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قرار مجلس الوزراء باستقطاع نسبة 
30% من ارباح املساهمني وتوجيهها لدعم 
السلع هو قرار خاطئ بكل املقاييس ويشوبه 
الكثير من العيوب واملآخذ في ظل العجز 
احلكومي والتقاعس عن مواجهة ظاهرة 

الغالء.
الن ه���ذا القرار يخت���زل قضية مهمة 

وخطيرة مثل الغالء، في دعم الس���لع من اموال املساهمني في 
اجلمعيات التعاونية خصوصا ان هذه االموال هي اموال خاصة 
وليس���ت امواال عامة، وقد حدد القانون اآللي���ة والكيفية في 
تنظيم صرف هذه االموال وذلك عن طريق اجلمعيات العمومية 
ومجالس االدارة املنتخبة من املساهمني انفسهم النهم هم الذين 
يتحكمون وميلك���ون القرار في توجيه اموالهم وفقا للقانون، 

ال احلكومة.
كذلك احتدى احلكومة ان يكون لها تصور او خطة لكيفية 
االستفادة من هذا االستقطاع لدعم السلع بشكل عملي، وقد فشلت 
احلكومة ووزارة الشؤون في ايجاد آلية عملية لالستفادة من 
تخفيض نسبة االرباح في اجلمعيات من 15% الى 10% النه حتى 
اآلن لم جند اثرا لهذا التخفيض الذي اخذ من جيوب املساهمني 

واملواطنني دون اي تأثير مباشر للحد من الغالء.
لقد كان من الواجب على احلكومة قبل اتخاذ قرار االستقطاع 
من جيوب املواطنني تطبيق القوانني والقرارات الوزارية املتخذة 
في هذا الش���أن، ولكنها ارادت تغطية هذا التقصير والتقاعس 
والفشل في معاجلة املشكلة والتوجه الى احللقة االضعف وهي 
اموال املساهمني التي في النهاية لن حتل املشكلة وال تشكل اي 

نسبة ملعاجلة مثل هذه املشكلة الكبيرة.
لقد تقاعست احلكومة عن تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2007 
في ش���أن حماية املنافسة والصادر منذ ثالث سنوات ونصف 
الس���نة، كذلك كانت هناك قرارات معتمدة من مجلس الوزراء 
لم تطبق حتى اآلن ومن ش���أنها املساهمة في حل املشكلة مثل 
تطبيق زيادة مفتشي التجارة لتشجيعهم على قمع الغش رغم 
موافقة مجلس اخلدمة املدنية، كذلك عدم تطبيق قرار انش���اء 
مخازن للس���لع في منطقة العبدلي والشقايا مع العلم ان هذا 

القرار متخذ منذ اكثر من سنتني من مجلس الوزراء.
كم���ا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتكليف وزارة الداخلية 
بتطبيق االبعاد االداري عل���ى التجار الوافدين الذين يقومون 
برفع االسعار، كذلك لم تلتزم احلكومة بإصدار البطاقة الذكية 
لدعم السلع رغم موافقة مجلس الوزراء على ذلك، كما ان هناك 
توصيات كثيرة صادرة من مجل���س االمة وتعهدت احلكومة 
بتنفيذها ولكنها لالسف لم تلتزم بذلك، وهي على سبيل املثال: 
السماح للجمعيات التعاونية باالس���تيراد املباشر، لم تطبق 
هذه التوصية، كذلك الغاء نس���بة 30% على الفروع املستثمرة 
وتوجيهها للسلع لم تطبق، كذلك انشاء جمعية نفع عام حلماية 
املستهلك لم تنشأ حتى اآلن باالضافة الى قيام احلكومة بحمالت 
توعية للمستهلكني حول كيفية التعامل مع الغالء ولم نشاهد 

شيئا حتى اآلن.
خالصة القول: على احلكومة تطبي���ق القوانني والقرارات 
اخلاصة بالغالء وهي مسؤولة عن ذلك وعلى اعضاء مجلس االمة 
مراقبتها ومحاسبتها، كما انه ال يحق لها تغطية هذا التقصير 

والتوجه الى اموال املساهمني وجيوب املواطنني البسطاء.

إضع����اف احلكوم����ة ه����و 
إضعاف للدولة وإضعاف الدولة 

هو إضعاف للوطن!
احلكومة تتكون من عدد من 
الوزراء، وه����ي التي حتكم أو 
تهيمن على الدولة والدولة هي 
التي حتكم وتتحكم في الوطن. 

والوطن أرض وبشر!
فإذا ما ضعفت احلكومة تفتت����ت الدولة وانهار 
الوط����ن. وأرى أن إضعاف احلكومة غدا منهجا عند 
بعض القوى السياس����ية واالجتماعية، والتي تريد 
االنتقام والتش����في من احلكومة غير مدركة ما وراء 
ذلك الثأر من مخاطر تسبب شروخا في جدار الوطن، 

قد يصعب ترميمها وتلحيمها!
وهذا الثأر ومحاوالت التشفي من احلكومة لم تأت 
عرضا أو هواية عند قناصتها، ولكن اخلميرة التي 
تخلق األعداء واملتصيدين والقناصة، هي موجودة مع 
األسف داخل اجلسد احلكومي! فاالعوجاج واالستسالم 
واالس����تزالم أيضا، كلها خمائر تغذي اس����تضعاف 
احلكومة ومحاوالت قنصها وخلق أعداء لها من كل 

الشرائح والفرق والقوى على اختالفها!
وسلسلة التراجع واالستسالم واالرتباك، سلسلة 
طويلة طوقت عنق احلكومة وكبلت أياديها وأذرعها 
وأرجلها وجعلتها سهلة االصطياد ملن يبغي صيدها 
ويروم تلطيخ سمعتها وقنصها في مقتل وطنيتها 

أو على األقل في أدائها السياسي!
ومن يتخ����وف على واقع البالد ومس����تقبلها - 
وأنا منهم - غير ملومني وهم يتابعون ويرون تلك 
التي  االنهيارات السريعة والتراجعات والتخبطات 
تتحقق كل يوم ورمبا كل س����اعة في البالد، وليس 
آخرها ولن يك����ون آخرها الهجوم الذي تعرضت له 
قناة »سكوب« والذي علينا ونحن نذكره كمثل على 
ذلك الته����اوي أن نبتعد عن تفاصيله ومس����بباته، 
لنقفز إلى استخالص أنه كان نتيجة طبيعية لواقع 
البالد املتهاوي ولسياسة إغماض العني التي متارسها 

احلكومة إزاء ما يجري.
إن ص����الح احلكومة يكمن ف����ي قوتها أوال وفي 
مراعاتها لتطبيق القوان����ني التي أوكلت إليها مهمة 
حمايتها وتطبيقها بصورة عادلة بني الناس جميعا، 
بني الكويتي والوافد وبني علية القوم والعامة وبني 
فالن وف����الن دون تفرقة بني هذا وذاك. وعدم التزام 
احلكومة بأس����باب قوتها وعدالتها هو الذي عرضها 
ألن يستأسد الكل عليها وأن تكون طريدة لكل عابر 
س����بيل ولكل متقصد ومتصي����د، وأيضا لكل عادل 

ومنصف! 
إن الذي يهمنا هو وطننا، فإذا ما كانت احلكومة 
غير قادرة على حماية هذا الوطن بقوتها وهيمنتها 
فعليها أن ترحل حبا في الوطن وصونا له من الزعزعة 
والتصدع، وستكون قدمت بذلك أكبر خدمة وطنية، 

ورمبا ستكون اخلدمة الوحيدة التي قدمتها.

قبل أش���هر بس���يطة أحالتن���ي وزارة االعالم 
»مش���كورة« للنيابة العامة بتهمة املساس بالذات 

األميرية!
واتذكر جيدا أني ومبجرد اعالمي بذلك التوجه 
قلت انها تهمة سخيفة فعال، ستتصدى لها احملكمة 

من تلقاء نفسها، وهو ما حصل فعال.
فلقد برأتني احملاكم الكويتية دون ان انطق بحرف 

واحد كدفاع، المياني بان التهمة »تفشل« وان مقام صاحب السمو، حفظه 
اهلل، اكبر عندي من ان يتم ترديده في محل الدفاع عن النفس!

لكني حينها لم اكن اتوق���ع ان تأتي الوزارة بعد حني لتقدمي االخوة 
العاملني في قناة »سكوب« للنيابة بتهمة »اسخف من السخافة« مدعية 

بأنها حترض على قلب نظام احلكم!
ولالمانة فأنا ال اعتقد ان قرار احالتي وغيري و»سكوب« للنيابة بيد 
عاقل، فلو كان االمر كذلك ملا احيل نائب سابق أقسم على احترام الدستور 
وطاعة ولي االمر للنيابة ملساسه بصاحب السمو، وملا احيلت عائلة كويتية 

كالسعيد للنيابة حملاولتها التحريض على قلب نظام احلكم!
ولكني كذلك اعتقد أنه من اخلطأ مبكان اليوم ان يقف بعض االخوة 
املخلصني من نواب االمة موقف احلياد او الالمباالة النهم على خالف مع 

القناة او مع خطها السياسي.
فاملبدأ ان االعالم حر فيما يبديه في حدود القانون وان كرامات الناس 
ليست محال لالهدار بدعوى استخدام القانون وتطبيقه متاما كما حدث مع 
جحافل الداخلية التي النزال ننتظرها لتعطينا السند القانوني لتحريك 

القوات اخلاصة ملنازلنا!
ولكننا وبكل اسف نخلط الشامي باملغربي حني نختلف وال نقف مع 

املبدأ دون متييز.
واملبدأ اليوم يقول ان قناة »س���كوب« ال ميكن لها ان تكون محرضة 
على قلب نظام احلكم، كما ال ميكن ان يكون ثمن االختالف معها مهاجمة 

مقرها وتكسيره.
اني ارب���أ بالعقالء )وهم كثر( في عائلة املال���ك الصباح ومنهم االخ 
الفاضل الشيخ فيصل املالك واالخ الفاضل السفير فيصل احلمود املالك 

الصباح عن مثل تلك التصرفات التي ال تليق ابدا بنا وال بهم.
وعندي قناعة بأن هذه الس���حابة بني االسرتني ستنتهي قريبا، مهما 
حدث، فاملالك والس���عيد من االسر الكويتية اخلالصة التي تعي خطورة 

استمرار مثل هذا اخلالف غير املبرر!
ان امللوم حسب وجهة نظري هو ذلك الوزير الذي يعتقد أنه ومن خالل 

احالة الناس للنيابة سيتمكن من التصدي ملعارضيه في مجلس االمة.
وكأن احالتنا و»سكوب« وغيرنا كثير بسبب او من دون سبب ستكون 

كفيلة او كافية الظهاره مبظهر البطل الذي ال يالم!
انه زمن وزراء ال ندري من الذي يش���ير اليهم او الذي ميلي عليهم، 
وزراء ان نصحناهم تكبروا وان ارشدناهم جتبروا وما هم في عمر الزمن 

اال محطة ستنتهي بإذن اهلل قريبا.
فانتظروا انا معكم منتظرون.

> > >

همسة قبل الختام

انص���ح بعض الزمالء ب���ان يزيدوا متلقا ومتس���حا بوزير الداخلية 
ومديره االعالمي، فالزمن لن يطول، والفرص التزال مفتوحة، وال عزاء 

للكرامة.

عالج الغالء من جيوب المواطنين! بل أسخف من السخافةالخمائر

المافيا اإليطالية تقتل عضوة سابقة 
انشقت عنها وتذيب جثتها بمادة حمضية

7 آالف شاعر يتنافسون
على لقب »أمير الشعراء« بأبوظبي

روما )إيطاليا( � يو.بي.آي: أعلنت الش����رطة االيطالية 
امس ان املافيا في مدينة ميالنو قتلت عضوة س����ابقة فيها 
وأذابت جثتها مب����ادة حمضية. وذكرت وكالة أنباء »آكي« 
االيطالية ان الش����رطة ألقت القبض على ستة عناصر من 
املافيا في ميالنو ومدن أخرى يش����تبه ف����ي قيامهم بقتل 
وتذويب عضوة س����ابقة باملافيا في مادة حمضية. وكانت 
ال� »متعاونة م����ع العدالة« وهي الصفة الرس����مية للذين 
يقلعون عن تعاملهم مع املافيا قد اختفت منذ حوالي العام 
وبدأت على الفور حتريات الشرطة ونيابة مكافحة املافيا 
في محاولة حل لغز االختفاء الى ان اكتش����فت ان عناصر 
من مافيا ندرانغيتا التي كانت تنتمي اليها قامت باالنتقام 
منه����ا عن طريق قتلها ثم تذويب جثتها في مادة حمضية. 
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله ان »من بني املقبوض 
عليهم صدي����ق الضحية الذي كانت تقيم معه مبيالنو و5 
آخرين يقيم بعضهم بإقليم ريجو كاالبريا اجلنوبي معقل 
مافيا ندرانغيتا«، وذلك تنفيذا ألمر إلقاء القبض االحترازي 

الصادر من نيابة مكافحة املافيا.

د.ب.أ:   � أبوظب����ي 
أنهت العاصمة االماراتية 
أبوظب����ي اس����تعدادها 
إلطالق الدورة الرابعة من 
املسابقة الشعرية الكبرى 

»أمير الشعراء«.
وأعلن مدير اكادميية 
الشعر في هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث وعضو 
العليا للمسابقة  اللجنة 
سلطان العميمي االحد ان 
أكثر من 7 آالف شاعر من 
30 دولة عربية وأجنبية، 

تقدموا للمنافس����ة على اللقب. وأضاف: املشاركات جاءت 
من داخل وخارج الوطن العربي، حيث اس����تقبلنا طلبات 
لالشتراك من دول اوروبية وآسيوية وأفريقية، منها طلبات 
لش����عراء عرب يحملون جنس����يات غير عربية، وشعراء 
غير عرب يكتبون بالعربية، من »الواليات املتحدة وكندا 
وأستراليا، والدمنارك وجزر سيشل وبلجيكا وتشاد ومالي، 

وبوركينافاسو، والهند ونيجيريا«.
وأش����ار الى ان انشطة املسابقة س����تبدأ نهاية الشهر 
اجلاري، ومن املقرر ان يتنافس الشعراء في مجال القصيدة 
الفصحى بكل ألوانها سواء كانت القصيدة عمودية مقفاة 
أو كان����ت ضمن النمط احلديث من����ط القصيدة احلرة أو 

قصيدة التفعيلة.
ويحصل الفائز باملركز االول على لقب »أمير الشعراء« 
ومبلغ مليون درهم إماراتي وبردة وخامت امارة أبوظبي.

صحتك

تحميص »الفشار«
قد يسبب فقد البصر

تناول المكسرات يساعد 
على تخفيف التوتر

باريس – أ.ش.أ: اكتش����ف فريق من 
الباحثني الفرنسيني أن استنشاق الشباب 
للبخار الناجت عن حتميص »الفش����ار«، 
الذي يفضله أغلبيه األطفال والشباب، 
يؤدي الى فقدان البصر بسبب أوكسيد 

النيتريك، وهو غاز سام وبال رائحة.
ورب����ط الباحث����ون العالقة بني هذه 
األبخرة وفق����د البصر لدى أربع حاالت 
مت عرضهم في املعه����د القومي للصحة 
الفرنسية نتيجة زيادة استهالكهم للفشار. 
وأجريت للحاالت األربع اختبار على قرنية 
العني عن طريق الصور التي كشفت وجود 
تدهور في األجزاء األساسية في اخلاليا 
التي تس����تقبل الصورة، مما تسبب في 
تدهور الرؤية وان استعادتها مرة أخرى 

يحتاج إلى شهور طويلة.

القاهرة � العربية: كش���فت دراسة 
حديثة أن النظام الغذائي الذي يحتوي 
على املكسرات خاصة اجلوز يساعد على 
تقليل التوتر وكذلك نسبة الكولسترول 
في الدم. وقالت إن تناول مقدار منتظم 
من مكسرات اجلوز يؤدي إلى استقرار 
ضغ���ط الدم ويحس���ن الق���درة على 
االستجابة للضغوط. وقالت الباحثة 
شيال ويست، احلاصلة على الدكتوراه 
من جامعة بنسيلفانيا، إن األشخاص 
الذين يبدون استجابة بيولوجية مبالغ 
بها للضغوط يواجهون خطر اإلصابة 
بأمراض القلب. وتهدف الدراس���ة إلى 
معرفة إذا ما كانت الدهون املش���بعة 
التي يحصل عليها اجلسم من بعض 
النبات���ات قد تؤثر ف���ي أوعية القلب 

الدموية لتستجيب للضغوط.
وقام فريق الباحثني التابع للدكتورة 
شيال ويست بدراسة احلالة الصحية ل� 
22 بالغا يعانون من مستوى عال من 
الكولسترول غير الصحي بالدم. ومت 
تقدمي جميع الوجبات والسندويتشات 
السريعة لعينة البحث أثناء ثالث فترات 
استراحة من نظام احلمية الغذائية التي 

استمرت لستة أسابيع لكل منهم.
وتضمنت احلمية نظاما ثانيا يتضمن 
1.3 أوقية من اجلوز وملء ملعقة طعام 
من زيت اجلوز كبديل لبعض الدهون 
الت���ي يحتويها النظام  والبروتينات 
الغذائي األميركي، بينما النظام الثالث 
املقدم لعينة البحث كان يحتوي على 
اجلوز وزيت اجلوز وملعقة ونصف 
من زي���ت بذرة الكتان، وقد مت مراعاة 
التوازن بني النظم الغذائية الثالثة بحيث 
ال ينتج عنها زيادة أو نقص في وزن 

املشاركني.

محكمة إسرائيلية تعاقب قاصرًا 
فلسطينيًا دهسه مستوطن!

القدس � CNN: قضت محكمة اسرائيلية األحد املاضي بفرض اإلقامة اجلبرية 
على ثالثة فلسطينيني قصر باإلقامة اجلبرية في منازلهم ملدة 20 يوما، بتهمة 
الشغب وإلقاء احلجارة على الشرطة، وذلك في قرار فاصل بالقضية التي أثارت 
جدال واسعا بعدما تناقلت وسائل اإلعالم مشهد تعرض أحد أولئك الفتية للدهس 
من قبل سائق سيارة إسرائيلي. وقال ميكي روزنفيلد، الناطق باسم الشرطة 
اإلس����رائيلية ل� CNN ان الفتية سيسمح لهم بالذهاب إلى املدرسة خالل فترة 
العقوبة، »ولكن برفقة أولياء أمورهم«. وكانت الشرطة في القدس قد أفرجت 
في التاسع من الشهر اجلاري بكفالة عن داڤيد بيئري، مدير عام جمعية العاد 
اليمينية املتطرفة التي تعمل على اسكان اليهود  في حي سلوان املتنازع عليه 
بني الفلسطينيني واملستوطنني االسرائيليني بشرقي املدينة، بعد حادث صدمه 
فتيني فلسطينيني. وقالت االذاعة اإلسرائيلية ان الشرطة »حققت مع بيئري بعد 
أن صدم بس����يارته صبيني في سلوان إثر قيامهما مع عدد من زمالئهما برشق 
سيارته باحلجارة«. وذكرت االذاعة أن الشرطة اعتمدت على صور مت التقاطها 
اثناء وقوع احلادث، ووصفت جروح أحد اللذين تعرضا للدهس بأنها »طفيفة«، 
بينما وصفت جروح اآلخر بأنها »متوسطة«. وجاء من جمعية العاد املتطرفة 
ان بيئري لم يكن يعتزم دهس الفتية، وإمنا كان يحاول الفرار من املكان بعد 
تعرض سيارته للرشق باحلجارة »خشية التعرف عليه« ولكنه دهس الصبيني 

»دون قصد« وأعربت اجلمعية عن »أسفها لوقوع احلادث«.

جوني نوكسفيل في حفل افتتاح فيلمه »االحمق 3«

بروس ويليس في لقطة من فيلم »املتقاعد«

لقطات مدمجة توضح دهس املستوطن للقاصر الفلسطيني 

»األحمق 3« يتصدر إيرادات السينما في أميركا

مظاهرات تطالب بوقف بناء مركز إسالمي في موسكو
موسكو � وكاالت: شهد احد احياء جنوب شرق العاصمة الروسية 
موسكو في الوقت الراهن خالفا وجدال محتدما بسبب خطط بناء مركز 
اسالمي هناك. وذكر املوقع االلكتروني ملجلة »دير شبيغل« االملانية 
مس�����اء االح��د ان مجموع��ة من القوميي��ن واالرث��وذوكس الروس 
يعمل������ون ف��ي الوق��ت الراه��ن عل��ى تأجيج رفض س����كان منطقة 

تكستيلشتيشكي لبناء ال� »غراوند زيرو« الروسي.
واطلق املعترضون الدعاية القائلة بأن موسكو ستكون »نظيفة« 

بدون املسلمني واالجانب.
وامسك احد املعارضني للمشروع بجاروف وغرسه بقدمه في االرض 
التي من املنتظ��ر بناء املركز عليها قائال ان زرع بعض الشجيرات من 

شأنه »ابق��اء املسلمني بعيدا«.
وقالت امرأة معارضة للمش������روع كانت حض����رت الى املنطق��ة 
بصحب��ة ابنه��ا )6 سنوات( »نح��ن نري��د بناء منتزه هن��ا، ال نريد 

هنا مسجدا او كنيسة او اي شيء آخر«.

� رويترز:  لوس أجنيلي����س 
تصدر اجلزء الثالث من سلسلة 
أفالم »األحمق« ايرادات السينما 
في أميركا الشمالية هذا االسبوع، 
إذ حقق 50 مليون دوالر في ثالثة 

ايام.
الفيلم حول  وتدور أح����داث 
مجموعة من األش����قياء املثيرين 
الذي  بقيادة جوني نوكس����فيل 
يتحمل األذى اجلس����دي الشديد 
من خالل أداء أعمال مختلفة مثيرة 

للغاية.
والفيل����م من إخ����راج جيف 
ترمي����ني وبطولة ش����ون وليام 
س����كوت وجون����ي نوكس����فيل 
وبريستون السي. وجاء في املركز 
الفيلم اجلديد »املتقاعد«  الثاني 
إذ حق����ق 22.5 مليون دوالر في 

ثالثة ايام.
وتتناول أحداث الفيلم تعرض 
حياة عميل س����ابق للخطر على 
يد قاتل يس����تخدم تكنولوجيا 
متطورة مما يدف����ع هذا العميل 
إلى اع����ادة جتميع فريقه القدمي 
في محاولة اخيرة للبقاء على قيد 
احلياة. والفيلم من اخراج روبرت 
شونتكي وبطولة بروس ويليس 
وماري لويز بارك����ر ومورجان 

فرميان.
وتراجع من املركز األول إلى 
الثالث فيلم »الشبكة االجتماعية« 
اذ حقق 11 مليون دوالر في ثالثة 
ايام ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء 

عرضه الى 63.1 مليون دوالر.
وتتناول أحداث الفيلم قصة 
تأسيس مارك زوكربرج الطالب 
في جامعة هارفارد ملوقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك في خريف 
2003 ليتحول الى شبكة تواصل 

اجتماعي عاملية.
وبعد مرور ستة أعوام اصبح 
الكمبيوت����ر األميركي  عبق����ري 
زوكربرج أصغ����ر ملياردير في 

التاريخ.
والفيل����م من اخ����راج ديڤيد 
فينشر وبطولة جيسي أيزنبرج 
وروني مارا وبريان بارتر ودستني 

فيتزسيمونز.
وتراجع من املركز الثالث إلى 
الرابع فيلم »سكريتاريت« اذ حقق 

9.5 مالي����ني دوالر في ثالثة ايام 
ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء 

عرضه إلى 27.5 مليون دوالر.
وتتناول أحداث الفيلم قصة 
ربة املنزل واالم بيني تشينيري 
التي توافق على تولي مسؤولية 
اس����طبالت خي����ول والدها رغم 
افتقارها للمعرفة بسباقات اخليول 
امل����درب املخضرم  ومبس����اعدة 
لوسيان لوران تتمكن تشينيري 

من ادارة هذا العمل.
والفيل����م من اخ����راج راندال 
واالس وبطولة ديان لني وجون 
مالكوفيت����ش وس����كوت جلني 

وجيمس كرومويل.
وتراج����ع من املرك����ز الثاني 
الرومانسي  الفيلم  إلى اخلامس 
الكوميدي »احلياة كما نعرفها«، 
اذ حق����ق 9.2 مالي����ني دوالر في 
ثالثة ايام ليصل اجمالي ما حققه 

منذ بدء عرضه إلى 28.9 مليون 
دوالر.

وتتناول أحداث الفيلم قصة 
ش����ابني يقرران تولي مسؤولية 
فت����اة يتيمة بعد وف����اة صديق 
مشترك لهما، وتتوالى االحداث 
في اطار كومي����دي. والفيلم من 
اخراج جريج بيرالنتي وبطولة 
كاثرين هيجل وجوش دوهاميل 

وجوش لوكاس.


