حكايات
شوشو ...وسوسو!

التزم «�شو�شو» املعروف بالطرارة ،ال�صمت،
وبلع ل�سانه ،بعد �أن عرف حجمه احلقيقي،
وت�أكد �أن��ه جم��رد مرتزق ،ويقب�ض الثمن
البخ�س ،وهو مل يتغري من �سبعة قرون،
و�ستكون نهايته االفال�س ال�شامل!
الطرارة م�سيو «�شو�شو» طرق كل الأب��واب
ليجمع ال��ت�برع��ات ،ح��ال��ه ح��ال ط���رارات
البيوت الالتي يحملن ب�أيديهن «ورقة مكتوبة
بخط اليد ي�رشحن فيها ظروفهن املعي�شية
وال�����ص��ح��ي��ة» ،وال�لات��ي ي��ت��ك��اث��رن ب�شهر

رم�ضان� ،أما «ال�شو�شو اياه» فهو �شغال طوال
املو�سم،ميد يديه ويتو�سل لهذا وذاك ب�أن
ينقذوه من ورطته التي ورطه فيها «ال�شامي»!
ال�شحات «�شو�شو �أفندي» �ضاع بني املغرب
والع�رص ،يف ت��ايل العمر،وجاء ال�شامي
بو «ابت�سامة �صفراء» لي�صفر عداده ،ويخليه
على احلديدة!
� ...ض ّبط فنجال القهوة �سو�سو ال�سفاح،
«�آل �سو�سو �آل»!

• جحا

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
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وافق شن طبقه
والبد لليل �أن ينجلي
والبد للقيد ان ينك�رس
أبوالقاسم الشابي
و�سع �صدرك

�أحد وخمي�س!..

جعفر محمد

د.علي الزعبي
وداع ًا بوعدنان

ليلة �أم�س ال�سبت كانت ليلة م�ؤملة جلميع اهلنا يف
الكويت ،فهي الليلة التي تويف بها فقيد الكويت وابنها
البار الفنان الكبري والقدير عبداحل�سني عبدالر�ضا،
لقد ودع ال�شعب الكويتي جزء ًا من تاريخه املعا�رص،
تاريخ كان مليئا باالبت�سامات التي ر�سمها يف حميانا
جميعا .عبداحل�سني عبدالر�ضا كان �شمعة فرح يف
حياتنا ،وليلة ال�سبت انطف�أت ال�شمعة ،وكانت دموعنا
هي الكف التي لوحت لرحيل حبيبها ابوعدنان .لقد
كانت حالة احلزن عامة ولي�ست خا�صة ،وكان الكل
يعزي الكل وك�أننا جميعا اقرباء للراحل عبداحل�سني
عبدالر�ضا ول�سنا جمرد حمبني له ولفنه.
وميكننا �أن نعزو ه��ذه املحبة الطاغية للراحل
ابوعدنان �إلى عدة اعتبارات ميزته عن غريه .لقد
كان عبداحل�سني عبدالر�ضا ،وقبل ان يكون هامة
فنية ،كان اي�ضا هامة وطنية حافظت ،وطول تاريخها
الفني ،على وحدتنا ومتا�سكنا االجتماعي .مل يكن
ابوعدنان فنانا م�ؤدجلا لفئة �أو طائفة �أو جماعة ما،
و�إمنا كان ممتلئا بحب الوطن ،وكانت وطنيته هي
النربا�س الذي كان يقتدي به طوال تاريخه الفني.
عبداحل�سني عبدالر�ضا كان �شيعيا – �سنيا – بدويا
– ح�رضيا ،وك��ان يفتخر يف لقاءاته التلفريونية
وال�صحافية ب�أنه هكذا حتى توفاه الله.
لقد كان ابوعدنان حمبا للجميع وجامعا جلميع قلوب
اهل الكويت ،وكان يف اعماله الفنية �صوت ال�شعب �ضد
االختالالت االدارية وحاالت الف�ساد وج�شع التاجر،
و�صوت التاجر ال�رشيف ،وامل�����س��ؤول ال�رشيف،
واملواطن العادي .لقد كان �أب��و عدنان ي�ضحكنا
لدرجة البكاء املر على و�ضعنا املحلي والعربي،
وك��ان ي�ستفز فينا ،وب�صورة م�ضحكة و�سوداوية،
التفكري والتحليل ل�سوء االو�ضاع العامة ،وهذه ميزة
قلما جتدها عند الفنانني املعا�رصين.
و�إن كان عبداحل�سني عبدالر�ضا ير�سم االبت�سامة يف
اعماله الفنية امل�رسحية والتلفزيونية ،ف�إنه اي�ضا
كان ير�سم االف��راح يف ال�شارع ال��ذي ي�سري به ويف
الديوانية التي يدخلها ،لقد كان الراحل ابوعدنان
حالة ف��رح ال مثيل لها ،وك��ان يل ��شرف معرفته
وااللتقاء به كل ظهر يوم �سبت يف ديوان الرو�ضان.
رحم الله �أبا عدنان وغفر له وجتاوز عنه و�أ�سكنه
ف�سيح جناته ،لقد كان �صوتنا ال�صادق واملعرب عن
واقعنا و�أملنا وفرحنا ،وال ي�سعني بهذا املجال �سوى
تقدمي التعازي احلارة وال�صادقة لأ�رسة الفقيد ،و�إلى
جنات النعيم يا �أبا عدنان.

تونا ما بدينا!

ألماني يذهب للعمل  ..سباحة

هكذا الدنيا و�أحوالها بني الأفراح والأتراح
نت�أرجح نحن بني الب�رش ،فتارةً ت�أخذنا
�أمواج امل�شاعر الجتاهات متعددة يف ذات
اللحظات ،وقد كنت يف �إجازتي ال�صيفية
الق�صرية م��ع �أ��سرت��ي ال�صغرية وبني
م�شاويرنا كنت �أتلقى الأخبار والأنباء
من الديرة والأ�صحاب ،هذا حمزن وذاك
مفرح ،وهذا يبعث الأمل وذاك ي�ؤجج القلب
هم ًا وك��درا .ولأن العودة للكتابة ت�شبه
العودة من املوت ،ف�إن خرب وفاة الفنان
الكبري عبداحل�سني عبدالر�ضا مل يكن
�صادم ًا بقدر ما كان فقد ًا جمعي ًا ال يخ�ص
عائلته فقط ،فكلنا نعتقد �أن «بوعدنان»
يقرب لنا ب�سبب ما عاي�شناه معه طوال
رحلته الفنية ،فوفاته �أمر �إلهي �رصف ال
نعرت�ض عليه ولكنه �أمل الفقد ،فخال�ص
العزاء لأ�رسته ال�صغرية والكبرية يف
الوطن العزيز .ومن خرب املوت �إلى خرب
ا�ستتباب الأمن يف الكويت ،هذه الأر�ض
التي حماها الله طوال العقود وال�سنوات
ومنذ الن�ش�أة ،ف ��إن �إلقاء القب�ض على
الفارين من العدالة �أثلج �صدورنا ،وزادنا
ذروة ل�شكر وزارة الداخلية وعنا�رصها
الأف��ذاذ ،ف�إن خلالد اجلراح ورجاله يف
قلوبنا نيا�شني من احلب نطرزها بالورود
عرفان ًا لهم حلر�صهم على �أمن الكويت
و�أهلها .وما كانت الإجازة التي ق�ضيتها
بني باري�س ولندن� ،إال كما �أ�سلفت يف
مقايل الذي �سبقها ،ب�أنها حمطة ا�سرتاحة
وبرج مراقبة ملجريات الأحداث وقد لعب
بذيله التافه ،وحرك ر�أ�سه الناق�ص ،وكتب
وقال وغرد كل من يعتقد �أنه مهم ،و�إن
كنت غائب ًا عن ال�ساحة �إال �أنني متواجد
اليوم لتحجيم مثل ه�ؤالء النكرات ،ويف
قادم الأيام �س�أكتب و�أقول تفا�صيل مهمة،
تفوق قدرة املرتزقة والإمعات يف الفهم
والعلم ،ف�إن معارك الإعالم و�إن افتعلها
�سقط القوم فما هي �إال م�ؤ�رش على �أن هناك
من يريد حتقيق ذات��ه املري�ضة ب�أقالم
و�أفواه اجلبناء.

• املوظف �أثناء ال�سباحة

طعن مواطن بالرقبة في بنيدر
كتب حم�سن الهيلم:
وق��ع��ت م�����ش��اج��رة ب��ال��ق��رب من
النقطة الأمنية يف منطقة بنيدر
�أ�سفرت ع��ن ا�صابة م��واط��ن من
مواليد  1986برقبته وكان رجال
الأمن انتقلوا الى موقع امل�شاجرة
و���ش��اه��دوا امل��واط��ن امل�صاب،
وح�رض الإ���س��ع��اف اجل��وي وقام

فنيو ال��ط��وارئ الطبية بعمل
اال�سعافات الأول��ي��ة ل��ه ،ونقله
جوا الى م�ست�شفى العدان ملتابعة
العالج.
وتبني ان م�شاجرة حدثت مع
طرف �آخر قام بطعن املواطن والذ
بالفرار ،فتم ت�سجيل ق�ضية و�رشع
رجال املباحث بالبحث والتحري
عن مالب�ساتها و�ضبط اجلاين.

نجاة مواطنة من اعتداء خادمتها
كتب حم�سن الهيلم:

ا�ستنجدت مواطنة بغرفة عمليات وزارة الداخلية حيث ورد بالغ من قبلها
افادت خالله بتعر�ضها لالعتداء من خادمتها حيث كان بيدها �سالح �أبي�ض
«�سكني» ،وعلى �ضوء ذلك هرعت دوريات الأمن الى موقع البالغ ،ومت
�إلقاء القب�ض على اخلادمة التي كانت يف حالة هياج واقتيدت الى املخفر
لت�سجيل ق�ضية بحقها.

مل يتحمل الأمل��اين بنجامني ديفيد
ركوب احلافلة �أو الدراجة عرب �شوارع
ميونيخ املزدحمة يوميا للذهاب �إلى
العمل ،فقرر الذهاب �سباحة.
ي�ضع ديفيد الكمبيوتر ال�شخ�صي
اخل��ا���ص ب��ه ومالب�سه يف حقيبة
�ضد امل��اء على ظهره ويرتدي زي
ال�سباحة ويبد�أ رحلته اليومية يف

مياه نهر «�إي�سار» .وقال ديفيد «هذا
�أمر منع�ش على نحو رائع كما �أنها
الطريقة الأ��سرع».و�أ���ض��اف «كنت
�أذهب با�ستخدام الدراجة �أو ال�سيارة
�أو مرتجال وكان الأمر يتطلب املزيد
من الوقت .واليوم ،كان التيار قويا
وا�ستغرقت الرحلة حوايل  12دقيقة
فقط» .لكن مياه النهر ،الذي يجري

بالقرب من و�سط ميونيخ عا�صمة
والي��ة بافاريا الأمل��ان��ي��ة ،ت�صبح
ب��اردة يف ف�صل ال�شتاء �إذ تنخف�ض
درج���ات احل����رارة �إل���ى نحو �أرب��ع
درجات مئوية.
وق��ال ديفيد «�أفعل ذلك يف ال�صيف
غالبا� .أنا ل�ست مغامرا لكن ب�إمكانك
فعل ذلك يف ال�شتاء».

أزمة البيض الملوث في أوروبا تمتد إلى آسيا
جتاوزت ف�ضيحة البي�ض امللوث حدود �أوروب��ا بعد ر�صد
منتجات يف هونغ كونغ التي عززت مراقبة البي�ض امل�ستورد
من �أوروبا ،كما ذكر م�س�ؤولون بعد �أن تبني �أن بع�ضها ملوث
مبادة مبيدة للح�رشات.
وكانت ال�سلطات ال�صحية االوروب��ي��ة �سحبت ماليني من
البي�ض من املتاجر و�أغلقت ع�رشات املزارع منذ ر�صد مادة
الفيربونيل التي ميكن ان ت�رض بالإن�سان.
لكن يف م�ؤ�رش الى ات�ساع نطاق هذه االزمة ،اعلنت املفو�ضية
االوروبية ان هونغ كونغ ا�ستوردت بي�ض ًا من هولندا ،وهي

�أول منطقة يف �آ�سيا تعلن ت�أثرها بهذه االزمة .وقالت وزيرة
ال�صحة يف هونغ كونغ �صوفيا �شان �أم�س �إن ال�سلطات تعزز
عمليات مراقبة البي�ض امل�ستورد من اوروبا.
وا�ضافت ان مركز �سالمة الغذاء يدقق يف البي�ض الوارد من
�أوروبا عند و�صوله وعند توزيعه على حد �سواء.
ويعتزم االحتاد الأوروب��ي الدعوة الى اجتماع ازمة حول
ف�ضيحة البي�ض امللوث مببيد احل�رشات فيربونيل ودعا
االع�ضاء فيه ال��ى العمل معا يف وق��ت ارتفع ع��دد الدول
املت�رضرة الى �أكرث من � 15إ�ضافة �إلى �سوي�رسا.

أسرع «سبينر» في العالم

سيلفي
زهور
• ال�سبيرن

قام م�صنع باليابان ب�صناعة ا�رسع «�سبيرن» يف العامل وال��ذي يدوم
دورانه لأكرث من  12دقيقة.

مواقيت الصالة
الفجر

3.49

الشروق

الظهر

العصر

3.28 11.53 5.15

المغرب العشاء

6.31

7.54

�سياح يلتقطون «�سيلفي»
�أم�����ام م��ع��ر���ض ل��وح��ات
ال���زه���ور م���ن ال��ف��واك��ه
واخل��������ض��راوات� ،ضمن
م�سابقة انطلقت فعالياتها
�أم�س يف بروك�سل ،بهدف
ال�تروي��ج ال�سياحي من
خ�لال الأطعمة الطازجة
ال��ت��ي ت��ق��دم �إل����ى زوار
العا�صمة البلجيكية.
• معرض لوحات الزهور

مشروبات الطاقة تقود
الشباب إلى اإلدمان

قالت نتائج درا�سة جديدة �إن ا�ستهالك ال�شباب يف ُعمرالـ
 20مل�رشوبات الطاقة بانتظام يجعلهم �أكرث ُعر�ضة
لتعاطي املخدرات الحقاً .وتكت�سب م�رشوبات الطاقة
�شعبية متزايدة على نحو منتظم بني اجليل ال�شاب الذي
يقع �سنه بني  18و� 34سنة.
وح���ذّ رت الدرا�سة التي �أُج��ري��ت يف جامعة مريالند
من ال�صلة بني تناول م�رشوبات الطاقة وبني تعاطي
املواد املخدرة .وال توجد �إال درا�سات قليلة عن ت�أثري
م�رشوبات الطاقة ،ومل تقم �إدارة الأدوي��ة والأغذية
الأمريكية ب�إ�صدار �أي تو�صيات �أو توجيهات بخ�صو�ص
ا�ستهالك هذه النوعية من امل�رشوبات تتعلق ب�آثارها
على ال�صحة.
ونُ �رشت نتائج الدرا�سة يف دورية «الكحول واملخدرات»،
وتعترب الأول��ى من نوعها التي تربط بني م�رشوبات
الطاقة والإدم��ان .وقد اعتمدت �أبحاث الدرا�سة على
بيانات � 1099شخ�ص ًا �أعمارهم بني  21و� 25سنة،
و�أو�صت النتائج بتحذير ال�شباب من خماطر ا�ستهالك
م�رشوبات الطاقة بانتظام.

