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»لو دامت لغيرك 
ما اتصلت إليك«.. 

هي األساس الصلب الوفاء.. 
استقبل الشيخ عبداهلل السالم عام 1963 سفير الكويت في 

إحدى الدول ليسلم عليه قبل السفر، فقال له: »يا فالن، إنت 
اشتريت لبيتك بالسفارة مالعق وشوك من ذهب وأواني 
ذهب، هل سمعت إننا نستعمل في بيوتنا هاألشياء حتى 
تعمل هالعمل؟! وهذه األزرة األملاس اللي على مالبسك ال 
تليق ببلدك التي متثلها، اذهب والبس مثل الناس وتعال 

سلم«.. هذا واحد من مواقف كثيرة تبني رأي الذين حكموا 
الكويت في مسألة التواضع، فعندما زار الشيخ صباح السالم 

أحد الرؤساء العرب الحظ كثرة قصوره وتقبيل الناس 
ليده، فقال له بصراحة بعد عبارات املالطفة: ».... ولكنني 

أتعجب من كثرة القصور في املدينة الواحدة، وأيضا أسلوب 
تقبيل اليد، هؤالء مواطنوك ورعاياك، ال جتعلهم يخفضون 

رؤوسهم« وكان تبريره »هذه عادات قدمية عندنا، والقصور 
ليست لي، وإمنا للعائلة، سبقني إليها أناس، ويعقبني عليها 

آخرون« انتهى. 
هذه النفرة من التفخيم الزائد هي التي جعلت الشيخ جابر 

األحمد يزيل كلمة »املعظم« من اللقب الرسمي ليكون »أمير 
البالد«.. فقط، وهي التي جعلت الشيخ سعد العبداهلل يهدئ 
من روع أحد العاملني حينما سكب أكواب العصير فأصاب 
بعضها مالبسه ما جعله يركض خارج القاعة من اخلوف، 
فأرسل يستدعيه ليهدئ من روعه من شيء حدث قضاء 

وقدرا، ومينحه مبلغا من املال.
 أذكر أنني بعد التحرير في عام 1992 حضرت حفل زواج 

في فندق امليريديان، كان سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
يحفظه اهلل، هناك وبعد أن انتهى اجته نحو املصعد للنزول، 

فلما الحظ أن هناك أشخاصا يقفون خارج املصعد دعاهم 
للدخول معه قائال: »املكان يشيل، تفضلوا« ثم ركب سيارته 

بال موكب وال حراسة، قلت لزميل يقف بقربي: »قبل سنة 
واحدة فقط احتل جيش ظالم هذا البلد، وكانت فيه كتيبة لها 
مهمة محددة هي القبض على الثالثة الذين ميثلون الشرعية 
في هذا البلد، وهو أحدهم، انظر إليه يسير بال حماية، ولو 

أنه فعل وانتشر رجال الشرطة في هذا الفندق حلمايته لكان 
في حادثة الغزو تبرير كاف، ولكنه لم يفعل، أسأل اهلل أن 

يحفظهم، ويحفظ البلد وأهله« انتهى.
هذا واحد من مواقف عديدة ترسم شخصية سمو األمير، 

التواضع اجلم، حتى أن سيدة مسنة التقته في العيد الوطني 
األخير وأخذت يده لتقبلها فسحبها بسرعة، وانحنى هو 

مقبال رأسها في حنان وتواضع رجل دولة امتأل ثقة باهلل، ثم 
في شعبه، وبنفسه األبية.

تسطير هذه املعاني ليس مجاملة ولكن للتنبيه إلى أنها 
ليست حدثا طارئا في سيرة هذا الرجل، بل شيء جبلت عليه 

الكويت حاكما ومواطنني، ومن املهم التذكير بتلك السجايا 
في هذه األيام بالذات، حتى يتذكر الغافل، فال يقارننا بغيرنا.

كلمة أخيرة: أخبر الشيخ عبداهلل اجلابر - يوم أن كان 
رئيسا للمحاكم - أحد التجار باحلكم الذي صدر ضده 
فوقف غاضبا وقذف ببشته على مكتب الشيخ وخرج 

وقد متلكه الغضب، أشار الشيخ لرجال الشرطة أن اتركوه 
يذهب، ثم بعد أقل من ساعة رجع الرجل من السوق وطلب 

لقاء الشيخ عبداهلل اجلابر.
 قال: »آنا طلعت عن طوري، سامحني«.

قال الشيخ: »شفتك، وعرفت انك مو بحالتك الطبيعية، قلت 
خلوه ملا يهدأ، هذا حكم القاضي، وأنت زعلت علي، آنا مجرد 
مبلغ«..هنا اجتمع التواضع مع التطبيق الصحيح ملبدأ فصل 

السلطات الذي كاد اليوم يختفي. 
أسأل اهلل أن يحفظ اجلميع بحفظه، وأن يجدد اجليل 

الالحق ما درج عليه اجليل السابق، من مختلف مواقع 
السلطات.

ما أروعها من كلمة – لو تعرفون – لها وقع عظيم يفوح عطرا 
ميتلئ نبال، ويقطر إنسانية.

أحدثكم عن قيمة الوفاء، على ضوء وفاء »األنباء« وتلك األمسية 
التي عشناها في ظالل »األنباء«، كانت وفاء متبادال بني الصرح 

الشامخ وأبنائه سواء الذين يتواجدون اآلن ويعملون في 
»األنباء«، أو الذين يتواجدون في أماكن أخرى خارجها، وكلهم 
وجدوا أنفسهم معا يتجمعون حول اسم »األنباء«، أجيال متثل 

كل عصور ازدهار هذه املؤسسة اإلعالمية التي ساهمت ومازالت 
تنير في إحقاق احلق والعدل واحلرية، ومازالت تدافع عن الوطن 

وقضاياه العادلة، باإلضافة إلى قضايا وهموم األمة العربية.
أمسية الوفاء جاءت في إطار احتفاالت »األنباء« مبرور 35 عاما 

على إنشائها وهي املناسبة التي استعد لها أبناء العم املرحوم 
خالد املرزوق، بتبويب جديد وشعار جديد، وفوق هذا بوفاء لكل 

األجيال التي انتمت لهذا الصرح، فقد التقينا بعشرات من أبناء 
»األنباء« سواء الذين تعاقبوا على قيادة مسيرتها أو من عملوا 
فيها معا، ومبا أن الزمن لم ميكنها من ان تتواصل مع بعضها 

قبل هذه األمسية فإذا بها تتواصل مع »األنباء« في أزمانها 
اجلميلة، وفي معاركها الكثيرة التي خاضتها ودفعت فيها الثمن، 

ثمن الكلمة واملصداقية والصدارة، وهي املراحل التي بلغتها 
»األنباء« دوما وان كان أوجها في فترة تولي »بوحامت« األستاذ 

يحيى حمزة مسؤولية حتريرها قبل الغزو وبعده، وكانت رئاسة 
التحرير واإلدارة آنذاك لعاشقة الصحافة بيبي املرزوق.

دعت »األنباء« في يوم الوفاء، كل األقالم والعقول التي ساهمت 
في بناء صرحها على مدى مسيرتها الطويلة فكانت مبادرة 

مليئة بالعرفان والوفاء ملن أداروا حترير هذه اجلريدة العريقة، 
وللمحررين الذين ساهموا في صنع سمعتها كصحيفة كبيرة 

ومؤثرة، والكتاب الذين خاضوا معها معاركها، وانتصروا ملبادئها 
وعبروا عن قضاياها، رجاال كانوا أو نساء، مبادرة لم تكن 

غريبة على أصحاب »األنباء«، فهم يجسدون الوفاء بكل معانيه، 
وأنا وان كانت شهادتي فيهم مجروحة إال أنها حقيقة ال ينكرها 

أحد.
األمسية كانت رائعة، فما أجمل أن نتذكر من عمل معنا، اتفقنا 

معه أو اختلفنا، إذ يبقى الود ويبقى الفضل ويبقى العرفان 
الذي ال ينكره إال عدمي األصل!

التقيت في هذه األمسية كثيرا ممن زاملتهم في »األنباء« منذ 
الغزو وحتى اآلن، كانت سهرة جميلة عنوانها احملبة واألخوة 

وشعرت وأنا أرى كل هذه األجيال - من سمير عطااهلل ويحيى 
حمزة وحامد عزالدين، وصوال إلى جيل محمد احلسيني 

وتزامنه مع العودة الرائعة لبومهند )يوسف عبدالرحمن( - بقيمة 
»األنباء«، بقيمة الكلمة وبقوة التعبير وقوة الرأي، فالكلمة أقوى 

من السيف خاصة عندما تكون صادقة واعية، تنطلق من املثل 
العليا.

شكرا لكل القلوب احملبة لهذه املؤسسة العريقة التي انطلقت 
بحلتها اجلديدة وبشعارها اجلديد وبتطورها في الشكل 

واملضمون أيضا، شكرا ألنها جعلتنا نستذكر أيامنا السابقة 
ونستذكر أحبار مطابعها وحروف صحيفتها، شكرا ألنها 
جمعتنا، وكل هذا بينما حتيط بنا روح العم املؤسس خالد 

املرزوق – طيب اهلل ثراه – الذي جندد له عبر »األنباء« اننا على 
عهده باقون، أوفياء، ولن ننساه أبدا.

الغيرة..
جاءتني إمييالت من قرائي األعزاء يسألونني عن الغيرة التي 

قصدتها في مقالي عن احملبني، هل هي حب أم أنانية؟ فأنا 
أراها خليطا من املشاعر املتأججة داخل نفس العاشق، جتسد 

احلب والشوق والغيرة، جتمع بني احلب وأنانية احملب حملبوبه، 
ولكن غيرة احملب رمبا تدمر كل ما هو جميل إذا جاوزت جرعة 

التعبير عن احلب مداها.
.. والعبرة ملن يتعظ.
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صالح الساير

عبداللطيف العميري
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ليس »حزب اهلل« الدليل الوحيد على محاوالت إيران 
التأثير على القضايا العربية، مثلما ان »أسطول 
احلرية« ليس املؤشر الوحيد على تنامي الرغبة 

التركية بالتدخل في قضايا املنطقة، فالدولتان تعانيان 
من سدود تعترض طريقهما الى أوروبا وآسيا 

الوسطى، وليس أمامهما سوى املنطقة العربية التي 
يخبرها الطرفان منذ أمجادهما القدمية فيها.

لقد عملت املنطقة العربية وفق »نظام الشرق 
األوسط القدمي« طيلة احلرب الباردة وما بعدها، فتم 
تعزيز األنظمة الثورية واألمنية التي أهملت التنمية 
ومتترست في حصون الفساد حتى سقطت املنطقة 

في هاوية الضعف والتبعية وأمست كمثل طفل ثري 
تتسابق إيران وتركيا إلعالن الوصاية عليه حيث 

يعيش وسط »املثلث الدميوقراطي« اإليراني ـ التركي 
ـ اإلسرائيلي.

إن السيطرة اإليرانية أو التركية على املقدرات 
العربية مسألة تهدد روسيا والصني وأوروبا وأميركا 

وإسرائيل معا، وذلك أمر قد يتحقق في حال 
استمرار ضعف وتبعية املنطقة العربية وسهولة 

اختراقها، ومثلما يبدو فإن احلل يكمن في إعادة 
الوعي لهذا الطفل العربي وعقلنته ومتكينه من 

التنمية وحتصينه من الوصايات واالختراقات عبر 
حتويل املثلث الى مربع يشكل العرب أحد أضالعه 

الدميوقراطية.
فهل تفسر هذه القراءة مالمح الرضا والغضب 

املرسومة على وجوه الدول مما يجري في املنطقة؟

قدم قبل يومني استجواب للوزير الشيخ احمد الفهد 
من قبل النائبني عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن، 
يتكون من اربعة محاور، وهو االستجواب األول 

الذي يقدم للشيخ احمد الفهد في مسيرته الوزارية، 
وباالطالع على صحيفة االستجواب جتد انه اعد 

بشكل جيد وصياغة مميزة وبشكل مطول، وبالتمعن 
في محاور االستجواب جتد ان املستجوبني بذال جهدا 
كبيرا في اعداد هذا االستجواب الذي يعتبر مثاليا من 

حيث الشكل واملادة والتوقيت، وهو حق دستوري 
ميارسه النائب بحسب سلطته التقديرية، وال يجوز 

بحال من االحوال اتهام النوايا واملقاصد ولكن علينا ان 
نكون موضوعيني في احلكم وال نخّون احدا من دون 

دليل او حجة.
االستجواب من حيث االجمال مستحق خاصة 

البنود الثالثة األولى فيما يتعلق بطرح املناقصات 
اإلسكانية وتكلف املال العام 71 مليونا، كذلك فيما 
يتعلق باملجلس األوملبي وخطة التنمية، وعلى ذلك 
ال نستطيع ان نكون رأيا نهائيا قبل سماع ردود 

الوزير الفهد وتفنيده لهذه احملاور املهمة، اما احملور 
الرابع وهو ما يخص املشكلة الرياضية، فعلى الرغم 

من الكثير من احلقائق واملعلومات الواقعية واملنطقية 
التي ذكرها املستجوبان إال انني لم اجد اي اشارة الى 
مسؤولية الوزير احمد الفهد، وهو وزير لإلسكان، عن 

هذا احملور، وبالتالي فنحن نحتاج الى سماع مرافعة 
املستجوبني لنرى الكيفية التي سيتحمل بها الوزير 

مسؤولية املشاكل الرياضية. 
اذن، االستجواب من حيث املادة واحملاور هو 

استجواب مثالي وممارسة دميوقراطية راقية نتمنى 
ان تتم بالشكل املطلوب حتى نتمكن من تكوين رأي 

عادل ومنصف دون اصطفاف مع هذا الفريق أو 
ذاك كما يفعل الكثير من النواب ولألسف، وخاصة 

محامي احلكومة الذين هاجموا االستجواب قبل تقدميه 
واالطالع عليه، كذلك ال نتهم الوزير الفهد ونحمله 
املسؤولية قبل سماع مرافعته وردوده على محاور 

االستجواب وهو ما يحسب للوزير احمد الفهد حيث 
إنه صرح بعدم طلبه جلسة سرية ملناقشة االستجواب.

إذن التنمية وحماية االموال العامة وممتلكات الدولة 
هي قضايا جديرة باالهتمام، وأصبحت قضية يتم 
احملاسبة عليها، وهو في حد ذاته تطور متميز في 

العمل السياسي نرجو أن يستمر ويتطور لألفضل.

تربيع
 املثلث

استجواب
 الفهد!

مجلس سويدي يقدم النصيحة بشأن احلالل واحلرام
التي يتلقى فيها املجلس الكثير 
من التساؤالت هي قضايا العالقات 
اإلنسانية واألحوال الشخصية 
مثل الزواج والطالق إلى جانب 
القضايا االقتصادية حيث تقدم 
التساؤالت إلى املجلس إما برسائل 
البري���د أو البري���د االلكتروني 
من خ���الل موقعه على ش���بكة 

االنترنت.
الفتوى  يذك���ر أن مجل���س 
يختلف عن »املجلس االسالمي 
في الس���ويد« الذي يعتبر أعلى 
سلطة إسالمية في البالد ويعمل 
كمظلة مؤثرة لغالبية املجموعات 
والهيئات اإلسالمية املسجلة في 

السويد.

على ش���بكة املعلومات الدولية 
»االنترنيت« أن هناك أكثر من 450 
ألف مسلم يعيشون في السويد 
أي م���ا ي���وازي 5% من مجموع 
تعداد السكان مما أوجد صعوبة 
في فهم الطريقة املثلى لتطبيق 
العقيدة اإلس���المية في املجتمع 
الس���ويدي وما احلد بني احلالل 
واحلرام والصواب واخلطأ. يذكر 
أن املجلس املعروف باسم »مجلس 
الفتوى السويدي« قد بدأ عمله 
رس���ميا في منتصف عام 2009 
بعدد 14 عضوا من األئمة املتعلمني 
واألشخاص املشهود لهم باخلبرة 

والكفاءة في هذا املجال.
ومن أكثر القضايا الش���ائعة 

س���تكهولم � أ.ش.أ: يعت���زم 
الس���ويدي  مجل���س »الفتوى« 
تأس���يس جلنة للفت���وى تضم 
فق���ط األئمة الذين حصلوا على 
الدكتوراه في الش���ريعة  درجة 
االسالمية أو أولئك الذين درسوا 
أنظمة القوانني املستمدة من القرآن 

والسنة.
وقد ه���دف املجل���س � الذي 
أسسته السويد في عام 2009 � 
إلى مساعدة املسلمني الساعني إلى 
احلصول على النصح واالرشاد 
العيش في  حتى يتمكنوا م���ن 

السويد طبقا لتعاليم اإلسالم.
وكش���ف التقرير الذي أعده 
الس���ويدي  موق���ع »ذا لوكال« 

450 الف مسلم 
يعيشون في السويد 

وميثلون ٪5 
من تعداد السكان

الرجل اخلارق« يجر 3 سيارات 
بجلده.. واألطباء يرجعون قوته 

لظاهرة »ألفا«

تأجيل شهر عسل حفيدة 
ملكة بريطانيا  بسبب ارتباطات 

»زوجها« الرياضية

ام.بي.س���ي: قدرة بدنية عجيبة ميتلكها السوري خالد 
الدحدوح الذي استضافته اإلعالمية نيكول تنوري في برنامج 
»شواهد« والذي حتدث عن قوته اخلارقة التي متكنه من جر 
ثالث عربات بجل���ده، وحمل أكثر من 20 حجرا ضخم فوق 
رأس���ه، وحتمل نفس مثل هذه األحجار على بطنه، والكثير 

من القدرات اخلارقة التي ال يتصورها عقل بشر.
وتناولت حلقة برنامج »شواهد« ظاهرة جتاوز القدرات 
العادية للعقل البشري، لتخوض عالم القدرات اخلارقة التي 

ميكن أن يتمتع بها بعض األشخاص.
وعن قوته اخلارقة حتدث خالد الدحدوح ل� »ش���واهد« 
قائ���ال: »هناك حكمة من عند اهلل من أنن���ي أعمل هذا، فأنا 
أعتبر نفسي غير تقليدي، فقد متردت على اجلسد، وليس 

لي نظام غذائي معني، فالروح والطاقة هي غذائي«.
 وأضاف الدحدوح: »هدفي من القيام مبثل هذه األعمال، 
أن يتعلم اإلنسان أنه حتى لو عنده إعاقة جسدية أو عقلية 

فإنه بطاقته يستطيع تخطي كل الصعوبات«.
وأوضح »الرجل اخلارق« »أنه يريد أن يتفهم اإلنسان أن 
بداخله ثالثة أشياء لو استوعبها يستطيع أن يتغلب على 
أي ألم أو معوقات، وهي استيعاب قدرة اهلل بداخله، والثقة 

بالنفس، واإلصرار أمام الشدائد«.
 الدكتور »قيصر زحكا« )اختصاصي األمراض العصبية( 
حاول تفس���ير الظاهرة قائال: »إن اإلنسان عندما يكون في 
حالة عمل وتركيز شديد فإن هذه احلالة تسمى حالة »بيتا«، 
وفي املقابل عندما يكون اإلنسان في حالة استرخاء، يدخل 
اإلنس���ان في نظام عصبي يسمى »ألفا« يجعله يعزل كل ما 
حوله طاملا اإلنس���ان داخل دائرة االسترخاء.وأضاف زحكا 
»من وجهة نظري فإن خالد الدحدوح »الرجل اخلارق« عندما 
يقوم بعمل هذه احلركات اخلارقة للطبيعة، فإنه لدية القدرة 
على االنتقال بحالته العصبية إلى نظام »ألفا«، ولكنه ينتقل 
بني »ألفا« و»بيتا« بني احلني واآلخر، في محاولة منه لعزل 

األلم واالستمرار في حالة االسترخاء«.

لندن � يو.بي.آي: س����تضطر حفيدة ملك����ة بريطانيا زارا 
فيليبس إلى تأجيل شهر عسلها لبعض الوقت بسبب ارتباطات 
»زوجها« قائد فريق إجنلترا للرغبي مايك تندال مبباريات بعد 

أيام فقط من زواجهما في 30 يوليو املقبل.
وذك����رت صحيفة »ديلي تليغ����راف« البريطانية ان تندال 
سيعلق شهر عسله للمشاركة في مباراة ضد فريق وايلز في 

6 أغسطس املقبل أي بعد 7 أيام فقط على زواجه بفيليبس.
وأضاف����ت انه مع اإلعالن عن موعد كأس العالم في الرغبي 
في 9 س����بتمبر 2011 يبدو ان على الزوجني أن يعيدا النظر في 
موعد شهر عسلهما أو يكتفيا بتمضية شهر عسل قصير. يشار 
إلى ان زفاف فيليبس وتندال يأتي بعد وقت قصير من زفاف 

األمير وليام وخطيبته كيت ميدلتون في 29 أبريل املقبل.

مايك تندالالرجل اخلارق

.. »ذئبة« تعود إلى قفصها بعد 
هروبها ملدة 24 ساعة

اجلزائر � أ.ش.أ: عادت »ذئبة« هاربة إلى قفصها داخل حديقة 
حيوان مبدينة جيجل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق 

العاصمة اجلزائرية بعد أن ظلت هاربة ملدة 24 ساعة.
وذكرت وسائل األعالم اجلزائرية صباح امس أن الذئبة 
القادمة من صربيا عام 2009 والتي تبلغ من العمر 7 سنوات 
كانت قد هربت من حديقة حيوان تقع مبنطقة »لكسير« التي 
تقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة جيجل مما أدى إلى 
قيام املس���ؤولني بإغالق احلديقة كإج���راء احترازي لوقاية 
الزوار من أي مكروه إلى العثور عليه. ولم يوضح مسؤولو 
احلديقة مالبسات هروب الذئبة إال أنهم فوجئوا »الثالثاء« 

بعودتها مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة.

تسعينية تطلق النار على منزل جار رفض تقبيلها
التس���عينية  القبض على  ألقي 
ومثلت أمام احملكمة التي نظرت 
القاضي  ق���ال  القضية فيما  في 
انه بالرغ���م من دفع كفالة تقدر 
ب� 15 ألف دوالر إال ان ستودينغر 
ممنوعة من االقتراب من بيتنر.

وحذر القاضي املرأة من انه إذا 
كان منزل بيتنر أقرب من 152 مترا 
من منزلها فال يحق لها السكن فيه 
بعد اآلن فيما يحظر عليها امتالك 

أي أسلحة أو ذخائر.
يشار إلى ان ستودينغر أرملة 
ومات زوجها في العام 1982 ولديها 

5 أوالد.

النوم أحتدث عبر الهاتف عندما 
دخل���ت أحد الرصاص���ات فيما 
الثالث  الرصاص���ات  اصطدمت 

األخريات بطرف البيت«.
امل���رأة قولها ان  ونقلت عن 
عالقتها ببيتنر س���اءت بسبب 
»أكاذيبه« وتخلفه عن دفع ما عليه 

عند تناول العشاء خارجا.
وقالت الش���رطة في مقاطعة 
ماري���ون ان املرأة اعترفت بأنها 
قالت جلارها بأنها لن تغادر قبل 
تقبيلها بالرغم من انها تعلم ان 

لديه حبيبة.
وأش���ارت الصحيفة إلى انه 

أوكاال � يو.ب���ي.آي: ارتك���ب 
أميركي في ال� 53 من العمر غلطة 
حياته على ما يبدو بعدما رفض 
تقبيل جارته التس���عينية التي 
انتقمت بإطالق النار على منزله 

وكادت تصيبه.
وذكرت صحيفة »ستار بانر« 
األميركية ان ويت بيتنر )53 سنة( 
كان يرغب بأن تتركه جارته هيلني 
س���تودينغر )92 س���نة( بحاله 
قبل أن تطلق باجتاه منزله في 
فلوريدا 4 رصاصات ألنه رفض 

تقبيلها.
هيلني ستودينغروقال »كن���ت واقفا في غرفة 

عجوز تبلغ 73 عامًا تلتحق باملدرسة االبتدائية
واخرى هندية تقبل على تناول الرمال بشراهة!

وأضافت الشبكة أن هذا املرض 
يصي���ب األطفال وكبار الس���ن 
بصفة عامة غير أن أسبابه غير 

معروفة.

»بيكا« يقبل خالله املريض على 
تناول أشياء غير مألوفة وغير 
مغذية مثل املس���امير والشعر 
والبالستيك والقاذورات وغيرها. 

انتاناناريفو � د.ب.أ: التحقت 
أم )73 عاما( لديها أربعة عشر 
من األبناء باملدرس���ة االبتدائية 
في جزيرة مدغش���قر باحمليط 
الهندي لتعلم القراءة، والكتابة، 
واحلساب. ونقلت صحيفة »لو 
إكس���بريس دو مدغشقر« امس 
عن ايستر رافونياريسوا القول: 
»منذ سنواتي األولى وأنا يتيمة 
لم يكن لدى العائلة التي يتوفر 
لديها ما يكفي من املال إلرسالي 

للمدرسة«.
وقالت: »اآلن أود على األقل 
معرف���ة القراءة وكتابة اس���مي 

والتوقيع على الوثائق«.
من جهة اخرى تعاني سيدة 
هندية طاعنة في السن )70 عاما( 
م���ن عادة غريب���ة تقبل خاللها 
على تناول الرمال بشراهة ولذة 

شديدة.
وذكرت شبكة »سي بي اس« 
االخبارية األميركية ان فريقا من 
األطباء في نيودلهي أوضح في 
هذا الصدد ان السيدة تعاني من 
أعراض مرض غير شائع يدعى 

العجوز الهندية


