
كارثة قادمة إلينا.. ترقبوها!
»الفالكا« كلمة مقتبسة من اصل اسباني وهي 
»السيدة اجلميلة« La Flaca وهو من املخدرات!
و»الفالكا« مادة مخدرة صناعية جديدة قادمة 

لكم من بعيد وُمصنّعة على شكل كبسوالت في 
الصني وباكستان، مخدر زهيد الثمن عبارة عن 

حبيبات بيضاء ميكن اخذها عن طريق الفم او يتم 
استنشاقها او حقنها بالدم وهو بالضبط على شاكلة 

الشبو!
وله انتشار اليوم في اميركا واوروبا والبرازيل 

خاصة وطبعا الصني.. بقي شيء لم تصنعه؟!
»الفالكا« منبه صناعي مت تطويره منذ الستينيات 

.PVP ويسمى الفالكا او
يصاحب تعاطيه نوع من جنون العظمة والسعادة 

املفرطة ويتخلل هذا نوبات عدوانية وعدائية لآلخرين 
وتؤدي باملتعاطي له الى التحول الوحشي والى اشبه 
بالزومبي )آكلي حلوم البشر(، ألنه غائب عن الوعي 
وال يعي تصرفاته ويرتكب اعماال شريرة وعنيفة 
وجنونية وغير متوقعة، فيتحول الى وحش كاسر 

مدمر خارج السيطرة، ومن املمكن جدا ان يقفز من 
السيارة او يتعرى او يتسبب في كل انواع املوت!
قال تعالى )يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 

نارا.. ـ التحرمي: 6(.
غالبية دول العالم قامت بحظر هذا املخدر الذي يؤثر 
على اجلهاز العصبي في الدماغ ويؤدي الى تدميره، 
كما انه يجعل متعاطيه يهذي ويهلوس ومضر جدا 

بالدماغ والكلى.
نحيي اململكة العربية السعودية وهي باملناسبة اول 

دولة عربية متنع هذا املخدر اخلطر وعقوبة »مهربه« 
االعدام في حال التهريب.

ترى ممكن جدا ممن تراهم يغردون في التواصل 
االجتماعي وتشوف منه هلوسة وهذيان ميكن يكون 

متعاطي، واهلل اعلم!
اسعاره زهيدة من 5 دوالرات الى اقل من 60 دوالرا!

فلوريدا في اآلونة االخيرة اطلقت حملة للتوعية 
للتحذير من انتشار هذا النوع من املخدرات اخلطرة 

على صحة االنسان بعد ان ارتفعت حاالت االدمان 
في العام 2013 وسجلت 38 حالة وارتفع العدد في 

العام 2014 الى 275 حالة.
في دراسة للمعهد القومي لالدمان في اميركا وجدوا 

ان سلوك االنسان يتغير بعد تناول »الفالكا« ثالث 
مرات، مما يجعل االنسان يفقد قدراته العقلية 
ويتصرف بشكل غريب الى شبه مجنون في 

حتركاته وتصرفاته واقواله.
بينت الدراسة انحسار هذا املخدر في الواليات 

املتحدة في اوهايو ـ تكساس ـ تينسي ـ فلوريدا، 
بعد حمالت التوعية خاصة في اوساط املراهقني 

واملتعاطني.
وبينت الدراسة ان »خطورة« الفالكا انه يعطي 

شعورا للمتعاطي بالعظمة والنشوة واحساسا كاذبا 
بأن لديه قدرات خارقة فيتحول في حلظات الى 

شخص كأنه ميثل »فيلما مرعبا« مثل الزومبي ـ 
مصاصي الدماء، ونظرا لهذه امليول العدوانية اصبح 
هذا املخدر خطرا على املجتمعات خاصة بعد ظهور 

عصابات تنفذ جرائمها حتت تأثير هذا العقار!
من ابرز أعراضه اخلمول واالنسحاب من صور 
احلياة املختلفة واالكتئاب وايضا ارتفاع حرارة 

اجلسم وهو مضر بالكلى ويسبب العجز ويدمر 
اجلهاز العصبي خاصة خاليا املخ!

قال الشاعر:
ــات بها ــ ــاء بدار ال ثب ــ البق ترجو 

فهل سمعت بظل غير منتقل
ومضة: انتهى عصر املخدرات التقليدية والكوكايني 

واملاريغوانا واصبح اليوم شبو وفالكا، وبالوي 
زرقة!

انني اتوجه الى املسؤولني في الدولة كل منهم في 
اختصاصه ومنصبه ملنع هذا »البالء« من الدخول الى 

البالد، فهو واهلل »خطر« مثل املخدرات واملسكرات 
على شبابنا!

يطلق اليوم اسم »املوتى األحياء« على مستخدميه 
وهناك افالم بدأت توعي بخطورته من خالل ظاهرة 

جتسيد افالم رعب حقيقية عن اخطاره ومضاره.
آخر الكالم: أبدا لم يكن يتخيل مخترعه جون هوفمان 

ان جتاربه الدوائية ستكون سببا في اغراق املدن 
والشعوب حول العالم بهذا »املخدر اللعني« الذي جعل 

الناس املتعاطني كاملوتى االحياء!
لقد جرب هذا العالم تطوير تأثير »القنب« ومواد 

اخرى لصالح الطب والبشرية لكنه فوجئ مبزيد من 
االخبار التي تبلغه بان هناك شرائح قامت باستخدام 

نتائج ابحاثه في االجتاه اخلاطئ وتلومه!
ووصل االمر الى ان قطع اتصاالته واخفى ارقام هواتفه 
عن مراسلي املعامل اخلاصة الذين كانوا يريدون اجابات 

السئلتهم بعد ان جنحت جتارة هذا املخدر!
قال القاضي ابن معروف:

ــرة ــ ــدوك مــ ــ ــذر ع ــ احــ
ــرة ــ ــف م ــ ــك أل ــ ــذر صديق ــ واح

الصديق ــب  ــ انقلـــ ــا  ــ فلرمب
ــرة ــ باملضــ ــر  ــ أخبــ ــكان  ــ ف
زبدة احلچي: االطباء واهل العلم يطورون االدوية 
لصالح البشرية لكن تبقى احلقيقة ان هناك من 

ينحرف عن املسار احلقيقي الصحيح خاصة في 
ظل نقص »االموال« فيأخذ باألرخص وهو سعر في 

متناول الشباب وتأثيره بالغ القوة ما يجعله بديال 
ناجحا للمخدرات التقليدية الغالية الثمن.

ما أكتبه اليوم وأحذر منه في سلسلة مقاالت عن 
املخدرات الرقمية والشيشة االلكترونية واليوم الفالكا 

ومن قبل الشبو واملسكرات امتنى ان يلتفت اليه كل 
مسؤول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

ايها املتواصلون في »التواصل االجتماعي« بكل 
الفئات والشرائح، عليكم بالفالكا حّذروا الشباب من 

هذه اآلفة اجلديدة القادمة لنا من »برة«!
»الفالكا« يايكم.. فماذا انتم فاعلون؟!
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»ليس هناك أسوأ من التضييق على الرجل، ومنعه 
من فعل ما يريد«

هــذا ما قالته مرة امللكــة البريطانية 
إليزابيث في شبابها عندما ترددت إشاعات 
كثيرة حول عالقات زوجها األمير فيليب 

مع النساء.

»أريد أن أضع كل ما حدث وراء ظهري ألرتاح«
جنم مسلسل »جزيرة احلب« كريس 
هيوز يكشف أنه مصمم على وضع حد 
نهائي خلالفه املرير مع العارضة والشخصية 
التلفزيونية كاتي برايس، التي كان قد ارتبط 
بعالقة عاطفية مضطربة معها، وذلك ألنه 

يريد اآلن التركيز على عمله ومستقبله مع 
اإلعالمية أوليفيا أتوود التي ينوي الزواج منها.

»علينا أال نقبل بهذا أبدا بعد اليوم«
املمثلة جيسيكا تشاستني خالل انتقادها 
واستنكارها بحدة أباطرة هوليوود، 
الذين ميارســون التمييز في األجور بني 
املمثلني واملمثالت، وتعلن أنها لن تشارك 
في أي فيلم جديد بعد اآلن إذا تبني لها أن 
أجرها سيكون أقل من أجر زميلها الرجل.

»إنه يبدو مثل حلوى اخلوخ«
العبارة وصــف األمير فيليب  بهذه 
ابنه األمير تشارلز بعد والدته بعملية 
قيصرية، وفقا آلخر الصور احلميمية التي 
تنشرها صحيفة الـ »ميل« البريطانية حول 

زواجه من امللكة إليزابيث قبل 70 سنة.

ناسا تدخل على خط »التاكسي 
الطائر« بشراكة مع أوبر.

»الداخلية« توقف قرار ســحب 
املركبــات ملخالفتي احلزام 

والنقال.

٭ قرار يحتاج دراســة أكثر.. عني 
الصواب.

٭ واحنا طارت جيوبنا من نصب 
التكاسي!
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يأيتها النفس  املطمئنة   ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هلل

مهدي غلــوم حاجيه الصفار ـ 81 عاما ـ ديــوان الصفار ـ الدعية ـ ت: 
99850690 ـ 99141159.

جليعب حسني دغيم السعيديـ  79 عاماـ  اجلهراءـ  ق5ـ  الشارع السابع 
ـ م28 ـ ت: 55127034 ـ 66661689.

مبارك طحنون دخش العازمي ـ 73 عاما ـ صباح السالم ـ ق9 ـ ش4 ـ 
ج19 ـ م43 ـ ت: 60040600 ـ 60019600.

مبارك سالم وهف حوبان العازميـ  81 عاماـ  الرجال: الرقةـ  ق3ـ  الشارع 
الرئيســي ـ م134 ـ ت: 99788304، النساء: الصباحية ـ ش2 ـ 

م511 ـ ت: 99275532.
حسن عبدالرسول املعتوق ـ 90 عاما ـ الرجال: الساملية ـ ق4 ـ شارع 
البحرين ـ ج1 ـ م10 ـ ت: 90907449، النساء: الصباحية ـ ق1 ـ 

ش14 ـ م26 ـ ت: 66660099.
احمد ابراهيــم علي الغريب ـ 67 عاما ـ الرجال: القرين ـ ق4 ـ ش5 ـ 

م27 ـ ت: 99640010، النساء: العدان ـ ق7 ـ ش10 ـ م9.
عبدالكرمي حسن علي الشوافـ  59 عاماـ  الرجال: الدسمةـ  ق3ـ  ش32 
ـ م3ـ  ديوان الشــوافـ  ت: 99101741، النساء: الدسمةـ  ق3ـ  

ش39 ـ م7 ـ ت: 22530306.
طالب عباس علي أكبرـ  51 عاماـ  الرجال: بيانـ  مسجد اإلمام احلسنـ  
ت: 55616550، النساء: حسينية العترةـ  الرميثيةـ  ق10ـ  شارع 
ابو حنيفةـ  ج101ـ  م16 )العزاء اليوم وغدا فقط للرجال والنساء(.
جمعة خميس جمعة الشراح ـ 84 عاما ـ الرجال: النزهة ـ ق2 ـ شارع 
ســليمان العمر ـ م9 ـ ت: 99269595، النساء: النزهة ـ ق2 ـ 

شارع سليمان العمر ـ م11 ـ الدفن بعد صالة العصر.
أمينة عبداهلل معتوق الدوسري، ارملة متعب عبداهلل الكهيلي ـ 65 عاما ـ 
الرجال: صباح الســالمـ  ق5ـ  الشارع األولـ  ج21ـ  م27ـ  ت: 
55545418 ـ 60990788، النســاء: العدان ـ ق7 ـ ش16 ـ م29 ـ 

ت: 66528538 ـ الدفن بعد صالة العصر.
جاســم محمد عبداهلل الرزيحان ـ 61 عاما ـ الرجــال: النزهة ـ ق2 ـ 
ش27ـ  م59 )الدخول من جهة شارع دمشق(ـ  ت: 99028878، 
النســاء: النزهةـ  ق1ـ  ش14ـ  م8ـ  ت: 94001144ـ  الدفن بعد 

صالة العصر.
بدر عبدالرزاق مســعود العبداهلل ـ 41 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق1 
ـ ش17 ـ م3 ـ ت: 96611466، النســاء: الزهراء ـ ق3 ـ ش301 ـ 

م8 ـ ت: 25244566 ـ الدفن بعد صالة العصر.
صغرى محمد حســن كرم، أرملة مجيد خليفة عباس مال حسني ـ 73 
عاما ـ الرجال: بيان ـ مســجد اإلمام احلسن ـ ت: 99043372، 
النساء: ســلوى ـ حسينية اإلمام احلسني ـ ق1 ـ ش7 ـ م27 ـ 

ت: 99565588 ـ الدفن بعد صالة العصر.
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لوحة »املسيح« لداڤنشي بـ 450 مليون دوالر
بيعــت لوحــة »املســيح« 
للرسام ليوناردو داڤنشي مببلغ 
قياسي وصل الى ٤5٠.٣ مليون 
دوالر، فــي مزاد لــدار مزادات 

كريستيز في نيويورك.
وثمنت اللوحــة التي أعيد 
اكتشــافها وكانــت آخــر عمل 
لداڤنشي باكثر من ٤ أمثال تقدير 
دار كريستيز قبل املزاد لقيمتها 
وهو حوالي ١٠٠ مليون دوالر.

وتزيد قيمة اللوحة بأكثر من 
ضعفي املبلغ القياسي املسجل 
لعمــل فني في مــزاد، يذكر ان 
لوحة »نساء اجلزائر« للرسام 
بيكاســو بيعت مببلــغ ١٧٩.٤ 
مليون دوالر في مايو ٢٠١5 كما 
بيعت لوحة ســلڤادور مندي 
ملشــتر لم حتدد هويته شارك 

في املزاد عبر الهاتف.

لوحة دافنشي التي بيعت بـ 450 مليون دوالر
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متاثيل من الثلج في أسواق أعياد امليالد بأدنبره
ادنبره  فـــي  النحاتون  يضع 
على  األخيـــرة  اللمســـات 
املصـنـوعـة  ــماثيل  ــ التـ
االســـواق  في  الثلــــج  من 
املـيالد. لعـيد  املـخـصـصة 
ــن  ــة تتضمـ ــال الفنيـ األعمـ
ـــرموز تاريخية  منـحـوتـات لـ

ـــكتلندية. ـــة اس وفلكلـوريـ

المحامي بركة لـ»األنباء«: دحضنا االدعاءات الكاذبة للجاني

القضاء املصري يحيل قاتل الكويتية وأمها 
السعودية إلى املفتي متهيداً إلعدامه

عبدالكريم أحمد

علمت »األنباء« أن محكمة 
جنايات محافظة املنيا في مصر 
قررت إحالة أوراق املتهم األول 
بجرمية قتل املواطنة الكويتية 
ووالدتها السعودية، إلى مفتي 
جمهورية مصر ألخذ رأيه بشأن 
إعدامه عن جرمية القتل العمد 

مع سبق اإلصرار والترصد.
القرار القضائي على  واشتمل 
إرجاء النطق باحلكم بشــأن بقية 
املتهمــن وهم زوجــة املتهم األول 

وشقيقاها إلى دور شهر يناير املقبل 
»األسبوع الذي تتداول فيه الدعاوى 
هنــاك وهــو األســبوع الثالث من 
الشهر«. وقال وكيل ورثة املجني 
عليها املواطنة الكويتية احملامي 
سيف بركة بتصريح لـ»األنباء« 
إن احملكمة قبلت الدعوى املدنية 
قبل املتهمن وقضــت بالعقوبة 
املشددة بعدما أخذت بدفوعه التي 
انتهت بتوقيع أقصى العقوبات 
على املتهمن والقصاص العادل 
منهــم، مضيفا: »نحمد اهلل على 
القصــاص العــادل وبــإذن اهلل 

ســنرى اجلاني معلقا على حبل 
املشنقة«.

وأشــار بركة إلى أنه دحض 
االدعــاءات الكاذبة للمتهم األول 
باألدلة الدامغة بعدما تراجع عن 
اعترافاته األولية وادعى اختالل 
تــوازن األم وانــزالق قدميهــا 
وســقوطها في البئر وملا علمت 
ابنتها بوفاتها حاولت ـ حســب 
ادعائهـ  قتله بســكن األمر الذي 
دعاه لضربها بـ »مفتاح إجنليزي« 
٤ ضربات على وجهها ورأســها 

دفاعا عن النفس.
احملامي سيف بركة

»األرصاد«: البرودة ستستمر حتى يوم غدٍ السبت

املرزوق: طقسنا غائم جزئياً حتى األربعاء
قــال اخلبير الفلكــي عادل 
املــرزوق ان الطقس املســيطر 
على الكويت ســببه منخفض 
جــوي معتدل تبلــغ قوته بن 
١٠١٠ و١٠١6 مليبــار، مما يؤدي 
الــى هبوب الريــاح اجلنوبية 
الشرقية )كوس( تبلغ سرعتها 
بن ٢١ و٣٢ كلم/ ساعة، وتتسبب 
رياح الكوس هذه بظهور الغيوم 
اعتبارا من مساء يوم غد السبت، 
وسيكون اجلو بن غائم جزئيا 
الى غائم كليا من مساء االثنن 
٢٠ اجلاري حتى يوم االربعاء 
٢٢ اجلاري، مما يعطي فرصة 
جيــدة لســقوط األمطار خالل 
هــذه الفترة ثم تتحول الرياح 
شمالية غربية في يوم اخلميس 

للمطر في هذا  اليوم.
هذا، وتوقع مراقب التنبؤات 
اجلوية في إدارة األرصاد اجلوية 
القراوي اســتمرار  عبدالعزيز 
الطقــس املعتدل خــالل النهار 
والبارد نسبيا خالل الليل في 

األيام املقبلة.
وقال القــراوي لـــ »كونا« 
إن البالد تتأثر بامتداد مرتفع 
جوي مصحوبا برياح شمالية 
غربية معتدلة احلرارة نسبيا 
مما يفسر اعتدال الطقس خالل 
هذه الفترة حيث يكون الطقس 
دافئا نهارا ومائال للبرودة في 
الســاعات املتأخــرة من الليل. 
وذكر أن الطقس سيكون باردا 
نسبيا والرياح شمالية غربية 

٢٣ اجلاري، تكون السماء صافية 
وخالية من الغيوم ثم تتحول 
الى شرقية تعود فيها الغيوم 
مرة اخرى مــع فرصة ضئيلة 

إلــى متقلبــة االجتــاه خفيفة 
إلــى معتدلة الســرعة تتراوح 
سرعتها ما بن 6 و٢6 كيلومترا 
في الســاعة ودرجــة احلرارة 
الصغرى املتوقعة بن ١٠ درجات 
و١٣ درجة مئوية ويكون البحر 
خفيفا إلى معتدل املوج يتراوح 
ارتفاعه ما بن قدم وثالث أقدام. 
وتوقع القراوي لنهار اجلمعة 

طقسا مشمسا معظم الوقت.
وأشار إلى استمرار الطقس 
البارد نسبيا مســاء مع رياح 
متقلبة االجتاه خفيفة السرعة.
وتوقع القراوي أن يســود 
الطقس املشمس معظم نهارغد 
السبت. وذكر أن الطقس البارد 

نسبيا يستمر مساء.

الفلكي عادل املرزوق


