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جانب من عمليات االنقاذ وفي اإلطار روبينا

الخط األحمر  طوفة عروق محطات

حقارة العمل السياسي عندما تتالقى المصالح االنتهازية على حساب الوطن! ملك الملوك وملك الملوك
اس���تثمار القضاي���ا 
اإلنسانية واملتاجرة بها 
شعبيا، من أسوأ وأحقر 
التي  السياسية  األعمال 
ميارسها النواب والكتاب، 
فكم من قضية إنسانية مت 
بيعها في سوق املزايدات 

السياس���ية واستمرت لس���نوات يتداولها 
جتار اجلماهير لكسب تعاطف البسطاء من 
الناس واستمالتهم لتحقيق أهداف انتخابية 
وجماهيرية ومن ثم بيع القضية ملزايد آخر 
ومنافق مأجور إلكمال املهمة، وهكذا يستمر 
اللعب مبش���اعر الناس دون حصولهم على 
شيء سوى الوهم والشعارات الزائفة ومتوت 
القضية بعد ذلك وتدفن في مقابر النسيان 

دون أن يصلي عليها أحد. 
قضايا كثيرة مت استغاللها كقضية إسقاط 
القروض واملزدوجني وأسلمة القوانني وإزالة 
الدواوين وقضية البدون وتلك هي األطول 
عمرا بينها واألشهر سمعة فقد طال العبث 
بها ما بني مسؤول حكومي متعجرف ونائب 
منافق متخلف وبقيت معلقة دون حل فال هم 
أطعموها وال هم تركوها تأكل من حشائش 
األرض، إلى أن رفع األمر إلى سمو األمير الذي 
أصدر أوامره الس���امية إلى اجلهاز املركزي 
املكلف بحل قضية البدون فجاء الفرج وكان 
أول الغيث موافقة احلكومة على إقرار احلقوق 
املدنية للب���دون وإحالتها إلى مجلس األمة، 
والغريب أنه فور موافقة احلكومة على هذه 
احلقوق املدنية انطلقت صفارة تصريحات 
النواب وبدأ سباق املزايدات وكل منهم ميسك 
طرف ثوبه و»تلحق وإال ما تلحق ومس���ج 

وراء مسج« يدعون فضل اإلجناز. 
أال يعلم سماحة النواب أن جلنة البدون 
في مجلس األم���ة مت إلغاؤها وجلنة حقوق 
اإلنسان البرملانية واملختصة بقضية البدون 
لم تفعل شيئا على مدار هذه السنني سوى 
ترويج التصريحات املخدرة وإحياء ندوات 
الهلوس���ة دون أن يكون هناك مصداقية في 
النوايا ال في أعضاء تلك اللجان وال في بقية 
أعضاء مجلس األمة حلل قضية البدون أو 
غيرها من القضايا احليوية التي طال انتظارها 
كاإلصالح الرياضي ومشروع حتويل الكويت 
ملركز مالي عاملي، وغيرها الكثير؟ والسبب 
يع���ود لغياب الرؤية الصادقة نحو اإلجناز 
واخت���الف اإلجماع حول األولويات اختالفا 
مس���تهدفا ال اختالفا عفوي���ا، فإذا ما جاءت 
مبادرة احلل م���ن خارج مجلس األمة التف 
عليها أعضاء املجل���س والتهموها دون أن 
يذكروا لصاحب الفضل فضله كما فعلوا متاما 
في قضية إقرار احلقوق املدنية للبدون التي 
متت مببادرة حكومية بناء على توجيهات 
صاحب السمو األمير، وتلك احلقيقة أكدها 
السيد صالح الفضالة رئيس اجلهاز املركزي 
للمقيمني بصورة غير مش���روعة لوسائل 

اإلعالم، فشكرا لصاحب السمو.
نرجو من النواب الكف عن استغالل القضايا 
اإلنسانية، ومن أراد االجناز فعليه بتحقيق 
النتائ���ج فجدول األعمال مليء باملش���اريع 
واملقترحات والشعب مّل من كثرة الوعود. 

رفقا بنا أيها الس���ادة.. نعم رفقا بنا 
فاذا كنا في الكويت احلبيبة نعيش طقسا 
يتغير كل حلظة، وفي اليوم الواحد قد 
نرى كل فصول السنة، فإنه من الصعب ان 
يكون املناخ السياسي كذلك، من الصعب 
ان نعي���ش في فص���ل واحد كل فصول 
السنة من حر الصيف الى برد الشتاء مع 
جفاف احلياة في فصل اخلريف، هذا ليس 
مستحيال لنعش كل فصل على حاله لنعط 
أنفسنا فرصة اللتقاط األنفاس، فنحن 
نخرج من أزمة الى نفق ومن خالف الى 
عاصفة من االنشقاق واالنقسام وال نتأمل 

أبدا ما نفعله ويفعله بنا الساسة!
مث���ال.. اليوم تقف كتل���ة التنمية 
واإلصالح مع الدع���وات التي انطلقت 
مؤخرا الى تعديل بعض مواد الدستور! 
ماذا يفعل من هو مهتم مثلي بالش���أن 
العام، حينما يصدم���ه خبر أو دعوة 
كهذه، ف���ورا البد ان يتذكر س���جاالت 
ومناقشات وإهانات وجهت لنواب سبق 
ان قدم���وا اف���كارا لتعديل بعض مواد 
الدستور، وألس���باب ال شخصانية أو 
حزبية فيها، تعديالت ألس���باب فنية 
املمارسة  وجوهرية تقتضيها ظروف 
التي تقدم  السياسية والبرملانية مثل 
بها النائب الفاضل علي الراشد والتي 
لم يطرحها كمواد صماء جامدة ال نقاش 
فيها، وإمنا قال انها عبارة عن »مسودة« 
أولى للتحاور الوطني حولها ولم يّدع 
انه وحده ميلك ناصية احلقيقة املطلقة، 
وفكرة تعديل الدستور كانت برنامجه 
االنتخاب���ي في 2003 وقد طرحها وفاء 
تعهد به لناخبيه، مع ان هذه التعديالت 
كانت مهمة وضرورية مثل زيادة عدد 
الدوائ���ر ال���ى 6 وزيادة ع���دد النواب 
املنتخبني لتلبية املتطلبات التشريعية 
والرقابية وكذل���ك زيادة اعداد مقدمي 
االس���تجواب بهدف احداث توازن في 
هذا اإلج���راء اخلطير، بحيث ال تتهدد 
املسيرة الدميوقراطية بدكتاتورية القلة 
املستجوبة من خالل اشراك عدد أكبر 
في اتخاذ قرار االس���تجواب، ومن بني 
املقترحات ايضا ان يعطي مجلس األمة 
الثقة للوزراء قبل ان يبدأوا عملهم، على 
ان يت���م تقدمي برنامجهم الوزاري قبل 
أدائهم للقس���م الدستوري، كذلك ربط 
أي اقتراحات شعبية مبيزانية الدولة 
أي كيف يت���م الصرف عليها من بنود 

امليزانية العامة.
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كله���ا كانت مقترحات قابلة للنقاش 
واألخذ والرد، ولكن ماذا حدث؟

لقد عدت بذاكرتي الى الوراء، وعدت 
الى ما أعلنته الكتل النيابية إال الدستور 
آنذاك والى مقاالت  والصحف الصادرة 
بعض الكتاب كلها تكيل املفردات املسيئة 
لعلي الراش���د كأنه أجرم ملجرد جترؤه 
على التفكير في تعديل الدس���تور، مع 
ان النائب الفاضل احمد الس���عدون هو 
من وقع على تعدي���ل املادة الثانية من 
الدس���تور في وقت سابق! ولم ينتقص 

احدهم من قدره بالطبع!
فما تعرض له الراش���د من أصدقائه 

قبل خصومه شيء 
ال يص���دق وأولهم 
نواب كتلة التنمية 
واالص���الح والتي 
رأت في تعديالته 
نفسًا حكوميًا قبيحًا 
صحيفة  وكذل���ك 

كان���ت تتبنى نفس التوج���ه البرملاني 
للراشد قالت حتت عنوان »خطورة طرح 
التعديل الدستوري في ظل تفوق القوى 
املعادية للحري���ات والفيتو احلكومي.. 

النوايا مبيتة لوأد الدستور!«.
أما التكتل الش���عبي فوصف الراشد 
بأنه بوق حكومي وكال التهم ملقترحاته 
وأزبد وتوعد للوقوف ضده دون ان يتذكر 
اعضاؤه ان عرابهم الس���عدون من كان 
يريد نسف العمل البرملاني بتوقيعه على 

تعديل املادة الثانية سنة 92!
وليس هذا فحسب فقد قامت صحيفة 
قريبة من توجهات الراشد وشنت ضده 
حملة ش���عواء لم تراع حتى املهنية في 
الطرح واملفاجأة أنهم زمالء دربه قبل وبعد 
املجلس ولكنهم اختلفوا واذا هم يسخرون 
كل كتابهم وش���عرائهم للطعن فيه، كل 
هذا مت بسبب ان الراش���د آنذاك مارس 
حقه في التفكير وإبداء الرأي وان الوقت 
اآلن ليس مواتيا وان االقتراح بالتعديل 
سيمس النظام القانوني للدولة بل خرج 
د.اخلطيب ليقول »ان الظروف االقليمية 

خطيرة فال تعبثوا اآلن بالدستور«!
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مرة أخرى حالل لهم حرام على غيرهم 
اما ان تفكر كتلة التنمية أو السعدون أو 

حتى أحمد الديني فهذا مباح!
ايها الس���ادة ارحمونا، نحن بشر ال 
نتحمل كل الفصول في يوم واحد، فالديني 
الذي رفض من قبل في مقاالت واضحة 
تعديل الدستور وكان في موقع املدافع 
الش���رس هو اليوم أيضا يدعو لتعديل 
الدستور وال يرى هو وغيره غضاضة 
ف���ي التنكر ملبادئه���م! وال من مواقفهم 
املخجلة جتاه الراشد الذي شن احلرب 
عليه ملجرد خروج فكرة تعديل الدستور 

قبل بضعة شهور!
غاية من املتناقض���ات وطوفان من 
املصالح تتالقى لنهش الوطن فال مجال 
اليوم عن الداعني لتعديل الدستور الى 
احلديث عن مخاطر الظروف االقليمية 
التي متر بها، وكأن هذا الذي يحدث حولنا 
ظرف موات متاما اآلن لطلب التعديالت 

الدستورية!
ايها السادة: تعبنا منكم وأضم صوتي 
الى زمالئي األفاضل س���عود السبيعي 
ونبيل الفضل وغيرهم ممن هالهم مثلي 
ه���ذا التوجه اليوم لكن م���ا الذي جمع 
الش���امي على املغربي كما يقولون، وما 
الذي أدى الى ه���ذه التحوالت املباركة 
ووقوفك���م اآلن وراء الرغبة في تعديل 

الدستور؟
حتما هي ليس���ت مصلحة الكويت 
ولكنه���ا ش���خصانيتكم وانتهازيتكم 

السياسية واأليام حبلى. 
وغدًا للحديث بقية.

لي نهج وخط سياسي أبشر به 
منذ مقالي األول بالصحافة الكويتية 
في يناي���ر 1980 )مقال ماذا فعلت 
العربي( وفحواه  الثورات بالعالم 
أن الثوريات العربية ما خلقت إال 
لتدمير أوطانها أثناء حكمها وبعده، 
وإضاعة القضايا التي تؤمتن عليها 
كحال القضية الفلسطينية، ولو أننا 
ائتمنا القضية الكويتية عام 90 بيد 
بعض ثوريين���ا أيا كان انتماؤهم 
السياسي يسارا أو ميينا لكنا مازلنا 
نعيش حتى يومنا هذا بالش���تات 
في املالجئ واخلنادق بينما ينتقل 
ثوريونا بالطائ���رات واجلوازات 
اخلاصة من الفن���ادق إلى الفنادق 
كحال أبوعرفات وباقي أبواق القضية 

الفلسطينية.
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واملستغرب � أو غير املستغرب 
� هو مس���اهمة الثوريات العربية 
بس���بق إصرار وترصد في تدمير 
أوطانها، فناصر )النهج ال الشخص( 
أضاع السودان وس���ورية وفرط 
بسيناء وغزة مرتني، وعّرض جيش 
خير جن���د اهلل للهزائم والنكبات 
والنكس���ات مرات ومرات قبل  أن 
يس���تردوا كرامتهم بع���د رحيله 
األس���طوري بانتصار أكتوبر 73، 
ومثله صدام الذي هجم بجيش���ه 
على قومه في اجلنوب والش���مال 
حتى لم تبق رصاصة في بنادقه لم 
تفرغ في صدور األكراد من شعبه 
مما اضطره لعقد اتفاقية اجلزائر 
عام 75، ثم مهاجمة جيرانه مرتني 
تارة بالشرق وأخرى باجلنوب فهزم 
مرتني فأحال أرض املاء الوافر وأول 
زراعة في األرض إلى أرض الدماء 

املسفوكة والنخيل احملروقة.
وبش���ر الثوري عمر البش���ير 
الصحاف���ة الدولي���ة وقبل ظهور 
نتائج االستفتاء � و»بزلة لسان« � 
بأن سكان اجلنوب سيصوتون ب� 
99% لالنفصال مما يعني انه كان 
يعلم بأن اعماله القمعية والشريرة 
آتت ثمرها وأن ثلث مساحة بالده 
املليء باملاء )الذهب األبيض( والنفط 
)الذهب األسود( والزراعة )الذهب 
األخضر( قد انفصل دون عودة ولم 
يتبق إال أراض صفراء جرداء قاحلة 
يورثها ملن سيأتي بعده كما أورث 
الثوريون اآلخرون اخلرائب واالطالل 
واجلهل واملرض ملن تسلم التركة 

الثقيلة بعدهم.
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وجرائم سبق اإلصرار والتخطيط 
والترصد بحق األوطان تنطبق كذلك 
على الث���وري اآلخر معمر القذافي 
الذي هدد وولده بإش���عال احلرب 
األهلية في بلده وحتويلها لصومال 
جديد تتنازعه القبلية واملناطقية 
تطبيقا لشعار »أحكمكم أو أقتلكم« 

ال���ذي أتى في 
األحمر  كتابه 
الذي حل محل 
كتابه األخضر 
كي ال يبقى في 
ليبيا املظلومة 
حج���را عل���ى 

حجر فتنتهي بدماء جتري وخراب 
يسري.
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سمى محمد رضا بهلوي نفسه 
امللوك )شاهنش���اه( وأعلن  مبلك 
الثورة البيضاء فسمى القذافي نفسه 
مبلك امللوك وأعلن الثورة اخلضراء، 
سلط الشاه جنده ورجال مخابراته 
على شعبه فسلط القذافي زبانيته 
ومجرمي جلانه الشعبية على الناس، 
اشتكى الشاه قبل سقوطه من غدر 
حلفائه األميركان واشتكى القذافي 
كما أتى على موقع »العربية« من 
غدر حلفائه األميركان به )!(، الفرق 
الشاهنش���اه خلف وراءه بلدا  أن 
زراعيا وصناعيا ضخما وجيش���ا 
البريطاني  عرمرما يفوق اجليش 
العدة والعت���اد وخرج بقليل  في 
م���ن املال حتى أن أس���رته تعيش 
على دخل مكتب زوجته الكائن في 
نيويورك، بينما يخلف ملك امللوك 
اآلخر بلد مدمرا بالكامل وجيش���ا 
مهلهال وثروة شخصية تقدر مبئات 
املليارات نهبها من عرق وجهد وثروة 
الشعب الليبي الذي بات يجلس على 
احلدي���دة ويحتاج لنصف قرن أو 
قرن إلصالح ما دمره صاحب راتب 
ال� 465 دينارا و44 قرش���ا كما أتى 
في خطابه األخير الذي كان اجدر 
به أن يلقيه في بداية الشهر القادم 

أي في األول من أبريل.
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آخ�ر محط�ة: 1 � س���حبت جامعة 
لندن شهادة الدكتوراه التي منحتها 
الطاغية الصغير س���يف اإلسالم 
القذافي، بعد خطابه األخير املليء 
بالتهديد والوعيد، حيث حتول ابن 
القذافي من دكتور إلى.. دكتاتور.. 

وال حول وال قوة إال باهلل.
2 � بودن����ا لو تبن����ت الكويت 
وحدها أو مع بعض دول مجلس 
التعاون جسرا جويا ينقل الالجئني 
املصريني من احلدود التونسية الى 
بلدهم وهو استحقاق قليل بحق 
الكبرى مصر وسيكون  الشقيقة 
له أثر طيب وإيجابي لدى شعبها 

وقيادته املقبلة.
3 � في استفتاء جلريدة األهرام 
حول املرشح األوفر حظًا لرئاسة 
مصر، حاز عمرو موسى على %49 
والبرادعي على 10% وممثل اإلخوان 
املسلمني على 5% وأمين نور على 
1% وش���خصية عسكرية على %12 

واهلل أعلم.

سعود السبيعي
info@redlinekw.com

منى العياف
 alayyaf63@yahoo.co

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

كانوا يحبون القذافي
 ل� 3 أسباب

 قال أحد قادة املعارضة 
الليبية احلالية في لقاء 
الفضائيات  مع إح���دى 
واسمه محمد الشيباني: 
»في أول خمس سنوات 
الليب���ي  الش���عب  كان 
متوافقا مع طروحات ما 

سمي بثورة الفاحت من سبتمبر، والى حد ما 
القذافي كان محبوبا ثم بدأ في استقدام أعوان 
له ومرتزقة من كوبا، التي كانت تصدر جنودا 
للكونغو وليبيا، فأقام لهم معسكرات بعيدة 
عن األنظار، ثم فتح السجون لكل من يعارضه 

أو حتى يناقشه في أي موضوع«.
سأله املذيع: »ما الذي جعل الليبيني يقبلون 

القذافي في املرحلة األولى من حكمه؟«.
قال: لثالثة أسباب، األول هو إعالم جمال 
عبدالناصر، إذاعة صوت العرب وبرامج احمد 
سعيد الش���هيرة بالتحريض على األنظمة 
الرجعية، وهناك كتابات محمد حسنني هيكل 
وكذلك عبارة عبدالناصر الشهيرة للقذافي »إني 
أرى فيك شبابي«، والطرح القومي اجلارف 
الذي وجد له صدى قويا في ليبيا، كل ذلك 
صنع أجواء منحت النظام اجلديد مصداقية 

تبني فيما بعد أنها زائفة.
الس���بب الثاني يتمثل ف���ي هزمية 1967 
والتي ظن الناس هناك أن قيام نظام ثوري 
في ليبيا هو الرد املناسب عليها، والعقوبة 
املناس���بة للملك إدريس السنوسي عن تلك 

الهزمية!
السبب الثالث هو أن القذافي شغل الناس 
في بداية حكمه باملال، توزيعات ال جتمعها 
رؤية اقتصادية حقيقية، مجرد اس���ترضاء 
وشراء ميول، في دولة لديها ثروة هائلة من 

النفط ومثلها من الغاز.. انتهى.
إن الشعوب الواعية تتميز بكشف الدعوات 
املشبوهة في اللحظة األولى وبشكل مبكر، 
قبل أن تس���تخف بالناس شعارات ظاهرها 
الرحم���ة وباطنها العذاب، ه���ذا ما يجب أن 
يقوم به قادة ال���رأي عندنا، الذين حترروا 
من األهواء واستفادوا من التجارب الطويلة 

لهذه األمة.
كلم�ة أخيرة: في ع���ام 1994 قررت احملكمة 
الدستورية في الباكستان إلغاء قرار رئيس 
اجلمهورية عزل رئيس الوزراء وأعادت تعيني 
نواز شريف في منصبه مرة أخرى، نشرت 
وكالة رويتر هذا اخلبر ومعه التعليق التالي: 
»وهذه هي احلالة الثانية من هذا النوع في 
الشرق األوسط، األولى كانت في عام 1964 
في ليبيا، حينما عزل امللك السنوسي رئيس 
وزرائه فلجأ الى احملكمة الدستورية الليبية 
التي قررت إلغاء قرار امللك بالعزل وأعادت 
الرجل ال���ى منصبه«، هذا النظام امللكي هو 
الذي أطاحت به الواليات املتحدة بسماحها 
لعقيد مغمور بقيادة انقالب اختطف البالد 
ألكثر من أربعة عقود لم تقم خاللها بأي عمل 
لتصحيح تلك الفعلة الشنعاء، وحتى عندما 
ثار الش���عب كانت واشنطن آخر الواصلني 
الى قاعة املطار.. بع���د أن حتركت الطائرة 

من أمام البوابة!
فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

قصب الدانوب

قصب الدانوب على سطوح الڤيالت الفخمة في أوروبا
رومانيا � أ.ف.پ: يتماوج مد من القصب مع الهواء وصوال الى البحر 
األسود. في دلتا الدانوب يحصد كل شتاء القصب الروماني املستعمل 

في سطوح القش في الڤيالت الفخمة في أوروبا الشمالية.
وقد استعني بالقصب الروماني أيضا في ديكور األفالم، السيما 
في مس���رح فيلم عن شكسبير صور في اس���تديوهات بابلزبرغ، 

بالقرب من برلني.
هذه املادة التي كانت تس���تعمل س���ابقا لبناء أكواخ القش التي 
يقيم فيها الفالحون الفق���راء مطلوبة جدا اليوم في املنازل املترفة 

التي تبحث عن األصالة.
يقول اوكتافيان بوبا مدير شركة »دلتا ستاف برودكشن« لوكالة 
فرانس برس »القصب مادة طبيعية تش���كل عازال حراريا وصوتيا 
ممتازا. مع تزايد االهتمام به في األبنية املراعية للبيئة، أصبح الكثير 

من الناس يريدون سقوفا من القش«.
هذه الشركة اخلاصة هي إحدى شركتني مخولتني وحدهما حصد 
ه���ذا القصب الذهبي من دلتا الدانوب، في جنوب ش���رق رومانيا، 
وهي منطقة مدرجة على قائمة التراث العاملي لليونس���كو بفضل 
ثروتها احليوانية والنباتية املمي���زة ولكونها أكبر مقصبة كثيفة 

في العالم.
ويجري تصدير كل حصاد الشركة تقريبا البالغ 20 ألف طن، بشكل 

خاص إلى أملانيا وهولندا وكذلك الدمنارك وبريطانيا وفرنسا.
قصب رومانيا معروف بصالبته مع أنه يواجه منذ بضع سنوات 

منافسة حادة من الصني.
وقبل أن يصل القصب الروماني إلى سطوح الڤيالت أو املزارع 
أو طواحني أوروبا الشمالية، يحصد في ظروف مناخية صعبة من 
مناطق مستنقعية واقعة بني البحر والنهر وال ميكن الوصول اليها 

أحيانا إال باملراكب.

سعودي يبتكر حاًل لوقف نزيف الدماء
 في حوادث الطيران

بالي تحتفل بعيد هندوسي لطرد الشياطين 

القاهرة � إم. بي.س����ي: جنح الطالب الس����عودي سلمان الربعي في 
ابتكار مدرج طوارئ للطائرات حلمايتها من التحطم، عند اكتشاف اخللل 
الفني في اجلو، ما ميكن قائد الطائرة من الهبوط بس����الم في املطارات 

دون تعرض الركاب للخطر.
وقال الربعي الطالب في جامعة امللك س����عود: إن ابتكاره عبارة عن 
مدرج معلق للطوارئ يوف����ر للطائرات إمكانية الهبوط على ارتفاعات 
معينة، ويتم التحكم فيه من قبل برج املراقبة، بحسب صحيفة عكاظ 
الس����عودية. وأوضح الربعي، الذي مازال في العقد الثاني من عمره، أن 
اله����دف من االبتكار هو حماية األرواح البش����رية من حوادث الطائرات 
املفجعة التي تخلف وراءها ضحايا بأعداد كبيرة، السيما بعد متابعته 
حلوادث الطائرات التي وقعت في بعض الدول. وبني الربعي أنه مولع 
بالطي����ران منذ الصغر وتعذر عليه حتقيق حلمه، إال أنه لم يتوقف في 
البحث في عالم الطيران والتعرف إلى مسببات احلوادث، ولذلك ابتكر 
3 مناذج لوضع حد للحوادث. وعمد إلى تطوير وس����ائل السالمة بعد 
دراسة أسباب الهبوط االضطراري للطائرات واملتمثلة في أعطال املكابح 

واحملركات وصوال إلى ابتكاره للمدرج املعلق.

إندونيس���يا � أ.ف.پ: خيم الصمت امس 
السبت على جزيرة بالي االندونيسية، حيث 
توقفت احلركة على مدى 24 ساعة مبناسبة 

عيد هندوسي مخصص لطرد الشياطني.
فف���ي مثل هذا اليوم م���ن كل عام، تخلو 
الشوارع من املارة، وتتوقف املالحة في املطار، 
وتقفل املتاجر أبوابها ويخصص النهار للصوم 
والتأمل ف���ي جزيرة بالي التي يطلق عليها 

اسم »جزيرة االلهة«.
وخلت الشوارع اال من »بيكاالنغ«، وهم 
حراس تقليديون يجوبون الشوارع للتثبت 

من احترام التقاليد.
ويتزامن هذا العيد، ويطلق عليه اس���م 
عيد »نيبي«، مع رأس الس���نة لدى ش���عب 

ساكا في بالي.
وبالي هي اجلزيرة الوحيدة ذات الغالبية 
الهندوسية في اندونيسيا التي تعد أكبر دولة 

مسلمة في العالم من حيث عدد السكان. 

إصابة 21 شخصًا وتشريد المئات  في حريق بمومباي

علماء ينجحون في إنعاش الذكريات القديمة بالدماغ
لندن � س���ي ان ان: متكن علماء للمرة األولى 
من العثور على طريقة إلنعاش اخلاليا العصبية 
في الدماغ بشكل يعيد للمرء الذكريات الذاوية أو 
القدمية بشكل واضح متاما، وذلك بفضل دراسات 
جرت على فئران سمحت بالتعرف على أنزميات 
قادرة على تنشيط الذاكرة، وقد تفتح أبوابا واسعة 
لفهم عمل الدماغ ومعاجلة أمراض مثل الذهامير 

واخلرف.
وقال العلماء الذين عملوا على الدراسة إنهم 
أجروا تعديالت جينية سمحت لهم بتوليد خاليا 
قادرة على ضح أنزمي بروتني »كيناس أم زيتا« في 
مناطق محددة من أدمغة الفئران بصورة جتعلها 

أكثر قدرة على تذكر األحداث السابقة.
وق���ال الطبيب تود س���اكتور، أحد الباحثني 
العاملني على الدراسة التي نشرتها مجلة العلوم: 
»لقد قام بروتني »كيناس أم زيتا« مبا عجز عنه 
العلم لسنوات، إذ انه أنعش خاليا الذاكرة القدمية، 
وجعل الذكريات املشوشة أو املضمحلة حاضرة 

من جديد في الدماغ بصورة قوية«.
وذكر ساكتور أن األدوية املوجودة حاليا لتقوية 
الذاكرة، مبا في ذلك الريتالني واألمڤيتامني، وحتى 
الكافيني، ال ميكن لها أن تنعش الذكريات القدمية، 
بل تقوي اخلاليا لتستوعب بشكل أفضل الذكريات 

الراهنة فقط.

نيودلهي � يو.بي.آي: أصيب 21 شخصا على األقل 
وشرد أكثر من ألفني بينهم بطلة فيلم »املليونير 
املتشرد« الطفلة روبينا علي في حريق هائل شب 
في ساعات الصباح األولى من أمس في ضاحية 

باندرا مبدينة مومباي الهندية.
ونقلت وكالة »برس ترست« الهندية عن مسؤول 
في قسم اإلطفاء قوله »ان 21 شخصا بينهم 4 رجال 
إطفاء أصيبوا خالل مكافحة النيران ونقلوا إلى 

مستش���فى بابها في مومباي«. وأضاف املسؤول 
انه لم تسجل أية وفاة لكن أكثر من ألفي شخص 

فقدوا منازلهم إذ دمرت النيرات مئات األكواخ.
وراقبت عائلة الطفلة روبينا التي اشتهرت في 
الفيلم الذي فاز ب� 7 جوائز أوسكار في العام 2009 
وهو من إخراج داني وبيل منزلها يحترق، فيما 
قال أحد أفراد العائلة انهم جميعا كانوا في البيت 

عندما حضر شخص وأبلغهم باحلريق.

من بينهم بطلة »المليونير المتشرد« 


