دي.إن.ايه) الذي رفض 
مبوجب نتائجه طلب االســـتئناف الذي تقدموا به 
قبل ٨ اعوام كان ملوثا ويرغبون في ان يعيد القضاة 

فتح ملف القضية.
  وأبلغ مايكل شقيق هانراتي راديو هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي بي سي) قائال «نتحدث عن عينة 
من مســـرح اجلرمية موجودة في نفس امللف ككل 
ألياف جيمي وعينات الدم وخصالت الشعر.. جميعها 

في امللف نفسه».
  وكان هانراتي (٢٥ عاما) الذي انخرط في السرقة 

لفترة وجيزة احتج على احلكم الذي صدر بحقه حتى 
نفذ احلكم ودفع ببراءته في واحدة من اشهر اجلرائم 

في بريطانيا وحث عائلته على تبرئة ساحته.
  وأضاف شقيقه: حتى آخر يوم قبل إعدامه كانت 
آخر كلماته هي «ميك انني بريء متاما، اعتني بأمي 
وأبي وداوم على قراءة الصحف.. سينكشف هذا في 

السنوات املقبلة».
  وأعـــدم هانراتي في الرابع من ابريل ١٩٦٢ فيما 
اصبح معروفا باسم «قتل إيه ٦» على اسم طريق 
في بدفوردشاير قتل فيه بالرصاص العالم مايكل 

جريجستون (٣٦ عاما).
  واغتصبت ايضا صديقته فالري ســـتوري (٢٢ 

عاما) واطلق عليها الرصاص وأصيبت بالشلل.
  وأعيد فتح ملف القضية فـــي عام ٢٠٠٢ ولكن 
محكمة االســـتئناف رفضت تبرئة ساحة هانراتي 
وقالت ان عينات من حمض «دي.إن.إيه» أخذت من 

رفاته تؤكد تورطه في اجلرمية. 

 كافري (النيبال)ـ  أ.ف.پ: قبل سبعة أعوام، واجه 
املزارع النيبالي مادهاب باراجولي خيارا مؤملا: إما 
خسارة مزرعته الصغيرة لتسديد ديونه املتراكمة، 

او بيع احدى كليتيه لتاجر اعضاء.
  وبدافع اليأس، قبل باراجولي عرض التاجر الذي 
اقتـــرح ان يدفع له ١٠٠ ألف روبية (١٤٠٠ دوالر)، 
وسافر الى الهند الستئصال كليته، وهو قرار يندم 

عليه بشدة اآلن.
  وقد قال الشاب البالغ من العمر ٣٦ عاما لوكالة 
فرانـــس برس في قريته جيامدي التي تبعد نحو 
٥٠ كيلومترا عن العاصمة كامتاندو «لم يدفع لي 

املال الى ان عدنا الى النيبال، ولم احصل ســـوى 
على ثلث املبلغ املوعود. خسرت مزرعتي في كل 
األحـــوال، ولو كنت اعرف آنذاك ما اعرفه اآلن، ملا 

كنت بعت كليتي ابدا».
  باراجولي الذي تخلت عنه عائلته بعد خسارته 
كل ممتلكاته يبدو هزيال وشاحبا. وهو اآلن عامل 
يدوي، ويقول انه يجد صعوبة في حتمل االعمال 
الشاقة. ويضيف «احيانا اشعر بألم جانبي» مشيرا 
الى ندبة بطول ١٥ ســـنتمترا عند جانبه االمين. 
مبوجب القانون النيبالي، زرع الكلى مسموح فقط 

ان كان الواهب قريبا أو زوجا للمريض. 

 محكمة تركية تقضي بسجن رئيسة تحرير صحيفة 
١٣٨ عامًا بتهمة دعم االنفصاليين

 بريطانيون يطعنون في حكم إعدام بعد ٤٨ عامًا من تنفيذه

 فيضانات أستراليا تغمر مساحة تعادل فرنسا وألمانيا
 تزايد إقبال البحرينيين على الحجامة والعالج البديل

 إسرائيل تقر بسرقة أعضاء فلسطينيين

 ..وتجار األعضاء يستهدفون أفقر فقراء النيبال

 معكرونة األرز.. فضيحة غذائية في الصين

 وفاة العاملة األميركية التي ظهر
   وجهها على ملصق تاريخي 

 أنقرةـ  كونا: قضت محكمة تركية بعقوبة السجن 
على رئيسة حترير صحيفة تركية ناطقة بالكردية 
مدة ١٣٨ عاما بعد ادانتهــــا بتهمة دعم حزب العمال 

الكردستاني احملظور في تركيا.
  ودانت محكمة اجلنايات في اقليم «ديار بكر» جنوب 
تركيا رئيسة حترير صحيفة «ازاديا ويالد» احمللية 
امينة دمير بتهمة الدعاية حلزب العمال الكردستاني 
االنفصالــــي عبر الكتابة فــــي الصحيفة خالل عامي 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩ معتبــــرة ان هذا الفعل «جرمية يعاقب 

عليها القانون».
  واوقعت احملكمة في بيان اصدرته اليوم «٨٤ عقوبة 
بالسجن على دمير مدة كل عقوبة منها عام ونصف 
العام اي بإجمالي ١٣٨ عاما الن املتهمة مارست فعل 

اجلرمية من خالل الصحيفة ٨٤ مرة».

  ونفى محامي الدفاع عن دمير عبر اعتراضه على 
التهم املوجهــــة ملوكلته صلتها باحلزب املصنف في 
تركيا كمنظمة ارهابية مناشدا «احملكمة قبل صدور 
احلكم باعتبــــار الكتابات الصحافية ملوكلتي تندرج 
ضمن حرية التعبير». ويعد احلكم هو االقســــى من 
نوعه الذي تفرضه محكمة تركية في قضايا املتهمني 
بالتعاطف او دعم حزب العمال الكردســــتاني الذي 
يحارب الدولة التركية منذ ٢٦ عاما الجل كيان مستقل 

لالكراد في جنوب البالد.
  وسبق لصحيفة «ازاديا ويالد» اليومية ان تعرضت 
ملالحقات قضائية بتهم عدة من بينها التحدث باسم 
احلزب االنفصالي كما تعرض العاملون فيها حملاكمات 
طال اخرها رئيس التحرير السابق الذي حكم عليه 

بالسجن مدة ١٠٠ عام بتهمة الترويج لهذا احلزب. 

منطقة مساحتها تزيد على مساحة 
فرنسا وأملانيا معا».

الـــوزراء    وتفقدت رئيســـة 
االسترالية جوليا جيالرد مدينة 
باندابرج املنتجة للســـكر التي 
اجتاحتها الفيضانات والتي أغلقت 
ميناءها امس بعد ان دفعت مياه 
الفيضانات احلطام في مسارات 
السفن وأتلفت اشارات املالحة.

هذه الناحية بطريقة غير مباشرة 
فبدأ الشباب يحتجمون هم أيضا 
وأصبح اإلقبال من جانب الشباب 
وكبار الســــن وهو إقبال ممتاز، 
خصوصــــا أن من يحتجم ويرى 
فوائــــد احلجامة يحدث أصدقاءه 
مما يدفعهم لالحتجــــام وهو ما 
الكبير على  ســــاعد على اإلقبال 

احلجامة. 

الفلسطيني في الكنيست احمد 
الطيبي قوله ان من شأن التقرير 
ازاء  جترمي اجليش االسرائيلي 

تلك األفعال. 

وتسببت في هطول أمطار غزيرة 
على شمال شرق استراليا على 

مدى األسبوعني املاضيني.
  وقالت آنا بالي رئيسة حكومة 
والية كوينزالند للصحافيني امس 
اجلمعة «هذه الكارثة لم تنته. اآلن 
لدينا ٢٢ بلدة او مدينة اما غمرتها 
مياه الفيضانات او عزلتها، وهذا 
ميثل نحو ٢٠٠ الف شخص في 

  وقال املاي «أول ما بدأت كان 
الذي يقوم باالحتجام بشكل كبير 
هم كبار السن ولكن مع األيام وقد 
صار لي ٨ سنوات اآلن بدأ الشباب 
شوي شوي يدخلون على االنترنت 
ليطلعــــوا على فوائــــد احلجامة 
وكذلك في الكتــــب املوجودة في 
جميع املكتبــــات والتي تباع في 
الشوارع. فأصبح هناك تثقيف من  

ويعزز الصورة النمطية املتوارثة 
املتمثلـــة فـــي عمـــق الكراهية 

االسرائيلية للفلسطينيني.
  ونســـبت الصحيفة للنائب 

 ســـيدني ـ رويترز: ارتفعت 
التي اجتاحت  الفيضانات  مياه 
شمال شرق اســـتراليا وغطت 
امس مساحة تزيد على مساحة 
فرنسا وأملانيا معا حيث غمرت 
٢٢ بلدة وأدت الى تقطع السبل 
بنحو ٢٠٠ الف شخص وأغلقت 
واحدا من موانئ تصدير السكر 

الرئيسية في البالد.
  وتسببت الفيضانات بالفعل 
في إغالق مناجم الفحم الرئيسية 
في والية كوينزالند وإغالق أكبر 
مينـــاء لتصدير الفحم فيها مما 
اضطر قائمة طويلة من شركات 
أميركان  التعدين منها أجنلـــو 
وريو تينتو الى ابطاء او وقف 

عملياتها.
  وتعتبـــر الفيضانـــات التي 
تشهدها استراليا حاليا األسوأ 
منذ نحو نصـــف قرن وجنمت 
عن ظاهرة الطقس التي تعرف 
التي ترفع برودة  النينيا  باسم 
املياه في شـــرق احمليط الهادئ 

 في عيادته في بلدة عيســــى 
بالبحرين يستعد املعالج باحلجامة 
يوسف جاسم علي املاي لعملية 

العالج التالية.
  ويتزايد االقبال على احلجامةـ  
وهي عملية لسحب الدم باستخدام 
كؤوس مفرغة عبر شق صغير في 

اجللد ـ في مملكة البحرين.
  وتهدف احلجامة لتخفيف اآلالم 
وقيل إن النبي محمد ژ حث على 
التداوي بها. وسمع كثيرون مثل 
الشاب أحمد عبداهللا عن احلجامة 

من آخرين.
  وقال عبداهللا الــــذي جاء إلى 
عيادة املاي من أجل احلجامة «أنا ال 
أعاني من أي مرض مزمن ولكن لي 
أصدقاء قاموا باالحتجام ووصفوا 
لي مــــا الفائدة التي اســــتفادوها 
واإلحساس بالراحة كما وصفوا لي 
نوعية الدم الذي يخرج من اجلسم 
وهو دم متكتل كما رأينا اآلن األمر 

الذي شجعني على االحتجام».
  ووفقا ملعاجلني باحلجامة في 
البحرين فقد جتدد االهتمام بالطب 

العربي التقليدي.

 ذكرت صحيفة ذي غارديان 
البريطانية أن اسرائيل اعترفت 
أخيرا بأن اطباءها قاموا بانتزاع 
او ســـرقة اعضـــاء مـــن جثث 
فلسطينيني وآخرين دون موافقة 
ذوي الضحايا، مشيرة الى ان تلك 
املمارسات االسرائيلية توقفت في 

تسعينيات القرن املاضي.
  وجاء اعتراف تل أبيب على 
لسان مدير معهد االدلة اجلنائية 
االسرائيلية السابق د.يهودا هيس 
اثر اجلـــدل الذي اثـــاره تقرير 
لصحيفة سويدية اشار الى ان 
اسرائيل كانت تقتل الفلسطينيني 
من أجل نزع اعضائهم، وتنفي 
اسرائيل تلك التهم وتصفها بتهم 

معادية للسامية.
  ومضت ذي غارديان بالقول 
إن االعتراف االسرائيلي الذي ورد 
ضمن فيلم وثائقي من شأنه أن 
يثير غضب العرب واملســـلمني 

 بكنيـ  أ.ف.پ: تباع كميات كبيرة من معكرونة األرز املصنوعة من 
حبوب أرز فاسدة ومواد مضافة مسببة للسرطان في جنوب الصني 
حيث باتت الفضائح الغذائية شائعة، حسبما افادت وسائل اإلعالم 
الرسمية اجلمعة. وينتج نحو خمسني مصنعا في مدينة دونغوان 
بالقرب من هونغ كونغ يوميا نحو ٥٠٠ طن من املعكرونة املصنوعة 
من األرز املجفف او الفاسد، حسبما أكدت صحيفة الشباب في بكني. 
وكشفت هذه الفضيحة بعد عمليات تفتيش صحية أجريت في مطلع 
ديسمبر. ويتم تبييض حبوب األرز الفاسدة بواسطة مواد كيميائية 
مثل ثاني أكسيد الكبريت، بحيث تتمكن املصانع التي تستعمل مواد 
مضافة مــــن انتاج ثالثة كيلوغرامات من املعكرونة بكيلوغرام من 
األرز. األرز املتدني النوعية كان معدا أساســــا للتغذية احليوانية، 
قبل ان تتغير وجهة استعماله بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

خالل العام ٢٠١٠، حسبما أوضحت الصحيفة.
  معكرونــــة األرز التي غالبا ما تقلى ومتزج مع اخلضار هي من 

املأكوالت األساسية في جنوب الصني.
  وغالبا ما تواجه الصني فضائح غذائية، آخرها زيوت طبخ معاد 
تصنيعها وبيض ملوث مبواد ملونة مضرة وفطر مسبب للسرطان 

وتوفو مزور ونبيذ مغشوش. 

 شيكاغوـ  أ.ف.پ: توفيت العاملة االميركية التي ظهر وجهها على 
ملصق يظهر اجلهد احلربي االميركي اثناء احلرب العاملية الثانية، 

فأصبحت فيما بعد رمزا للحركة النسائية في الواليات املتحدة.
  فقد توفيت جيرالدين دويل عن ٨٦ عاما يوم االحد، على ما اعلن 

متحدث باسم بيت العجزة في ميتشغني حيث كانت تقيم.
  وكانــــت دويل تبلغ من العمر ١٧ عامــــا عندما عملت في مصنع 
للحديد في ميتشغني، لكنها لم متكث في عملها هذا اكثر من اسبوعني 
التقت خاللهما مبصور كان يعمل على تخليد مســــاهمة النساء في 
اجلهد احلربي. وقد اســــتخدم املصور ج. هــــوارد ميلر صورة لها 
في امللصق الذي تظهر فيه وفي شــــعرها عصبة حمراء وترفع كم 
قميصهــــا الظهار عضالتها، وكتب عليه «ميكننا حتقيق ذلك». ولم 
يشــــتهر هذا امللصق سوى في الثمانينيات عندما اعتمدته احلركة 
النســــائية االميركية. ومن املقرر ان جتري مراسم دفن جيرالدين 

دويل يوم الثالثاء. 

 السيول تغرق جدة والقيادة تتابع والفيصل: ال عذر ألحد

 ..وهيئة األمر بالمعروف تتصدى للسحر في مؤتمرها الثالث
 الرياضـ  رويترز: عقدت هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر السعودية مؤمترها السنوي الثالث في الرياض وتعهدت 

باتخاذ إجراءات صارمة ضد السحرة واملشعوذين.
  ومــــن بني الفئات التي تســــتهدفها «الهيئة» الســــحرة 
واملشــــعوذين حيث حتــــرم الشــــريعة اإلســــالمية تلك 

األعمال.
  ودعت الهيئة إلى مزيد من التأكيد على دور العلم.

  وقال الشيخ عبدالعزيز احلمني الرئيس العام لهيئة األمر 
باملعروف والنهي عن  املنكر «إن الواجب علينا أيها االخوة 
الكرام أفرادا ومؤسسات ان نؤدي مهامنا في ميدان تسخير 

العلوم والتقنيات احلديثة خلدمــــة قيمنا وحفظ نظامنا 
العقدي والفكري واألخالقي في املجتمع. وإن التراخي عن 
أداء هذه الواجبات يعد تقصيرا في حق مجتمعنا». وللهيئة 

قواعد إرشادية تساعدها على التعرف على السحرة.
  وقال الشــــيخ حســــني احملمود عضو الهيئة «عرضنا 
هذه األشياء للناس حتى نوعي الناس من أخطار السحرة 
ومن كيدهم على الناس وتبيني حقيقتهم ونكشفهم للناس 
حتى الناس يبتعدون عنهم وأن هذا الطريق طريق للكفر 

والشرك.. طريق للكفر باهللا سبحانه وتعالى».
  وأضاف عضو آخر في الهيئة أن ممارســــات الســــحرة 

تدمر املجتمع السعودي.
  وقال الشيخ عادل املقبل املشرف على وحدة العمليات 
والدوريات امليدانية املكلف ملتابعة السحرة واملشعوذين 
«هؤالء األقزام هم أولئك السحرة األشرار الذين ال يريدون 
أن يكون طريق التوحيد خالصا هللا الواحد الديان. فهؤالء 
همهم األكبر هو كيف يفســــد البيت كيف يدمر األسر كيف 
يجعل هؤالء.. يجعل املجتمع بأكمله ال يعيش ســــعيدا.. 
ولذلــــك حكم اهللا عز وجل على هذه العينات بحكم.. حكم 
عليهم بعدم الفالح في الدنيا واآلخرة وقال اهللا تعالى (وال 

يفلح الساحر حيث أتى)». 

علــــى البيئة ســــتنتهي في ظل 
تقدم مشاريع الصرف الصحي، 
وتصريف مياه األمطار، مؤكدا 
«نحن في كل عام في حالة حتسن 
مستمر، وأقوى من العام املاضي 
في التوجيه مباشرة من خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز بتسريع املشاريع»، 
معتبرا أن «استعدادات هذا العام 
كانــــت أفضل بكثيــــر من العام 

املاضي».
  وكانت األمطار الغزيرة التي 
نزلت أول مــــن امس اخلميس 
حتديدا قد أعــــادت إلى األذهان 
ذكريات األربعاء األسود في نفس 
الشهر من العام املاضي ٢٠٠٩، 

وبقي الترقب على أشده.
  ووفقــــا لصحيفــــة «عكاظ» 
السعودية امس فهناك ٧ وفيات 
في مكة وتبوك والعيص، فيما 
استمرت حالة التأهب القصوى 
لكافة القطاعات األمنية واالغاثية، 
خصوصا في ظل ارتفاع منسوب 
املياه في مدينة جدة، وفي بعض 
أحياء جدة إلى ٢٧ ملم، ووصل في 
بعض األماكن خصوصا اجلنوبية 

الشرقية إلى ٥٠ ملم.

جلاهزية اجلهــــات احلكومية، أنا 
سعيد بجاهزية اجلهات احلكومية 
في منطقة مكة املكرمة. هناك تقدم 
وهذا شيء جميل أن تتقدم خطوة 

أفضل من أال تتقدم».
الســــلبية    واعتبر أن اآلثار 
التــــي تنتج عن ميــــاه األمطار 

مؤكــــدا أن «الدولة حريصة على 
إسكان أبنائها ومواطنيها».

  وكشف األمير خالد أن سيول 
العام املاضي رمبا فاجأت اجلهات 
احلكومية، أما اليوم فال عذر ألحد 
القيام بواجبه. وأضاف  عن عدم 
«كل حــــادث يحصل هــــو اختبار 

نويبع ورابغ، ونقل رجل أمن في 
حالة حرجة إلى املستشفى.

  وأكــــد األمير خالد اســــتمرار 
املضي في إزالة املباني العشوائية 
واالعتداءات، مطالبا اإلعالم بتحري 
الدقة، حيــــث ال يوجد ما ذكر من 
«هدم منازل على رؤوس أصحابها»، 

أكد األمير  العربية:  ـ   الرياض 
خالد الفيصل أميــــر منطقة مكة 
املكرمة أن هناك توجيها عاجال من 
نائب خادم احلرمني الشريفني األمير 
ســــلطان بن عبدالعزيز، واألمير 
نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني 
الــــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الداخليــــة، بإغاثة من يحتاج إلى 
إغاثة في مدن ومحافظات منطقة 
مكة املكرمة جراء األمطار والسيول 
التــــي اجتاحتها خــــالل اليومني 
املاضيني، مؤكدا أن هناك تقريرا 
مفصال ســــيعد عن األضرار التي 
حلقت مبدن ومحافظات املنطقة، 
إضافة للجهود التي بذلت ملواجهة 
املخاطر احملتملة جــــراء األمطار 
والسيول، مشــــيرا إلى معلومات 
تبني توقع هطول أمطار على مواقع 

ومدن أخرى في املنطقة.
  وأعلن األميــــر خالد الذي كان 
يتحدث في مؤمتــــر صحافي عن 
جناح اجلهود االغاثية في إنقاذ ٢٠٠ 
شخص، وفاة ثالثة أطفال ووالدهم 
في حي أم اخلير في جدة، فيما مت 
إنقاذ ١٢ شخصا بواسطة الطيران 
العمودي والقوارب املطاطية في 
جدة، وسبعة أشخاص في وادي 

 إنقاذ ٢٠٠ شخص.. وسبع وفيات من بينهم ثالثة أطفال ووالدهم

 عالج باحلجامة  فيضانات أستراليا 

 صورة لفلسطيني سرقت كليته 

 امطار غزيرة اغرقت شوارع جدة 

 محطات 

 الكويت أجمل ما تكون
 بينما تشتكي بقية دول العالم من 
البرد والثلج واألعاصير والفيضانات 
وغياب الشمس والدفء، متتاز أجواء 
الكويت هذه األيام ومع بدء العام اجلديد 
بالشمس املشــــرقة والطقس اجلميل 
وارتفاع أسعار البترولـ  عصب حياتناـ  
الى أعلى أسعاره، ومع كل تلك املعطيات 
املوجبة جتد بعض الناس غاضبة وكأنها 
تعيش في دول املجاعات واحلروب... 
وصدق إيليــــا أبوماضي حني قال: كن 

جميال تر الوجود جميال.
< < <  

  علينا ان نتساءل ونحن على عتبة 
عام جديد ال عما نطلبه من وطن معطاء 
ندر ان جند مثل كرمــــه وعطاياه في 
العالم أجمع بل عما نستطيع ان نقدمه 
له مقابل ذلك السخاء الشديد، وآخره 
إقرار حقوق املرأة في السكن واحلياة 
الكرمية، ان أولى خطوات رد اجلميل 
هي بتقليل جرعة السياسة والغضب 
في حياتنا اليومية مقابل زيادة جرعة 
االحتراف واملهنيــــة والتفاؤل، فبهذه 
الوصفــــة الناجحــــة خلقــــت الكويت 
وبقيت قائمة ملئات السنني فلم نلعبها 
سياسة اال خسرنا ولم نلعبها مهنية 
اال وكسبنا، فلماذا نترك ما جنيده إلى 

ما ال نتقنه؟!
< < <  

  ما الذي ســــيحدث في ٥ يناير وما 
بعده؟! ال شــــيء عدا انتهاء أزمة لتبدأ 
خيوط أزمة جديدة تلوح في األفق مما 
يحوجنا الى وقفة مع النفس لنسألها: 
هل تستحق منا الكويت كل ذلك؟! ضمن 
تلك الوقفة املســــتحقة على احلكومة 
واملعارضة التقاط األنفاس ال استعدادا 
جلولة جديدة من اخلالف والنزاع الذي 
مّله الناس بل لهجمة جديدة من التعاون 
الذي ال غنى ملركــــب الكويت عنه كي 

يسير سريعا الى األمام.
< < <  

يريد  ملـــن    ميكن 
تشويه سمعة الكويت 
ان يدعـــي عليها مبا 
يشـــاء عدا تهم قلة 
احلريات وقمع اآلراء 
الى دولة  وحتولنـــا 
بوليسية (متت جتربة 

مفهـــوم الدولة البوليســـية احلقيقية 
بالكويت في الفترة ما بني بداية أغسطس 
١٩٩٠ ونهاية فبراير ١٩٩١)، للمعلومة، 
الكويت أكثـــر دول العالم التي يتعدى 
فيها مواطنوهـــا ومقيموها على رجال 
الشرطة دون خوف او وجل، ويتم فيها 
غزو املخافر والسيطرة عليها من قبل 
اخلارجني على القانون مع كل «خناقة» 

حتدث بني الصغار.
< < <  

  حضرت قبل ايام قليلة محاضرة قّيمة 
في مركز عبدالعزيز البابطني استمرت 
ليومني قام بإعدادها وإلقائها املهندس 
املبدع عبدالرحمن الشمري تطّرق خاللها 
لقضايا البناء والكهرباء والتكييف وكل 
ما يتعلق ببناء املنازل وصيانتها، وقد 
اعتقدت ان احلضور سيتجاوز اآلالف 
او املئات على األقل من الشـــباب الذي 
يفترض ان تهمهم مثل تلك األمور بأكثر 
من أهمية تواجدهم في أماكن أخرى، وقد 
صدمت عندما وجدت ان عدد احلضور ال 
يتناسب مع أهمية احلدث، وتلك الظاهرة 
السالبة املتفشية عندنا هي أحد أسباب 
تخلفنا وتقدم اجليران الذين يتصرف 
شبابهم ورجالهم ونساؤهم بايجابية 

شديدة لتطوير ذواتهم وقدراتهم.
< < <  

  آخر محطة: يتحدثون خالل ٥٤ أسبوعا 
في العام عن تسامح ديننا العظيم ولكن 
ما ان يحل اسبوع اعياد امليالد ورأس 
السنة حتى يحذرونا من تهنئة اخواننا 
في االنسانية بأعيادهم.. وشلون تصير 

هاملعادلة؟ ال ندري. 
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