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التحذير يختلف عن التشاؤم
قال لي: كنت دائما من الداعني إلى التفاؤل، في الفترة 
األخيرة أالحظ كثرة حتذي����رك من نفاد املوارد النفطية 
واحتمال أال جتد األجيال القادمة شيئا بعد أن يكون جيلنا 
قد بدد الثروات فيما يحدث من زيادات ومصاريف يقترحها 
نواب )لتموي����ل حمالتهم االنتخابية من املال العام( كما 

تقول، ولكن هل هذا تشاؤم، أم ماذا؟.
قلت: هناك فرق بني التحذير والتشاؤم، فاألول ينبني 

عليه عمل والثاني يعطل عن العمل ويدعو إلى االستس����الم بإضعاف الهمم، 
وبالنس����بة ملا يجري من تبديد للثروة فإن نتيجته س����تكون ارتهان الدولة 
للنفط الذي لم نس����تخدمه بشكل جيد استعدادا ملا بعد عصر النفط، األمر ال 
يحتاج الى تنجيم وال كهانة فالنتيجة س����تكون سيئة، والهدف من التحذير 
هو تصحيح املسار احلالي، خذ قصة يوسف عليه السالم الذي نبه الى سبع 
سنني عجاف هذا التنبيه أدى الى وقف الهدر وزيادة التخزين استعدادا لتلك 

الفترة الصعبة، ولو لم يستجيبوا له لهلكوا عن بكرة أبيهم.
قال: »هل نحن مقبلون على املصير نفسه؟«

قلت: ال أحد يعلم الغيب إال اهلل جل وعال، أما املش����تغلون بالسياس����ة فال 
أمل في اس����تجابتهم لهذه التحذيرات فهم غارقون في س����كرة األصوات ولن 
يلتفتوا إلى أي ش����يء آخر إلى أن يترك كل منهم منصبه فيتحول الى حكيم 
يردد ما سمعناه بعد التحرير »أنا واهلل كنت حذرت من الكارثة« وهي عبارة 
لم نكن نسمعها إال من الشيخ سعد العبداهلل يرحمه اهلل، فلما وقعت الكارثة 
ادعى كثيرون أنهم حذروا، مبن فيهم املتس����بب الرئيسي في دفع البلد نحو 

تلك الكارثة!
قال: وما احلل؟

قلت: لقد عاشت الكويت زمنا على جتارة اللؤلؤ فلما كسدت اعتقد كثيرون 
أننا انتهينا، إال أن رحمة اهلل هبطت على شعب كان يقوم بأعمال اخلير رغم 
محدودي����ة موارده، وحتى العاملون في الغوص كان����وا يتوقفون عن العمل 
لشهر كامل إذا حل رمضان في الصيف، ولم يعتبروا كسب لقمة العيش عذرا 
لإلفطار، وعلى هؤالء انفتح باب رزق لم يحسبوا له حسابا، واليوم اليزال هذا 
الشعب يعتبر أعمال اخلير هي مخزونه االستراتيجي ملواجهة الكوارث، إميانا 
باحلديث الشريف »صنائع املعروف تقي مصارع السوء« واليوم تتعجب من 
إبداعات العمل اخليري في هذا البلد التي وصلت بآثارها اجلميلة إلى القارات 
اخلمس واستقطبت املتبرعني واملشاركني من خارج البالد مبا يتجاوز نصف 
املوارد التي تدار عبر جمعياتنا اخليرية، وهناك اجلهود الفردية الرائعة ألهل 
اخلير رجاال ونساء، هذه األعمال نعتمد عليها في سؤال اهلل السالمة واحلفظ 
من افتقار الدولة وعجزها عن إعالة األجيال القادمة، واستبشارا بقول النبي 

عليه الصالة والسالم »من خاف على عقبه، وعقب عقبه، فليتق اهلل«.
> > > 

كلمة أخيرة: اللجنة الشعبية جلمع التبرعات هي واحدة من إسهامات 
قدمية للتجار في أعمال اخلير بهذا البلد، وقد تعاقبت عليها أيادي 
اخليرين منذ عقود كثيرة من الزمن، وكنت قد عملت بشكل مباشر 
مع العم يوسف الفليج يرحمه اهلل في أحد أنشطتها � سنة 1980 � 
وأعرف لها إسهامات رائعة ومببالغ ضخمة من أشخاص يتحاشون 
بأي  إليهم  اإلساءة  تتم  أن  العيب  من  الرياء.  أسمائهم خشية  إبراز 
هذا  في  ما  أجمل  تستهدف  التي  التسييس  في هوجة  كانت  صورة 

البلد.
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متى ما صادفت ش����خصا 
جبان����ا رعدي����دا او متخاذال 
منكسرا، فال حتسبه ولد بهذه 
الصفات السيئة، ذلك ان القوة 
الوالدة واإلخصاب  اس����اس 
والتخلق حيث املضمار الذي 
تتجلى فيه املنعة واالقتدار 
والتمي����ز والتنافس، وتكفي 
التخصيب  ان  الى  االش����ارة 
في رحم املرأة يتم حني يقوم 
حي����وان من����وي واحد قوي 
ومتميز بالتفوق على املاليني 
من احليامن امثاله ويسبقهم 

الى تلقيح البويضة.
فنحن نولد فائزين فائقني 
اقوياء ثم نضعف ونخس����ر 
بحكم التربية او االحداث التي 
نواجهها ف����ي حياتنا بعد ان 
يتولد اخلوف او الكس����ل او 
الضعف في دواخلنا النفسية، 
وننس����ى قصب السبق الذي 
حزناه في الفوز العظيم قبل ان 
نخرج الى هذه الدنيا وننهزم 
ونتكاس����ل وجننب، فتتحول 
القوة فينا الى ضعف والفوز 

الى خسارة.
وأبق����ى داخ����ل اجلس����م 
البشري وحتديدا قرب الغدد 
الصماء كي اشير الى ان تفوق 
االنس����ان ومتيزه ال يشيران 
بالضرورة الى انتظام تكوينه 
او اكتماله، فمتى ما صادفت 
شخصا متميزا نشيطا ذكيا 
فاع����رف ان اكتماله ومتيزه 
قد يك����ون نتيجة اختالل في 
نشاط الغدة النخامية لديه، 
ومثلما تلد القوة ضعفا ينتج 
عن اخللل متيز وعن النقص 

كمال.

»ضرس« في أذن بريطاني ألكثر من 33 سنة!

محكمة المدينة ترفض مجددًا دعوى طبيبة سعودية
لرفع والية والدها المعارض لزواجها من طبيب جراح

الحكم على فتاة سعودية بالعمل في مستشفى
3 ساعات بداًل من سجنها بتهمة السرقة

لندن � يو.بي.آي: اكتشف ضرس في أذن 
بريطاني بعد معاناته 33 عاما من أوجاع 

في الرأس وصمم جزئي.
ونقلت صحيفة »ذا ميرور« البريطانية 
عن ستيفن هيرست )24 عاما( من مدينة 
شفيلد قوله انه بدأ يعاني من أوجاع متكررة 
ف���ي األذن والتهابات فيه���ا عندما كان في 
ال� 14 من العمر واحت���ار األطباء 33 عاما 

ملعرفة السبب.
وقال هيرس���ت »قررت إجراء محاولة 
أخيرة. استخدمت املمرضة مجهرا ومالقط 
وأخرجت الضرس، ووقفت متفاجئة، وقالت 
ال أعرف ملاذا لم يكتشفوه«، وأضاف أنه لم 
يستعد كامل سمعه لكن وجع الرأس زال 

وبات يقدر على النوم بشكل أسهل.

� أ.ف.پ:  جدة )الس���عودية( 
رفضت محكمة املدينة املنورة مرة 
جديدة دعوى تقدمت بها طبيبة 
سعودية لرفع والية والدها الذي 
يرفض مع أشقائها ان تتزوج من 
طبيب جراح زميل لها، حس���بما 
أفادت وس���ائل إعالم س���عودية 

االثنني.

وقالت صحيف���ة »الوطن« ان 
القاضي »رفض مج���ددا دعوى � 
عضل � ورفع والي���ة تقدمت بها 
الطبيبة السعودية اجلراحة ضد 
والدها«، معتبرا الطبيبة »عاصية 
لوالدها بإصرارها طلب رفع الوالية 

عنه لتتمكن من الزواج«.
ووفقا حملامي الدفاع الذي حتدث 

ل���� »الوطن«، ف���إن القاضي حكم 
بإعادة الطبيبة الى والدها، ووجه 
بإعادة القضية الى دائرة االحوال 

الشخصية مبحكمة التمييز.
وتقيم الطبيبة السعودية )42 
عاما( ف���ي دار حماي منذ خمس 
سنوات، وهي تؤكد انها تعرضت 
لعنف وضرب مبرح بأدوات صلبة 

من قبل عائلتها.
وكشف احملامي احمد السديري 
الذي تب���رع للترافع قانونيا عن 
الطبيبة املعضولة )املمنوعة من 
الزواج م���ن قبل والدها( انه رفع 
الئحة رده ال���ى احملكمة، مطالبا 
بالنظر في مال الطبيبة اذا أعيدت 

الى أبيها.

� يو.بي.آي: أصدرت  الرياض 
محكم���ة س���عودية االثنني حكما 
بديال عن السجن يقضي بأن تقوم 
احدى الفتيات السعوديات بالعمل 
3 ساعات في احد املستشفيات بعد 

ادانتها بس���رقة مالب���س من احد 
التجاري���ة في منطقة  املجمعات 

القطيف.
ونقل���ت صحيف���ة »س���بق« 
االلكترونية ع���ن مصدر قضائي 

في احملكمة لم يشر الى اسمه ان 
محكمة محافظة القطيف اصدرت 
امس االول حكم���ا قضائيا بديال 
على فتاة عشرينية قبض عليها 
متلبسة بس���رقة مالبس من قبل 

حراس أمن أحد مجمع في الظهران 
شرق اململكة.

وقضى احلك���م البديل بعملها 
3 س���اعات يوميا ملدة ش���هر في 

مستشفى مبحافظة القطيف.

حفيد أغاثا كريستي: جدتي سئمت
من شخصية المفتش بوارو

لندن � ا.ف.پ: قال ماثيو بريتشارد حفيد اغاثا كريستي 
في مقابلة نش����رتها مجلة »راديو تاميز« الثالثاء ان الكاتبة 
البريطانية كانت قد سئمت من الشخصية الرئيسية في كتبها 
التحري البلجيكي الشهير هركول بوارو وكانت تود التخلص 

منها لوال انها كانت تدر الكثير من االموال عليها.
وقال ماثيو ان كريستي كانت تريد التخلص من التحري 
وكانت تتردد ف����ي كتابة »رواية جديدة تتمحور على بوارو 
)..( لم تكن تنقصها االفكار بتاتا لكتبها اال ان بعضها لم يكن 
يتماشى مع شخصية بوارو«، واضاف انها كانت تتوق »الى 

كتابة قصص اخرى مع شخصيات اخرى«.
ومضى يقول »اال ان وكالء اعمالها وناشريها الذين كانوا 
يتحكم����ون باوضاعها املالية كانوا متحمس����ني جدا لبوارو، 
الشخصية االكثر شعبية« الغاثا كريستي التي كانت تدرك 

انها »مصدر اموال كبير«.
وتفيد موسوعة غينيس لالرقام القياسية ان اغاثا كريستي 
هي الكاتبة التي باعت اكبر عدد من الكتب في العالم مع اكثر 

من ملياري كتاب.
وترد ش����خصية هركول بوارو ف����ي 33 رواية و51 قصة 
نش����رت بني 1920 و1975 اي قبل عام من وفاة اغاثا كريستي 

أغاثا كريستي في صورة أرشيفية تعود للعام 1971في سن اخلامسة والثمانني.

أقصر أم في العالم تحتفل بعيد ميالد ابنتها

السرقات كلفت المخازن التجارية
في بريطانيا نحو 7 مليارات دوالر

عصابات الجريمة المنظمة حول العالم 
تكسب 120 مليار دوالر سنويًا

لن���دن � يو.بي.آي: أظهرت دراس���ة جديدة 
نشرتها هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
امس أن الس���رقات كلفت املخ���ازن التجارية 
البريطانية 4.4 مليارات جنيه إسترليني أي ما 
يعادل نحو 7 مليارات دوالر في السنة املنتهية 

يونيو املاضي.
ووجدت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث 
جت���ارة التجزئة األوروبي���ة أن أكثر من ثلث 
السرقات متت على أيدي موظفي املخازن التجارية 
وأن السرقات انخفضت بنسبة 5.8% باملقارنة 
مع العام املاضي لكنها أضافت نحو 180 جنيها 

اس���ترلينيا إلى فاتورة التسوق السنوية لكل 
عائلة بريطانية.

وأشارت إلى أن املالبس ذات العالمات التجارية 
املعروفة كانت الهدف األكثر شيوعا للسرقات إلى 
جانب اللحوم واألجبان واملشروبات الكحولية 

واملأكوالت البحرية.
وأضافت الدراس���ة أن ما قيمته 12540794 
جنيها اس���ترلينيا من الس���لع تسرق كل يوم 
من املخازن التجارية في اململكة املتحدة خالل 
األشهر االثني عشر املاضية املنتهية في يونيو 

من العام احلالي.

ڤيينا � أ.ش.أ: كش���ف تقرير لألمم املتحدة 
أن قادة عصابات اجلرمية املنظمة حول العالم 
يتقاضون س���نويا أكثر م���ن 120 مليار دوالر 

معظمها من االجتار باملخدرات.
وبحسب التقرير األممي الصادر في ڤيينا 
والذي أورده راديو »سوا« األميركي امس فقد 
أوضح املدير التنفي����ذي ملكتب األمم املتحدة 
املعني باجلرمية واملخدرات يورى بيديتوف أن 
إيرادات عصابات اجلرمية املنظمة من االجتار 
بالكوكايني من أمي����ركا اجلنوبية إلى جارتها 
الش����مالية أوروبا تصل إل����ى 72 مليار دوالر 
سنويا، إضافة إلى 33 مليار دوالر من االجتار 

بالهيروين.
وجاء في التقرير أن االجتار بالبشر من أميركا 
الالتينية إل���ى الواليات املتحدة يدر على هذه 
العصابات اإلجرامية مبالغ تتجاوز 6 مليارات 
دوالرات سنويا، ومن مناطق أخرى في العالم 
إلى أوروبا 3 مليارات دوالر، مشيرا إلى تهريب 
أكثر من 140 ألف ش���خص إل���ى أوروبا العام 
املاضي ألغراض الدعارة معظمهم من النس���اء 

واألطفال.
وكش���ف التقرير عن جت���ارة جديدة غير 
مشروعة باألدوية املزورة يجني املجرمون من 

ورائها ما قيمته 1.6 مليار دوالر سنويا.

نيويورك � سي.إن.إن: احتفلت ستيسي هارولد، 
التي تعرف بأنها أقصر أم في العالم، بعيد ميالد 
ابنتها الكبرى الرابع، بعد أن دخلت موسوعة غينيس 
لألرقام القياس���ية إثر إجنابها لطفلة رغم حتذير 
األطباء لها ودعوتهم إياها إلى االبتعاد عن احلمل 

بسبب طولها الذي ال يتجاوز 72 سنتمترا.
واليوم، باتت لستيس���ي ثالثة أطفال، أجنبت 
أكبره���م وهي ماكيا نهاية عام 2008، وقد خرجت 
الطفلة آنذاك من رحم أمها وهي أقصر منها مبا ال 

يتجاوز 25 سنتيمترا.
وقالت ستيسي بهذه املناسبة »عيد امليالد هو 
هدية بالنس���بة لي ألن الكثيرين كانوا يعتقدون 
باس���تحالة والدة ماكيا، والذكرى هي فرصة لي 

لشكر اهلل الذي أعطاني طفلة رائعة«.
ولدى ماكيا اخللل اجليني نفس���ه الذي أصاب 
والدتها، واملعروف باسم »خلل أوستيا من الفئة 
الثالثة« وهو عبارة عن مرض نادر يصيب العظام 

ومينع منوها.
وتدرك ستيسي أن قامة ماكيا قد ال تتزايد كثيرا 
مع الوقت، رغم أن عوارض املرض لم تظهر عليها 
بعد، لكنها تقول ان الفرح الذي تش���عر به جراء 

والدتها ال يقاس بأي أمر آخر.
وقد كشفت ستيسي مبناسبة عيد طفلتها أنها 
قد تشارك مع أطفالها وزوجها في برنامج لتلفزيون 
الواقع، تعرض من خاللها معاناتها وصراعها ألجل 

حياة أفضل.

ستيسي هارولد بجانب زوجها وابنتيها

زوج ستيسي هارولد

بانديراس في فيلم يحكي قصة
قتال قبيلتين عربيتين بسبب النفط

القاه���رة � د.ب.أ: تعاقد املنتج التونس���ي طارق بن عمار مع 
اس���توديو »وارنر بروس« واستوديو »يونيفرسال« األميركيني 
إلنتاج وتوزيع فيلمه امللحمي »الذهب األسود« أو »بالك غولد« 

الذي رصد له ميزانية تقدر ب� 55 مليون دوالر.
وق���ال بيان تلقت وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( نس���خة منه 
ان الفيلم يدور حول صراع بني مملكتني خياليتني في الصحراء 
العربية تندلع بينهما حرب ش���ديدة بسبب البترول، ويعد أول 
فيلم يتناول الصحاري العربية وحياة القبائل بشكل كامل بعد 
الفيلم الشهير »لورانس العرب« الذي أخرجه داڤيد لني قبل أكثر 

من نصف قرن.
وضمن األبطال املشاركني في الفيلم اإلسباني أنطونيو بانديراس 
واجلزائري طاهر رحيم، أما البطولة النسائية فاختيرت لها النجمة 
الهندية فريدا بنتو بطلة فيلم »س���المدوغ مليونير« إضافة إلى 

عدد من املمثلني التونسيني.
وقصة فيلم »بالك غولد« مقتبسة � حسب البيان � من الرواية 
الكالسيكية »العطش العظيم« للكاتب السويسري هانس روشز 
الت���ي صدرت عام 1957 وتدور أحداثها خالل عام 1930 في مكان 
خيالي في إحدى املناطق العربي���ة في الصحراء، حيث تتناحر 
قبيلتان حول الذهب األسود )البترول(، وفي سبيل االستحواذ 
علي���ه تتوارى كل معاني القرابة واجليرة واألخالق القبلية قبل 

أن يظهر شاب ليصبح قائدا ويحاول توحيد القبائل.
وكان املنتج التونس���ي طارق بن عمار س���حب فيلمه من بني 
ي���دي املخرج اجلزائري املعروف خلض���ر حامينة الذي كان من 
املفت���رض أن يبدأ في التصوير منتصف الش���هر اجلاري وقرر 
اسناد تنفيذ الفيلم إلى املخرج الفرنسي الشهير جون جاك أنو 
الذي قدم ع���ددا كبيرا من األعمال منها »7 س���نوات في التبت« 

و»األعداء على األبواب«.
وكتب السيناريو للفيلم اجلديد األميركي مينو مايجيس الذي 
عمل سابقا مع املخرج ستيفن سبيلبرغ في أفالم منها »امبراطورية 
الشمس« و»انديانا جونز« بينما املعاجلة املبدئية للفيلم كتبها 

املخرج جون جاك أنو.
يبدأ تصوير الفيلم رس���ميا يوم 18 اجلاري في استوديوهات 
»إمبير« التي ميلكها املنتج طارق بن عمار في تونس وتقوم شركة 
يونايتد موشن بيكتشرز وكيل »وارنر بروس« الوحيد في الشرق 

األوسط بتوزيع الفيلم في مصر والعالم العربي.

أنطونيو بانديراس

الضرس املستخرج مقارنة بعملة معدنيةستيڤن هيرست حامال الضرس بعد إخراجه


