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«وزيرة الوطن» تخضع لـ«مونتاج» رقيب اإلعالم

ً
في توابل رمضان يوميا

المسلم لـ ةديرجلا :على المنتجين عدم انتهاك المحاذير الرقابية

● عادل امام ...من الحارة الى السفارة
● األبنودي يتذكر ويروي حكايات البدايات
● تاريخ :مخطوطات  -شخصيات  -ذاكرة
 من قديم الصور● نفحات رمضانية :مقابالت ومساجد
● قطائف رمضان
● صحتنا  -مائدتنا
● خلف القضبان  -أشهر الجرائم والقضايا
● فلك  -تسالي  -مجتمع  -مسك وعنبر

خالد الدوسري وعيد الرميزان

ً
يعكف رقيب االعالم حاليا على
حذف المشاهد المخالفة للقانون
في األعمال الفنية التي يعرضها
تلفزيون الوطن.

علمت «الجريدة» من مصدر وزاري أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا يحظر
تصوير أي مشهد لألعمال الفنية في أي مرفق حكومي بالدولة ،إال بعد
الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزارة اإلعالم.
وأكد أن الهدف من هذا اإلجراء ضمان عدم استغالل بعض املنتجني الفنيني
للمرافق الحكومية لتصوير اعمال مخالفة لقانون اإلعالم املرئي واملسموع
أو املطبوعات والنشر.
وك�ش��ف امل�ص��در ان امل�س��ؤول�ين ف��ي تلفزيون ال��وط��ن رض�خ��وا لطلب وزارة
اإلعالم بأن يشاهد رقيب منها األعمال الفنية التي ستعرض على شاشة هذا
التلفزيون ،ومدى مطابقتها لقانون اإلعالم املرئي واملسموع إلجازتها.
وعلمت «الجريدة» أن رقيب االعالم يعكف حاليا على حذف املشاهد املخلة
أو املخالفة للقانون في األعمال الفنية التي تعرضها شاشة «الوطن» ،ومن
بينها مسلسل «ال��وزي��رة» .إضافة ال��ى إرس��ال وزارة اإلع�لام رقيبا آخ��ر الى
تلفزيون الراي للغرض نفسه.

وأك��د أن وزارة اإلع�لام ترفض تصوير املجتمع الكويتي بأنه عبارة عن
شواذ ،مشيرا الى ان هذه االعمال الفنية الهابطة والرخيصة تسيء الى سمعة
املجتمع الكويتي بشكل عام ،وليس الى فئة محددة فقط ،لذلك لن تقف وزارة
اإلعالم متفرجة على من يسيء الى الشعب الكويتي.
وفي سياق متصل ،نصح رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
البرملانية النائب فيصل املسلم شركات االنتاج الفني بتسليم أعمالها من
برامج ومسلسالت وغيرها الى وزارة االعالم ،لالطالع عليها ومعرفة مدى
انسجامها مع قانون املطبوعات وقانون املرئي واملسموع.
وقال املسلم لـ«الجريدة» ان «أغلبية مالك شركات االنتاج العاملة في الكويت
ّ
وتصور أعمالها في الكويت بممثلني من الكويت ،وبالتالي يجب ان
كويتيون
تطبق عليها القوانني لضمان عدم االساءة وانتهاك املحاذير الرقابية» .وذكر
ان الدعوة ستوجه الى وزير االعالم وقياديي الوزارة في وقت الحق لالجتماع
مع اللجنة التعليمية ومناقشة وضع شركات االنتاج الفني.
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ناصر المحمد يطلب «أجندة مشتركة»
لتحديد القضايا المهمة وإنجازها

«الشؤون» تمنع التبرع
في المساجد وتتوعد المخالفين

 1500مشروع تنفيذي في برنامج عمل الحكومة الجديد
فهد التركي
ع �ل �م��ت «ال� �ج ��ري ��دة» ان ال �ح �ك��وم��ة
س �ت��رف��ع االس � �ب ��وع امل �ق �ب��ل ب��رن��ام��ج
ع�م�ل�ه��ا ال �ج��دي��د ال ��ى م�ج�ل��س االم��ة
بعد تأخير دام ش�ه��ر ي��ن ،متضمنا
1500م � � � �ش � � ��روع ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ب ��رام ��ج
ال � � � ��وزارات وال �ج �ه ��ات وامل��ؤس �س��ات

الحكومية في الدولة.
وقالت مصادر حكومية متطابقة
ان ال�ح�ك��وم��ة رك ��زت ف��ي ه��ذا االط��ار
ع �ل��ى امل �ش��اري��ع ال �ح �ي��وي��ة ال �ك �ب��رى،
وط ��ال� �ب ��ت ال � � � � ��وزراء ب � ��االس � ��راع ف��ي
تنفيذها من اجل املضي قدما نحو
التنمية وتحقيق ا ل��ر غ�ب��ة االميرية
السامية بتحويل ال�ب�لاد ال��ى مركز

تقرير اللجنة الوزارية عن ظاهرة األسعار
يؤكد االرتفاع غير المبرر لبعض السلع
خالد المسعري
كشفت مصادر وزاري��ة لـ «الجريدة» أن اللجنة الوزارية التي شكلها سمو
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ ناصر املحمد ل��درس وتقييم ظاهرة ارتفاع
ا س�ع��ار السلع ف��ي الجمعيات التعاونية واأل س� ��واق الكويتية خلصت في
تقريرها النهائي الى وجود زيادة غير مبررة في بعض هذه األسواق لسلع
غذائية واحتياجات مدرسية وسلع أخرى ضرورية للمستهلك.
وع��ن طبيعة ال��زي��ادة التي رصدتها اللجنة ،أوضحت املصادر أن تفاوت
األسعار في السلع الغذائية ليس باملعدالت الطبيعية ،التي قد تتفاوت من
جمعية ألخرى ،وإنما هناك زيادة غير منطقية لبعض السلع ،األمر الذي يدل
على عملية استغالل بعض األسواق للمستهلكني.
وأشارت املصادر الى أن اللجنة تقوم حاليا بوضع تقريرها النهائي املزود
باالحصاء ات والبيانات ،التي تؤكد ان بعض الجمعيات واالس��واق تقوم
بالفعل بعملية استغالل للمواطنني ،وسيرفع التقرير منتصف األسبوع
املقبل الى مجلس الوزراء ليدرج على جدول اعماله.

بدأت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة بلجنة متابعة العمل الخيري
تنفيذ مشروعها لضبط التبرعات في شهر رمضان من خالل منع التبرع الفردي
في املساجد وضبط كل من يقوم بطلب التبرع او يضع حصالة او صندوقا داخل
او خارج باحة املسجد بهدف الحصول على االموال او الحاجيات العينية من
املحسنني في الشهر الكريم.
وقالت مصادر مطلعة في اللجنة لـ «الجريدة» ان ال��وزارة توعدت بضبط كل
من يخالف القانون على هذا الصعيد واحالته الى الجهات القانونية في الدولة
لتطبيق االجراءات الحكومية بحقه.
واوض �ح��ت ان اس �ت�لام ال�ت�ب��رع��ات ف��ي امل�س�ج��د سيكون
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مالي واقتصادي في املنطقة.
ول�ف�ت��ت ال ��ى ان ارس� ��ال ال�ب��رن��ام��ج
الحكومي سيشتمل على خطاب من
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د ال ��ى رئ �ي��س مجلس
االمة يدعو فيه املجلس ممثال بنوابه
ال��ى ال �ع��ودة ال��ى مرحلة
02
التعاون التي ب��دأت فور

والقاهرة رفضتا استقبال مشعل
الرياض
ّ
والتنسيق معطل بين جناحي «حماس»
بدأ الخناق يضيق حول حركة
حماس .فمن جهة بدا التنسيق
مفقودا بين جناحي الداخل
والخارج .ومن جهة أخرى رفضت
القاهرة والرياض زيارة مشعل من
دون التخلي عن غزة.

عامر الحنتولي
علمت «ال �ج��ري��دة» م��ن ق �ي��ادي في
حركة «حماس» أن الرياض والقاهرة
رفضتا بشكل قاطع محاوالت خالد
مشعل رئيس املكتب السياسي في
الحركة القيام ب��زي��ارة العاصمتني،
واش � �ت� ��رط � �ت� ��ا ع� �ل ��ى م� �ش� �ع ��ل إع �ل��ان
اس�ت�ع��داد حركته إع��ادة األم��ور الى
ما كانت عليه قبل ال��راب��ع عشر من
يونيو قبل القيام بزيارة.
وي�ق��ول ال�ق�ي��ادي ال��ذي طلب عدم
كشف اسمه لـ«الجريدة» إن «حماس»
لم ترد باإليجاب في هذا اإلطار ،األمر
ال� ��ذي ظ��ل ي�ع�ي��ق م� �ح ��اوالت مشعل

ً
سورية لن ترد عسكريا
على إسرائيل
قال نائب وزير الخارجية السوري
ف �ي �ص��ل امل � �ق� ��داد أم � ��س ان س ��وري ��ة ال
تفكر في الرد عسكريا على االختراق
االس��رائ�ي�ل��ي ألج��وائ�ه��ا ،لكن م��ن دون
ان ي��ؤث��ر ذل��ك ف��ي ق��وة م��وق�ف�ه��ا .وق��ال
امل�ق��داد ردا على س��ؤال عما اذا كانت
س��وري��ة ت ��درس ال �ق �ي��ام ب ��رد ع�س�ك��ري
على اس��رائ�ي��ل «نحن ال ن��درس اي رد
لكن لدينا توجهات نحافظ دائما من
خاللها على قوة املوقف السوري».
وأكد مسؤولون اميركيون الثالثاء
ان اس ��رائ� �ي ��ل ش �ن��ت ض ��رب ��ات ج��وي��ة
ضد سورية االسبوع املاضي ،لكنهم
رفضوا التحدث عن االهداف في حني
رفضت الحكومة اإلسرائيلية التعليق
على الغارة.
وق � � � � � � � � ��ال م � � � �س � � ��ؤول � � ��ون
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اإلمساك:

04.02

محليات

04

الباحثة حركته عن حل للخروج من
مأزق إدارة قطاع غزة وسط حصار
دولي وإصرار عربي على االعتراف
بشرعية رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس.
وبحسب املعلومات فإن مسؤولني
س�ع��ودي�ين وم�ص��ري�ين أب�ل�غ��وا ق��ادة
ف��ي ال�ح��رك��ة أن مشعل ال يحمل أي
صفة رسمية فلسطينية وال يعترف
ب ��ات� �ف ��اق أس� �ل ��و وغ� �ي ��ر م �ق �ي��م ع�ل��ى
األراض� ��ي الفلسطينية وع�ل�ي��ه ف��إن
القاهرة والرياض تأمالن من حركة
ح �م��اس إرس� ��ال وف ��ود م��ن «ح�م��اس
الداخل».
وكشف القيادي أنه منذ أسبوعني

ان �ق �ط �ع��ت ات� �ص ��االت ال�ت�ن�س�ي��ق بني
«ح� � � �م � � ��اس-ال � � ��داخ � � ��ل» و«ح � � �م� � ��اس-
ال�خ��ارج» بسبب ما أسماه القيادي
ال� �س� �ي ��اس ��ات غ �ي��ر ال ��واق� �ع� �ي ��ة ال �ت��ي
ي�ط��ال��ب س��اس��ة «ح �م��اس» املقيمون
ف��ي دم �ش��ق ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،األم ��ر ال��ذي
يرد عليه قادة «حماس» في الداخل
ب��أن ال��واق��ع ال��داخ�ل��ي ف��ي قطاع غزة
بالنسبة ل �ـ «ح �م��اس» ه��و أق ��رب ال��ى
«االنتحار البطيء» بسبب الحصار
الخانق وتفاقم املشكالت الداخلية
في القطاع.

مصر :الحكم مع وقف التنفيذ
على رؤساء تحرير تطاولوا على مبارك
في مسلسل التجاذب المستمر
بين الحكومة المصرية والصحف
المحسوبة على الخط السياسي
المعارض ،قضت محكمة مصرية
أمس بسجن أربعة رؤساء تحرير
تطاولوا على مبارك ،لكن مع وقف
التنفيذ.

إلى متى يختبئ مسؤولو
«اإلعالم» خلف «بشت»
وزيرهم؟

قضية

أص� � � ��درت م �ح �ك �م��ة ف� ��ي ال �ق ��اه ��رة
الخميس حكمًا بالسجن على رؤساء
تحرير أربع صحف مستقلة مدة عام،
مع وقف التنفيذ ،وتغريم كل منهم
 20أل��ف جنيه م�ص��ري (ن�ح��و 3200
دوالر) إلدان �ت �ه��م ب��ال�ت�ه��م املنسوبة
ال �ي �ه��م ب �ش��أن س��ب وق� ��ذف ال��رئ�ي��س
امل �ص��ري ح�س�ن��ي م �ب��ارك وع� ��دد من
رم��وز الدولة .وقضت محكمة جنح
«العجوزة» بأنه يمكن إيقاف تنفيذ
الحكم إذا دفع املحكوم عليهم كفالة
ق��دره��ا ع �ش��رة آالف ج�ن�ي��ه م�ص��ري
(نحو  1600دوالر).
وال�ص�ح��اف�ي��ون ال��ذي��ن ص��در حكم
ب�س�ج�ن�ه��م ه��م ع �ب��د ال�ح�ل�ي��م ق�ن��دي��ل
رئ�ي��س ت�ح��ري��ر صحيفة
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ترقب آسيوي لتوابع زالزل إندونيسيا
وتجديد التحذير من «تسونامي»

عبدالستار أب��و ريشة خ�لال لقائه
بوش في قاعدة األسد باألنبار
(رويترز)

االفطار:

05.55

فهد الظفيري

مقتل رئيس مؤتمر صحوة األنبار
في انفجار غرب العراق
اع� � �ل � ��ن ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون ال � �ع ��راق � �ي ��ة
ال �ح �ك��وم��ي م �ق �ت��ل ال �ش �ي��خ ع�ب��د
الستار ابو ريشة رئيس مؤتمر
ص� �ح ��وة االن� � �ب � ��ار ال � � ��ذي ي �ق��ات��ل
ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
االن �ب��ار واث�ن�ين م��ن مرافقيه اثر
انفجار عبوة ناسفة قرب منزله
في املحافظة ،وعلى إثره اعلنت
حال الطوارئ في املحافظة.
االغ � �ت � �ي� ��ال ت � ��زام � ��ن م � ��ع م � ��رور
الذكرى السنوية األولى النطالق
الصحوة ،واملغتال ك��ان من بني
اب��رز الشخصيات التي التقاها
الرئيس األميركي خ�لال زيارته
األخ� �ي ��رة ال ��ى ق ��اع ��دة األس� ��د في
األنبار.
وت� �ع� �ت� �ب ��ر واش � �ن � �ط ��ن ص �ح��وة
األنبار واحدة من ابرز التحوالت
ف��ي س�ي��اق ال�ح��رب على القاعدة
واإلرهاب.
(بغداد ،ا ف ب ،اب)

إمساكية رمضان

أفاد متخصصون في علم الجيولوجيا بأن زلزاال قويًا جديدًا ضرب جزيرة
سومطرة اإلندونيسية صباح الخميس .وقالت هيئة األرصاد اليابانية في
بيان إن «هناك احتماال لحدوث تسونامي إقليمي مدمر في املحيط الهندي».
وأض��اف��ت الهيئة «ان تسونامي قد يحدث في غضون ساعات في سواحل
سومطرة وجاوة ،إضافة إلى جزر استرالية مطلة على املحيط الهندي» ،بينما
صدرت تحذيرات من احتمال حصول موجات خطيرة في جزيرتي أندامان
ونيكوبار في الهند وسريالنكا والسواحل الجنوبية لجزر سوندا الصغرى
اإلندونيسية وساحل ملقا في سومطرة.
وبعد أقل من ساعتني على زلزال وقع ظهر الخميس ضربت هزة ارتدادية
جزيرة سومطرة ،وأفاد مركز املسح الجيولوجي األميركي بأن شدة الهزة
بلغت  5.8درجات على مقياس ريختر.
وأجلت السلطات الهندية واملاليزية والسريالنكية اآلالف من موطنيها
بعد أنباء الزالزل التي وقعت بشكل متكرر في إندونيسيا .في حني أعلنت
الحكومة االندونيسية ان الزالزل القوية التي ضربت
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غوانتاناموُ ...يغلق
«غدًا»!

خاص بـ ةديرجلا
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اتساع فوائض الحساب
الجاري في كوريا الجنوبية

رياضة

18

بيتاتشي يفوز بالمرحلة
 11لسباق إسبانيا
ومنتشوف يتصدر

الثانية
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«اإلطفاء» تتعاقد مع جهات حكومية وخاصة
لتنظيم دورات في التعامل مع الحريق

«الجنايات» ترجئ «التحريض ضد القوات األميركية
في العراق» إلى الرابع من أكتوبر

ً
ً
استقبال  240متدربا سنويا لتأهيل الشباب الكويتي

حسين العبدالله
أرجأت محكمة الجنايات برئاسة
املستشار ص�لاح الحوطي ،النظر
ف��ي القضية امل��رف��وع��ة م��ن النيابة
ال���ع���ام���ة ض����د م��ت��ه��م�ين اث���ن�ي�ن ف��ي
قضية حمل ال��س�لاح والتحريض
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال ع��دائ��ي��ة ضد
ال��ق��وات االميركية في ال��ع��راق ،الى
ج��ل��س��ة ال���راب���ع م��ن أك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل،
لحضور ضابط مباحث أمن الدولة،
وستستمع املحكمة في الرابع من

عمر الراشد
أك�����د م���دي���ر م���رك���ز إع��������داد رج����ال
اإلطفاء العقيد أحمد أي��وب سالم
أن املركز اعتمد نظام الـ «سي دي»
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ك��ل م���ت���درب ،م��واك��ب��ة
للتقنيات الحديثة ،وتطور النظام
التعليمي العاملي ،الذي يسعى إلى
استخدام األجهزة املتقدمة لتسهيل
عملية التلقي لدى الطالب ،وسرعة
استيعاب املعلومة والرجوع إليها
في أي وقت.
وق������ال ال��ع��ق��ي��د س���ال���م إن امل���رك���ز
«ي��س��ت��ق��ب��ل س��ن��وي��ا م��اي��ق��ارب 240
م������ت������درب م������ن م���خ���ت���ل���ف امل�����راح�����ل
وال��ت��خ��ص��ص��ات ،وأق������ام  27دورة
خ�ل�ال ال��س��ن��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��اض��ي��ة،
ال���ت���ي ب�����دأت م��ن��ذ س��ب��ت��م��ب��ر 2006
وا ن��ت��ه��ت ف���ي سبتمبر  ،2007من
بينها ا ل����دورات التأسيسية التي
ت����ق����ام س���ن���وي���ا ل���ت���أه���ي���ل ال���ش���ب���اب
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ع��م��ل ب��س��ل��ك اإلط���ف���اء
م����ن م��خ��ت��ل��ف ال�����رت�����ب ،وال���������دورات
التنشيطية ا ل��ت��ي ت��ق��ام ملنتسبي
اال ط����������ف����������اء ودورات ا ل�����ت�����ر ق�����ي�����ة
وسواها».
م�����ن ج����ه����ت����ه ،أك�������د رئ�����ي�����س ق��س��م
ا ل����دورات التأهيلية والتنشيطية
العقيد بدر مطر أن املركز يتعاقد
ح����ال����ي����ا م������ع ع��������دد م������ن ال����ج����ه����ات
الحكومية والخاصة ،إلقامة دورات
تأسيسية في التعامل مع الحريق
مل��وظ��ف��ي األم���ن وال��س�لام��ة ف��ي تلك
الجهات .وأضاف أن املركز سيقيم
خ�لال الشهر املقبل خمس دورات
لعدد من الشركات والجهات التي
تقدمت بطلبات إللحاق منتسبيها
بهذه الدورات.
ودعا العقيد مطر جميع الجهات
الحكومية والخاصة إلى «التنسيق
مع إدارة املركز لتدريب موظفيهم
على التعامل السريع مع الحريق،
م��ا ي��س��ا ع��د ع��ل��ى تقليل الخسائر
ف��ي االرواح ،وي��س��اه��م ف��ي حماية
امل��م��ت��ل��ك��ات م���ن األض������رار ال��ت��ي قد
تلحق ب��ه��ا ع��ن��د ح���دوث ال��ح��ري��ق،
وع�������دم م���ع���رف���ة ال���ع���ام���ل�ي�ن ب���ط���رق
التعامل السريع مع الحريق ،كما

يوفر على رجال اإلطفاء الكثير من
الوقت والجهد ،سيما في حرائق
املخازن واملستودعات التي كثرت
في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ،
وف������وق امل����ع����دل امل���ع���ت���اد مل���ث���ل ه���ذه
الحرائق».

احمد ايوب

بدر مطر

خطف سيارة
وطفل من النسيم
إلى النعيم فتيماء
محرر الشؤون االمنية
أب���ل���غ م����واط����ن ي��ع��م��ل ف����ي وزارة
الداخلية غرفة عمليات وزارته ،عن
تعرض سيارة ابنه للسرقة وخطف
اب��ن��ه اآلخ�����ر ،ح�ي�ن أوق����ف س��ي��ارت��ه
في أحد أفرع جمعية منطقته في
النسيم ،ليشتري حاجيات منها،
ت���ارك���ا م��رك��ب��ت��ه ت��ع��م��ل وب��داخ��ل��ه��ا
ط��ف��ل��ه ن��ائ��م��ا ف���ي امل��ق��ع��د ال��خ��ل��ف��ي،
وعند خروجه من الجمعية فوجئ
قليال
بعدم وجود السيارة ،وانتظر
ً
تحسبا من أن أحد رفاقه أو معارفه
ي��ري��د أن «ي��ت��غ��ش��م��ر» م��ع��ه ،وط���ال
االنتظار ولم تعد السيارة ،وأسرع
ال��وال��د إل��ى إب�ل�اغ وزارة الداخلية
ا ل��ت��ي يعمل فيها ،فتوجهت أر ب��ع
دوري���ات من مديرية ام��ن الجهراء
بحثا ع��ن ال��س��ي��ارة وال��ط��ف��ل ال��ذي
بداخلها في جميع أجزاء املنطقة،
وبعد أقل من ساعة من الزمن ،وجد
رج����ال إح����دى ال���دوري���ات ال��س��ي��ارة
املطلوبة واقفه في منطقة النعيم
في القطعة االولى ،ومازالت تعمل،
فتوجهت ال��دوري��ة اليها ووج��دت
بداخلها الطفل ن��ا ئ��م��ا ،فضبطوا
ال���س���ي���ارة وأح����ال����وه����ا ال�����ى م��خ��ف��ر
تيماء ،وسجلت قضية.

أكتوبر املقبل الى ضابط املباحث،
ومن قبل الدفاع عن املتهمني بشأن
التهمة املنسوبة إليهما.
على صعيد آخ��ر ،ق��ررت محكمة
ال����ج����ن����اي����ات ب����رئ����اس����ة امل���س���ت���ش���ار
عدنان الجاسر ،فتح باب املرافعة
م��ج��ددا ف��ي ال��ق��ض��ي��ة امل��رف��وع��ة من
النيابة العامة للقتل العمد ،املتهم
على ذمتها اثنان ،أحدهما ينتمي
ال���ى األس�����رة ،وه���و ه����ارب ،واآلخ���ر
م��ح��ب��وس ع��ل��ى ذم���ة ال��ق��ض��ي��ة ،ال��ى
ج��ل��س��ة  25اك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ،لبحث

التقرير الطبي الصادر في الواقعة،
ومناقشة املحكمة للتهم املنسوبة
للمتهمني على ضوء التقرير الطبي
الصادر.
وف����ي ق��ض��ي��ة ال��س��ط��و ع��ل��ى أح��د
ف�������روع أح������د ال����ب����ن����وك ف����ي م��ن��ط��ق��ة
العارضية ،أرج��أت املحكمة النظر
في القضية ال��ى جلسة ال��راب��ع من
اكتوبر املقبل ،لورود التقرير الطبي
عن حال املتهم النفسية.

 100مخالف ومطلوب
في مداهمات أمن الجهراء
اس��ت��أن��ف��ت م��دي��ري��ة أم����ن ال��ج��ه��راء
اعتقاالتها االمنية ملخالفي قانون
االق����ام����ة وامل���ط���ل���وب�ي�ن ف���ي منطقتي
س����ك����راب ال���خ���ش���ب وس���ك���ن ال����ع����زاب،
وت��وص��ل��وا ال��ى ضبط  100شخص
بني مخالف ومطلوب.
وق����ال م��ص��در أم��ن��ي إن م��دي��ر ع��ام
أم�������ن ال�����ج�����ه�����راء ال���ع���م���ي���د ال����دك����ت����ور
مصطفى ال��زع��اب��ي أم��ر م��دي��ر االم��ن
امل����ن����اوب ال��ع��ق��ي��د م��ح��م��د ال��خ��ال��دي
ب��م��داه��م��ة االم��اك��ن ال��ت��ي يكثر فيها
املخالفون ،فتوجهت فرقة كبيرة الى
سكن ال��ع��زاب وس��ك��راب الخشب في
منطقة أمغرة ،قوامها  39فردا أمنيا

مجهزين بالدوريات والباصات لنقل
املضبوطني ال��ى جهة االختصاص
بعد اعتقالهم.
وت����وج����ه����ت ال����ف����رق����ة ال�������ى امل����وق����ع
املطلوب ال��ذي يكثر فيه املخالفون،
وتمكنت من ضبط  100شخص من
مختلف الجنسيات ،ب�ين مخالفني
لقانون االقامة ومطلوبني لقضايا
أمنية ومدنية ،وأحيل املعتقلون الى
ج��ه��ة االخ��ت��ص��اص ،وح��ج��زوا فترة
مؤقته في مخفري جنوب الجهراء
والقيروان.
وك����ان����ت ال���ف���رق���ة االم���ن���ي���ة ب��ق��ي��ادة
العقيد محمد ا ل��خ��ا ل��دي والنقيبني

م����اط����ر ال���ع�ل�اط���ي وم����ط����ر ال���ع���ازم���ي
وامل�������ل�������ازم أح������م������د ال�����ش�����م�����ري و39
عسكريا.

آسيويان سرقا الخطوط الدولية في الصوابر
ت��وص��ل��ت م��راق��ب��ة س��رق��ة الخطوط
الدولية أم��س ،ال��ى ضبط آسيويني
في مجمع الصوابر ،تمكنا من سرقة
ال��خ��ط��وط ال��دول��ي��ة وامل��ت��اج��رة بها،
وكانت دورية تابعة لنجدة العاصمة
تتجول بالقرب من مجمع الصوابر،
فوردها بالغ من غرفة عمليات وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة ع���ن وج�����ود م��ت��ه��م�ين في
ال��س��رق��ة ف��ي امل��ج��م��ع ،أب��ل��غ��ت عنهما
غرفة املراقبة في االتصاالت الدولية
التابعة ل����وزارة امل��واص�لات ،بعدما

ناصر المحمد يطلب أجندة...
تشكيل الحكومة الحالية قبل ستة اش��ه��ر ،واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ت��أزي��م ف��ي ظل
الظروف القاسية التي تمر بها البالد بسبب ما يجري في املنطقة.
واضافت ان الحكومة ممثلة برئيسها طالبت عبر برنامج الحكومة الذي
سترسله الى مجلس االمة بضرورة التعاون اليجاد اجندة مشتركة تشتمل
على االول��وي��ات من القضايا املعلقة التي تتفق عليها السلطتان من اجل
االسراع في انجازها لتبدأ عجلة التعاون بالدوران من جديد ملا فيه مصلحة
الوطن واملواطن.

مصر :الحكم مع وقف التنفيذ...
«الكرامة» وإبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» ووائل االبراشي
رئيس تحرير صحيفة «صوت األمة» وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة
«الفجر».
وقال عيسى إن الحكم «مهزلة» وإنه يدحض ادعاءات الحكومة بأن تعديل
قانون الصحافة ألغى حبس الصحافيني ،والحكم الذي صدر الخميس يؤكد
أن «التعديالت تتيح حبس الصحافيني وأن الحكومة كاذبة» .ووصف رئيس
تحرير «الدستور» األحكام التي صدرت بأنها «كارثة على الصحافة املصرية»
وبأنها «إعالن وفاة للصحافة املصرية» .وأكد عيسى أنه سيستأنف الحكم
فور إيداع حيثياته.
يشار الى ان محكمة أمن الدولة املصرية وجهت األربعاء الى عيسى تهم بث
أخبار كاذبة كدرت أمن مصر وعرضت اقتصادها للخطر والخسائر الشديدة
على اثر نشر جريدة الدستور سلسلة مقاالت تشكك في صحة مبارك وصلت
الى حد التساؤل عما اذا كان ال يزال على قيد الحياة .وتصل عقوبات التهم
املوجهة الى عيسى الى السجن ثالث سنوات.
(القاهرة  -د ب أ)

تبني أنهما يسرقان املكاملات بطريقة
غ���ي���ر م���ش���روع���ة ،وب���ع���د م��ت��اب��ع��ت��ه��م
الخطوط توصلوا الى مكان السرقة،
وأبلغوا عنها وزارة الداخلية التي
ض���ب���ط���ت امل���ت���ه���م�ي�ن م��ت��ل��ب��س�ين ف��ي
القضية ،وأحالتهما الى أمن الدولة،
كونهما س��رق��ا مكاملات دول��ي��ة عبر
االقمار االصطناعية.
وقد أراد املتهمان الفرار حني هرب
أح��ده��م��ا وح���اول اآلخ���ر ال��ل��ح��اق به،
لكن رج��ال ال��دوري��ة ضبطوا اآلخ��ر،

«الشؤون»...
م���ق���ت���ص���را ع���ل���ى ال����ج����ه����ات ال���خ���ي���ري���ة
وامل���ب���رات امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل ال�����وزارة،
ول��ي��س االف�����راد امل��ح��ظ��ور ع��ل��ي��ه��م ه��ذا
ال��ع��م��ل ن��ه��ائ��ي��ا ل��ل��ح��د م���ن ت���ج���اوزات
الدخالء على العمل الخيري واملتاجرة
فيه ،فضال عن معرفة مصادر التبرعات
وأي���ن ت��ذه��ب .ولفتت امل��ص��ادر ال��ى ان
الوزارة وبالتعاون مع الجهات االمنية
تهدف الى مكافحة العمالة الهامشية
وضحايا تجار االقامات الذين ينشط
عملهم في هذا الشهر ،مشيرة الى ان
الحكومة ستبعد املخالفني الوافدين
السيما العمالة الهامشية ،وستعاقب
املواطنني الذين يقومون بهذا العمل،
وستصادر كل االموال التي يجمعونها
داخل املساجد

سورية...
اميركيون وغربيون ان الغارة الجوية
االسرائيلية مبعثها مخاوف عسكرية
م��ن سعي دم��ش��ق إل��ى ام��ت�لاك اسلحة
ن��ووي��ة او اخ��ت��ب��ار ال��دف��اع��ات الجوية
ال���ج���دي���دة ل���س���وري���ة او م���ن���ع وص����ول
اسلحة ايرانية لحزب الله في لبنان.
(دمشق  -رويترز)

ترقب آسيوي لتوابع زالزل...
ج��زر سومطرة وس��والوي��زي أوقعت عشرة قتلى وسط
معلومات بأن العشرات من الجثث التزال تحت أنقاض
امل��ب��ان��ي امل���دم���رة م��ن ش���دة ال�����زالزل ال��ت��ي ه ّ���زت م��دن��ا في
سنغافورة بعد ظهر الخميس.
في غضون ذلك اعرب االمني العام لالمم املتحدة بان كي

مون عن قلقه البالغ من العواقب املحتملة للزلزال الذي
ضرب سواحل جزيرة سومطرة ،وقرر ايفاد فريق تقييم
الى املنطقة الستكشاف الخسائر التي تكبدتها واملساعدة
التي يمكن لالمم املتحدة تقديمها.
(جاكرتا ،نيويورك  -أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ول��ح��ق��وا ب����األول ال����ذي اخ��ت��ب��أ تحت
مصعد في املجمع ،فاستطاع رجال
االمن الوصول اليه واعتقاله.

وفيات
• حشمة ن��اف��ع ص��ال��ح ،أرم��ل��ة/
محمد رجا الكريباني80 ،عاما،
ش��ي��ع��ت ،ال��م��ن��ق��ف ال���ج���دي���د ،ق،5
م ،63ت9024330 :
• ش���ي���خ���ة ن����اص����ر ال���روي���ش���د،
أرملة /عودة عبدالرحمن محمد
ال��ع��س��ع��وس��ي69 ،ع���ام���ا ،شيعت،
الرجال :القصور ،ق ،7م ،17ش،23
ت ،5424014 :النساء :الرقة ،ق،6
ش ،14م ،12ت3944135 :

• ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��دال��رح��م��ن

ال������ص������ف������ران96 ،ع��������ام��������ا ،ش���ي���ع،
العديلية ،ق ،2ش عبدالله النوري،
ج ،24م ،6ت2563123/2560104:
•ع���اب���دي���ن ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��ود،
72ع��ام��ا ،ش��ي��ع ،ال��رج��ال :مسجد
اإلمام حسن ،بيان ،ت،9222245 :
ال�������رج�������ال :ال����رم����ي����ث����ي����ة ،ق ،2ش
المعتمد ،جادة ،20م ،4حسينية
الزهراء ،ت5657882/9084338 :

مواعيد الصالة
الفجر 04.12 :
الشروق 05.32 :
الظهر 11.44 :
العصر 03.14 :
المغرب 5.55 :
العشاء 07.13 :

الطقس والبحر
درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى:
الصغرى:
أعلى مد:
أدنى جزر:

44
27
ً
 1.23صباحا
ً
 12.33ظهرا
ً
 7.40صباحا
 7.55مساء
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محليات
الشؤون تمنع التبرع الفردي في المساجد ...ومفتشون لضبط المخالفين
حصره بالجهات الخيرية المعتمدة فقط
في مساعيها إلى ضبط العمل
الخيري ومكافحة الفساد
الحاصل فيه حظرت وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل
التبرع في المساجد لألفراد
في شهر رمضان ،ونشرت
مفتشين على المساجد لضبط
المخالفين على هذا الصعيد.

فهد التركي

فريق عمل
في الوزارة
للرد على مالحظات
ديوان المحاسبة
وأسئلة النواب
ومتابعة
أعمال الوزير

ح��������ظ��������رت وزارة ا ل��������ش��������ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ب��رع في
ال���م���س���اج���د خ��ل��ال ش���ه���ر رم���ض���ان
المبارك مالم تكن جهة التبرع تملك
تصريحا مسبقا من الوزارة ممثلة
ب��ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل ال��خ��ي��ري،
اذ ت��ه��دف ال������وزارة م��ن خ�ل�ال ه��ذه
الخطوة الى تنظيم التبرع في هذا
الشهر الكريم والحد من التسيب
الذي كان يحصل سابقا على هذا
الصعيد في عمليات التبرع.
وق���ال���ت ال���م���ص���ادر ان ال���ش���ؤون
ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة س��ي��ت��ع��اون��ا من
اج������ل ض���ب���ط اي ش���خ���ص ي��ط��ل��ب
ال��ت��ب��رع ف��ي ال��م��س��اج��د ،او يجلس
ومعه صندوق ،اذ سيتم مصادرة
ال�����ص�����ن�����دوق ال������خ������اص ب���ال���ت���ب���رع

واح��ال��ة الشخص المضبوط الى
الجهات المعنية وابعاده اذا كان
واف��دا ،ومعاقبته وفقا لالجراء ات
ال��ق��ان��ون��ي��ة اذا ك���ان م��واط��ن��ا ،الن��ه
في تلك الحالة وجمعه التبرعات
م��ن دون ت��ص��ر ي��ح يعتبر مخالفا
ل����ق����وان����ي����ن ال����ت����ب����رع ال���م���ن���ص���وص
عليها.
ولفتت ال��م��ص��ادر ال��ى ان لجنة
م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل ال��خ��ي��ري ستنشر
م��ف��ت��ش��ي��ن م����ن م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات
ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا م�����ن اج������ل ال��ك��ش��ف
ع����ن ال���خ���ل���ل ف����ي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ب��رع
اذا ح���دث���ت ،وم���راق���ب���ة االش��خ��اص
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بجمع التبرعات
وص�ل�اح���ي���ة ث���ب���وت���ي���ات ك����ل واح����د
م���ن���ه���م ،ك���م���ا س���ي���ق���وم ال��م��ف��ت��ش��ون
ف��ي مكافحة ال��دخ�لاء على العمل
الخيري خاصة العمالة الهامشية

ال��ت��ي دخ��ل��ت ال���ب�ل�اد م���ن اج���ل ه��ذا
االم����ر ،اض��اف��ة ال���ى ض��ح��اي��ا تجار
االقامات.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى ،اص�����در وزي���ر
الشؤون االجتماعية والعمل الشيخ
صباح الخالد قرارا وزاريا بتشكيل
فريق عمل لمتابعة اعمال الوزارة
ب��رئ��اس��ة وك��ي��ل ال����وزارة وعضوية
ع������دد م�����ن ال������وك���ل��اء ال���م���س���اع���دي���ن
والمديرين االختصاصيين.
وت����خ����ت����ص ال���ل���ج���ن���ة ب��م��ت��اب��ع��ة
ال����ق����رارات ال����وزاري����ة واالداري�������ة من
حيث الشكل والمضمون والتأكد
م���ن س�لام��ت��ه��ا ب��ع��د االن���ت���ه���اء من
اع�������داده�������ا م�����ن ال����ق����ط����اع ال��م��ع��ن��ي
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ق����ط����اع ال����ش����ؤون
القانونية ،ومتابعة تنفيذها بعد
اصدارها والتأكد من مدى التزام
ال��ج��ه��ات المعنية ب��ه��ا ،واالط��ل�اع
على مالحظات دي��وان المحاسبة
واح��ال��ت��ه��ا ال���ى ال��ج��ه��ة المختصة
الع�����داد ال����رد وم��راج��ع��ة وم��ت��اب��ع��ة
ت�لاف��ي ال��م��خ��ال��ف��ات وم����دى ال��ت��زام
قطاعات الوزارة المختلفة بتنفيذ
ت����وص����ي����ات وم��ل��اح�����ظ�����ات دي�������وان
المحاسبة.
واوص��������������ى ال��������ق��������رار ب������ض������رورة
التنسيق م��ع ا ل��ش��ؤون القانونية
في الوزارة بشأن الرد على اسئلة
واستفسارات النواب والتأكد من
سالمتها وع��رض��ه��ا على ال��وزي��ر،
فضال ع��ن متابعة ردود قطاعات
ال������وزارة ف���ي م���ا ي��خ��ت��ص بطلبات
ج���ه���از خ���دم���ة ال���م���واط���ن وت��ق��ي��ي��م
اداء ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ودي���وان
المحاسبة ،ومتابعة تنفيذ مشروع
ميزانية الوزارة والحساب الختامي
وتنفيذ مايرد من وزارة المالية،
وال���رد على ك��ل م��اي��رد م��ن مجلس
االم������ة ووزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ش��أن
برنامج عمل الحكومة.

التبرع الفردي في المساجد ممنوع في شهر رمضان

12كاميرا مراقبة في مستوصف أم الهيمان لوقف االعتداءات على األطباء
ً
تعميم الفكرة قريبا على مراكز القرين والفحيحيل والرقة

وزارة الصحة تقوم بتركيب 12
كاميرا رقمية لمراقبة مستوصف
«أم الهيمان» من أجل ضبط األمن
فيه ،بعد تكرر حوادث االعتداء
على األطباء.

ضيف الله الشمري
أع���ل���ن م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة االح���م���دي
ال��ص��ح��ي��ة د.ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف السهلي
أن وزارة الصحة ستقوم االسبوع
المقبل بتركيب أكثر من  12كاميرا
مراقبة أمنية في مركز علي صباح
ال��س��ال��م (أم ال��ه��ي��م��ان) ،س��ت��وزع بين
داخل المركز وخارجه من أجل ضبط
األمن فيه بعد تكرر حوادث االعتداء
على األطباء.
وكشف السهلي في تصريح خاص
ل ـ «الجريدة» أن الكاميرات الجديدة
ستوفر رقابة متناهية الدقة للمركز
ع��ل��ى م���دار ال��س��اع��ة ب��ن��ظ��ام تسجيل

آل��ي رقمي الي واقعة قد تحدث في
غياب رجال األم��ن ،مبينا انه سيتم
ال����رج����وع ال����ى ه����ذه ال���ك���ام���ي���رات في
ح���ال ح���دوث أي اع���ت���داء ات للكشف
ع��ن م��رت��ك��ب��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة
الداخلية ،والتنسيق في هذا الشأن
مع قطاعات األمن المختصة.
وتوقع أن تسهم تلك الكاميرات في
ضبط األمن في المستوصف وتوفير
أ ج���واء عمل مناسبة للعاملين في
المركز.
وأش���������������ار د.ال������س������ه������ل������ي إل����������ى ان
ال����وزارة ت���درس تعميم ال��ف��ك��رة على
م��س��ت��وص��ف��ات ال��ق��ري��ن والفحيحيل
والرقة التي تعمل على مدار الساعة

في المستقبل القريب والتي يتكرر
ف��ي��ه��ا م���ث���ل ت���ل���ك االع������ت������داءات ع��ل��ى
العاملين في ذلك المركز.
وذكر ان المنطقة الصحية تتوقع
الكثير م��ن تلك ال��ك��ام��ي��رات الرقمية
وال�����ت�����ي س���ت���وف���ر رق�����اب�����ة م��ت��ك��ام��ل��ة
كمنظومة امنية ج��دي��دة ،لكنه ّ
بين
أن وجود تلك الكاميرات ال يغني عن
وجود رجل األمن.

«العالج بالخارج»
تنسق مع
«الخارجية»
لتحديد ّ
مقرين
لمكتبي الصحة
في ألمانيا
وفرنسا

عبد اللطيف السهلي

ق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر إدارة ال��ع�لاج
بالخارج الدكتور حسن العوضي
ان ال��ت��ن��س��ي��ق م��س��ت��م��ر م���ع وزارة
الخارجية لتحديد اختيار ّ
مقرين
ل���م���ك���ت���ب���ي ال���ص���ح���ة ف�����ي ال���م���ان���ي���ا
وف����رن����س����ا .وأض�������اف ان م��ب��اش��رة
العمل ف��ي المكتبين ستكون في
مطلع شهر اكتوبر المقبل في حال
ت��واف��ر المقرين ه��ن��اك ،وذل��ك بناء
على قرار وزارة الصحة.
وذك������ر ال���ع���وض���ي ان�����ه س��ي��ك��ون
ه����ن����اك ث��ل�اث����ة اش�����خ�����اص إلدارة
المكتب وهم مدير المكتب الصحي
ونائب المدير االداري ،اضافة الى
ال��م��راق��ب ال��م��ال��ي ،م��ش��ي��را ال���ى ان
ه��ن��اك وف���دا محاسبيا م��ن وزارة
المالية سيقوم ب��ز ي��ارة المكاتب
الصحية كل ثالثة أشهر.
واو ض�����������ح ان ادارة ا ل���م���ك���ت���ب
الصحي في الخارج ستعمل على
تقديم الرعاية الصحية المتكاملة

ل��ل��م��وف��دي��ن ل��ل��ع�لاج ف���ى ال���خ���ارج
وتسهيل اجراءات حصولهم على
الرعاية الطبية وفقا للسياسات
المنظمة للعالج.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ،ق���ال ال��دك��ت��ور
العوضي ان عدد حاالت االبتعاث
ل��ل��خ��ارج ف��ي ت��ن��اق��ص ن��ظ��را ل��ق��رار
مجلس ال����وزارء ال��خ��اص بإرسال
ارب������ع ح������االت ف���ق���ط وه�����ي ح����االت
مرضى القلب والسرطان وحاالت
االط����ف����ال ،اض���اف���ة ال����ى ال���ح���وادث
الجسيمة.
(كونا)

ً
ُ
العسعوسي لـ ةديرجلا :نظام متابعة الرسائل سيطبق قريبا في الكويت «األشغال» :المناطق السكنية المستحدثة
تضغط على «الصرف الصحي» واألمطار

الوكيل المساعد لقطاع البريد
يؤكد أن «المواصالت» أنهت
كل االجراءات المتعلقة بإدخال
خدمة متابعة الرسائل عبر االنترنت
للجمهور ،موضحا أن الوزارة قامت
بمخاطبة اتحاد البريد العالمي
لتوفير  75جهازا كخطوة أولى
لتوزيعها على مكاتب البريد.

سعود العسعوسي

محمد راشد

أك������د ال����وك����ي����ل ال���م���س���اع���د ل��ق��ط��اع
ا ل����ب����ر ي����د ف�����ي وزارة ا ل����م����وا ص��ل�ات
س���ع���ود ال��ع��س��ع��وس��ي «أن ال�������وزارة
ب���دأت ال��خ��ط��وات التنفيذية األول���ى
لنظام متابعة الرسائل ،الذي يمكن
ال��م��رس��ل م��ن متابعة رس��ال��ت��ه حتى
ت��ص��ل إل���ى ال��م��رس��ل إل��ي��ه ،وذل���ك عن
طريق االنترنت» ،مشيرا «إلى أن هذا
النظام مطبق في غالبية دول العالم،
علما ب��أن��ه ك���ان ه��ن��اك م��ق��ت��رح قديم
ف��ي ال������وزارة م��ن أج���ل تطبيقه على
أرض الواقع منذ فترة طويلة ،لكن
واجهته بعض العوائق التي حالت
دون إق��������راره ،ل��ك��ن وب��ف��ض��ل ج��ه��ود
المسؤولين في ال��وزارة انتهت هذه
المشاكل ،وبالتالي سيتم تنفيذه
بأسرع وقت ممكن».
وأض�����������������اف ال������ع������س������ع������وس������ي ف���ي
ت��ص��ري��ح خ����اص ل���ـ«ال���ج���ري���دة»« :ان
ه���ذا ال��م��ش��روع سينفذ ف��ي الكويت
ب��ت��ك��ل��ف��ة  30أل���ف دي���ن���ار ،ب��ال��ت��ع��اون
م���ع ات���ح���اد ال���ب���ري���د ال��ع��ال��م��ي ال���ذي
سيقوم بتمويل ج��زء من المشروع
عن طريق صندوق تحسين نوعية
ال��خ��دم��ة ال���ذي ت��س��اه��م ف��ي��ه الكويت
أيضا ،ونأمل أن نستفيد من المبلغ
ال���م���ق���دم م����ن االت����ح����اد ب����زي����ادة ع���دد

األجهزة المطلوبة لتطبيق النظام
و ت��وز ي��ع��ه��ا ع��ل��ى مختلف المكاتب
المنتشرة في البالد» ،موضحا «أن
ال�������وزارة ق��ام��ت ب��م��خ��اط��ب��ة االت��ح��اد
العالمي للبريد من أج��ل توفير 75
جهاز كمبيوتر بشكل مبدئي إلدخال
ه����ذا ال���ن���ظ���ام ف���ي ال���������وزارة ،ع��ل��ى أن
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ال���ت���ي ط��ب��ق��ت
النظام منذ سنوات لالستفادة من
خ��ب��رات العاملين ف��ي ه��ذا المجال،
ع��ل��م��ا ب����أن األش���ق���اء ف���ي ال��س��ع��ودي��ة
أب�����دوا اس��ت��ع��داده��م ال���ت���ام ل��ل��ت��ع��اون
وتقديم كل أنواع الدعم نظير رسوم
مخفضة جدا ،حيث قام وكيل الوزارة
ال��م��ه��ن��دس ع��ب��دال��ع��زي��ز العصيمي
ب��م��خ��اط��ب��ة م���دي���ر ع�����ام ال���ب���ري���د ف��ي
ال��س��ع��ودي��ة م��ن أج��ل طلب البرمجة
ال���خ���اص���ة ب���ه���ذا ال���ن���ظ���ام ،وب��ال��ف��ع��ل
ت��م االت��ف��اق ع��ل��ى ال��ب��دء ب���االج���راءات
الفعلية بالمشروع من خالل تبادل
الزيارات بين المسؤولين بالدولتين
الشقيقتين المهتمين بهذا القطاع
الحيوي».
وزاد «مبدئيا سيتم توفير جهاز
أو ج��ه��ازي��ن ف��ي ك��ل م��ك��ت��ب ب��ري��دي،
ع��ل��ى خ�ل�اف م��رك��ز ال���ف���رز ال��رئ��ي��س��ي
في المطار ،والذي سيكون فيه أكثر
من أربعة أجهزة تعمل على النظام

ال���ج���دي���د» ،م���ؤك���دا «أن�����ه س��ي��ت��م رب��ط
هذه األجهزة في شبكة متخصصة
ع��ن ط��ري��ق ق��ط��اع ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات
ف���ي ال�������وزارة ،ون���أم���ل أن ي��ط��ب��ق ه��ذا
المشروع الحديث بالشكل المطلوب
على اعتبار أ ن��ه يمثل شبكة مهمة
للمسؤولين في وزارة المواصالت،
لتغيير نظرة الناس للبريد وإلعادة
الثقة بين الجمهور وهذا القطاع».
وف�������������ي م����������وض����������وع آخ����������������ر ،أك�������د
ال���ع���س���ع���وس���ي «أن ال�����������وزارة ق��ام��ت
اخ��ي��را بمخاطبة ش��رك��ات الصيرفة
وال���ب���ن���وك ل�ل�ات���ف���اق ب���ش���أن م��ش��روع
جديد في مكاتب البريد نطلق عليه
«المساحات والغرف» ،بهدف تأجير
جزء من المكاتب البريدية لخدمات
اخرى تقدمها شركات خاصة تقدم
خدمات عامة للجمهور» ،موضحا
«أن ه��ن��اك ل��ج��ن��ة ف���ي ال������وزارة ت��ق��در
حجم المساحة وكيفية تأجيرها،
ون��ح��ن ب��ص��دد استقبال طلبات كل
الشركات الراغبة في االستفادة من
هذه الخطوة التي ستعود بالفائدة
على أطراف عدة».

وزارة األشغال تعكف على دراسة
شبكة صرف األمطار على مستوى
الدولة ،بهدف إجراء تحسينات
شاملة لزيادة كفاءتها ،وتعتمد
استراتيجية جديدة لرفع كفاءة
الشبكة من خالل استخدام نوعيات
متطورة لفتحات الصرف.

محرر الشؤون الصحية
كشفت مصادر مطلعة ،ان وزارة
االش��غ��ال تعكف على دراس���ة شبكة
ص���������رف االم��������ط��������ار ع�����ل�����ى م���س���ت���وى
ال����دول����ة ،ب���ه���دف اج������راء ت��ح��س��ي��ن��ات
شاملة ل��زي��ادة كفاء تها وفعاليتها
وط��اق��ت��ه��ا االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ،مبينة ان
شبكة االمطار في الكويت اصبحت
ال تتناسب وعدد المناطق السكنية،
في ظل استحداث الكثير منها ،االمر
الذي يؤدي إلى تجمع مياه االمطار
فور هطولها.
واوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن ال���وزارة
اعتمدت استراتيجية جديدة لقطاع
هندسة الصيانة ،بهدف رفع كفاءة
الشبكة من خالل استخدام نوعيات
م��ت��ط��ورة ل��ف��ت��ح��ات ال���ص���رف تتميز
باتساعها وكبر حجم غرف الصرف
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ،م��وض��ح��ة ان ال�����وزارة
طبقت ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن الفتحات
على جميع ال��ش��وارع الرئيسة التي
يتم اجراء صيانة أسفلتية لها ،حيث
تستبدل ف��ت��ح��ات ا ل��ص��رف القديمة
بهذه النوعية الحديثة ،كذلك زيادة
اقطار الخطوط المرتبطة بفتحات

ال�����ص�����رف ،ل���ل���س���م���اح ب���س���رع���ة اك���ب���ر
ل��ت��ص��ري��ف م���ي���اه االم����ط����ار وت�ل�اف���ي
ان��س��داده��ا عند ان��ج��راف المخلفات
مع المياه.
واشارت المصادر الى أن الوزارة
ات����خ����ذت ج��م��ي��ع ال���ت���داب���ي���ر وأع���م���ال
الصيانة لشبكة مياه األمطار الكفيلة
بعدم حدوث اي مشاكل اثناء هطول
االم����ط����ار ،م���ؤك���دة ان����ه ت���م ال��ت��ع��ام��ل
الجذري مع جميع المواقع الحرجة
ال����ت����ي ت�����م رص�����ده�����ا خ���ل��ال االع�������وام
الماضية.
وق��ال��ت ان ال�����وزارة ن��ف��ذت وتنفذ
ح��ال��ي��ا ب��رن��ام��ج��ا ش���ام�ل�ا لتنظيف
ش��ب��ك��ة ص�����رف االم����ط����ار ف����ي ج��م��ي��ع
محافظات الدولة ،فضال عن ان هناك
ف���رق ط�����وارئ م��ج��ه��زة ب��ال��م��ض��خ��ات
وآليات التنظيف لتغطية كل بالغات
ت��ج��م��ع��ات ال��م��ي��اه ،ن��ت��ي��ج��ة اي خلل
ط������ارئ ع���ل���ى ش���ب���ك���ات ص�����رف م��ي��اه
االمطار.
واك�����دت أن ال�������وزارة ت��ع��ام��ل��ت مع
بعض ال��م��واق��ع ال��ح��رج��ة ف��ي جميع
المحافظات ،حيث تم وض��ع حلول
تصميمية لهذه المواقع للتغلب على
ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي تتسبب ف��ي تجمع

ال��م��ي��اه ،وم���ن ه���ذه ال��ح��ل��ول تعديل
م��ن��اس��ي��ب ال����ش����وارع وزي�������ادة سعة
الخطوط باستخدام انابيب بأقطار
اكبر وزيادة عدد فتحات الصرف.
وان��ت��ق��دت ال��م��ص��ادر ق��ي��ام بعض
عمال البناء والمقاولين العاملين
في مشاريع انشائية داخل المناطق
السكنية بترك مخلفات البناء على
االرص��ف��ة ،مما ي��ؤدي ال��ى انسيابها
الى المجاري مع االمطار ودخولها
ف����ي ف���ت���ح���ات ال����ص����رف ،االم������ر ال����ذي
يتسبب بحجز مياه االمطار ومنع
مرورها عبر انابيب التصريف ،ما
يؤدي الى الطفح في شبكة المجاري
ال��ص��ح��ي��ة وب���ال���ت���ال���ي ي��ج��ب��ر وزارة
االش���غ���ال ع��ل��ى اع�����ادة ت��ن��ظ��ي��ف ه��ذه
المناهيل ،مشيرا الى ان هذه العملية
تكلف وزارة االشغال مبالغ طائلة.

محليات
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ولي العهد استقبل رئيس الوزراء
والحجي والروضان

تحليل إخباري

إلى متى يختبئ مسؤولو «اإلعالم» خلف «بشت» وزيرهم؟

سموه تلقى اتصالين من نظيريه القطري والبحريني
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن�����واف األح���م���د ف���ي دي����وان����ه بقصر
ال��س��ي��ف أم���س س��م��و رئ��ي��س مجلس
الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ك�����م�����ا اس����ت����ق����ب����ل س������م������وه ن����ائ����ب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدولة
ل����ش����ؤون م���ج���ل���س ال�����������وزراء ف��ي��ص��ل
الحجي ،وامين عام مجلس الوزراء
عبداللطيف الروضان.
م��ن جهة اخ���رى تلقى سمو ولي
العهد اتصاال هاتفيا من اخيه سمو
ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان ب��ن ح��م��د آل خليفة
ول��ي العهد القائد العام لقوة دفاع
مملكة البحرين الشقيقة ،هنأ فيه
س��م��وه وس��م��و ام��ي��ر ال��ب�لاد بحلول
ش��ه��ر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك ،داع��ي��ا الله
ان يعيده على دول��ة الكويت قيادة
وح���ك���وم���ة وش��ع��ب��ا وع���ل���ى االم��ت��ي��ن
العربية واالسالمية بالخير واليمن
والبركة.
وق���د ب��ادل��ه س��م��وه ب��أس��م��ى آي��ات
ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات ب��ق��دوم شهر
رم���ض���ان ال��ف��ض��ي��ل م��ق��رون��ة لسموه
و للملك حمد ب��ن عيسى آل خليفة
ب��م��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى
حكومته الرشيدة والشعب البحريني
واألمتين العربية واالسالمية بالخير
واليمن والرخاء.
كما تلقى سمو ولي العهد اتصاال
هاتفيا من اخيه سمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر
الشقيقة ،هنأ فيه سموه وسمو أمير

البالد المفدى بحلول شهر رمضان
ال��م��ب��ارك ،داع��ي��ا الله ان يعيده على
دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا
وعلى االمتين العربية واالسالمية
بالخير واليمن والبركة.
وق�������د اع��������رب س����م����وه ع�����ن ش���ك���ره
لسموه على مشاعره الطيبة ،داعيا
الله ان يعيد هذا الشهر الكريم على

اس�����ت�����ق�����ب�����ل رئ�������ي�������س ال������م������راس������م
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
ال��ع��ب��دال��ل��ه ب��م��ك��ت��ب��ه ب��ق��ص��ر ال��س��ي��ف
صباح أمس كل من سفير الجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية
الشقيقة ل��دى دول��ة الكويت لحسن
تهامي ،وسفير جمهورية أذربيجان
ل�����دى دول������ة ال���ك���وي���ت ش���اه���ي���ن ع��ب��د
الاليف وسفير جمهورية اوزبكستان
ل����دى دول�����ة ال���ك���وي���ت ال���دك���ت���ور عبد
الرفيق هاشيموف.
ك���م���ا اس���ت���ق���ب���ل ب���م���ك���ت���ب���ه ب��ق��ص��ر
السيف سفير المملكة المتحدة لدى
دولة الكويت ستيوارت النج وسفير
جمهورية كوريا لدى دولة الكويت
سونغ كون هو.

ً
خالد العبدالله مستقبال السفير البريطاني

ضعف وكالء الوزارة هو السبب في ّ
تسرب الكفاءات
أكد مراقبون للشأن اإلعالمي
لـ«الجريدة» أن معظم مشاكل
وزارة اإلعالم سببها ضعف
أغلب وكالئها وعدم قدرتهم
على اتخاذ القرارات أو تفعيل
القوانين ،ليتجنبوا مواجهة
األطراف المستفيدة من
االوضاع القائمة حاليا بالوزارة.

نواف األحمد

سمو االمير حمد بن خليفة آل ثاني
وس��م��وه بموفور الصحة والعافية
وع��ل��ى حكومته ال��رش��ي��دة والشعب
القطري واألمتين العربية واالسالمية
بالخير واليمن والرخاء.

ً
خالد العبد الله يستقبل عددا من السفراء

ع��ل��م��ت «ال���ج���ري���دة» ان م��دي��ر
بلدية ال��ك��وي��ت أح��م��د الصبيح
ً
يحضر ح��ال��ي��ا إلج����راء تنقالت
على مستوى قياديي البلدية.
وبينت المصادر ان الصبيح
ق�����د اج����ت����م����ع ف�������ور ع�����ودت�����ه م��ن
اإلج���ازة م��ع بعض مستشاريه
وال��م��ق��رب��ي��ن ل����ه ،ل��وض��ع ال��ن��ق��ط
ع���ل���ى ال�����ح�����روف ب���ش���أن ت���دوي���ر
واس����ع ال��ن��ط��اق ي��ش��م��ل ق��ي��ادي��ي
ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ،وذل����ك ب��ع��د ما
أصبحت الواسطة أساس العمل
في البلدية ،إضافة إلى انتشار
ظ����اه����رة ال���م���ح���س���وب���ي���ة إلن���ه���اء
المعامالت ،مما أدى إلى استياء
عارم بين المراجعين.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن عملية
التنقالت ستطال الجميع دون
استثناء ،حيث إن بعض هؤالء

ف�����ي ال����ل����ق����اء ال�������ذي ع����ق����ده س��م��و
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال��ش��ي��خ
ن��اص��ر ال��م��ح��م��د م���ع وزي����ر اإلع�ل�ام
وال��وك�لاء المساعدين في ال���وزارة،
ق���ال أح���د وك��ل�اء ال�����وزارة إن وزارة
اإلع��ل�ام ب��ص��دد م��ح��ارب��ة االزدواج
الوظيفي ف��ي��ه��ا ،ل��ذل��ك تتمنى من
مجلس الوزراء أن يصدر قرارا يمنع
االزدواج الوظيفي في وزارة اإلعالم!
ه��ذا ال��م��س��ؤول ،ك��ان م��ن المفترض
بحكم منصبه ،طبعا ،أن يكون على
دراية بقوانين الخدمة المدنية التي
تمنع بالفعل االزدواج الوظيفي،
لذلك كان رد رئيس الوزراء حاسما
على هذا الوكيل وقال له إن القانون
موجود وما عليكم سوى تطبيقه.
بعض المراقبين للشأن اإلعالمي
يفسرون تصرف الوكيل المساعد
في اإلع�لام بأنه دليل على ضعف
المسؤولين في وزارة اإلعالم وعلى
ع��دم قدرتهم على تفعيل القرارات
والقوانين وليس فقط إص��داره��ا،
مؤكدين أن المسؤولين في وزارة
اإلع�ل�ام أدرك���وا ذل��ك عندما عزموا
على إل��غ��اء المكاتب اإلعالمية في
الخارج ،لذلك دفعوا هذا المقترح
لمجلس ا ل�����وزراء ليمنحهم غطاء
س���ي���اس���ي���ا ول���ي���ج���ن���ب���ه���م ال���ه���ج���وم
المباشر من قبل النواب في مجلس
األمة.
ويؤكد المراقبون أنه كان حريا
ب���ه���ذا ال���م���س���ؤول ،إن ك����ان ب��ال��ف��ع��ل
حريصا على وزارة اإلع�لام وعلى
ال���م���ص���ل���ح���ة ال����ع����ام����ة ،أن ي��ت��ح��دث
بتجرد وبصراحة مع رئيس الوزراء

أول رمضان :غياب بالجملة بين طلبة
«التربية» ومعلميها ونصيب األسد للمدارس الخاصة
فهد التركي

ً
تنقالت واسعة لقياديي البلدية قريبا
علي حسن

خالد الدوسري

ال���ق���ي���ادي���ي���ن ال�����ذي�����ن اش���ت���ه���روا
بالفساد سيكونون في مناصب
م���ج���م���دة م����ع ال���ع���ل���م ب�����ان ه��ن��اك
مديرين وقياديين ذوي كفاء ة
وم����ش����ه����ود ل���ه���ا ب���ي���ن ق���ي���ادي���ي
البلدية ،مشيرة إلى ان الصبيح
قد أوشك على اختيار قيادييه
وس���ي���ك���ون ه����و ال����م����س����ؤول إذا
ان���ت���ش���رت ظ����اه����رة ال���ف���س���اد ف��ي
البلدية.
والجدير بالذكر ان موضوع
ال���ف���س���اد ف����ي ال���ب���ل���دي���ة ل����م ي���أت
فقط على لسان المراجعين أو
المهتمين ف��ي م��ج��ال ال��ب��ل��دي��ة،
ول����ك����ن أت�����ى ع���ل���ى ل����س����ان أغ��ل��ب
ً
أعضاء المجلس البلدي وأيضا
على لسان ح��زام الطامي الذي
أن����اب ع���ن م��دي��ر ال��ب��ل��دي��ة أث��ن��اء
إج���ازت���ه ال��س��ن��وي��ة ،ع��ن��دم��ا ق��ال
«ان البلدية تعاني خلال كبيرا
في أغلبية إداراتها عبر تفشي

أحمد الصبيح

ال��واس��ط��ة وال��م��ح��س��وب��ي��ة ال��ت��ي
أصابتها بالشلل».

ِنسب غياب كبيرة بين المعلمين
والطلبة في اليوم الرمضاني األول،
و«التربية» تتوعد الذين تغيبوا بال
ع���ذر وت��ت��ع��اون م���ع دي�����وان ال��خ��دم��ة
المدنية لتطبيق ال��ل��وائ��ح الخاصة
بتفعيل قانون اإلج��ازات المرضية،
للحد من تالعب المتمارضين.
فهد التركي
كان الجميع يتوقع ان يبدأ الطلبة
ومعلمو وزارة التربية يومهم االول
في شهر رمضان بجد واجتهاد وقوة
في العمل ،لكن ذلك لم يحدث ،اذ آثر
ع���دد كبير م��ن ال��ط��ل��ب��ة ف��ي مختلف
ال����م����راح����ل ال����دراس����ي����ة اخ�����ذ ال���راح���ة
والتغيب عن الدوام في اول خميس
رمضاني وعملي ،كما شاطرهم في
ذلك كثير من المعلمين ،وكان نصيب
االس���د ك��ال��ع��ادة للمعلمات اللواتي
تغيبن بكثرة في المدارس بمختلف
مراحلها.
ً
وقالت مصادر تربوية ان كثيرا
م��ن ال��ط�لاب والطالبات تغيبوا عن
ال����دوام ال��م��درس��ي ام���س ،خ��اص��ة في
المدارس الخاصة ،بسبب اليوم االول
لشهر رمضان وثقله عليهم.
ول��ف��ت��ت ال���م���ص���ادر ال����ى ان ِن��س��ب
ال��غ��ي��اب ك��ان��ت م��ت��ف��اوت��ة م��ن مرحلة
ال��ى اخ���رى ،لكن نصيب االس���د كان
لمرحلتي االبتدائية والمتوسطة،
موضحة ان ال����وزارة ق��ام��ت بحصر
المناطق التعليمية التي ازدادت فيها
نسب الغياب من اجل اتخاذ االجراءا
ت الالزمه بحق المدارس.

واض��اف��ت المصادر ان «التربية»
ل���ن ت��ع��اق��ب ال��ط��ل��ب��ة ب���ش���أن غ��ي��اب��ه��م
االول ف��ي ال��ع��ام ال���دراس���ي ال��ج��دي��د،
خاصة في وقت لم يمض على بداية
العام الجديد سوى ايام قليلة ،لكن
ال��ع��ق��اب س��ي��ك��ون للمعلمين ال��ذي��ن
تغيبوا بال عذر ،اذ تتجه «التربية»
ال��ى خصم ه��ذا اليوم من مرتباتهم
ن���ظ���ي���ر ت��غ��ي��ب��ه��م ،ت��ط��ب��ي��ق��ا ل���ل���وائ���ح
وق���وان���ي���ن دي�����وان ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة
على هذا الصعيد ،اذا لم يكن هناك
عذر مقبول.
وأش���������������ارت ال������م������ص������ادر ال���������ى ان
«ال��ت��رب��ي��ة» ل��ن تقبل ال��م��رض��ي��ات من
المستوصفات ،اال بتوقيع طبيبين،
الزال��ة الحرج لغياب يوم الخميس،
مبينة ان «التربية» تتعاون حاليا مع
ديوان الخدمة المدنية بهدف تفعيل
قانون العقوبات بسبب المرضيات،
ل��ل��ح��د م����ن ال��م��ت��م��ارض��ي��ن وال��ع��م��ل
على ال��زام الموظفين بالدوام وعدم
التقاعس فيه.

عن األسباب الحقيقية التي دفعت
ه������ؤالء ال��م��وظ��ف��ي��ن إل�����ى االزدواج
ال��وظ��ي��ف��ي ،الف��ت��ي��ن ال���ى أن اس��ب��اب
االزدواج ا ل���و ظ���ي���ف���ي ف����ي اإلع��ل��ام
ل��ي��س��ت م���ادي���ة ك��م��ا ي���ح���اول بعض
المسؤولين في الوزارة تصويرها،
وإن���م���ا ه���ي ب��س��ب��ب ت��ط��ب��ي��ق بعض
ال���م���س���ؤول���ي���ن ف����ي ال�����������وزارة ن��ظ��ام
المحاصصة ف��ي خريطة البرامج
ال�����ت�����ي ي����ع����دون����ه����ا وم���ن���اف���س���ت���ه���م
الموظفين في هذه البرامج! فعندما
يسمح لمن يتقلدون مناصب رفيعة
ف��ي اإلذاع����ة والتلفزيون واألخ��ب��ار
العمل في البرامج ،فإنهم يستغلون
بشكل واضح مناصبهم للحصول
على ال��ب��رام��ج المميزة والسيطرة
ع��ل��ي��ه��ا ،ف��م��ع م��ث��ل ه����ذه األوض�����اع
ال���ب���ائ���س���ة ن���ج���د ب���ع���ض ال���ط���اق���ات
الشبابية العاملة في هذه القطاعات
في اإلعالم نفسها خارج اهتمامات
المسؤولين وأيضا خارج الخريطة
البرامجية ف��ت��رات طويلة ،لذلك ال
يتردد معظمهم في قبول العروض
المغرية ال��ت��ي ت��وف��ره��ا لهم بعض
المحطات الفضائية.
ويضيف ال��م��راق��ب��ون أن مشكلة
معظم المسؤولين في وزارة اإلعالم
هي هروبهم من تحمل المسؤولية،
لذلك يحاول بعضهم االختباء خلف
«بشت» الوزير في قراراته وبعضهم
ي��ف��ض��ل إب���ق���اء ال���وض���ع ع��ل��ى ح��ال��ه،
وإن كان سيئا أو سلبيا ،ليتجنب
مواجهة المستفيدين من الوضع
القائم!
وي���رى ال��م��راق��ب��ون أن���ه ك���ان على
المسؤولين في الوزارة أن يستغلوا
ف����رص����ة ل���ق���ائ���ه���م رئ����ي����س ال���������وزراء

عبدالله المحيلبي

ل��ط��رح ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي م���ن ش��أن��ه��ا
تطوير اإلع�ل�ام الكويتي وتحقيق
االستقرار للعاملين فيه ،كمشروع
كادر اإلعالميين الذي سيساهم في
معالجة مشكلة ت��س��رب ال��ك��ف��اء ات
ال����وط����ن����ي����ة م������ن اإلع�����ل�����ام وي���ح���ق���ق
االستقرار الوظيفي لهم!
أما مشكلة اإلعالم الخارجي فقد
اعتقد المسؤولون في الوزارة أنها
انتهت بإغالق المكاتب اإلعالمية
في ال��خ��ارج وتحويلها إل��ى مجرد
«م��ق��ه��ى ل�لإن��ت��رن��ت» ل��ل��ت��واص��ل مع
اإلعالميين في مختلف دول العالم!
ظ��ان��ي��ن أن اإلن��ت��رن��ت كفيلة ببناء
عالقات وثيقة مع وسائل اإلع�لام
واإلعالميين بهذا العالم.
المسؤولون في هذا الجهاز من
جانبهم ينتظرون الخطوة القادمة
لوزير اإلعالم التي ستكون فاصلة
ل��ت��ح��دي��د ب��ق��ائ��ه��م م���ن ع���دم���ه ،بعد
أن ع����اش ال��ج��ه��از اإلع�ل�ام���ي ح��ال��ة

ت��خ��ب��ط م��ن��ذ ع��ه��د ال���وزي���ر األس��ب��ق
محمد السنعوسي وعدم استمرار
اي م��ن ال����وزراء السابقين ل��ه فترة
كافية اللهم إال الشيخ أحمد الفهد
الذي بدأ مسلسل العبث في اإلعالم
ف��ي زم��ن��ه .فقد تسبب ه��ذا الوضع
ال��غ��ري��ب ف���ي «اإلع���ل���ام» ف���ي ت��س ّ��رب
ال���ع���دي���د م����ن ال����ك����ف����اءات ال��وط��ن��ي��ة
التي أيقنت أن حالة التجميد في
جهاز اإلعالم الخارجي لن تنتهي
وأن��ه��م س��ي��ك��ون��ون ض��ح��ي��ة تخبط
ال���م���س���ؤول���ي���ن ف����ي ال�����������وزارة ،ل��ذل��ك
فضلوا البحث عن مكان آخر خارج
ال�������وزارة أك���ث���ر اس���ت���ق���رارا لتحقيق
طموحهم .ولعل االجازات الطويلة
ال��ت��ي ق��دم��ت أخ��ي��را م��ن قبل بعض
العاملين في هذا الجهاز تؤكد أن
التذمر وصل إلى ذروته.
ي��ب��ق��ى أن ال���ك���ث���ي���ري���ن ب��ان��ت��ظ��ار
ال���خ���ط���وة ال��م��ق��ب��ل��ة ل���وزي���ر اإلع��ل�ام
ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ح��ي��ل��ب��ي ل��ع��ل��ه��ا ت��ك��ون
ب��داي��ة إلص�ل�اح م��ا يمكن إصالحه
ف���ي أه���م األج���ه���زة ال��ح��ك��وم��ي��ة ،فال
يمكن أن ي��س��وء ال��وض��ع اك��ث��ر مما
هو عليه اآلن.

لدى الوزير المحيلبي
فرصة إصالح ما يمكن
إصالحه في «اإلعالم»
فال يمكن أن يسوء
الوضع أكثر
مما هو عليه

قانونية «اإلعالم» ترفع تقريرها النهائي
إلى المحيلبي بشأن محطة اإلذاعة ُ
المختفية!

ّ
فشل مشروع المكتبة الرقمية لإلذاعة كلف  450ألف دينار
خالد الدوسري
كشفت مصادر مطلعة في وزارة
االع��ل�ام ،ان ال��ش��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة في
ال�������وزارة رف���ع���ت ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي
ب��ش��أن ال��م��ح��ط��ة اإلذاع���ي���ة المتنقلة
المختفية ال��ى وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي��ر
الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي،
الت���خ���اذ ال���ق���رار ال��م��ن��اس��ب ب��ش��أن��ه��ا،
م��ش��ي��رة ال����ى أن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي
ُ
خلصت إليها الشؤون القانونية لم
ّ
تحمل أي مسؤول في وزارة اإلعالم
مسؤولية اختفاء المحطة التي تبلغ
قيمتها  2.5مليون دوالر.
وذك������������رت ال�����م�����ص�����ادر أن أق��������وال
مسؤولين في هندسة اإلذاعة حول
الشخص المسؤول عن هذه المحطة

مواعيد العمل في
السفارة العراقية
خالل الشهر
الفضيل

ك��ان��ت م��ت��ض��ارب��ة ،االم���ر ال���ذي شكل
عائقا ام���ام ال��ش��ؤون القانونية في
استكمال تحقيقاتها ،الفتة ال��ى ان
ال���ش���ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة اس��ت��ن��دت ال��ى
ب���ع���ض اإلف�����������ادات ل���م���س���ؤول���ي���ن ف��ي
الوزارة الذين واكبوا احداث اختفاء
المحطة ،وتم تضمين هذه اإلفادات
في التقرير.
ع����ل����ى ص���ع���ي���د م����ت����ص����ل ،ك��ش��ف��ت
المصادر أن مسؤولين في هندسة
اإلذاع����������ة اع���������دوا ت����ق����ري����را ع�����ن ف��ش��ل
م��ش��روع ال��م��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة ل�لإذاع��ة
الذي كلف وزارة اإلعالم ما يقارب الـ
 450ألف دينار ،مؤكدة أن مواصفات
ال���ن���ظ���ام ال�����ذي ت���م ت��رك��ي��ب��ه ف���ي ه��ذا
المشروع ستعيد آلية ونظام تشغيل
استديوهات االذاعة الى ثالثة عقود

ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت���ق���دم فيه
س��ف��ارة جمهورية ال��ع��راق ،في
دول���ة ال��ك��وي��ت ،أج��م��ل التهاني
بمناسبة حلول شهر رمضان
ال�����م�����ب�����ارك ،ت������ود ان ت���ب���ي���ن أن
س������اع������ات ال����ع����م����ل خ����ل���ال ه����ذا
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل س��ت��ك��ون من
ال����س����اع����ة ال���ث���ام���ن���ة وال���ن���ص���ف
ص������ب������اح������ا وح�������ت�������ى ال�����س�����اع�����ة

مضت على األقل!
وأض����اف����ت ال���م���ص���ادر ان ال��ن��ظ��ام
ال����ج����دي����د ي���ف���ت���ق���د االم���������ور ال��ت��ق��ن��ي��ة
ال���م���ت���ط���ورة ،ل���ذل���ك ي��ع��ت��ب��ر ال��ن��ظ��ام
السابق اك��ث��ر ت��ط��ورا ،الف��ت��ة ال��ى انه
باالمكان ادخال تقنيات جديدة عليه،
لكن ذل��ك سيتطلب من ال���وزارة دفع
المزيد من األموال.

الواحدة والنصف ظهرا ،على
أن ُيستأنف ال���دوام كالمعتاد
م���ن ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ص��ب��اح��ا
وحتى الساعة الثالثة من بعد
الظهر ،عقب عطلة عيد الفطر
السعيد.

الدليل التجاري
عمر �إفترا�ضي
� 50سنة

خدمات

ما بعد البيع
الفنطا�س :

الرواد فـي تح�سين الجودة

الإ �سم الأ ول

فـي عالم الخزانات
متوفر من 100
�إلى  5000جالون

متوفر ب�سماكة
عازل  3طبقات
و 4طبقات

الرقة :

3944646 3902793

• معــــزول  4طبـــقـــات
•خــامات بـولي �إثلين نقية
• عـــازل للــــحـــرارة ومــــانــــع للطحـــالــب والبــكتـــيريــــا
• م�صنع بتقنية القولبة من قطعة واحدة بدون و�صالت
•حا�صل على
�صناعة �سعودية
�شهادة �إيزو
• خـــالي مـــن الفــــوم والمواد ال�سامة
9002
• معتمد عالمي ًا

•حا�صل على
�شهادة �إيزو

•قدرة عالية على التحمل
•موا�صفات خليجية تتنا�سب مع ظروف
الطق�س فـي منطقة الخليج
•ت�صاميم مميزة ومقا�سات مختلفة

لجودة الخزان العالية:
•�ضمان تبديل � 10أعوام
•كفالة �شاملة  50عام

من � 100إلى  5000جالون

�ضمان
5

حولي  2612800:ـ  2612900الفنطا�س3904886 :

ن�ستبدل القديم بالحديث

9002

•�صناعة �سعودية

�أعوام

الجهراء:
4564966

ن�شتري وندفع نقد ًا

الدقة هي جوهر التميز

معالج �ضد
الطحالب
والبكتيريا

عبد المجيد للمجوهرات

حولي  2612800:ـ  2612900الفنطا�س3904886 :

لمجوهراتكم و�ساعاتكم
الثمينة(جديدة ــ قديمة
ــ م�ستعملة)
عبد ال�صمد لل�ساعات
الكويــت)+965(2430543:
الريا�ض)+9661( 4076978 :
جـــــــدة)+9662( 6515177 :
الــدمـام)+9663( 8173010 :
عبد المجيد للمجوهرات :الكويت ــ مجمع الأ وقاف ــ
الدور الأ ر�ضي ــ محل  91ــ 93

مقابل ال�شارع العام تلفون 2430543:فاك�س2430544 :

برلمانيات
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المسلم لـ ةديرجلا:
الرقابة على شركات اإلنتاج الفني
لضمان عدم وقوعها في المحظور
النائب فيصل المسلم رأى
أن المالحظات المثارة حول
المسلسالت واالعمال الفنية في
رمضان تفرض على «االعالم»
رقابة الشركات المنتجة
عيد الرميزان
اكد رئيس لجنة التعليم والثقافة
واالرش��������اد ف���ي م��ج��ل��س االم�����ة ال��ن��ائ��ب
فيصل المسلم ض����رورة رق��اب��ة ان��ت��اج
ش���رك���ات االن���ت���اج ال��ف��ن��ي ل��ض��م��ان ع��دم
وقوعها في المحظور.
وقال المسلم في تصريح لـ«الجريدة»
ان ال����ض����ج����ة ال�����ت�����ي راف�����ق�����ت م��س��ل��س��ل
«ل��ل��خ��ط��اي��ا ث��م��ن» ت��ؤك��د م��ا ك��ن��ا نحذر
منه منذ سنوات بشأن رقابة الشركات
ال��ف��ن��ي��ة ،م��ش��ي��را ال����ى ان ال��م�لاح��ظ��ات
المثارة ح��ول الكثير م��ن المسلسالت
واالع���م���ال الفنية ال��م��ق��رر ع��رض��ه��ا في
رم���ض���ان ت���ف���رض ع��ل��ى وزارة االع��ل�ام
ض���رورة القيام بواجبها ازاء شركات
االنتاج الفني.
واعتبر ان االعالنات التي تنشرها
وزارة االعالم في شأن تحذير شركات
االن������ت������اج ال���ف���ن���ي ب������ض������رورة االل�����ت�����زام
بالمحاذير الرقابية يتوافق مع ما كنا
نطالب فيه الوزارة بشأن ضرورة بسط
رقابتها على هذه الشركات.
واكد المسلم ان اي شركة انتاج يجب
ان تسلم انتاجها من برامج ومسلسالت
واي اعمال فنية اخرى الى وزارة االعالم
لالطالع عليها ومعرفة مدى انسجامها
مع قانون المطبوعات وقانون المرئي
والمسوع.
واش���������ار ال������ى ان ش�����رك�����ات االن����ت����اج

ال���ع���ام���ل���ة ف����ي ك���وي���ت غ��ال��ب��ي��ة م�لاك��ه��ا
كويتيون وتصور اعمالها في الكويت
بممثلين من الكويت ،وبالتالي يجب
ان ت��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���وان���ي���ن ل��ض��م��ان
ع��دم االس���اءة وال��خ��روج عن المحاذير
ال���رق���اب���ي���ة .وذك�����ر ان ال���دع���وة س��ت��وج��ه
ل���وزي���ر االع��ل��ام وق��ي��ادي��ي ال������وزارة في
وق������ت الح������ق ل�ل�اج���ت���م���اع م����ع ال��ل��ج��ن��ة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم��ن��اق��ش��ة وض���ع ش��رك��ات
االنتاج الفني.
واع���ل���ن ال��م��س��ل��م ان ال��ل��ج��ن��ة وج��ه��ت
ال����دع����وات ل���وزي���رة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م
العالي نورية الصبيح وقياديي التربية
لحضور اجتماع اللجنة االثنين المقبل.
وقال ان اللجنة ستناقش االستعدادات
ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي وق���ان���ون التعليم في
القطاع ال��خ��اص .واك��د اهمية االس��راع
ف��ي اق����رار ق��ان��ون للتعليم ف��ي القطاع
الخاص ينظم العمل ويحد من الفوضى
وال���ق���رارات ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي منها م��ا هو
متناقض.
واشار الى ان ثمة اتفاقا مشتركا بين
وزارة التربية والنواب في شأن ضرورة
وض�����ع ق����ان����ون ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف����ي ال��ق��ط��اع
الخاص ،مشيرا الى ان استمرار الوضع
بهذه الصورة غير مقبول.
وذك��ر ان وجهات النظر ح��ول مواد
القانون المقترح متفاوتة بين وزارة
التربية وال���ن���واب ،لكنه اش���ار ال���ى انه
يمكن التوصل الى اتفاق حول الكثير
من نقاط االختالف.
واوض���ح ال��ى وزارة التربية ت��درس
الجوانب المتعلقة في وضع المدارس
ومالكها وتصنيفاتها من كل الجوانب
المختلفة لصياغة رؤي��ت��ه��ا ف��ي ش��أن
ال����ق����ان����ون ،م����ؤك����دا ان ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن
النواب والوزارة من خالل االجتماعات
وع����رض ال��م��ق��ت��رح��ات وت���ب���ادل االف��ك��ار
سيؤدي الى نتيجة ايجابية في شأن

الخرافي استقبل
السفير اإليراني
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س م��ج��ل��س االم����ة ج��اس��م ال��خ��راف��ي ب��م��ك��ت��ب��ه ظ��ه��ر أم���س سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي جنتي.
وتلقى الخرافي خالل اللقاء دعوة من رئيس مجس الشورى بجمهورية إيران
اإلسالمية ورئيس مجلس برلمان آسيا الدكتور علي حداد عادل لحضور المؤتمر
العام للجمعية العامة لمجلس برلمان أسيا المزع عقده أواخر نوفمبر المقبل
في العاصمة اإليرانية طهران.

الخرينج استبعد
«الحل غير الدستوري»
أشار الى أن سمو األمير حسم الجدل في هذا الشأن
فيصل المسلم

صياغة قانون يحظى بإتفاق الحكومة
والمجلس ،مثلما كان في قانون المرئي
والمسموع.
واش������ار ال��م��س��ل��م ال����ى ان االج��ت��م��اع
ض�������روري ل��ل�اط��ل�اع ع���ل���ى اس���ت���ع���دادت
ال�������������وزارة ل����ل����ع����ام ال�������دراس�������ي ال���ج���دي���د
خ��ص��وص��ا ب��ع��دم��ا ت���ك���ررت ال��ش��ك��اوى
من وجود نقص في الخدمات واعمال
الصيانة وبرادات المياه.
وذكر ان الخدمات المتعلقة في اعمال
صيانة المدارس يفترض االنتهاء منها
قبل بداية العام الدراسي ،خصوصا ان
فترة الصيف كافية إلنجاز الكثير من
االعمال المعطلة.
وأم������ل ان ي����ب����ادر ال���م���س���ؤول���ون ف��ي
وزارة التربية الى متابعة النواقص في
المدارس والعمل على توفيرها واصالح
ل��ض��م��ان ت��وف��ي��ر اج����واء دراس��ي��ة جيدة
للطلبة والمدرسين على حد سواء.

اس��ت��ب��ع��د م���راق���ب م��ج��ل��س األم���ة
ال��ن��ائ��ب م��ب��ارك الخرينج أن يكون
هناك حل غير دستوري للمجلس،
ً
مؤكدا أن سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد قد حسم الجدل في
هذا الموضوع بتأكيداته على عدم
وجود نية لحل البرلمان بشكل غير
دستوري.
وق������ال ال���خ���ري���ن���ج ،ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيين بمجلس األم��ة أمس:
«ال يمكن ل��ل��ن��واب أن ي��ق��دم��وا على
خ��ط��وة إزاء ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى وثيقة
ل��م��واج��ه��ة ال��ح��ل غ��ي��ر ال��دس��ت��وري
وس���م���و األم����ي����ر ق����د ح���س���م األم������ر»،
م����ؤك ً
����دا أن����ه م���ن غ��ي��ر ال��م��ق��ب��ول أن
يتحرك نواب األمة معتمدين على
اإلش���اع���ات ال��ت��ي ت��ص��در ب��ي��ن وق��ت
وآخر.
وأك������د ال���خ���ري���ن���ج ث��ق��ت��ه ون�����واب
األمة بحكمة سمو األمير وإيمانه
المطلق ب��ال��دي��م��وق��راط��ي��ة والعمل
ال���دي���م���وق���راط���ي ،م���ش���ي ً
���را إل�����ى أن���ه
ي������ح������رص ك������ذل������ك ع�����ل�����ى ض���������رورة
ف��ت��ح ق��ن��وات أوس����ع ل��ل��ت��ع��اون بين
ال���س���ل���ط���ت���ي���ن م������ن أج�������ل االرت������ق������اء
بالبالد وتحقيق مصلحة الوطن
والمواطنين.

عبدالصمد ناشد األمير إدراج أيتام
الكويتيات ضمن المكرمة اإلسكانية
ن��اش��د ال��ن��ائ��ب ع���دن���ان عبدالصمد
س���م���و األم�����ي�����ر ب������أن ت���ش���م���ل م��ك��رم��ت��ه
اإلس��ك��ان��ي��ة أب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ات ال�لات��ي
توفين ،وهن يتملكن المنازل الحكومية
ق��ب��ل ع����ام  1978ب��ص��ف��ة ال��ت��م��ل��ي��ك ،ثم
تحولت هذه المنازل الحقا الى صفة
االيجار.
وث ّ����م����ن ع���ب���دال���ص���م���د ،ف����ي ت��ص��ري��ح
ص��ح��ف��ي ،م��وق��ف س��م��و األم���ي���ر «ال����ذي
وع���د ف��أوف��ى ف��ي ان��ه��اء م��ع��ان��اة بناته
ال���ك���وي���ت���ي���ات ال����م����ت����زوج����ات م�����ن غ��ي��ر
الكويتيين ،عندما ك��ان ي��رأس سموه
م��ج��ل��س ال��������وزراء ف���ي اح�����دى ج��ل��س��ات
مجلس األمة».
وأض��������اف ان�����ه «ج�������اء ال����ي����وم ال����ذي
س��ي��ص��در س���م���وه ال���م���رس���وم ال��خ��اص
ب���ذل���ك ،ول���ك���ن س��ق��ط م��ن��ه ال��ك��وي��ت��ي��ات
الالتي توفين ،رغم أنهن صرفن الكثير

من مدخراتهن وأموالهن على ترميم
ت��ل��ك ال���م���ن���ازل ،أو اق���ت���رض���وا م���ن بنك
التسليف واالدخ�����ار ،ودف��ع��وا أق��س��اط
هذه المنازل».
وق��������ال ع���ب���دال���ص���م���د ان «ال����ع����دال����ة
وال��م��س��اواة تقتضي إدراج أسمائهن
ضمن المكرمة األميرية ونحن في شهر
رمضان المبارك شهر الخير والرحمة
ليستفيد أبناؤهن م��ن ع��ودة البيوت
ل��ه��م ب��ص��ف��ة ال��ت��م��ل��ي��ك» .الف���ت���ا ال����ى ان
عدد هؤالء الكويتيات قليل ومحدود،
ول��ن يكلف ال��دول��ة أي التزامات مالية
كبيرة.

عدنان عبدالصمد

عاشور يسأل عن إجراءات «اإلعالم»
ضد شركة إنتاج «للخطايا ثمن»
مبارك الخرينج

ّ
وج������ه ال���ن���ائ���ب ص���ال���ح ع���اش���ور
ً
عددا من األسئلة إلى وزير اإلعالم
عبدالله المحيلبي حول مسلسسل
«ل��ل��خ��ط��اي��ا ث����م����ن» ،ط���ال���ب ً���ا م��ع��رف��ة
اإلج��راء ات التي قامت بها ال��وزارة
ضد الشركة المنتجة.
وت��س��اء ل عاشور عما إذا كانت
ال���ش���رك���ة ق���د ق���دم���ت ال��ع��م��ل إلدارة
ً
طالبا
الرقابة والمصنفات الفنية،
معرفة رد الوزارة عليه مع تزويده
بنسخة م��ن ه��ذه ال��م��راس�لات ،كما
طلب تزويده بنسخة من ترخيص
ً
مبينا
الشركة المنتجة للمسلسل
فيه اسم صاحب الترخيص ومكان
الشركة ون��وع الترخيص ،إضافة
ل��ت��زو ي��ده بنسخة م��ن السيناريو

ً
متسائال إن كانت
المقدم للوزارة،
ال��ش��رك��ة ق���د ط��ل��ب��ت اإلذن بالعمل
والتصوير داخل الكويت وعما إذا
كانت الوزارة قد وافقت على ذلك.
واستفسر عاشور عن اإلجراءات
المتبعة ب��ال��وزارة للحصول على
ت���رخ���ي���ص وإن������ت������اج وت���م���ث���ي���ل أي
ع��م��ل ت��ل��ف��زي��ون��ي أو م��س��رح��ي ،مع
ت���زوي���ده ب��ق��ائ��م��ة ل��ج��م��ي��ع ش��رك��ات
ً
مبينا فيه
اإلنتاج الفني واإلعالم،
اس��م الشركة وصاحب الترخيص
وص��ورة عن رخصة وزارة اإلعالم
لها.

طلب اسم صاحب
الترخيص ونسخة
من سيناريو
المسلسل

الدليل الطبي

عيادة د .صالح الجريوي

د .عبداهلل المن�صور

ا�ست�شاري طب وجراحة عيون

تقدم

S.J

� إ�ست�شاري جلدية وتنا�سلية ـ ليزر وتجميل

•تخ�ص�ص دقيق من م�ست�شفى الملك خالد التخ�ص�صي للعيون (الريا�ض)
•البــــــــورد الأ لمـــــانـــي •ت�صحيح ق�صر النظر ــ طول النظر (الليزك).
مـــــن جــــامعــــة �آخـــن •�إزالة الماء الأ بي�ض بالموجات ال�صوتية بدون غرز.
•ع�ضــــو الأ كــــاديــمــيـة •عالج �أمرا�ض ال�شبكية بالليزر.
•فح�ص �شامل ودقيق للعيون ب�أجهزة حديثة ومتطورة.
الأ مريكية لطب العيون

• �أحدث تقنية لإ زالة ال�شعر وعالج حب ال�شباب بالليزر الهوائي
• برنامج خا�ص لتبيي�ض الب�شرة بدون تق�شير
• عالج ت�ساقط ال�شعر بالأ بر ــ عالج بوتك�س ــ وفلير وميزوثرابي
• عالج ال�صدفية والبهاق بالليزر المو�ضعي

المـــركز الإ �ستــ�شاري الطـبـــي ت5622444 :

مجمع �أطباء النقرة ال�شمالي ــ الدور الأ ول ــ ت2655566 :

مركز العيادات التخ�ص�صية
املكان الأ ف�ضل للعناية ب�صحتكم

من  6إلى 12
كلج
في أقل من شهر
ريجيم سنتر:
نعيد لك الرشاقة

SPECIALIZED CLINICS CENTER

Better Place for Better Heath Care

د .ح�سني قويعان املطريي
ا�ست�شاري جراحة العظام
البورد الكندي فـي جراحة العظام زمالة فـي الطب الريا�ضي وا�صابات املالعب

نقوم فـي العيادة با�ستخدام املناظري واحدث االجهزة الطبية فـي ت�شخي�ص وعالج
-1الك�سور وم�ضاعفاتها
-2ا�صابات الركبة والغ�ضاريف والرباط ال�صليبي.
-3خ�شونة الكتف والرقبة.
-4التواء الكاحل ومتزق الأ ربطة.
-5الآ الم املزمنة فـي الظهر واحلو�ض.
للحجز واال�ستف�سار يرجى االت�صال على :تلفون 2650700 :داخلي -609 :فاك�س2620522 :

حويل -قطعة � -1شارع املعت�صم ــ تقاطع �شارع القاهرة من الدائري الثالث.
تلفون -2620210 /2650700 :فاك�س2620522 :

لإ عالناتكم

قضية
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غوانتانامو...
ُ َ
يغل ًق
«غدا»!
جاء سجن غوانتانامو الشهير في سياق موجة التطرف التي ّ
تسير السياسة االميركية الخارجية...
وتأتي فكرة المعتقل لتعبر عن نفسها في شكل رأي قانوني متشدد لم َيحسب مخاطر االعتداء على
القيم االميركية.

مظفر عبدالله
ف�����ي م���خ���ي���ل���ة اإلن������س������ان ال��ب��س��ي��ط
ال���ع���ادي ي���ك���ون ال���س���ؤال ع���ن أخ��ط��اء
ترتكبها الواليات المتحدة االميركية
ً
مستعصيا على الفهم ،استنادا إلى
أن هذه الدولة هي الدولة العظمى في
عالم اليوم ،وهي من دون شك أكثر
ً
الدول تطورا.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ي��ك��ون ال��س��ؤال
ال����ت����ال����ي :ل�����م�����اذا خ���ل���ق���ت ال���ح���ك���وم���ة
االميركية فكرة «غوانتانامو» التي ال
تزال تجر على هذا البلد االنتقادات
الالذعة من جميع الجهات من دون
استثناء ،حتى من وزراء أميركيين!!
وإذا كانت إح��دى االج��اب��ات على
ذلك السؤال الساذج أنها  -أي أميركا -
ً
ً
كانت تريد مكانا عاريا عن المسائلة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،فمن يستطيع ال��ي��وم أن
ينفي أن السجون التي تشرف عليها
القوات المسلحة االميركية في كل من
افغانستان وا ل��ع��راق محصنة ضد
أي مسائلة رغم خضوعها لقوانين
البلدان التي تقع فيها ،ورغم انطباق
ً
اتفاقيات جنيف عليها تماما ومن
دون نقصان.
ً
ي��ش��ار دائ��م��ا إل���ى أن ال��ت��ط��رف في
ً
ً
ال������رأي ك����ان دائ����م����ا م��ل�ازم����ا لمعظم
السياسات االميركية التي جاءت مع
مجيء المحافظين الجدد في فترة
والي��ة ب��وش االب���ن ،وليس هناك من
مبرر يمكن االستناد عليه في تفسير
فكرة غوانتانامو س��وى «التطرف».
لكنه التطرف القانوني ه��ذه المرة،
فالمعتقل المذكور الذي يعيش عامه
الخامس ،جزيرة قانونية سياسية
ق��ائ��م��ة ب��ذات��ه��ا ل��ي��س ل��ه��ا ص��ل��ة ب��أي
شرعية حقوقية صادرة قبل ذلك ،أي
قبل يناير  ،2002لحظة وصول دفعة
ً
الـ  20شخصا إليها كفوج أول.

ً
ل���ك���ن ي�����وم�����ا ب���ع���د ي������وم ي��ت��ك��ش��ف
ل�ل�ام���ي���رك���ان أن���ف���س���ه���م  -ب���م���ا ف��ي��ه��م
الرئيس األميركي  -أن الفكرة كانت
وال تزال كارثية بامتياز وأن هؤالء
«االرهابيين» لو سجنوا في البلدان
ال����ت����ي أل����ق����ى ال���ق���ب���ض ع��ل��ي��ه��م ف��ي��ه��ا
(العراق ،افغانستان ،باكستان) لما
كانت النتائج الواقعة على الحكومة
االميركية وسمعتها في مجال حقوق
االن��س��ان شبيهة بما ح��دد ل��ه اليوم
بعد اختيار «صيغة» غوانتانامو.
فمن منا يسمع اليوم عن حقوق أكثر
من  56ألف سجين عراقي في سجون
ت���ش���رف ع��ل��ي��ه��ا ق�����وات أم��ي��رك��ي��ة في
العراق ،وكذا الوضع في أفغانستان…
ل��ك��ن��ه ال��ص��ل��ف وال���غ���ب���اء ال����ذي يصر
عليه أعضاء في الحكومة االميركية
استطاعوا عبر سنوات تكفير جمهور
من العالم بالحلم االميركي المستند
على ما يسمى بـ (القيم االميركية).
اليوم وبعد تعويم الفكرة المتطرفة
 غوانتانامو  -لما يناهز الخمسس��ن��وات أص��ب��ح م��ن ال��ص��ع��وب��ة على
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة التخلص منها
بسهولة ،فالحكومة االميركية هي
حاملة ل��واء (ال��ح��رب على اإلره���اب)،
التي كلفت ما يفوق الـ  3700جندي
أميركي قتيل حتى اآلن.
وممثلو ه��ذه الحرب من الجانب
المضاد ن��زالء في المعتقل الكوبي،
ف��ك��ي��ف ت��ن��ه��ى ه���ذه ال��ح��رب م��ن دون
ً
اطالق سراحهم؟ علما بأن معظمهم
ً
ي��ح��ل ض��ي��ف��ا ه��ن��اك م���ن دون ت��ه��م��ة!
وكيف سنتصور أن معظم الدول التي
تنتمي إليها جنسيات المعتقلين
على استعداد حقيقي الستقبالهم،
وهي التي تلكأت في المطالبة بهم
خمس سنوات… الحكومة االميركية
في ورطة حقيقية ،والناطق الرسمي
باسم البيت األبيض (طوني سنو)
ً
ص��رح في  24م��ارس  2007ردا على
صحافيين بأن معتقل غوانتانامو
ً
سيبقى مفتوحا حتى نهاية والية
الرئيس االميركي ج��ورج ب��وش في
يناير  …2009يا لها من ورطة!.

ورغم االتفاق على ّ
تنكر الحكومة
االم��ي��رك��ي��ة ل��ك��ل االع�����راف ال��ق��ان��ون��ي��ة
ال��دول��ي��ة ،وت��ج��اه��ل ال��ع��ال��م م��ن خالل
اخ���ت���راع مصطلح (ال��م��ق��ات��ل ال��ع��دو)
وإب��اح��ة وسائل (خ��اص��ة) للحصول
ع��ل��ى االع���ت���راف���ات م���ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي
االس���ت���خ���ب���ارات ،وص����م ال��م��س��ؤول��ي��ن
آذان���ه���م ع���ن ان���ت���ق���ادات رؤس�����اء دول
وهيئات أممية بشأن المعتقل ،فإن
ال��ش��اه��د ه��و أن األن��ظ��م��ة والقوانين
االميركية وقفت كالمضاد الحيوي
م���ق���اب���ل ت���ل���ك ال���م���م���ارس���ات ال����ش����اذة.
ولنتذكر القرار الرئاسي ال��ذي يلزم
محققي ال���ـ «س���ي آي إي����ه» ب��االل��ت��زام
باتفاقية جنيف الخاصة بمكافحة
ال��ت��ع��ذي��ب ال�����ذي ج����اء ب��ض��غ��وط من
ال����ك����ون����غ����رس وم����ج����ل����س ال����ش����ي����وخ،
ً
ول���ن���ت���ذك���ر أي�����ض�����ا ق��������رار ال��م��ح��ك��م��ة
العليا االميركية بأحقية محاميي
ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن االط��ل��اع ع��ل��ى ال��وث��ائ��ق
الحكومية الستخدامها ف��ي الدفاع
أمام المحاكم.
لنتذكر مصير وزير العدل ألبرتو
غونزاليس الذي استقال بعد صراع
م�����ع م���ن���ت���ق���دي���ه م�����ن ال���ج���م���ه���وري���ي���ن
وال���دي���م���وق���راط���ي���ي���ن ب��س��ب��ب ات��ه��ام��ه
ب��ال��ض��ل��وع ف��ي ع���زل م��دع��ي��ن عامين
ألس���ب���اب س��ي��اس��ي��ة ب���اإلض���اف���ة إل��ى
ان���ت���ق���ادات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي
اس���ت���خ���دم���ه���ا م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات
ال���ف���درال���ي ل��ك��ش��ف ال��م��ت��ورط��ي��ن في
أن��ش��ط��ة اره���اب���ي���ة .ول��ن��ت��ذك��ر ت���ورط
ان���ف���راد أس����وأ وزي����ر دف����اع ل��ل��والي��ات
المتحدة وهو دونالد رامسفيلد في
ملفات المعتقل المتعددة وشقيقه
«ابو غريب» في العراق.
ً
إذا نحن أمام صراع بين أصحاب
ف���ك���رة غ���وان���ت���ان���ام���و وب���ي���ن ج��م��ه��ور
ع���ري���ض داخ�����ل ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
ً
االميركية والعالم ككل ممثال في األمم

«غوانتانامو والقيم
االميركية»
ك���ل���م���ة غ����وان����ت����ان����ام����و ب��غ��ي��ض��ة…
س�����ي�����ئ�����ة… ودن������ي������ئ������ة ،ف�����ه�����ي ت���ع���ن���ي
التعذيب ،إهانة المسلمين ،تدنيس
ال��ق��رآن ،االه��ان��ة الجنسية ،االعتقال
م����ن دون ت���ه���م���ة ،االي��������ذاء ال��ن��ف��س��ي،
التعري ،الشتم والضرب ،الموسيقى
الصاخبة ،االضواء الشديدة ،االطعام
ال��ق��س��ري ،ال��ت��ه��دي��د… ه���ذه أوص���اف
غوانتانامو!

توني بلير

كوفي أنان

ً
سجونا
مخترع غوانتانامو لم يتخيل أن
سيديرها الجيش في أفغانستان والعراق
من دون رقابة
نتائج تقرير مركز
الحقوق الدستورية
عن أموال
المعتقلين
في غوانتانامو

صدر التقرير المذكور في  2007/3/15بشأن اإلضراب عن الطعام في
المعتقل ووسائل التعذيب المستخدمة ضدهم ،وفيما يلي النتائج التي
توصل إليها معدو التقرير:
ـ األغلبية العظمى من السجناء بريئون من أي جرم ،وال ينقصهم سوى
أن يثبتوا ذلك أمام محكمة عادلة.
ً
ـ أسلوب اإلساءة المنهجي ال يزال مستمرا ،ووثق بعد اطالق سراح
السجناء البريطانيين عام .2004
ـ دفعت ظروف المعتقل السيئة إلى أسلوب اإلضراب عن الطعام لعدد
ً
من المعتقلين ( 54شخصا).
ُ
ـ الحبس االنفرادي لمن يعتقد أنه سجين خطر.
ـ معاقبة المضربين عن الطعام باإلطعام القسري.
ـ استخدام كرسي التعذيب لإلطعام القسري.
ـ استخدام اإلضاءة العالية لحرمان السجناء من النوم.
ـ تشغيل مروحة تصدر ضوضاء ال تتيح للسجناء النوم.
ـ ال��م��راق��ب��ة ب��ال��ك��ام��ي��را  24س��اع��ة وه���و م��ا يتيح اإلط��ل�اع ع��ل��ى جميع
األوضاع التي يمارسها السجين.
ـ األغاني الصاخبة.
ـ تدنيس القرآن.
ـ الصراخ على المصلين أثناء صالتهم.

أبرز المطالبين بإغالق غوانتانامو

أرقام

 2005 /11/ 21صرح رئيس ال��وزراء البريطاني السابق طوني بلير
بضرورة وضع حد نهائي لالعتقال.
 2006 /1/ 13طالبت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل الرئيس
بوش بإغالق المعتقل.
 2006/ 2/ 16طالب األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنان
بإغالق المعتقل.
ويضاف إل��ى ذل��ك الرئيسان السابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون
وعشرات منظمات حقوق اإلنسان.

العشرون األوائل من المحتجزين وصلوا الى خليج غوانتانامو في
 11يناير  2002وكانوا مكبلين بالسالسل ومعصوبي األعين.
تشتمل قائمة نشرتها مصادر أميركية رسمية  558معتقال ينتمون
الى  41دولة.
يحتل السعوديون أكبر رقم للمعتقلين في غوانتانامو حيث وصل
عددهم الى  132شخصا ،ثم األفغان  ،125فاليمنيون .107
حتى ال��ع��اش��ر م��ن أغسطس  2007وص��ل ع��دد المعتقلين إل��ى ،355
وق���د وع����دت االدارة االم��ي��رك��ي��ة ب��ت��رح��ي��ل  80وت��ق��دي��م  60ال���ى المحاكم
العسكرية.

المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ،والبرلمان األوروبي ومجلس
أوروب����ا ،ومنظمات ح��ق��وق االن��س��ان
ومراكز الرصد والمراقبة ذات الصلة
ب��ال��ح��ري��ات وت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة .وك��ل
ال���م���ؤش���رات ت���دل ع��ل��ى ان م���آل ف��ك��رة
غوانتانامو إل��ى ال��م��وت وق��د يكون
التوقيت عام  2009بعد انتهاء والية
الرئيس االميركي الحالي.

أمراض بشأن غوانتانامو
لقد أدت ف��ك��رة غوانتانامو التي
وص���ف���ن���اه���ا ب���أن���ه���ا ف���ك���رة ق��ان��ون��ي��ة
متطرفة الى ايجاد العديد من األورام
واألمراض الجانبية بشأن الفكرة األم.
ل��ق��د اض��ط��ر مهندسو ه���ذا المعتقل
ال�����ى اخ����ت����راع����ات ادخ����ل����ت ال����والي����ات
المتحدة في إحراجات كبيرة ،ليس
م��ع عامة ال��ن��اس أو ال���رأي ال��ع��ام ،بل
م��ع القائمين ع��ل��ى رع��اي��ة القوانين
الدولية واالتفاقيات المتعلقة برعاية
السجناء والمحتجزين وتطبيقها،
وم��ن��ه��ا ات���ف���اق���ي���ات ج��ن��ي��ف وش��رع��ة
حقوق اإلنسان.
وأول تلك األمراض الخبيثة اطالق
ص���ف���ة «ال����م����ح����ارب ال����م����ع����ادي» ع��ل��ى
المحتجزين ،و ه���ي ص��ف��ة أضحكت
الكثيرين م��ن المراقبين وا ص��ح��اب
الشأن في القانون الدولي وأبكتهم.
وهو اختراع لم يسبق واشنطن فيه
ً
أح���د .واض��ط��رت اس��ت��م��رارا ف��ي ه��ذه
الجريمة الى اختراع «مجالس النظر
ف��ي ص��ف��ة ال��م��ح��ارب» وه���ي جلسات
اس��ت��م��اع اداري����ة ال ت��ق��دم وال ت��ؤخ��ر.
وثاني تلك االم���راض االعتماد على
«االدل���ة السرية» وه��و م��ا يلقي على
ع���ات���ق ال��م��ح��ت��ج��ز م��ه��م��ة مستحيلة
ً
تتمثل في انكار أدلة لم يرها .وثالثا
اس��ت��خ��دام ال��ت��ع��ذي��ب وال��ت��ص��ري��ح به
ً
علنا النتزاع االعترافات ،ومعروف أن
أشهر دول الشرق األوسط ال تعترف
ً
ع��ل��ن��ا ب��م��م��ارس��ت��ه��ا ال��ت��ع��ذي��ب عند

انتزاعها اعترافات المعتقلين.
ً
وراب��ع��ا ،وف��ي ع��ام  2006أص��درت
ادارة الرئيس االميركي ما يسمى بـ
«ق��ان��ون المجالس العسكرية» الذي
يسمح للحكومة بالعودة الى برنامج
سجون المخابرات المركزية السرية
ً
لمحاربة االرهاب وهو ما جر ضررا
ً
كبيرا على سمعة الواليات المتحدة
االخالقية.
وآخ������ر ت���ل���ك االم��������راض م����ا وث��ق��ت��ه
م��ن��ظ��م��ة ه���ي���وم���ن راي����ت����س ووات������ش
ب�����خ�����ص�����وص اس�����ت�����ع�����م�����ال ح���ك���وم���ة
واش��ن��ط��ن م���راك���ز اع��ت��ق��ال س��ري��ة في
اوروب��ا الشرقية (بولندا ورومانيا)
وأم��اك��ن أخ���رى الح��ت��ج��از ارهابيين
م��ش��ت��ب��ه��ي��ن م����ن دون ال���س���م���اح ل��ه��م
باالجتماع مع محاميهم.
ت��ل��ك ك��ان��ت ت��داع��ي��ات ال��م��ض��ي في
تطبيق الفكرة القانونية المتطرفة.

الترميم والحل
يدخل معتقل غوانتانامو الذكرى
السنوية الخامسة ،وهي مدة طويلة
ً
ج�����دا وغ���ي���ر م���ب���ررة ل��ل��ح��ص��ول على

أنجيال ميركل

م��ع��ل��وم��ات م��ن أغ��ل��ب��ي��ة معتقلين لم
َّ
توجه إليهم تهم ،وعليه فإن ترميم
ً
ما حدث يبدأ باالعتراف علنا بخطأ
اح��ت��ج��از م��ا ي��ق��ارب ال���ـ  400شخص
(ح����س����ب ت����ق����دي����رات ي���ن���اي���ر ،)2007
وإت����اح����ة ال���ف���رص���ة ل��ه��م ل��ل��ج��وء إل��ى
القضاء الفدرالي أو إطالق سراحهم
ً
تطبيقا ل��ق��واع��د ال��ق��وان��ي��ن ال��دول��ي��ة
اإلنسانية.
ث���ان���ي���ا ،ي���ج���ب أال ت��خ��ل��ط اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة ب��ي��ن م��ا تسميه «ال��ح��رب
ال���ش���ام���ل���ة» وح��ق��ه��ا ف���ي اع���ت���ق���ال من
تشتبه ف��ي��ه بصفته (م��ق��ات�لا ع���دوا)
ألن سبب وجود هذا الكم الهائل من
المحتجزين هو هذا المبدأ.
وث��ال��ث��ا ،ي��ج��ب ال��ك��ف ع���ن تجريد
سوء المعاملة من الطابع الجنائي،
وال يفيد التذكير بين الحين واآلخر
بأن القانون األميركي يدين المعاملة
الال إنسانية للسجناء ،ما لم يتحقق
ذلك على األرض.
ورابعا ،يجب التوقف عن إرسال
المشتبه فيهم إلى دول تشكل خطرا
ع��ل��ي��ه��م ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��م��ارس��ة
التعذيب ضدهم ،حتى لو كانت هناك
وعود دبلوماسية تنفي التعذيب.
ً
وخ�����ام�����س�����ا ،ي���ج���ب وق������ف ال��ع��م��ل
ب��ال��م��ح��اك��م��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي قد
تصل أحكامها إل��ى اإلع���دام ،ألن من
ش���أن ال��م��ح��اك��م ال��ع��س��ك��ري��ة تقليص
ق����درة ال��م��ت��ه��م ال���دف���اع ع��ن ن��ف��س��ه ،أو
دحض األدلة التي تدينه.
ً
وس��ادس��ا ،كفالة حق كل محتجز
في تقديم شكوى تتعلق بالمعاملة
ال��ت��ي يتلقاها م��ع كفالة ق��ي��ام هيئة
م���س���ت���ق���ل���ة ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي ج��م��ي��ع
ادع������اء ات ال��ت��ع��ذي��ب ،وك��ف��ال��ة تقديم
ال��م��س��ؤول��ي��ن ع���ن ذل����ك إل����ى ال��ع��دال��ة
ح��ت��ى وإن ك��ان��وا م��ن ذوي ال��م��رات��ب
السياسية والعسكرية العالية.
َ
ب��ه��ذه ال��خ��ط��وات يمكن أن يعالج
جرح غوانتانامو وبهذه الخطوات
يمكن أن يغلق ...لتنشأ على أنقاضه

م��ا أس��م��اه ب��ع��ض ال��خ��ب��راء «محكمة
األم��������ن ال����وط����ن����ي» ف�����ي إط��������ار ن���ظ���ام
قانوني ،الحتجاز من يشتبه فيهم
أن���ه���م إره���اب���ي���ون ،وف����ي ه����ذا اإلط����ار
يقول أحد الخبراء في مجال االدعاء
الفدرالي (كيلي مور) في مقالة له إن
مؤيدي هذا النظام يرون أن قضايا
اإلره����اب معقدة للغاية ،وق��د تفوق
ق����درة ال��م��ح��اك��م ال��ع��ادي��ة ال��ف��درال��ي��ة،
وهو ما يحول بينها وبين التعامل
م����ع األدل�������ة ال���م���ط���ل���وب���ة ل��ل�إدان����ة م��ن
دون ت��ع��ري��ض ال��م��ص��ادر وال��ط��رائ��ق
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة لخطر االن��ك��ش��اف..
وأيا كانت الصيغة التي ستلي إغالق
المعتقل ووسائل التحقيق المتبعة
ف��ي��ه ،ف��إن سمعة ال��والي��ات المتحدة
ج��دي��رة ب��اب��ت��ك��ار ص��ي��غ��ة ج��دي��دة أو

اع���ت���م���اد ن���ظ���ام ال��م��ح��اك��م ال��ف��درال��ي��ة
الحالي الذي يملك سجال موثقا في
التعامل مع القضايا المعقدة حسب
قول (كيلي مور).

النظام القانوني األميركي «مضاد حيوي»
ضد االنتهاكات وغوانتانامو سيموت
لهذا السبب
كويتيون
في غوانتانامو

أفرج عنه في يناير 2005
ناصر نجد المطيري
افرج عنه في نوفمبر 2005
عادل الزامل
افرج عنه في نوفمبر 2005
محمد الديحاني
افرج عنه في نوفمبر 2005
عبدالله العجمي
افرج عنه في نوفمبر 2005
سعد العازمي
افرج عنه في نوفمبر 2005
عبدالعزيز الشمري
افرج عنه في سبتمبر 2005
عمر رجب أمين
افرج عنه في نوفمبر 2005
عبدالله كامل الكندري
معتقل
فؤاد الربيع
معتقل
فايز الكندري
معتقل
فوزي العودة
معتقل
خالد المطيري
ب����رأ ال��ق��ض��اء ال��ك��وي��ت��ي ج��م��ي��ع ال��م��ف��رج ع��ن��ه��م ب��ع��د اح��ت��ج��ازه��م في
السجن.

اكاديميا
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حصر الطلبة سلبيات اختبار «التوفل» في ضيق الوقت وتعدد اإلجابات
الصحيحة عن أسئلته واقتصار تقديمه على معهد واحد ،مما يصعب توافر
التقدم إليه في كل األوقات حسب حاجة المتقدم باإلضافة إلى قلة عدد
المقبولين للتسجيل ألداء االختبار ،وهو ما أدى إلى رفع الرسوم ،ولذلك
يطالب الطلبة بإيجاد الحلول المناسبة التي تزيل معاناتهم.

سلة اخبار
«العالقات العامة»
في الجامعة تطبق
خطتها اإلعالمية

دعاء المرزوق

الطلبة عن «التوفل»:
محتكر من قبل معهد واحد
وصعوبته تكمن في ضيق الوقت

ً
المعهد يستغل حاجة الطلبة برفع الرسوم تدريجيا
عندما ينمو الطموح م��ع األم��ل
يثمر االن��ت��اج وي��ك��ث��ر االب�����داع ،وم��ن
ال��ج��م��ي��ل أن ن��ن��م��ي ع��ق��ول��ن��ا ونكمل
دراستنا ألن العلم بحر ال ينتهي...
وإن��ه��اء ال��ب��ك��ال��وري��وس ليس نهاية
العلم إنما هو بداية مسيرة اإلبداع،
ح��ي��ث ي��ك��ون ال��ع��ل��م ه��ادف��ا ب��ال��درج��ة
األول��ى إل��ى ابتكار حلول لكثير من
المشكالت التي تعطل عجلة التقدم
والتنمية ،وتتمثل ه��ذه البداية في
استكمال الدراسة ومواصلة التعلم،
وهنا قد يواجه الطالب صعوبات قد
تفت عضد من ال عزيمة له ،فاختبار
ال���ل���غ���ة «ال�����ت�����وف�����ل» واح�������د م�����ن أك���ث���ر
الصعوبات التي تواجه الطلبة عند
استكمال ال��دراس��ة س��واء في طريق
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى درج����ة الماجستير
أو غ����ي����ره ،ورغ����ب����ة م����ن «ال����ج����ري����دة»
ف��ي اس��ت��ج�لاء ه���ذه الحقيقة أج��رت
التحقيق التالي:

«الماجستير» السبب
استهلت الطالبة فاطمة الرشيدي
ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة حديثها ب��ب��ي��ان سببتقدمها الى التوفل فقالت إن «الرغبة
ف��ي ن��ي��ل درج���ة الماجستير ف��ي كلية
ال���ع���ل���وم االج���ت���م���اع���ي���ة س��اق��ت��ن��ي إل���ى
التوفل» ،والمطلوب ( 500درجة) وهي
معقولة نوعا م��ا ،ولكنها ف��ي الوقت

مالحظات
بشأن متطلبات
اللغة

نفسه ال تشعر بأن هذا االختبار هو
المقياس الحقيقي لمستوى الطالب
ك��م��ا ي���ق���ال ،ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ارت���ف���اع
مستواها حصلت على  490درجة ولم
تحقق النتيجة المطلوبة بعد ،مضيفة
أن ال���م���وض���وع���ات س��ه��ل��ة واالس���ئ���ل���ة
واضحة لكن ضيق الوقت هو المشكلة،
وال��س��رع��ة مطلوبة بشكل ال نتخيله،
م��ت��م��ن��ي��ة ت���غ���ي���ي���ر ط���ري���ق���ة وس���ي���اس���ة
تقديم االختبار بتقسيمه إلى فترتين
والسماح بالراحة بينهما.

معهد واحد!
وإل���ى السبب نفسه أرج���ع الطالب
ع��ب��دال��ل��ه ال���ع���ن���زي س��ب��ب ت��ق��دم��ه ال��ى
التوفل وأوض��ح أنه «مطلوب لدراسة
ال�����م�����اج�����س�����ت�����ي�����ر ل����ت����خ����ص����ص ع����ل����وم
الكمبيوتر» وأن���ه ت��ق��دم ألداء التوفل
في احد معاهد الكويت ألنه لم يتسن
له التسجيل في االختبار الذي تقدمه
ال��ج��ام��ع��ة ن���ظ ً
���را إل���ى ص��ع��وب��ة إي��ج��اد
ال��م��واع��ي��د ال��ت��ي ت��ت��ن��اس��ب م��ع ظ��روف
المتقدمين حسب ا ل��ر غ��ب��ة بعكس ما
يحدث في المعاهد ،هذا مع أن المعهد
ليس لديه إال اختبار واحد كل أسبوع
م��م��ا ي��س��ب��ب ض��غ��ط��ا ف���ي ال��ت��س��ج��ي��ل،
«فالمشكله تنحصر في وجود معهد
واحد فقط لتقديم االختبار» ،معربا عن
أسفه لتضييع الوقت بالقول «أمضيت

اعداد طلبة «التوفل» في ازدياد...
ومعهد واحد ال يستوعبهم
(تصوير نوفل ابراهيم)

مشكلة متعلقة بالكيفية التي تستعد
بها لالختبار ،فالنجاح يعد أحيانا
مسألة حظ ،ألن بعض الجهات تطلب
درجة منخفضة ال تتعدى  420درجة،
بينما هناك جهات أخرى تطلب أكثر
م���ن  500درج������ة ،م��ت��س��ائ��ل��ة «ع���ل���ى أي
أس���اس ي��ك��ون ال��ت��ف��اوت ف��ي ال��درج��ات
المطلوبة؟!».

ثالثة أشهر من أجل التسجيل فقط في
اختبار التوفل».

الوقت محدود
أما وفاء حسن فأشارت إلى ضيق
الوقت المخصص لإلجابة عن أسئلة
التوفل «فهو غير ك��اف لكل األسئلة،
ً
سلبا على الدرجة النهائية،
مما يعود
خ��ص��وص��ا أن ال��درج��ة المطلوبة هي
 500درج������ة» وأك������دت ك���ذل���ك أن ه��ن��اك
صعوبة أخ��رى تتمثل في ع��دم توافر
م��ع��ه��د آخ������ر ،وب���ال���ت���ال���ي ع�����دم ت���واف���ر
المواعيد المناسبة ،وما يزيد الطين
ب��ل��ة أن ال��ج��ام��ع��ة ت���ق���دم االخ���ت���ب���ارات
ف��ي ف��ت��رات متباعدة ج ً
���دا ،ول��ذل��ك فإن
ال��ص��ع��وب��ات ت��ح��ي��ط ب��ال��ط��ل��ب��ة م���ن كل
ج���ان���ب ،ون��ب��ه��ت ال��ح��س��ن إل���ى مشكلة
زيادة رسوم االختبار بقولها «إن رفع
رس�����وم االخ���ت���ب���ار ل��ي��س ف���ي مصلحة
الطالب ،فكلما كان االختبار أقل تكلفة
كان ذلك أفضل إلع��ادة االختبار أكثر
م���ن م�����رة ،ف��ت��ك��رار ال��م��ح��اول��ة ي��س��اع��د
أحيانا في اجتياز االختبار».
وتتفق نهى علي م��ع وف���اء حسن،
في ما ذهبت إليه من وجود صعوبة
تتعلق بالوقت المخصص لالختبار
ف��ه��و غ��ي��ر ك���اف ل��ح��ل األس��ئ��ل��ة ،وع���دم
توافر معاهد معتمدة لتقديم اختبار
ال��ت��وف��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن��ه��ا ت��واج��ه

 -1تحفظ كلية الدراسات العليا الحق في تعديل الحد األدنى
لمستوى نتيجة اختبار اللغة المطلوبة ،ألي برنامج من دون
إشعار آخر .وبناء عليه ،يتعين على المتقدم مراجعة شعبة
القبول بكلية ال��دراس��ات العليا للوقوف على أي معلومات
مستجدة في هذا الشأن.
 -2بالنسبة لجميع البرامج األخرى ،يمكن للمتقدم تسليم
نتيجة اختبار اللغة المطلوبة عند تقديم الطلب أو عقب ذلك
على أال يتعدى هذا نهاية شهر أغسطس ،وإال سيترتب عليه
تعليق صدور قرار القبول لحين استيفاء متطلب اللغة في
غضون فصلين دراسيين حدا أقصى.
 -3للمتقدم فرصة نهائية الستيفاء متطلب اللغة خالل الفترة
السالفة الذكر كي يصبح مؤهال للقبول .وبإمكانه كذلك أن
يدرس مقررات الدراسات العليا طبقا للشروط المنصوص
عليها في المادتين  11و  15من لوائح كلية الدراسات العليا
خالل الفترة المذكورة.
 -4المتقدمون للقبول ف��ي ب��را م��ج الماجستير الحاصلون
على بكالوريوس من جامعات الواليات المتحدة األميركية
أو المملكة المتحدة معفون م��ن اللغة اإلنجليزية م��ا عدا
برنامج ادارة االعمال.
 -5ال تتعدى صالحية نتيجة اختبار اللغة سنتين.

طوابير

نتمنى أن يكون
على فترتين مع
وجود استراحة
بينهما
فاطمة
الرشيدي:

هناك استغالل
من قبل البعض
وطوابير
االنتظار ال
تنتهي
تهاني الشمري

اختبار واحد
كل أسبوع
يسبب ضغطا
في التسجيل
عبدالله
العنزي

اتحاد «التطبيقي»
يجهز لندوات دينية في رمضان
نظم االتحاد العام لطلبة ومتدربي
ا ل��ه��ي��ئ��ة ا ل��ع��ا م��ة للتعليم التطبيقي
وال���ت���دري���ب ،ل���ق���اء إرش����ادي����ا للطلبة
ال��م��س��ت��ج��دي��ن أم���س االول ف��ي فندق
رمادا الرقعي ،وحاضر في اللقاء كل
من مساعد عميد النشاط والرعاية
ال��ط�لاب��ي��ة د .ط���ه ال���ج���اس���ر ،ورئ��ي��س
االت�����ح�����اد ال����ع����ام ل��ط��ل��ب��ة وم���ت���درب���ي
التطبيقي محمد المطيري ،ونائب
رئيس االتحاد لشؤون المعاهد عبد
الله بورقبة ،ورئيس اللجنة الطالبية
في االتحاد أحمد الكندري.
وتم خالل اللقاء شرح الكثير من

األم�����ور ال��ت��ي ت��ه��م ال��م��س��ت��ج��دي��ن في
الكليات والمعاهد ،واإلجابة عن كل
األسئلة التي توجه بها المستجدون
الى المحاضرين عن كيفية الدراسة
وم����وع����د ب���داي���ت���ه���ا ،وال��ت��خ��ص��ص��ات
ال���م���ت���اح���ة ف����ي ك����ل م���ع���ه���د أو ك��ل��ي��ة،
وغيرها من األمور التي تهم الطالب
ال��م��س��ت��ج��د ،ك��م��ا ت���م ت���وزي���ع «ن����وت»
وأقالم و«فايالت» على المستجدين،
إض��اف��ة إل��ى إج���راء سحب للحضور
على جوائز قيمة مقدمة من االتحاد،
ُ
وختم اللقاء بالعشاء الذي أقيم على
شرف الحضور.

م��ن ج��ان��ب��ه ،أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة
االجتماعية واإلعالمية في االتحاد
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب نايف
ال��خ��ري��ن��ج أن االت���ح���اد ي��ج��ه��ز ل��ع��دة
ندوات دينية للطالب والطالبات في
كليات ومعاهد الهيئة بمناسبة شهر
رمضان الكريم لتقوية الوازع الديني
لديهم ولتدارس سنة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ّ
وهنأ الخرينج سمو أمير البالد
ال��م��ف��دى وس��م��و ول���ي ع��ه��ده األم��ي��ن،
وح���ك���وم���ت���ن���ا ال�����رش�����ي�����دة ،وال���ش���ع���ب

وم��ن جهتها قالت الطالبة تهاني
الشمري-كلية العلوم قسم الكيمياء
إن سبب تقدمها الختبار التوفل هو
رغبتها ف��ي التحويل م��ن نظام «غير
مقيدة» إل��ى «م��ق��ي��دة» ،وذل��ك ليتسنى
لها التخرج في برنامج الماجستير،
ورأت أن التوفل ليس بمقياس لتحديد
ال��م��س��ت��وى ،ف��ذك��اء ال��ط��ال��ب يظهر من
خ��ل��ال إن���ت���اج���ه ف����ي ت���خ���ص���ص���ه ،ه���ذا
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن ال��درج��ة المطلوبة
مبالغ فيها ،وأضافت «لغتنا العلمية
م��م��ت��ازة وم����ادة االخ��ت��ب��ار ال تحتوي
على ه��ذا النمط ،فهي محصورة في
ال��ل��غ��ة ال���ع���ام���ة وس���رع���ة ح���ل االس��ئ��ل��ة
ف��ي وق���ت ض��ي��ق ج���دا ،وه���و م��ا يعوق
الكثيرين عن اجتياز االختبار بالدرجة
المطلوبة» ،وأشارت إلى اقتراح يطالب
بتخصيص دورة من قبل مركز اللغات،
يعتبر اجتيازها نجاحا ف��ي اختبار

التوفل ،ولكن هذا االقتراح تم إلغاؤه،
فمشكلة ال��ع��دد األك��ب��ر م��ن الطلبة في
ه���ذا االخ��ت��ب��ار ت��ت��م��ح��ور ح���ول ضيق
ال��وق��ت وت��ع��دد اإلج���اب���ات الصحيحة
ل�لأس��ئ��ل��ة ،رغ����م أن ال��م��ط��ل��وب إج��اب��ة
واح�������دة ف���ق���ط وه�����ي األص�������ح ،ول��ف��ت��ت
إل���ى ان��ت��ه��ازي��ة ال��ب��ع��ض واس��ت��غ�لال��ه��م
للظروف في رفع األسعار إذ «تقدمت
إل��ى اختبار في اح��د معاهد الكويت،
وألن���ه ال��وح��ي��د المعتمد ف��ي الكويت
رف���ع رس����وم االخ��ت��ب��ار ب���ت���درج م���ن 15
إل��ى  25دي��ن��ارا ،وأت��وق��ع أن��ه سيصبح

متطلبات اللغة لبرامج الدراسات العليا
الكلية
البرنامج
الطب
كافة البرامج
الهندسة
كافة البرامج
ع������ل������م االح�������ي�������اء العلوم
الدقيقة
علم النبات
ال���������ك���������ي���������م���������ي���������اء
الحيوية
علم الحيوان
الرياضيات
علم الحاسب
الكيمياء
االحصاء وبحوث
العمليات
الفيزياء
الجيولوجيا
ع���ل���وم امل��ك��ت��ب��ات ال������������������ع������������������ل������������������وم
االجتماعية
واملعلومات
علم النفس
التربية
التربية
اآلداب
اللغة العربية
التاريخ
الفلسفة
الترجمة
الحقوق
كافة البرامج
ك�����اف�����ة ال����ب����رام����ج الشريعة
ماجستيرب����������������رن����������������ام����������������ج
الدكتوراه
العلوم االدارية
ادارة االعمال
االقتصاد
العلوم البيئية الدراسات العليا
ال�����ب�����ي�����ول�����وج�����ي�����ا
الجزيئية
ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا
املعلومات
هندسة البترول
والجيولوجيا

«المستقبل الطالبي»« :المستقلة»
تضلل المستجدين برسائل الـ SMS
الكويتي بكل أطيافه ،وجميع الطالب
وال��ط��ال��ب��ات داخ����ل ك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د
ال���ه���ي���ئ���ة ب���م���ن���اس���ب���ة ش���ه���ر رم���ض���ان
ال����م����ب����ارك ،أع�������اده ال���ل���ه ت���ع���ال���ى ع��ل��ى
األمتين اإلسالمية والعربية بالخير
واليمن والبركات ،وحفظ الله الكويت
وشعبها من كل مكروه ،وسائر بالد
المسلمين.

استنكر منسق عام قائمة المستقبل
ال��ط�لاب��ي ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب عبدالعزيز ماجد
المطيري ،ما قامت به القائمة المستقلة
من أساليب ال تمت الى اص��ول العمل
ال��ن��ق��اب��ي ب��ص��ل��ة .وأوض����ح ان االت��ح��اد
ال��ع��ام لطلبة وم��ت��درب��ي الهيئة «نظم
ل��ق��اء ت��ن��وي��ري��ا للطلبة ال��م��س��ت��ج��دي��ن،
وت������م إرس��������ال رس����ائ����ل  SMSق��ص��ي��رة
إل���ى المستجدين ي��دع��وه��م فيها ال��ى
حضور اللقاء التنويري في فندق رمادا
الرقعي ،فما كان من قائمة المستقلة إال
أن قامت بإرسال رسائل قصيرة للطلبة
ا ل��م��س��ت��ج��د ي��ن تبلغهم ف��ي��ه��ا بتأجيل
اللقاء التنويري ،الذي يقيمه االتحاد
إلى األسبوع المقبل ،وذيلوا الرسالة
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االخ��ت��ب��ار ع��ال��ي��ة ج���دا وغ��ي��ر مناسبة
ل��ل��ط��ال��ب وم���ع ه���ذا ن��ج��د ص��ع��وب��ة في
التسجيل بالمواعيد المطلوبة ،فهناك
طوابير انتظار طويلة وكل امتحان ال
يستوعب أكثر من  15طالبا».

بجملة «المستقبل ال��ط�لاب��ي» ،مشيرا
ال��ى أن االتحاد فوجئ ب��ورود العديد
من االت��ص��االت لالستفسار عن سبب
تأجيل اللقاء .وطالب المطيري عميد
ال��ن��ش��اط وال��رع��اي��ة الطالبية بالهيئة
د.احمد أبو الليل بضرورة فتح تحقيق
في الموضوع ،واتخاذ إجراءات حازمة،
ل��ردع كل من تسول له نفسه التالعب
ب��م��ص��ال��ح ال��ط��ل��ب��ة ،وت���ف���ادي ً���ا ل��ت��ك��رار
المشاحنات التي وقعت من قبل.
وش����ك����ر ال���م���ط���ي���ري االت�����ح�����اد ع��ل��ى
ج��ه��وده ف��ي تنظيم ال��ل��ق��اء ال��ت��ن��وي��ري
ً
حضورا منقطع النظير ،رغم
الذي شهد
حقد الحاقدين وأساليبهم الملتوية
ال���ت���ي ال ت���رق���ى ال�����ى م���س���ت���وى ال��ع��م��ل
النقابي النزيه.
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أعلن مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بجامعة
الكويت فيصل مقصيد أن
اإلدارة بدأت تطبق الخطة
اإلعالمية والمعدة سابقا
للفصل الدراسي الجديد.
وقال مقصيد لـ«الجريدة» ان
هناك برامج إعالمية أخرى
مكثفة للطلبة ولألسرة
الجامعية ،وطالب القوائم
الطالبية بالتحلي بروح
المنافسة الشريفة بعيدا
عن التعصب ،وتجنب إثارة
المشاكل التي من شأنها
افتعال العنف ،خصوصا
أن االنتخابات الطالبية
ُ
ستجرى خالل شهر رمضان
المبارك.
وهنأ مقصيد في ختام
تصريحه األسرة الجامعية
وكل طالب وطالبات جامعة
الكويت بحلول شهر
ً
متمنيا
رمضان المبارك،
لهم التوفيق في عامهم
الدراسي الجديد.

انتخابات اتحاد التطبيقي
أول أكتوبر
علمت «الجريدة» من مصدر
مطلع أن عمادة النشاط
والرعاية الطالبية في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب عقدت صباح
أمس اجتماعا مهما مع
اتحاد التطبيقي لتحديد
موعد انتخابات االتحاد
للعام الدراسي ،2007/2008
ً
إداريا
وذلك لالستعداد لها
وترتيب ما يلزم.
وخلص االجتماع إلى اتفاق
الطرفين بتحديد موعد إجراء
االنتخابات في اليوم األول
من أكتوبر القادم ،على أن
ُيعتمد القرار خالل األسبوع
المقبل من قبل عمادة النشاط
والرعاية الطالبية.

الدريويش يهنئ القيادة
السياسية والشعب
الكويتي بشهر رمضان
هنأ نائب المنسق العام في
القائمة المستقلة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب جمال الدريويش
سمو أمير البالد وسمو
ولي عهده األمين ،وكل
الشعب الكويتي بمناسبة
شهر رمضان المبارك أعاده
الله علينا وعلى األمتين
االسالمية والعربية بالخير
واليمن والبركات ،داعيا الله
تبارك وتعالى أن يحفظ
الكويت وأهلها من كل سوء.

للتواصل مع صفحة
اكاديميا يمكنكم
إرسال اقتراحاتكم
وآرائكم على العنوان
االلكتروني التالي:
@academia
aljarida.com

النادي الكويتي الريا�ضي
لل�سيارات والدراجات الآ لية
دعـــــــوة

ي�سر مجل�س � إدارة النادي الكويتي الريا�ضي لل�سيارات والدراجات الآ لية دعوة
ال�سادة �أع�ضاء الجمعية العمومية لح�ضورجتماع الجمعية العمومية غير العادية
وذلك في تمام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء يوم الأ ربعاء الموافق 2007/10/31
في مقر النادي الم�ؤقت بمنطقة قرطبة /قطعة / 4ال�شارع الأ ول /جادة / 5
ق�سيمة  9وذلك للنظر في :
 تعديل النظام الأ �سا�سي للنادي.علما ب�أن ح�ضور الإجتماع يقت�صر على الأ ع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم
�سنتان كاملتان ف�أكثر والم�سددين لإلتزاماتهم المالية خالل موعد غايته
نهاية �شهر فبراير ال�سابق على � إنعقاد الجمعية العمومية طبقا للمادة ()29
من النظام الأ �سا�سي للنادي.
مالحظة :
لح�ضور الإجتماع يجب � إح�ضار البطاقة المدنية �أو الجن�سية الأ �صلية.
مجل�س الإدارة

زوايا
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إيمان علي البداح

في رحاب شهر الله
د .حسن عبدالله جوهر
اhasanjohar@hotmail.com

الشمس ال تغطى بمنخل
هنالك حقائق البد من االعتراف بها ومواجهتها .فهنالك أيد
خفية تسعى إلى إشعال نار الطائفية ،وهذا ال شك فيه .وهنالك
حكومة ظل تسعى إلى تشويه صورة مجلس األمة والحكومة،
وهذا أيضا واقع .ولكن الحل هو المواجهة ومحاربة العدو عالنية
ووضع الطاقة والمجهود الكافيين لكسب المعركة.
عبر القرون عانت الشيعة أشكال التمييز والظلم والتعتيم كافة من
قبل األغلبية السنية في معظم الدول العربية واإلسالمية ،لذا كان
ومازال مثقفو وقياديو الشيعة من أكبر حملة راية حقوق اإلنسان
وحرية التعبير .فطاملا نادى قياديو الشيعة بمجاالت أوسع للتعبير عن
آرائهم وممارسة شعائرهم واالحتفال بمناسباتهم تحت مظلة الدستور
وحرية االعتقاد والتعبير عن الرأي ،وهي جميعها حقوق مشروعة.
ولكن الذي يغيب عن بال الجميع  -بمن فيهم القادة اإلسالميون على
اختالف طوائفهم  -أن حرية التعبير سالح ذو حدين .فمثلما تحصل
فئة ما على حقوقها في االعتقاد والدعوة والتعبير تحصل الفئة
املقابلة على فرصة مشابهة أو أكبر (حسب امكاناتها وشعبيتها) .وال
يمكن املطالبة بمنع أو تحديد حرية اآلخر في التعبير عن رأيه متى ما
اختلفت مع آرائنا أو معتقداتنا ،ففي ذلك ننحى نحو املستبد والظالم
الذي بدأنا معركتنا ضده.
إن الضجة املثارة على مسلسالت «الوطن» و MBCليس لها أي سند
منطقي أو قانوني أو دستوري .فالدافع الوحيد هو الخوف ال أكثر،
والخوف  -وإن كان ُي َّسير رجل الشارع  -ال يجب أن يكون الدافع لحركة
املثقف واملؤمن والسياسي .فالعاطفة أيًا كانت قد تتغلب على املنطق
وتؤدي بنا الى قرارات تضرنا على املدى البعيد ،إن لم يكن القريب جدًا.
للكل حقه في التعبير عن رأيه بأي وسيلة كانت ،وللمعترض أو
الطرف اآلخر الحق نفسه .ومحاربة الخطأ  -إن وجد  -تأتي بالحجة
واملنطق وباألسلوب الذي يناسب الجمهور املستهدف .أما املنع والقوة
والحجب فهي وسيلة الضعيف الذي ال يملك ما يسند وجهة نظره أو
يعجز عن إيجاد وسيلة مناسبة للتعبير عنها ،وهو املحرك ذاته ألعمال
اإلرهاب باختالف توجهاتها الفكرية.
مع ذلك هنالك حقائق البد من االعتراف بها ومواجهتها .فهنالك أيد
خفية تسعى الى إشعال نار الطائفية ،وهذا ال شك فيه .وهنالك حكومة
ظل تسعى الى تشويه صورة مجلس األمة والحكومة ،وهذا أيضا
واقع .ولكن الحل هو املواجهة ومحاربة العدو عالنية ووضع الطاقة
واملجهود الكافيني لكسب املعركة .أما دفن رؤوسنا في األرض فال يشكل
حماية كافية ضد الوحوش التي تتربص بنا.
كما يجب االعتراف بأنه ال يوجد جماعة كاملة ،فالكمال لله .ففي
كل فكر أو جماعة نقاط ضعف وعناصر أقل «نظافة» من غيرها .وهذا
واقع أيضًا واالعتراف به هو أو مراحل االصالح .فعلى سبيل املثال ال
الحصر ،ال يمكن ألي طائفة إسالمية أن تنكر أن ما يعطى مسميات
مختلفة (كزواج املتعة أو املسيار أو العرفي) يستغل سلبًا ويشكل
ظواهر اجتماعية مضرة .فالحكومة اإليرانية ملكت الشجاعة لالعتراف
بهذه املشكلة والبحث عن حلول لها .أما في السعودية فاملسيار خلق
وحشًا ال يمكن السيطرة عليه ،مما جعل بعض شيوخ الدين يضع
حدودًا للفتوى األساسية .ومصر شاهد واضح على توابع ومخاطر
الزواج العرفي فهنالك جيل كامل من األطفال غير محددي األب من
الخليجيني الذين استغلوا الزواج العرفي دون تحمل مسؤولياته .فاذا
القضايا بشكل غير الئق ،فمن
كان «للخطايا ثمن» قد تعرض لهذه
ً
األفضل أن يبدأ أحد (أو شيء) الحوار بدال من التستر والتخفي من هذه
املشاكل.
وهذا يسري على كل الظواهر األخرى مثل الفساد السياسي
واملخدرات والشذوذ الجنسي وغيرها .يجب أن يعترف مثقفونا
وساستنا بأنها ظواهر وليست «سقطات أخالقية» فردية .كما يتوجب
الحريصني على صورة املجتمع الكويتي خارجيًا أن يعوا أن
على ً
مسلسال رخيصًا لن يؤثر سلبًا أو إيجابًا في «صورتنا» ،بل أفعال
وأقوال ممثلي الشعب هي التي تشكل صورتنا .عندما تتصرف
الحكومة واملجلس بعاطفية وبشكل طفولي مع قضية مثل مسلسل على
قناة فضائية ال نملكها ،فال مسلسل أو حتى مسرحية ستحافظ على
صورتنا.
األهم في ّ
رأيي الشخصي ،أن هذا النهج في التعامل مع حرية الرأي
هو وصاية غير مستحقة على عامة الشعب .من أعطى النائب أو الوزير
الفالني الحق في تحديد ما يمكننا مشاهدته وما ال يجب علينا
مشاهدته؟ متى أثبتنا كشعب عدم أهليتنا ًملعرفة الحق أو لتقييم صحة
أو دقة معلومة؟! وإن كنا قد أثبتنا ذلك فعال فعلينا ان نتساءل :أليس
ذلك نتاج هذا النهج من الوصاية التي اختزلت عقولنا وحددت أفقنا؟
إننا نمر باختبار كبير ملدى إيماننا الفعلي بحرية الرأي ،ومدى ثقتنا
بعقلية ونضوج الشعب الكويتي ،وحتى هذه اللحظة ،الساقطون في
هذا االختبار أكثر من الناجحني.

وحقيقية ًإلى أن نخلق
ملحة ً
لعلنا بحاجة ً
ألنفسنا موسما موحدا شبيها بموسم
الصيام يستشعره الجميع ويعيش رحابه
المسؤول والموظف ٌّالصغير
الصغير والكبيرٌّ ،
العادي ،كل من موقعه وكل حسب
والمواطن ٌّ
اختصاصه وكل بقدر صالحياته ومسؤولياته،
وفق برنامج شامل يحمل اسم الكويت حتى
يستمد أهميته وعظمته.

وال أروع مما قاله الرسول األكرم -صلى الله عليه
وسلم -في وصف شهر رمضان املبارك عندما قال
«ش�ه��ر دعيتم فيه إل��ى ضيافة ال�ل��ه ،أنفاسكم فيه
تسبيح ،ونومكم فيه ع�ب��ادة ،وعملكم فيه مقبول
ودعاؤكم فيه مستجاب» ،ويضيف -صلى الله عليه
وسلم -انه «شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه
أبواب النيران وتصفد فيه الشياطني».
فشهر رم�ض��ان تتدفق فيه ينابيع ال�ك��رم والجود
اإلل �ه��ي ون �ف �ح��ات اإلي� �م ��ان ،وت�ت�ج�ل��ى ق��دس�ي��ة ه��ذا
ال�ش�ه��ر الفضيل وي�ت��أل��ق ع�ب��ق ج�لال��ة ق ��دره ف��ي أن
خ�ص��ه رب ال�ع��امل�ين ل��ذات��ه امل�ق��دس��ة ،ل�ي�ك��ون األول��ى
برعايته وسخائه املطلق ،فهنيئًا ملن تشمله هذه
الرعاية الكريمة.
ومن خصوصيات ومزايا شهر رمضان أن الصيام
فيه يمثل قمة اإلخالص والنية الصادقة والكامنة
في أن حقيقة الصوم واالمتناع عن الطعام والشراب،
بل والتورع عن املحرمات والشبهات تجسد عالقة
خ��اص��ة وم �ب ��اش ��رة ب�ي�ن ال � ��رب وع� �ب ��ده ،إذ ت��رت�ق��ي
النفوس بتلقائية إلى قمة الشفافية بعد أن تكون
الحياة ومشاغلها وإغراء اتها قد جرفت اإلنسان
في غفلة من أمره ،فيأتي شهر رمضان ليكون إحدى
محطات التأمل واملحاسبة الذاتية للتحرر من غواية
الشيطان وشطحات النفس ّ
األمارة بالسوء.

وك��م م��ن عبد نالته ي��د العطف الرباني خ�لال هذا
الشهر الكريم وتحول جذريًا إلى إنسان آخر بروح
جديدة ونفس زكية وتغيرت معالم طريقه جذريًا
نحو الصالح والهداية.
ونحن في رحاب شهر الله األعظم ندعوه -جل وعال-
أال نحرم أنفسنا من هذه األلطاف وأن نلبس جلباب
النعم والتوفيق لكل ما فيه خير دنيانا وآخرتنا
م��ن ط�ه��ارة النفس وتزكيتها ،ون��دع��وه أن يلهمنا
التقوى والورع في بلدنا الذي نخرت فيها النفوس
املريضة واستفحلت في الكثير من مرافقه أعراض
الشيخوخة املبكرة والترهل والجرأة على ثرواته
سمة طبيعية ومعتادة ،وأمست رؤية هالل التنمية
وال�ت�ط��ور م�ت�ع��ذرة ،وأصبحت ري��ادت�ن��ا ونهضتنا
شيئا من املاضي ،وصار الضمير واإلخالص عملة
نادرة ،والحس الوطني محاربا!!
ول �ع �ل �ن��ا ب �ح��اج��ة م�ل�ح��ة وح�ق�ي�ق�ي��ة إل ��ى أن نخلق
ألنفسنا موسمًا م��و ح��دًا شبيهًا بموسم الصيام
والكبير،
يستشعره الجميع ويعيش رحابه الصغير ٌّ
واملواطن العادي ،كل من
واملوظف الصغير
ٌّ
املسؤول ٌّ
موقعه وكل حسب اختصاصه وكل بقدر صالحياته
وم �س��ؤول �ي��ات��ه ،وف ��ق ب��رن��ام��ج ش��ام��ل ي�ح�م��ل اس��م
ا ل�ك��و ي��ت حتى يستمد أهميته وعظمته ،وترتقي
خ�لال��ه م�س�ت��وي��ات اإلخ�ل��اص وال �ص ��دق واألم ��ان ��ة،

وتمتنع فيه النفوس عن محرمات اإلهمال والكسل
وال�ن�ف��اق االج�ت�م��اع��ي ،وت �ت��ورع ع��ن أن ��واع الفساد
اإلداري وامل��ال��ي ،وتتحول أعمالنا فيه إل��ى عبادة
وظ��اه��رة وطنية لنستقبل بعده عيدًا حقيقيًا من
اإلنجاز والنجاح والتنمية.

كم من عبد نالته يد العطف
الرباني خالل هذا الشهر
ً
الكريم وتحول جذريا
إلى إنسان آخر بروح
جديدة ونفس زكية وتغيرت
معالم طريقه نحو
الصالح والهداية

كتاب تحت الضوء
المنطق النووي :الطرق المتضاربة
في شرق آسيا والشرق األوسط
املؤلف :إيتل سولينغن
يناقش كتاب «املنطق النووي» األسباب التي تدفع بعض الدول إلى إبداء
رغبتها في اقتناء أسلحة نووية ،في الوقت الذي تتخلى فيه دول أخرى عن
تلك النوعية من األسلحة نفسها .وبالنظر عن كثب إلى تسع حاالت في بلدان
ّ
متميزين؛
شرق آسيا والشرق األوسط ،تجد إيتل سولينغن نمطني إقليميني
ّ
أولهما في شرق آسيا ،حيث كانت القاعدة الشائعة منذ أواخر الستينيات من
القرن العشرين ،هي إنكار امتالك األسلحة النووية ،أما كوريا الشمالية ،التي
ُ
لم تخف طموحاتها النووية على اإلطالق ،فكانت تمثل الشذوذ عن القاعدة.
وثانيهما في الشرق األوسط ،حيث كان الوضع على النقيض من ذلك ،مع
اتهام كل من إيران والعراق وإسرائيل وليبيا بمحاولة امتالك أسلحة نووية،
مع كون مصر هي الشذوذ عن القاعدة خالل العقود األخيرة.
ّ
التعرف على الظروف املحلية املستبطنة لهذه الطرق املتباعدة ،تجادل
بعد
ّ
سولينغن بأن هناك اختالفات واضحة بني الدول التي يدعو زعماؤها الى
االندماج في االقتصاد العاملي ،وبني تلك التي ترفض ذلك .وتضم املجموعة
األولى بلدانا مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان ،التي كان لدى زعمائها
حوافز أقوى لتفادي التكاليف السياسية واالقتصادية وغيرها ،واملترتبة
على ام�ت�لاك األسلحة ال�ن��ووي��ة .أم��ا املجموعة الثانية ،كما ه��ي ال�ح��ال في
معظم ال �ح��االت ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط ،ف�ك��ان ل��دي�ه��ا ح��واف��ز أق ��وى الستغالل
ّ
املوجهة نحو مساعدة بقاء
األسلحة النووية ك��أدوات في البرامج القومية
زعمائها ف��ي س��دة الحكمّ .
تتمم سولينغن ّ
حجتها الجريئة بمنطق آخر
يفسر السلوك النووي ،بما فيها املعضالت
األم�ن�ي��ة وامل�ع��اي�ي��ر وامل��ؤس�س��ات ال��دول�ي��ة،
ودور الديموقراطية واالستبدادية ،ويرسم
ت�ق��ري��ره��ا ال �ح��دود األك�ث��ر أه�م�ي��ة ف��ي فهم
انتشار األسلحة النووية :فهم العالقة بني
البقاء السياسي داخليا وخارجيا.
يعد «املنطق ال�ن��ووي» كتابًا رائ �دًا من
امل��ؤك��د أن ي��وف��ر م �ص��درًا ق� ّ�ي�م��ًا للباحثني
وامل �ع �ل �م�ين وامل� �م ��ارس�ي�ن ،ف ��ي ح�ي�ن يعيد
صياغة الجدل السياسي املحيط بالحد
من انتشار األسلحة النووية.
الناشر  :مطبعة جامعة برنسيتون
()2007

جيفري ساكس *
الفقراء األكثر صحة
ً
كثيرا ما يردد الزعماء الجهلة في الدول الغنية،
خرافة أن المساعدات القادمة من الدول الغنية
ُ
تـهدر ال محالة ،حتى أصبحت هذه الخرافة تشكل
عقبة كبرى أمام إحراز أي تقدم ،فاألغنياء يعشقون
ُ
تحميل الفقراء الالئمة ،فهم بهذا يعفون ً
أنفسهم من المسؤولية ويمنحون أنفسهم نوعا
من الشعور بالتفوق األخالقي.

ُ
إذا خصص  %0.1فقط
من دخل العالم الغني لتنفيذ
برامج الصحة العامة القادرة
على إنقاذ حياة الفقراء
فسوف يصبح في اإلمكان حفز
التنمية االقتصادية في جميع
أنحاء العالم الفقير

www.aljarida.com

لقد أصبح متوسط العمر املتوقع لإلنسان في البلدان ذات
الدخول املرتفعة اآلن  78عامًا ،بينما مازال  51عامًا في الدول
األقل تقدمًا ،وتدنى إلى  40عامًا في بعض الدول األفريقية
املبتالة بمرض اإليدز.
بني كل ألف طفل يولد في الدول الغنية ،يموت سبعة قبل
أن يبلغوا ال �ع��ام ال�خ��ام��س م��ن ع�م��ره��م؛ وب�ي�ن ك��ل أل��ف طفل
يولد في الدول األكثر فقرًا ،يموت  155قبل أن يبلغوا العام
الخامس من عمرهم.
إن هذا العدد الهائل من الوفيات ال يشكل مأساة إنسانية
ف�ح�س��ب ،ب��ل إن ��ه ي�ش�ك��ل أي �ض��ًا ك��ارث��ة ع�ل��ى ص�ع�ي��د التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ،وي�ع�م��ل ب �ص��ورة ث��اب�ت��ة ع�ل��ى ت�ق��وي��ض النمو
االق�ت�ص��ادي ،وإب�ق��اء ال��دول األكثر فقرًا تحت أس��ر الفقر إلى
ما ال نهاية.
لكن هناك عددًا متزايدًا من البرامج حول العالم ،التي أثبتت
إمكان تقليص معدالت الوفاة وامل��رض بني الفقراء بصورة
ح��ادة وسريعة ،من خ�لال االستثمارات املوجهة في برامج
الصحة العامة.
وق��د ش�ه��دت األع ��وام األخ �ي��رة ن�ج��اح��ات ضخمة م��ن خالل
ال�ص�ن��دوق ال�ع��امل��ي ملكافحة اإلي ��دز وال �س��ل (ال� ��درن ال��رئ��وي)
واملالريا ،حيث عمل الصندوق ،الذي تأسس منذ ستة أعوام،
على توفير التمويل ال�لازم ملساعدة أكثر من  130دول��ة في
تطوير وترقية البرامج التي تستعني بها في مكافحة هذه
األمراض الثالثة القاتلة.
وم �ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت ن�ج�ح��ت ب��رام��ج ال �ص �ن��دوق ال �ع��امل��ي في
م�س��اع��دة م��ا ي�ق��رب م��ن امل�ل�ي��ون أف��ري�ق��ي ف��ي تلقي العالجات
امل�ض��ادة للفيروس املسبب مل��رض اإلي ��دز ،وتمويل عمليات
توزيع حوالي  30مليون من شبكات األس��رة (الناموسيات)
املستخدمة في مكافحة مرض املالريا ،ودعم عالج ما يقرب
من مليونني من املصابني بمرض السل.

يومية سياسية مستقلة
تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
منطقة الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون2257038 - 2257037 - 2257036 :

لقد أصبح في اإلمكان السيطرة على مرض املالريا بصورة
ح��اس�م��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال اس�ت�خ��دام ش�ب�ك��ات األس� ��رة ،ورش
املبيدات الحشرية داخل املساكن ،وتوفير العالجات باملجان
للفقراء في القرى املعرضة للمالريا ،ففي غضون يومني فقط
وزعت الحكومة الكينية في العام املاضي أكثر من مليونني
من شبكات األس��رة ،كما استعانت إثيوبيا وروان��دا وتوغو
والنيجر وغانا وبلدان أخرى ،ببرامج مماثلة للتوزيع على
ن�ط��اق واس��ع ،وك��ان��ت النتائج مدهشة ،فنتيجة الستخدام
الفقراء لشبكات األسرة بطريقة ّ
فعالة تقلصت األعباء املترتبة
على مرض املالريا بسرعة بالغة.
وعلى نحو مماثل ،نجحت الحملة التي تقودها «روتاري
إنترناشيونال» والعديد من الجهات املشاركة األخ��رى في
القضاء على م��رض شلل األطفال تقريبًا ،حتى أصبح عدد
حاالت اإلصابة بهذا املرض على مستوى العالم ال يتجاوز
عدة مئات سنويًا ،مقارنة بعشرات اآلالف من اإلصابات حني
بدأت الحملة.
لقد تحقق النجاح حتى في أبعد املناطق النائية واملناطق
الصعبة ،مثل الواليات املبتالة بالفقر في شمال الهند.
ال�ح�ق�ي�ق��ة أن ال �ه �ن��د ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ات أك �ب��ر ب��االس�ت�ع��ان��ة
ببرنامجها املدهش الذي أطلقت عليه «مهمة الصحة الريفية
الوطنية» ( ،)NRHMالذي ُي َـعد أضخم برنامج لتعبئة الصحة
العامة في العالم .وأخيرًا عني البرنامج نصف مليون فتاة
شابة تتلخص مهمتهن في الربط بني األسر الفقيرة وعيادات
الصحة العامة واملستشفيات ،التي يجري تحسينها بصورة
واضحة ،عالوة على تمكني النساء من الحصول على الرعاية
الالزمة في الحاالت الطارئة املرتبطة بالوالدة ،بهدف تجنب
بني األطفال.
الوفيات املأساوية غير الضرورية ً
ك�م��ا سجلت ال�ه�ن��د ن�ج��اح��ًا م��ذه�لا آخ��ر ف��ي م�ج��ال توفير
الرعاية املنزلية اآلمنة لألطفال الحديثي ال��والدة في األيام

فاكس2257035 :
خدمة العمالء واالشتراكات828111 :
فاكس خدمة العمالء2252540 :
ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت

األولى من حياتهم .ففي الوقت الحالي يموت عدد هائل من
األطفال الحديثي الوالدة بسبب العدوى ،أو عجز األمهات عن
إرضاعهم بالثدي أثناء األيام األولى بعد الوالدة ،أو أسباب
أخ��رى يمكن منعها .وم��ن خ�لال تدريب العاملني في مجال
الصحة ال�ع��ام��ة ،نجح ه��ذا البرنامج ف��ي تخفيض معدالت
الوفاة بني األطفال الحديثي الوالدة في القرى الهندية بنسبة
مذهلة.
ل�ق��د ن�ج�ح��ت ك��ل ه ��ذه ال �ب��رام��ج ف��ي دح ��ض ث�ل�اث خ��راف��ات
منتشرة ع�ل��ى ن�ط��اق واس ��ع ،ت�ق��ول ال�خ��راف��ة األول ��ى إن ع��بء
املرض بني الفقراء أمر ال يمكن تجنبه وال مناص منه ،وكأنه
م��ن امل�ح�ت��م ع�ل��ى ال�ف�ق��راء أن ي�م��رض��وا وي�م��وت��وا ق�ب��ل األوان.
الحقيقة أن الفقراء يموتون ألسباب معروفة ومحددة ،يمكن
منعها ومعالجتها بتكاليف منخفضة للغاية .وال يجوز لنا
أن نحاول إيجاد األع��ذار واملبررات لوفاة املاليني من البشر
بسبب املالريا أو اإليدز أو السل أو شلل األطفال أو الحصبة
أو اإلسهال أو أمراض الجهاز التنفسي ،أو أن نسمح بوفاة
العديد من األطفال الحديثي الوالدة أو األمهات أثناء الوالدة
أو في أعقابها.
تزعم الخرافة الثانية أن املساعدات القادمة من الدول الغنية
ُ
تـهدر ال محالة ،وكثيرًا ما ي��ردد الزعماء الجهلة في ال��دول
الغنية هذا الهراء ،حتى أصبحت هذه الخرافة تشكل عقبة
كبرى أمام إحراز أي تقدم.
إن األغنياء يعشقون تحميل الفقراء الالئمة ،فهم بهذا يعفون
أنفسهم من املسؤولية ويمنحون أنفسهم نوعًا من الشعور
بالتفوق األخ�لاق��ي .إال أن الحقائق تؤكد أن ال��دول الفقيرة
قادرة على إنشاء برامج ّ
فعالة في مجال الصحة العامة حني
تجد املساعدة الالئقة.
وظ �ه��رت ق�ص��ص ال�ن�ج��اح األخ �ي��رة إل��ى ال��وج��ود م��ن خ�لال
ال�ج�م��ع ب�ين م �ب��ادرة ال ��دول ال�ف�ق�ي��رة إل��ى زي ��ادة ميزانياتها

االعالنات:

ش� ��رك� ��ة ال � ��وق � ��ت ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل��دع��اي ��ة
واإلعالن
تلفون2495104/5/6/7 :
فاكس2495107 :

املخصصة لإلنفاق في مجال الصحة العامة ،وبني الحصول
على امل�س��اع��دات التكميلية م��ن ج��ان��ب ال�ج�ه��ات امل��ان�ح��ة في
الدول الغنية.
أما الخرافة الثالثة فتزعم أن إنقاذ الفقراء من شأنه أن يؤدي
إلى تفاقم مشكلة االنفجار السكاني .وهي مغالطة واضحة،
ذلك أن األسر في الدول األقل تقدمًا تتعمد إنجاب عدد كبير
من األطفال ،خمسة لكل امرأة في املتوسط ،خوفًا من معدالت
الوفاة املرتفعة بني األطفال .وحني تنخفض معدالت الوفاة
بني األطفال ،فإن معدالت الخصوبة تميل إلى االنحدار أيضًا،
بعد أن يشعر األهالي بالثقة في قدرة أطفالهم على االستمرار
في الحياة .وتكون النتيجة في النهاية انخفاض معدالت
النمو السكاني.
ل�ق��د آن األوان اآلن ل�ل�م�ب��ادرة إل��ى ف�ع��ل ال�خ�ي��ر ان�ط�لاق��ًا من
التزام عاملي مفاده أن كل إنسان ،الفقير والغني على السواء،
من حقه الحصول على الخدمات الصحية األساسية .وإذا
ما تم تخصيص  %0.1فقط من دخ��ل العالم الغني لتنفيذ
ب��رام��ج ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ال� �ق ��ادرة ع�ل��ى إن �ق��اذ ح �ي��اة ال �ف �ق��راء،
فسوف يصبح في اإلمكان رفع متوسط العمر املتوقع بينهم،
وتقليص معدالت الوفاة بني األطفال ،وحماية حياة األمهات
أثناء الوضع ،وإبطاء معدالت النمو السكاني ،وحفز التنمية
االقتصادية في جميع أنحاء العالم الفقير.
إن قصص النجاح في مجال توفير خدمات الصحة العامة
للفقراء ف��ي تكاثر مستمر .و ن�ظ��رًا إ ل��ى التكاليف الضئيلة
واملنافع الهائلة املترتبة على دعم هذه الجهود ،فقد أصبح من
غير املقبول وال املعقول أن نتقاعس عن العمل اآلن.
*أستاذ علوم االقتصاد ومدير معهد األرض في جامعة
كولومبيا
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

التوزيع واالشتراكات:

شركة المنى للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
تلفون 838281 :داخلي 201 :فاكس4839487 :
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محمد صادق الحسيني *

محمد سليمان *

د .عبد الحسين شعبان *

ّ
عندما تقلد أميركا
ُ
خطى صدام والشاه!
ال يختلف اثنان على أن الحكومة
والطبقة السياسية العراقية الراعية
لما يسمى بالعملية السياسية القائمة
في العراق إنما هي من البطانة
السياسية التي قدمت مع االحتالل
العراق ،إنما هو صنفان؛ صنف يعمل ضد المحتل،
العنف الجاري في ً
باعتباره رد فعل طبيعيا على ممارساته الوحشية وعمله الالمشروع
ً
أساسا ،وصنف يجري برعاية المحتل لغرض التشويش على المقاومة
الشريفة والشاملة التي تقودها أيد ٍ عراقية أصيلة ال عالقة لها
بالخارج.
لم يعد سرًا أن الطريقة التي لجأ إليها املحافظون الجدد في
التعامل مع فشلهم املحقق في العراق ،اعتمدت في تقريري
الجنرال بترايوس والسفير كروكر على الثالثي التالي:
أوال :ترحيل األزمة قدر اإلمكان إلى نهايات العام املقبل لسحب
ً
فتيل تأثيرها في االنتخابات الرئاسية ،وبالتالي التخفيف قدر
اإلمكان من تداعيات الفشل على الحزب الجمهوري الحاكم!
ثانيًا :صب اللوم بخصوص املشاكل الحادة التي عانت
والتزال تعانيها خطط االحتالل ،على الحكومة والقوى
السياسية املنخرطة فيها أو املتمردة عليها ،في محاولة لحرف
األنظار من تداعيات الفشل على الشارع األميركي الى تداعياته
على الشارع العراقي!
ثالثًا :تصدير األزمة من امليدان إلى خارجه ،وتحديدًا باتجاه
دول الجوار من خالل تحميلها العبء األكبر من معاناة الشعب
العراقي ،بحجة أنها هي املسؤولة عما يعانيه الشارع العراقي
من انعدام األمن واالستقرار لكونها غير مستعدة لضبط
حدودها ،وبالتالي هي املسؤولة عن استمرار التمرد واملقاومة!
هذه الطريقة في التعامل مع األزمات الحادة من خالل الترحيل
أو صب اللوم على األدوات أو البطانة أو تصدير األزمة نحو
الخارج ،تذكرنا بطريقة الطغاة الصغار الذين عاصرناهم طوال
النصف الثاني من القرن املنصرم في بالدنا ،وفي طليعتهم
نظاما حكم صدام حسني وشاه إيران البائدان ،وأحيانًا ما تبقى
منهما واليزال يعمل مع األجنبي أو يراهن عليه ،خاصة عندما
يكون األجنبي من النوع األميركي!
ال يختلف اثنان من عقالء أميركا ،أو ممن هم خارجها ،على أن
ما يعانيه الشعب العراقي حاليًا ،إنما أساسه وسببه الرئيسي
يرجع إلى ممارسات االحتالل وسياساته الحمقاء التي تجهل
تمامًا طبيعة الشعب العراقي وتتجاهل تمامًا مطالب الشعب
العراقي األساسية!
كما ال يختلف اثنان على أن الحكومة والطبقة السياسية
العراقية الراعية ملا يسمى بالعملية السياسية القائمة في
العراق ،إنما هي من البطانة السياسية التي قدمت مع االحتالل
أيًا كانت توجهاتها أو«شرعيتها» ،وبالتالي عندما تقول تقارير
املحتل عنها أنها «لم ترتق ِ إلى مستوى املسؤولية أو ،» ...إنما
تذكرنا باملثل القائل «إن البصقة إلى األعلى إنما تعيد البصقة
على صاحبها»!
مر من أحداث جسيمة
كما لم يعد يختلف اثنان بعد كل الذي َّ
على العراق ومن ممارسات وحشية لقوى االحتالل يندى لها
جبني اإلنسانية ،على أن ما يحصل من ممانعة أو ما يسمونه
تمردًا على األرض وفي امليدان ضد قوات االحتالل ،إنما هو من
أعمال املقاومة املشروعة للشعوب ،وأن ما يحصل على هامش
ذلك مما يوصف ببعض أشكال الحرب األهلية ،إنما هو من
صنع االحتالل ،سواء من خالل اإلشراف أو التورط املباشر أو
من خالل التشجيع والتوريط غير املباشر ،الذي عادة ما تتبعه
قوات االحتالل مع الشعوب املقهورة ،عندما تبدي مقاومة
شرسة ضدها ،فتضطر حينئذ إلى الدخول على خطها ليأكل
بعضها بعضا ،أو ليضرب بعضها بعضا ،لغرض تشويه
املقاومني واستنزافهم عبر حروب داخلية طويلة األمد!
وبالتالي ال أحد سيصدق املحتل بأن التمرد ،أو املقاومة،
تأتي أو أتت من دول الجوار! فالعنف الجاري في العراق ،إنما
هو صنفان؛ صنف يعمل ضد املحتل باعتباره رد فعل طبيعيًا
على ممارساته الوحشية وعمله الالمشروع أساسًا ،وصنف
يجري برعاية املحتل لغرض التشويش على املقاومة الشريفة
أيد عراقية أصيلة العالقة لها بالخارج،
والشاملة التي تقودها ٍ
اللهم سوى دعم األمة اإلسالمية لها ودعائها لها بالنصر،
وهذا ما لن تفهمه قوى االحتالل ولن تستوعبه مطلقًا ،كما
نصبتهم من قبل
لم يستوعب أو يتعلم الطغاة الصغار الذين َّ
وكالء لها في سدة الحكم هناك ،واضطرت هي إلى كنسهم،
تبديال!
عندما انتفت الحاجة إليهم ،ومنهم من ينتظر وما بدلوا
ً
إنه الدرس الذي لن تستوعبه اإلدارة األميركية ما لم يكنسها
الشعب العراقي من بالد الرافدين على أيدي أبنائه وبدعاء األمة
التي ينتمي إليها! وإلى أن يحصل ذلك ،فإن العالم كله ومن
تبقى من عقالء أميركا بدأ يدرك جيدًا أن املشكلة إنما تكمن في
غيه ،وال منطق يكمن في ترحيل األزمة أو
تمادي االحتالل في ّ
صب اللوم على اآلخرين أو تسيير األزمة خارج امليدان!

بيئة العنصرية وسؤال ما بعد  11سبتمبر!
ً
عبثا أن ّ
يعبر الرئيس الفرنسي
ليس
السابق جاك شيراك ،في احتفالية
اليونسكو الـ ( 33أكتوبر  ،)2001وبعد
أيام من أحداث  11سبتمبر ،عن هذا
التوجه بالقول «إن القرن التاسع عشر
شهد صراع القوميات ،والقرن العشرين
شهد صراع األيديولوجيات ،أما القرن
الواحد والعشرون فيشهد صراع
الثقافات».
ان �ش �غ��ل ال �ع��ال��م ب� ��اإلره� ��اب ب �ع��د أح� � ��داث 11
سبتمبر 2001اإلرهابية اإلجرامية .وقد ساهمت
األحداث في سرقة األضواء من حدث دولي
تلك ّ
ّ
ال ي �ق��ل أه �م �ي��ة ع ��ن اإلره � � ��اب ،ب ��ل ي �ش��ك��ل بيئة
خصبة له تساعد على تفقيسه وتوالده ،ونعني
بذلك العنصرية والتمييز العنصري وكراهية
األجانب ،وكل ما له عالقة بقضايا الالتسامح
والتعصب ،التي كانت عناوين أساسية ملؤتمر
دول ��ي ت��اري�خ��ي ه��و م��ؤت�م��ر دي��رب��ن ف��ي جنوب
أفريقيا ،ال��ذي أن�ه��ى أعماله عشية أح��داث 11
سبتمبر.
املتهم األساسي ال��ذي أدي��ن في «ديربن» كان
سياسة إسرائيل العنصرية ومن يقف خلفها،
أم��ا بعد أح ��داث اإلره ��اب ف��ي  11سبتمبر (أي
ُبعيد بضعة أي��ام) فقد ّ
وجهت أصابع االتهام
الى العرب واملسلمني ،رغم أنهم كانوا ضحية
اإلره� � ��اب ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود م ��ن ال ��زم ��ان ورغ ��م
ادان �ت �ه��م ال �ش��دي��دة اي � ��اه ،ل �ك��ن م �س��ار األح� ��داث
ل ��م ي �ت��رك ف��اص �ل��ة إال وس �ل��ط ال� �ض ��وء ع�ل�ي�ه��ا،
ب �خ �ص��وص ح �ش��د «امل �س �ت �م �س �ك��ات» ك�ل�ه��ا ضد
الدين الذي ُ يحض على اإلرهاب والبنية الثقافية
ُ
املنتجة واملشجعة عليه ،التي تعتبر الغرب كله
شرا مطلقا!
ولعل الوجه اآلخر لهذه األطروحات التكفيرية
ّ
التأثيمية االس�ت�ئ�ص��ال�ي��ة ،ه��و «ال�ت�ع��ك��ز» على
ن�ظ��ري��ة ن�ه��اي��ة ال �ت��اري��خ وال �ص��راع ال�ح�ض��اري،
ّ
فحسب فوكوياما ،يشكل اإلسالم عدوًا أساسيًا
بعد انهيار الشيوعية ال��دول�ي��ة ،كما أن��ه ال بد
من شحذ جميع الوسائل للقضاء عليه ،حسب

العرب والمسلمون الذين ُأخذوا على حين ّ
غرة
وخصوصا في ظل غياب أنظمة الشفافية والمساءلة
ً
وتداولية السلطة سلميا وسيادة القانون والحكم
ّ
ً
ً
الصالح كانوا ضحية إرهاب منظم جماعيا وفرديا

صموئيل هنتنغتون وبيان املثقفني األميركيني
البالغ الحربي.
الستني الذي اقترب من لغة ُ
ال �ع��رب وامل �س �ل �م��ون ال��ذي��ن أخ � ��ذوا ع�ل��ى حني
ّ
غرة ،وخصوصا في ظل غياب أنظمة الشفافية
وامل�س��اء ل��ة وت��داول�ي��ة السلطة سلميًا وس�ي��ادة
القانون والحكم الصالح ،كانوا ضحية إرهاب
ّ
منظم جماعيًا وف��ردي��ًا ،وه��و ّ
موجه إليهم من
ال�خ��ارج أو ال��داخ��ل على ي��د جماعات متطرفة
ّ
الحقيقة ،وسالحها هو
ومنغلقة تدعي امتالك ً
التخوين والتأثيم وصوال إلى القتل بالوسائل
الرحيمة أو غير الرحيمة ،بما فيها التفجيرات
واملفخخات واألعمال االنتحارية ضد السكان
األبرياء املدنيني.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ،أن ب �ع��ض ه� ��ذه ال �ج �م��اع��ات
املتعصبة واإلرهابية كانت تحظى بتأييد ودعم
من بعض األج�ه��زة الغربية بصورة معلنة أو
مستترة ،بل إن بعضها جرى تصنيعه ألجندات
سياسية خاصة ،ولعل في ذلك إحدى مفارقات
الصراع في منطقتنا وعلى ضفافها سواء شمال
املتوسط أو عبر القارات واملحيطات.
ف��ي ه ��ذه امل �ع��رك��ة ل��م ت�ك��ن ال �ج �ي��وش وح��ده��ا
وسيلة الحرب األساسية ،كما لم يكن االقتصاد
وحده أداة الحرب األولى ،ولم تكن األيديولوجيا
اب��رز ع�لام��ات ه��ذه امل�ع��رك��ة ،ب��ل إن ال�ص��راع دار
ه ��ذه امل ��رة ف��ي ال �س��اح��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى
بقية الساحات ،وك��ان الحقل الثقافي األوس��ع
واألعمق تأثيرًا على مجريات املعركة ،بوسائلها
وإداراتها املتنوعة.
وك��ان ال�س��ؤال ي�ب��رز ،وخصوصًا ف��ي أوس��اط
النخب الفكرية والثقافية عندنا وفي الغرب :هل
ثمة مجابهة بيننا وبني الغرب؟ أم انها مواجهة
مع اإلسالم من طرف القوى واألوساط املتعصبة
واملتنفذة في الغرب أيضًا ،وليس من اإلسالميني
ف�ح�س��ب؟ ف�ه�ن��اك ن��وع م��ن اإلس�لام��وف��وب�ي��ا (أي
ال��ره��اب من اإلس�لام والتحريض عليه) مقابل
اإلسالمولوجيا (استخدام التعاليم اإلسالمية
ال �س �م �ح��ة ب��ال �ض��د م �ن �ه��ا ب �م��ا ي �ظ �ه��ره��ا رم� �زًا
للتعصب األعمى وعدم التسامح).
وه��ل املشكلة تكمن في ف��رض الحداثة أو ما
بعد الحداثة ملواجهة التخلف واالن�غ�لاق ؟ أم
أن ث�م��ة أم ��رًا آخ��ر يستهدف ف��رض االستتباع
والهيمنة ومصادرة الحقوق؟
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ك �ي��ف ال �س �ب �ي��ل إل� ��ى إج� ��راء

إص �ل��اح � ��ات ض � ��روري � ��ة ف� ��ي ال� �ع ��امل�ي�ن ال �ع��رب��ي
واإلس�ل�ام ��ي ك�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن اس � ًت �ح �ق��اق وح��اج��ة
ض��روري��ة وم� ّ
�اس��ة داخلية أوال وقبل كل شيء،
ً
ول� �ي ��س إرض� � � ��اء ألح � ��د أو اس �ت �ج��اب��ة ألج �ن��دة
خارجية ،ولكنها تأتي في الوقت نفسه انسجامًا
مع صيرورة كونية ومسار عاملي ال يمكن ألحد
عزل نفسه عنه ،بحجة الخصوصية الدينية أو
القومية أو الثقافية؟!
ليس عبثًا أن ّ
يعبر الرئيس الفرنسي السابق
ج��اك ش �ي��راك ،ف��ي اح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ي��ون�س�ك��و ال �ـ 33
(اكتوبر  )2001وبعد أيام من أحداث  11سبتمبر،
عن هذا التوجه بالقول «إن القرن التاسع عشر
شهد ص��راع القوميات والقرن العشرين شهد
ص � ��راع األي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ات ،أم� ��ا ال� �ق ��رن ال��واح��د
والعشرون فيشهد صراع الثقافات».
ل�ق��د نقلت أح ��داث  11سبتمبر اإلره� ��اب ال��ى
ّ
ّ
التحديات
متميز ،ولعل أبرز
منطقتنا على نحو
ه ��و أن ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول ��ي مل �ك��اف �ح��ة اإلره � ��اب،
وكذلك املنظمات اإلرهابية كـ«القاعدة» وغيرها
(ب��ات�ف��اق أو م��ن دون��ه ول�ك��ن بمفارقة حقيقية)
نقلت املواجهة الساخنة إلى ساحة املنطقة ،وقد
بدأت الحملة الدولية بعد قراري مجلس األمن
الدولي  1368و( 1373الصادرين على التوالي
في  12و 28سبتمبر  ،)2001حيث تم االستناد
إليهما في شن حرب شاملة ملجرد خطر وشيك
الوقوع أو لشن حرب استباقية الستئصال شأفة
اإلرهاب أو تجفيف منابعه ،وذلك ملجرد الشك
وحتى دون قرار من مجلس األمن أو ما يسمى
بالشرعية الدولية.
ل�ع��ل ه��ذا ب�ح��د ذات ��ه ،خ�ص��وص��ًا ب��ازدواج�ي��ة
املعايير وانتقائيتها وبالتوظيف السياسي،
ّ
يشجع على تحسني البيئة الدولية ،بل إنه
ال
ُيسهم ف��ي تغذية ال�ك��راه�ي��ة ً وال �ث��أر واالن�ت�ق��ام
في بيئة غير صالحة أص�لا ،فما بالك بردود
ال �ف �ع��ل مل ��ا ح �ص��ل ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان وال� �ع ��راق
وفلسطني ولبنان ،اضافة الى الكثير من مظاهر
العنصرية والتطرف التي استفحلت في الغرب،
خصوصا ّض��د الجاليات العربية واملسلمة،
وال �ت��ي ت �ج��ل��ت ب �ص��دور ق��وان�ي�ن ون �ش��ر ص��ور
مسيئة ال��ى ال��رس��ول محمد (ص) أو اتهامات
بالفاشية اإلسالمية!
* كاتب ومفكر عربي

أحوال مصرية
ً
بالطبع ال يثق الناس كثيرا
ً
وال قليال بحكومة تخصصت
في هدم المشاريع وبيع كل شيء
ُفي دراسة أجراها مركز «صالح كامل االقتصادي» بجامعة األزهر،
قدر حجم زكاة المصريين وتبرعاتهم بما يوازي نحو  3مليارات
دوالر أميركي ،تجمعها جمعيات أهلية .وهذا المبلغ الكبير ،أخذ
برأس الحكومة ويدفعها إلى
يلعب ،على مدار العقدين األخيرينً ،
«التحرش» الدائم بهذه الجمعيات سعيا إلى وضع يدها عليها
بزعم إقامة مشروعات لدعم محدودي الدخل.
في مقدمة العادات والفضائل يأتي التكافل الذي يجعل
املجتمع املصري ،رغم سطوة الفساد وقسوة الفقر وتوحش
الغالء والبطالة ،مجتمعًا حيًا ومتماسكًا وقادرًا على الصمود
واملقاومة واجتياز املحن واحتضان أكثر من أربعة ماليني من
الالجئني أغلبهم من السودانيني واألفارقة من دون تذمر أو
شكوى.
التكافل الذي يجعل لجارك حقًا عليك وقدرًا من طعامك إذا
جاع ،والذي يستند إلى الدين والتراث الشعبي ويجعل «اللقمة
الهنية تكفي مية» و«الشبعان شيطان إذا جاع جاره» ،والذي
أيضا يقدس الخبز ويجعله مرادفًا للحياة «العيش» ،وحقًا
يكرسه الدين والحكم واألمثال واألغاني والحكايات الشعبية
والخرافية.
وكان الشيوخ والكبار في القرى يحدثوننا ًفي الطفولة عن
القرد الذي كان في الزمن القديم إنسانًا جميال وثريًا ،لكنه
ُ
يعط
تجبر ولم يشكر الله على نعمته فلم يعن محتاجًا ولم ِ
جائعًا أو جارًا ،فعاقبه الله ومسخه قردًا كما سيعاقب األثرياء
الذين ال يعينون الفقراء واملحتاجني وال يعرفون أن الله منحهم
كل هذا الخير لكي يمتحنهم ويرى مدى شكرهم له وتقديرهم
نعمه.
الدين والتراث الشعبي ما زاال يحرسان منظومة القيم النبيلة
التي توجه املجتمع املصري وتحميه رغم التحوالت كلها
السياسية واالقتصادية العنيفة التي شهدها هذا املجتمع
في األعوام األخيرة ،وقد أتاحت لي مهنة الصيدلة ووجودي
بني الناس سنوات طويلة فرصة أن أراهم وهم يتساندون ً
ويتعاونون رغم فقرهم ودخولهم الهزيلة لكي يجمعوا أمواال
ليس ملساعدة الفقراء واملحتاجني واملرضى فحسب ،بل لدفع
أيضًا ،من أجل الدفاع عن معتقلني
وتكليف املحامني
الكفاالت
ُ
ُ ِّ
أو مسجونني لفقت لهم تهم أو أجبروا بوسائل التعذيب
الجهنمية في أقسام الشرطة على االعتراف بارتكاب جرائم ال
عالقة لهم بها وال يعرفون عنها شيئًا.
هذا التكافل ويبلغ ذروته في شهر رمضان املعظم
ويتجلى ً
متخذًا أشكاال ومظاهر عدة منها موائد الرحمن لإلفطار
التي تقام في الشوارع ملساندة املحتاجني والعاطلني وصغار
املوظفني وعابري السبيل .وقد ظهرت هذه املوائد قبل ربع
قرن ثم انتشرت وصارت ملمحًا رمضانيًا يرصده ويشيد به
الجميع .إضافة إلى هذه املوائد هناك املساعدات التي تقدم
لألسر في شهر رمضان ومعظمها مواد غذائية وتموينية
يتبرع بها قادرون وتوزعها جمعيات أهلية ومساجد.
تلك الجمعيات تستأثر بثقة املواطنني ،وبالنصيب األكبر من
أموال زكاتهم وصدقاتهم ،رغم االعالنات الكثيفة التي تبثها
مشيخة األزهر وجهات رسمية أخرى عن استعدادها لتسلم
زكاة املواطنني وتبرعاتهم وتوزيعها على املحتاجني والفقراء.
ففي دراسة أجراها مركز «صالح كامل االقتصادي» بجامعة
ُاألزهر ،واستند فيها إلى تقارير الجهاز املركزي للمحاسبات،
قدر حجم زكاة املصريني وتبرعاتهم بنحو  17مليار جنيه
سنويًا ،أي ما يوازي نحو  3مليارات دوالر أميركي ،تجمعها
جمعيات أهلية وال يصب في الجهات الرسمية سوى النزر
الضئيل.
وهذا املبلغ الكبير ،أخذ يلعب ،على مدار العقدين األخيرين،
برأس الحكومة ويدفعها إلى «التحرش» الدائم بهذه الجمعيات
والسعي بالسبل جميعها إلى وضع يدها على هذه األموال
لدعم محدودي الدخل .وبالطبع ال
بزعم إقامة مشروعات ً
يثق الناس كثيرًا ،وال قليال ،بحكومة تخصصت في هدم
املشاريع وبيع كل شيء .وال سيما أن كبار املسؤولني يتحدثون
ليل نهار ،ومنذ أكثر من عشرين عامًا ،عن دعمهم الفقراء
ومحدودي الدخل ،وهو الدعم الذي تمخض عن توحش الغالء
والفساد وتصاعد املعاناة وتفاقم أزمة البطالة التي انتحر
بسببها كثيرون في العام ًاملاضي.
وأظننا نواجه اآلن سؤاال صعبًا ،وهو إلى متى تستطيع
الجهود الشعبية والتقاليد النبيلة املحافظة على سالمة
املجتمع وتوازناته بينما تعمد الدولة إلى اإلفقار املتواصل
ألغلبية املواطنني بسياساتها االقتصادية ناسية أن هذا
اإلفقار يضاعف باستمرار أعداد العاجزين واملحتاجني ويشل
بالتالي فاعلية التكافل والقيم النبيلة األخرى جميعها التي
تحمي املجتمع والنظام نفسه وتساعده على البقاء؟!
* كاتب وشاعر مصري

* األمني العام ملنتدى الحوار العربي  -اإليراني

رزان زيتونة *
وحدات متعددة ...سجن واحد
ً
«موحدة» بالقوة واإلكراه ،سلطويا
وحدة ًوطنية ً
أو دينيا أو طائفيا ،غير نابعة من ثقافة االختالف
وقبول اآلخر والحرية ،وما الوحدة الوطنية بغير
تشعر
ذلك؟ وليست نابعة من الثقة بالنفس بحيث ً
الخريف ،وهي أخيرا،
بالتهديد عند أولى نسمات
ً
ليست «وطنية» ألنها تنبثق أساسا عن السلطوي أو
البروفيسور أو األهلي ،بدل أن تشكل مظلة لكل ما
سبق.

إل � ��ى ال �ب ��روف �ي �س ��ور ع� � ��ارف دل �ي �ل��ة ف ��ي خ ��ري ��ف س�ج�ن��ه
السادس...
ال راب �ط��ة ت�ج�م��ع ال�ب��روف�ي�س��ور ع ��ارف دل�ي�ل��ة بمسلسل
«للخطايا ثمن» ،باستثناء «الوحدة الوطنية» التي جار
ُ
عليها االثنان في ما زعم.
ُ
في مثل هذه األيام قبل سنوات ست ،غيب البروفيسور
ع� ��ارف دل�ي �ل��ة ف��ي م�ع�ت�ق�ل��ه ،وح �ك��م ع�ل�ي��ه ب��ال�س�ج��ن عشر
سنوات ،كان الوقت في الخريف تقريبًا ،اقتضى تغييب
البروفيسور حفاظًا على ربيع «الوحدة الوطنية» .قالوا
وقتها ،إن الخريف الدمشقي ،ال يأتلف مع مفردات الحرية
لسبب ما!
في مثل هذه األيام قبل سنوات ست ،كان العالم مصدومًا
ب�ج�ن��ون اإلره ��اب وأه��وال��ه .ف��ي س��وري��ة ،ك�ن��ا ن��راق��ب مثل
املاليني نشرات األخبار هنا وهناك ،وال نصدق ما يسوقه
امل�ح�ل�ل��ون ،ب��أن زم��ن م��ا ب�ع��د ال �ح��ادي ع�ش��ر م��ن سبتمبر
هو غير ما قبله .على األقل فهذه املعادلة ال تنطبق على
الزمن السوري املتكلس ،أمثلة كثيرة بينت بعد ذلك ،أنها
ال تنطبق على عاملنا ال�ع��رب��ي ك�ك��ل ،ف�ـ «ث��واب�ت�ن��ا» عصية
على التغيير.
قبل الحادي عشر من سبتمبر ،كان الخريف يطرق أبواب
د م�ش��ق الصيفية بصعوبة .خ��ر ي��ف الحنني و ب��رد الليل

يمحوهما لظى النهار .الشجر نحو الذهبي والرحيل،
والذاكرة تتقمص نفسها في جميع أطوارها ،وكأن الوقت
ضد نفسه إال على عتبات هذا الشهر الحالم.
خريف ذلك ًالعام دخل دمشق – كما اعتاد أن يفعل منذ
عقود -متسلال من نوافذ الزنازين ،مارًا بأحالم املسجونني
السجانني .اكتمل وصوله ،مثخنًا بذاكرة األل��م،
وأوه��ام
ً
متعبًا وعليال ،من ماض يكرر نفسه في حاضر يشبه أمسه
القبيح .اكتمل وصوله بعشرة مثقفني ومبدعني أودعوه
بصماتهم من زنازين سجنهم .أول حراك سوري ثقافي
وسياسي من نوعه منذ سنوات مديدة ،انتهى في ذلك
البروفيسور دليلة أحد أبرز
الخريف باعتقال أبرز رموزه.
ُ
رجاالت االقتصاد في سورية ،الذي «نحيي» اليوم ذكرى
اعتقاله ،هو أحدهم.
ليس في قصة الخريف الدمشقي ذاك ما يفاجئ .محظوظ
من الت��زال لديه القدرة على الدهشة ،أصبحنا مبرمجني
على الخريفات املتتالية ،لكن بغير أن نتآلف معها .تتشابه
القصص إلى حد التطابق ،وال تفقد بريق قهرها .ال فرق
بني فالنة فقدت وحيدها قبل عقدين أو أكثر ،وفالنة اعتقل
ول��ده��ا منذ أش�ه��ر أو س�ن��وات قريبة ،التفاصيل امل��روي��ة
تختلف ،وجه االبن ،رائحته في ثياب والدته ،شكل دمعها
أو ل��ون��ه ،كيف ت�ت��ذك��ره أو تلفظ ح��روف اس�م��ه ،الخريف

ال يختلف ،انتظار ي��ؤس��س الن�ت�ظ��ار ،س�ج��ون ال تنطفئ
ظلماتها ،و«رت��م» رتيب من تهم تهديد الوحدة الوطنية
وإثارة النعرات الطائفية ونشر األخبار الكاذبة!
أتقنا ببراعة خالل السنوات الست املاضية ،بناء قوائم
بأسماء املعتقلني ،لكل معتقل رقمه املتسلسل في سجنه،
ومثله ف��ي ق��وائ��م املنظمات الحقوقية .بعدد االعتقاالت
زيادة أو نقصانًا نقيس حجم االنفراجات أو االختناقات
السياسية الداخلية .وعلى وتيرتها ،تسير همة العمل
ال �ع��ام ص �ع��ودًا أو ه�ب��وط��ًا ،وك��أن�ن��ا ون�ح��ن «أح � ��رار» بتنا
مربوطني من «حريتنا» بعجلة االعتقال وطواحني «الوحدة
الوطنية» املهددة.
ول �ط��امل��ا ت �س��اء ل��ت ،إل ��ى أي ح��د ه��ي م��زع��زع��ة ث��واب�ت�ن��ا
وم�ج��زأة وحدتنا ك��ي نخاف عليها م��ن كلمة أو موقف،
وإذا كانت على ه��ذا التهلهل فلماذا ال تدخل إل��ى غرفة
اإلنعاش؟ وإذا لم تكن كذلك ،فلماذا ال تمنح فرصة لتثبت
صمودها أ م��ام م��ن يتهمون بزعزعتها بهرطقاتهم عن
الحرية والديموقراطية؟
األسئلة ذاتها مرت في ذهني عندما أذيع نبأ وقف عرض
مسلسل «للخطايا ث�م��ن» ،للمعترضني عليه أسبابهم،
فهو يهدد «الوحدة الوطنية» إياها ،التي تحمل معاني
وتأويالت مختلفة على امتداد عاملنا العربي ،من طائفة

إلى طائفة ومن نظام سياسي إلى نظام ،حتى إذا جمعنا
«الوحدات الوطنية» املتنافرة في معانيها بني علمانيني
وإس�لام�ي�ين ودي�م��وق��راط�ي�ين ومستبدين ،فإننا نحصل
على الهامش صفر الذي يمكن من خالله للفكر أن ينتج
ولإلبداع أن يتحرك.
وللخريف وجهه اآلخر ،وحدة وطنية «موحدة» بالقوة
واإلكراه ،سلطويًا أو دينيًا أو طائفيًا ،غير نابعة من ثقافة
االخ�ت�لاف وقبول اآلخ��ر والحرية ،وم��ا ال��وح��دة الوطنية
بغير ذلك؟ وليست نابعة من الثقة بالنفس بحيث تشعر
بالتهديد عند أولى نسمات الخريف ،وهي أخيرًا ،ليست
«وطنية» ألنها تنبثق أساسًا من السلطوي أو الطائفي أو
األهلي ،بدل أن تشكل مظلة لكل ما سبق.
باملناسبة ،ال البيانات وال االجتماعات وال املنظمات
وال األحزاب ،استطاعت أن تجمع ما بدده حماة «الوحدة
الوطنية» ،لألسف ،وحده خريف السجون ّلم الجرح على
الجرح ،وقرب مسافات كانت تبدو ال متناهية في بعدها،
وح��ده قفز من فوق تناقضات االيديولوجيا وردم جزءًا
من الهوة الساحقة بني نخب معزولة وبسطاء مهمشني،
«الوحدة الوطنية» تشهد ضد ذاتها!
* كاتبة سورية

الرواق

10
العدد  / 91الجمعة  14سبتمبر 2007م  2 /رمضان 1428هـ

ّ
لذة الدنيا

الساحة

الروضة

مشاهد مجزوءة
من ذاكرة القرية
عيدان الكناني
آه ...ك���ـ���م ف��ي��ـ��ن��ي ل��ـ��م��ـ��ـ��ا ق��ـ��ـ��ب��ـ��ـ��ل ت��ـ��ك��ـ��وي��ن��ي ح��ن��ي��ـ��ـ��ن
ص����رت أن����ا ال���ل���ي ع����اش م���ا ق��ب��ل ت��ك��ـ��ـ��وي��ن��ه حي ـ ــاه
ع��ش��ق��ي أك��ب��ـ��ـ��ـ��ر م����ن ح���ـ���ـ���دود ال���ت���أم���ل ف����ي ال��ي��ق��ي��ـ��ن
ع��ش��ق س��م��ع��ي (ل��ل��غ��ط��اري��ف) م���ن ذي��ـ��ـ��ـ��ك ال��ش��ف��ـ��ـ��اه
ي�����وم ك���ـ���ان���ت ه��ي��ب��ـ��ـ��ة ال���س���اح���ة م����ن ل��ـ��ـ��ـ��ـ��وز ٍ وت��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ن
ي���ـ���ـ���وم ك��ـ��ـ��ان��ت ت��رس��ـ��ـ��م ال��ن��ـ��ـ��ـ��ار أص��اب��ع��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا دف��ـ��ـ��ـ��اه
�������اب ...وط�ي�ن
األم�������ل :ب���ي ٍ���ت م����ن أح������ج������ار ...وأخ�������ش ٍ
وال��ف��ـ��ـ��رح :ف���ي ح��ض��رة ال���ج���ار ب��أح��ض��ـ��ـ��ان��ه عش ــاه
ي�����وم ت���اخ���ذ (خ���ب���ـ���زة ال���ب���ي���ت) ش��ك��ـ��ل ال��ج��ال��س��ي��ـ��ـ��ن
ب��ي��ـ��ن��ـ��ن��ـ��ا ال���ج���ي���ـ���ران ح��ت��ى (ال���ش���ق���ي���ق) أب���ـ���دى غ��ـ�لاه
ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادرًا م��ـ��ـ��ا ي��ع��ط��ي ال��ـ��ـ��ـ��ج��وع ف��رص��ـ��ـ��ة الع��ب��ـ��ي��ـ��ـ��ن
وان ل��ـ��ع��ب��ن��ـ��ـ��ا ن��ل��ع��ب (ال ِّ���ط���ي���ش) ب��ـ��ـ��ـ��أق��ـ��ـ��دام ٍ ح��ف��ـ��ـ��ـ��اه
ف���ي ض��ج��ي��ج ال��ب��ي��ت (م����ه����راس) ن��س��م��ع ل��ـ��ه رن��ي��ـ��ـ��ن
واس����ت����م ّ����دت (رك����ـ����ـ����وة) ال��ط��ف��ـ��ـ��ل ه���ـ���ـ ّ���زه م��ـ��ـ��ن ب��ك��ـ��ـ��اه
امل����ح����ب����ة :ج��ل��ج��ل��ة ع��ق��ـ��ـ��د ص���ـ���ـ���ـ���در ام������ي (ل��ج��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ن)
واح���ت���دم ف���ي ن���ظ���رة ال��ش��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ة ت��ل��وي��ح��ـ��ـ��ـ��ة عصـ ــاه
ك�����ان ي��ح��م��ل ج���ـ���ان���ب ال��ب��ي��ـ��ـ��ت (ق���ـ���ـ���در وط���اس���ت�ي�ن)
ك�����ان ي��م��س��ك رك�����ن ذا ال���ب���ي���ت (م���س���ح���ـ���اة) ان��ت��ـ��ب��ـ��اه
(ال���خ���ص���ف) ي��س��ه��ـ��ـ��ر ي��ش��خ��ب��ط خ��ـ��ـ��دود النايمـيــن
و(ال���س���ـ���ـ���ـ���راج) امل��ش��ت��ع��ـ��ـ��ل ي��ـ��ن��ـ��ت��ـ��ظ��ر ل��وح��ـ��ـ��ـ��ة م��س��ـ��ـ��ـ��اه
(ال َ���ح َ���ج ْ���ل) ي��ط��رب ص��ب��ـ��ـ��اح��ات ن��ـ��ـ��اس ٍ ص��ارح��ي��ـ��ـ��ن
ك��ـ��ـ��ـ��ل ص��ب��ـ��ـ��ح ٍ ف���ي وج���ـ���ـ���وه ال��ب��ش��ـ��ـ��ر ت��ل��ق��ى رض��ـ��ـ��ـ��اه
ق��ـ��ـ��ري��ـ��ت��ي م��ـ��ـ��ا ح���ـ���ـ ّ���ل وق���ـ���ـ���ت( ال���ص���ـ���ـ���رام) إال ي��ـ��ب��ـ��ـ��ي��ـ��ن
���ص (وال����رك����اي����ب) غ���ـ���ـ���دت ت��س��م��ـ��ع غ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��اه
ك����ل ش���خ ٍ
ي�����وم ح ّ���ن���ت أودي��ـ��ـ��ت��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��ا ل���ـ���ـ (ق��رب��ـ��ـ��ـ��ـ��ة) م����ن ي��ـ��ـ��دي��ـ��ـ��ـ��ن
اخ���ت���ل���ـ���ط ه���ـ���ـ���ـ���رج ال��ص��ب��ـ��ـ��اي��ـ��ـ��ـ��ا ب��ت��ـ��ـ��رح��ي��ـ��ب امل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��اه
ي�����وم ك�����ان ال���ك���ح���ل ي���ه���ـ���ـ���دي م���ع���ان���ات���ي ل���ـ���ـ���ـ (ع���ـ���ـ�ي�ن)
ث���وب���ه���ا( امل���ح���ب���وك) و(غ���ـ���ـ���ـ���ـ���راز) ي��وص��ل��ن��ي ش��ـ��ـ��ـ��ذاه
ص��ـ��ـ��ـ��ادق��ـ��ـ��ـ��ة ت��ش��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ه أذان ال��ف��ج��ـ��ـ��ـ��ر (ال����ل����ه ي��ع��ي��ـ��ـ��ن)
ك����ان����ت أغ��������زر م�����ن ه����ط����ول امل����ط����ر ذي�������ك ال���ج���ب���ـ���ـ���اه
ي���ـ���ـ���وم ك���ـ���ان ال��ع��ي��ـ��ـ��ـ��د ي��ش��ب��ـ��ـ��ه ك��ف��ـ��ـ��ـ��وف ال��راح��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ن
ي�����وم ك�����ان ال��ع��ي��ـ��ـ��ـ��د ي��ش��ب��ـ��ـ��ـ��ه ألح��م��ـ��ـ��ـ��د ف����ي ص��ب��ـ��ـ��ـ��اه
غ���ـ���ادرت���ـ���ن���ـ���ا ذي����ـ����ك االي�����ـ�����ـّ�����ام (م���ـ���س���ـ���ـ���راب ٍ ) ح��ـ��زي��ـ��ن
وان��ـ��ج��ب��ـ��ت��ـ��ن��ـ��ـ��ا ه���ـ���ـ���ذي األي���ـ���ـ���ـ���ـ���ام خ ّ��ل��ـ��ت��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ع��ـ��ـ��ـ��ـ��راه
دام م���ا ف���ي ال��س��ال��ف��ة ن���اس تجمع ــها (ال��ج��ري��ـ��ـ��ن)
دام م��ـ��ـ��ا ف����ي األرض م��وض��ـ��ـ��ع ل��س��ج��ـ��ـ��ادة ص��ـ��ـ�لاه
دام م���ـ���ا ف����ي ط��ع��ـ��م م��ش��ـ��روب��ـ��ن��ـ��ـ��ا ج�����دي (ح��س��ي��ـ��ـ��ن)
دام م����ا ف����ي دن����دن����ة (ف���اط���م���ـ���ة) ص��ـ��ـ��ـ��وت ال��رح��ـ��ـ��ـ��اه
دام م���ـ���ا ف����ي ذا ال���زم���ـ���ـ���ن غ��ي��ـ��ـ��ر غ��رب��ـ��ـ��ة س��ـ��ـ��اك��ن��ي��ـ��ـ��ـ��ن
م���ا أس��ـ��ـ ّ��م��ـ��ـ��ي ق��ري��ـ��ـ ٍ��ة ع��ش��ت أن��ـ��ـ��ـ��ا ف��ي��ه��ـ��ـ��ـ��ا (ال��ح��ـ��ـ�لاه)

حاول ما توادعني !!
سعد الجميلي
ال أ ص�������������رت ا س��������و ل��������ف د خ�����ي�����ل�����ك ال ت���ق���ا ط���ع���ن���ي
ودي ا ق�����������������ول ا ل�����������ك�����ل�����ام ا ل���������ل���������ي ع�������ل�������ى ب�����ا ل�����ـ�����ي
ه����������ي ف���������رص���������ة ج�������اب�������ت�������ك واب����������ي����������ك ت����س����م����ع����ن����ي
م��������ان��������ي م��������ص��������دق اش����������وف����������ك ج��������ال��������س ق�����ب�����ال�����ي
إن������������س ال������������ع������������واذل ت��������ع��������ال أق���������������رب وط�����ال�����ع�����ن�����ي
اب�������ح�������ت�������ف�������ل ف��������ي��������ك الاج�������������������ل ع����������ي����������ون ع�������ذال�������ـ�������ي
ي������اس������ي������د ال������ح������س������ن ي������������وم ال��������ح��������ظ ط�����اوع�����ن�����ـ�����ي
ش������������ف ن��������ظ��������رت��������ي ك������������ن م����������اغ����������ي����������رك ي����������ورال����������ي
ي�����������ا ف�������رح�������ت�������ي ف�������ي�������ك رغ��������������م ان��������������ك ت�����ل�����وع�����ن�����ـ�����ي
ط�������ي�������ر ال����������س����������ع����������اده ع�������ل�������ى ل������ق������ي������ـ������اك غ�����ن�����ال�����ـ�����ي
ي�������م�������ك ب�������ح�������ر ع���������ات���������ي االش������������������������واق ي�����دف�����ع�����ن�����ـ�����ي
اب���������ي���������ك ب������������������أول رب�������ي�������ع�������ك ح������ل������م������ـ������ي ال������غ������ال������ـ������ي
��������ب��������س��������ك ت��������ـ��������اج ال��������غ����ل���ا ي����ع����ن����ـ����ي
ي������ع������ن������ي اب�������������ا ال ّ
و ب�������������ا ا ك�������ت�������ب�������ك ع��������م��������ري االول م����������ع ا ل�����ت�����ا ل�����ـ�����ي
ح�������ب�������ك م����������ن آخ�������������رع�������������روق ال�������ق�������ل�������ب ش����ال����ع����ن����ي
س���������������وى ب������ن������ف������س������ي س�����������واي�����������ا م��������ال��������ه��������ا وال��������ـ��������ي
ط�����������اري�����������ك الم���������������ر ع���������ن���������دال���������ن���������اس ي�����وج�����ع�����ن�����ـ�����ي
أدورك ب������ي������ن������ه������ـ������م وا ل������������ق������������ـ������������اك ت�������ب�������را ل�������ـ�������ي
ل���������و ر ح������������ت آل خ������������ر ح������������دود األرض ت���ت���ب���ع���ن���ي
م�������س�������اف�������ة ال���������ح���������ب دون�����������������ك ت������ق������ص������ر ح�����ب�����ال�����ـ�����ي
ب��������س ان����������ت ال اق�����ف�����ي�����ت ح�������������اول م��������ا ت�����وادع�����ن�����ي
أخ���������������اف ال أب������ط������ي������ت ت�����ك�����ت�����ب ق������ص������ة ه����ب����ال����ـ����ي

ٌ
جميل كعادته ...منذ عرفته يعشق الجمال ويحترم شعره ،كان مبدعا
وفنانا بكل لحظاته ...حتى بالتزامه الديني كان أبعد ما يكون عن
التطرف ...ولم ينس رسالته األسمى ،ان يوصل الحب والصفاء الى
الجميع ...بدر الحمد صديق أعتز بصداقته ومعرفته ...واألهم انه شاعر
مهم ...يجب ان يلقى منا كل االهتمام واالحترام« ...بو ناصر» خص
الرواق بقصائد لم تنشر سوف ننشرها تباعًا.

الكالم عن الحب!
محمد صالح الحربي
()1
للقصائد العاطفية ،أو لنقل الغزلية
هكذا ليفهموننا غيمها ،ومطرها الذي
يظل ي��داه��م ج��دب ال���روح م��ن حيث ال
يتوقع ،وقد يفعل فعلته المعتبرة كما
هو المطر الذي تجود به غيمة في كبد
سماء الحقيقة.
ل��ل��ق��ص��ائ��د ال���ع���اط���ف���ي���ة ه��ف��ه��ف��ات��ه��ا
ال����ع����ط����رة وه������ي ال����ت����ي ت����أت����ي أح���ي���ان���ا
كنسائم مضمخة بعطر يقطره القلب
من خمائل ورود العاطفة.
للقصائد العاطفية ،تظل حاجتنا
قائمة ومستديمة ،وال ينكر ذلك إال من
ينكر قلبه ،فكيف ينكر إنسانيته ؟!

()2
ول��ك��ن ت��ع��ال��وا ق��ل ً
��ي�لا نتأملها ،تلك
القصيدة العاطفية ،التي تكاد تكون
هي سيدة المكان والموقف ،والقائمة
على عرش الشعر المحكي -أتفق بهذه
التسمية (المحكي) مع إبراهيم الوافي،
إذ هي أدق وأص��وب -والتي تشعرني
أحيانا كثيرة انها تأتي كشخص ما،
يرتدي معطفا كبيرا ذا جيوب كثيرة
مملؤة بأشياء على شكل أكاذيب...
إنها ليست القصيدة العاطفية التي
ت��ق��ول ل��ك ب��ص��راح��ة ودق���ة إن��ه��ا كتبت
ب��واس��ط��ة ال��ق��ل��ب ،وب��ال��ت��ال��ي ب��واس��ط��ة
الحب ...كتلك القصائد التي نحتاجها،
ولكن منذ ان تقع عينك على مطلعها
المنطفئ البائس تشير لك أن تتركها
و ش��أ ن��ه��ا ،منطوية ع��ل��ى تجويفاتها
ال��م��ظ��ل��م��ة ،وك��أن��ه��ا ت��ق��ول «م����اذا تريد
مني؟ الحب ،فاقد الشيء ال يعطيه!».

()3
وه���ذا ال��ك�لام ل��ي��س ج���دي ً
���دا ،أعني
الحديث عن القصيدة الغزلية الهزيلة

قطعة
جسد
سالم حمود العطوي
نفترش بعض أجزائنا
ونلتحف صمت املكان!
ونرحل بعيد...
وننتمي...
للطني...
وعناق اليدين!
كل ما جيت أنتهي
عشتك بداية!
يا بعيدة!
ما نبي همس وكالم...
ُجل ما نحتاج له
قطعة جسد!
أقــربي خلـي الســالم يلفنــي
أقربي مني كثير!
بانتمي أصغر مواطن
واسكني فيني بلد!

التي تكتب لمجرد ان تكتب ،كيفما
ّ
وتفتق
ات��ف��ق ذه��ن ال��ش��اع��ر الشعبي
ع���ن ال ش����يء اال م��ج��رد ال���وج���ود في
ال��س��رب ال��م��زدح��م ،ل��ك��ن ال��ح��ال التي
ك�����ان ع��ل��ي��ه األم������ر ق���ب���ل س��ن��ي��ن ع����دة،
ك��ان من المفترض ،في ت��ص��وري ،ان
يتغير شيئا م��ا  ،اس��ت��ن ً
��ادا ع��ل��ى ما
يفترض ان يكون قد تغير من ثقافة
ومكتسبات ومعرفة ووجدان وأشياء
ال���ش���اع���ر ك���ل���ه���ا ،ل���ك���ن ال ،ه�����ذا ال����ذي
ً
افتراضيا ،ألن الشاعر
يفترض ،ظل
الشعبي -على
األغلب -ال يزال يرد المصادر نفسها
ال���ت���ي ك�����ان ي����رده����ا ش���اع���ر ال��ق��ص��ي��دة
ال��ش��ف��ه��ي��ة ،ب��ال��ن��ه��ج ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ب��ائ��د
ن��ف��س��ه ،ب�ل�ا ث��ق��اف��ة ف��ك��ري��ة ووج��دان��ي��ة
معاصرة .ومن المؤكد انني استثني
كل الشعراء الموهوبين من التمثل في
هذه القضية.

()4
ال ي��س��ت��ط��ي��ع أح����د أن ي��م��ن��ع أح���دا
ع���ن ال��ك��ت��اب��ة ،وال��ك��ت��اب��ة ت��ظ��ل دائ��م ً��ا
حقا مشروعا لكل انسان ،لهذا ،فمن
غ��ي��ر ال��م��ع��ق��ول ان ن��ق��ول ل��ل��ش��ع��راء ال
تكتبوا شعر غ��زل إال وانتم تدركون
م��اه��ي��ة ال��ح��ب وال��ش��ع��ر م���ع ً���ا ،لكنني
كواحد من المتلقين أظ��ل أبحث عن
ق��ص��ي��دة ح��ب ت��ذه��ب للقلب مباشرة
عند اول فرصة لقاء  /قراءة من دون
ً
اساسا
ان تلزمني تصديقها ،وال افكر
في صدقها من عدمه ،إذ هي تتعامل
ك����وردة ت��ف��وح ع��ط ً
��را وك��غ��ي��م��ة تجود
ً
م��ط ً
تلقائيا وب�ل�ا ت��ع��ق��ي��دات .ه��ذه
��را،
القصيدة في تصوري ال تأتي إال ممن
يحترم الشعر ويحترم الحب ،لذلك
فهو ال يمكنه أن يأتي بأشياء ميتة
ليقول للقارئ« :تفضل ،هذه قصيدة
ح��ب !» ف��ي حين ان��ه��ا م��ج��رد جثمان
قصيدة حب.

بدر الحمد

محمد صالح الحربي

()5
ف����ي ق���ص���ي���دة «ورد أق������ل» ل��ل��ش��اع��ر
الكبير م��ح��م��ود دروي����ش يحمل أح��د
م��ق��اط��ع��ه��ا ع���ن���وان «أس��ت��ط��ي��ع ال��ك�لام
ع���ن ال���ح���ب» وي��ه��م��ن��ي م���ن األم�����ر ه��ذا
ً
معتقدا أن الكثيرين
العنوان بظاهره،
يستطيعون ال��ك�لام ع��ن ال��ح��ب ،ويظل
ً
بريئا من كل ما يقولون ،وهناك
الحب
الكثير من الشعراء يكتبون عن الحب
ق��ص��ائ��د ه��ي ف��ي حقيقتها «ك��ل�ام عن
الحب» كأي كالم ،والسالم !

فهد دوحان
أحالمنا أوراق...
والواقع حبر!
والشاعر اإلنسان يحرث بالقلم:
شعر وصبر!
يستنفذ الحلم األخير وما قدر يلقى
عذر...
من وين يلقى له جهة ما تنبش تراب
البالد النايمة تتوسد ذراعه وتعطيه
الظهر!
أو ت��س��ت��ث��ي��ر اآلدم�����ي�����ة ف����ي م��راح��ل��ه��ا
األخيرة فيه إلى مراحلها الصفـر...
ينسل من عينه شعاع
والحلم :من سقط المتاع
الحزن ً
جدا مستطاع...
إلى متى والحزن مزن...
وال متى هذا الفرح مجدب...
وأنا نفسي أنا ؟!
ال����م����ل����م ال����ب����اق����ي م�����ن ب��������ذور األم����ان����ي
باألراضي المقفرة
يا أرض:
كم له هالبذر؟
يا أرض:

في شرفة شاعر

الرفة

رجال مويضي
كل فتاة بأبيها معجبة ،وكذلك الزوجة إن هي أحبت زوجها ،ونجد
(بنا) اخت الشاعرة مويضي البرازية تقول مفاخرة اختها ،وذاك��رة
ّ
صفات زوجها:
���������ب���������ة ال��������ري��������ح
ش���������وق���������ي غ��������ل��������ب ش���������وق���������ك ع��������ل��������ى ه ّ
�����������ص�����������ل ٍ ف������������خ������������ر ال��������������ك��������������رم وال��������ش��������ج��������اع��������ة
وم�����������ح ّ
���������������������ل ي���������������������وم ٍ م�����������ش�����������اوي�����������ح
رك��������������������������اب زوج��������������������������ي ك ّ
��������������ك��������������وا ع��������ل��������ي��������ه ال�������ج�������م�������اع�������ة
وال�����������������������ى ل���������ف���������ى ص ّ
ي��������ال��������ب��������ي��������ض ش�����������وم�����������ن ل�����������ل�����������رج�����������ال امل�������ف�������ال�������ي�������ح
ال ت����������ق����������رب����������ن راع�����������������������ي ال����������������������������ردى وال�����������دن�����������اع�����������ة
لكن ملويضي نظرية غريبة في اختيار ال��زوج املناسب ،فهي تريد
الرجل الضعيف الذي تتمكن من السيطرة عليه ،وتقول:
��������ن��������ي��������ن��������ي رج�������������������������ال ال��������ش��������ج��������اع��������ة
ن���������ف���������س���������ي ت��������م ّ
ود ي ب�����������ه�����������م م�����������ي�����������ر ا مل�����������ن�����������ا ع�����������ي�����������ر ص������ل������ف���ي��ن
ّ
�������������ف�������������ي م��������س��������ي��������ك����ي���ن ٍ ب����������������وس����������������ط ال��������ج��������م��������اع��������ة
ش ّ
ي�����������رع�����������ى غ�������ن�������م�������ه�������م وال����������ب����������ه����������م وال���������ب���������ع���������اري���������ن
وا ل�����������������������������ى ن�����������������زر ت�����������������ه راح ق����������ل����������ب����������ه ر ع������������ا ع������������ة
ي����������ق����������ول ي�����������ا ه����������ا ف����������ي ا ل��������ح��������ش��������ا وش ت�������ر ي�������د ي�������ن
وان ق�������ل�������ت ل�����������ه ه��������������ات ا ل�������ح�������ط�������ب ق��������������ال ط������ا ع������ة
���������������ج���������������ل ع��������ل��������ي��������ن��������ا ب������������ال������������ق������������در وامل���������������واع�������ي�������ن
وع ّ
��������������دة ف������������������ي ذراع������������������������ه
ت
��������������
ش
��������������
ل������������������و اض������������������رب������������������ه م
ٍ
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إشراف :نايف الحربي

حقق الشاعر نمر منور السحيمي،
رحمه الله ،قبل وفاته ،حضورًا الفتًا
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ن��ص��وص��ه ال��ش��ع��ري��ة
التي نشرت في عدد من املطبوعات
والصفحات الشعبية ،وك��ان الحس
اإلنساني في أغلب تلك النصوص
واض��ح��ًا مما جعل األم���ر ي��ب��دو كما
لو ك��ان بصمة خاصة في كثير من
شعره ،وح�ين شاعت له بعد وفاته
قصيدة يرثي بها نفسه ،عاد بعض
املهتمني بشعره لتلمس ذلك الجانب
أكثر ،ولعل إشارته للناس في النص
ال��ت��ال��ي ال���ذي ن��خ��ت��اره ل��ه ه��و ملمح
لذلك الحس حيث لم يغب حتى في
شعره الغزلي...

ت������������������رى ل������������������ذة ال������������دن������������ي������������ا ،وأن�����������������������ا م���������س���������اف���������ر ل������ح������ال������ي
أه��������ي��������ج��������ن ،وإل�����������������ى ط��������������ال ال���������ط���������ري���������ق ،ال��������ع��������ل��������وم ت�����زي�����ن
أس����������ول����������ف ع�������ل�������ى ن�������ف�������س�������ي ،وك�������ث�������ي�������ر ال���������ل���������ي ف����������ي ب�����ال�����ي
م�����������ن أي�������������������ام وش�������������ه�������������ور ،وع����������ل����������ى ال�����������ب�����������ال ه�����������م س����ن����ي����ن
أع���������ش���������ق ال���������س���������ف���������ر ،وأرك����������������������ب ع��������ل��������ى م���������وج���������ه ال������ع������ال������ي
وأف�����������������ل ال�������������ش�������������راع ،وم�������������ا ن���������ش���������دت ال���������ه���������ب���������وب :م�����ن�����ي�����ن؟
وأن�����������������������ا ك��������������ل م��������������ا ه��������������ب ال��������������ه��������������وى ط������������اح������������ت ح������ب������ال������ي
وال ع��������ن��������دي أغ��������ل��������ى م����������ن ال�����������ري�����������اض وم�������������ن ال�����ب�����ح�����ري�����ن
وط�����������������ن غ�������������ال�������������ي ،وي���������م���������ك���������ن وط�����������������ن ك�����������������ان ب�������������ه غ�������ال�������ي
ع��������ل��������ى ك������������ل ح����������������ال أك��������������������ره م��������ن��������اق��������ي��������د :راي��������������������ح وي������������ن؟
ن���������ع���������م ودي ل���������ي���������ا ر ح������������������ت م��������������ا ب���������ح���������ت ب���������أ ح���������وا ل���������ي
وإ ل�������������������ى ج��������ي��������ت ودي ت������ن������ط������ف������ي ش�������ع�������ل�������ة ا ل�����ت�����خ�����م�����ي�����ن
وش ا ل���������ل���������ي ت������ب������ي������ه ا ل������������ن������������اس؟ وش خ�����������ص ع���������ذا ل���������ي؟
ك������ل�����ام ال������ب������ش������ر ف���������ي ب������ع������ض األح������������ي������������ان ،م������������������ر ...وش�����ي�����ن
ت��������ع��������ب ه����������������ذي ال�����������دن�����������ي�����������ا ،وأن��������������������ا ال������������خ������������وف ي�������ب�������رال�������ي
م���������ن ال�����������ل�����������ه ...وال�����ت�����ق�����ص�����ي�����ر ف���������ـ أم�����������ر م���������ن أم��������������ور ال������دي������ن
وأن����������������ا س�������ج�������دت�������ي ل��������ل��������رب ف����������ي ذا ال�������������خ������ل������ا ...ال������خ������ال������ي
ورا ج������س������ر ٍف������������ـ (ج���������������������وده) وع��������ن��������ي (خ�����������ري�����������ص) ي���م���ي���ن
ت�������������س�������������اوي ال�����������خ�����������زاي�����������ن ب���������������������أول ال�������������وق�������������ت وال���������ت���������ال���������ي
و ل���������������و رأس م������������ا ل������������ي :س��������ت��������ر و ج������������ه������������ي ،و ك����������ل����������ي د ي��������ن

)John Lewis - Shonborn (1852 - 1931

ً
انتماء أحيانا

فهد دوحان عالمة استفهام
كبيرة تمأل الساحة الشعبية
بالتعجب -حديثا في أغلب ابداعه،تقليديا في البعض اآلخر ...قرأ
التراث ّ
وألم به وقدم له الكثير...
فهد لم يقف كثيرا أمام عقدة
االبداع وااللتزام ...فاختار االبداع
النه آمن بأنه يخدم االلتزام وليس
العكس ...بهذا النص فهد
يقفز الى الوراء محتفظًا باآلتي...
يعجبني فهد كثيرا ...ويهمني
حضوره ...بحق هو يضيف الكثير
لنا ...لنقرأه بصمت.

آخر وطن

ي�����ا األرض ال���ع���ص���اف���ي���ر ال���ص���غ���ي���رة
استوحشت من نفسها
وين الشجر؟
كنت اشتعل في داخلي
كنت اشتعل وادفآ
واليوم أنا في داخلك
يمالني المنفى!
غ�������ري�������ب ...أج�������ر خ�����ط�����اي ف������ي م����دائ����ن
األسمنت
أعد العابرين بذاكرة هذي الشوارع كم
مشى فيها غريب
وهارب
ومحتاج
وطيب
وعشاق
كم اجتمع فيها الفراق؟
كم طار من جيب الوداع أوراق
طافي من الداخل...
من الخارج...
وم��ن كل الجهات اللي تحاول تنبش
ت����راب ال���ب�ل�اد ال��ن��اي��م��ة ت��ت��وس��د ذراع���ه
وتعطيه الظهر!
وأنا نفسي أنا بالرغم من كل الحذر!
ب��ع��ض ال���م�ل�ام���ح م��ال��ه��ا ص���اح���ب وال

حتى أثر...
ال ي��م��ك��ن ال��غ��ي��م ي��ت��ش��اب��ه رغ����م ت��اري��خ
المطر...
ك���م ك���ان���ت ال��ت��ن��ه��ي��دة ال���خ�ل�اص���ة ل��ه��ذا
الشعر كله وكل هذا العمر!...

فهد دوحان

لهجة ولهجة أخرى

ي�����������������ا ص����������������������������ورة ك�����������������ل م�����������������ا غ��������������ا ب��������������ت ت�����������ج�����������ي الزم
ل���������ي��������ن ت����������س����������ل����������ل ع������������ل������������ى ق����������ل����������ب����������ي وت������������������دخ������������������ل ب������ه
ت�������������وق�������������ف ع�����������ل�����������ى م���������ن���������ب���������ع ال��������������ش��������������ري��������������ان وت����������ل����������ازم
������������������و ل ب������ه
وال ت���������غ���������ل���������غ���������ل ل��������������ح��������������ج��������������را ت��������������ه ،ت������������������ج ّ
وش ف��������ي��������ك ي�����������ا ص���������اح���������ب ال�������������ص�������������ورة ت��������ق��������ل ع�����������ازم
ت�������ق�������ط�������ع م�������������ن ال���������ق���������ل���������ب م��������ع��������ل��������وق��������ه وت�������������رح�������������ل ب���������ه؟
ج������������������������ازم ع����������ل����������ى ان�������������������ك ت���������ع���������ذب���������ن���������ي وان������������������������ا ج��������������ازم
ألض��������������������������م ب�����������ل�����������س�����������م ع��������������������ذاب��������������������ك وأت�����������������������وس�����������������������ل ب�������ه
ل��������������و ق��������������ال��������������وا ان�������������������ه ش����������ك����������ى امل�����������������ه�����������������زوم ل��������ل��������ه��������ازم
�����������دخ�����������ل ب�����ه
ال��������������ن��������������اس م��������������ا ت������������ت������������رك أم�������������������ر م��������������ا ت�����������ت ّ
خ����������ل����������ك ع����������ل����������ى ك���������������ل ظ��������������������رف ال�����������������ج�����������������ازم ال������������ح������������ازم
�������������������ول ب����ه
واق����������������������رب م�����������ن ال����������ل����������ي ن����������زي����������ف ال�����������ج�����������رح ط ّ
ال ت���������ق���������ول ن������ب������ق������ى ع�������ل�������ى ه�����������ا ل��������������ح��������������ال ...م�����������و الزم
َّإن������������������������ا ن�������������ت�������������واج�������������ه ،وه��������������������م ال���������������ع���������������ام ن������������دخ������������ل ب�����ه
ت�������������������������راك وال���������������ل���������������ه ق���������س���������ي���������ت أك�������������ث�������������ر م���������������ن ال����������ل���������ازم
وي�������������ن أن�������������ت ن�����������������اوي ج���������ري���������ح ال�������ق�������ل�������ب ت���������وص���������ل ب�������ه؟

Albert Aublet 1850 -1938

المظلوم والظالم
حصة العنزي  -قطر
ً
عفوا سيدي المظلوم
من الظالم؟
ومنهو بالهوى حالم؟
وكم مرة سكتنا عن بالوينا
وكم مرة نسولف
عكس ما فينا
وال نسالم
سرينا وال وصلنا الفجر
رحلنا وال قوينا الهجر
على الهامش ندور عن
مبادينا
على الهامش ندور من يدفينا
عفوا سيدي المظلوم
من الظالم؟
تدور احداث ونتألم
نعايشها وال نسلم
يمر يومين
بس يومين ونتأقلم
طعنا ابليس بخنجرنا
بفرحة موتته حرنا
تخالفنا وتوافقنا
وتدري ليه
تمدد في مقابرنا؟
***
ً
عفوا سيدي المظلوم
من الظالم؟
فتح صدره لنا الماضي
ونبشنا في سجل فاضي
لقينا لوحة منكوبة
وطالسم من بقايا حروف
وصورة فارس مكتوف
مالمح وجهه الشاحب
تفسر ثورة الغاضب
تفسر لهجة الضميان للحاضر
فهمت الحين يا شاطر

يبقى الماضي الخالد
ويبقى الحاضر الجالد
فهمت الحين
ً
عفوا سيدي المظلوم
ً
عفوا سيدي الوالد

بغيت تنسى
فاطمة شبشوب  -المغرب
إلى بغيت وبغى قلبك يقسى
بعدما ضاق أنغامي
ورقص وهتف قدامي
تمحي وقتي وأيامي
وإال الساعة ترصي وتغير المرسى
وتبقى تضرب بالمجداف
ال راحة مني تعفيه
إلى بغيت تنسى وبغات عينك تقسى
بعدما تكحلت بنيامي
وهزت هدوبها لسهامي
رد لي راحتي وسالمي
وإال جفانك تعصى والظلمة تخصي
وتبقى تضرب بالمجداف
ال راحو تعفيه
إال ب���غ���ي���ت ت���ن���س���ى وت���م���س���ح���ن���ي م��ن
النسا
بعدما لبست سلهامي
وصلت وجلت فـ ارسامي
تحلف بحبي وهيامي
ما باقي تكسي وإال ندير عسه
نسكن في جلك قداف
ال راحه عندي تعفيها

مسفر الدوسري
إن الفن واإلبداع بشكل
عام ليسا بالضرورة
داعمين للثوابت
االجتماعية ،إنهما
أحيانا يتحركان
ضدها إما عن قصد،
أو ألنهما يعمالن
على تكوين أخالقيات
خاصة من دون
االلتفات الى الخطوط
الحمراء التي يضعها
المجتمع ،من المهم
أن نعترف أنه ليس
من مهام الفن واالبداع
االساسية تكريس
الواقع ،بل قد يكون
العكس هو االكثر
صحة ،أي إنهما غالبا
ما يحاوالن تغييره
والتمرد عليه من أجل
الوصول الى األجمل.
وللفن كما ذكرت
سابقا منطقه الخاص
ومعاييره االخالقية
التي قد تختلف عن
المعايير االخالقية
المتعارف عليها في
المجتمع بشكل عام،
فعلى سبيل المثال
يقال «أعذب الشعر...
أكذبه» ،والكذب سلوك
مرفوض اجتماعيا
ومعيب ،إال أنه يتم
تمجيده في الشعر
وتعظيمه ومنحه صفة
العذوبة!
الوفاء أيضا قد ال
يكون خصلة حميدة
في اإلبداع ...فمثال
الوفاء للسائد عن
طريق تقليده ،مسألة
ليس لها عالقة
باإلبداع بل هي على
النقيض منه!
لذا من المهم أن نرى
العمل اإلبداعي من
خالل «العين الفنية»
ال من خالل عيننا
االجتماعية ،عندها
فقط نستطيع ان
نتماهى مع هذا العمل
ونستشعر مواطن
جماله وتجلياته.

ّ
طمنيني
من يوم ماتفارقنا
ْ
رحت وضحكتي عندك
عساك مثلي
نسيتي ضحكتك ..عندي!
عساك مثلي
ّ
تغبيتي وسط صدرك
ّ
تلحفتي بهدب عينك
ّ
صكيتي الستاير زين
وحبستي أدفى أنفاسك
التاخذ آه..وال ّ
تودي.
طمنيني ..
عساك مثلي
كل ماجابوا لي طرياك..
يصحى عرس في صدري
وندا سامر
وغيمه لونها وردي
وكل ما أسمع أغنيتك
أغيب بعيد
وأعيد أيام عشناها
يوم  ..بيوم
ّ
وتمول قصايد من دفا وجدي
عسى باقي
من ذاك العمر وياك
لو لحظه
عندك..ترفض ّ
تعدي
عساك مثلي
كل ما قلت راح أنساك
كل وردة َو َله فيني
ّ
ّ
وتندي
تعطر فيك..
طمنيني..
عسى كل العمر ..ماضي
عسى كل الفرح ّ
..ودع
عسى كل السما ..شبرين
وعسى كل الشعر عندك
ما يظلل أص ــابع لهف ــتك..
بع ــدي
عساك مثلي
كل ما أسأل عي ــوني عن
عــيونك
وليلي ..عن ضوا صوتك
أو خوفي ..عن إيدينك
أبكي من حزن ّ
ردي!!
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معدل طبيعي لقيم التداول مقارنة بجلسة أمس...
والمؤشر الوزني يكسب  1.31نقطة
شهد سوق الكويت لألوراق
المالية تراجعا طفيفا وسط
تداوالت محدودة انتهت به على
ما شهده من تراجع في أول أيام
رمضان.

علي العنزي
اقفل مؤشر سوق الكويت لالوراق
المالية السعري على تراجع طفيف
بلغ  17.6نقطة عند  12,784.6نقطة،
بينما اختلف معه مؤشره الوزني
الذي سجل ارتفاعا ملحوظا بـ1.31
نقطة ليقفل  745.61نقطة بدعم من
الشراء على اسهم البنوك القيادية،
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت م�����ؤش�����رات ال��ك��م��ي��ات
متفاوتة ،في حين انخفضت معدالت
كميات االسهم المتداولة التي جاءت
قيمتها مقاربة لمعدالت جلسة امس
االول (علما بان عدد ساعات التداول
ل��ي��وم ام���س االول ك���ان  3.5س��اع��ات،
بينما ي��وم ام��س ك��ان  2.45س��اع��ة)،
حيث تداول فقط  168.343.000سهم
بقيمة  78.336.270دي��ن��ارا توزعت
على  5174صفقة ف��ق��ط ،مما يشير
ب��وض��وح ال���ي غ��ي��اب ج���زء كبير من
المتداولين والحيرة وال��ت��ردد ،وإن
م��ال��ت ال��ى ال��ش��راء ف��ي بعض اوق��ات
الجلسة.

بداية خير ورمضان غير

ارتفعت أسهم
 30شركة بينما
تراجعت أسهم 52
شركة

رغ������م م����ا ج�������اءت ع���ل���ي���ه ال��ج��ل��س��ة
م��ن ت��راج��ع ت��دري��ج��ي ت��أرج��ح معها
المؤشر مصبوغا باللون االحمر اال
انه كما هي عادته في ايام التصحيح
الطبيعية ل��م ينزلق ك��ث��ي��را ،ب��ل ظل
معظم ف��ت��رات ال��ج��ل��س��ة ب��ال��ق��رب من
نقطة اف��ت��ت��اح��ه ،وت��راج��ع تدريجيا
دون هلع ال��ى م��ا ي��ق��ارب الخمسين
ع��ن��د ق���اع���ه ال��ي��وم��ي  12748ن��ق��ط��ة،
وارتد في دقيقته االخيرة الى 12784
نقطة هي نقطة اقفاله مستردا كثيرا
م���ن ن��ق��اط��ه ال���م���ف���ق���ودة ،وق��ري��ب��ا من
مستوى  12800نقطة.
اختلط الشعور ف��ي جلسة امس
ب��ي��ن ع��م��ل��ي��ات ش����راء وت��ج��م��ي��ع على
اس��ه��م ق��ي��ادي��ة كالوطني ومشاريع
وغ���ل���وب���ل وال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي ،ب��ي��ن��م��ا
ش��ه��دت الجلسة عمليات بيع على
اس����ه����م م���ج���م���وع���ة اي����ف����ا واالس����ه����م

الشركات العشر األكثر تداوال
الرمز
اكتتاب
أرجان
الصفاة
عقار
ا صناعية
التخصيص
دولية م ا
الصفوة
جلوبل
تجارة

آخر سعر
310.0
375.0
610.0
164.0
228.0
230.0
350.0
138.0
930.0
188.0

ال��ع��ق��اري��ة ال��ص��غ��ري ،وات���ى ال��ت��وازن
من خالل تداوالت االسهم الوسطي،
حيث استمر سهم اكتتاب بالتداوالت
ال��ن��ش��ط��ة ،اي���ض���ا اس���ه���م االس��ت��ث��م��ار
االخرى وإن جاء ت جميعها بنسب
اق���ل م��م��ا ك��ان��ت عليه ف��ي الجلسات
السابقة.

أداء القطاعات
ارت���ف���ع���ت اس���ه���م م��ع��ظ��م ال��ب��ن��وك
ام��س راف��ع��ة مؤشر القطاع ب���ـ115.3
ن��ق��ط��ة وب����ت����داوالت ج��ي��دة ق���ارب���ت 7
م�لاي��ي��ن س���ه���م ،ك���ان���ت اغ��ل��ب��ه��ا على
ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي اس��ت��ب��اق��ا لجمعيته
العمومية غير العادية ،والتي سيقر
بها زيادة رأسماله ،بينما جاء الدعم
االخر من البنوك االسالمية الثالثة
ا ل��ت��ي نشطت ا م��س مقفلة جميعها
على ارتفاع.
اقفل قطاع االستثمار على ارتفاع
م���ح���دود ب�������ـ 12.9ن��ق��ط��ة وب����ت����داوالت
جيدة نسبيا قياسيا على تداوالت
ال���س���وق ب��ل��غ��ت  63.5م��ل��ي��ون س��ه��م،
كانت انشط اسهمه اكتتاب وغلوبل
وع���������ارف واس����ت����ث����م����ارات ص��ن��اع��ي��ة

التغيير
+5.0
+15.0
0.0
-2.0
+6.0
+6.0
-10.0
-2.0
+30.0
+2.0

وم����ش����اري����ع واق���ف���ل���ت اغ���ل���ب���ه���ا ع��ل��ى
ارتفاعات جيدة.
ب��ت��أث��ي��ر م���ن ج��ن��ي االرب�������اح على
معظم اسهمه الصغرى تراجع قطاع
العقار بـ 41نقطة وبتداول  47مليون
سهم حاز سهم االرجان نسبة %25
ارتفع على اثرها ب��ـ 15فلسا ،بينما
تراجعت معظم اسهم القطاع بنسب
محدودة.
ق���ط���اع ال���ص���ن���اع���ة ت����راج����ع اي��ض��ا
بـ 52.1ولكن على وقع تداول محدود
فقط  8ماليين سهم تراجعت على
اث��ره معظم اسهم القطاع عدا سهم
ك����اب��ل�ات ال������ذي ارت����ف����ع ب������ـ 40ف��ل��س��ا،
ب���ي���ن���م���ا ت����راج����ع����ت اس����ه����م ب���وب���ي���ان
بتروكيماويات والقرين والصناعات
الوطنية والوطنية م ب بمقدار وحدة
واحدة فقط.
ق��ط��اع ال��خ��دم��ات ت��راج��ع نقطتين
ف����ق����ط وب��������ت��������داوالت ج����ي����دة ن��س��ب��ي��ا
قاربت  35مليون سهم ،برزت اسهم
ج���دي���دة ف���ي ق���ي���ادة ن���ش���اط ال��ق��ط��اع
كالتخصيص واالولى وقود وحياة
ك���وم اق��ف��ل��ت جميعها ع��ل��ى ارت��ف��اع،
بينما سجل سهم المستقبل ارتفاعا
بالحد االعلى.

الكميه املتداوله
13,890,000
11,820,000
7,270,000
7,060,000
6,340,000
6,200,000
5,210,000
5,060,000
4,865,000
4,560,000
وب������ت������داوالت م�����ح�����دودة ل��ل��غ��اي��ة
وب���ـ 600ال��ف سهم فقط ارتفع قطاع
االغ���ذي���ة ب�����ـ 4.6ن��ق��اط ك��ان��ت اغلبها
على سهم دان���ة ال���ذي اق��ف��ل مرتفعا
بوحدة فقط.
س��ج��ل ق��ط��اع غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي اكبر
ال��ت��راج��ع��ات ب�����ـ 52.8نقطة وب��ت��داول
 6.7م�ل�اي���ي���ن س���ه���م ت���راج���ع���ت م��ع��ه
معظم اسهمه المتداولة امس والتي
ات�����ت اغ��ل��ب��ه��ا ع���ل���ى اس���ه���م ش���رك���ات
االسمنت.

ارتفعت أسهم معظم
البنوك أمس رافعة
مؤشر القطاع
بـ 115.3نقطة

خبراء :خطوة «أوبك» بزيادة اإلنتاج لن تكبح جماح األسعار

حسن قبازرد :عوامل عديدة تؤثر في األسعار أبرزها اإلعصار واألزمة االقتصادية
اعتبر مسؤول نفطي أن عدة عوامل تؤثر في أسعار النفط ،أهمها
األعاصير التي تتجه إلى منشآت أميركية وأزمة الرهن العقاري ،بخالف
العرض والطلب.

سعر سلة «أوبك»
يرتفع بمقدار دوالر
و 8سنتات ويستقر
عند  74.21دوالرا
للبرميل

رأى خ����ب����راء ن���ف���ط���ي���ون ان خ��ط��وة
منظمة أوب���ك ي��وم ال��ث�لاث��اء الماضي،
ب�����زي�����ادة ح���ص���ص االن�����ت�����اج ال��ي��وم��ي��ة
ب��م��ع��دل  500أل���ف ب��رم��ي��ل اع��ت��ب��ارا من
نوفمبر المقبل ،تشكل محاولة لتهدئة
االسواق ،لكنها لن تؤثر في كبح جماح
االسعار ،بالنظر إلى الخوف من اآلثار

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ان سعر سلة خاماتها
ارتفع يوم االربعاء الماضي بمقدار دوالر و 8سنتات ليستقر عند
 74.21دوالرا للبرميل الواحد مقارنة ب��ـ 73.13دوالرا في اليوم الذي
سبقه .واضافت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي
بلغ  61.08دوالرا للبرميل .وتضم سلة «اوب���ك»  12نوعا وه��ي خام
صحاري الجزائري وميناس االندونيسي وااليراني الثقيل والبصارة
العراقي وخ��ام التصدير الكويتي وخ��ام السدر الليبي وخ��ام بوني
النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي
وخ���ام م��ري��ات وال��خ��ام ال��ف��ن��زوي��ل��ي و ج��ي��راس��ول االن��غ��ول��ي .ي��ذك��ر ان
«اوب��ك» قد قررت خالل مؤتمرها ال��وزاري العادي الـ  145بالعاصمة
النمساوية فيينا هذا االسبوع ضخ مزيد من النفط الخام في السوق
بواقع  500الف برميل في اليوم اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل
في محاولة على ما يبدو لكبح جماح االسعار التي بلغت مستويات
شبه قياسية.
(فيينا  -كونا)

التوقيع على عقد إنشاء مصنع القاطرات
بين «بن حم» اإلماراتية و«أوالد سلطان»
الكويتية األسبوع المقبل
عيسى الحمصي
أكد مصدر مطلع لـ «الجريدة»
ان االس�����ب�����وع ال���م���ق���ب���ل س��ي��ش��ه��د
اختتام المفاوضات الجارية بين
ش���رك���ة اوالد س��ل��ط��ان ال��ك��وي��ت��ي��ة
و م��ج��م��وع��ة ب���ن ح���م اإلم���ارات���ي���ة
بخصوص انشاء مصنع القاطرات
ال���م���زم���ع ان�����ش�����اؤه ف����ي االم��������ارات
العربية المتحدة.
وت���وق���ع ال��م��ص��در ال��ت��وص��ل ال��ى
اتفاق بشأن المصنع بين الطرفين
وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ع��ق��ود خ��اص��ة في
دول���ة ال��ك��وي��ت وال��م��ب��اش��رة بإنشاء
ال���م���ص���ن���ع ف�������ور اس����ت����ي����ف����اء ج��م��ي��ع
الشروط الالزمة لذلك.

وأشار المصدر الى ان رأسمال
المصنع لن يقل عن  20مليون درهم
ام��ارات��ي وان العائد المتوقع على
رأس ال��م��ال ل��ن ي��ق��ل ه��و اآلخ����ر عن
نسبة  %26سنويا.
وبين ان المصنع سيشيد على
مساحة من األرض تقدر بنحو 25
الف متر مربع بطاقة انتاجية تصل
الى نحو  3400مقطورة من النوع
ال��ع��ادي ون��ح��و  1400م��ق��ط��ورة من
النوع الطويل.
ولفت الى ان المصنع سينتج
المقطورات الموصولة بالسيارات
مباشرة والمقطورات القابلة للفك
ً
سنويا ،يقدر بنحو
بمعدل وسطي
 3000مقطورة من كل نوع.

ّ
سيشيد
المصنع
على مساحة
تقدر بنحو  25الف
متر مربع

المحتملة لموسم االعاصير ال��ذي لم
ينته وارتفاع الطلب على النفط.
من جانبه ،قال مدير وحدة االبحاث
ف��ي «أوب�����ك» ح��س��ن ق���ب���ازرد إن ارت��ف��اع
أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ال����ى ن��ح��و  80دوالرا
ل��ل��ب��رم��ي��ل ي��رج��ع ال���ى ع���وام���ل ع��دي��دة،
بخالف العرض والطلب ،مشيرا الى
ان هناك العديد من االشياء التي تؤثر
على سعر النفط كالعاصفة التي تشق
طريقها الى منشآت أميركية ،باالضافة
الى أزمة اقتصادية ،معتبرا ان هناك
أم���������ورا ع�����دي�����دة ت����ؤث����ر ف�����ي االس�����ع�����ار.
وان��خ��ف��ض��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��خ��ام في
ال��م��ع��ام�لات اآلج��ل��ة ام���س وظ���ل ال��خ��ام
االميركي الخفيف قريبا من المستوى
القياسي الذي بلغه قبل أمس ،بينما
يتابع السوق حركة االعصار أمبرتو
ف��ي خليج المكسيك خشية أن يؤثر
على انتاج النفط.
وك����ان ال���خ���ام االم��ي��رك��ي ارت���ف���ع في
معامالت نايمكس ي��وم االرب��ع��اء الى
 80.10دوالرا ،مسجال مستوى قياسيا،
ب��ع��د أن أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ال��م��خ��زون��ات
االس��ب��وع��ي��ة ف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة،
أك��ب��ر مستهلك للنفط ف��ي ال��ع��ال��م ،أن
مخزون النفط الخام انخفض الى أدنى
م��س��ت��وى ف��ي ثمانية أش��ه��ر ،ق��ب��ل ب��دء

موسم الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب
على وقود التدفئة.
وق����ال����ت ادارة م���ع���ل���وم���ات ال��ط��اق��ة
التابعة ل����وزارة ال��ط��اق��ة االميركية إن
م���خ���زون ال��ن��ف��ط ال���خ���ام ان��خ��ف��ض 7.1
م�لاي��ي��ن ب��رم��ي��ل االس����ب����وع ال��م��اض��ي،
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ال���ت���وق���ع���ات ت��ش��ي��ر ال��ى
انخفاض قدره  2.4مليون برميل.
وج���اء االرت��ف��اع االخ��ي��ر ف��ي أسعار
ال��ن��ف��ط ب��رغ��م ق����رار منظمة أوب����ك ي��وم
الثالثاء زيادة االنتاج  500ألف برميل
يوميا .وانخفض سعر مزيج برنت 27
سنتا الى  77.41دوالرا للبرميل ،بينما
انخفض الخام االميركي الخفيف 15
سنتا الى  79.76دوالرا للبرميل.
(لندن  -وكاالت)
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شركات مدرجة تضرب بالحائط القواعد
االستثمارية لتندفع في سباق نفخ السهم
تنشط العديد من الشركات في
سياسات نفخ السهم في البورصة
متجاهلة أبسط قواعد التفاعل
الطبيعي مع قوى السوق (العرض
والطلب).
محمد البغلي
تعمل شريحة الفتة من الشركات
المدرجة في سوق الكويت لالوراق
المالية السيما االستثمارية منها
ج����اه����دة ه������ذه االي��������ام ف����ي م��س��أل��ة
تجميل صورتها لدى المساهمين
واالع��ل��ام وال�����رأي ال���ع���ام م���ن خ�لال
العمل المتواصل على تصعيد سعر
السهم من دون النظر الى العوامل
ال���ف���ن���ي���ة واالس����اس����ي����ة ال��م��ت��ح��ك��م��ة
ب���ع���م���ل���ي���ات ال����ص����ع����ود ال��ط��ب��ي��ع��ي
لالسهم ،والتي تتفاعل ديناميكيا
ب��ق��وى ال��س��وق ك��ال��ع��رض وال��ط��ل��ب
واالرباح والعقود والصفقات.
وتقول مصادر مطلعة ان بعض
ك���ب���ار ال����م��ل�اك واع�����ض�����اء م��ج��ال��س
االدارة في شركات وبنوك مدرجة
يعمد الى اتخاذ اجراء ات مباشرة
او غير مباشرة لرفع سعر السهم
وتصعيده الى مستويات قياسية
و ف��ق��ا ل��ق��ن��ا ع��ة تتمثل ف��ي ان قيمة
الشركة واحترامها محليا وخارجيا
يكمنان في سعر السهم خصوصا
اذا كان يفوق الدينار فان االنطباع
شبه ال��ع��ام ل��دى اص��ح��اب الشركة
وكبار مديريها بأن شركتهم باتت
ك���ب���ي���رة وض���خ���م���ة ب����ل وم���ه���م���ة ف��ي
اوس��اط مجتمع االعمال مع االخذ
بعين االعتبار ان معدالت مضاعف
ال��س��ع��ر ال����ى ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة في
العديد من الشركات تضخم الى 50
او  60ضعفا ،في حين يرى الخبراء
ان المضاعف المناسب في سوق
الكويت يجب ان يتراوح بين  8الى
 12ضعف فقط.
وت���ق���ول ال���م���ص���ادر ان����ه م��ت��ى ما
وص�����ل م��ج��ل��س االدارة ال�����ى ه���ذه
القناعة فتبدأ بعد ذلك عمليات من
طلبات زيادات رؤوس االموال وبيع
شركات تابعة للمساهمين بأسعار
مبالغ فيها ،وغير ذلك من االفكار
ال��ت��ي الت��ه��دف اال لشفط السيولة
م������ن اي����������دي ص�����غ�����ار وم���ت���وس���ط���ي
المساهمين.
وتؤكد المصادر ان ابسط قواعد
واصول االستثمار السليم توجب
ان يترك سعر السهم تحت تأثير
قوى السوق الطبيعية دون نفخ او
ضغط اال ان البعض في الشركات
المدرجة يتركون عمل الشركة في
االستثمار والمشاريع ان وج��دت
جانبا ليتجهوا الى شاشة التداول
في البورصة واالتصال بالوسطاء
باال يقفل السهم دون مستوى كذا
من السعر ،وهو االم��ر ال��ذي يفسر
ظاهرة تحول لون المؤشر في آخر
دق��ي��ق��ة م��ن ت����داوالت ال��ب��ورص��ة من
اللون االحمر الى االخضر ،الن ثمة
مالكا ومديرين في بعض الشركات
ي��رون ان اقفال سهمهم على سعر
معين هو نوع من االهانةالتي يجب
على المرء تفادي حدوثها.
وت����ك����ش����ف ال�����م�����ص�����ادر وس����ائ����ل
تصعيد السهم في البورصة على
اكثر من وج��ه ،فثمة من يستخدم
ح��ق ش���راء ال��ش��رك��ة ل���ـ 10ف��ي المئة
م����ن اس���ه���م���ه���ا ف����ي ت��ص��ع��ي��د س��ه��م
الشركة وبأموال الشركة ،وهو حق
تستخدمه الشركات عندما ترى ان
سعر سهمها يقل عن القيمة العادلة
فتشتري اسهم خزانة لتحقق ربحا
ف���ي ح���ق���وق ال��م��س��اه��م��ي��ن ،ول��ي��س
لتصعيد ا ل��س��ه��م او تثبيته عند
مستوى سعري معين ،ولعله من
المالحظ في هذه الحالة ان هناك

العديد م��ن الشركات التي تتعمد
تصعيد السهم ق��د م��ارس��ت ج��زء ا
كبيرا من حق شراء الـ 10في المئة
بغية الدفاع عن سهمها حتى وان
عاندت العوامل الفنية واالساسية
في السوق مجتمعة.
وم����ن وس���ائ���ل ت��ص��ع��ي��د االس��ه��م
ايضا توجه بعض مجالس االدارات
ال�����ى ت��ض��خ��ي��م االرب��������اح ال��س��ن��وي��ة
وال���ف���ص���ل���ي���ة م����ن خ��ل��ال ال��م��ب��ال��غ��ة
ف��ي تقييم االص���ول غير المسعرة
كاالسهم غير المدرجة او العقارات
او ال��ح��ص��ص ف��ك��ل��م��ا رف���ع���ت ه��ذه
ال��ش��رك��ات م��ن ارب��اح��ه��ا ،حتى ولو
ك��ان جلها غير محقق ،ك��ان اغ��راء
تصعيد ال��س��ه��م ال���ى اع��ل��ى ممكنا
اكثر ..فأكثر.
وتتعدد اسباب توجه الشركات
ومالكها الى تصعيد السهم بشكل
مفتعل فثمة من يريد ان يستنفع
م��ن خ�ل�ال رف���ع س��ع��ر ال��س��ه��م بغية
التخارج او رهن االسهم مستقبال،
وآخ��ر يهتم برفع القيمة السوقية
للشركة باعتبارها م��دخ�لا مهما
للمشاريع والتوسعات واستقطاب
ال��ع��م�لاء ،وه���ن���اك اي��ض��ا م���ن ي��رف��ع
س��ع��ر س��ه��م ش��رك��ت��ه ب��داف��ع الغيرة
م��ن اس��ع��ار اس��ه��م ش��رك��ات مماثلة
ف��ي القطاع نفسه ،او الن��ه ال يريد
ان يسمع في ديوانية ما ان سهم
ال��ش��رك��ة ال��ف�لان��ي��ة اف��ض��ل م��ن سهم
شركته.
وتقول المصادر انه من الوسائل
ال��م��س��ت��خ��دم��ة اي���ض���ا ف���ي تصعيد
االس���ه���م ع��م��ل��ي��ات ال����م����داورة شبه
ال��ي��وم��ي��ة ب��ي��ن ال���م�ل�اك ال���ك���ب���ار في
ب��ع��ض ال���ش���رك���ات ،خ��ص��وص��ا تلك
التي تبلغ نسبة السيطرة فيها بين
اطراف ذات عالقة ما يفوق  50في
المئة من رأس المال تكون عمليات
المبادلة المتكررة فيها تهدف الى
حماية السهم من الهبوط ،وزيادة
معدل دوران السهم مع ان كل هذه
االس��ال��ي��ب وغ��ي��ره��ا ل��م تفلح اب��ان
س��اع��ة الحقيقة ي��وم ك��ان التراجع
والهبوط الى الحد االدنى لمعظم
االسهم في البورصة ام��را حتميا
ال م���ن���اص م��ن��ه واك���ب���ر ب��ك��ث��ي��ر من
م����ح����اوالت ال���ن���ف���خ وال�����دع�����م ،اذ ان
عمليات ال���م���داورة بين االس��ه��م ال
تحبذ شراء اسهم الغير من صغار
ال��م��س��اه��م��ي��ن ،ل��ذل��ك يسعى ه��ؤالء
دائما الى ترتيب عمليات المبادلة
سلفا وسرا.
وت��ض��ي��ف ال���م���ص���ادر ان بعض
م��دي��ري االس��ت��ث��م��ار م��م��ن يسعون
الى نفخ االسهم يقومون بالترتيب
مع مضاربين مستقلين على اسهم
يلعب فيها ه���ؤالء ال��م��دي��رون دور

ً
الدوالر في أدنى مستوياته منذ ً 15عاما

صانع السوق ،ولكن دون ان تتوافر
لديهم السيولة التي يستطيعون
م��ن خاللها تصعيد ه��ذه االسهم
ف����ي����ق����وم ب���ع���ض���ه���م ب�����االت�����ف�����اق م��ع
مضاربين مستقلين على شراء هذه
االس���ه���م م���ع ت��ع��ه��د ص��ان��ع ال��س��وق
بعدم بيع ما لديه من كميات حال
دخ�������ول ال����م����ض����ارب ع���ل���ى ال���س���ه���م،
ف��ت��ت��ح��ق��ق ل����دى ال���م���ض���ارب ف��ائ��دة
االرب�����اح وال��ص��ع��ود ،وك��ذل��ك االم��ر
نفسه لمدير االستثمار الذي وجد
من يصعد له اسهمه ،وهنا يكون
لدى مديري المحافظ والصناديق
فرصة استقطاب مزيد من السيولة
م��ن ع��م�لاء ف��ي ال��ك��وي��ت وال��خ��ل��ي��ج،
ط���ال���م���ا ك�����ان ال����ه����دف ن���ف���خ ال��س��ه��م
والسوق ولكن الى متى؟!

استخدام حق شراء
 %10من األسهم دون
مبرر استثماري
مداورة الملكيات
لتضخيم مستوى
التداول وإغراء اآلخرين
بالشراء

اليورو يتألق ويسجل أعلى معدالته واالسترليني يتأثر سلبا ببيانات سوق اإلسكان
واص������������ل ال�����������������دوالر االم�����ي�����رك�����ي
انخفاضه بصفة عامة ليسجل أدنى
م��س��ت��وى م��ن��ذ 15ع���ام���ا م��ق��اب��ل سلة
من العمالت الرئيسية على التوالي،
بينما يتأهب المستثمرون لخفض
الفائدة االميركية األسبوع المقبل.
وان����خ����ف����ض ال����������دوالر أم�������ام ال��ع��م��ل��ة
االوروب����ي����ة ال��م��وح��دة إل���ى مستوى
ق���ي���ا س���ي ح���ي���ث ب���ل���غ 1.3927دوالر
لليورو ليسجل أعلى مستوى منذ
طرح العملة االوروبية للتداول في
ع���ام  .1999وان��خ��ف��ض ال�����دوالر ال��ى
أدن���ى مستوى  %0.4منذ  30عاما
مقابل الدوالر الكندي.

االستراليني إلى أدنى
مستوياته
وانخفض الجنيه االسترليني الى
أدن���ى مستوياته أم���ام ال��ي��ورو منذ

ستة أشهر وتراجع مقابل ال��دوالر،
إذ عززت بيانات ضعيفة عن سوق
االس�����ك�����ان ال���ت���وق���ع���ات ب������أن أس���ع���ار
ال��ف��ائ��دة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة بلغت م��داه��ا.
وأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات م���ؤش���ر ال��م��ع��ه��د
ال��م��ل��ك��ي ل��ل��م ّ��س��اح��ي��ن ال��م��ع��ت��م��دي��ن
أن أس��ع��ار ال��م��س��اك��ن ف��ي بريطانيا
انخفضت ل��ل��م��رة االول����ى م��ن��ذ نحو
عامين في االشهر الثالثة من العام.
وت��أت��ي ه��ذه البيانات بعد ي��وم من
تفسير المستثمرين تصريحات من
محافظ بنك انكلترا المركزي ميرفن
كينج على أنها عالمة على أن أسعار
الفائدة البريطانية قد ال ترتفع عن
مستواها الحالي .% 5.75
وقال كينج إن البنوك المركزية
ت��درك أنها قد تضطر ال��ى التدخل
ل���م���ن���ع ح�������دوث ص����دم����ات ل��ل��ن��ظ��ام
المالي العالمي .وانخفض الجنيه
االس��ت��رل��ي��ن��ي ن��ح��و  0.1ف���ي المئة

12.30

أمام العملة االميركية الى 2.0270
دوالر.

«نيكي» يرتفع
وأغلقت األسهم اليابانية على

ت��ف��اوت ح��ي��ث ارت��ف��ع م��ؤش��ر نيكي
ال��ق��ي��اس��ي ق��ل��ي�لا ب��ف��ض��ل ع��م��ل��ي��ات
ش����راء ألس��ه��م ش���رك���ات ط��ب��ي��ة مثل
ت���ي���روم���و ك������ورب ف����ي ح���ي���ن ع����ززت
أسعار النفط القوية أسهم شركات
الطاقة .لكن مؤشر توبكس االوسع
نطاقا تراجع وكانت حركة التعامل
خفيفة م��ع ت��ن��ام��ي اج����واء الترقب
قبيل اختيار رئ��ي��س وزراء جديد
ف�����ي ال����ي����اب����ان واج����ت����م����اع م��ج��ل��س
االح����ت����ي����اط����ي االت������ح������ادي (ال���ب���ن���ك
ال����م����رك����زي االم�����ي�����رك�����ي) االس����ب����وع
المقبل.
وص��ع��د م��ؤش��ر نيكي القياسي
% 0.2أو  23.59نقطة ليغلق على
 15821.19نقطة في حين انخفض
مؤشر توبكس االوسع نطاقا %0.4
أو  5.40نقطة لينهي ا ل��ي��وم على
 1522.87نقطة.
(رويترز)

سجل اليورو اعلى
مستوى منذ طرح
العملة االوروبية
للتداول عام 1999

اقتصاد
«أبوظبي الوطنية
للطاقة» تأمل دخول
السوق الكويتي
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ق��ال الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بيتر
باركر هوميك إنه يأمل دخول السوق الكويتي في الفترة المقبل بإقامة
المشاريع االستثمارية الخاصة بالطاقة او من خالل االستحواذ على
عدد من الشركات العاملة بها .وقال هوميك ان شركة «طاقة» ومقرها
أب��وظ�ب��ي لها اع�م��ال كثيرة ب�م�ج��االت ال�ط��اق��ة وال�ب�ت��رول وال �غ��از وانها
تستهدف الوصول بأصولها في العام  2012ال��ى  60مليار دوالر عن

طريق االستحواذات التى تقوم بها في منطقة الشرق االوسط وشمال
افريقيا والخليج العربي وأوروب ��ا وك�ن��دا .واوض��ح ان الشركة تدرس
الدخول في العديد من المشاريع االستثمارية من بينها الدخول في
شركة لالستثمار في أنابيب النفط مع شركات محلية والتوسع في مجال
االنتاج واستكشاف ونقل النفط والغاز في مناطق عدة من العالم من
(كونا)
بينها شمال اميركا واوروبا.

« العربي المتحد»
يتوقع ارتفاع أرباح
الربع الثالث

قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد برتراند
جيرو إن البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له ،يتوقع أن
تكون أرباح الربع الثالث من العام أفضل من الربع الثاني،
من دون ان يفسر هذه التوقعات ،لكنه اكد ان النتيجة
ستكون طيبة وأفضل من الربع الثاني .وارتفعت أسهم
(دبي -رويترز)
البنك امس بنحو .%10

ً
«هيئة الصناعة» استجابت مبدئيا العثمان« :الحفازة» تصدر منتجاتها إلى العراق...
لمطالب صناعيي الشويخ والري وتعاونت مع «شيفرون» على تسويق  %50من اإلنتاج
ً
اإلنتاج بلغ  5000طن سنويا وتطلع لزيادته إلى  8000طن

تعتبر الشركة الكويتية لصناعة
المواد الحفازة الشركة الوحيدة في
منطقة الشرق األوسط ،وتسعى
الشركة إلى تطوير خططها
بإبرام جملة من االتفاقيات مع
شركات ذات عالقات وتاريخ وطيد
في هذا المجال.

محمد سلطان

عيسى الحمصي
أك��د م��دي��ر ع��ام ال�ش��رك��ة الكويتية
للهندسة الزراعية وصناعة االعالف
محمد عبد الرحمن سلطان حصول
صناعيي منطقتي الشويخ وال��ري
الصناعيتني على استجابة مبدئية
مل� �ط ��ال� �ب� �ه ��م ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ق� �س ��ائ ��م
مل �ن �ش��آت �ه��م امل� �ق ��ام ��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق�ت�ين
سالفتي الذكر.
وق � � � ��ال س� �ل� �ط ��ان ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ـ
«الجريدة» إن مدير عام الهيئة العامة
للصناعة الدكتور علي املضف وعد
بعض املطالبني بوضع حد ملشكلتهم
ب ��إي � �ج ��اد ح � ��ل ج � � ��ذري مل �ش �ك�لات �ه��م
املتمثلة بنقل املعدات واآلالت خارج
منطقتي الشويخ وال��ري في اعقاب
انتهاء املدة املمنوحة لهم واملقدرة
بنحو  6شهور مضى القليل منها .
واث �ن��ى س �ل �ط��ان ن �ي��اب��ة ع��ن م��ائ��ة
وع� � �ش � ��رة م � ��ن اص � � �ح � ��اب امل� �ن� �ش ��آت

ال�ص�ن��اع�ي��ة وامل �ع��ام��ل ف��ي منطقتي
الشويخ وال��ري على جميل صنيع
مدير ع��ام الهيئة العامة للصناعة
ال ��دك� �ت ��ور امل �ض ��ف ازاء م�ش�ك�لات�ه��م
ال �ت��ي أق �ض��ت م�ض��اج�ع�ه��م ف �ت��رة من
الزمن  ,متمنيا على الدكتور املضف
ان ت�ك��ون وع ��وده بنقل امل �ع��دات الى
منطقة صبحان ب��داي��ة لحل ج��ذري
قريب لجميع ما يعترض الصناعة
الكويتية من عوائق تقف في طريق
ت �ط��وي��ره��ا ع �ل��ى م �خ �ت �ل��ف ال �ص �ع��د
ومهما كانت انواعها  ,ألنها  -حسب
ق ��ول س�ل�ط��ان  -ت�ص��ب اوال واخ �ي��را
في مصلحة الدولة وليس ملصلحة
شخص بعينه .
وع�ل�م��ت «ال �ج��ري��دة» م��ن م�ص��ادر
مطلعة ان مدير ع��ام الهيئة العامة
للصناعة الدكتور علي املضف وعد
بمنح الصناعيني تمديدا آخر ملدة 6
شهور يعقبه البدء بحل مشكالتهن
جذريا  .وكانت «الجريدة» قد نقلت

آراء عدد من الصناعيني من اصحاب
امل � �ص ��ان ��ع ال� �ك ��ائ� �ن ��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي
الشويخ والري عبر متابعة مستمرة
لقضيتهم .
امل� �ض ��ف وع � ��د ب �ع��ض امل �ط��ال �ب�ين
ب��وض��ع ح��د ملشكلتهم ب��إي�ج��اد حل
جذري ملشكالتهم قريبا

نرجو ان تكون
االستجابة
بداية لحل
جذري
سلطان

أك� � ��د ال� �ع� �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب ل �ل �ش��رك��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ص�ن��اع��ة امل ��واد ال�ح�ف��ازة
خالد العثمان ان منتجات الشركة
تصل ال��ى ام�ي��رك��ا عبر ات�ف��اق��ات مع
شركات وسيطة ،السيما بعد االتفاق
مع شركة شيفرون.
وقال العثمان في مؤتمر صحفي
ان ما نسبته  %50من انتاج الشركة
م �خ �ص��ص ل �ت �ل �ب �ي��ة ح ��اج ��ة ال �س��وق
امل�ح�ل��ي ،الف�ت��ا ال��ى ان امل ��واد االول�ي��ة
يتم استجرارها من اميركا واليابان
واملانيا.
وأك ��د تطلع ال�ش��رك��ة ن�ح��و زي��ادة
ال �ط��اق��ة االن �ت��اج �ي��ة مل�ص�ن��ع ال�ش��رك��ة
ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر االول م��ن ن��وع��ه على
م �س �ت��وى ال� �ش ��رق االوس � � ��ط ،ل�ت�ص��ل
طاقته االنتاجية ال��ى ح��دود سبعة
آالف ط ��ن س �ن��وي��ا ب ��دال م ��ن خمسة
آالف ،مشيرا ال��ى ان توسعة سيتم
ادخالها على املصنع ألحد غرضني،
ام � ��ا إلدخ � � ��ال م �ن �ت �ج��ات ج ��دي ��دة او
توسعة على املنتجات القديمة.
واش��ار ايضا ال��ى ان نصف انتاج
املصنع سيكون لـ«شيفرون» وعلىها
تسويقه ،مشيرا ال��ى ان االتفاق مع
«شيفرون» على ذلك تم منذ نحو 6
اشهر بعد ان أصبحت مساهمة بما
نسبته  %17من الشركة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ق ��ال ال�ع�ث�م��ان ان

الشركة تسعى الى استكمال اجراءات
االدراج ف��ي س��وق ال�ك��وي��ت ل�ل�أوراق
امل ��ال� �ي ��ة وف� � ��ق ال� � �ش � ��روط ال� �ج ��دي ��دة
للبورصة.
على صعيد متصل اشار العثمان
ال� ��ى ان �ع �ق��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
للشركة النتخاب مجلس ادارة جديد
ع�ق��ب دخ ��ول مساهمني ج��دد منهم
شركة ادفانسد ريفايننج تكنولوجيز
ال  .ال .س الواليات املتحدة وشركة
ع �ب��د ال �ل��ه ال �ح �م��د ال �ص �ق��ر واخ��وان��ه
وال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري الكويتي وشركة
م�س��اع��د ال�س��اي��ر وش��رك��اه للتجارة
العامة واملقاوالت.
وب�ين ان مجلس االدارة عقد اول
اج �ت �م��اع ل ��ه ل �ت��وزي��ع امل �ق��اع��د على
االع �ض��اء ،حيث ح��ل ال��دك�ت��ور سعد
الدين احمد عكاشة رئيسا ملجلس
االدارة وج � ��ودت ال� �ش ��وا ن��ائ �ب��ا ل��ه،
وب �ع �ض��وي��ة ك ��ل م ��ن اح� �م ��د ح�س�ين
ع �ل��ي م �م �ث�لا ع ��ن ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري،
وب ��در ال �ب��در م�م�ث�لا ع��ن ش��رك��ة عبد
ال�ل��ه الحمد الصقر واخ��وان��ه ،وب��در
مساعد الساير عن مجموعة الساير
وعماد العتيقي عن شركة املستثمر
الدولي وناثان كاربنتار ممثال عن
«شيفرون».
ع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل اس�ت�ع��رض
العثمان اهم انجازات الشركة بدء ا
من اتفاقية التصنيع مع شركة ،ART
ثم اضافة منتج  H-OILالى منتجات
الشركة ثم بيع اول شحنة جديدة من
املواد الحفازة الى العراق ،ثم اتفاقية
تصنيع وتكنولوجيا مع شركة ART
املتخصصة في تقنية وابحاث املواد
الحفازة والتابعة لشركة شيفرون
وجريس ،موضحا انه من خالل هذه
االت�ف��اق�ي��ة ح��ازت ال�ش��رك��ة الكويتية
ل �ص �ن��اع��ة امل� � ��واد ال� �ح� �ف ��ازة رخ �ص��ة
تصنيع م��واد حفازة اضافية تقدر

العثمان متحدثا إلى الصحافيين
في المؤتمر الصحفي

بنحو  1.2ال��ف ط��ن سنويا بغرض
توريدها لشركة البترول الوطنية.
ولفت ال��ى توقيع اتفاقية ثالثية
بني الشركة الكويتية لصناعة املواد
ال �ح �ف��ازة وش ��رك ��ة ال �ي��اب��ان ل�ل�ط��اق��ة
وشركة  ،ARTحيث تقوم من خاللها
االخيرة بتجميع البحوث والتطوير
ل�ل�م �ن �ت �ج��ات ال �ح��ال �ي��ة ،اض ��اف ��ة ال��ى
توقيع اتفاقية بني الشركة وشركة
 ARTي �ت��م ب �م��وج �ب �ه��ا ت �ص �ن �ي��ع م��ا
يعادل  2.2الف طن سنويا من املواد
الحفازة في مصنع الشركة الكائن
ف��ي الشعيبة وبيعها ل�ش��ر ك��ة ART
ل�ت�س��وي�ق�ه��ا خ � ��ارج م�ن�ط�ق��ة ام �ت �ي��از
ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ص�ن��اع��ة امل ��واد
الحفازة.
واش � ��ار ال ��ى ف ��وز ال �ش��رك��ة اخ �ي��را
بمناقصة لتوريد م��ا ي�ع��ادل 1900

«الوطني» :فائض الميزانية في الكويت
قد يصل إلى  7مليارات دينار للسنة المالية 2008- 2007
زادت «أوبك» إنتاج النفط في
ضوء الغموض الذي يكتنف الطلب
العالمي ،ولكن أسعار النفط
الخام الكويتي تتابع ارتفاعها
إلى مستويات قياسية ...وفائض
ميزانية الكويت قد يصل إلى 7
مليارات دينار في السنة المالية
الحالية.

جاء قرار «أوبك» زيادة اإلنتاج بنحو
 500ألف برميل يوميا في ضوء تجدد
الضغوطات الصعودية على أسعار
النفط رغم املحاذير من إمكان ضعف
الطلب العاملي .وقد اعتبر وزراء «أوبك»
ه��ذه ال��زي��ادة كتهدئة ألس ��واق النفط
العاملية التي تشهد حالة من التوتر،
مع أن املنظمة كانت قد أكدت في وقت
س��اب��ق أن ح �ج��م اإلم� � � ��دادات ألس ��واق
النفط كانت كافية .وجاء إجراء أوبك
في الوقت الذي وصل فيه سعر برميل
ال�ن�ف��ط ال �خ��ام ال�ك��وي�ت��ي إل��ى مستوى
ق�ي��اس��ي ب�ل��غ  70.64دوالرًا للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد بدأت ارتفاعها
مدفوعة بتنامي املخاوف من مشاكل
ف��ي بعض مصافي تكرير النفط في
ال��والي��ات املتحدة االميركية وخاصة
اح�ت�م��ال�ي��ة ت��وق��ف ال�ع�م��ل ف��ي مصفاة
ك��ون��وك��و فيليبس ،ووص ��ول إع�ص��ار
دي�ين إل��ى خليج املكسيك ،إل��ى جانب
تراجع املخزونات العاملية من النفط
الخام لستة أسابيع متوالية .ويبدو
أن أسعار النفط ستبقى غير مستقرة
في املدى املتوسط ،خاصة مع تضارب
املخاوف من انتشار أزمة االئتمان في
أميركا وتأثيرها على الطلب العاملي
للنفط مع حالة الضيق التي تشهدها
أسواق النفط.

خام الكويت إلى المستوى القياسي
وارت �ف ��ع س �ع��ر ب��رم �ي��ل م��زي��ج ب��رن��ت
ب � � �ح� � ��دود  9دوالرات ف� � ��ي غ� �ض ��ون
األسبوعني األخيرين ،وذلك من أدنى
مستوياته املسجل خالل فترة األشهر
ال �ث�ل�اث ��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ع �ن��دم��ا ه �ب��ط ف��ي
شهر أغسطس إلى ما دون  70دوالرًا
للبرميل وللمرة األولى منذ  8أسابيع.
أم��ا سعر النفط ال�خ��ام الكويتي ،فقد
تبع م�س��ارًا مشابهًا ،وب�ل��غ متوسطه
 68.8دوالرًا ل �ل �ب��ر م �ي��ل خ �ل��ال ش�ه��ر
سبتمبر ا ل�ج��اري مقارنة بمتوسطه
لشهر أغسطس وال�ب��ال��غ  65.5دوالرًا
للبرميل ،وم��ا متوسطه  67.4دوالرًا
للبرميل لشهر يوليو السابق.

كيف يهبط الخام الكويتي إلى
ما دون  50دوالرا؟
ويشير مركز دراسات الطاقة الدولية
إلى أن تقديراته لنمو الطلب العاملي
قد تتأثر سلبًا بمجموعة من العوامل.
فنمو ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي ق��د ي��أت��ي أدن��ى
مما ه��و متوقع ف��ي ح��ال خلفت أزم��ة
االئتمان في أميركا آثارًا سلبية على

أك �ب��ر اق �ت �ص��اد ف��ي ال �ع��ال��م ،وخفضت
م �ع��دل ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي أك�ب��ر
االق �ت �ص��ادات اآلس �ي��وي��ة واملستهلكة
للنفط .وفي حال تراجع معدل النمو
ف��ي ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي ع �ل��ى ال �ن �ف��ط إل��ى
 ،%0.2يتوقع «الوطني» أن ينخفض
سعر برميل النفط الخام الكويتي من
 63دوالرًا خالل الربع األخير من عام
 2007إل��ى  61دوالرًا للربع األول من
عام  ،2008ليتراجع بعدها بشكل حاد
إلى ما دون  50دوالرًا.
تباين في تقديرات نمو الطلب
ويبدو أن هنالك اختالفا ح��ادا بني
خ�ب��راء النفط ب�ش��أن م��ا س�ي��ؤول إليه
نمو الطلب العاملي على النفط خالل
الفترة املتبقية من ه��ذا العام وخالل
عام  .2008فالوكالة الدولية للطاقة ما
تفاؤال بتوقعها لنمو قوي
زالت أكثر
ً
في الطلب العاملي وبنحو  %1.8خالل
عام  2007أو ما يعادل زيادة قدرها 1.5
مليون برميل يوميًا .وفي املقابل ،فقد
خفض مركز دراس��ات الطاقة الدولية
من تقديراته لنمو الطلب العاملي خالل
ع��ام  2007إل��ى  %1أو م��ا م�ق��داره 0.8
مليون برميل يوميًا .ويظهر التباين
م ��ا ب�ي�ن ال �ج �ه �ت�ين ب�ش�ك��ل أوض � ��ح في
تقديراتهما لنمو الطلب لعام .2008
أم��ا منظمة أوب��ك ،فتميل توقعاتها
أكثر نحو االعتدال ،حيث تتوقع نمو
الطلب العاملي بنحو  1.3و 1.4مليون
برميل في العام الحالي واملقبل على
التوالي.

رغم الزيادة ...األسواق في ضيق
وعلى مستوى االم ��دادات النفطية،
ف�م��ن ال �ض��روري م�ق��ارن��ة ق ��رار «أوب ��ك»
األخ� �ي ��ر ب ��زي ��ادة اإلن� �ت ��اج م ��ع خ�ف��ض
اإلن �ت��اج م�ن��ذ ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ال�ع��ام
ال �س��اب��ق ،ح �ي��ث ب �ل��غ م �ت��وس��ط ان �ت��اج
الدول العشر الفاعلة في املنظمة نحو
 26.5مليون برميل يوميًا خالل الربع
الثاني من عام  ،2007وذلك باملقارنة
ب �م��ا م �ت��وس �ط��ه  27.6م �ل �ي��ون ب��رم�ي��ل
يوميًا لعام  2006بأكمله و 28مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا خ�ل�ال ع��ام  .2005وق��د
أدى ذلك إلى تراجع متواصل في حجم
املخزونات العاملية الخريف املاضي،
م�م��ا ول��د ض�غ��وط��ًا ح�ف��زت املتعاملني
على رف��ع ه��ام��ش امل�خ��اط��رة الحتمال
حدوث انقطاع في حجم االمدادات.
ومن الواضح أن قرار «أوبك» األخير
ب��زي��ادة اإلن�ت��اج سيعيد إل��ى األس��واق
جزءًا من حجم التخفيضات السابقة.
وف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،م ��ا زال � ��ت ال�ط��اق��ة

الميزانية المعتمدة:

2007/06
الميزانية

2008/07
الميزانية

السعر

السعر

المعتمدة المتوسط المعتمدة

األدنى

المتوسط

األعلى

سعر النفط ( $للبرميل)

36.0

57.6

36.0

6.2

64.2

67.6

جملة االيرادات

8520

15509

8320

16038

16440

17534

االيرادات النفطية

7737

14511

7450

15168

15569

16663

االيرادات غير النفطية

783

998

870

870

870

870

جملة المصروفات (تقديرات الميزانية)

11119

11119

11300

11300

11300

11300

الفائض (العجز)

()2599

4390

()2980

4738

5140

6234

بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

()3451

2839

()3812

3135

3496

4480

جملة المصروفات (تقديرات الوطني)

-

10313

10735

10566

10396

الفائض (العجز) وفق تقديرات الوطني

-

5196

5303

5874

7138

بعد استقطاع احتياطي االجيال القادمة

-

3645

3700

4230

5384

مؤسسة البترول:
« النفط الكويتي»
سجل أعلى مستوى
له ببلوغه ً
 71.72دوالرا

ع.ح

الكويتية تشتري
الدولية
«سيناتور»
ً
 3ماليين متر مربع أرضا في األردن
التسويق بدأ مباشرة والتطوير جار
السعر

االنتاجية ملصافي التكرير تعاني من
التعطيالت وأعمال الصيانة ،وخاصة
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .إن جملة هذه
العوامل ،إلى جانب الكوارث الطبيعية

السعر

طن من املواد الحفازة لشركة البترول
الوطنية ( م�ص�ف��اة ميناء عبد الله)
مل ��دة س�ن�ت�ين ،ب�ي�ن�م��ا ف ��ازت ال�ش��رك��ة
بمناقصة ملدة ثالث سنوات لتوريد
م� ��ا ي � �ع� ��ادل  375ط �ن ��ا س �ن ��وي ��ا م��ن
املواد الحفازة لنفس املصفاة خالل
السنوات .2008 - 2007 - 2006
واش � � � � � � � ��ار ال � � � � ��ى ف � � � � ��وز ال � �ش � ��رك � ��ة
بمناقصتني لتزويد احدى املصافي
ف��ي ال�ع��راق (ال ��دورة) بما ي�ع��ادل 55
طنا من امل��واد الحفازة ،مما يعتبر
ان� �ج ��ازا ف��ي ظ��ل ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة،
ح �ي��ث ت ��م ت ��وري ��د ج ��زء م�ن�ه��ا خ�لال
اغسطس على ان يتم توريد الجزء
اآلخر الحقا.
على صعيد آخر ،ذكر العثمان ان
الشركة توشك ان توقع اتفاقية توريد
للمواد الحفازة ملدة سنتني ملصفاة

ميناء االحمدي ،وهذه االتفاقية في
مراحلها االخ�ي��رة بانتظار موافقة
االدارة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ش��رك��ة ال�ب�ت��رول
الوطنية الكويتية.
واضاف ان الشركة حازت شهادة
النظم البيئية اي��زو  14000من قبل
مؤسسة  ،TUVاضافة الى حصولها
على شهادة نظام الجودة ايزو 9001
 2000 :من قبل املؤسسة ذاتها ،وذلك
للعام الرابع على التوالي.

وال �ت��وت��رات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة القائمة
يعني أن األس��واق سوف تظل تعاني
من الضيق في إمداداتها.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر النفط الخام الكويتي
حقق ارتفاعا آخر ملحوظا امس االول االربعاء بلغ  72.71دوالرا للبرميل
الواحد الول مرة في تاريخه .وارتفع سعر النفط الكويتي نحو  1.08دوالر
مقارنة بيوم الثالثاء املاضي الذي بلغ خالله  64.70دوالر للبرميل الواحد
وهو مستوى جديد لم يصل اليه من قبل.
كما ارتفعت سلة اوبيك الى مستوى جديد بلغ  21.74دوالر للبرميل
امس االول االربعاء مقارنة بـ  13.73دوالر يوم الثالثاء املاضي.
ولعبت عوامل عديدة دورا مهما في دفع اسعار النفط العاملية الى اعلى
مستوياتها حيث تعدت مستوى الـ  80دوالرا للبرميل الواحد وكان اهمها
هبوط مخزونات النفط التجارية في الواليات املتحدة الى ادنى مستوى
لها وايضا املخاوف من ضرب االعاصير خليج املكسيك الذي يضم في
(كونا)
جوانبه ربع االنتاج االميركي من النفط.

ابرمت شركة سيناتور الدولية
العقارية صفقة لشراء مساحة من
االرض بلغت نحو  3مليون متر
مربع في منطقة املفرق في اململكة
األردنية الهاشمية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة
ال�ت��ي تعتبر ال ��ذراع االستثمارية
ل�ش��رك��ة األم� ��راء ال�ع�ق��اري��ة ال��دول�ي��ة
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة األردن � �ي� ��ة ال�ه��اش�م�ي��ة
حسني اسماعيل دشتي إن املساحة
التي تم شراؤها في منطقة املفرق
ب � ��األردن ت�ص�ل��ح إلق��ام��ة م�ش��اري��ع
سكنية وزراعية عليها وذلك بعد
أن ت �ق��وم ال �ش��رك��ة ب�ت�ط��وي��ره��ا من
جهة البنية التحتية.
وا ض� � � � ��اف «إن األرض ق � ��د ت��م
توزيعها بمساحات مقسمة تبدأ
م� ��ن  750م� �ت ��ر م ��رب ��ع م�خ�ص�ص��ة
للسكن ،ثم  4000متر مربع للسكن
ال��ري �ف��ي إل ��ى ح ��دود  10آالف متر
مربع وهي مخصصة لالستثمار
ال��زراع��ي ،م�ش�ي��را إل��ى ان االس�ع��ار
تبدأ من  900دينار كويتي.
وأكد دشتي إن إقدامه على ابرام
مثل هذه الصفقة جاء بعد اطالق
امل �ل ��ك األردن � � ��ي ع �ب��د ال �ل ��ه ال �ث��ان��ي
مشروع مدينة املفرق االقتصادية،
ما يضع املنطقة على اب��واب عهد
ج��دي��د م ��ن ال �ن �م��و وال� �ت� �ط ��ور ،إل��ى
ج��ان��ب دخ��ول اس�ت�ث�م��ارات أردن�ي��ة
وع��رب �ي��ة وخ �ل �ي �ج �ي��ة وخ �ص��وص��ا
كويتية إ ل��ى تلك املنطقة ،إضافة
إل��ى ق��رب املنطقة م��ن م�ف��ارق دول
عربية ث�لاث هي سورية والعراق
والسعودية.
ول� �ف ��ت -ب��ال �ن �س �ب��ة ال� ��ى م �ش��روع
م�غ��اري��ب ال�س�ل��ط -إل��ى ان الشركة
أض��اف��ت مساحة م��ن األرض تقدر
بـ  350ألف متر مربع بعد شرائها
ف ��ي ص �ف �ق��ة ت �م��ت أخ� �ي ��را ليصبح
مجموع املساحة التي استحوذت
ع �ل �ي �ه��ا «ال� �س� �ي� �ن ��ات ��ور ال ��دول� �ي ��ة»
ن�ح��و  870ال ��ف م�ت��ر م��رب��ع بقيمة
فاقت ال �ـ  3ماليني دوالر أميركي.
واش��ار إل��ى ان مساحات األرض
سالفة ال��ذك��ر ف��ي منطقة مغاريب
ال �س �ل��ط ت ��م ت �ق �س �ي �م �ه��ا إل � ��ى ق�ط��ع
متجاورة تبدأ من  4000متر مربع
وف� ��ق ن� �ظ ��ام امل � � ��زارع ال �ن �م��وذج �ي��ة
ال � �ع� ��امل� ��ي ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة،
وبأسعار تتراوح بني  80ألف دوالر
للقطعة و 150ألف دوالر أميركي.
على صعيد متصل كشف دشتي
النقاب عن شراء عقار «أرض» قدر
م�س��اح�ت�ه��ا ب�ن�ح��و  300أل ��ف متر
مربع ،مقسمة إلى نحو  3مشاريع،

حسين اسماعيل دشتي

م�ن�ه��ا ن �ح��و  117أل ��ف م �ت��ر م��رب��ع
مطلة على بحيرة سد قالب وجار
العمل في الوقت الراهن على فرزها
وت� �ط ��وي ��ره ��ا وت �س��وي �ق �ه��ا ب�ق�ي�م��ة
إجمالية تقدر بنحو نصف مليون
دوالر أميركي.
وأش � � � � � � � ��ار إل� � � � � ��ى م � � � �ش� � � ��اري� � � ��ع ل� �ـ
«ال �س �ي �ن��ات��ور» ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ط��ري��ق
مطار امللكة علياء الدولي واملقدرة
م�س��اح�ت�ه��ا ب�ن�ح��و  750أل ��ف متر
م��رب��ع بقيمة إج�م��ال�ي��ة ن��اه��زت ال�ـ
 1.6مليون دوالر أم�ي��رك��ي ،مبينا
أن ت�ل��ك امل �س��اح��ات مقسمة إل��ى 6
مشاريع تبدأ اسعارها من  6آالف
دينار كويتي.

ع.ح

لـ «السيناتور»
مشاريع على طريق
الملكة علياء باألردن
مساحتها  750ألف
متر مربع بقيمة
 1.6مليون دوالر
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اإلمارات تسعى إلى تعزيز مركزها العالمي في قطاع الشحن البحري وتسجيل السفن

وسط نشاط اقتصادي في منطقة الخليج
يكثف عاملون في مجال الشحن
البحري في اإلمارات جهودهم
الرامية إلى جعل دبي مركزًا دوليًا
لتسجيل السفن التجارية ،على غرار
ليبيريا وبنما وسنغافورة.
في ظل سعي االمارات الى احتالل
م��وق��ع م��ت��م��ي��ز ع��ل��ى خ���ارط���ة الشحن
ال���ع���ال���م���ي ،ت���ج���ري ن���ق���اش���ات ح��ال��ي��ا
لجعل رفع علم االم��ارات على السفن
اكثر جاذبية لمالكي السفن ،وتقود
جمعية م��ال��ك��ي ال��س��ف��ن في
ال��خ��ط��وة
ُ
ً
االمارات التي شكلت أخيرا ،فيما تتم
مناقشة البيئة التشريعية واالجراءات
لتسجيل السفن في المنطقة.
وم���ن ب��ي��ن اه����داف جمعية مالكي
السفن ف��ي االم�����ارات ،ال��ت��روي��ج لعلم
االم�������ارات دول���ي���ا ،م���ن خ��ل�ال اق���ت���راح
ت�����ع�����دي��ل��ات ل����ل����س����ل����ط����ات وت����وح����ي����د
االج��������راءات وال���ق���وان���ي���ن ذات ال��ص��ل��ة
لتسجيل السفن تحت العلم االماراتي.
وق��ال الكابتن جتندرا مسرا ،االمين
العام للجمعية ومدير ع��ام «ام��ارات
ماريتايم»« :نريد ان نرى شيئا يعتمد
مثال على العلم السنغافوري ،نحن
ن���ري���د ان ن��ض��م��ن ان ي��ت��ض��م��ن اع��ل��ى
المعايير ألن الحكومة ستصر على
ذلك».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ال��ق��ب��ط��ان دان��ك��ن

ماكلفي ،رئيس مجلس ادارة المعهد
البحري  -ف��رع االم����ارات ،إن دب��ي لم
تستخدم جميع امكاناتها وقدراتها
كمركز دولي للشحن البحري ،مؤكدا
على أنها في الطريق الى تحقيق ذلك
في المستقبل القريب.
واض�������اف ال���ق���ب���ط���ان م���اك���ل���ف���ي «ل���م
تستخدم د ب��ي كامل امكاناتها بما
ي���ت���ع���ل���ق ب���ق���ط���اع ال���ش���ح���ن ال���ب���ح���ري
ال��دول��ي ،اال انني اؤم��ن ان ه��ذا األم��ر
سيتغير .وبامكان دبي ان تقدم قاعدة
من المستوى العالمي الدارة عمليات
ال��س��ف��ن م��ن خ�ل�ال م��وق��ع��ه��ا العالمي
المتميز والمستوى المتقدم للبنية
التحتية ،فضال عن المشاريع المميزة
مثل مدينة دبي المالحية».
وتنشط في منطقة الخليج سنويا
اك����ث����ر م�����ن  2000س���ف���ي���ن���ة ع��م��ل��ي��ات
وم�����س�����ان�����دة م�����ع ف��������ورة االن������ش������اءات
والمشروعات البحرية.
كما ينتشر في المنطقة  13حوضا
إلصالح السفن تتكون من  5احواض
جافة و 8اح��واض عائمة ،فضال عن
 17قناة انزال.
واض�����اف�����ة ال������ى ن���م���و ق����ط����اع س��ف��ن
العمليات لمشاريع ال���ردم البحري،
هناك ايضا طلب غير مسبوق على
سفن ال��خ��دم��ات البحرية عبر قطاع
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ف��ي ال��ش��رق االوس����ط،
التي تمتلك حوالي ثلثي احتياطيات
العالم من البترول.

ميناء دبي

وت��ق��ود ال��ط��ل��ب ب��ص��ورة اس��اس��ي��ة
اسعار النفط المرتفعة التي جعلت
م��ش��روع��ات االس��ت��خ��راج م��ن الحقول
ال���ب���ح���ري���ة ذات ج�������دوى اق���ت���ص���ادي���ة
اكبر ،يضاف الى ذلك ارتفاع الطلب
العالمي على النفط .وتعمل حاليا
اكثر من  250سفينة خدمات بحرية
في المنطقة.
وقدر خبير عمليات بحرية حجم

قطاع اصالح السفن في االمارات بما
ي���ت���راوح ب��ي��ن  82-136م��ل��ي��ون دوالر
سنويا ،بما فيها عمليات االص�لاح
في االحواض الجافة بدبي.
وق���������ال ف�����اض�����ل ف���ض���ل���ب���وي م���دي���ر
ع���ام ش��رك��ة «ن��ي��ك��و ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال»،
ومقرها دبي ،إن عوائد اصالح السفن
تنخفض الى نحو  19مليون دوالر،
ُ
اذا استثنيت االح���واض الجافة في

غصوب :صناعة اإلعالن قادرة
على مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية

دب����ي .وي��ع��ت��ب��ر ح���وض دب���ي ال��ج��اف
ال����م����ك����ون م������ن ث��ل��اث�����ة اح�����������واض م��ن
االحواض الجافة المهمة في العالم،
حيث بلغ اجمالي عدد السفن التي تم
اصالحها فيه منذ تدشينه عام 1979
اك��ث��ر م��ن  4000سفينة م��ن مختلف
االحجام.
وك���ان���ت ان���ش���ط ف��ت��رات��ه ت��ل��ك ال��ت��ي
شهدت فيها منطقة الخليج الحرب

ال���ع���راق���ي���ة-االي���ران���ي���ة ،ال��ت��ي ادت ال��ى
اعطاب مئات السفن ،خاصة ناقالت
النفط.
من جهة اخرى ،قال ديفيد تايلور،
نائب رئيس معهد «ماريتايم لندن»،
إن تطلعات دبي لتكون مركزا مالحيا
وفقا ألرقى المعايير الدولية تجسد
أمرا واقعيا بسبب موقعها الجغرافي،
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يشكل ف��ي��ه ازده���ار
قطاع المالحة الدولي وسيلة مهمة
الستقطاب رؤوس األموال العربية.
وأوض������ح ت���اي���ل���ور أن ت���ط���ور دب��ي
كمركز خدمات بحري يمثل «خطوة
منطقية لهذه المدينة».
وق�����ال «م����ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة،
تتمتع دبي بالكثير من المزايا التي
تقدمها إل��ى ع��ال��م ال��م�لاح��ة ،وبحكم
موقعها بين اوروبا والهند والشرق
األقصى ،فإن جزءا كبيرا من عمليات
ال���م�ل�اح���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ت���م���ر م����ن خ�ل�ال
الخليج العربي.
أم��ا حيز التوقيت لهذه المدينة،
ث���ل��اث س����اع����ات ق���ب���ل ت���وق���ي���ت ل��ن��دن
وأرب������ع س���اع���ات ب��ع��د ه���ون���غ ك��ون��غ،
فيجعلها مكانا يسهل التحكم فيه
على عمليات الشحن بين النصفين
الغربي والشرقي.
واوض�����������ح أن ال������ت������ط������ورات ال���ت���ي
ي���ش���ه���ده���ا ق����ط����اع ال���ش���ح���ن ال����دول����ي
ج��ع��ل��ت م���ن���ه «ق����ط����اع األع����م����ال ال����ذي
ي��ث��ي��ر اه��ت��م��ام��ا م���ت���زاي���دا م���ن ج��ان��ب

المستثمرين العرب».
وأض�������اف« ،ك���م���ا ي���ع���رف ال��ج��م��ي��ع،
تشهد اسواق المالحة والسفن فترة
ازدهار غير مسبوقة ضمن قطاعات
ال����ن����اق��ل�ات وال�����ح�����اوي�����ات .وس��ج��ل��ت
معدالت عمليات نقل السفن ارقاما
ق��ي��اس��ي��ة وغ��ي��ر م��ع��ه��ودة ظ��ه��رت في
ع��ن��اوي��ن ال��ص��ح��ف ،وخ��رج��ت بعض
االق��اوي��ل ب��أن أص��ح��اب السفن ،ال��ذي
يحققون عائدات هائلة يوميا ،ليسوا
بحاجة إلى العمل مرة أخرى».
وش��دد تايلور على ان إقامة دبي
كمركز مالحة دولي يأتي تمشيا مع
التطور األكبر الذي يشهده االقتصاد
العالمي .حيث قال« ،لننظر إلى جميع
م��راك��ز ال��خ��دم��ات ال��ب��ح��ري��ة السريعة
النمو ،مثل سنغافورة واثينا وهونغ
كونغ وشنغهاي ،ونتساءل عن عامل
التشابه فيما بينها ،حيث تتضح
ب��أن��ه��ا ق���اع���دة م���ن ال��خ��ب��رة ال��دول��ي��ة.
وهذا هو النموذج الذي يتحتم على
دب���ي ات��ب��اع��ه ل��و ش����اءت ال��ن��ج��اح في
انجاز حلمها والتمثل في أن تكون
مدينة تستضيف مجتمع الخدمات
البحرية.

«ريم لالستثمار» اإلماراتية
توقع إطار اتفاقية إلنجاز مشروع سياحي

دعا أمام المنتدى العالمي في موسكو قطاع االتصال التسويقي إلى استغالل الفرص في قطاع الوسائط بتكلفة  6.5مليارات درهم
أك����د ج���وزي���ف غ���ص���وب ،رئ��ي��س
الجمعية الدولية لإلعالن ،أنه ليس
ل��دى قطاع اإلع�لان ما يخشاه من
ال��ن��ه��ض��ة ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا صناعة
الوسائط الرقمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها
خ�ل�ال االف��ت��ت��اح ال��رس��م��ي ل��ل��دورة
األول����������ى ل�����ـ «ال����م����ن����ت����دى ال���ع���ال���م���ي
لإلعالن» ،الذي تستضيفه العاصمة
الروسية موسكو ويستمر حتى 15
سبتمبر الجاري.
وجاء في بيان أمس ان غصوب
ط��ال��ب ق��ط��اع االت��ص��ال التسويقي
باستثمار ا ل��ف��رص ا ل��ت��ي يوفرها
االن����ت����ش����ار ال���م���ت���ن���ام���ي ل��ل��وس��ائ��ط
وال���ت���ق���ن���ي���ات ال���رق���م���ي���ة ،وخ���اط���ب
المنتدى ال��ذي ُيعقد تحت عنوان
«مستقبل اإلع��ل��ان» وي���ش���ارك فيه
ً
وفود من جميع أنحاء العالم ،قائال
«التحديان اللذان نواجههما اليوم
والمتمثالن في نمو وسائل اإلعالم
الرقمية وا ل��ف��ج��وة بين التخطيط
اإلعالمي والمادة التسويقية ،هما
ج����زء م��ه��م م���ن ق��ض��ي��ة واح������دة أال
وهي المحتوى اإلعالني والموقع
المالئم له ،هذه هي المسألة التي
ال تغيب ع��ن ب���ال ك��ل مشتغل في
مجال اإلعالن».
وأش���ار غ��ص��وب إل��ى أن األع���داد
ال����م����ت����زاي����دة م����ن وس����ائ����ل اإلع���ل��ام
ال��رق��م��ي��ة وس����واه����ا ،س��اه��م��ت في
تشويش األذهان وتشتيت تركيز
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ع���ل���ى اإلع����ل���ان ،األم����ر
ال��ذي أدى في المقابل ،إلى تعزيز
طلب المعلنين على أفكار ورسائل
ً
إع�ل�ان���ي���ة أك���ث���ر ت���رك���ي���زا وم��ع��اي��ي��ر
أكثر دقة ،وهي تحديات تستطيع
ص�����ن�����اع�����ة اإلع������ل������ان م���واج���ه���ت���ه���ا
بكفاءة.

وأضاف «ال يمكن لوكالة إعالن
ط���م���وح���ة أن ت��ت��ج��اه��ل ال���وس���ائ���ط
ً
ال�����رق�����م�����ي�����ة ال������ت������ي ت����ش����ه����د ن�����م�����وا
ً
م��ط��ردا ،ول��ذل��ك علينا ب��ذل جهود
م��ض��اع��ف��ة ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ع��رف
ك���ي���ف ن��س��ت��ث��م��ر وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
الجديدة لمصلحتنا ،والمحافظة
على المرونة واليقظة ،وأن نكون
مستعدين للتعامل م��ع السلسلة
غ���ي���ر ال���م���ن���ت���ه���ي���ة م�����ن ال����ت����ط����ورات
الرقمية ا ل��م��ت��س��ار ع��ة .كما ينبغي
أن نعي طبيعة الرسائل اإلعالنية
ال���م���ن���اس���ب���ة ل���ل���وس���ائ���ط ال���رق���م���ي���ة
ب���أش���ك���ال���ه���ا ال���م���خ���ت���ل���ف���ة ،وس���ب���ل
إي���ص���ال���ه���ا ب���ال���ش���ك���ل األم����ث����ل إل���ى
ال��م��ت��ل��ق��ي ال���م���ع���ن���ي ،وع���ل���ي���ه ،ف���إن
اختيار األس��ل��وب المناسب يمثل
ح����ج����ر األس�����������اس ال���������ذي س��ي��ت��ي��ح
لوكاالت اإلع�لان التقليدية تعزيز
ً
عائداتها وت��رس��ي��خ دوره���ا جنبا
إلى جنب مع الوسائط الشبكية».
وت��ع��د روس��ي��ا ال��ت��ي تستضيف
ه����ذا ال���ح���دث ،إح�����دى أب�����رز ال��ق��وى
االقتصادية الصاعدة ورابع أسرع
ً
أسواق اإلعالن نموا على مستوى
العالم.
فقد أشارت نتائج النصف األول
من عام  ،2007إلى ارتفاع اإلنفاق
اإلع��ل�ان����ي ب��ن��س��ب��ة  %24م��ق��ارن��ة
بنفس الفترة من العام الماضي،
ح���ي���ث وص�����ل إل�����ى  105م���ل���ي���ارات
روب���ل ،أي م��ا ي��ع��ادل  4.1مليارات
دوالر أميركي.
ويشارك في «المنتدى العالمي
ً
ل��ل�إع��ل�ان» ،ال����ذي اف��ت��ت��ح��ه رس��م��ي��ا
ي���وري ل��وج��ك��وف ،ع��م��دة موسكو،
ً
مرحبا برئيس الجمعية الدولية
ل���ل��إع���ل��ان ،ع�������دد ك���ب���ي���ر م�����ن أب�����رز

وقعت المجموعة اإلماراتية «ريم
لالستثمار» وا ل��ح��ك��و م��ة المغربية،
أم����س ف���ي ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء ،ات��ف��اق��ي��ة
إط���ار إلن��ج��از م��ش��روع س��ي��اح��ي في
المغرب يحمل اسم « أطلس غاردن»
بتكلفة  6.5مليارات دره��م مغربي.
وج��رى التوقيع على هذه االتفاقية
في القصر الملكي ب��ال��دار البيضاء
ب��ح��ض��ور ال��ع��اه��ل ال��م��غ��رب��ي ال��م��ل��ك
محمد السادس.
ح���ض���ر ال���ت���وق���ي���ع س����ال����م س��ع��ي��د
المنصوري القائم باألعمال بالنيابة
ل����س����ف����ارة االم�����������ارات ل������دى ال��م��م��ل��ك��ة
ال��م��غ��رب��ي��ة ،وم��ع��ال��ي إدري�����س جطو
ال�����وزي�����ر األول ال���م���غ���رب���ي ،ورش���ي���د
ال���ط���ال���ب���ي ال��ع��ل��م��ي وزي������ر ال���ش���ؤون
االق����ت����ص����ادي����ة وال������ش������ؤون ال���ع���ام���ة،
وم����ع����ال����ي ع���������ادل ال�������دوي�������ري وزي�����ر
ال��س��ي��اح��ة ،وع�����دد م���ن رج�����ال ال��م��ال
واألعمال.
وب��م��ق��ت��ض��ى االت���ف���اق���ي���ة ،س��ت��ق��وم
المجموعة اإلماراتية الرائدة عالميا
جوزيف غصوب خالل إلقائه كلمته في املنتدى العاملي لإلعالن في موسكو

ش��خ��ص��ي��ات ال��ق��ط��اع م���ن مختلف
أنحاء العالم ،بما في ذلك أوروبا
واألم����ي����رك����ت����ان وآس�����ي�����ا وال����ش����رق
األوسط وشمال أفريقيا.

ارتفع االنفاق االعالني
في النصف األول ٪24
مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي

قالت شركة «دي.إن.أو» النرويجية
المستقلة للنفط ا م��س إن حصتها
االن���ت���اج���ي���ة م���ن ح��ق��ل ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة
الكردية بشمال العراق زاد الى 6871
ب���رم���ي�ل�ا ي���وم���ي���ا ف����ي اغ���س���ط���س م��ن
 5810ب��رام��ي��ل ف��ي ي��ول��ي��و .واش���ارت
ال���ش���رك���ة ف���ي ب���ي���ان ال����ى إن ال���زي���ادة
ف����ى االن����ت����اج م����ن ح���ق���ل ت����اوك����ي ف��ي

ق��ال��ت ش��رك��ة اك��س��ون م��وب��ي��ل ام���س إن��ه��ا رف��ع��ت طلبا
بالتحكيم في حجم التعويض الذي تستحقه من فنزويال
عن عمليات نفطية أممتها الدولة في وقت سابق هذا
العام .وقالت الشركة في افادة إلى لجنة األوراق املالية
وال���ب���ورص���ات األم��ي��رك��ي��ة إن امل��ن��اق��ش��ات م��ع السلطات
الفنزويلية لم تسفر عن اتفاق في هذا الصدد.

وكالة نا�سا تودع طلبية لدى نيكون للح�صول على �آالت ت�صوير �أ�س�.أل�.آر.
الرقمية مع عد�سات نيككور والتوابع الأ خرى ال�ستخدام �آي .في� .أي .و�إي.
في� .أي .في المكوكات الف�ضائية والمحطات الف�ضائية.
تت�شرف �شركة طوكيو ـ نيكون ورئي�سها
مي�شو ك��ور ي��ا ب���ا إل ع�ل�ان أ� ن ال�شركة
ق��د تلقت أ�خ �ي��راً طلبية م��ن نا�سا في
الواليات المتحدة أالميركية للح�صول
ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة أ�ج� �ه ��زة ت���ص��وي��ري��ة،
ت�ت���ض�م��ن �آالت ت���ص��وي��ر أ�� � � � ��س .أ�ل�.آر.
الرقمية مع عد�سات نيككور والتوابع
ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم ل�ت���س�ج�ي��ل ن���ش��اط��ات
ال�ط��اق��م داخ ��ل ال�م�ك��وك��ات الف�ضائية
وخارجها.
ولقد طلبت نا�سا خ�صو�صاً مجموعة
م���ن � 76آل� ��ة ت���ص��وي��ر دي 2 .أ�ك ����س.
أ��س.الرقمية و 39عد�سة نيككور (من
نوعين) 64 ،جهازاً ومي�ضياً ب�سرعة
ال�ضوء وبطاريات وتوابع أ�خرى تلبي
متطلبات الرحلة والتدريب ،وبا�ستثناء
ال�م��زل��ق ال�م�ح��دد ال��ذي طلبته نا�سا،

ف�إن طراز �آالت الت�صوير دي 2.أ�ك�س.
أ��س .الرقمية التي �سيتم ا�ستخدامها
لـ �إي.في .أ�ي هي تقريبا مماثلة آلالت
ال�ت���ص��وي��ر م��ن ه��ذا ال �ط��راز ال�ت��ي تم
اطالقها في أال�سواق التجارية.
وقبل �أن يتم اختيار طراز �آالت الت�صوير
دي 2 .أ�ك����س .أ����س .الرقمية لت أ�دية أ�ي
مهمة معينة �ستخ�ضع ه��ذه آ
ال الت
للتجربة والتدقيق ال�شديدين.
وت�ت�م�ي��ز �آل ��ة ال�ت���ص��وي��ر دي 2.أ�ك� �� ��س.
أ����س.ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي ت��م �إط�لاق�ه��ا في
أال�سواق في يوليو  2006وهي أ�حدث
اب�ت�ك��ار ف��ي مجموعة نيكون أ�� ��س .أ�ل.
أ� ر .ا ل��ر ق�م�ي��ة ،بمج�س ت�صويري من
12.4ميغابيك�سل وت أ�خذ � 5إطارات
ف��ي ال�ث��ان�ي��ة ال ��واح ��دة م��ن الت�صوير
ال�م���س�ت�م��ر ،وم��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رى تتميز

هذه آاللة أ�ي�ضا بالمغالق الذي يتمتع
بالتوقيت أال�صغر في العالم من 37
ج��زءاً من الثانية الواحدة ،أ�ما أالداء
الممتاز والمتانة التي تتمتع بها هذه
آاللة فهما يلبيان متطلبات المحترفين
أالكثر دقة.
لطالما ق��ا م��ت �شركة نيكون بتزويد
نا�سا بالتجهيزات الميكانيكية و أ�منت
لها تدريبا مع خبراء مخت�صين حول
ا�ستعمال هذه التجهيزات ،هذا وبرهنت
منتجات ن�ي�ك��ون ذات أ
ال داء الممتاز
التي تعتمد على أ�حدث التقنيات أ�نها
منتجات محط للثقة� ،إذ �إنها �صمدت
ف��ي البيئة الف�ضائية القا�سية ولبت
م�ت�ط�ل�ب��ات ه ��ذه ال�ب�ي�ئ��ة ب �ك��ل أ�م��ان��ة،
م�ساهمة بنجاح البرنامج الف�ضائي
لوكالة نا�سا.

قالت دراس��ة نشرها مركز التنمية العالمي ومعهد بترسون لعلم
االقتصاد الدولي إن ظاهرة االحتباس الحراري قد تتسبب في تراجع
االنتاج الزراعي العالمي بشكل خطير بحلول عام  2080مع انخفاض
االنتاجية في ال��دول النامية ،في الوقت ال��ذي تتحسن فيه في بعض
ال��دول الغنية .وقال الخبير االقتصادي وليام كالين معد الدراسة إن
الهند وباكستان ومعظم الدول االفريقية ومعظم دول اميركا الالتينية
تضررا .ووجدت الدراسة ان الواليات المتحدة ومعظم
ستكون األكثر
ً
الدول األوروبية وروسيا وكندا ،ربما تحقق مكاسب زراعية إذا استمر
التغير المناخي ف��ي م��س��اره ال��ح��ال��ي .وتتنبأ ال��دراس��ة ب��أن تنخفض
االنتاجية الزراعية في العالم بما بين  3و %16بحلول عام  .2080وبين
��وادا مع توقع ان
ال��دول المتقدمة فان مستقبل استراليا هو األكثر س ً
يتراوح التراجع في انتاج المحاصيل بين 17و .% 27وفي العالم النامي
توقعت الدراسة ان يتراوح حجم التراجع الذي يزيد بسرعة في الهند
بين  29و %38بينما تكهنت بان يصل في السودان والسنغال إلي أكثر
من  %50وهو ما يعني في جوهره انهيارا لالنتاجية الزراعية .وقال
كالين ان اتساع الفجوة بين التوقعات المنخفضة والمرتفعة يعتمد
على حجم انبعاثات ث��ان��ي أكسيد ال��ك��رب��ون ال��ت��ي ت��ؤث��ر بالفعل على
بعض المحاصيل .ويؤكد بعض المحللين ان ارتفاع درجات الحرارة
في العالم او ما يعرف بظاهرة االحتباس قد يكون في الواقع نعمة ال
نقمة للمحاصيل وتحد من أثر التغير المناخي الذي يسببه االنسان.
ونقلوا عن دراسات أجريت في المعامل قولها ان المكاسب المحتملة
الواضحة في انتاج المحاصيل يمكن ان تصل الى  30في المئة حين
ت��زي��د ان��ب��ع��اث��ات ث��ان��ي أكسيد ال��ك��رب��ون .وق���ال ك�لاي��ن إن المشكلة هي
الحاجة إلى تغيرات فنية لتواكب الطلب على الغذاء .وق ّ��در ان الطلب
العالمي على الغذاء بعد أخذ في االعتبار الزيادة السكانية وارتفاع
الدخول سيتضاعف نحو ثالث مرات من اآلن حتى أواخر القرن الحالي.
وستتسبب ظاهرة االحتباس الحراري في زيادة مواسم نمو النباتات
في دول شمالية مثل أجزاء من الواليات المتحدة وروسيا وكندا ،اال ان
كالين قال ان العالم ربما ال يمكنه التعويل على زيادة انتاج المحاصيل
في هذه المناطق.
(رويترز)

ال��ع��راق رف��ع��ت اج��م��ال��ي ان��ت��اج «دي.
ان.او» الى  20340برميال يوميا في
اغسطس من  19654برميال يوميا
في يوليو .ويأتي انتاج «دي.ان.أو»
من حقول قبالة النرويج وفي اليمن
وال���ع���راق .واوض���ح���ت ال��ش��رك��ة التي
تبلغ حصتها ف��ي حقل ت��اوك��ي 55
ف���ي ال��م��ئ��ة إن ال��ب��ئ��ر  5أ ف���ي ت��اوك��ي

مؤشر
الكويت
12,784.6

-17.6

مؤشر
السعودية
7,807.87

8.33

مؤشر
دبي
4,191.08

-12.23

مؤشر
البحرين
2,523.26

-0.24

مؤشر
قطر
7,716.53

-27.80

مؤشر
عمان
6,658.21

0.29

عمالت أجنبية
دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
ين ياباني

 0.28د.ك
 0.39د.ك
 0.57د.ك
 0.24د.ك
 0.00د.ك

عمالت عربية
ريال سعودي
درهم إماراتي
دينار بحريني
ريال قطري
جنيه مصري

 0.7د.ك
 0.08د.ك
 0.74د.ك
 0.08د.ك
 5.63د.ك

معادن
العرض

«دي .ان .أو» النرويجية ترفع حصتها
اإلنتاجية بنسبة  1061برميال في حقل عراقي

«إكسون» تطلب التحكيم في حجم التعويض عن عملياتها في فنزويال دراسة :اإلنتاج الزراعي العالمي
قد ينخفض  %16في 2080
بسبب االحتباس الحراري
ومن ناحية أخرى ،قالت كونوكو فيليبس امس إنها
ال تزال تجري مباحثات مع السلطات الفنزويلية بشأن
التعويض عن مشاريع نفطية جرى تأميمها أيضا وقال
بيل تانر املتحدث باسم الشركة ان املباحثات متواصلة
مع فنزويال امال في التوصل إلى تسوية ودية.
(نيويورك -رويترز)

في مجال التطوير العقاري بإنجاز
م��رك��ب س��ي��اح��ي م��ن��دم��ج ف��ي مدينة
مراكش جنوب المغرب ،يضم ثالث
وحدات فندقية بسعة  2540سريرا
وملعبا للغولف و م��ر ك��زا للتأهيل
البدني وإقامات سياحية بسعة 11
ألف سرير.
ك��م��ا ي��ض��م ال��م��ش��روع ال����ذي ي��ق��ام
على مساحة مئتي هكتار ،منها 600
ألف متر مربع مبنية ،سوقا للحرف
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��م��دي��ن��ة
العتيقة ،وم��رك��زا ت��ج��اري��ا عصريا،
فضال عن مجموعة سكنية تتكون
من فلل وشقق.
وق���������د ص���������رح ال�����م�����ه�����ن�����دس ع���ب���د
الحميد سعيد رئيس مجموعة ريم
ل�لاس��ت��ث��م��ار  -ال��م��غ��رب ف��ي تصريح
لوكالة أنباء اإلم��ارات ،أن المشروع
س��ي��ع��زز م��ن وج����ود ال��م��ج��م��وع��ة في
ال��م��غ��رب ،مشيدا بمناخ االستثمار
ف��ي��ه وه���و م��ا يشكل ح��اف��زا للعديد
من رجال األعمال الختياره كوجهة

إلنجاز مشاريعهم.
وذكر أن المجموعة ستعمل على
تطوير مشاريع أخ��رى في المغرب
في مجاالت اخرى مختلفة.
واع�������رب ع����ن ت���ق���دي���ر ال��م��ج��م��وع��ة
للثقة التي وضعتها فيها الحكومة
المغربية ،والدعم الكبير الذي لقيته
في استكشاف واستغالل مؤهالت
االس���ت���ث���م���ار ف���ي ال���م���غ���رب ،وه����و ما
يجسد متانة العالقات التي تربط
ب��ي��ن ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن ورغ��ب��ت��ه��م��ا
ف����ي االرت�����ق�����اء ب���ه���ذه ال���ع�ل�اق���ات ال���ى
مستويات أفضل.
(الدار البيضاء  -وام)

بورصات

ح��ق��ق��ت م���ع���دل ض���خ ت��راك��م��ي��ا يبلغ
 9000برميل يوميا من ثالث تجارب
بينما حققت البئر تاوكي  8معدل
ضخ قدره  20500برميل يوميا من
خمس تجارب.
(أوسلو -رويترز)

الذهب
الفضة
البالتني

الطلب

708.45 707.85
12.57 12.53
1,299 1,295

النفط
الخام

السعر

خام دبي
$ 73.89
خام برنت
$ 77.31
االميركي الخفيف $ 79.83

المطوع� :إدراج ناجح لأ �سهم «المدينة» في دبي
والإ قبال يعك�س ثقة الم�ستثمرين والم�ؤ�س�سات الإ قليمية
ال دارة ل�شركة
��ص��رح ر ئ�ي����س مجل�س إ
المدينة للتمويل واال�ستثمار ال�سيد
خالد المطوع ب أ�ن �سهم المدينة �شهد
�إق�ب��اال جيدا ف��ي ال�ي��وم االول ل�ل إ��دراج
من جانب الم�ستثمرين في �سوق دبي
متوقعا ان يحقق اداء جيدا في ال�سوق
مدعوما بتطور ونمو ان�شطة ال�شركة
وتو�سعاتها اال�ستراتيجية اقليميا.
وزاد المطوع ان ادراج «ال�م��دي�ن��ة» في
ب��ور� �ص��ة دب ��ي ه��و ب��داي��ة ل �ل��ادراج في
أ���س��واق مالية اقليمية اخ��رى ،تما�شيا
مع طموح االدارة ،وا�ستراتيجية التو�سع
واالن �ت �� �ش��ار ال ��ذي ي �ه��دف ال ��ى تحقيق
ال�شركة أ�هدافها.
وقال المطوع :ان تفاعل الم�ستثمرين
ف��ي دول��ة االم� ��ارات العربية المتحدة
م� ��ع ادراج «ال� �م ��دي� �ن ��ة» ي �ع �ك ����س ث�ق��ة
بال�شركة ومركزها المالي ،والقناعة
بم�ستقبلها.
وب�ي��ن ال�م�ط��وع ان الح�ضور ف��ي �سوق
ن �� �ش �ي��ط ورائ � � ��د ك �� �س��وق دب� ��ي ��س�ي�ف�ت��ح
الطريق للتعريف بال�شركة وم�شاريعها
وا�ستثماراتها ف��ي جهة كما �سيجذب
�� �ش ��رك ��اء ج � � ��ددا م� �م ��ا ي �� �ش �ك��ل ق ��اع ��دة
م�ساهمين او�سع.
و�شدد المطوع على ان ادارة «المدينة»
�ستكون ع�ن��د ح�سن ظ��ن الم�ساهمين
ال��ذي��ن اول��وه��ا ال�ث�ق��ة ،م���ش�ي��راً ال��ى ان
ا ��س�ت�ث�م��ارات ال�شركة حاليا تمتد الى
افريقيا ،التي بدورها �سوف تمتد الى
ع ��دة دول � �ش��رق او� �س �ط �ي��ة ف��ي جميع

المجاالت االقت�صادية وعن ابرز الفر�ص
والقطاعات منها الم�صارف ،و أ�و��ض��ح
ان «المدينة» قامت بت أ��سي�س أ�ول بنك
ت �ج��اري ا��س�لام��ي ف��ي كينيا بم�شاركة
م�ستثمرين ورج ��ال اع�م��ال كويتيين،
وكينيين ،ويعد هذا البنك اول م�صرف
يعمل وفق احكام ال�شريعة اال�سالمية
في �شرق افريقيا و�سيبد أ� البنك اعماله
ف��ي نوفمبر المقبل وذل��ك م��ن خالل
افتتاح ثالثة فروع رئي�سة.
كما �أو�ضح المطوع ان ال�شركة تتو�سع في
هذا المجال من خالل ت أ��سي�س بنوك او
اال�ستحواذ على البنوك االخرى في بع�ض
ال��دول االفريقية االخ��رى التي ت�شهد
نمواً كبيراً في مجال الخدمات.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري او�ضح
المطوع ان يتم التح�ضير ال�ستغالل
م� ��� �س ��اح ��ات � �ش��ا� �س �ع��ة م� ��ن االرا� � �ض� ��ي
اال�ستثمارية وال�صناعية والمملوكة
للمدينة في ال�سعودية ،وتنفيذ م�شاريع
اخ��رى ف��ي �سورية واالردن ف��ي مجال
التطوير العقاري.

و أ���ش��ار المطوع ال��ى ان المدينة تملك
ع��ددا م��ن ال�شركات التابعة والزميلة
تغطي قطاعات خدمية مختلفة ابزرها
قطاع التعليم والمقاوالت والخدمات.
وا� �ش��ار ال��ى ان ال�م��دي�ن��ة ف��ي ال�م��راح��ل
االخيرة من ت أ��سي�س �شركتين :االولى
متخ�ص�صة في ادارة اال�صول ،والثانية
ف��ي مجال التمويل ،مو�ضحا ان تلك
ال�خ�ط��وات ه��ي ج��زء م��ن ا�ستراتيجية
معالم المدينة الطويلة والمتو�سطة
االجل التي �سبق االعالن عنها.
وعلى �صعيد حركة ال�سهم في ال�سوق
ام�س ب��دا �سعر ال �ت��داول عند م�ستوى
 10.20دراه��م بكمية ت��داول تجاوزت
 3.600.000مليون �سهم بقيمة تجاوزت
ثمانية وثالثين مليون درهم.
و أ���ش��ار المطوع ال��ى ان ت��داول ال�شركة
�صنف من أ�على �سبع �شركات تداولت في
�سوق دبي المالي من حيث القيمة ،علما
ان �سعر ال�سهم االفتتاحي كان  10.20و
االغالق  10.60بن�سبة �صعود تجاوزت
 % 2.9بعدد �صفقات بلغت .271
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مستقبل البورصات في آسيا
إن األولوية الرئيسة في معظم
األسواق تكمن في ضرورة تبني
المزيد من اإلصالحات من أجل أن
تساير أسواق رأس المال المحلية
ً
المعايير الدولية ،أمال في اقتفاء أثر
البورصات األوروبية بإنشاء بورصة
اقليمية عبر تحالفات بين أسواق
المال بعضها مع بعض.

أندرو شينغ
وإيمانويل بيتسيليس
ق��د ي��ك��ون م��ن غ��ي��ر ال��م��رج��ح إن��ش��اء
بورصة إقليمية لبلدان جنوب شرق
آسيا في الوقت الراهن ،لكن ما لم يبدأ
صانعو السياسات بتطبيق سياسيات
وقوانين ّ
موحدة في المنطقة ،قد تعجز
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ورص��ات المحلية عن
مجاراة ما يدور في العالم.
ل���ق���د أن����ش����أ ال��ل�اع����ب����ون ال���غ���رب���ي���ون
ال���رئ���ي���س���ي���ون ن��خ��ب��ة م����ن ال���ب���ورص���ات
ال���ع���ال���م���ي���ة م�����ن خ���ل���ال االن�����دم�����اج�����ات
وال���ت���ح���ال���ف���ات ،ل��ك��ن ف���ي ال���وق���ت ال���ذي
ت��ص��ب��ح ف��ي��ه ع��م��ل��ي��ات االن����دم����اج بين
ب���ورص���ات م��ن ب��ل��دان مختلفة واق��ع ً��ا
ً
ملموسا في بعض أنحاء العالم ،اليزال
أمام البورصات المستقلة في جنوب
شرق آسيا شوط طويل لتقطعه.
إن واصلت البورصات في جنوب
شرق آسيا نشاطها باستقاللية تامة
ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،س���ي���واج���ه معظمها
ّ
التخلف عن مجاراة البورصات
خطر
العالمية أو  -في أفضل األحوال  -سيتم
«ان��ت��ق��اؤه��ا» ف��ي ص����ورة اس��ت��ح��واذات
م��ن ق��ب��ل منافسيها ال��ع��ال��م��ي��ي��ن .لكن
االن�����دم�����اج ال���م���ح���ل���ي ،وع���ل���ى ال��ع��ك��س
م����ن ذل������ك ،س ُ���ي���ح���دث ت���غ���ي���ي ً
���را ج���ذري ً���ا
ف���ي ال����ص����ورة ال���ح���ال���ي���ة :ف��ل��و جمعنا
ال����ب����ورص����ات ال���رئ���ي���س���ة ال���خ���م���س ف��ي
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
ال��س��ن��ة ال���م���اض���ي���ة ،الح��ت��ل��ت ال��م��رت��ب��ة
ال���خ���ام���س���ة ع����ش����رة ب���ي���ن ال���ب���ورص���ات
األك��ب��ر ف��ي ال��ع��ال��م ،والثالثة ف��ي آسيا
بعد بورصتي طوكيو وهونغ كونغ.

افتتاحية

ويمكن لمخطط «رؤي���ة ال��ع��ام »2015
 وه���و خ��ط��ة ع��م��ل ط��م��وح��ة لتوحيداالق���ت���ص���ادات اآلس���ي���وي���ة  -أن ُي��ف��س��ح
ً
تقاربا بين
المجال أمام اندماج أكثر
األس�������واق ال��رأس��م��ال��ي��ة وال���ب���ورص���ات
اآلس��ي��وي��ة  ،إال أن ثمة ع��وائ��ق كبيرة
تحول دون ذلك.
ي��ك��م��ن أس����اس ال��م��ش��ك��ل��ة ف��ي نقص
ال��ت��ص��ن��ي��ف وال���ع���م���ق ال��ع��ال��م��ي��ي��ن في
أس����واق رأس ال��م��ال ف��ي ج��ن��وب ش��رق
آس��ي��ا ،برغم أن سنغافورة وماليزيا
تملكان أ س���وا ق ً���ا عميقة ن��س��ب��ي ً��ا .لكن
ف��ي ت��اي�لان��د وإن��دون��ي��س��ي��ا والفلبين،
ف����إن ح��ج��م رؤوس األم������وال المحلية
ال��م��ت��داول��ة أدن���ى م��ن ال��ن��ات��ج المحلي
اإلجمالي بكثير.
ون����ت����ي����ج����ة ل�������ذل�������ك ،ف���������إن ال���ت���ك���ل���ف���ة
اإلج��م��ال��ي��ة ل��ل��ت��داول ف���ي ال���ع���ام 2005
بلغت مستويات مرتفعة ف��ي جنوب
ش�������رق آس����ي����ا ب���ن���ح���و  %50م���ق���ارن���ة
بشمالها ،وجاءت أعلى بنسبة %250
لدى مقارنتها بمثيالتها في األسواق
الغربية.
وجاءت تكلفة السيولة  -أو العبء
السعري لتنفيذ عملية ت���داول -أعلى
بنسبة  %50عن مثيالتها في شمال
آس��ي��ا ،وبنسبة  %200ع��ن مثيالتها
في الغرب.
لهذا فإن حقوق الملكية المرتفعة
أس��ع��اره��ا ك��ان��ت تكلفتها أزي����د على
مصدريها بنحو يتراوح بين  2و%4
في بلدان جنوب ش��رق آسيا ،مقارنة
ً
نضجا.
بنظرائها في األسواق األكثر
ّ
يمكن لصناع السياسات في جنوب
ش��رق آس��ي��ا ات��خ��اذ خ��ط��وات ملموسة

ع���اج���ل���ة م����ن ش���أن���ه���ا ال��ت��م��ه��ي��د ل�لأم��ر
وتعزيز األسواق المحلية في آن واحد،
ّ
وي��ج��ب أن ُت��ن��ف��ذ ه��ذه ال��خ��ط��وات على
ثالثة مستويات منفصلة.
إن األول����وي����ة ال��رئ��ي��س��ة ف���ي معظم
األس��������واق ت��ك��م��ن ف����ي ض�������رورة ت��ب��ن��ي
ال��م��زي��د م���ن اإلص�ل�اح���ات م���ن أج���ل أن
ت��س��اي��ر أس����واق رأس ال��م��ال المحلية
المعايير ا ل��دو ل��ي��ة .ويتعين أن ّ
تركز
ه���ذه اإلص�ل�اح���ات ً
أوال ع��ل��ى عمليات
«وقف التداول والمعالجة» ،بما فيها
ت���ح���دي���ث ب���ن���ي���ة ال������ت������داول وت��ح��س��ي��ن
ّ
المنظمين وإم��ك��ان��ات��ه��م ،ومن
ق���درات
ثم خفض القيود على رؤوس األموال
أو إزالتها.
ب���ع���د ذل�������ك ،ي���ت���وج���ب ع���ل���ى ال������دول
ت��ح��ق��ي��ق االن����س����ج����ام ب���ي���ن ال���ق���وان���ي���ن
ال��م��ن��ظ��م��ة ل�ل�أس���واق ل��ض��م��ان م��ق��ارب��ة
إقليمية موحدة لتنظيم أسواق رأس
المال.
كما قد يشكل إقرار مبدأ االعتراف
المتبادل بين ال��دول مرحلة أول��ى في
غاية األهمية.
ق��د ت��ك��ون ال��خ��ط��وة األول���ى باتجاه
مثل هذا النموذج في غاية البساطة:
ف��ب��وس��ع ال���ب���ورص���ات أن ت��س��ت��م��ر في
إدارة عملياتها المستقلة ،لكن عليها
أن ت����واف����ق ف����ي ال���م���ق���اب���ل ع���ل���ى ّات���ب���اع
قواعد تتعلق بأوقات ال��ت��داول ونظم
ال��ت��س��ع��ي��ر .وم����ن ش����أن ذل����ك أن ي��س ّ��رع
عملية اإلص�ل�اح���ات ف��ي أس����واق ع��دة،
وي���س���ه���ل ع���ل���ى ال����ف����ور م����ن ت��ع��ق��ي��دات
التداول عبر األسواق .كما أن النماذج
األك���ث���ر ت���ط ً
���ورا ،ال��ت��ي ت��ش��م��ل الملكية
المشتركة وف��رق اإلدارة ،ستتيح في

دوالر ف��ي نوفمبر  ،2006مقارنة
ب��ال��ف��ائ��ض ال����ذي ب��ل��غ  1.27مليار
ً
وفقا لمعطيات
دوالر في يونيو،
بنك كوريا الجنوبية المركزي.
يقول اقتصاديون إن المعطيات
ت��ظ��ه��ر اس���ت���م���رار ال���ض���غ���وط ع��ل��ى
ال��ع��م��ل��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ،م����ع أن ال��ب��ن��ك
المركزي ّ
صرح بأنه من المفترض
أن يتضاء ل الضغط ه��ذه السنة،
ً
ً
أخيرا على
نظرا إلى انخفاض طرأ
ح���س���اب ت��دف��ق��ات رؤوس األم�����وال
وت����ب����اط����ؤ االق������ت������راض ال���خ���ارج���ي
القصير األجل.
ّ
ورج��������������ح م�������س�������ؤول ك����ب����ي����ر ف���ي
ال���م���رك���زي ال����ك����وري ال���ج���ن���وب���ي أن
ي��س��ت��م��ر ال��ف��ائ��ض ف���ي ال��ح��س��اب��ات
الجارية في شهر أغسطس ،لكنه
ّ
ح��ذر من انخفاضه مقارنة بشهر
يوليو بسبب ا ت��س��اع محتمل في
عجز حساب السياحة.
وارت�������ف�������ع ال����ع����ج����ز ف������ي ح���س���اب
الخدمات ،الذي يقيس الفرق بين
أرباح البلد من الخدمات والمبلغ
ال���ذي تدفعه للمزودين األج��ان��ب،

ً
كثيرا
وذلك ألن الكوريين يسافرون
خالل شهري يوليو وأغسطس ،كما
ً
عموما باتوا يسافرون
أن الكوريين
اليوم أكثر من ذي قبل.
إن االن������خ������ف������اض ف������ي ح���س���اب
الخدمات تم تعويضه وزيادة في
شهر يوليو بسبب ارت��ف��اع أرب��اح
االستثمارات الخارجية وانخفاض
مستويات توزيع األرباح المدفوعة
لالستثمارات الخارجية ،ما ساهم
ف����ي ت����ح ّ����ول ح����س����اب ال����دخ����ل إل���ى
فائض بقيمة  533.5مليون دوالر
في يوليو ،بعد عجز ّ
معدل بقيمة
 3.2ماليين دوالر ف��ي يونيو .أما
في شهر يوليو ،فقد أظهر حساب
ً
عجزا بقيمة  1.69مليار
الخدمات
دوالر ،مقارنة بنقص قيمته 1.52
مليار دوالر في يونيو.
وع���ل���ى أس�����اس األرق�������ام ال��م��ع ّ��دل��ة
ً
موسميا ،أظهرت الحسابات الجارية
ً
فائضا في يوليو بقيمة  1.5مليار
دوالر ،و ه���ي قيمة أ ك��ب��ر بكثير من
ّ
الفائض الذي تحقق في يونيو ،حين
بلغ  592.7مليون دوالر.

قصة لعبة :النتيجة

النهاية للبورصات خفض تكاليفها
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة اإلج���م���ال���ي���ة ،ف���ض�ل�ا ع��ن
تشاركها في استثمارات جديدة في
مجال التكنولوجيا .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن مثل هذه البورصة قد تجتذب
المزيد من رؤوس األم��وال الخارجية
ّ
ستعمق ب��دوره��ا ه��ذه األس��واق
التي
وتجتذب المزيد م��ن رؤوس األم���وال
المحلية.
ق���د ت��ص��ل ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ورص��ات
ف����ي ج���ن���وب ش�����رق آس���ي���ا ق���ري���ب ً���ا إل���ى
م��ف��ت��رق ط����رق ،ل��ك��ن  -وك��م��ا ح���دث في
أوروب������ا ق��ب��ل ع��ق��ود  -ت��ك��م��ن ال��ف��رص��ة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ال��س��ع��ي وراء االن���دم���اج
ّ
المحلي بين يدي صناع السياسات،
ول����ي����س ب����ال����ض����رورة م���ج���ال���س إدارة

ّ
اتساع فوائض الحساب الجاري في كوريا الجنوبية
يونغ آلي
توقع البنك المركزي في كوريا
الجنوبية ب��ل��وغ ف��ائ��ض الحساب
ال����ج����اري ه�����دف ال���م���ل���ي���اري دوالر
ه��ذه السنة ،بعد أن أعلنت البالد
عن بلوغها الفائض األكبر خالل
ثمانية أشهر في يوليو ،بدعم من
تحول حاد في حساب الدخل.

وكانت تكهنات ع��دة قد أثيرت
بشأن خفض «بنك كوريا» لمستوى
الفائض المستهدف ل��ع��ام ،2007
بسبب عجز في حساب الخدمات
ونقص في الفائض التجاري.
وأعلنت البالد عن فائض أولي
قيمته  1.64مليار دوالر في يوليو،
وه����و ال��م��ع��دل األع���ل���ى م��ن��ذ ال��رق��م
القياسي ال��ذي بلغ  4.24مليارات

روسيا تزيد توقعاتها للنمو االقتصادي
ليديا كيلي
زاد البنك المركزي الروسي
ت���وق���ع���ات���ه ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��م��و
ً
مؤكدا
االقتصادي لهذه السنة،
ع��ل��ى م��ت��ان��ة االن��ت��ع��اش ال��راه��ن
ف����ي ال����ب��ل�اد ،ب���رغ���م االض����ط����راب
ال���ذي تعانيه أس����واق االئ��ت��م��ان
العالمية.
وصرح مساعد محافظ البنك
المركزي ،أليكسي يوليوكاييف،
ف��ي أح��د ال��م��ؤت��م��رات أن الناتج
ال���م���ح���ل���ي اإلج����م����ال����ي س��ي��رت��ف��ع
بنسبة  %7.5ه��ذه السنة ،بعد
أن بلغت نسبة النمو المتوقعة
في وقت سابق  ،%6.5وتجاوزت
ً
أيضا  %7.4التي
ه��ذه النسبة
ّ
ً
أخيرا وزي��ر االقتصاد
توقعها
جرمان غريف.
وق�������د ارت�����ف�����ع م�����ع�����دل ال���ن���م���و
االق�����ت�����ص�����ادي إل�������ى  %7.8ف��ي

ال���ن���ص���ف األول م����ن ال���س���ن���ة ،وف���ق ً���ا
ل��ل��ب��ي��ان��ات ال���رس���م���ي���ة ،ب��س��ب��ب ن��م��و
اإلن��ف��اق على االس��ت��ث��م��ار بأكثر من
 %20ل���ه���ذه ال���س���ن���ة وال���ط���ل���ب ع��ل��ى
االستهالك ،وذلك نتيجة االرتفاع في
الدخل المتاح.
وك�������رر ي���ول���ي���وك���اي���ي���ف م�����ا ذك�����ره
ً
قائال إن نسبة ارتفاع أسعار
غريف،
المنتجات االستهالكية لن تتجاوز
 %8عام  ،2007وهو المعدل السنوي
ً
انخفاضا منذ انهيار االتحاد
األكثر
السوفييتي.
وأجمع محللون على أن اقتصاد
البالد ق��وي ،وأن السلطات النقدية
ال��روس��ي��ة ن��ج��ح��ت ف��ي ض��ب��ط س��وق
العملة المحلية (ال���روب���ل) ب��ص��ورة
جيدة خالل األسابيع األخيرة ،لكن
يشير كثيرون إلى عدد من العوامل
المستقلة ا ل��ت��ي س��ا ع��دت الحكومة
على التأقلم مع االضطرابات الحالية
ف���ي ق��ط��اع االئ��ت��م��ان ال��ع��ال��م��ي ،مثل

عدم النضج النسبي لسوق االئتمان
الروسي.
وق�����ال روالن������د ن�����اش ،وه����و كبير
االقتصاديين في بنك «رينيسانس
ك��اب��ي��ت��ال» ف��ي م��وس��ك��و «ل���م يمتص
السوق معدل أخطار االئتمان ذاته،
وإذا أضفنا ذل��ك إل��ى أس��ع��ار النفط
المرتفعة ،تصبح روسيا محصنة
ب���ش���ك���ل رائ�������ع ض�����د ت���ق���ل���ب���ات ق���ط���اع
االئتمان العالمي».
ك����ذل����ك ص�������رح ال����ب����ن����ك ال����م����رك����زي
ال��روس��ي أخ��ي ً
��را ب���أن االحتياطيات
األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي أوج��ده��ا ال��ن��ف��ط في
البالد ارتفعت بقيمة  2.2مليار دوالر،
ً
مليارا في األسبوع الذي
لتبلغ 416
انتهى ف��ي  31أغسطس ،كما أش��ار
إلى استئناف تدفق رؤوس األموال
األجنبية بعد أن ق َّ��در يوليوكاييف
أن خ��روج األم���وال بلغ  5.5مليارات
دوالر خالل شهر أغسطس ،والجدير
بالذكر أن تقديراته تجاوزت نصف

ما ّ
قدره معظم المحللين.
ق��ال السيد يوليوكاييف إن ذلك
يرفع صافي التدفقات الرأسمالية
ال��ق��ادم��ة إل���ى روس��ي��ا خ�ل�ال األش��ه��ر
الثمانية األول���ى م��ن السنة إل��ى 59
مليار دوالر.

وقال متداول مصرفي محلي إن
الفائض في الحساب الجاري لشهر
ً
��ام�لا
ي��ول��ي��و «ي���ش ّ���ك���ل ب��ال��ت��أك��ي��د ع
م��ع ً
��ززا للعملة المحلية (ال����وون)،
ألن���ه ي��زي��د ف���رص ت��ح��ق��ي��ق ف��ائ��ض
إجمالي هذه السنة».

البورصات .واألهم من ذلك أن الشركات
والمستثمرين واألفراد في جنوب شرق
آس��ي��ا س��ي��س��ت��ف��ي��دون ك��ل��ه��م وب��ص��ورة
هائلة من هذه الخطوة.

ج���اء ت عملية س��ح��ب األل��ع��اب م��ن ال��س��وق ال��ت��ي نفذتها شركة
ُ
ً
أخيرا ،لتلحق بعمليتين كبيرتين ن ِفذتا الشهر الماضي-
«ماتيل»
وذلك هو بيت القصيد .فقرار الشركة بسحب  848000لعبة أخرى
من رفوف المتاجر في العالم بسبب خطر تلوثها بطالء ممزوج
بالرصاص ،يأتي بعد أن عاد أعضاء الكونغرس األميركي ّ
توا من
َّ
يتسن لهم
عطلة أغسطس واستأنفوا نشاطهم في واشنطن ،فلم
إيجاد «حل ما» لمشكلة السلع الخطرة المصنوعة في الصين.
يبدو أن الخطأ الذي اقترفته شركة «ماتيل» يتمثل بفشلها في
ضبط مورديها الصينيين .تقول الشركة إنها ظلت تتعامل طوال
عشر سنوات على األقل مع المصانع الثالثة المعنية بعملية السحب
األخيرة .ولكن بمرور الوقت ،سمحت الشركة لمورديها «الموثوقين»
ّ
بلعب دور أكبر في مراقبة نوعية المنتجات التي تصنعها ،في حين
خفت وتيرة االختبارات التي تجريها «ماتيل» على تلك المنتجات.
ً
واضحا
غير أن بعض التجار البارزين في الصين اعتبروا هذا خطأ
بالنظر إلى طريقة عمل المصانع الصينية في كثير من األحيان.
ولكن أي ً��ا كانت األخ��ط��اء السابقة التي ارتكبتها الشركة ،فهي
تتصرف على األقل بسرعة تفوق قدرة الحكومة على حل المشكلة
اآلن :ف��غ��ري��زة ال��ب��ق��اء ال��ت��ي ت��ح��رك ال��ش��رك��ات ع���ادة م��ا ت��دف��ع شركة
«م��ات��ي��ل» إل��ى إن���زال منتجاتها ع��ن ال��رف��وف واع��ت��م��اد نظام أفضل
لضبط الجودة .وأم��ام السياسيين مهلة حتى موعد االنتخابات
المقبلة الستغالل هذه المسألة ،أما شركة «ماتيل» فلديها فترة
حتى موسم التسوق في عيد الميالد ُ
لتقنع األهالي أن بإمكانهم
ً
مجددا.
الوثوق في الشركة
غير أن موجة التذمر الموجهة في واشنطن ضد الصين لم تجعل
ً
أمانا ،لكنها بالتأكيد تزيد اضطراب األسواق -فالمنتج
األلعاب أكثر
الرديء يمكن أن يسيء إلى شركة واحدة ،غير أن التشريع الرديء
يمكن أن يسيء إلى اقتصاد برمته .سيكون أمام الكونغرس وقت
��اف للنظر ف��ي ه��ذا ال��واق��ع ،بينما يبذل الجهود خ�لال الخريف
ك ٍ
ّ
ً
تمويها كالتدابير المعنية
ويناقش التدابير الحمائية التي ُتصنف
بضمان سالمة المنتجات.

نمو في أستراليا بعد كوارث االئتمان العالمية
سام هولمز
ح��اف��ظ االق��ت��ص��اد األس��ت��رال��ي على
مساره القوي في الشهر األول من الربع
الثالث ،مع ارت��ف��اع اإلن��ف��اق في مجال
التجزئة وارتفاع الصادرات في يوليو،
وذل�����ك ق��ب��ل ت���ده���ور ال���س���وق ال��ع��ال��م��ي
المتعلق بقروض الرهن العقاري.
ل��ق��د ت��ع��زز ال��ن��ش��اط االس��ت��ه�لاك��ي
ع��ام  ،2007كما تشير األرق���ام التي
ُسجلت في شهر يوليو إلى استمرار
االزده��������ار ف���ي ال��ن��ص��ف ال���ث���ان���ي من
السنة ،قبل تراجع السوق العالمي
في أغسطس.
ل���ك���ن االق���ت���ص���ادي���ي���ن ي����ق����ول����ون إن
ال��م��ع��ل��وم��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة
ل��ن ت��ك��ون م��ث��ار ق��ل��ق ب��ن��ك االحتياطي
األس��ت��رال��ي (البنك ال��م��رك��زي) بقدر ما
ت��ش��ك��ل��ه آث����ار األزم�����ة االئ��ت��م��ان��ي��ة على
النمو العام.
وق�����د ارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة
ب��ن��س��ب��ة أع��ل��ى م���ن ال��م��ت��وق��ع (،)%0.9
م���ر ت���ف���ع���ة م�����ن  19.22م����ل����ي����ار دوالر
أسترالي في يونيو إلى  19.40مليار
المحتسبة على أ س���اس موسمي في
يوليو ،متجاوزة بذلك توقعات السوق
بارتفاع نسبته .%0.7
وب����اإلض����اف����ة إل������ى ذل�������ك ،ان��خ��ف��ض
العجز التجاري في أستراليا من 1.74
مليار دوالر أسترالي في يونيو إلى
 756م��ل��ي��ون المحتسبة ع��ل��ى أس��اس
م��وس��م��ي ف���ي ش��ه��ر ي��ول��ي��و ،وه����ي ما
يقل عما توقعه محللون ،حين قدروا
العجز المتوقع بحوالي مليار دوالر.
وفي المقابل ،ارتفع معدل الصادرات
بنسبة  % 2.0مقارنة بالشهر السابق،
ف��ي حين انخفضت ال����واردات بنسبة
.% 3.0
وق���د أظ��ه��رت األرق����ام ال���ص���ادرة عن
ال����م����رك����زي األس����ت����رال����ي أن ال����ق����روض
الممنوحة للقطاع ا ل��خ��اص المعدلة
ً
ً
ارتفاعا عما
موسميا في يوليو شهدت
كانت عليه في يونيو بنسبة ،%0.9
كما قفزت إل��ى  %15.4مقارنة مع ما
كانت عليه قبل سنة.
ف��������ي ه�����������ذا اإلط�������������������ار ،ق�����������ال ك���ب���ي���ر
االق��ت��ص��ادي��ي��ن ف���ي ب��ن��ك «م����اك����واري»،
برايان ريديكان ،إن المركزي األسترالي
ّ
س��ي��ت��رق��ب ع��ل��ى األرج������ح أرق������ام شهر
أغ��س��ط��س ق��ب��ل أن يتخذ ق����راره بشأن
ال����ت����راج����ع ع����ن إج������راءات������ه ال���ص���ارم���ة،
وأض���اف ُ«تشير األرق���ام إل��ى أن الربع
ً
مفعما
الثالث سيكون ،على ما يبدو،
ً
اقتصاديا ،برغم اضطراب
بالنشاط

األس�����واق ال��م��ال��ي��ة .وإذا اع��ت��ق��د البنك
المركزي أن أزم��ة االئتمان ل��ن ترخي
ب���ظ�ل�ال���ه���ا ع���ل���ى ال���ن���م���و ال�����ع�����ام ،ف��م��ن
الواضح أنهم سيعودون إلى المبادئ
األساسية».
ويتوقع بنك «ماكواري» من جهته
أن يرفع المركزي األسترالي من ّ
معدل
التقييم ،ال��ذي يبلغ  25نقطة أس��اس،
إلى  %6.75في الربع األخير من هذه
السنة.
وب���ع���ي ً
���دا ع����ن االزده���������ار ال��م��س��ت��م��ر
للنشاط االقتصاديّ ،
أكدت المعلومات
أن الصين هي الشريك التجاري األول
ألستراليا ،بعد أن كانت اليابان تحتل
هذا الموقع في السابق.

برغم اضطرابات
أسواق المال العالمية
تمكن االقتصاد
األسترالي من الحفاظ
على وتيرة نموه
في قطاعات عدة
وقلص من عجزه
التجاري

الخط ما زال مشغوال
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دوليات
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية لـ ةديرجلا:
العدول عن إعدام سلطان هاشم جزء مهم من مشروع المصالحة الوطنية
ً
مباحثاتنا مع االخوة الكويتيين اتسمت بالصراحة األخوية بعيدا عن المجامالت البروتوكولية

ايمان حسين

كشف نصير العاني رئيس ديوان
رئاسة الجمهورية العراقية عن ان
العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة،
وبالتالي بحاجة الى استجالب
عدد من الضباط ضمن مشروع
المصالحة الوطنية ،مؤكدا في
لقائه مع «الجريدة» أن سلطان
هاشم وزير الدفاع االسبق من
الشخصيات التي تتمتع بمكانة
عالية بين الضباط العراقيين ،وانه
تعامل بمهنية عالية وال يشكل
حالة إجرامية ،ولهذا يطالب
بتخفيف عقوبة اإلعدام إلى العفو
أو تخفيف الحكم .وأكد أن مايدور
في العراق اليوم ما هو اال ممارسة
للديموقراطية واالنفتاح السياسي.
وتحدث عن أمور أخرى كثيرة في
اللقاء التالي.

• ك����ان م���ن ال���م���ق���رر اع������دام وزي���ر
ال���دف���اع ال���ع���راق���ي االس���ب���ق س��ل��ط��ان
هاشم وعلي حسن المجيد ورشيد
التكريتي ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي ،ولكن
يقال ان هناك محاوالت لعقد صفقة
اج���ل���ت ال��ت��ن��ف��ي��ذ ك����ي ي���ت���م ت��خ��ف��ي��ف
الحكم عن سلطان هاشم ،ما صحة
ذلك؟
ـ�����ـ ب���ال���ت���أك���ي���د ،ال�����ق�����رار ه�����و ق�����رار
قضائي ،والدستور قد اعطى كامل
ال��ص�لاح��ي��ة للقضاء ال��ع��راق��ي ،لكن
ه���ن���اك م���وض���وع���ا س��ي��اس��ي��ا ك��ب��ي��را
وم����ه����م����ا ،وك�����ذل�����ك ه����ن����اك م���ش���روع
م��ص��ال��ح��ة وط��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة ،اض��اف��ة
ال���ى ان ه��ن��اك ب��ع��ض ال��م��ن��ادات من
ق��ب��ل ج��ه��ات ع���دة ط��ال��ب��ت الحكومة
ب���ال���ع���دول ع���ن ق�����رار ت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��ك��م
ب���ش���أن س��ل��ط��ان ه���اش���م ك���ل ذل����ك لم
ي���أت م��ن ف����راغ ،ح��ي��ث ت��وج��د بعض
الشخصيات في القيادات السابقة لم
يكن لها دور سيئ ،بل كانت تتعامل
بمهنية عالية ،وهذه المهنية يجب
ان ت���ق���در ف����ي ال���س���اب���ق وال���ح���اض���ر
والمستقبل ،وسلطان هاشم ال يمثل
حالة إجرامية ،وبالتالي موضوع
المصالحة يستطيع ان يأخذ دوره
في هذا المكان خصوصا ان هاشم
ت����رك س��م��ع��ة ج���ي���دة ب��ي��ن ال��ض��ب��اط.
ف��ب��اس��ت��ط��اع��ة ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ان
ي��ن��ح��ى م��ن��ح��ى ا ل��ع��ف��و او تخفيف
الحكم .الن االمر يتعلق بوجود ازمة
س��ي��اس��ي��ة ك��ب��ي��رة تعيشها ال��دول��ة،
وهناك حاجة ملحة الى استجالب

عدد كبير من الضباط المتميزين.
وعلى الحكومة ان تجنح لسياسة
االستيعاب ،ونحن كديوان رئاسة ال
نفرض شيئا على الحكومة بقدر ما
نطالب بتنفيذ فقرات الدستور بكل
دق���ة .اض��اف��ة ال��ى اع��ت��ب��ار ه��ذا االم��ر
فقرة مهمة في مشروع المصالحة
ال���وط���ن���ي���ة ب����ل وي����ق����وم ب������دور ف��اع��ل
بجلب الضباط العراقيين للساحة
ال��س��ي��اس��ي��ة ،م��م��ا ي��م��ن��ح��ه��م رس��ال��ة
مطمئنة اذا ما تمت هذه المسألة.
• وماذا عن علي حسن المجيد؟
ـ��ـ ه��ذه المسألة محسومة تماما
والي��م��ك��ن ال��رج��وع عنها الن��ه م��دان
بالكثير م��ن ال��ق��ض��اي��ا ول��ي��س فقط
قضية االنفال.
• ب���ع���د ت���ق���ري���ر ب���ي���ت���ري���وس ه��ل
س��ي��ت��ف��رغ ال��رئ��ي��س ب���وش للضغط
ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة م���ن اج��ل
انجاز مجموعة قوانين مهمة منها
اجتثاث البعض وقانون النفظ ؟
ـ����ـ الش�����ك ف����ي ان ال���ت���ق���ري���ر ي��ح��م��ل
ب���وادر الستمرارية االن��ج��از االمني
والسياسي ،وحتما ستكون هناك
ضغوط على الحكومة بشأن التقدم
اكثر ف��ي مجموعة قوانين ،خاصة
تمرير قانون النفط والغاز ،ومن ثم
قانون المساءلة والعدالة الذي كان
سابقا اجتثاث البعث .ففي الجلسات
القادمة لمجلس النواب البد ان يكون
هناك حسم لتلك القوانين .كل ذلك
من شأنه تقوية مشروع المصالحة،
وان ك��ان هناك بعض االم���ور تبدو
م���ح���س���و م���ة ح����ا ل����ي����ا اال ان ب�������وادر
التقارير االولية في هذا الخصوص
ت��س��ي��ر ف���ي االت����ج����اه ال��ص��ح��ي��ح مع
استمرار خطة فرض القانون .اضافة
ال��ى ان هناك مشاركة اكثر فاعلية
من قبل الجهات االميركية النجاز
هذين القانونين.
• ول����ك����ن ال���ب���ع���ث���ي���ي���ن ل�����م ي��ق��ف��وا
م��ك��ت��وف��ي االي����دي وراح�����وا يكيلون
ل����ل����ش����ع����ب م�������ن خ����ل����ال ال���ع���م���ل���ي���ات
االنتحارية والتفجيرات ؟
ـ���ـ الب���د ان ت��ك��ون ه��ن��اك ردة فعل
س��ل��ب��ي��ة ه����ذه ط��ب��ي��ع��ة االش����ي����اء في
بدايتها ،لكن بعد م��رور ال��زم��ن اي
بعد اربع سنوات على سقوط النظام
السابق البد ان بعض االمور تحتاج
الى مراجعة ،فال يمكن السير على
وت��ي��رة واح����دة .ال��م��راج��ع��ة م��ن اج��ل

فرض عقوبات على فيلق «القدس»
التابع للحرس الثوري اإليراني
من قبل أميركا يتجه إلى فرض
إجراءات مالية مشددة.

التقدم ام��ر مهم حتى ت��ك��ون هناك
دراس����ة م��ي��دان��ي��ة وحقيقية ل��ك��ل ما
تقدم خاصة ،ونحن نعيش تجربة
ح��دي��ث��ة ل���م ت��ت��ع��د االرب������ع س���ن���وات،
ف��ي��ج��ب م���ن خ�ل�ال ال��ت��ن��ف��ي��ذ الفعلي
ان نصحح بعض ال��ق��رارات .وخير
مثال ه��و م��ا نعيشه االن بالنسبة
ل��م��وض��وع اج��ت��ث��اث ال��ب��ع��ث ،حيث
في البداية قلنا ال يمكن للبعثيين
ان يعودوا وينخرطوا في العملية
السياسية ،واليوم اعدلنا عن ذلك
وسنغير ا ل��ق��ا ن��ون برمته ونسميه
المساءلة والعدالة .انا اجد ان االمور
االن ب����دأت ت��ج��ن��ح ل��ل��ه��دوء وب����دأت
تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن
االن��ف��ع��االت .فيجب ان نعيد النظر

ف��ي الكثير م��ن االم���ور وف��ق ش��روط
وال����ي����ات م��ع��ي��ن��ة وب����ش����ورى م��اب��ي��ن
ال��ج��م��ي��ع .واالي�������ام ال��م��ق��ب��ل��ة كفيلة
بتصحيح الكثير من االمور.
• ب������م������اذا ت���ع���ل���ل س����ع����ي ب��ع��ض
الكتل النيابية ا ل��ى تغيير حكومة
المالكي؟
ـ����ـ ه����و ل���ي���س ت���غ���ي���ي���را ل��ل��ح��ك��وم��ة
ب����ق����در م����ا ه����و م����م����ارس����ة ط��ب��ي��ع��ي��ة
ل����ل����دي����م����وق����راط����ي����ة ،وه���������ذا ن��ت��ي��ج��ة
لالنفتاح السياسي ال��م��وج��ود في
العراق الجديد ،حيث الكتل في ما
ب��ي��ن��ه��ا ت��ج��ت��م��ع وت���ك���ون ك��ت�لا اك��ب��ر
وتستطيع ان تنتقد وتنسحب من
ال�����وزارة او ال��ب��رل��م��ان م��ت��ى م��ا رأت
ضرورة لذلك .وتعود حسب ما تراه

م��ن��ا س��ب��ا .علينا ان نتقبل ا ل��و ض��ع
الديموقراطي الجديد.
• ولكن هؤالء يريدون فعال اسقاط
الحكومة من باب انها لم تقدم شيئا
ل���ل���ش���ع���ب ،ول����ي����س ف���ق���ط ك��م��م��ارس��ة
للديموقراطية كما تفضلتم ؟
ـ��ـ ه��ذا بحث اخ��ر اذا كانت هناك
النية مبيتة السقاط الحكومة فنحن
ب��ع��ي��دون ع���ن ذل����ك ،وع��ل��ى الجميع
ان يعمل لخدمة البلد م��ن منطلق
التقييم للحكومة وليس لشخص
ال��م��ال��ك��ي ،وان ك����ان ه��ن��اك تقصير
فيجب ان يتحمله الجميع وليس
جهة واحدة دون االخرى.
• ك���ي���ف ت���ق���ي���م���ون زي����ارت����ك����م ه���ذه
للكويت ؟

الرئاسة العراقية تنفي استقالة الهاشمي
إذا ما تم إعدام علي الكيماوي

أميركا تبحث فرض عقوبات
على قوة القدس اإليرانية
قال مسؤولون اميركيون امس إن
ادارة ال��رئ��ي��س ج���ورج ب��وش تبحث
ف���رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى وح����دة تابعة
ل��ل��ح��رس ال���ث���وري االي����ران����ي ،لكنها
قررت عدم وصف الهيئة كلها بأنها
منظمة ارهابية.
ومع تراجع تأييد بعض الحلفاء
لتشديد العقوبات الدولية المفروضة
على طهران في ما يتصل ببرنامجها
ال����ن����ووي ،ت��خ��ط��ط واش��ن��ط��ن ل��م��زي��د
م��ن االج�����راء ات ال��م��ن��ف��ردة لممارسة
ض���غ���وط ع��ل��ى اي�������ران ،ب��م��ا ف���ي ذل��ك
ف����رض ع���ق���وب���ات ع��ل��ى ق����وة ال��ق��دس
التابعة للحرس الثوري التي تلقى
عليها المسؤولية عن اذك��اء العنف
في العراق.
وقال مسؤول اميركي كبير طلب
ع���دم االف��ص��اح ع��ن اس��م��ه ن��ظ��را إل��ى
ح��س��اس��ي��ة ال���م���وض���وع «ال���م���ه���م هو
ارس��ال اش��ارة تفيد بأننا زدنا نفاد
صبر وخيبة أمل ،وذلك يتطلب نبرة
اعلى واجراءات اضافية».
وسربت الشهر الماضي لوسائل
االع��ل�ام االم��ي��رك��ي��ة ان��ب��اء ت��ف��ي��د ب��أن
ادارة بوش عازمة على وصف سالح
ال���ح���رس ال���ث���وري ك��ل��ه ب��أن��ه جماعة
اره��اب��ي��ة اج��ن��ب��ي��ة ،وك��ان��ت ه���ذه من
شأنها ان تكون ال��م��رة االول���ى التي
تدرج فيها الواليات المتحدة القوات
ال��م��س��ل��ح��ة ألي دول������ة ذات س���ي���ادة
ف��ي قائمتها ا ل��خ��ا ص��ة بالمنظمات
االهاربية.
وم��ن ش��أن ه��ذا الوصف ان ّ
يمكن
واش���ن���ط���ن م���ن اس���ت���ه���داف ال���ش���ؤون
المالية للهيئة االيرانية.
وق�����ال م���س���ؤول���ون ام��ي��رك��ي��ون ان
وزي��رة الخارجية كوندوليزا رايس
غضبت بشدة لتسريب النبأ ا ل��ذي
ق��ال دبلوماسي ان��ه اعتبر محاولة
متعمدة من جانب المتشددين في
االدارة لدفع وزارة الخارجية التخاذ
خطوات اكثر تشددا ضد ايران.
وق���ال ع���دة م��س��ؤول��ي��ن اميركيين
ك���ب���ار ان ق ً
������رارا ات���خ���ذ ب���ع���دم وص��ف

نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة
العراقية يتحدث الى الزميلة إيمان
حسين

ال���ح���رس ال���ث���وري ك��ل��ه ب��أن��ه جماعة
اره����اب����ي����ة الس����ب����اب م����ن ب���ي���ن���ه���ا ،ان
بعض حلفاء واشنطن ال يتفقون مع
هذه الخطوة ،وكذلك بسبب االمور
القانونية المرتبطة بها.
وي��م��ي��ل االت���ج���اه االن إل����ى ف��رض
اج�������راءات م��ال��ي��ة م���ش���ددة ع��ل��ى ق��وة
ال����ق����دس م����ن دون وص���ف���ه���ا ب��أن��ه��ا
جماعة اره��اب��ي��ة .وتنحي واشنطن
ب����ال��ل�ائ����م����ة ع����ل����ى ق�������وة ال�����ق�����دس ف��ي
التحريض على العنف ف��ي ال��ع��راق
وتدفق االسلحة اليه.
وامتنع ديفيد ساترفيلد المسؤول
الكبير بوزارة الخارجية عن االفصاح
عن تفاصيل بخصوص االج��راء ات
العقابية اال م��ي��ر ك��ي��ة مستقبال ضد
اي�����ران ،ل��ك��ن��ه ق���ال ان واش��ن��ط��ن قلقة
للغاية بخصوص سلوك قوة القدس
والحرس الثوري عموما.
(واشنطن  -رويترز)

تخطط واشنطن
لمزيد من االجراءات
المنفردة لممارسة
ضغوط على ايران

نقلت الرئاسة العراقية امس عن
مصدر مسؤول فيها قوله «ننفي
ما نشر في عدد من وسائل اإلعالم
ع���ن ان ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
طارق الهاشمي ابلغ الرئيس جالل
طالباني نيته االستقالة في حال
تنفيذ حكم االع��دام بالمجرم علي
الكيمياوي» .واض���اف ان «اع��ض��اء
مجلس الرئاسة كانوا قد اش��اروا
مرارا شفويا وتحريريا الى ضرورة

التقيد بمواد الدستور في كل ما
يتعلق بتنفيذ االحكام القضائية».
وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل اك���د رئيس
ال���ج���م���ه���وري���ة ج���ل��ال ال���ط���ال���ب���ان���ي
ض���رورة اح��ت��رام استقالل القضاء
وع����دم ف��س��ح ال��م��ج��ال ل��ل��ت��دخ��ل في
ش���ؤون���ه وف����رض س���ي���ادة ال��ق��ان��ون
وبناء المؤسسات العليا في العراق
ا ل��ج��د ي��د و ف���ق المعايير الحديثة.
وشدد طالباني في بيان عقب لقائه

قاضي محكمة التمييز والمتحدث
الرسمي باسم المحكمة الجنائية
ال��ع��راق��ي��ة العليا منير ح���داد على
ض���رورة اح��ت��رام استقالل القضاء
العراقي وع��دم التدخل في شؤون
المحاكم والقضاء.
(بغداد كونا)

 كانت الزيارة سريعة ومكثفة،تناولنا خاللها الكثير من القضايا
بين البلدين ،و م��ن اهمها التأكيد
على بناء عالقة اقتصادية سليمة،
وكذلك ترشيح سفير عراقي للكويت
وايضا الكويت ترشح سفيرا لها،
الع������ادة ف��ت��ح ال���س���ف���ارة ف���ي ب���غ���داد،
اي����ض����ا ات���ف���ق���ن���ا ع���ل���ى ان ت��س��ت��ق��ب��ل
ال��ك��وي��ت ب��ح��دود ع��ش��رة االف ح��اج
عراقي ليمروا عبر حدودها للمملكة
العربية ال��س��ع��ودي��ة .فكانت زي��ارة
ن���اج���ح���ة ت���ن���اول���ت ق���ض���اي���ا ع��م��ي��ق��ة
خالية من المجامالت البروتوكولية،
وات����س����م����ت ب���ال���ص���راح���ة االخ����وي����ة،
ولمسنا تجاوبا حميميا واضحا
من االخوة الكويتيين.

أكدت مباحثاتنا
مع الكويت بناء
عالقة اقتصادية
سليمة

الجيش االميركي في العراق يفرج
ً
عن المعتقلين يوميا خالل رمضان
بدأ الجيش االميركي وبالتنسيق
مع الحكومة العراقية اعتبارا من
امس برنامجا منظما لالفراج عن
املعتقلني العراقيني لديه خالل شهر
رمضان املبارك .وذكر بيان للجيش
ان البرنامج الذي اطلق عليه اسم
«م����خ����ال����ب األس��������د» ي���ت���م ب��م��وج��ب��ه
اإلفراج عن  50الى  80معتقال يوميا
خ�ل�ال ش��ه��ر رم���ض���ان .واض�����اف ان
العملية ستكون «منصفة ومفتوحة

لكل املعتقلني ا مل��ؤ ه��ل�ين وسيكون
عدد املعتقلني من السنة والشيعة
ال���ذي���ن ت��ت��م م��راج��ع��ت��ه��م م��ت��س��اوي��ا
وحياديا» ،مؤكدا «ان هذه العملية
ستكون غير طائفية وغير سياسية
بشكل تماما».
( بغداد ـ كونا)

تقرير بيتريوس أعطى بوش فسحة من الوقت
وشعبيته ترتفع بسبب أدائه في العراق
تالشت آمال الديموقراطيين المعارضين الذين يهيمنون على الكونغرس
في ان يحدث تقرير بيتريوس تغييرا كبيرا في سياسة البيت االبيض.
كما يبدي الجمهوريون أيضا نفاد صبر كبير في غياب اح��راز تقدم
سياسي في العراق ،وتحقيق مصالحة بين فصائله المتناحرة.
ل��ك��ن رغ���م ك���ل ذل���ك ل���م ت��ل��ح ف���ي االف����ق ب�����ادرة ع��ل��ى ان ال��دي��م��وق��راط��ي��ي��ن
سينجحون في اختراق صفوف الحزب الجمهوري ،وكسب مزيد من اصوات
االعضاء الجمهوريين تمكن الديموقراطيين الذين لديهم أغلبية بسيطة
في الكونغرس من اجبار بوش على تغيير استراتيجيته في العراق .وقال
توماس مان الخبير في شؤون الكونغرس في معهد بروكينجز «ما حدث
في االساس هو ان االدارة فعلت ما بوسعها لسحب البساط وكسب تأييد
الجانب الجمهوري» .وأح��دث��ت منظمة م��وف أون الليبرالية ضجة حين
نشرت ف��ي صحيفة نيويورك تايمز االثنين اع�لان��ا شغل صفحة كاملة
أطلقت فيه على قائد القوات االميركية في العراق لقب «الجنرال خادعنا»،
في لعب بااللفاظ على التشابه بين اسم بيتريوس وكلمة خداع باالنكليزية،
كما اتهمت المنظمة بيتريوس بخدمة أغراض البيت االبيض .ويرى مان
ان ه��ذا االع�ل�ان ج��اء بنتائج عكسية تماما الن��ه اضطر الديموقراطيين
الى معاملة قائد القوات االميركية في العراق برفق غير منتظر منهم في
االحوال العادية.
من جانبهم ،اتهم الجمهوريون منظمة موف أون بأنها ذهبت في نقدها
لبيتريوس الى مدى أبعد من المستساغ ،وحاولوا الربط بين المنظمة وبين
السناتور هاري ريد زعيم االغلبية في مجلس الشيوخ ،وهو ديموقراطي
من نيفادا ،ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وهي ديموقراطية ايضا

من كاليفورنيا .وقال سكوت ريد المسؤول عن وضع استراتيجية الحزب
الجمهوري «الديموقراطيون ومنظمة موف أون تخطوا الحدود مع بيتريوس
بدناءة تتسم بالمصالح الشخصية .جماعة ذات مصالح هي االن التي تصوغ
الحجج التي تسوقها رئيسة مجلس النواب بيلوسي وريد زعيم االغلبية في
مجلس الشيوخ» .وأقر السناتور الجمهوري غوردون سميث ،الذي أصبح من
منتقدي حرب العراق اواخر العام الماضي وقال انها قد تكون «اجرامية» ،بأن
تقرير بيتريوس كان له تأثير .وقال سميث «اعتقد انه حشد تأييد المؤتمر
الجمهوري وال اعتقد انه سيتحدد موعد صارم لسحب القوات».
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ج��دي��د ل��ل��رأي ان شعبية الرئيس
االميركي جورج بوش زادت بشأن اسلوب معالجته لحرب العراق .نشرت
نتائج االستطالع امس .وأظهر أحدث استطالع لشبكة ان بي سي وصحيفة
وول ستريت جورنال ان نسبة تبلغ  30في المئة فقط من االميركيين أقرت
اسلوب معالجة ب��وش للعراق ،لكن ه��ذه النسبة أعلى بثماني نقاط عن
يونيو .وأظهر االستطالع ان  56في المئة من االميركيين يرون ان الحرب
ال تساوي االصابات في صفوف االميركيين أو التكاليف المتعلقة بها،
مقابل  35ف��ي المئة يعتقدون ان االط��اح��ة ب��ص��دام حسين تستحق هذه
التكاليف .وعندما سئل الذين شملهم االستطالع ما هي افضل نتيجة
مقبولة للحرب ق��ال  24في المئة ان القوات االميركية يجب ان تبقى في
العراق الى ان يصبح دولة مستقرة ديموقراطيا ،بينما قال  26في المئة
انهم يريدون سحب القوات االن ،وقال  37في المئة انهم يريدون انسحاب
القوات خالل العام القادم.
(واشنطن  -رويترز)
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« 14آذار» ترحب بمبادرة بري وتدعو إلى حوار غير مشروط
صفير :على اللبنانيين انتخاب رئيس باإلجماع وإذا تعذر ذلك فباألكثرية
في ردها على مبادرة الرئيس بري
النتخاب رئيس بالثلثين دعت قوى
 14آذار إلى الذهاب إلى التالقي
والحوار من دون أي سالح أو حجج
أو تهويل.

بيروت  -ةديرجلا
في رد على مبادرة رئيس مجلس
ال������ن������واب ن���ب���ي���ه ب�������ري وف�������ي م���وق���ف
م��ت��ط��اب��ق م���ع دع����وة ال��ب��ط��ري��رك م��ار
ن��ص��رال��ل��ه ب���ط���رس ص��ف��ي��ر ال����ى ع��دم
ت���ع���ط���ي���ل ن����ص����اب ان����ت����خ����اب رئ���ي���س
الجمهورية واحترام قاعدة الثلثين،
دعت قوى  14آذار الى «الذهاب إلى
التالقي والحوار من دون ّ
أي سالح
ُ
أو حجج أو تهويل ،فال نحن نشهر
االن���ت���خ���اب ب��ال��ن��ص��ف زائ������د واح�����د،
وال هم يشهرون تعطيل االنتخاب
ّ
بحجة نصاب الثلثين» .هذا الموقف
ص����در ل��ي��ل األرب����ع����اء ب��ع��د اج��ت��م��اع
ق����وى االك���ث���ري���ة ف���ي م���ن���زل ال��رئ��ي��س
امين الجميل في بكفيا ،واثر رئيس
األغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب سعد
الحريري الذي استهل لقاءاته بزيارة
دار الفتوى ،ثم السراي حيث اجتمع

مع الرئيس فؤاد السنيورة ،كما زار
رئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط في كليمنصو  -بيروت
قبل التوجه الى بكفيا في المتن.
وإذ ّأك��������دت ق�����وى  14اذار ا ن��ه��ا
تنظر إلى هذا االستحقاق باعتباره
ّ
«م����ح����ط����ة أس����اس ّ����ي����ة ف�����ي اس���ت���ع���ادة
االس�����ت�����ق�����رار ال���س���ي���اس���ي وت��ط��ب��ي��ق
ّ
مسلمات ال��ح��وار الوطني وق���رارات
م���ج���ل���س األم��������ن ال�������دول�������ي» ،أع��ل��ن��ت
«الترحيب بمبدأ التوافق والحوار»،
ودع�����ت إل����ى «ف���ت���ح ص��ف��ح��ة ج��دي��دة
ترتكز إلى قواعد الدستور والنظام
الديموقراطي ووثيقة الوفاق الوطني
ً
التي ارتضيناها جميعا في اتفاق
الطائف».
وت��ل�ا رئ���ي���س «ت ّ����ي����ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل»
النائب سعد الحريري البيان وفيه
ً
ّ
«ان  14آذار ،ح��رص��ا ع��ل��ى مصلحة
ً
لبنان وشعبه ،وتأكيدا على الرغبة

ً
ً
كوشنير يرى «تقدما طفيفا
ألول مرة» بشأن األزمة اللبنانية
أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امس انه يرى ألول
مرة «تقدما طفيفا» على طريق تسوية األزمة السياسية في لبنان.
وقال كوشنير للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس المصري حسني
مبارك غادر بعده على الفور القاهرة متوجها الى بيروت «اعتقد انه
الول مرة ( )...هناك تقدم طفيف» في اتجاه تسوية االزمة السياسية
في لبنان.
واعرب الوزير الفرنسي عن اعتقاده بان الشعب اللبناني «تعب»
من النزاعات بين مختلف االطراف اللبنانية.
وكرر كوشنير القول ان فرنسا «ال تساند اي طرف بعينه وانما
تساند كل االطراف اللبنانية» مشددا على ان بالده تعمل من اجل
ان ت��ج��ري «االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ب��اف��ض��ل ط��ري��ق��ة ممكنة ووف��ق��ا
للدستور».
واض��اف «اننا نسعى إل��ى أن يفهم الجميع ان ه��ذه االنتخابات
ال غنى عنها».
(القاهرة  -أ ف ب)

ً
الصادقة في التفاهم ،وحرصا على
االنفتاح على اقتراح دول��ة الرئيس
ن��ب��ي��ه ب ّ�����ري ،ت��دع��و ك��ت��ل  8آذار إل��ى
ّ
وطنية
اللقاء والتفاهم على قواعد
واضحة».
وفي حين ناشد البيان «القيادات
ال��م��ع��ارض��ة ف��ت��ح ث��غ��رة ف���ي ال��ج��دار
ال���م���س���دود وت��ج��ن��ي��ب ال���ب�ل�اد م���أزق
ّ
االقتراحات المشروطة التي تعطل
ال��ح��وار وال تضمن ت��ف��ادي ال��ف��راغ»،
فقد ّ
شدد على «الذهاب إلى التالقي
ّ
والحوار من دون أي سالح أو حجج
أو تهويل».
ّ
وفي سياق متصل ،أكد البطريرك
ص��ف��ي��ر ف���ي ح���دي���ث ال����ى وك���ال���ة آك��ي
االيطالية امس أنه «على اللبنانيين
العمل النتخاب رئيس للجمهورية
ب��اإلج��م��اع» ،وان���ه إذا ت��ع��ذر ذل���ك فبـ
ً
«األكثرية» ،محذرا من وجود «أطماع»
في لبنان من قبل جيرانه.
واض�����اف ص��ف��ي��ر «ال��م��ط��ل��وب اآلن
أن ي��ج��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ع���ل���ى رج���ل
ينتخبونه ليكون رئيسا للجمهورية،
ولكن ،كما تعلمون ،هناك معارضة
ومواالة ،وحتى اآلن لم يجمع الرأي
بشأن الذهاب إلى المجلس النيابي،
حيث يجتمع الجميع لينتخبوا».
وامل البطريرك الماروني أن «يعود
ك�����ل ال���م���س���ؤول���ي���ن ف�����ي ل���ب���ن���ان إل���ى
ضمائرهم وم��س��ؤول��ي��ات��ه��م ،بحيث
ي��وف��ق��وا إل���ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ،إن لم
يكن باإلجماع فعلى األقل باألكثرية،
لينقذوا البلد مما يتخبط فيه من
مشاكل» ،م��ش��ددا على أن المطلوب
من الرئيس الجديد «أن يوحد جميع
اللبنانيين ،ليلتفوا ح��و ل��ه وينقذ
البلد مما يتخبط فيه م��ن مشاكل
( )...ونعلم أن هناك مشاكل سياسية،
وأي��ض��ا بعض المطامع ف��ي لبنان،
لنقلها بصراحة ،من جيرانه الذين
ي���ري���دون أن ي��ت��دخ��ل��وا ف���ي ش��ؤون��ه
الوطنية .فنأمل أن يحترم استقالل
لبنان وسيادته وقراره الحر (.»)...

الزهار يقر بالخالف مع هنية وينفي تهديده بالقتل
ً
في بوادر تشير إلى أن انقساما ما
بدأ يطفو على السطح داخل حركة
حماس .قال القيادي في «حماس»
محمود الزهار إن الخالف في
وجهات النظر بينه وبين إسماعيل
هنية لم يصل إلى حد التهديد
بالقتل.

نفى محمود الزهار ،القيادي في
حركة حماس الخميس ،ما تناقلته
ب���ع���ض ال����ت����ق����اري����ر ب����ش����أن ت���ه���دي���ده
إسماعيل هنية ا ل��ق��ي��ادي بالحركة
ورئ���ي���س وزراء ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ق��ال��ة
بالقتل ،مؤكدا أن الخالفات بينهما
يتم معالجتها في إطار أخوي .وقال
ال����زه����ار ف����ي ت���ص���ري���ح ص��ح��ف��ي «م���ا
يشاع عن خالفاتي مع هنية عبارة
عن مجموعة من األكاذيب تروج من
جهات معروفة ،وكل ما يتم ترويجه
م��ن ه��ذه اإلش��اع��ات محض أك��اذي��ب
وافتراءات».
وك����ان م��وق��ع إخ���ب���اري م��ق��رب من
ح����رك����ة ف���ت���ح ق�����د ن���ش���ر ت����ق����ري����را ع��ن
ن��ش��وب خ�ل�اف���ات ح����ادة وق��ع��ت بين
الزهار وهنية وصلت الى حد تهديد
الزهار لهنية بالقتل ،بعد ما تردد أن
األخير واف��ق في اتصال هاتفي مع
ولي العهد السعودي األمير سلطان
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى ال��ج��ل��وس مع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
في مكة.
وق����ال ال���زه���ار «ل��ك��ن ذل���ك ال يمنع
أن يكون هناك رؤى ووجهات نظر
مختلفة داخل حركة حماس ،ويكون
لكل منا وجهة نظر يحاول أن يقنع
بها اآلخر ،ولكن في نهاية المطاف
نحن نلتزم بما تقرره قيادة الحركة
ومؤسساتها الشورية المختلفة».
وع���ن ح��ج��م ال��ت��واف��ق ب��ي��ن��ه وبين
هنية ،قال الزهار «قد تتفق وجهات
نظرنا في كثير من القضايا ،وهناك

بعض القضايا التي تختلف فيها
وجهات نظرنا».
وب����ش����أن آل���ي���ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع ت��ل��ك
الخالفات ،تابع قائال «يكون بيننا
نقاش أخوي نخرج في نهايته بقرار
ي���خ���دم ال��م��ص��ل��ح��ة إذا ك����ان متعلقا
بالحركة أو بالشعب الفلسطيني،
وك����ل ي����وم ت��ظ��ه��ر ق��ض��اي��ا ي��م��ك��ن أن
نختلف أو نتفق عليها».
وع��ن الجهة التي تدير األوض��اع
ف�����ي غ�������زة وه�������ل ه�����ي «ح������م������اس» أم
ال���ح���ك���وم���ة ال����م����ق����ال����ة ،ق������ال ال����زه����ار
«السلطة اآلن في غ��زة هي لحكومة
تسيير األع��م��ال ب��رئ��اس��ة إسماعيل
هنية ،باعتبارها الحكومة الشرعية،
وهناك تعاون بين الحكومة وحركة
حماس في إدارة األم��ور السياسية
واالقتصادية واألمنية في غزة حتى
تعود األمور إلى طبيعة حالها».

ع��م��ر س��ل��ي��م��ان رئ���ي���س ال��م��خ��اب��رات
العامة المصرية ،واكد لهم استعداده
للجلوس مع الرئيس ابو م��ازن في
اي م��ك��ان ل��ل��ح��وار والتفاهم وان��ه��اء
ح��ال��ة االن��ق��س��ام ال��راه��ن��ة ب��ي��ن اب��ن��اء
الشعب الواحد».
(غزة  -د ب أ)

ن��س��ي��ب ل���ح���ود م���ل���وح ً���ا ب��ي��ده
خالل اعالن ترشيحه امس
(اي بي اي)

نسيب لحود يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية
بيروت  -ةديرجلا
أعلن النائب السابق نسيب لحود امس ترشحه لرئاسة الجمهورية
في مؤتمر صحافي تحت عنوان «رؤية للجمهورية» منطلقا من ثوابت
 14آذار ،ومشددا على متابعة مسيرة شهداء انتفاضة االستقالل ،معتبرا
أن «مصير لبنان معلق بين جملة أسئلة ،كيف ندير البلد من دون وصاية
وتدخل خارجي ،وكيف نحميه من األخطار؟ وكيف نحمي صيغة العيش
المشترك؟ كيف نحمي المؤسسات الدستورية؟ كيف نبني االقتصاد
المتوازن؟ كيف نمنع الفساد؟ وكل ما نختلف عليه يجب أن يذلل بالحوار
والتسوية النبيلة والمشرفة».
واعتبر لحود أن «أي رابط خارجي يبقى اضعف من التفاهم الداخلي،
وتطبيق الطائف بالشكل الصحيح يحفظ لرئيس الجمهورية دورا
محوريا ،فرئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور ومشارك في تأليف

الحكومة ومراقب لعمل المؤسسات الدستورية ،وقوته هي في تصرفه
كقدوة معنوية وأخالقية للوطن والدولة  ،وفي امتالكه رؤية منزهة عن
كل مأرب ذاتي ،وقد آن االوان ان يضطلع الرئيس بصالحياته كاملة من
دون زيادة ونقصان».
وأشار لحود إلى أن «مجلس النواب معطل بشكل ال يقبل استمراره،
ك��م��ا ال ي��ج��وز اس��ت��م��رار االع��ت��ص��ام ،وع��ل��ى ال��م��ج��ل��س تفسير ال��دس��ت��ور
عندما يحصل اختالف في تفسيره كما هو حاصل اليوم» .وأضاف «ان
انتخاب رئيس جديد ال بد أن يفتح صفحة جديدة على صعيد مجلس
الوزراء وتكريس الصفة الجماعية لسلطته .كما ال بد من تفعيل السلطة
القضائية والمجلس الدستوري .كما ال بد من التوقف عند المحكمة ذات
الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد الرفيق الحريري ولجنة
التحقيق الدولية اللتان أصبحتا جزء ا من منظومة القضاء اللبنانية
التي ينظر اليهم اللبنانيون بأمل لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة».

عباس قلق من «الغموض الكبير»
بشأن مؤتمر السالم الدولي
في حديث لم يخل من نبرة التشاؤم
من جدوى انعقاد المؤتمر الدولي
قال أبومازن إن هناك
للسالمً .
ً
توافقا عربيا على أن طبيعة
المؤتمر الدولي غامضة بالنسبة إلى
َمن سيشاركون فيه.

إل����ى ذل����ك اج�����رى رئ���ي���س ال������وزراء
الفلسطيني المقال اسماعيل هنية،
الخميس اتصاالت بعدد من القادة
ً
ال��ع��رب اك���د ل��ه��م م���ج���ددا اس��ت��ع��داده
للقاء الرئيس محمود عباس النهاء
االزمة الداخلية الفلسطينية على ما
افاد بيان صادر عن مكتبه.
وق����ال ال��ب��ي��ان ال����ذي ت��ل��ق��ت وك��ال��ة
ف��ران��س ب���رس نسخة م��ن��ه ان هنية
«ه���ات���ف ك�ل�ا م���ن ام��ي��ر ق��ط��ر (ال��ش��ي��خ
حمد بن خليفة آل ثاني) والرئيس
ال��س��ودان��ي ع��م��ر ال��ب��ش��ي��ر وال��رئ��ي��س
اليمني علي عبدالله صالح والوزير

ق��ال الرئيس الفلسطيني محمود
ع�����ب�����اس ف������ي م����ق����اب����ل����ة م������ع ص��ح��ي��ف��ة
«الحياة» نشرت الخميس ان غموضا
ً
كبيرا مازال يلف المؤتمر الدولي الذي
دعت الواليات المتحدة إلى عقده في
الخريف المقبل من اجل اعادة احياء
عملية السالم .وقال عباس في المقابلة
التي اجريت معه في السعودية «حتى
اآلن االمور غير واضحة بالنسبة الى
اللقاء ال��دول��ي ال��ذي يقولون م��رة انه
اجتماع ومرة مؤتمر».
وأضاف «نحن نسعى من اجل ان
تتضح لنا وللجميع ص��ورة اللقاء
ال��دول��ي المقترح ،متى سيعقد هذا
ال���ل���ق���اء؟ ق���ال���وا ف���ي ن��وف��م��ب��ر ل��ك��ن لم
ن��ب��ل��غ ح��ت��ى اآلن ب��ال��م��وع��د ،ث���م من
الذي سيحضر اللقاء؟ والشيء االهم
مضمون هذا اللقاء او المؤتمر وما
النتائج المتوخاة منه وهل سيخرج
بنتائج؟».
وأشار عباس الى ان «االخوة في
المملكة (السعودية) وكذلك في مصر
واالردن ليس لديهم صورة واضحة
عن هذا اللقاء المقترح».
كما اكد الرئيس الفلسطيني انه
اجتمع «مع وزراء خارجية بريطانيا
وفرنسا والبرتغال بصفتها رئيسة
الدورة الحالية للمجموعة االوروبية
وغ��ي��ره��م ،وك��ذل��ك م��ع ممثل اللجنة

الرباعية الدولية طوني بلير ،هؤالء
ل��ي��س��ت ل���دي���ه���م اي���ض���ا ال��م��ع��ل��وم��ات
الواضحة التي نبحث عنها بشأن
ص����������ورة واس����������س ال�����ل�����ق�����اء ال�����دول�����ي
المقترح».
وك��������ان ع����ب����اس زار ال���س���ع���ودي���ة
الثالثاء وبحث مع العاهل السعودي
ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��وض��وع
المؤتمر الدولي للسالم ومواضيع
اخرى.
واالرب���ع���اء ،ق���ال وزي���ر الخارجية
السعودي االمير سعود الفيصل انه
«يشك» في مشاركة المملكة في هذا
المؤتمر اذا لم يتطرق الى «القضايا
ال��رئ��ي��س��ي��ة» م��ث��ال ال��ق��دس وال��ح��دود
والالجئين ،ويسفر عن ق��رارات لها
جدول زمني واضح.
وق���د دع���ا ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي في
منتصف ي��ول��ي��و ال���ى «ع��ق��د مؤتمر
دول��ي الخريف المقبل» الستئناف
محادثات السالم في الشرق االوسط
برعاية وزي��رة الخارجية االميركية
ك�����ون�����دول�����ي�����زا راي������������س ،وم����ش����ارك����ة
االس���رائ���ي���ل���ي���ي���ن وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن
وب��ع��ض ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ج��اورة.
ومن المتوقع ان تزور رايس الشرق
االوسط االسبوع المقبل للتحضير
لهذا المؤتمر.
(دبي  -أ ف ب)

هنية يدعو إلى رص الصف الفلسطيني ...القذافي وصالح ينهيان التوتر السياسي بين طرابلس وصنعاء
جاء االتصال الهاتفي بين
و«اللجان» تهدي إسرائيل «رسائل موت»
الرئيسين الليبي واليمني أمس،
ينذر الوضع العام في قطاع
غزة بقدوم األخطر على صعيد
حرب الفصائل الفلسطينية
ضد إسرائيل .وهو خطر رافق
تصريحات تعبوية إلسماعيل هنية
دعا فيها إلى رص الصفوف.

أعلنت ألوية الناصر صالح الدين
ال����ذراع المسلحة ل��ل��ج��ان المقاومة
ال���ش���ع���ب���ي���ة ،إط���ل���اق ح���م���ل���ة رس���ائ���ل
الموت التي تتضمن إط�لاق قذائف
م��ح��ل��ي��ة ت���ج���اه ال���م���واق���ع وال���ب���ل���دات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ط��ي��ل��ة ش��ه��ر رم��ض��ان.
وق��ال��ت األل��وي��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا تلقت
يونايتد برس انترناشونال نسخة
م���ن���ه إن����ه����ا ق���ص���ف���ت ف����ي إط�������ار ه���ذه
الحملة م��وا ق��ع إسرائيلية محاذية
لغزة الخميس بسبع قذائف محلية
الصنع .وذك��رت أنها قصفت موقع
ن��اح��ل ع���وز ال��ع��س��ك��ري اإلس��رائ��ي��ل��ي
الواقع شرق مدينة غزة بأربع قذائف
ه���اون ،وم��وق��ع زك��ي��م ال��واق��ع جنوب
إسرائيل بصاروخ من نوع ناصر.3
كما قالت إنها أطلقت صاروخين من
نوع ناصر تجاه مدينتي سديروت
والمجدل جنوب إسرائيل.
ف�����ي غ����ض����ون ذل��������ك ،دع������ا رئ���ي���س
الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل
ه��ن��ي��ة الفلسطينيين إ ل���ى ا ل��ت��و ح��د
ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
باجيتاح قطاع غزة .وقال هنية في
كلمة له ،في أحد مساجد غزة عقب
ص�لاة ال��ت��راوي��ح ليل األرب��ع��اء التي
أم فيها المصلين ،إن اإلسرائيليين
ي��ل��وح��ون بقطع ال��ك��ه��رب��اء وتشديد
ال���ح���ص���ار واس���ت���ئ���ن���اف االغ���ت���ي���االت
وتقطيع أوص����ال ال��ق��ط��اع .وأض���اف

«علينا أن نتوحد أم��ام هذه النوايا
الخبيثة والمخططات الخطرة التي
تستهدف قطاع غزة» .وشدد على أن
هذه التهديدات اإلسرائيلية «ال ولن
تخيفنا ،ولن تكسر من عزيمتنا وال
يمكن ان تدفعنا الى التنازل والتخلي
عن الثوابت» ،وقال «سنمضي رافعي
ال����������رؤوس وال�����ه�����ام�����ات» .وق�������ال «ل���و
اجتمعت علينا الدنيا لنقدم التنازل
وتبتز منا المواقف فلن تنجح ألننا
نستمد قوتنا من الله» .وشدد على
ض�������رورة اس���ت���غ�ل�ال ش���ه���ر رم���ض���ان
م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز ال���وح���دة وتضميد
الجراحات وإنهاء الخالفات.
وجاءت تصريحات هنية تلك بعد
هجمات فصائل فلسطينية أصابت
سبعين جنديا إسرائيليا في مدينة
ع��س��ق�لان ،األم����ر ال����ذي دف���ع ق��ي��ادات
عسكرية اسرائيلية وسياسية الى
تبادل سيناريوهات الرد األمثل على
مطلقي الصواريخ الفلسطينية من
قطاع غزة .ففي حين دعا عسكريون
وسياسيون الى القيام بهجوم بري
ش���ام���ل ع��ل��ى ق���ط���اع غ�����زة .م����ال ق���ادة
آخرون على رأسهم وزيرة الخارجية
تسيبي ليفني الى الرد بوسائل غير
عسكرية في مقدمتها قطع الكهرباء
والماء عن قطاع غ��زة ،ومنع ادخال
األغذية من خالل اغالق المعابر.
ّ
(غزة  -يو بي آي)

ً
ليضع حدا لتدهور العالقات بين
صنعاء وطرابلس ،بعد أن وصل
اتهام
سوء العالقة بينهما إلى حد
ً
صنعاء لطرابلس بأنها تدعم تمردا
ً
شيعيا في شمال اليمن.

قال الرئيس اليمني علي عبدالله
صالح في اتصال أج��راه مع الزعيم
الليبي معمر القذافي ليل الخميس
إن ع��ل��اق�����ات ص����ن����ع����اء وط����راب����ل����س
ت��اري��خ��ي��ة ،ول��ن يشوبها أي شائبة
رغم محاوالت ال��دس .ويأتي تأكيد
ص��ال��ح ب��ش��أن ع���ودة ال��ع�لاق��ات بين
ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د ان ك��ان��ت ص��ن��ع��اء قد
اتهمت طرابلس في يناير الماضي
بتقديم دعم لوجستي ألعوان الزعيم
الديني المتمرد عبدالملك الحوثي
بحجة تصفية حسابات لليبيا مع
ال���س���ع���ودي���ة ،ال���ت���ي ات��ه��م��ت ال��ق��ذاف��ي
ب��م��ح��اول اغ��ت��ي��ال ال��م��ل��ك ال��س��ع��ودي
عبدالله بن
عبدالعزيز حين كان وليا للعهد.
وب��ح��س��ب وس���ائ���ل اإلع��ل��ام اليمنية
الخميس «اك��د الزعيمان متانة تلك
ال��ع�لاق��ة وال���ح���رص ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا،
وتطويرها ف��ي مختلف المجاالت،

مشيرين إلى أنها عالقات تاريخية
مصيرية لن يشوبها أي شائبة وال
ت��ؤث��ر فيها أي زواب����ع أو م��ح��اوالت
ل����ل����دس ف���ي���ه���ا م�����ن ق����ب����ل ال���ع���ن���اص���ر
المتنفعة» .وا ت��ه��م ح���زب «المؤتمر
الشعبي العام» الحاكم في اليمن في
مارس الماضي الشيخ حسين األحمر
بالحصول على مبلغ مليوني دوالر
أميركي من القذافي للقيام بتشكيل
ح���زب ع��ل��ى غ����رار ال��ل��ج��ان الشعبية
ف��ي ل��ي��ب��ي��ا ،ل��ك��ن االح��م��ر ن��ف��ى تلقيه
أي مبالغ من ليبيا وقال ان عالقته
بالقذافي شخصية وليست من اجل
تكوين حزب سياسي .وكانت صنعاء
قد سحبت سفيرها من طرابلس علي
محسن اثر االتهامات بتورط ليبي
في دعم أعوان الحوثي ،لكن سرعان
ما اعيد الى ليبيا لممارسة مهامه
سفيرا ومفوضا فوق العادة .وكانت
ل��ي��ب��ي��ا ق����د ن���ف���ت ت��ق��دي��م��ه��ا أي دع���م

للحوثي ،وقال القذافي إن صالح من
عرض عليه التوسط بين الجانبين
وال اح��د يعرف من هو الحوثي في
ليبيا.
ي��ش��ار ال��ى ان ال��ع�لاق��ات اليمنية-
الليبية قد مرت خالل األشهر التسعة
الماضية بأطوار توتر شديد رافقها
شبه قطيعة دبلوماسية بين البلدين.
فقادة يمنيون ووسائل إعالم مقربة
م��ن الحكومة اليمنية أش���ارت أكثر
من مرة الى ضلوع المال الليبي في
أعمال التمرد والشغب التي يقوم بها
المتمردون الحوثيون.
يذكر أن التمرد الحوثي في شمال
ال���ي���م���ن ش���ب���ه م���ت���وق���ف ب���ع���د ن��ج��اح
وساطة قادها رئيس ال��وزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ حمد بن
جاسم آل ثاني.
(صنعاء  -يو بي آي)

ّ
ليبيا ترحل دفعة جديدة من المصريين
ق����ال م���س���ؤول م���ص���ري أم��س
ال���خ���م���ي���س ان ل���ي���ب���ي���ا س���ت���رح���ل
 235م���ص���ري���ا خ���ل��ال ال���ي���وم���ي���ن
ال���ق���ادم���ي���ن ب��ع��د ال��ق��ب��ض عليهم
بسبب محاولتهم ا ل��ه��ج��رة غير

الشرعية الى اوروبا .ونقلت وكالة
أن��ب��اء ال��ش��رق األوس���ط المصرية
الرسمية ع��ن أده���م ه�لال قنصل
مصر فى طرابلس إن القنصلية
ان��ت��ه��ت م���ن ع��م��ل ال���ل��ازم ل��ع��ودة

ه��ؤالء المصريين بالتعاون مع
السلطات الليبية.
(القاهرة -يو بي آي)

سلة أخبار
الجامعة العربية:
فلسطين جوهر
الصراع
قالت جامعة الدول
العربية الخميس ان
المصالح العربية
واالوروبية سوف تتضرر
فى حال عدم تحقيق
السالم العادل فى الشرق
االوسط ،مؤكدا أن القضية
الفلسطينية تعد جوهر
الصراع في المنطقة .وقالت
في بيان ان العرب اتخذوا
ً
ً
السالم «خيارا استراتيجيا»
وطرحوا مبادرة السالم
العربية.

باتري :ال غنى عن
دمشق في السالم
أكدت رئيسة وفد البرلمان
االوروبي بياتريس باتري ان
سورية شريك اساسي ال غنى
عنه إلحالل السالم في منطقة
الشرق االوسط ،مشيرة الى ان
الحل االمثل إلحالل االستقرار
في المنطقة هو بمشاركة
جميع الشركاء من الدول
المعنية في المنطقة وفي
مقدمتهم سورية.

المغرب يرجئ
محاكمة إرهابيين
أرجات محكمة االستئناف
بمدينة سال بضواحي
العاصمة الرباط ،الخميس
النظر في ملف خلية ارهابية
يتزعمها مواطن تونسي دينت
أخيرا بالقيام بأعمال ذات
صلة باالرهاب .وعزا مصدر
قضائي تأجيل البت في ملف
القضية الى  17أكتوبر المقبل
الى عدم حضور دفاع بعض
المتهمين.

ال قواعد عسكرية
في الجزائر
جددت الجزائر الخميس
على لسان وزير الخارجية
مراد مندلسي رفضها اقامة أي
قواعد أميركية على أراضيها،
معتبرة أن هذا الرفض ليس
موجها الى الواليات المتحدة
فقط وانما يسري على كل
الدول االجنبية االخرى.

دوليات
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ً
ال تستخفوا أبدا بقوة جنرال

ً
ربما ضاق الشعب األميركي ذرعا،
ولكن عندما يدخل جنرال قوي بزيه
المزدان بالنجوم واألوسمة إلى
غرفة االستماع في الكونغرس،
تختفي كل الشكوك.

المفارقة أن الفائز
الحقيقي من رحلة
الجنرال إلى واشنطن
لن يكون سوى بوش
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روبرت كورنويل «اإلندبندنت»
باالتفاق مع ةديرجلا
ل�����و ك����ان����ت ال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة
االم��ب��راط��وري��ة الرومانية الجديدة،
فال يسع المرء القول إال أن معايير
ّ
االن���ت���ص���ارات ال��روم��ان��ي��ة ق��د ت��دن��ت.
ففي أي��ام جمهورية روم��ا القديمة،
ك��ان م��ن ال��ض��روري إل��ح��اق الهزيمة
بالعدو وإع���ادة الجيش إل��ى دي��اره
الستحقاق مرتبة الشرف .ولكن في
ه��ذه األي���ام ،في امبراطورية جورج
ب����وش األم��ي��رك��ي��ة ،ي��ك��ف��ي أن يحقق
كارثة كبرى ويفعل ما بوسعه ُليبقي
القوات في بالد نائية مدة أطول.
ه��ذا م��ا ك��ان األم��ر عليه بالنسبة
إل��������ى داي�����ف�����ي�����د ه����������اول ب���ي���ت���ري���وس
ميزوبوتا ميانوس خالل عودته من
ب��غ��داد ه��ذا األس��ب��وع إلل��ق��اء خطابه
أمام الكونغرس بشأن تقدم الحرب
ف��ي ال���ع���راق ب��ش��ك��ل ع���ام ح��ال��ة خطة
ت���دف���ق ال���ج���ن���ود األم���ي���رك���ي���ي���ن ال��ت��ي
وضعها بوش بشكل خاص.
على ال��رغ��م م��ن خالفاتهم ،س��واء
أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين،
م��ن��اص��ري��ن أو م��ع��ارض��ي��ن ل��ل��ح��رب،
ي���ت���ف���ق ال���ج���م���ي���ع ع���ل���ى أم������ر واح������د،
أال وه���و أن ال��ق��ائ��د األع���ل���ى ل��ل��ق��وات
األميركية في العراق ،الشخص الذي
علق بوش عليه آماله بإنقاذ حربه
ومنصبه الرئاسي ،هو رجل عظيم
وجندي متفان وصريح وأحد أفضل
المواطنين في بالده.
أم��ض��ى ب��ي��ت��ري��وس ي���وم االث��ن��ي��ن
ف��ي مجلس ال��ن��واب ،وه���ذا ك��ان أول
اليومين اللذين قضاهما الجنرال
ف����ي ال���ك���ون���غ���رس ،إذ ق���ض���ى ال���ي���وم
الثاني في مجلس الشيوخ لمواجهة
م��رش��ح��ي ال��رئ��اس��ة الديمقراطيين.
إال أن االن��ط��ب��اع األول ي��ب��ق��ى األه���م
وال��ق��اع��دة األس��اس��ي��ة ذات��ه��ا تنطبق

ً
على بيتريوس أيضا :ال تعبثوا مع
الجنود.
ً
ربما ضاق الشعب األميركي ذرعا
ب��رئ��ي��س ف��ق��د ات��ص��ال��ه ب���ال���واق���ع في
العراق وكونغرس متخبط عاجز عن
تغيير سياسته .ولكن عندما يدخل
جنرال قوي إلى غرفة االستماع بزيه
المزدان بالنجوم واألوسمة ،تختفي
كل الشكوك.
ك���ان���ت ن��ت��ائ��ج اس���ت���ط�ل�اع أج��رت��ه
«ن����ي����وي����ورك ت���اي���م���ز» ي�����وم االث���ن���ي���ن
أب��ل��غ م��ن ال��ك��ل��م��ات .ك��ان ال��س��ؤال في
ه��ذا االس��ت��ط�لاع :ب َ��م��ن وث��ق الشعب
إليصال الحرب إلى نهاية ناجحة؟
أج���اب  %68بأنهم وث��ق��وا ف��ي ق��ادة
ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن،
أم�������ا ال����رئ����ي����س ف���ح���ص���ل ع����ل����ى %5
والكونغرس على .%21
لكن المفارقة أن الفائز الحقيقي
م���ن رح���ل���ة ال���ج���ن���رال إل����ى واش��ن��ط��ن
ل���ن ي���ك���ون س����وى ب����وش ب��ح��د ذات����ه،
ً
ف��ال��ت��وق��ي��ت ك���ان ب��ال��ت��أك��ي��د م��م��ت��ازا،
ب����م����ا أن�������ه ي����ت����ص����ادف م�����ع ال����ذك����رى
السادسة ألحداث الحادي عشر من
سبتمبر ويعزز بذلك الصلة الزائفة
ال��ت��ي أوج��ده��ا ال��ب��ي��ت األب��ي��ض بين
الهجمات اإلرهابية عام  2001وحربه
المأساوية ضد العراق.
ل���م ي��ك��ت��رث ب����وش ه����ذا األس���ب���وع
إال ب����ج����م����ه����ور ي����ن .األول واأل ق��������ل
أهمية ه��م المرشحون الرئاسيون
الجمهوريون ،فقد أعربوا حتى اآلن
عن تأييدهم له ،وحصروا االنتقادات
في أسلوب الحرب أكثر منه بجدواها
الحقيقية .وك��ان ال بد أن يؤكد لهم
الجنرال بيتريوس أن األمور تسير
في االتجاه الصحيح ،وهذا ما فعله
على ما يظهر .أما الثاني واألهم فهم
ع���ش���رات ال��ج��م��ه��وري��ي��ن ف���ي مجلس
ال��ش��ي��وخ ال��ذي��ن ع��ب��روا ع��ن درج���ات
متفاوتة من الشك بشأن ما إذا كان

يجب أن تبقى القوات األميركية في
العراق.
منذ فترة قصيرة ،اعتبر تقرير
ً
ب����ي����ت����ري����وس ح�����اس�����م�����ا .ه�����ن�����اك 49
ً
ج���م���ه���وري���ا ف����ي م���ج���ل���س ال���ش���ي���وخ
ومع حلول هذا الصيف ،تحدث ما
يكفي منهم عن العراق وشككوا في
ً
ق��درة ال��ح��زب على جمع  41صوتا
ً
ضروريا للتوصل إلى تعطيل .ومن
دون التعطيل ،سيتمكن الكونغرس
ذو األغ���ل���ب���ي���ة ال���دي���م���وق���راط���ي���ة م��ن
ال��س��ي��ط��رة وف�����رض ق���ان���ون يتطلب
م����ن ب������وش ت���ح���دي���د ج�������دول زم��ن��ي
لالنسحاب.
ل��ك��ن ال���رئ���ي���س ط���ال���ب ب��ي��ت��ري��وس
باالنتظار ،وبقي الوضع على حاله.
أما اآلن ،فيبدو أن الوضع قد تحسن،
إذ ان ح���دي���ث ال���ج���ن���رال ع����ن ن��ج��اح
ع��م��ل��ي��ة ت��دف��ق ال��ج��ن��ود وع���ن إم��ك��ان
ب����دء ان��س��ح��اب ال���ق���وات ه����ذه ال��س��ن��ة
أقنع على االرجح معظم المشككين
ً
بمنح البيت األبيض مزيدا من الوقت
إلعادة ترتيب األمور في العراق.
على الرغم من وعيدهم ،ال يمكن
للديموقراطيين في الكونغرس فعل
شيء خالل األشهر القليلة المقبلة
على األقل .في هذه األثناء ،يستطيع
البيت األبيض أن يستمتع بمشاهدة
ال��ح��زب ال��م��ع��ارض يتمزق ف��ي حين
ت����ص����ب ال�����ق�����اع�����دة ال���دي���م���وق���راط���ي���ة
ال���م���ع���ادي���ة ل���ل���ح���رب ج������ام غ��ض��ب��ه��ا
واس��ت��ي��ائ��ه��ا ع��ل��ى ق��ي��ادة ت��ع��ج��ز عن
احترام وعودها التي حققت النصر
ل��ل��دي��م��وق��راط��ي��ي��ن ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
منتصف ال��والي��ة منذ عشرة أشهر
فقط.
هذا هو أثر بيتريوس في ساحة
واش��ن��ط��ن ال��س��ي��اس��ي��ة .أم���ا أث����ره في
ع��ال��م ال���واق���ع ،ح��ي��ث ي��ع��ود ال��ج��ن��ود
إل���ى دي��اره��م ف��ي ال��ت��واب��ي��ت وت���ودي
السيارات المفخخة بحياة المدنيين

ب��ي��ت��ري��وس ي��ت��ح��دث خ�ل�ال مؤتمر
صحافي في واشنطن امس األول
(رويترز)

العراقيين وتمزق البلد ،فهذه مسألة
أخرى.
إن ن���ج���ح ال����ج����ن����رال ف����ي ت��ح��ق��ي��ق
م��ب��ت��غ��اه ،فبحلول منتصف صيف
 ،2008ي���ن���خ���ف���ض ع��������دد ا ل�����ق�����وات
األميركية الى نحو  130ألف جندي،
أي م����ا ك�����ان ع��ل��ي��ه ق���ب���ل ب�����دء ت��دف��ق

الجنود في يناير.
وإذا لم تحدث معجزة ،فسيكون
ه��ن��اك  100أل���ف ج��ن��دي أم��ي��رك��ي أو
أكثر في العراق عندما يسلم الرئيس
ب������وش ح���ك���م���ه ال����ف����اس����د إل������ى خ��ل��ف��ه
(ال���دي���م���وق���راط���ي ع��ل��ى األرج�������ح) في
يناير  ،2009مع أن الفصائل العراقية

ال��م��ت��ن��ازع��ة (إذا ل���م ت��ح��دث معجزة
أخرى) لن تكون قد توصلت بعد إلى
التسوية السياسية ا ل��ت��ي يفترض
بخطة ا ل��ت��د ف��ق أن تشجعها .ولكن
م���رة أخ���رى ن ّ
��ذك��ر ب���أن االن��ت��ص��ارات
ال���روم���ان���ي���ة ل���م ت��ع��د ك��م��ا ك���ان���ت في
السابق.

إسرائيل تدعو إلى تشديد
العقوبات المفروضة على طهران

زلزال جديد يضرب إندونيسيا
وتحذيرات من تسونامي

نجاد :إيران ليست بحاجة إلى القنبلة الذرية وأميركا آيلة إلى األفول

ُ
ق��ت��ل ع��ش��رة اش��خ��اص ع��ل��ى األق��ل
اثر الزلزال القوي ال��ذي رافقته عدة
هزات ارتدادية قبالة سواحل جزيرة
سومطرة االندونيسية ام��س ،فيما
ُدمرت مئات المنازل ،اال ان مسؤولين
قالوا ان عدد االصابات اقل مما كان
يخشى في البداية.
وص����درت ت��ح��ذي��رات م��ت��ك��ررة من
م���خ���اط���ر وق������وع ام�������واج م����د زل���زال���ي
(ت��س��ون��ام��ي) ،وت��م رفعها ف��ي ال��دول
المطلة على المحيط الهندي بعد
أحدث هزات تابعة ،والتي قال المركز
األم��ي��رك��ي للمسح ال��ج��ي��ول��وج��ي ان
عددها بلغ  22هزة تابعة تراوحت
شدتها بين  4.9و 7.8درجات خالل
الثماني عشرة ساعة االخيرة.
واك������د م���رك���ز زالزل اس���ت���رال���ي ان
المنطقة محظوظة ،النها نجت من
موجات مد زلزالي مدمرة مماثلة لما
حدث بعد زلزال عام  2004الذي قتل
أكثر من  280الف شخص.
وق��ال مايك تيرنبول الخبير في
م��رك��ز ج��ام��ع��ة ك��وي��ن��زالن��د «ت��ك��ون��ت
ام����واج م��د زل���زال���ي نتيجة ل��ل��زل��زال،
لكنها ت��ح��رك��ت ف��ي ات��ج��اه الجنوب
الغربي بعيدا عن اليابسة».
وشعر ب��ال��زل��زال االول ال��ذي وقع
ع��ش��ي��ة اول اي�����ام رم���ض���ان ،ال��س��ك��ان
في شبه جزيرة ماليزيا واالرخبيل
االندونيسي ،وادى الى قطع خطوط
االتصاالت ،واثار مخاوف من دمار
واسع النطاق.
وحدث ذعر وفوضى في الساعات
ال��ت��ي اع��ق��ب��ت ال���زل���زال م���ع اس��ت��م��رار
الهزات التابعة.
وق������ال دي�����ل ج����ران����ت ال��خ��ب��ي��ر ف��ي
المركز األميركي للمسح الجيولوجي
«يمكن ان نتوقع ان تستمر الهزات
التابعة بعض الوقت».
وقال رئيس بلدية بادانج ،عاصمة
س��وم��ط��رة ال��غ��رب��ي��ة ،ان ال��ع��دي��د من
االشخاص حوصروا اسفل المباني
المنهارة وتوجد تقارير ايضا عن
مئات المصابين في بينكولو.
وس������ادت ال���ف���وض���ى ب����ادان����ج بعد
ال�����زل�����زال االول ال������ذي ب��ل��غ��ت ش��دت��ه
 8.4درج�����ات م��س��اء االرب����ع����اء ،وه��و
أقوى زلزال مسجل في انحاء الكرة
االرضية هذا العام ،وهرب العديد من
االش��خ��اص ف��ي رع��ب عندما وقعت
هزات تابعة مع ظهور ضوء النهار،

في وقت دعت فيه إسرائيل إلى
تشديد العقوبات على إيران أعلن
أحمدي نجاد أن إيران ليست
بحاجة إلى القنبلة الذرية كما أكد
أن أميركا آيلة إلى األفول

دع������������ت وزي������������������رة ال������خ������ارج������ي������ة
االسرائيلية تسيبي ليفني امس
ال����ى ت��ش��دي��د ال���ع���ق���وب���ات ال��دول��ي��ة
المفروضة على اي���ران م��ع اش��راك
القطاع الخاص فيها.
واك����������دت ل���ي���ف���ن���ي ف�����ي ت���ص���ري���ح
ل���ل��اذاع������ة االس����رائ����ي����ل����ي����ة ال���ع���ام���ة
«ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي فرضها مجلس
األمن الدولي ليست كافية ويجب
تشديدها وجعلها اكثر فاعلية عبر
اشراك القطاع الخاص».
واضافت «القطاع الخاص يجب
ان يوقف مبادالته مع ايران حتى
لو كان ذلك مخالفا لمصالحه ،ألن
العالم ال يمكنه ان يقبل ان تمتلك
دولة مثل ايران اسلحة نووية».
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي
ال��س��اب��ق ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ق��ال
االثنين الماضي ان ب�لاده تحاول
اق���ن���اع دول ف���ي ال���ق���ارة االم��ي��رك��ي��ة
ب��م��ن��ع ص��ن��ادي��ق ت��ق��اع��د ع��ام��ة من
االستثمار في نحو ثالثين شركة
أوروبية لها نشاط في ايران.
وق������د اوض�������ح ن���ت���ن���ي���اه���و زع���ي���م
المعارضة اليمينية خالل مؤتمر
ف�����ي ال���م���ع���ه���د ال�����دول�����ي ل��م��ك��اف��ح��ة
االرهاب في هرتسيليا في ضاحية
تل ابيب ان ثماني دول في القارة
االميركية بصدد اقرار قوانين تمنع
هذه الصناديق التي تدير مليارات
ال���دوالرات من االستثمار في هذه
الشركات في محاولة لمنع اي��ران
من مواصلة برنامجها النووي.
وردا على س��ؤال عما اذا كانت
ايران وصلت الى «نقطة الالعودة»
ف���ي ب��رن��ام��ج��ه��ا ال����ن����ووي رف��ض��ت
ليفني ه���ذه ال��ع��ب��ارة م��ؤك��دة انها
«تخدم مصالح ايران التي تسعى
الى اعطاء االنطباع بأن االوان قد
فات وان على العالم االستسالم».
واض�����اف�����ت ل��ي��ف��ن��ي ان «ال����وق����ت
ي��ع��اك��س��ن��ا وال ي��م��ك��ن ل���ل���ع���ال���م ان
ينتظر بعد االن».

نجاد
وكان الرئيس االيراني محمود
احمدي نجاد نفى مجددا االربعاء
ان تكون ب�لاده تسعى الى امتالك
ت��رس��ان��ة ن���ووي���ة م���ؤك���دا ان اي����ران
«ل���ي���س���ت ب����ح����اج����ة» ال������ى ال��ق��ن��ب��ل��ة
ال��ذري��ة ،وذل��ك في مقابلة حصرية
ف��ي ط��ه��ران م��ع ش��ب��ك��ة التلفزيون
البريطانية «تشانيل فور».
وقال نجاد «ال نريد قنبلة .وفي
الواقع ،نحن ضد القنابل» ،موضحا
ان «ذلك ليس مفيدا من وجهة نظر
سياسية».
م������ن ج����ه����ت����ه����ا ،أ ع����ل����ن����ت وزارة
الخارجية االميركية االرب��ع��اء ان
الدول الست الكبرى المشاركة في
المباحثات بشأن الملف النووي
االيراني ستعمد في سبتمبر في
واشنطن ،الى دراسة مشروع قرار
يصدر عن االمم المتحدة يتضمن
عقوبات جديدة ضد ايران.
و ف��������ي ف����ي����ي����ن����ا ،درس م��ج��ل��س
ح���ك���ام ال���وك���ال���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة
الذرية تقريرا جديدا للمدير العام
ل��ل��وك��ال��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�لام��م المتحدة
محمد البرادعي بشأن ملف ايران
النووي.
ويخشى الغربيون من ان تكون
ايران تسعى في الواقع الى امتالك
السالح النووي تحت ذريعة تطوير
برنامج نووي الغراض مدنية.
ال��ى ذل��ك ك��رر الرئيس االي��ران��ي
ال��ق��ول عبر محطة «تشانيل ف��ور»
ان�����ه ال ي����وج����د «اي س����ب����ب» ي��دف��ع
ب��ل�اده ل��وق��ف ن��ش��اط��ات تخصيب
اليورانيوم.
وردا ع��ل��ى س����ؤال ب��ش��أن تدخل
اي���ران ب��ص��ورة مباشرة لمساعدة
االط������������راف ال����ت����ي ت����ق����ات����ل ال����ق����وات
االميركية في العراق ،قال احمدي
نجاد «لدينا تأثير في كل مكان في

العراق فنحن تربطنا بهم عالقات
جيدة» ،مشيرا الى االكراد والشيعة
والسنة والحكومة العراقية.
ووجه الرئيس االيراني تعازيه
الى عائالت الجنود البريطانيين
الذين قتلوا في العراق بقوله «نحن
نأسف لمقتل جنودكم» ،واض��اف
«ال��ش��ب��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون ي��ج��ب ان
ي��ك��ون��وا ف���ي ب��ل��ده��م وان ي��ه��ت��م��وا
بمواطنيهم».
لكن احمدي نجاد اب��دى موقفا
م��ت��ص��ل��ب��ا ازاء اس����رائ����ي����ل ب��ق��ول��ه
«ال ن���ع���ت���رف ب���ه���ا .ان���ه���م م��ع��ت��دون
وخارجون على القانون».
وف���ي م��ق��اب��ل��ة اخ����رى م��ع محطة
«آي ت��ي ف��ي ن��ي��وز» رف��ض الرئيس
االي��ران��ي ف��ك��رة ان ت��ك��ون ال��والي��ات
المتحدة قادرة على االعداد لتدخل
عسكري ضد بالده.
وق����������������ال اح����������م����������دي ن��������ج��������اد ان
«االميركيين يريدون القيام باشياء
كثيرة ولكنهم ليسوا قادرين على
ذلك».
واض���اف ن��ج��اد ان��ه ل��و ضاعفت
الواليات المتحدة االميركية قواتها
 10م�����رات ف���ي ال����ع����راق ف��ل��ن تصل
ا ل��ى نتيجة وان هيمنتها سائرة
نحو االفول .وقال ان «االميركيين
ق��د ج���اؤوا م��ن مسافة بعيدة جدا
وقاموا باحتالل هذا البلد ،ونحن
نقول لهم اذا قمتم بادخال عشرة
اض���ع���اف م���ن ق���وات���ك���م ال��ع��س��ك��ري��ة
ف��ي ال��ع��راق ف��ان��ك��م ل��ن تستطيعوا
الوصول الي اي نتيجة».
وق������ال ن���ج���اد «أم���ي���رك���ا ال ت��ري��د
ان تقبل ب��ان��ه��ا ه��زم��ت ،ان جميع
ال���ش���ع���وب وال���س���اس���ة ي��ع��ل��م��ون ان
ام���ي���رك���ا ت��س��ي��ر ن���ح���و االف�������ول وان
ه���ي���م���ن���ت���ه���ا اي�����ض�����ا ت����س����ي����ر ن��ح��و
االنهيار».
(لندن ،القدس ،طهران  -أ ف ب،
يو بي آي)

أوباما يحذر بوش من نقل الحرب إلى إيران
ح�����ذر ال���م���رش���ح ال��دي��م��ق��راط��ي
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة
باراك أوباما امس إدارة الرئيس
جورج بوش من اإلقدام على نقل
ال��ح��رب ال��ت��ي ت��خ��وض��ه��ا ال��ق��وات
األميركية في العراق منذ أكثر من
أربع سنوات إلى إيران المجاورة.
ونقلت شبكة سي ان ان اإلخبارية
عن السيناتور عن والية "إلينوي"،
ق����ول����ه أم��������ام م����ؤت����م����ر ان���ت���خ���اب���ي
وسط حشد من أنصاره بمدينة
كلينتون ف��ي والي���ة إي��وا،إن��ه بدأ
يسمع "نغمة الحرب" نفسها التي
كانت سائدة قبل بدء غزو العراق
في مارس .2003
وق������ال أوب����ام����ا "ج�������ورج ب���وش
ود ي����ك تشيني ي��ج��ب أن يسمعا
ً
ً
ً
صوتا عاليا واضحا من الشعب

األم��ي��رك��ي وأع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس:
أن��ت��م��ا ال ت��ح��ظ��ي��ان ب��دع��م��ن��ا،ول��م
نمنحكما السلطة المطلقة لشن
ح��رب أخ���رى" .و دع��ا أوب��ام��ا إلى
إتمام انسحاب القوات األميركية
من العراق بنهاية العام .2008
واك����د اوب���ام���ا إن����ه إذا ان��ت��خ��ب
ً
رئيسا للواليات المتحدة فسيبدأ
محاولة لمساعدة العراقيين على
تجاوز خالفاتهم الطائفية .وقال
اوب���ام���ا ان إي�����ران ت��ش��ك��ل "خ��ط��را
ك���ب���ي���را"ع���ل���ى م���ص���ال���ح ال����والي����ات
المتحدة في الشرق األوس��ط من
خ��ل�ال رف����ض ال��م��ط��ال��ب ال��دول��ي��ة
بتجميد برنامجها النووي ودعم
الميليشيات الشيعية في العراق.
ولم تصدر أي تعليقات على الفور
م���ن ج��ان��ب ال��ب��ي��ت األب���ي���ض على

ما تضمنه تصريح أوب��ام��ا ،بأن
إدارة بوش تعتزم توجيه ضربات
عسكرية إلى إيران.
يشار الى ان ق��رار غزو العراق
جاء بعد اتهامات وجهها بوش
إلى نظام الرئيس العراقي الراحل
ص�����دام ح��س��ي��ن ب���إخ���ف���اء أس��ل��ح��ة
نووية وكيميائية برغم أن فرق
التفتيش الدولية لم تعثر على أي
دليل يعزز االتهامات األميركية.
وت����ت����ه����م واش�����ن�����ط�����ن ط����ه����ران
ً
حاليا بدعم وتدريب المسلحين
الشيعة لمهاجمة قوات التحالف
والمدنيين ُ
السنة في العراق.
(واشنطن  -يو بي أي)

فتى أن��دون��ي��س��ي ينظر داخ���ل شق
أح����دث����ه ال�����زل�����زال ف����ي أن��دون��ي��س��ي��ا
امس
(أ ب)

ووردت تقارير عن اختناقات مرورية
ضخمة في المدينة.
الى ذل��ك ،اص��درت استراليا امس
انذارا بوقوع تسونامي في اراضيها
ف���ي ال��م��ح��ي��ط ال���ه���ن���دي ،ب��ع��د ال��ه��زة
االرت����دادي����ة ال��ق��وي��ة ق��ب��ال��ة ال��س��اح��ل
الغربي لجزيرة سومطرة.
واعلن المركز االسترالي لالنذار

م���ن ت��س��ون��ام��ي ان����ه ت���وج���د م��خ��اط��ر
بالنسبة لجزر كريسماس وكوكوس
(ش��م��ال  -غ��رب اس��ت��رال��ي��ا) بعد هذه
الهزة االرت��دادي��ة التي بلغت قوتها
 7.8درجات على مقياس ريختر.
وقال المكتب االسترالي لالرصاد
الجوية على موقعه على االنترنت
ان «الناس الموجودين في المناطق

الساحلية المهددة ،يجب ان يبتعدوا
ع���ن ال��م��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��ب��ح��ر،
وعليهم االستماع لنصائح االجهزة
المختصة».
(جاكرتا ،سيدني  -رويترز ،أ
ف ب)

ً
مقتل نحو  30إسالميا في معارك مع الجيش الباكستاني
ساالميركيون يريدون
القيام باشياء كثيرة
ولكنهم ليسوا قادرين
على ذلك .نجاد

اعلن الجيش الباكستاني امس ان نحو  30مسلحا إسالميا قتلوا ،اصيب
تسعة جنود عندما شن مسلحون هجوما على مركز عسكري في المناطق
القبلية المضطربة شمال غرب باكستان والمحاذية الفغانستان.
وتأتي المعارك في شمال وزيرستان التي يقول مسؤولون اميركيون
ان مقاتلي القاعدة وحركة طالبان اع��ادوا تشكيل صفوفهما فيها ،منذ
اع��ت��داء ات  11سبتمبر ،غ��داة اع�لان الجيش عن قتل اكثر من  40متمردا
في منطقة قريبة.
وتشهد باكستان اعمال عنف منذ اقتحمت القوات الباكستانية المسجد
األحمر في إسالم آباد في يوليو الماضي ،حيث أدت تفجيرات انتحارية
الى مقتل نحو  250شخصا منذ ذلك الحين كما قتل عشرات المسلحين
في اشتباكات مع الجيش.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال وحيد ارشاد ان «مسلحين هاجموا

مركزا عسكريا في منطقة نواز كوت ليال ،اال ان القوات صدتهم».
واض��اف ان ال��ق��وات ردت على الهجوم «باستخدام مروحيات قتالية
مما ادى الى مقتل ما بين  25و  30ناشطا بحسب مصادر محلية ،لكن
الحصيلة قد ترتفع اكثر».
وق��ال ان تسعة من عناصر ال��ق��وات شبه العسكرية جرحوا اال ان��ه لم
ي��ؤك��د ال��ت��ق��اري��ر المحلية ال��ت��ي اورده����ا ت��ل��ف��زي��ون باكستاني ب���أن عشرة
جنود قتلوا.
واضاف ارشاد «القتال مستمر ،والقوات البرية تتقدم باتجاه مواقع
ال��م��س��ل��ح��ي��ن ،ول��ك��ن ل��ي��س��ت ل���دي اي���ة م��ع��ل��وم��ات ع��ن م��ق��ت��ل اي ج��ن��دي في
الهجوم».
(ميرنشاه ،باكستان -أ ف ب)
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بيتاتشي يفوز بالمرحلة  11لسباق إسبانيا ومنتشوف يتصدر
في المرحلة الحادية عشرة من
سباق إسبانيا احتل اإليطالي
اليساندرو بيتاتشي المركز األول
على حساب مواطنه باولو بيتيني،
الذي جاء في المركز الثاني ،بينما
فاز األلماني ديفيد كوب بالمرحلة
الثالثة لسباق بولندا.

فاز اإليطالي اليساندرو بيتاتشي
ب��امل��رح��ل��ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ل��س��ب��اق
إسبانيا للدراجات التي امتدت من
اوروبيسا ديل مار الى الجيميسي
امس األربعاء.
وهذه هي املرة  18التي يفوز فيها
ب��ي��ت��ات��ش��ي ب���إح���دى م���راح���ل س��ب��اق
إسبانيا طوال تاريخ مشاركاته في
السباق الرفيع.
وح������ل م����واط����ن����ه ب�����اول�����و ب��ي��ت��ي��ن��ي
م���ت���س���اب���ق ف���ري���ق ك���وي���ك ف����ي امل���رك���ز
ال���ث���ان���ي ب���امل���رح���ل���ة  11ب��ي��ن��م��ا ج���اء
األملاني ايريك تسابل زميل بيتاتشي
في فريق ميلرام باملركز الثالث.
واحتفظ الروسي دينيس منتشوف
بصدارة الترتيب العام للمتسابقني
في سباق اسبانيا الذي سينتهي في
 23سبتمبر الجاري في مدريد.

سباق بولندا
من جهة ثانية ،فاز األملاني ديفيد
كوب باملرحلة الثالثة لسباق بولندا
للدراجات بني اوسترودا وجدانسيك
البالغ طولها  192كيلو مترا.
وق������ط������ع ك���������وب م����ت����س����اب����ق ف����ري����ق
جيرولشتاينر مسافة ا مل��ر ح��ل��ة في
اربع ساعات و 45دقيقة و 22ثانية.

المتصدر الروسي دينيس منتشوف

وج��اء االسباني خوسيه خواكني
روخ��������اس م���ت���س���اب���ق ف����ري����ق ك��ي��س��ي
دوب��ران��ي ف��ي امل��رك��ز الثاني بالزمن
نفسه ثم البلجيكي فوتر فيالنديت
م���ن ف��ري��ق ك��وي��ك س��ت��ي��ب ف���ي امل��رك��ز
الثالث.
ويتصدر فيالنديت متسابق كويك
ستيب الترتيب العام للسباق بزمن
ق��دره تسع ساعات و 35دقيقة و57
ثانية بفارق ثانية واحدة عن ديفيد
كوب صاحب املركز الثاني.

الغاء عقد التسويقي
ع���ل���ى ص���ع���ي���د آخ������ر وب����ع����ي����دا ع��ن
السباقات ،فقد أكد مسؤولو شركة
التسويق السويسرية «إينفرونت»
أن ال��ش��رك��ة أل��غ��ت العقد التسويقي
ل���ب���ط���والت ال���ع���ال���م ل���ل���دراج���ات ال��ت��ي
ت��ق��ام ف���ي وق����ت الح����ق م���ن سبتمبر
الجاري بمدينة شتوتغارت األملانية.
وسيفرض هذا اإلجراء ضغطا على
ش��ت��وت��غ��ارت ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى تنظيم
بطولة العالم للدراجات في الفترة
من  25سبتمبر وحتى  30من الشهر
ن��ف��س��ه وامل��ت��وق��ع أن ت��ص��ل تكلفتها
نحو  5.3ماليني يورو.
وأش����ارت ت��ق��اري��ر إع�لام��ي��ة إل���ى أن
شركة «إينفرونت» رفضت دفع 1.5
مليون ي��ورو ،مبررة ذلك بأن املبلغ
كبير للغاية ،وأوضحت الشركة أنها
تريد دفع مبلغ أقل من ذلك ،مشيرة
إل��ى أن��ه من الصعب للغاية العثور
على رعاة للبطولة.
وق��ال ستيفان هيرث مدير شركة
«إي��ن��ف��رون��ت» أن فضائح املنشطات
خالل سباق فرنسا الدولي للدراجات
(ت������ور دي ف����ران����س) ج��ع��ل��ت ال���رع���اة
خائفني للغاية من انفاق أموالهم في
رياضة الدرجات.
وم���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،أك���د منظمو
البطولة الذين استعانوا بمحامي
أنه يجب أن تكون هناك تسوية لهذه
األمور أو أن تتولى املحاكم األمر.
(رويترز  ،د ب أ)

يانكوفيتش تحل مكان هينن في بطولة الصين
ستحل الالعبة الصربية إيلينا
يانكوفيتش مكان البلجيكية
جوستين هينن هاردين ،في
بطولة الصين المفتوحة بعد
تعرض األخيرة لمرض في
الجهاز التنفسي.
أع��ل��ن مسؤولو بطولة الصني
امل�����ف�����ت�����وح�����ة ل����ت����ن����س ال�����س�����ي�����دات
أم��س األول األرب��ع��اء أن الالعبة
ال��ص��رب��ي��ة إي��ل��ي��ن��ا ي��ان��ك��وف��ي��ت��ش
امل��ص��ن��ف��ة ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى ال��ع��ال��م
مستعدة لتحل مكان البلجيكية
جوستني هينن هاردين املصنفة
االول���ى على العالم ف��ي البطولة
التي تنطلق فعالياتها االثنني
املقبل.
وتعرضت هينن التي أح��رزت
في االسبوع املاضي لقب بطولة
أم���ي���رك���ا امل���ف���ت���وح���ة «ف�لاش��ي��ن��ج
م���ي���دوز» راب����ع ب���ط���والت «ج��ران��د
س��ل�ام» االرب����ع ال��ك��ب��رى للموسم
ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي مل���رض في
الجهاز التنفسي ،حيث نصحها
االطباء باالبتعاد عن املالعب مدة
ثالثة أسابيع.
وب����ال����ت����ال����ي ق�����د ت���غ���ي���ب ه��ي��ن��ن
ال������ف������ائ������زة ب���س���ب���ع���ة أل������ق������اب ف��ي
ال��ب��ط��والت االرب�����ع ال��ك��ب��رى على
مدار مسيرتها مع اللعبة أيضا
ع����ن ب���ط���ول���ة ش���ت���وت���غ���ارت ال��ت��ي
تنطلق في أول أكتوبر املقبل.
(رويترز ،د ب أ)

اإلي���ط���ال���ي ال���ي���س���ان���درو ب��ي��ت��ات��ش��ي
لحظة بلوغه خط النهاية
(رويترز)

ألمانيا آخر المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة أوروبا
تأهلت ألمانيا إلى الدور ربع
النهائي في بطولة أوروبا لكرة
السلة ،بفوزها على إيطاليا
 58-67ضمن المجموعة الثانية،
كما فازت ليتوانيا على سلوفينيا
 61-80وفرنسا على تركيا
.64-85

ب��������ات امل����ن����ت����خ����ب األمل�������ان�������ي آخ����ر
املتأهلني ال��ى ال���دور رب��ع النهائي
ف����ي ب���ط���ول���ة اوروب��������ا ل���ك���رة ال��س��ل��ة
املقامة حاليا في اسبانيا ،بفوزه
على ايطاليا  58-67االرب��ع��اء في
ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة واالخ����ي����رة من
منافسات املجموعة الثانية ضمن
الدور الثاني.
وت��ل��ت��ق��ي امل��ان��ي��ا ،وص��ي��ف��ة بطلة
اوروبا عام  ،2005في ربع النهائي
م�������ع اس�����ب�����ان�����ي�����ا امل����ض����ي����ف����ة ام�����س
ال��خ��م��ي��س ،ف��ي��م��ا خ��رج��ت ايطاليا
وصيفة بطلة اوملبياد اثينا 2004
خالية الوفاض ،ولن تكون حاضرة
في اوملبياد بكني العام املقبل.
وي���ب���دو ان اي��ط��ال��ي��ا دف��ع��ت ثمن
غ����ي����اب  3الع����ب��ي�ن اس����اس����ي��ي�ن ه��م
غاالندا وروكا وغاليناري.
وكانت ايطاليا صاحبة االفضلية
ف�����ي ا ل�����ر ب�����ع االول و ك���س���ب���ت���ه -18
 ،12ل��ك��ن امل��ان��ي��ا ردت ال��ت��ح��ي��ة في
الثاني وكسبته  ،9-15ثم واصلت
افضليتها وكسبت ا ل��ر ب��ع الثالث
 ،10-19قبل ان ينتهي الربع االخير
بالتعادل .21-21
وفي مباراة ثانية ،فازت ليتوانيا
على سلوفينيا .61-80
وف���رض���ت ل��ي��ت��وان��ي��ا اف��ض��ل��ي��ت��ه��ا
في الربع االول وكسبته بفارق 8
نقاط  ،18-26وتقدمت سلوفينيا
في الثاني بفارق  5نقاط ()18-23
لتنهي الشوط االول متخلفة بفارق
 3نقاط (.)44-41
وضربت ليتوانيا بقوة في الربع
الثالث وكسبته  9-18لتتقدم بفارق
 12نقطة ( ،)50-62قبل ان تكسب

املوسم املاضي ،بينما خرج الكوري
ت��اي��ك م��ن ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ال��ع��ام
املاضي.
وال��ب��ط��ول��ة ه��ي ال��س��ادس��ة ف��ق��ط من
ب��ط��والت راب��ط��ة ال�لاع��ب�ين املحترفني
التي ي��ش��ارك فيها ترويكي املصنف
 139على العالم.
وفجر ترويكي مفاجأة كبيرة قبل
شهرين عندما أطاح بمواطنه املتألق
نوفاك ديوكوفيتش من بطولة أوماج،
ل��ت��ك��ون أ ف��ض��ل نتيجة يحققها على
مدار مسيرته مع اللعبة.

كما تأهل الى دور الثمانية الالعب
ال���ق���ب���رص���ي م�����ارك�����وس ب���اج���دات���ي���س
املصنف الخامس للبطولة ،بالتغلب
على الصربي بوريس باشانسكي 4-6
و 4-6في مباراة ثالثة بالدور الثاني
للبطولة.
وفاز الشيلي فيرناندو غونزاليس
املصنف الثاني للبطولة على مواطنه
بول كابديفيلي  1-6و.2-6
ك����م����ا ت�����أه�����ل ال�������روس�������ي ن����ي����ك����والي
دافيدنكو إل��ى ال���دور الثاني بتغلبه
على األميركي زاك فليشمان  3-6و3-6
في الدور األول للبطولة.
وت�����أه�����ل ال����ف����رن����س����ي ج�����و وي���ل���ف���رد
تسونجا املصنف السابع للبطولة إلى
ال��دور الثاني بعد انسحاب منافسه
ال��ه��ن��دي روه����ان ب��وب��ان��ا ،بينما ك��ان
تسونجا متقدما  3-6و1-صفر.
وتغلب الصربي بوريس باشانسكي
على التايواني ين هسون لو )7-4( 7-6
و 2-6و ،)6-8( 6-7كذلك تغلب الصربي
فيكتور ترويكي على الروسي تيموراز
جاباشيفيلي  )7-3( 7-6و 3-6و4-6
وتغلب الكرواتي مارين سيليتش
على األملاني راينر شاوتلر )7-5( 7-6
و 3-6و 3-6والجنوب أفريقي ريك دي
فوست على الكوري الجنوبي وونج
سان جون  4-6و.)4-7( 6-7
(د ب أ)

الصربية إيلينا يانكوفيتش (أ ف ب)

الربع االخير  12-17وتنهي املباراة
في مصلحتها .61-80
ي��ذك��ر ان املنتخبني ك��ان��ا ضمنا
التأهل الى ربع النهائي.
وفي الدور املقبل ،تلتقي ليتوانيا
م�����ع ك�����روات�����ي�����ا ،وس���ل���وف���ي���ن���ي���ا م��ع
اليونان.
وف��ي مباراة ثالثة ،ف��ازت فرنسا
على تركيا .64-85
وج���اء ت ب��داي��ة امل��ب��اراة متكافئة
ب��ي�ن امل��ن��ت��خ��ب�ين وك���س���ب���ت ت��رك��ي��ا
الربع االول بصعوبة  ،20-22قبل
ان ت��ف��رض ف��ر ن��س��ا افضليتها في
ا ل���ث���ا ن���ي و ت��ك��س��ب��ه  13-23لتنهي
الشوط االول في مصلحتها ،35-43
ثم تابعت تألقها في الربع الثالث
وحسمته ملصلحتها  ،8-13قبل ان
تنهي الربع االخير .21-29
وتلتقي فرنسا في ربع النهائي
مع روسيا.
(أ ف ب)

الترتيب النهائي
 - 1ليتوانيا ( 10نقاط)
 - 2سلوفينيا ( 9نقاط)
 - 3فرنسا ( 8نقاط)
 - 4أملانيا ( 7نقاط)
 - 5إيطاليا ( 6نقاط)
االل����م����ان����ي م�����ارك�����و غ����ري����ن ي���ح���اول
التسجيل في السلة االيطالية (أ ب)

 - 6تركيا ( 5نقاط)

ّ
المصنفون إلى الدور الثاني بسهولة في بطولة الصين المفتوحة تبرئة جيبيليسكو من تهمة تناول المنشطات
تأهل كل من اإلسباني تومي
روبريدو والكرواتي إيفان
ليوبيسيتش والشيلي فيرناندو
غونزاليس والروسي نيكوالي
دافيدنكو ،إلى الدور الثاني من
بطولة الصين المفتوحة.

حاولت اللعب
ألنني رأيت
أن ذلك سيكون
أفضل
بالنسبة لي
روبريدو

ب��دأ الع��ب التنس االس��ب��ان��ي تومي
روب�����ري�����دو ف����ي ت��ح��س�ين ت��رت��ي��ب��ه ف��ي
التصنيف العاملي للمحترفني ،بفوزه
على االملاني دينيس جريمل ماير 2-6
و 4-6االربعاء في الدور االول لبطولة
ال��ص�ين امل��ف��ت��وح��ة ،امل��ق��ام��ة حاليا في
بكني والبالغ مجموع جوائزها 475
ألف دوالر .وتأهل روبريدو ،املصنف
ال��ث��ال��ث للبطولة وامل��ص��ن��ف ال��ح��ادي
عشر على العالم ،إل��ى ال���دور الثاني
للبطولة ليبدأ رحلة العودة إلى قائمة
املصنفني العشرة االوائل على العالم
التي خرج منها أخيرًا للمرة االولى،
منذ أن انضم إليها في مايو املاضي.
وي��ل��ع��ب روب���ري���دو ل��ل��م��رة االول����ى في
ال��ع��اص��م��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��ك�ين وي��س��ع��ى
الى العودة الى قائمة العشرة االوائل
على العالم التي خ��رج منها ،بسبب
ال���خ���روج امل��ب��ك��ر م��ن ال����دور االول في
بطولتي مونتريال وسينسيناتي.
وق��ط��ع روب���ري���دو ب��ال��ف��ع��ل ال��خ��ط��وة
االول��ى نحو تحقيق هدفه من خالل
الفوز بمباراة االربعاء التي استغرقت
 79دقيقة أم��ام الالعب املصنف 146
على العالم.

الثمانية) بسهولة أي��ض��ا أرب��ع��ة من
املصنفني االوائ��ل في البطولة ،حيث
تغلب الكرواتي إيفان ليوبيسيتش
املصنف الرابع للبطولة على الصربي
فيكتور ترويكي  1-6و 1-6في الدور
الثاني للبطولة.
كما شهد نفس ال��دور فوز الكوري
ل��ي ه��ي��ون��ج ت��اي��ك امل��ص��ن��ف ال��س��ادس
للبطولة على االملاني بيورن فاو 6-7
( )4-7و.1-6
وك���ان ليوبيسيتش ق��د وص���ل ال��ى
دور الثمانية أيضا في نفس البطولة

باقي المباريات
وت����أه����ل إل�����ى ال�������دور ال���ث���ال���ث (دور

االسباني روبريدو

(اي بي ايه)

برأت لجنة االستئناف التابعة
لالتحاد االيطالي أللعاب
القوى جوزيبي جيبيليسكو،
بطل العالم في مسابقة القفز
بالزانة عام  ،2003من تهمة
تناول المنشطات التي اوقف
على اثرها لمدة عامين.
وس��ي��ع��ل��ن االت���ح���اد االي��ط��ال��ي
حيثيات حكم االستئناف خالل
اسبوع.
وك������ان������ت ل����ج����ن����ة االن����ض����ب����اط
ف���ي االت���ح���اد االي���ط���ال���ي اوق��ف��ت
ج��ي��ب��ي��ل��ي��س��ك��و ف�����ي 18ي����ول����ي����و
امل��اض��ي ،بناء على توصية من
املدعي العام في اللجنة االوملبية
االي����ط����ال����ي����ة امل����ك����ل����ف م���ك���اف���ح���ة
امل����ن����ش����ط����ات ،ال��������ذي وج������ه ال���ي���ه
تهمة مخالفة البند الثاني من
املادة الثانية في قانون الوكالة
العاملية ملكافحة املنشطات ،الذي
ينص على استخدام او محاولة
استخدام املواد املحظورة.
وب�����ع�����د االع�����ل�����ان ع������ن ت���ب���رئ���ة
جيبيليسكو ،اعلن املدعي العام
ان����ه س��ي��رف��ع االم�����ر ال����ى ق��اض��ي

جيبيليسكو

امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ،اع����ل����ى س��ل��ط��ة
قضائية مخولة النظر في قضايا
ا مل���ن���ش���ط���ات .و ك�����ان جيبيليسكو
توج ببرونزية اوملبياد اثينا عام
 ،2004بعد ان اح��رز الذهبية في
مونديال .2003

(أ ف ب)

وارت������ب������ط اس�������م ج��ي��ب��ي��ل��ي��س��ك��و
ب����امل����ل����ف ال��������ذي ف����ت����ح ع�������ام 2004
واملتعلق بفضيحة الطبيب كارلو
سانتوتشيوني املتورط بتزويد
عشرات الرياضيني باملنشطات.
(أ ف ب)

رياضة
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ّ
اسكتلندا تجدد فوزها على فرنسا ...وتعادل آخر مخيب للبرتغال
فشلت فرنسا في الثأر لسقوطها
ذهابا أمام اسكتلندا لتسقط إيابا
أيضا بالنتيجة نفسها وذلك ضمن
تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة
إلى نهائيات كأس أوروبا 2008
لكرة القدم .بينما سقط المنتخب
البرتغالي في فخ التعادل للمرة
الثانية على التوالي لكن هذه المرة
أمام ضيفه الصربي .1-1

ج������ددت اس��ك��ت��ل��ن��دا ف����وزه����ا ع��ل��ى
فرنسا وصيفة بطلة العالم عندما
تغلبت عليها  -1ص��ف��ر ع��ل��ى ملعب
ب����ارك دي ب��ران��س ف��ي ب��اري��س ام��ام
 40ال�����ف م���ت���ف���رج ض���م���ن ت��ص��ف��ي��ات
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ال��ى
ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس اوروب����ا  2008لكرة
القدم.
وسجل جيمس ماكفادن الهدف
ف��ي الدقيقة  63بتسديدة ق��وي��ة من
 35مترا.
وك���ان���ت اس��ك��ت��ل��ن��دا ت��غ��ل��ب��ت على
فرنسا بالنتيجة نفسها ذهابا في
غالسكو في  7اكتوبر الماضي.
وه����و ال���ف���وز ال��س��اب��ع الس��ك��ت��ل��ن��دا
مقابل خسارتين فرفعت رصيدها
الى  21نقطة بفارق نقطة واحدة امام
ايطاليا التي تغلبت على مضيفتها
اوك��ران��ي��ا  1-2ف��ي ك��ي��ي��ف ،ف��ي حين
تراجعت فرنسا ال��ى المركز الثالث
ب��رص��ي��د  19ن��ق��ط��ة وب��ات��ت مهمتها
صعبة لضمان وجودها في النمسا
وسويسرا العام المقبل.
وك������اد ك���ل���ود م��اك��ي��ل��ي��ل��ي ي��ف��ت��ت��ح
التسجيل م��ن ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��رت
فوق العارضة ( ،)36ثم حاول فرانك
ريبيري وانيلكا ف��ي الدقيقتين 54
و 56على ال��ت��وال��ي بيد ان ال��ح��ارس
االس���ك���ت���ل���ن���دي غ���������وردون ن���ج���ح ف��ي
التصدي لكرتيهما.
وس����ج����ل م����اك����ف����ادن ه�����دف ال���ف���وز
للضيوف في الدقيقة  63بتسديدة
قوية سكنت مرمى الحارس ميكايل
الندرو.

المجموعة األولى
م������ن ج����ه����ت����ه ،س����ق����ط ال���م���ن���ت���خ���ب
البرتغالي في فخ التعادل امام ضيفه
ال���ص���رب���ي  1-1ف����ي ل��ش��ب��ون��ة ض��م��ن
تصفيات المجموعة االولى.
وس���ج���ل س��ي��م��او س����اب����روزا ()11
ه�������دف ال�����ب�����رت�����غ�����ال ،وب����ران����ي����س��ل�اف
ايفانوفيتش ( )87هدف صربيا.
وهي المرة الثانية على التوالي
التي يفرط فيها المنتخب البرتغالي
ف����ي ال���ت���ع���ادل ب���ع���د االول�������ى ال��س��ب��ت
ال��م��اض��ي ام���ام ب��ول��ن��دا ع��ن��دم��ا تقدم
عليها  1-2حتى الدقيقة  87قبل ان
تتلقى شباكه هدفا قاتال.
وص��ع��ب��ت ال��ب��رت��غ��ال مهمتها في
حجز احدى البطاقتين المؤهلتين
ال��ى النهائيات بعدما فرطت ف��ي 4
نقاط على ارضها.

وع������ززت ال���ب���رت���غ���ال م��وق��ع��ه��ا في
ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ب��رص��ي��د  17نقطة
مقابل  16لصربيا الرابعة.
ولحسن حظ البرتغال ان مباراتي
ال����م����ج����م����وع����ة االخ������ري������ي������ن ان���ت���ه���ت���ا
بالتعادل أيضا االول��ى بين فنلندا
وب���ول���ن���دا (ص���ف���ر-ص���ف���ر) ،وال��ث��ان��ي��ة
بين كازاخستان وبلجيكا بهدفين
لديميتري ب��ي��اك��وف ( )39وس��ام��ات
شماكوف ( )77مقابل هدفين لكاريل
غ��ي��ري��رت��س ( )13وك��ي��ف��ن م���ي���راالس
(.)14
وتملك بولندا  21نقطة مقابل 19
لفنلندا الساعية ال��ى التأهل للمرة
االولى في تاريخها.

المجموعة الثالثة
وفي المجموعة الثالثة ،استعادت
تركيا توازنها بفوزها الكبير على
المجر -3صفر في اسطنبول .وسجل
غوكهان اونال ( )68ومحمد اوريليو
( )72وخليل التينتوب ( )90االهداف.
وكانت تركيا سقطت في فخ التعادل
امام مضيفتها مالطا المتواضعة -2
 2السبت الماضي في الفاليتا.
وك��ان��ت ت��رك��ي��ا المستفيد االك��ب��ر
من مباريات المجموعة الن فوزها
خ��ول��ه��ا ان���ت���زاع ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي من
ال��ن��روي��ج ب��رص��ي��د  17ن��ق��ط��ة ب��ف��ارق
االه��داف ام��ام االخيرة التي سقطت
في فخ التعادل امام ضيفتها اليونان
المتصدرة .2-2
وت��م��ل��ك ال��ي��ون��ان  19ن��ق��ط��ة م���ن 8
مباريات مقابل  17لتركيا من  8و17
للنرويج من  9مباريات.
وف�����������ي م����������ب����������اراة ث������ال������ث������ة ض���م���ن
المجموعة ذاتها ،خسرت البوسنة
ام��ام مولدافيا بهدف وحيد سجله
ايغور بوغاييف في الدقيقة .22

المجموعة الرابعة
ام���ا ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة فقد
خطت تشيكيا خ��ط��وة كبيرة نحو
النهائيات بفوزها الصعب والثمين
على ضيفتها جمهورية ايرلندا -1
صفر في براغ.
وس��ج��ل م���داف���ع م��ي�لان االي��ط��ال��ي
م���اري���ك ي��ان��ك��ول��وف��س��ك��ي ال���ه���دف في
الدقيقة .15
وهو الفوز السادس لتشيكيا في
التصفيات مقابل تعادلين وخسارة
واح���دة ف��ع��ززت موقعها ف��ي المركز

فوز ألمانيا على رومانيا 1-3
ف�������ازت أل���م���ان���ي���ا ع���ل���ى روم���ان���ي���ا
بالصف الثاني  1-3في مباراة كرة
القدم الدولية الودية التي اقيمت في
كولن امام  44الف متفرج.
وسجل بيرند شنايدر ( )42ودافيد
اودونكور ( )65ولوكاس بودولسكي
( )83اهداف ألمانيا ،ودورين غويان
( )3هدف رومانيا.
وخ�����اض�����ت أل����م����ان����ي����ا ،م���ت���ص���درة
المجموعة ال��راب��ع��ة ف��ي التصفيات
االوروب��ي��ة برصيد  22نقطة ،اللقاء
في غياب عدد كبير من االساسيين،

واج����رى م��درب��ه��ا ي��واك��ي��م ل���وف ع��دة
تبديالت للوقوف على مستوى اكبر
ع���دد م��ن ال�لاع��ب��ي��ن ،بينما ش��ارك��ت
رومانيا متصدرة ترتيب المجموعة
االوروبية السابعة ( 20نقطة) ،بكامل
نجومها.
وافتتخ غويان التسجيل في وقت
مبكر اثر ركلة حرة حيث غفل الدفاع
االلماني عن مراقبته وسدد قذيفة لم
يستطع الحارس االحتياطي تيمو
هيلدبراند التصدي لها (.)3
ونجح هيلدبراند في المواجهة

فرحة اسكتلندية وخيبة فرنسية

م��ع ال��روم��ان��ي ماريكا وان��ق��ذ مرماه
من هدف ثان ( )23قبل ان يستفيق
االل�����م�����ان ب���ق���ي���ادة ب���ي���رن���د ش���ن���اي���در
ف��ي غ��ي��اب ميكايل ب���االك ال��م��ص��اب،
وسجل القائد البديل هدف التعادل
من تسديدة رأسية اث��ر تمريرة من
باستيان شفاينستايغر (.)42
وف������ي ال�����ش�����وط ال����ث����ان����ي ،س��ي��ط��ر
االل���م���ان ع��ل��ى ال��م��ج��ري��ات واض��اف��وا
ه��دف��ي��ن س��ج��ل��ه��م��ا اودون����ك����ور ()65
بعد  5دقائق من نزوله ارض الملعب
واث��ر هجمة قادها من مسافة نحو
 50مترا ،ولوكاس بودولسكي ()83
الذي سجل هدفه الثالث والعشرين
في  40مباراة دولية.
وك�������ان ب���ودول���س���ك���ي ( 22ع���ام���ا)
اه��در فرصة ثمينة في الدقيقة ،49
اتبعها باتريك هيلمز مهاجم كولن
من الدرجة الثانية بواحدة مماثلة
ايضا (.)61
(أ ف ب)

ال���ث���ان���ي ب���رص���ي���د  20ن��ق��ط��ة ب���ف���ارق
نقطتين امام المانيا المتصدرة التي
كانت في راحة علما بانها خاضت
عددا من المباريات أقل بمباراة ،في
حين باتت مهمة جمهورية ايرلندا
ص��ع��ب��ة ف���ي ال��م��ن��اف��س��ة ع��ل��ى اح���دى
البطاقتين بعدما تجمد رصيدها
ع��ن��د  14ن��ق��ط��ة م���ن  9م���ب���اري���ات في
المركز الثالث.
وض�����م�����ن ال����م����ج����م����وع����ة ن���ف���س���ه���ا،
اس�����ت�����ع�����ادت وي�����ل�����ز ت�����وازن�����ه�����ا ب��ع��د
خ��س��ارت��ه��ا ام�����ام ض��ي��ف��ت��ه��ا ال��م��ان��ي��ا
صفر 2-في كارديف السبت الماضي،
وسحقت مضيفتها سلوفاكيا .2-5
وف�����ي ال��م��ج��م��وع��ة ذات����ه����ا ،ف����ازت
ق��ب��رص على س��ان م��اري��ن��و بثالثية
ن���ظ���ي���ف���ة ت�����ن�����اوب ع����ل����ى ت��س��ج��ي��ل��ه��ا
ك��وس��ت��ان��ت��ي��ن��وس م���اك���ري���دس ()15
وافستاثيوس الونفتيس ( 41و.)90

المجموعة الخامسة
م�����ن ج���ه���ة ث����ان����ي����ة ،ع������زز م��ه��اج��م
ن���ي���وك���اس���ل م���اي���ك���ل اوي�������ن ح���ظ���وظ
منتخب ب�ل�اده ان��ك��ل��ت��را ف��ي التأهل
ال����ى ن��ه��ائ��ي��ات ك����أس اوروب������ا 2008

ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ت��س��ج��ي��ل��ه ه��دف��ي��ن من
اصل ثالثة في مرمى روسيا -3صفر
ع��ل��ى ملعب ويمبلي وام����ام 86106
م��ت��ف��رج��ي��ن ف���ي ل��ن��دن ف���ي تصفيات
المجموعة الخامسة.
وس������ج������ل اوي������������ن ال�����ه�����دف�����ي�����ن ف���ي
الدقيقتين  7و 31رافعا رصيده الى
 40هدفا على الصعيد الدولي ،علما
بأن الرقم القياسي المحلي مسجل
باسم بوبي تشارلتون برصيد 49
هدفا.
وصنع اوين الهدف الثالث عندما
مرر كرة بينية الى مدافع مانشستر
ي����ون����اي����ت����د ري�������و ف����ردي����ن����ان����د داخ�����ل
ال��م��ن��ط��ق��ة ف��ت�لاع��ب االخ��ي��ر ب��ال��دف��اع
وس���دد ك��رة ق��وي��ة م��ن مسافة قريبة
داخل المرمى (.)84
وانتزعت انكلترا المركز الثاني
م��ن روس��ي��ا بعدما رف��ع��ت رصيدها
ال����ى  20ن��ق��ط��ة م��ق��اب��ل  18ل�لاخ��ي��رة
وب�����ف�����ارق  3ن����ق����اط خ���ل���ف ك���روات���ي���ا
المتصدرة والتي سحقت مضيفتها
اندورا بنصف «دزينة» من االهداف.
وك��ان��ت ان��ك��ل��ت��را م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ف��وز
الن����ع����اش آم���ال���ه���ا ف����ي ال���ت���أه���ل ال���ى
النهائيات خصوصا ان روسيا هي

منافستها ا ل��و ح��ي��دة ع��ل��ى البطاقة
الثانية في المجموعة بعدما ضمنت
ك����روات����ي����ا ال�����ى ح����د ك���ب���ي���ر ال��ب��ط��اق��ة
االولى.
وض��م��ن ن��ف��س ال��م��ج��م��وع��ة ،باتت
ك��روات��ي��ا ق��ري��ب��ة م��ن ح��ج��ز بطاقتها
الى النهائيات بفوزها الكبير على
مضيفتها ان��دورا بسداسية نظيفة
تناوب على تسجيلها داري��و سرنا
( )35وم���ل��ادن ب��ت��ري��ت��ش ( 40و)45
ونيكو كرانيكار ( )49وادواردو دا
سيلفا ( )55وايفان راكيتيتش ()64
 ،وت��ع��ادل��ت م��ق��دون��ي��ا م��ع استونيا
بهدف لغوران مازنوف ( )30مقابل
هدف لرايو بيرويا (.)17

اي���س���ل���ن���دا  1-1ال���س���ب���ت ال���م���اض���ي،
وان��ت��زع��ت ف���وزه���ا ال���س���ادس مقابل
ت���ع���ادل واح����د وخ��س��ارت��ي��ن ف��رف��ع��ت
رص����ي����ده����ا ال�������ى  19ن���ق���ط���ة ب����ف����ارق
االه����داف خلف ال��س��وي��د ال��ت��ي كانت
في راحة اليوم علما بانها لعبت 8
مباريات حتى االن.
واس��ت��ف��ادت اسبانيا م��ن خسارة
ايرلندا الشمالية شريكتها السابقة
ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ام���ام مضيفتها
اي��س��ل��ن��دا ب��ه��دف لديفيد هيلي (72
من ركلة جزاء) مقابل هدفين الرمان
بيورنسون ( )6وكيث جيليسبي (90
خطأ في مرماه).
وتراجعت ايرلندا الشمالية الى
المركز الثالث برصيد  16نقطة من
 9مباريات.

والى المجموعة السادسة ،حيث
لحقت اسبانيا بالسويد الى الصدارة
بفوزها الثمين على ضيفتها التفيا
-2صفر في اوفييدو.
وس���ج���ل خ���اف���ي ه���رن���ان���دي���ز ()12
وفرناندو توريس ( )84الهدفين.
وحققت اسبانيا االه��م معوضة
س���ق���وط���ه���ا ف�����ي ف�����خ ال����ت����ع����ادل ام�����ام

المجموعة السابعة

المجموعة السادسة

واخيرا في المجموعة السابعة،
ق��اد مهاجم ري���ال م��دري��د االسباني
رود ف��������ان ن����ي����س����ت����ل����روي م��ن��ت��خ��ب
ب�لاده هولندا ال��ى ف��وز متأخر على
مضيفته البانيا المتواضعة -1صفر
في تيرانا.

ُ
البرازيل تنهي جولتها األميركية بالفوز على المكسيك

فازت البرازيل على المكسيك 1-3
في المباراة الدولية الودية التي
أقيمت بينهما في بوسطن ،وسجل
كليبر وكاكا والفيش أهداف
البرازيل.

انهت البرازيل جولتها االميركية
بفوزها على المكسيك  ،1-3في المباراة
ال��دول��ي��ة ال���ودي���ة ف���ي ك���رة ال���ق���دم ال��ت��ي
اقيمت في بوسطن.
وس���ج���ل ك��ل��ي��ب��ر ( )44وك����اك����ا ()80
وافونسو الفيش ( )86اهداف البرازيل،
وكاشو ( )42هدف المكسيك.

ون���ج���ح���ت ال����ب����رازي����ل ف����ي ت��س��ج��ي��ل
هدفين ف��ي ال��دق��ائ��ق العشر االخ��ي��رة،
لتحقق الفوز على المكسيك التي تشكل
عقدة لها ،وثأرت بالتالي لخسارتها
ام��ام��ه��ا ص��ف��ر 2 -ف��ي ال����دور االول من
بطولة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا)
ف����ي ي���ون���ي���و ال���م���اض���ي ق���ب���ل ان ت��ت��وج

ب��ال��ل��ق��ب ب��ع��د ذل�����ك .وك���ان���ت ال��ب��رازي��ل
ال��ط��رف االف��ض��ل ف��ي م��ط��ل��ع ال��م��ب��اراة،
ولوال يقظة حارس المكسيك غييرمو
اوشوا لكانت سجلت عدة اهداف ،النه
تدخل مرتين النقاذ مرماه من هدفين
اكيدين لفاغنر الف وكاكا.
ونجحت المكسيك في التقدم بعد

كاكا يحتفل بهدفه
لقطة من املباراة

شوستر يؤكد رغبته
في ضم باالك
 في الوقت الذي يبتعد فيه مايكل باالك عن دائرة اهتمام ناديه
االنكليزي تشيلسي أكد بيرند شوستر المدير الفني لفريق ريال
مدريد االسباني اهتمامه بضم العب خط الوسط وقائد المنتخب
االلماني للنادي الملكي.
وصرح االلماني شوستر في حديث لمجلة «كيكر» الصادرة
اليوم الخميس بأن الباب مفتوح أمام باالك لالنضمام إلى ريال
مدريد خالل موسم االنتقاالت الشتوية في يناير القادم ولكنه
أشار إلى ارتباط الموضوع بقيمة الصفقة التي ستؤدي دورا
مهما في حسم المسألة.
واع���ت���رف ش��وس��ت��ر ب��أن��ه ج���رت م��ف��اوض��ات مكثفة ب��ي��ن ري��ال
وتشيلسي قبل بداية الموسم الحالي بشأن إمكان انتقال الالعب
إلى إسبانيا ولكن الراتب الكبير الذي يتقاضاه باالك في لندن
ومقداره  200ألف يورو أسبوعيا حال دون التوصل إلى حل.
وقال المدرب االلماني «لم يكن أي طرف على استعداد للتراجع
عن المقابل المادي خاصة أن ما يتقاضاه ب��االك ك��ان سيفجر
مشكلة كبيرة في الريال بشأن أج��ور الالعبين وه��و أم��ر فضل
النادي االسباني تجنبه».
وأع��رب شوستر عن ثقته في ع��ودة ب��االك من االص��اب��ة بقوة
وعلل مشاكله مع تشيلسي بقوله إن طريقة أداء الفريق ال تعتمد
على باالك كصانع ألعاب.
يذكر أن باالك انتقل قبل عام من بايرن ميونيخ االلماني إلى
تشيلسي وحصل وحده على مقابل الصفقة النتهاء تعاقده مع
بايرن ووقع للنادي االنكليزي حتى عام .2009
(د ب أ)

قمة ساخنة بين بايرن ميونيخ وشالكه في الدوري األلماني
يشهد استاد «اليانز اري��ن��ا» في
م��ي��ون��ي��خ م���ب���اراة ق��م��ة س��اخ��ن��ة بين
ب��اي��رن ميونيخ ال��م��ت��ص��در وضيفه
ش���ال���ك���ه غ�����دا ال���س���ب���ت ف����ي ال��م��رح��ل��ة
الخامسة من الدوري االلماني لكرة
القدم.
ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب
برصيد  10ن��ق��اط مقابل  6لشالكه
السابع.
وي��س��ع��ى ال���ف���ري���ق ال���ب���اف���اري ال��ى
استعادة نغمة االنتصارات بعدما
اوقفها هامبورغ في المرحلة الرابعة
عندما ارغمه على التعادل .1-1
وضرب بايرن ميونيخ بقوة هذا
ال��م��وس��م مسجال اف��ض��ل ب��داي��ة منذ
ان��ط�لاق الـ «بوندسليغا» ع��ام 1963
فكشر عن انيابه لمحو اثار الظهور
ال���س���يء ال���م���وس���م ال���م���اض���ي ،فحقق
 3ان���ت���ص���ارات م��ت��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ه��ان��زا
روس��ت��وك (-3ص��ف��ر) وف��ي��ردر بريمن
(-4صفر) وهانوفر (-3صفر)
قبل ان يسقط في فخ التعادل امام
هامبورغ.
وتبدو الفرصة مواتية امام بايرن
ميونيخ لتحقيق الفوز كون شالكه
حقق نتائج متذبذبة ه��ذا الموسم
ف��ف��از ف��ي م��ب��اراة واح���دة وس��ق��ط في
فخ التعادل في  3مباريات.
ويعول بايرن ميونيخ على نجمه

وس��ج��ل ن��ي��س��ت��ل��روي ال���ه���دف في
الدقيقة .90
وه�����و ال����ف����وز ال����س����ادس ل��ه��ول��ن��دا
م��ق��اب��ل ت��ع��ادل��ي��ن ف��رف��ع��ت رص��ي��ده��ا
ال��ى  20نقطة بفارق االه���داف خلف
رومانيا المتصدرة والتي كانت في
راحة اليوم.
وفي المجموعة نفسها ،استعادت
بلغاريا توازنها بعد الخسارة امام
ه��ول��ن��دا وح��ق��ق��ت ف����وزا ك��ب��ي��را على
لوكسمبورغ بثالثية نظيفة لتعزز
موقعها في المركز الثالث برصيد
 18نقطة ،علما بانها لعبت عددا من
المباريات يزيد بمباراة.
وفي مباراة ثالثة ،فازت سلوفينيا
على بيالروسيا بهدف وحيد سجله
كليمن الفريتش في الدقيقة الثالثة
من ركلة جزاء.
(أ ف ب)

ال����دول����ي ال��ف��رن��س��ي ف���ران���ك ري��ب��ي��ري
ال��ذي ابلى ب�لاء حسنا منذ انتقاله
ال��ى صفوفه الصيف الحالي قادما
من مرسيليا ،باالضافة ال��ى هداف
ال��م��ن��ت��خ��ب االل����م����ان����ي م���ي���روس�ل�اف
ك��ل��وزه ول��وك��اس ب��ودول��س��ك��ي ال��ذي
استعاد لياقته البدنية بعد غيابه
عن المالعب بسبب االصابة.
وت���أل���ق ب���ودول���س���ك���ي ف���ي م���ب���اراة
المانيا مع رومانيا (-3صفر) الودية
يوم االربعاء وسجل الهدف الثالث
راف��ع��ا رص��ي��ده ال��ى  23ه��دف��ا ف��ي 40
مباراة دولية.
ك��م��ا ي��ع��ود ال����ى ص��ف��وف ال��ف��ري��ق
ال��ب��اف��اري م��ه��اج��م��ه ي���ان ش��ل��ودراف
بعد غياب  3اشهر بسبب خضوعه
لعملية جراحية ف��ي ظ��ه��ره ،بيد ان
م��ش��ارك��ت��ه ض��د ش��ال��ك��ه غ��ي��ر م��ؤك��دة
بحسب المدرب اوتمار هيتسفيلد
حيث قال «عاد يان الى المالعب لكن
مشاركته ض��د شالكه غير م��ؤك��دة،
ي���ج���ب ان ن���ت���ق���دم خ����ط����وة ب��خ��ط��وة
وسنرى ما سنفعله».
وك��ان بايرن ميونيخ تعاقد هذا
ال��ص��ي��ف م���ع ش���ل���ودراف ( 24ع��ام��ا)
ق���ادم���ا م���ن آخ���ن م��ق��اب��ل  1.2مليون
يورو.
وس�����ي�����ك�����ون ال����م����ه����اج����م ال�����دول�����ي
االيطالي لوكا طوني ابرز الغائبين

عن تشكيلة بايرن ميونيخ بسبب
االصابة التي ارغمته على االنسحاب
م����ن م���ب���ارات���ي م��ن��ت��خ��ب ب���ل��اده ض��د
فرنسا (صفر-صفر) السبت الماضي
واوكرانيا ( )1-2امس االربعاء ضمن
م��ن��اف��س��ات ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة في
تصفيات كأس اوروب��ا المقررة عام
 2008في سويسرا والنمسا.
افتتاح المرحلة
وتفتتح المرحلة ا ل��ي��وم الجمعة
بلقاء بوروسيا دورتموند مع فيردر
بريمن.
وي����س����ع����ى ف������ي������ردر ب����ري����م����ن ال����ى
انتزاع الفوز من دورتموند للحاق
ببايرن ميونيخ مؤقتا الى الصدارة
خ���ص���وص���ا ب���ع���دم���ا اس���ت���ع���اد ن��غ��م��ة
االن����ت����ص����ارات ب���ف���وزي���ن م��ت��ت��ال��ي��ي��ن
على مضيفه نورمبرغ -1ص��ف��ر في
المرحلة الثالثة وضيفه اينتراخت
فرانكفورت  1-2في الرابعة.
ب��ي��د ان م��ه��م��ة ف���ي���ردر ب��ري��م��ن لن
تكون سهلة امام بوروسيا دورتموند
الساعي الى مواصلة صحوته بعد
خسارتين في المرحلتين االوليين
ب���ف���وزي���ن م��ت��ت��ال��ي��ي��ن ع��ل��ى اي��ن��رج��ي
كوتبوس -3صفر وهانزا روستوك
-1صفر.
باقي المباريات
وي�����خ�����وض ش����ت����وت����غ����ارت ح���ام���ل

اللقب م��ب��اراة سهلة نسبيا عندما
ي���س���ت���ض���ي���ف اي�����ن�����رج�����ي ك���وت���ب���وس
صاحب المركز قبل االخير.
وح��ق��ق ش��ت��وت��غ��ارت ف���وزا واح���دا
حتى االن مقابل تعادل وخسارتين،
وه�����و س���ي���ح���اول اس���ت���غ�ل�ال ع��ام��ل��ي
االرض وال���ج���م���ه���ور وال��م��ع��ن��وي��ات
ال�����م�����ه�����زوزة ل������دى الع����ب����ي اي���ن���رج���ي
ك�����وت�����ب�����وس ل���ت���ح���ق���ي���ق ف�������وز ي���ك���ون
ان�����ط��ل��اق�����ت�����ه ن�����ح�����و االق���������ت���������راب م���ن
الصدارة.
وفي باقي المباريات ،يلعب باير
ليفركوزن مع بوخوم ،ونورمبرغ مع
هانوفر ،وارمينيا بيليفيلد مع هانزا
روس��ت��وك ،واي��ن��ت��راخ��ت فرانكفورت
مع هامبورغ.
وتختتم المرحلة اال ح���د المقبل
بلقاء ي فولفسبورغ مع كارلسروه،
ودويسبورغ مع هرتا برلين.
(أ ف ب)

لعبة منسقة رائعة عندما مرر اندريس
غواردادو كرة عرضية داخل المنطقة
ب��ات��ج��اه ن��ي��ري كاستيو ال���ذي سيطر
عليها ببراعة ،قبل ان يمررها بدوره
ب��ات��ج��اه ك��اش��و ال����ذي اس��ك��ن��ه��ا شباك
الحارس جوليو سيزار (.)42
ول�����م ي��ن��ع��م ال��م��ك��س��ي��ك��ي��ون ط��وي�لا
بهدف التقدم ،الن كليبر استغل ركلة
رك���ن���ي���ة ن���ف���ذه���ا رون���ال���دي���ن���ي���و ل���ي���درك
ال��ت��ع��ادل الب��ط��ال ال��ع��ال��م خ��م��س م��رات
( .)44وواصل البرازيليون ضغطهم في
الشوط الثاني ،واستمر تألق اوشوا في
المرمى وأنقذ محاولة لرونالدينيو،
كما تدخل مدافعه غواردادو لينقذ كرة
جيلبرتو سيلفا ،قبل ان تجتاز خط
المرمى .وتمكن كاكا من تسجيل هدف
ال��ت��ق��دم ل��ل��ب��رازي��ل ع��ن��دم��ا ف��ش��ل م��داف��ع
برشلونة رافايل ماركيز في تشتيت
احدى الكرات من ركلة ركنية فتهيأت
امام كاكا ليودعها الشباك ( .)80وطرد
الحكم الع��ب ال��ب��رازي��ل اي�لان��و بداعي
الخشونة ،لكن ذلك لم يمنع البرازيل
م����ن اض����اف����ة ه�����دف ث����ال����ث ع����ن ط��ري��ق
االحتياطي الفيش ،اثر مجهود فردي
قبل نهاية المباراة باربع دقائق .وطرد
الحكم مدرب البرازيل كارلوس دونغا
في الدقيقة االخيرة.
(أ ف ب)

بوكاجونيورز يلحق بإنديبندينتي
إلى صدارة بطولة األرجنتين
لحق بوكاجونيورز بإنديبندينتي الى صدارة الدوري االرجنتيني
لكرة القدم بفوزه على ضيفه اوليمبو -2صفر في ختام المرحلة
الثامنة.
وس��ج��ل رودري��غ��و ب��االس��ي��و ( )9وم��ارت��ن باليرمو ( 86م��ن ركلة
جزاء) الهدفين.
وأك��م��ل ال��ض��ي��وف ال��م��ب��اراة ب��ع��ش��رة الع��ب��ي��ن ب��ع��د ط���رد ماتياس
فيالفيسنسيو في الدقيقة .75
وكان انديبندينتي انفرد بالصدارة موقتا بفوزه على هيوراكان
-3صفر في افتتاح المرحلة .ورف��ع بوكاجونيورز رصيده ال��ى 16
نقطة بفارق االهداف خلف انديبندينتي.
وص���ع���د ف��ي��ل��ي��ز س��ارس��ف��ي��ل��د ال�����ى ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ب����ف����وزه ع��ل��ى
استوديانتيس بهدف وحيد سجله غوستافو بالفورين في الدقيقة
السادسة.
وارتقى النوس الى المركز الرابع بتغلبه على سان لورنزو .3-4
سجل للفائز جوزيه ساند ( 34من ركلة جزاء) ودييغو هرنا فاليري
( )38ول��وت��ارو اكوستا ( )43واغوستين دان��ي��ال بيليتييري (،)67
وللخاسر برناردو دانيال روميو ( 46و )83وادريان غونزاليز (.)75
واوق��ف ارسنال صحوة ريفر باليت عندما تغلب عليه بهدفين
النيبال صامويل ماتيالن ( )55وخافير مارسيلو غاندولفي ()90
مقابل هدف لماركو روبن (.)24
واكمل ارسنال المباراة بعشرة العبين بعد طرد غوستافو الفارو
في الدقيقة .56
وخسر سان مارتن امام راسينغ كلوب بهدفين نظيفين سجلهما
كالوديو لوبيز ( )83وسانتياغو ماالنو (.)89
وتوقفت مباراة جيمنازيا البالتا مع كولون في الدقيقة  23بسبب
عطل كهربائي.

20
العدد  / 91الجمعة  14سبتمبر 2007م  2 /رمضان 1428هـ

رياضة

تصدر عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
رئيس التحرير خالد هالل املطيري

ُ
«تنشيطية» السلة صداع
في رأس القادسية
حصل الفريق األول لكرة السلة
راحة أمس واليوم،
بالقادسية على ً
ويعاود ًتدريباته غدا السبت
استعدادا للموسم الجديد.

حازم ماهر
ي��ب��اش��ر ف���ي ال��ت��اس��ع��ة م���ن م��س��اء
ال���غ���د ال���س���ب���ت ال���ف���ري���ق األول ل��ك��رة
ال��س��ل��ة ب��ن��ادي ال��ق��ادس��ي��ة ت��دري��ب��ات��ه
ً
اليومية استعدادا للموسم الجديد
على صالة فجحان ه�لال المطيري
ب��ال��ن��ادي ،بعد ال��راح��ة التي منحها
الجهاز الفني أمس واليوم للفريق
بناء على طلب الالعبين لقضاء اول
وث��ان��ي اي���ام شهر رم��ض��ان المبارك
م��ع أس��ره��م ،ي��ش��ارك ف��ي التدريبات
ال�لاع��ب��ون :عبدالله ال��ص��راف ،فهاد
السبيعي ،صقر عبد الرضا ،أحمد
سعود ،محمد سالمين ،عبد العزيز
الحميضي ،عبدالله المطيري ،عبد
الله سالمين ،وغ��اب عن التدريبات
في االيام األخيرة الماضية الالعبان
وائل راشد لسفره إلى الخارج النهاء
ب���ع���ض اع���م���ال���ه ال����خ����اص����ة ،واح���م���د
درويش لظروف خاصة ،ومن المقرر
العودة خالل االي��ام القليلة القادمة
ُ
للتدريبات ،بينما حامت الشبهات
ح���ول غ��ي��اب ن��ج��م ال��ف��ري��ق سليمان
ُ
ط��ب��ي��خ ،ال���ذي ت���ردد أخ��ي��را ان���ه على
خ�ل�اف ش��دي��د م��ع ال��ج��ه��ازي��ن الفني
واالداري د ف���ع���ه إ ل�����ى ط���ل���ب م��ن��ح��ه
االستغناء لالنتقال إلى احد األندية
ال��م��ح��ل��ي��ة ،وت�����ردد م��ث��ل ه����ذا ال��ك�لام
ع��ن ط��ب��ي��خ ف��ي ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت يأتي
بعد ان تعافى ال�لاع��ب م��ن اصابته
التي أبعدته عن منتخبنا الوطني
في بطولة آسيا التي استضافتها
اليابان ،وبات اآلن في مستوى فني

وبدني رائع!
وقد نفى مدير الفريق هاني المال
في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»
الشائعات التي ترددت أخيرا بشأن
ً
س��ل��ي��م��ان ط��ب��ي��خ ،م����ؤك����دا ان غ��ي��اب
ال�لاع��ب ج���اء ل��ظ��روف ع��م��ل��ه وليس
الي اسباب اخرى ،وان الالعب سوف
يرد على كل هذه الشائعات من خالل
عودته للتدريبات وظهوره بمستواه
ال��م��ع��روف ع��ن��ه ف��ي ال��ف��ت��رة ُ
المقبلة
ب����إذن ال��ل��ه ،واض����اف ال��م�لا ان الع��ب
القادسية األميركي انتوني جونس
ال��ذي ج��دد تعاقده مع النادي تقرر
وص��ول��ه ي���وم االح����د ال��م��ق��ب��ل ،ومعه
اب�����ن ج���ل���دت���ه ج��ي��م��س ول����ي����ام ال����ذي
سيخضع للتجربة الفينة والبدنية
ً
تمهيدا للتعاقد معه ،وقال المال انه
حتى االن لم تتضح الصورة بشأن
البطولة التنشيطية فبعض االراء
داخ�����ل االت����ح����اد ت���ؤك���د ان ال��ب��ط��ول��ة
ُ
س���وف ت���ق���ام ف���ي م��وع��ده��ا ،وب��ع��ض
االراء األخرى تؤكد ان البطولة سوف
يتم الغائها وان القرار سوف يصدر
ً
ق��ري��ب��ا ،وبالطبع ارب���ك ه��ذا الجهاز
ال���ف���ن���ي ف����ي م����ا ي���خ���ص ال���م���ب���اري���ات
التجريبية ،خصوصا اننا لم نتفق
حتى االن على اي مباراة مع االندية
المحلية او الخليجية او العربية.
يذكر أن مدرب الفريق الليتواني
ل����وك����اس ع������اد ل���ل���ك���وي���ت ف����ي م��ط��ل��ع
األسبوع الجاري و يقود التدريبات،
التي أشرف عليها المدرب المساعد
م���رت���ض���ى ال���س���ي���د وت���س���ل���م ل���وك���اس
الفريق ف��ي ح��ال��ة بدنية ج��ي��دة بعد

ج��ان��ب م��ن ت��دري��ب��ات س��اب��ق��ة لسلة
(محمد األحمدي)
القادسية

ف���ت���رة االع�������داد ،ل��ي��دخ��ل ف���ي م��رح��ل��ة
االع��������داد ال���ف���ن���ي م���ب���اش���رة ل��ل��ف��ري��ق،
خصوصا ان القادسية ُمقبل على
س���ب���ع ب�����ط�����والت (م���ح���ل���ي���ة وع���رب���ي���ة
وخليجية وآسيوية) وبات الموسم
ع��ل��ى األب�������واب ،ه����ذا وق����د ل��ف��ت نجم
الفريق عبدالله الصراف االنظار اليه
بشدة من خالل تألقه في التدريبات
بشكل الفت للنظر ،مما دفع الجهاز
الفني إل��ى االش����ادة ب��ال��ص��راف غير
مرة.

منتخب السلة يشارك في «العربية»  14نوفمبر
أعلن نائب رئيس االتحاد الكويتي لكرة السلة خليل ابراهيم ان بطوالت
هذا املوسم ستنطلق بإقامةالبطولة التنشيطية في الـ 19من الشهر الجاري
وتستمر حتى السابع من نوفمبر املقبل.
واشار الى ان املشاركة في هذه البطولة اختيارية الندية الدرجة االولى
بمشاركة العبي املنتخب الوطني الذين يستعدون للمشاركة في مسابقة
كرة السلة ضمن فعاليات دورة االلعاب العربية التي ستقام في مدينة
االسكندرية خالل الفترة من  14الى  25نوفمبر املقبل.
واوض��ح ان االت��ح��اد الكويتي لكرة السلة سيسمح لالندية خ�لال هذه
البطولة التنشيطية بإشراك العبني اجنبيني اثنني على عكس البطوالت
االخرى التي ُسمح فيها بإشراك العب واحد داخل امللعب ،مضيفا ان نقاط

هذه البطولة لن تدخل ضمن نقاط كأس التفوق العام لكرة السلة للموسم
الرياضي املقبل.
واش��ار طاهر الى ان مسابقة ال��دوري العام للموسم الرياضي الحالي
ستنطلق في الثاني من شهر ديسمبر املقبل.
ومن جانب اخر اختتمت امس دورة الصقل والتدريب التي اقامها االتحاد
الكويتي لكرة السلة للحكام املحليني بهدف تطوير ادائهم ومهاراتهم
التحكيمية.
واكد خليل ابراهيم اهمية هذه الدورة في تأهيل الحكام ملسابقات املوسم
الرياضي إذ حاضر فيها الى جانبه محمد شديد.

خمسة أندية تتنافس على ضم العبين أفريقيين «سلة» الساحل تتعاقد مع أميركي و«القدم» يواصل االستعداد
خمسة أندية تتنافس في الحصول
على خدمات العبين من افريقيا
قدمتهما شركة عقارية في
خطوة تسويقية جديدة لالعبين
المحترفين.

دخ���ل���ت أن����دي����ة ال���ج���ه���راء وك��اظ��م��ة
والصليبخات والساحل والفحيحيل
في منافسة للحصول على خدمات
العبني افريقيني احدهما نيجيري
واآلخر غيني ،وهما الالعبان اللذان
أك����دت م���ص���ادر أن إح����دى ال��ش��رك��ات
العقارية قد قامت بالتعاقد معهما
وإحضارهما تمهيدا لبيعهما ألحد
االن���دي���ه ال��ك��وي��ت��ي��ة وت����درس ال��ش��رك��ة
حاليا العروض املقدمة للوصول إلى
أفضلها بالنسبة لالعبني والشركة
خ��ص��وص��ا أن ال��ش��رك��ة ت��ح��م��ل��ت كل
نفقات الالعبني منذ قدومهما ،يذكر
أن الالعب النيجيري عبدول  22سنة
يلعب مهاجما والالعب الغيني ترو
 23س��ن��ة الع����ب خ���ط وس����ط م��ه��اج��م
وكان قد حصل على لقب أفضل العب
ف��ي ك��أس أم��م افريقيا للشباب قبل
أربعة أعوام.
من ناحية أخ��رى تعاقدت الشركة
ذات��ه��ا م��ع أرب��ع��ة الع��ب�ين ب��رازي��ل��ي�ين
دول�����ي��ي��ن ل��ت��م��ث��ي��ل��ه��ا ف�����ي ال���������دورات

الرمضانية املختلفة التي ستشارك
فيها شهرا واح��دا وبأسعار كبيرة
جدا وقد توصلت إلى اتفاق مع هؤالء
الالعبني املحترفني في أندية بريمن
األملاني وفالنسيا االسباني وروما
االي���ط���ال���ي وال�ل�اع���ب���ون األرب����ع����ة هم
اليساندرو وديكو واندي وكارلوس
وق���د ش��ارك��وا م��ع منتخب ال��ب��رازي��ل
في كأس العالم الخماسية األخيرة
ومن املقرر أن يصل الالعبون اليوم،
ي���ذك���ر أن ال��ش��رك��ة ن��ف��س��ه��ا ف��اوض��ت
الالعب البرازيلي فالتاو العب فريق
س��او ب��اول��و وأف��ض��ل الع��ب ك��رة قدم
خ��م��اس��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ليلعب ضمن
ف��ري��ق��ه��ا ول��ك��ن امل���ف���اوض���ات ت��ع��ث��رت
بسبب طلب الالعب املبالغ فيه (150
ألف دوالر) وجار التفاوض اآلن على
مشاركته أسبوعني فقط مع تخفيض
املبلغ إلى  50ألف دوالر.

النائب ال�صقر يقيم
دورته الرم�ضانية ال�سابعة
تبد أ� اللجنة المنظمة للدورة الرم�ضانية ال�سابعة لكرة القدم التي
يقيمها ع�ضو مجل�س الأ مة النائب محمد ال�صقر في بدء ت�سجيل
الفرق الراغبة بالم�شاركة اعتبارا من يوم الأ حد
الموافق  2007/9/16حتى �إكتمال عدد الفرق ( 64فريق).
وقال رئي�س اللجنة المنظمة للدورة ال�سيد /جا�سم عبدالمح�سن
ال�شريم � -أنه �سيتم ت�سجيل الفرق الم�شاركة وعددها (  )64فريقا
بمقر النائب محمد ال�صقر ،ق ،9مقابل كلية التربية الأ �سا�سية بمنطقة
ال�شامية ،في تمام ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،و�سوف يتم عمل القرعة يوم
الثالثاء الموافق  2008/9/18في تمام ال�ساعة التا�سعة م�ساءاً.
و�أ�ضح ال�شريم الى ان �أولى مباريات الدورة �ستبد أ� يوم ال�سبت الموافق
 2007/9/22م�شيرا الى �أن المباريات �ستقام يوميا بعد �صالة التراويح
في تمام (ال�ساعة الثامنة والن�صف م�ساءا) على مالعب مركز �شباب
ال�شامية.

محروس الشريف
ق����ال ي���وس���ف ع��ب��د ال���ع���زي���ز م��دي��ر
ك���رة ال��س��ل��ة ب��ال��ن��ادي «ت��ع��اق��د ن��ادي
ال���س���اح���ل م����ع الع�����ب أم���ي���رك���ي ي��ب��ل��غ
 25ع��ام��ا وط��ول��ه 190س���م للعب في
ص��ف��وف ال��ف��ري��ق االول ل��ك��رة السلة
خالل الموسم المقبل ويتميز الالعب
ب��م��ه��ارات فنية وب��دن��ي��ة ع��ال��ي��ة كما
يجيد اللعب في أكثر من مكان في
الملعب بين ارتكاز أو جناح» وأشار
عبدالعزيز إلى أن مسؤولي الفريق
ً
يدرسون ملف أكثر من العب حاليا
تمهيدا للتعاقد مع احدهم وان كانت
وجهة النظر الفنية تتجه نحو العب
أم��ي��رك��ي آخ���ر وم���ا زل��ن��ا ف��ي انتظار
ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي ب��ش��أن��ه ل��م��ع��رف��ة

إم��ك��ان��ات��ه ال��ب��دن��ي��ة وال��م��ه��اري��ة قبل
ً
التعاقد الرسمي» ،مضيفا انه «لدينا
إص��رار على تدعيم صفوف الفريق
بمحترف على مستوى جيد».
وذك����ر أن ال��س��اح��ل ف���ي معسكره
التدريبي واجه ثالثة فرق من الدوري
ال���م���م���ت���از ل��ع��ب��ت ف����ي ب���ع���ض أوق�����ات
المباريات بأربعة العبين محترفين
ً
علما أننا لعبنا أربع مباريات ودية
ف���ي ال��م��ع��س��ك��ر اس��ت��ط��ع��ن��ا أن ن��ف��وز
ف��ي واح����دة ع��ل��ى ف��ري��ق م��ن ال��درج��ة
الثانية.
القدم يبحث عن لقاء ودي
وم��ن جهة اخ��رى يواصل الفريق
األول ل��ك��رة ال���ق���دم ب���ن���ادي ال��س��اح��ل

تدريباته اليومية في النادي تحت
إش����راف ال���م���درب ال��روم��ان��ي اوري����ال
وم���س���اع���د ال�����م�����درب ن����اي����ف ش��ج��اع
العتيبي ومشرف الفريق األول مجيد
نظر الذي أشاد بالروح العالية التي
أظ��ه��ره��ا ال�لاع��ب��ون ف���ي ال��ت��دري��ب��ات
ب��ع��د ع��ودت��ه��م م���ن ال��م��ع��س��ك��ر وق���ال
إن جميع ا ل�لا ع��ب��ي��ن منتظمون في
حضور التدريبات من دون غيابات
ت���ذك���ر ول���دي���ه���م ال���رغ���ب���ة ال���ق���وي���ة في
ال��ظ��ه��ور ب��ش��ك��ل ط��ي��ب ه���ذا ال��م��وس��م
وكان الساحل قد لعب ثالث مباريات
ف���ي م��ع��س��ك��ر س��ل��وف��اك��ي��ا م���ع ف��ري��ق
راكي توستا-الدرجة الثالثة وراكي
توستا-الدرجة الثانية مباراتين فاز
في األولى وخسر في الثانية وتعادل
م����ع ف���ري���ق دوق���ل��ا خ���ام���س ال������دوري

السلوفاكي ،وأض���اف أن��ه نظرا إلى
تعثر إق��ام��ة م��ب��اراة راب��ع��ة استعان
ال���م���درب اوري�����ال ب��س��ت��ة الع��ب��ي��ن من
فريق راكي توستا ومعهم ثالثة من
الفريق األول والعبين م��ن الشباب
في مواجهة الفريق األساسي للنادي
تجربة واحتكاكا مناسبا وتعويضا
عن المباراة التي ألغيت ،كما لعب
ال��ف��ري��ق عقب ال��ع��ودة م��ن المعسكر
مباشرة مباراة ودية مع نادي النصر
وفاز بهدف لالشيء.
وجار اآلن التنسيق إلقامة مباراة
مع احد األندية في الرابع عشر من
الشهر الجاري بعد تعثر اللعب مع
ن����ادي ال��س��ال��م��ي��ة أو ن����ادي ال��ك��وي��ت
نظرا إلى ارتباطهما بمباريات أخرى
وعن تدعيم صفوف الفريق أفاد نظر

بانه «قررنا عدم التعاقد مع الالعب
األرجنتيني لرفضه الخضوع لفترة
االخ���ت���ب���ار ال���ت���ي ط��ل��ب��ن��اه��ا ون��ج��ري
ً
حاليا مفاوضات مع مهاجم برازيلي
م��ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��ص��ل ق��ري��ب��ا لعمل
االختبارات الالزمة له ومعرفة رأي
الجهاز الفني فيه قبل التعاقد معه
خصوصا انه لدينا الالعب البرازيلي
رودري����غ����و ال�����ذي ت��ع��اق��دن��ا م��ع��ه في
المعسكر ويتمتع بمستوى عال.

دورات رمضانية

«الشايع» تنطلق اليوم على صالة كاظمة
ت���ن���ط���ل���ق ع���ص���ر ال�����ي�����وم ع��ل��ى
ص��ال��ة ن���ادي ك��اظ��م��ة منافسات
دورة الشايع الرمضانية لكرة
ال���ق���دم ب���رع���اي���ة ال���ن���ائ���ب فيصل
ال���ش���اي���ع ب��م��ش��ارك��ة  40ف��ري��ق��ا،
وت����ق����ام ال����ي����وم ث��ل��اث م���ب���اري���ات
ف��ي افتتاح ال���دورة حيث يلعب
فريق الشهيد يوسف فيصل مع
ديوانية التركي ،ويلتقي فريق
دي���وان���ي���ة ال��ع��ب��ك��ل م���ع دي��وان��ي��ة
العنجري وأخيرا يلعب المارينز
م���ع م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت ،ال��ج��دي��ر
ب��ال��ذك��ر أن ف��ري��ق ف��وري��و يحمل
لقب الدورة السابقة.
وأع���ل���ن ن���ائ���ب م���دي���ر ال�����دورة
أس��ع��د ال��ع��ب��دال��ه��ادي أن اللجنة
ال���م���ن���ظ���م���ة ان����ه����ت ت���رت���ي���ب���ات���ه���ا
ل���ت���ن���ظ���ي���م ال������������دورة ال���رئ���ي���س���ي���ة
ب���االض���اف���ة ال����ى دورة ال��ب��راع��م
ودورة ال���دائ���رة ال��ث��ال��ث��ة اللتين
ستنطلقان ا ل��ي��وم ع��ص��را على
نفس الصالة وتقام مبارياتهما
يومي الجمعة والسبت من كل
اس��ب��وع ،وق���ال ال��ع��ب��دال��ه��ادي ان
اللجنة المنظمة كعادتها سنويا
ستقوم بتوزيع ال��ج��وائ��ز ،على
ال��ج��م��ه��ور ي��وم��ي��ا ع��ق��ب ن��ه��اي��ة
ال���م���ب���اراة األخ����ي����رة ف���ي ال�����دورة
االس��اس��ي��ة وح��ت��ى ي��وم الختام،
وشدد العبدالهادي على ضرورة
التقيد بلوائح وشروط الدورة،
م��ت��م��ن��ي��ا م���ن ال���ف���رق ال��م��ش��ارك��ة
والالعبين التعاون مع اللجنة
المنظمة والحكام حتى تخرج
ال��������دورة ب���ال���ص���ورة ال��م��ط��ل��وب��ة

وتحافظ على اسمها وشعبيتها
ك������دورة ت��ت��ط��ل��ع ك���ل ال���ف���رق إل��ى
المشاركة فيها في شهر رمضان
من كل عام ،مثمنا تعاون نادي
ك���اظ���م���ة م����ع ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة
النجاح الدورة.

ثالث مباريات في المجموعة الثانية اليوم في دورة الروضان
تشهد دورة الروضان الرمضانية
في نسختها الـ  28ثالث مباريات
ال���ي���وم ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة،
ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ف���ي االول�����ى امل��رح��وم
جابر مع النزهة ويعقبها ديوانية
ال��ع��م��ر م��ع دي��وان��ي��ة ال��ش��ه��اب وف��ي
الثالثة ديوانية التركي مع الشهيد
دعيج الركيبي.
وتبدأ املباريات في تمام الثالثة
وال���رب���ع ع���ص���را ،وك���ان���ت م��ب��اري��ات
ال�������دورة ق���د ان��ط��ل��ق��ت أم����س وس��ط
ح��ض��ور ج��م��اه��ي��ري غفير بصالة
ال��ش��ه��ي��د ال��ش��ي��خ ف��ه��د األح���م���د في
منطقة الدعية.
وي����ت����وق����ع ال����ك����ث����ي����رون ان ت���ق���وم
م����ب����اري����ات ال���������دورة م���ج���م���وع���ة م��ن
امل���واه���ب ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ع��د ان��ح��ص��ار
ع�����دد امل���ح���ت���رف�ي�ن األج�����ان�����ب ف����ي 3
الع��ب�ين ف��ق��ط وه���ي ال��خ��ط��وة ال��ت��ي
نالت استحسان الجميع.
وي��ذك��ر ان الشيخ اح��م��د ال��ن��واف
ا ل��ر ئ��ي��س ا ل��ف��خ��ري للجنة املنظمة
ك��ان اول م��ن ط��ال��ب بتقليص عدد

املحترفني األجانب وفتح الباب أمام
الشباب الكويتي ليشاركوا بشكل
فعال وم��ؤث��ر ف��ي مباريات ال��دورة
واملنافسة على جوائز أفضل العب
عن كل مباراة واإلنضمام ملنتخب
ال����روض����ان ال�����ذي س��ي��ت��م اخ��ت��ي��اره
ف���ي ح��ف��ل ال��خ��ت��ام م���ن ج��ان��ب��ه شد
ح��س�ين غ��ان��م ن��ائ��ب م��دي��ر ال����دورة
الفرق املشاركة بااللتزام بمواعيد
امل������ب������اري������ات وال������ح������ض������ور م���ب���ك���را
والتشديد على العبيها باالمتثال
ل�����ق�����رارات ال���ح���ك���ام واالب����ت����ع����اد ع��ن
ال��خ��ش��ون��ة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى تقاليد
ال��دورة وع��دم املبالغة في التعبير
ع����ن ال�����ف�����رص ،م����ؤك����دا ان ال��ل��ج��ن��ة
املنظمة ستتعامل بكل صرامة مع
أي الع��ب ي��خ��رج ع��ن ال��ن��ظ��ام العام
وس���ت���ك���ون ع��ق��وب��ت��ه ال���ح���رم���ان من
املشاركة ملدة  5سنوات متتالية.
وأشار الى انه هناك جائرة عبارة
ع��ن ج��ه��از م��وب��اي��ل ت��م��ن��ح ألفضل
الع����ب ع���ن ك���ل م����ب����اراة م���ن ال��ث�لاث
تختاره اللجنة الفنية التي تضم

ع���ب���دال���رح���م���ن ال����دول����ة وج���اس���م
السبت.
وأك��د غانم ان كل ف��رد سيأتي
ل���ت���ش���ج���ي���ع ف����ري����ق����ه ف������ي ص���ال���ة
ال��ش��ه��ي��د ف��ه��د االح���م���د سيدخل
ال��س��ح��ب ال���ي���وم���ي ع��ل��ى ج��وائ��ز
وهدايا قيمة.

اللواء أحمد النواف

ً
 32فريقا في دورة فالح الهاجري ...واللجنة المنظمة تعلن مفاجآت سارة

النائب فيصل الشايع

أعلنت اللجنة املنظمة لدورة الدكتور فالح الهاجري
وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة الرمضانية ع��ن اغ�ل�اق باب
التسجيل بعد ان تقدم  32فريقا للمشاركة في الدروة
ال���ت���ي س��ت��ن��ط��ل��ق ف���ي االي������ام امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ص���ال���ة ن���ادي
الفحيحيل.
وقال رئيس اللجنة املنظمة صباح الهاجري ان دورة
الوزير الدكتور الهاجري ستحظى بمشاركة عدد الفت

من املحترفني من البرازيل والسعودية واي��ران ومصر
اضافة الى نجوم لعبة الصاالت .واوضح انه تم تسجيل
 32فريقا للمشاركة في ال��دورة الثالثة هذا العام وانه
سيتم سحب القرعة غدا السبت بديوان وزير التجارة
والصناعة الدكتور فالح الهاجري ومن ثم توزيع جداول
املباريات على الفرق املشاركة في الدورة.
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الرأسمالية أم الديمقراطية؟
تأليف :مارك فلورباييه
عن الدار العربية للعلوم ناشرون

ميشال مراد
م� ��ا ه� ��و خ � �ي� ��ار ال � �ق� ��رن ال � �ح� ��ادي
ّ
البشري ،هل
والعشرين لمجتمعنا
هو في استمرار سيطرة الرأسمالية
المظفرة على ك��ل األم ��م ،أم ه��و في
دي�م�ق��راط�ي��ة ص�ح�ي�ح��ة ت�س�ع��ى ال��ى
ت �ط � ّ�ور اج �ت �م��اع��ي ح �ق �ي �ق� ّ�ي؟ س ��ؤال
م �ح� ٌ
�رج ي�ط��رح��ه ال�ب��اح��ث الفرنسي
م � � ��ارك ف� �ل ��ورب ��اي� �ي ��ه وي� �ج� �ي ��ب ع�ن��ه
ع� �ب ��ر دراس� � � ��ة ع �ل �م �ي��ة ت �ن �ط �ل��ق م��ن
إع��ادة تأسيس المساواة وتعميق
الديمقراطية للوصول ال��ى العدالة
االجتماعية.
خطأ التكهنات
ّ
توقع الباحثان ريكاردو Ricardo
وم��ال�ت��وس  Malthusنهاية قريبة
للرأسمالية نتيجة استهالك أرباح
االن � �ت� ��اج وت� �ج ��اه�ل�ا ال� �ط ��اق ��ة ال �ت��ي
ال ت �ن �ض��ب ل �ل �ت �ط� ّ�ور ال �ت �ق �ن��ي .ك�م��ا
دع ��ا م��ارك��س ال ��ى إس �ق��اط ال�ن�خ�ب��ة
الرأسمالية وتجريدها م��ن ّ
قو تها
ب��واس �ط��ة ج �م��اه �ي��ر ال �ب��رول �ي �ت��اري��ا
ّ
يتصور أن الدولة
الفقيرة ،لكنه لم
المنقذة قادرة على تخفيف معاناة
الجماهير واستيعابهم ضمن نمط
م ��ن ال �ش ��راك ��ة .ووع � ��دت ال�ش�ي��وع�ي��ة
بإنقاذ المجتمع من ربقة الرأسمالية
ّ
الطاغية وإذا بها تنهار وتشل معها
ّ
مفكريها الذين لم يعد لديهم الجرأة
على طرح البديل.
ت � �ض � �م � �ن� ��ت ه� � � � ��ذه ال� �ت� �ح� �ل� �ي�ل�ات
واألف �ك��ار ع�ن��اص��ر ك�ث�ي��رة مناسبة،
ً
ً
لكنها كانت تتقاسم ايضا تشاؤما
ً
قويا في ما يتعلق بقدرة اقتصاد

ال�س��وق على ال�ت�ج� ّ�دد واالس�ت�م��رار،
رغ� ��م ان ه� ��ذا االق� �ت� �ص ��اد ال�م�ت�ح��رر
م� �ص ��در ك �ث �ي��ر م� ��ن اآلف� � � ��ات ب�س�ب��ب
تدميره للموارد الطبيعية وازدياد
ال� �ن� �ش ��اط ��ات ال� �م ��اف� �ي ��اوي ��ة وت �ف� ّ�ج��ر
ال�ف��وارق المجتمعية .يمكن للدولة
وح��ده��ا ال�ت�ح� ُّ�س��ب ل�ل�أزم��ات األش��د
ّ
ّ
يتحول
قسوة والتغلب عليها كي ال
ّ
اقتصاد السوق الى اقتصاد مؤمم او
ّ
اشتراكي.
الى اقتصاد
اقتصاد ّ
السوق
ل ��ن ت �ك��ون االش �ت��راك �ي��ة م ��ن دون
أدن��ى ش� ّ�ك خليفة الرأسمالية .فما
ه ��و ش �ك��ل ال �م �ج �ت �م��ع ال�م�س�ت�ق�ب�ل��ي
ً
إذن؟ قبل ستين عاما كتب شومبتر
عن اعتماد اليساريين االميركيين
ً
مصطلح «الليبرالية» خوفا من كلمة
«اش �ت��راك �ي��ة» ال �ت��ي ت�س�ت�ح�ض��ر ال��ى
ّ
وتحولوا
األذهان كلمة «الشيوعية»
اليوم الى البحث عن يافطة أخرى إذ
أضحت عبارة ليبرالي تعني الفكر
ّ
التسامحي .من ناحية أخرى ،حلت
عبارة «اقتصاد ّ
السوق» مكان كلمة
«الرأسمالية» التي لم تبق مستخدمة
ّ
إال ف��ي خ �ط��اب ال �ي �س��ار ال�م�ت�ط� ّ�رف
لتشير الى التزام سياسي خاص.
ّ
لكن هذه النظرية الجديدة التي
تجعل ل�ل�س��وق م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة في
االقتصاد غير بريئة على اإلط�لاق
إذ وض �ع��ت ت�ن�ظ�ي��م االن� �ت ��اج تحت
السلة المطلقة ألصحاب الرساميل.
فهناك سوق للعمل ضمن االقتصاد
الرأسمالي حيث يوظف الرأسمال
العمل لوضعه تحت سيطرته .هذا
ه ��و ال �ع �ن �ص��ر ال��رئ �ي �س��ي ال�م��رت�ب��ط

ً
ح �ك �م��ا ب �ع �ن��اص��ر ث ��ان ��وي ��ة اخ � ��رى،
إض��اف��ة ال ��ى ال �ت��وزي��ع غ �ي��ر ال �ع��ادل
لملكية الرساميل والنفوذ الطاغي
للمساهمين وأتباعهم على مجمل
الحياة السياسية واالجتماعية .مع
ذلك علينا أن نأخذ في االعتبار ان
ً
ً
قسما كبيرا من الرساميل يعود من
ً
اآلن فصاعدا الى صناديق التقاعد
وليس ال��ى العائالت البورجوازية
الكبرى .كما ان نفوذ االشتراكيين
ً
وال �ل �ي �ب��رال �ي �ي��ن اص �ب��ح واس� �ع ��ا في
ّ
السياسة والثقافة ،لكن االقتصاد
ً
ل� ��م ي �ت��وق��ف ع� ��ن ك ��ون ��ه رأس �م��ال �ي��ا
بمعظمه.

يتساء ل الباحث الفرنسي ج.ب
فيتوسي ف��ي كتابه «الديمقراطية
وال � � �س� � ��وق» « :ه� � ��ل ن �ع �ت �ق��د ال� �ي ��وم
أن ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ان � �ت � �ص ��رت ع �ل��ى
االش� �ت ��راك� �ي ��ة؟ رب� �م ��ا ه � ��ذا ص�ح�ي��ح
ف� ��ال � �ت� ��اري� ��خ ي� �ح� �س ��م ذل� � � ��ك ،ل� �ك ��ن ال
يمكننا ّ
بأي حال التأكيد على الدفع
ال��دي�م�ق��راط��ي .وب�م�ع�ن��ى آخ��ر هناك
بحث دؤوب عن أشكال أرقى للعقد
االجتماعي».
الدفع الديمقراطي
ً
إن اإلق��رار باقتصاد السوق أفقا

ال يمكن ت �ج��اوزه ال ي �ل��زم م��ع ذل��ك
ب��ال�ت�خ�ل��ي ع ��ن أي ت� �ط � ّ�ور أس��اس��ي
ل�ل�م�ج�ت�م��ع .ف��ال��دف��ع ال��دي �م �ق��راط��ي
ال�م�ت��واص��ل نحو ال�م�س��اواة ه��و ما
ي �ض��ع ال��رأس �م��ال �ي��ة ف ��ي خ �ط��ر وال
عالقة القتصاد السوق بذلك ،وهو
ما يزلزل البنى السلطوية للنظام
ّ
مستمر .ورغم ان هذا الدفع
بشكل
ي �ع �ك��س ال� �ح ��اج ��ة ال �ت �ل �ق��ائ �ي��ة ال ��ى
الحكم ال��ذات��ي وك��رام��ة البشر .عمل
بشكل دائ ��م ع�ب��ر ال�ت��اري��خ م��ن أج��ل
هذه القيم.
ً
ً
هكذا دخل المجتمع شيئا فشيئا
ع �ص��ر ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وف �ي��ه تعميم

االقتراع العام خالل القرن العشرين.
لم يكن ذلك الهدف النهائي بل ّ
مجرد
إش ��ارة متواضعة أظ�ه��رت ض��رورة
المجتمع المعاصر الى الديمقراطية
بطريقة ال رجوع عنها.
إن ال��دف��ع ال��دي�م�ق��راط��ي ه��و دف��ع
ن �ح��و ال �ح ��ري ��ة ون� �ح ��و ال �ب �ح��ث ع��ن
ً
حكم ذات� ّ�ي .إن��ه يحمي دائما حرية
ّ
التبادل في وجه محاوالت التسلط.
ومن المحتمل أنه سينتج انقالبات
ّ
مهمة في األنظمة المتسلطة القائمة
وال�ت��ي ل��ن تستطيع المقاومة الى
ما ال نهاية أمام ضغط ثقافة تحلم
بالتحرر واالنفتاح.

ّ
تذوق
ّ
يتطور حول تصور ديمقراطي يبتعد عن الرأسمالية بصراع قوي ضد التفاوت في الثروات والسلطة مع التخلي عن
إن المجتمع الذي
ً
االستبداد في دائرة العمل .مع ذلك ،فإنه لن يشبه مطلقا االشتراكية المنشودة من قبل مؤسسي هذا التيار بما أنه لن يعيد وضع الالمركزية
ً
ً
ً
االقتصادية واقتصاد السوق في موضع التساؤل تاركا للدولة دورا مماثال لدورها الحالي رغم وجود فوارق مهمة (عولمة بعض جوانب
ً
السلطة العامة ،الحماية المركزة للديمقراطية في دائرة ضيقة) .لكنه لن يقترن فعليا مع الديمقراطية االجتماعية إذ ان االخيرة ،في ترجمتها
تتطرق الى مساوئ السلطة التي ّ
ّ
تميز الرأسمالية بل نكتفي باستحضار مرافقة اجتماعية
التقليدية كما في ترجمة الطريق الثالث ،لن
لها.
غير اننا نستطيع مع ذلك الحديث عن ديمقراطية  -اجتماعية وربما تناسب هذه العالمة بالعمق المجتمع الديمقراطي الذي يرتسم في
ّ
تجسدت في القرن العشرين في مؤسسات دولة الرعاية الى التسوية التالية :حافظ
هذا المنظار .استندت الديمقراطية االجتماعية التي
الحكام االقتصاديون على االمتيازات ،خاصة على مراقبة المؤسسات .لكن بالمقابل أعطت األجراء ضمانات على صعيد الرواتب وظروف
العمل والتسريح والحماية في مواجهة مخاطر الحياة (المرض ،العائلة ،الشيخوخة) .إن هذه التسوية منظمة بشكل مركزي بإشراف الدولة
ً
او المؤسسات المساوية في التمثيل .ثبتت فاعليتها ليس في تأمين إعانة اجتماعية نسبية فحسب وإنما ايضا لتثبيت االقتصاد وتحريك
النمو بفضل اآللية الكينزية  Keynesبدعم الطلب التي ساهمت في تحريكها .يتعلق األمر حينئذ بحل مربح لكل االط��راف القابضة .بدأ
ّ
المستثمرون يدركون الحقوق االجتماعية مثل تكاليف يمكن تخطيها في السوق العالمي لإليداعات األكثر فائدة .خسرت األلية الكينزية
فاعليتها في اإلطار الوطني مع االنفتاح واالندماج المتنامي لالقتصاديات.
أضعفت النفقات المتزايدة لقطاعات البطالة والمرض والشيخوخة سبل التمويل لدولة الرعاية وأتاحت إعادة طرح مسألة «االمتيازات
ً
الحاصلة» .يمكننا ايضا التساؤل حول التأثير النوعي لحملة المحافظة في الواليات المتحدة وبريطانيا على تبدل تصرف الطبقات الحاكمة.
ّ
مهما يكن ،هي التي تنكرت للتسوية الديمقراطية االجتماعية وليس األجراء الذين حاولوا ببساطة إيقاف انقراض حماياتهم.

سوسيولوجيا الفن ،طرق للرؤية

شرارات الرماد

تحرير :ديفيد إنغليز وجون هغسون
عن سلسلة عالم املعرفة

تاليف :د .منصور عيد
ّ
عن منشورات اتحاد الكتاب اللبنانيني

آدم يوسف
ّ
يتكون كتاب «سوسيولوجيا الفن،
ط��رق للرؤية» من جزء ين رئيسيين،
األول ي�ت�ن��اول األف �ك��ار النظرية التي
ت �ش �ك��ل س��وس �ي��ول��وج �ي��ا ال� �ف ��ن ،م�ث��ل
دراس� � � � ��ة وت� �ح� �ل� �ي ��ل ك� �ي ��ف ي� �ن� �ت ��ج أو
ي �م��ارس أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ط�ل��ق عليهم
ً
«فنانون» إبداعاتهم الفنية ،وص��وال
إل� ��ى ال �ت �ح �ل �ي�لات ال �ك �ب��رى ال��واس �ع��ة
النطاق كالتفكير في مكانة الفن في
البناء العام للمجتمعات الحديثة ،أما
الجزء الثاني فيناقش كيفية استخدام
المواقف النظرية المتباينة في تحليل
سياقات فنية معينة وفهمها .
وضع الكتاب عدد من الباحثين في
علم االجتماع ،ساعين في أبحاثهم
ودراس ��ات� �ه ��م ال �م �ق��دم��ة إل� ��ى تحقيق
ه��دف �ي��ن ،األول ت�ق��دي��م ال�م��وض��وع��ات
الرئيسية من المسائل التي يطرحها
أو يواججها علماء اجتماع الفن أو
علماء االختصاصات األخرى القريبة
م ��ن ه ��ذا ال �ع �ل��م ،أم ��ا ال� �ه ��دف ال �ث��ان��ي
ً
ف �ي��أخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار ك�ل�ا م��ن م��وق��ع
سوسيولوجيا ال�ف��ن ف��ي يومنا هذا
ً
وإلى أين قد يتجه مستقبال.
عالقة مثيرة
إل��ى دراس ��ة علم اج�ت�م��اع ال�ف��ن من
وج �ه��ة ت��اري �خ �ي��ة ،ي �ت �ص��دى ال�ك �ت��اب
لمعالجة ال�ع�لاق��ة ال�م�ث�ي��رة ب�ي��ن علم
االج � �ت � �م� ��اع وت� �خ� �ص ��ص ال � ��دراس � ��ات

تعي سوسيولوجيا
ً
الفن تماما اآلثار
المترتبة على تحويل
الفن إلى مؤسسة وعلى
التقاليد االنتقائية
التي تسعى لتعزيزها
ومجاالت الدعم الذاتي
التي تحبذها

إصدارات

ال �ث �ق��اف �ي��ة ب� �ط ��رق ع� ��دي� ��دة ف�ت�م�ض��ي
ال�ب��اح�ث��ة ج��ان�ي��ت وول ��ف إل ��ى أن في
ً
وس��ع علم االج�ت�م��اع أن يتلقى ع��ددا
من الدروس القيمة من حقل الدراسات
الثقافية ،إذ ظهر بعض االهتمامات
الجديدة في العلوم اإلنسانية مثل:
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ت ��اري ��خ ال�ف��ن
ال �ج��دي��د ،ات �ج��اه��ات ن �ظ��ري��ة م��ا بعد
الكولونيالية والنظرية النسوية في
دراسة األدب والثقافة .وأتاح النجاح
واالن� �ت� �ش ��ارال ��ذي ح�ق�ق�ت��ه ال ��دراس ��ات
الثقافية ف��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة في
ً
ال �ب��رام��ج األك��ادي�م�ي��ة وال�ن�ش��ر ف��رص��ا
جديدة لمثل هذا التفاعل بين األقسام
العلمية .تقول وولف« :في اعتقادي أن
الدراسات الثقافية ،في أفضل حاالتها،
ليست إال دراس ��ات سوسيولوجية،
ل�ك��ن ال�م�لاح��ظ غ �ي��اب ع�ل��م االج�ت�م��اع
بشكل الفت عن الحوارالمستمر بين
التخصصات وتميزت به الدراسات
الثقافية في العقد الماضي أونحوه،
م� � ��ذ ب� � � ��دأ ت � �ط � ��وره � ��ا ف� � ��ي ال� � ��والي� � ��ات
المتحدة».
نقد الفن

المجتمعات يستخدم فئة الفن نفسه.
واليوم حين تعرض أشياء ثقافية من
مجتمع غيرغربي ،مثل رس��وم أبناء
القبائل االستراليين األصلية ،أوغطاء
الرأس للسكان األصليين األميركيين
ف��ي ال�م�ت��اح��ف ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى أس��اس
أنها فن ،فإن هذه األغ��راض مرت في
عملية إعادة تفسيرمنظمة بالنسبة
إلى قيمتها ووظيفتها بشكل مغاير
لطريقة فهمها في سياقها االجتماعي
األص �ل��ي ،ف��ي ح�ي��ن أن ه ��ذه األش �ي��اء
كان ينظرإليها من قبل الشعب الذي
ص �ن �ع �ه��ا واس �ت �خ��دم �ه��ا ك �ق �ط��ع ذات
م �غ��زى دي �ن��ي أواح �ت �ف��ال��ي ،أم ��ا حين
يطلق عليها التصنيف الغربي «فن»
ف��ي سياق متحفي فإنها تفقد بذلك
م �ع �ن��اه��ا ال �ث �ق��اف��ي األص� �ل ��ي وي �ع��اد
ت�ع��ري�ف�ه��ا م��ن وج �ه��ة ال�ن�ظ��رال�غ��رب�ي��ة.
ي �ب �ي��ن ذل� ��ك أن ال �ف��ن ال �م �ع ��روض ف��ي
ً
المتاحف لن يكون محايدا في صورته
وطريقة عرضه الحديثة.
علم الجمال

إح� � ��دى األف � �ك� ��ار ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي
س ��اه ��م ف �ي �ه��ا ع �ل��م االج� �ت� �م ��اع ل�ف�ه��م
األمورالفنية هي مفهوم أننا يجب أال
ننظرإلى لفظة «ف��ن» نظرة سطحية،
وأال نقبلها من دون نقد ،ففي العالم
الغربي المعاصرتشير لفظة «فن» إلى
ً
مجموعة م��ن األم ��ور ت�ح��وي أن��واع��ا
م�ع�ي�ن��ة م��ن ال��رس��م وال �ن �ح��ت واألداء
المسرحي والموسيقى وغيرها .وهي
من األمورالبديهية ،لكن أغلب أشكال
سوسيولوجيا الفن تختلف مع مثل
ه� ��ذه ال �ف �ك��ر .وي ��ذه ��ب ب �ع��ض ع�ل�م��اء
االج �ت �م��اع إل ��ى أن ��ه ل �ي��س ألي قطعة
خصائص فنية ذات�ي��ة ،بل هي صفة
توسم بها من قبل بعض الجماعات
المعنية بالشأن الفني .ويذهب ديفيد
ً
إنغلز إلى أن فكرة الفن ليست اختراعا
ً
ً
حديثا بل هي اخ�ت��راع غربي أيضا،
ف��ال�م�ج�ت�م�ع��ات ال �غ��رب �ي��ة ال�م�ع��اص��رة
وح ��ده ��ا ل��دي �ه��ا «ف � ��ن» ألن م �ث��ل ه��ذه

ت��رى وجهة النظرالتقليدية لعلم
الجمال أن التأثيرالجمالي أمر داخلي
بالنسبة إلى النص ،لكنه ذو خاصية
ع�م��وم�ي��ة م��ن ح�ي��ث ال �ش �ك��ل .م��ن هنا
ي�ن��ادي الباحث ب��ول ويليس بإعادة
ص��وغ المفاهيم ا ل�ف�ك��ر ي��ة المستقرة
ف ��ي ف �ه��م «ال �ج �م��ال �ي��ات» ال �ت ��ي ك��رس
ل�ه��ا ك��ل م��ن خ�ط��اب ال�ح�ي��اة اليومية
واألك ��ادي� �م� �ي ��ة .ي� �ح ��اول أن ي �ث �ب��ت أن
هناك فوارق واضحة في كيفية صوغ
تاريخ الفن والفلسفة من ناحية وعلم
االجتماع من ناحية ثانية للمبادئ
الجمالية ،وإن تكن هذه التخصصات
كلها مشاركة في تبني فروض معينة
حول ما يتضمنه «الجمالي» وكيفية
دراسة المجال االجتماعي الذي يوجد
فيه هذا الجمال.
ً
ت�ع��ي سوسيولوجيا ا ل�ف��ن تماما
اآلثار المترتبة على تحويل الفن إلى
مؤسسة و ع�ل��ى التقاليد االنتقائية
ال �ت ��ي ت �س �ع��ى ل �ت �ع��زي��زه��ا وم �ج ��االت
ال��دع��م ال��ذات��ي ال�ت��ي ت�ح�ب��ذه��ا .يوجه

المستقبل العربي
ال� �ن ��اش ��ر :م ��رك ��ز دراس� � � ��ات ال ��وح ��دة
العربية

الكتابة والهوايات القاتلة
تأليف :يحيى بن الوليد
الناشر :كب

علم االجتماع أصبع االتهام إلى الفن
وإل ��ى ال�م��ؤس�س��ات ذات ال�ص�ل��ة التي
تشكل وتبلور وتضفي صالبة على
أسطحه المتغيرة .وي��رى ويليس أن
ع�ل��م االج �ت �م��اع وم �ع��ه التخصصات
األكاديمية األكاديمية المنافسة فشلت
جميعها ف��ي مسعى ف�ه��م «المسائل
ً
الفنية» معيدا ذل��ك إل��ى اإلخ�ف��اق في
ً
ً
إدراك أن ال �ف��ن ل �ي��س ك �ي��ان��ا م�ع�ي�ن��ا
ً
ً
ومحدودا مرادفا لمفهوم «عوالم الفن»،
ذلك أن الجمال هو في الواقع متصل
ومستمر مع السيرالعام لممارسات
ً
الحياة اليومية وليس مقتصرا على
مجموعة من االختصاصيين الذين
ن �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��م م �س �م��ى ف �ن��ان �ي��ن ،ب��ل
يشارك فيه جميع أفراد المجتمع في
سياق من الحياة اليومية العادية.
سوسيولوجيا الموسيقى
يناقش الباحث آالن سوينغوود
في الفصل العاشرمن الكتاب عالقة
علم االجتماع بفن الموسيقى ويرى
أن إح � ��دى ال �م �س �ل �م��ات ال��رئ �ي �س��ة في
التطورات األخيرة في سوسيولوجيا
ً
الموسيقى هي أن المجتمع ليس شيئا
ً
خارجيا بالنسبة إلى الموسيقى ،بل
يقع ضمن تنظيم الموسيقى نفسها
وبنيتها .وفي حين تناولت الدراسات
األوبرالية بكثافة العالقة بين السياق
االجتماعي والنص الموسيقي ،فشلت
ف��ي ت�ط��وي��رك��ل م��ن األدوات النظرية
ال�لازم��ة لبحث ه��ذه العالقة ولصوغ
ن�ظ��ري��ة ج��وه��ري��ة ل�ل�ت�ط��وراألوب��رال��ي.
رغم محاولة بعض المفكرين وضع
نظرية جوهرية للتطوراألوبرالي فإن
علم االج�ت�م��اع ّ
قيد نفسه بتأسيس
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي��ن ال �ع �م��ل ال �م��وس �ي �ق��ي
وال �س �ي��اق االج�ت�م��اع��ي األع� ��م .وتثير
ً
س ��وس� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا األوب � � � � ��را أس� ��اس� ��ا
مشكلة ال �ط��رائ��ق ال�ت��ي ي�ص�ب��ح فيها
السياق االجتماعي/الثقافي الخارجي
ً
ً
عنصرا مؤسسا في البنية الشعرية
ً
وال� �ج� �م ��ال� �ي ��ة ،م �ط �ب ��وع ��ا ف� ��ي ال �ع �م��ل
كعنصر ديناميكي في عملية االنتاج
الشعرية والجمالية.

إن كان للعار هوامس
تأليف :سمير طاهر
الناشر :الدار

محمود شريح
ي�� ّ
�ردن � ��ا م� �ن� �ص ��ور ع� �ي ��د أس� �ت ��اذ
ّ
العربية في جامعة سيدة اللويزة
ف��ي ب �ي��روت ،ف��ي رواي �ت��ه «ش� ��رارات
الرماد» بادئ ذي بدء ّالى األربعاء
 10إبريل  1973يوم نفذت وحدات
م � ��ن ال � �ك� ��وم � �ن� ��دوس اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ّ
ت �س��ان��ده��ا ق� � ��وات م ��ن ال �م �ظ��ل �ي �ي��ن
ً
ع��دوان��ا على ب�ي��روت وضواحيها،
ف� �ت ��وزع ��ت ال� � �ق � ��وات اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة
التي ت��م إنزالها بواسطة طائرات
ه�ي�ل�ي��وك��وب�ت��ر ع �ل��ى ش� ��ارع ف ��ردان
ومنطقة الطريق الجديدة وشارع
ّ
صبرا .وقد تمكنت القوة المعتدية
من قتل ثالثة من زعماء المقاومة
الفلسطينية هم أبو يوسف رئيس
اللجنة السياسية العليا لشؤون
الفلسطينيين ف��ي ل�ب�ن��ان وعضو
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف� ��ي م�ن�ظ�م��ة
ال �ت �ح��ري��ر ،وك� �م ��ال ع � ��دوان وك �م��ال
ناصر الناطق الرسمي باسم حركة
ً
المقاومة ،وقتل في الهجوم أيضا
عدد من المدنيين .وعثر على جثة
ال �ف��دائ��ي ك �م��ال األم �ي��ن ف��ي منطقة
الرملة البيضاء .أما في صبرا فقد
ن�س�ف��ت ال �ق��وة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بعض
األب �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ش�غ�ل�ه��ا ال�م�ن�ظ�م��ة
ويلجأ إليها ياسر عرفات .وسقط
عدد من القتلى والجرحى.
الطالبة
خ��رج أه��ل بيروت في تظاهرات
وأصيبت فتاة بجروح إثر الصدام
م��ع رج��ال األم��ن فرافقها صديقها
ج � �ه� ��اد ال� � ��ى ال �م �س �ت �ش �ف��ى .س �ن��اء
ف� ّ�ي��اض ه��ذه نطقت لما أف��اق��ت من
ت��اث�ي��ر ال �م �خ� ّ�در ب��اس��م اب ��ن خالها
فؤاد الشوفاني .ثم وفدت والدتها
فانهارت ل�م��رأى ابنتها .ث��م ع��ادت
البسمة .هناك استعرضت صفحات
حياتها طالبة ف��ي السنة الثانية
ف� ��ي دار ال �م �ع �ل �م �ي��ن وال �م �ع �ل �م��ات
وستصبح بعد ع��ام م� ّ
�درس��ة للغة
الفرنسية.

أعمدة الغبار
تأليف :الياس فركوح
الناشر :أزمنة

أم� � � � ��ا ج � � �ه� � ��اد ط� � ��ال� � ��ب ال � �ع � �ل� ��وم
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي س�ن�ت��ه ال�ج��ام�ع�ي��ة
األخ� � � �ي � � ��رة ف � �ه� ��و إق� � �ط � ��اع � ��ي ث ��ائ ��ر
ّ
وي �س �م � ّ�ون ��ه ف ��ي ع ��ك ��ار االق �ط��اع��ي
األح � � �م� � ��ر ،ي� �ق ��ع ف � ��ي غ� � � ��رام س� �ن ��اء.
ي�ك�م��ل م �ن �ص��ور ع �ي��د رواي� �ت ��ه ففي
م �ن �ت �ص��ف ي��ون �ي��و  1974ت�س�ل�م��ت
ّ
وتخرجها
سناء شهادة نجاحها
من دار المعلمين بانتظار تعيينها
م��درس��ة للغة الفرنسية ف��ي ّ إح��دى
ا ل �م��دارس الحكومية فتخفف عن
وال ��دت �ه ��ا م��ري��م أع� �ب ��اء معيشتها
ّ
فالمرتب الشهري ال��ذي تتقاضاه
مريم من الدولة ،منذ وفاة زوجها
سيكفيها ويريحها ويخفف عنها
ً
وطأة الحاجات التي تزداد تضخما
ً
يوما بعد يوم واعتبرت سناء دعوة
جهاد ال��ى حفل تخرجها مناسبة
طيبة ّ
تعبر فيها عن وفائها لهذا
الشاب ال��ذي أنقذها من بين أقدام
ال �م �ت �ظ��اه��ري��ن ،ك �م��ا أن� �ه ��ا ف��رص��ة
لتأكيد صداقة بدأت تتبلور خالل
العام المنصرم.
األحزاب اليسارية
وفي بيت أبي فؤاد كانت تتوالى
ال�س�ه��رات بحضور م��ري��م شقيقته
واب�ن�ت�ه��ا س�ن��اء فيما ك��ان��ت األي��ام
ت �ن��ذر بمستقبل غ��ام��ض وم��ري��ب.
فأخبار اإلذاعات تنقل حالة التوتر
ال�م�س�ت�م��ر ب�ي��ن س �ك��ان المخيمات
الفلسطينية والسكان المقيمين في
جوارها .نبرة في الحوارات في تلك
األماسي ّ
تحمل المسؤولية للغرباء
ال��ذي��ن خ��رج��وا على سلطة ال��دول��ة
ً
اللبنانية وراح��وا يعبثون فسادا
بأمن المواطنين .ن��داء ات األحزاب
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة ال �م �ع ��ارض ��ة ل�لان �ف�لات
ً
والفوضى تلقى في النفوس تعاطفا
ً
كبيرا ،خاصة أن األحزاب اليسارية
تدعم التوجهات الفلسطينية :في
ه ��ذا ال �ج��و ال�م�ح�م��وم وال�م�ش�ح��ون
باالنفعاالت العدوانية كانت سناء
تحاول التعبير عن توجه معتدل،
مبررة حجمها بالحديث عن معاناة

ال � � �م � � �س� � ��اواة وإع � � � � � � ��ادة ت� ��وزي� ��ع
الثروات
إن تحقيق العدالة االجتماعية من
أولويات الباحث للوصول الى نظام
اج�ت�م��اع��ي م �ث��ال��ي ،ل�ك��ن ال �ج��دال ال
ً
يزال قائما مع خصوم هذه النظرية
الذين يعتبرون ان االولوية ليست
ً
ل�لأك�ث��ر ف �ق �ه��ا .ي�م�ك��ن ت�ح�ق�ي��ق مثل
هذا الهدف بتوجيه كل السياسات
ال �ع��ام��ة واإلص �ل�اح� ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة
والحركات السياسية المشككة في
التقدم االجتماعي.
آفاق الديمقراطية
المعلوم ان إع��ادة ت��وزي��ع اإلرث
المادي والمالي على شكل ضريبة
قاسية على الميراث يخلق مشكلة
نتيجة آث ��اره السلبية ال�م�ت�ع��ددة.
ي��ؤدي مثل ه��ذا االم��ر ال��ى عمليات
ه � ��رب ض��ري �ب��ي ك �ب �ي��رة وي� �ج ��ازف
ً
بإحداث أضرار بالمدخرات .عوضا
عن مصادرة الثروات يفضل توجيه
اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي أع �م��ال م��رغ��وب��ة،
منها تشجيع الهبات للمؤسسات،
وذاك من حسنات النظام االميركي،
وم � �ن� ��ع ال � ��ورث � ��ة وال� �م ��ان� �ح� �ي ��ن م��ن
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م�ب�ل��غ م �ت��راك��م من
اإلرث والهبة طوال حياتهم يفوق
ً
ّ
ح � ��دا م �ع �ي �ن��ا .وت ��رغ ��م ه� ��ذه اآلل �ي��ة
ّ
الموصين على توزيع ثروتهم لألقل
ً
يسرا بطريقة غير مباشرة وتسمح
ً
اي�ض��ا ب��إع��ادة ت��وزي��ع ل�ل�ث��روات من
دون إلزام لعمليات تحويل التركة
ب �ش �ك��ل م � �ف ��رط .ع �ن��د ذل � ��ك ي�ع�ت�م��د
اتساع عملية التوزيع ببساطة على

الشعب الفلسطيني و ح��ا ل��ة القهر
ال �ت��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا ال�ل�اج �ئ��ون ف�ك��ان��ت
ّ
تتردد في اخبار الساهرين عن
ال
مشاهداتها وانطباعاتها المؤلمة
أث� � �ن � ��اء ت� �ج ��وال� �ه ��ا ف � ��ي م �خ �ي �م��ات
النازحين عن فلسطين.
أيلول 1974
وك� ّ�رت األي��ام فكانت خلوة على
ش ��رف ��ة م �ق��اب��ل ال �ب �ح��ر ب �ي��ن ج �ه��اد
وف ��ؤاد وس �ن��اء .تقترح س�ن��اء على
جهاد القيام بحملة توعية وتوجيه
ترافق اقتناء ال�س�لاح .تقيم لفترة
في ضيافة أهل جهاد في قصرهم
ّ
في عكار .كانت المشاهد الطبيعية
تبعث في نفس سناء نشوة لم تذق
متعتها م��ن ق�ب��ل .ف��ي أي�ل��ول 1974
انتقلت سناء الى النبطية للتدريس
ف�ي�ه��ا ه �ن��اك ت �ع� ّ�رف��ت إل ��ى محسن،
استاذ في المدرسة نفسها أعلن لها
عن ّ
اإلسرائيلي
حبه ،لكن القصف
ّ
ل �ب �ع��ض ال� �ق ��رى ال� �م� �ج ��اورة ن��غ��ص
ف��رح�ت�ه�م��ا .وف ��ي ع�ط�ل��ة اس�ب��وع�ي��ة
في بيروت دعاها جهاد الى عشاء
ف�ح��دي��ث ع��ن ال � ��زواج ،لكنها كانت
محتارة فلم تجب ثم كانت الحرب
ً
األه�ل�ي��ة ب ��دء ا م��ن  13إب��ري��ل 1975
وتعطلت لغة الكالم فجأة حدث ما
لم يكن بالحسبان.
«ف ��ي أم �س �ي��ة األح� ��د ال �ث��ان��ي من
ت � �م � ��وز ،ك� ��ان� ��ت س � �ن� ��اء ووال ��دت � �ه ��ا
تستمعان ،كعادتهما ،الى النشرة
اإلخبارية ،على الشاشة الصغيرة.
العرض اليومي لألحداث المتنقلة
بين أرج��اء ال�ب�لاد ،تتراكم ص��وره،
وت �ت��زاح��م ف��ي ال�ع�ن��اوي��ن ال�م��أل��وف��ة
ال� �ت ��ي ل� ��م ت� �ع ��د ت �ث �ي��ر إال ال �ش �ف �ق��ة
والحسرة .ولكن...
المذيع يقول:
ج��ري �م��ة ب�ش�ع��ة ف ��ي س �ه��ل ع�ك��ار
ي��ذه��ب ض�ح�ي�ت�ه��ا أح ��د ال�ن��اف��ذي��ن،
وهو يدعى وجيه العبد...
وفي التفاصيل :السلطة األمنية
المحلية تلقي القبض على القاتل
وه ��و ال �ش��اب ج �ه��اد م�ح�م��د العبد

ّ
المحدد ،وكلما كان
المبلغ األقصى
ً
ّ
ّ
المعدل الوسطي للتركات
قريبا من
المحولة كان التوزيع اكبر.
ال�م�ث��ال ال��دي�م�ق��راط��ي ه��و وح��ده
ً
ي �ق� ّ�دم آف ��اق ��ا ل �ل �ت �ط� ّ�ور االج�ت�م��اع��ي
لعصرنا .لكن العديد من المراقبين
ً
ي�لا ح�ظ��ون ت��راج �ع��ا للديمقراطية
في سياق العولمة .وه��ذا ال ينفي
ح �ص ��ول ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �م �ه �م��ة ف��ي
ال� �ق ��رن ال �م ��اض ��ي ن �ت �ي �ج��ة اع �ت �م��اد
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ط��ري��ق ال� �ث ��وروي
األمثل نحو التحرر والمساواة.
ل � � � ��و أردن � � � � � � � � ��ا ت� � ��وس � � �ي� � ��ع آف � � � ��اق
ً
الديمقراطية لكان ضروريا ان نضع
ف��ي صلب م�ش��روع المجتمع ال��ذي
ننشده النضال ّ
ضد تمركز السلطة
حتى لو كانت فكرية أو سياسية او
اقتصادية .المبدأ الديمقراطي كفيل
بتقديم الحماية المطلوبة ّ
ضد كل
ّ
وقمعي ليصبح
ان�ح��راف شمولي
ً
العصر الديمقراطي الجديد تحرريا
ً
وعادال على المستويات كافة.

ّ
توقع الباحثان
ريكاردو ومالتوس
نهاية قريبة
للرأسمالية نتيجة
استهالك أرباح االنتاج
وتجاهل الطاقة التي ال
ّ
للتطور التقني
تنضب

اب��ن ع��م الضحية ...القاتل يعترف
بأنه استدرج المغدور الى السهل،
وأطلق عليه رصاصة من مسدسه
ال�خ��اص .أم��ا األس�ب��اب فتعود الى
صراعات سياسية محلية».
ان � �ه� ��ارت س� �ن ��اء ل � ��دى س�م��اع�ه��ا
ال �خ �ب��ر وان� �ت ��اب� �ه ��ا ه� ��ذي� ��ان .ألي� ��ام
اس �ت��رس �ل��ت ف��ي ال �ب �ك��اء .ث��م ل�ج��أت
الى عطف خالها وحنان ابنه فؤاد.
ً
أم��ا جهاد فكان قابعا في غياهب
السجن ،يغرق في تنهدات تحرق
صدره .لكن عالم المساجين انفتح
أم��ام��ه على ك� ّ�م ه��ائ��ل م��ن المآسي.
ح� ��اول م�ح��ام�ي��ه أن� ��ور زي ��ارت ��ه في
السجن ففشل حتى توسط له أحد
زعماء التنظيمات المسيطرة على
الساحة البيروتية .اع�ت��رف جهاد
ألن��ور ب��أن��ه ب��ريء ث��م ج��اء ت سناء
لزيارته .اعترف جهاد بأنه قتل ابن
عمه وبدوية هي «رون��ق» عشيقته
ف��ان �ه��ارت س �ن��اء ث��ان �ي��ة ام� ��ام ه��ذه
الفاجعة الجديدة.
ّ
فجأة اقتحم مسلحون السجن
وأطلقوا س��راح المساجين وفيهم
جهاد .وفي خضم الفوضى ّ
أحست
بأن ّ
حبها لجهاد كان أعمى قلبها
فغابت عنها الرؤية الواضحة .ثم
كان السبت األسود.
ً
ثم ُيولد االستقالل ولئن متأخرا
بعد ثالثة عقود.
«ش � � ��رارات ال ��رم ��اد» ت�ن�غ�ل��ق هنا
وث� �ي� �ق ��ة روائ� � �ي � ��ة ع � ��ن م �ع��ان��ات �ن��ا.

نبرة في الحوارات في
تلك األماسي ّ
تحمل
المسؤولية للغرباء
الذين خرجوا على
سلطة الدولة اللبنانية
ً
وراحوا يعبثون فسادا
بأمن المواطنين

أقوال
ّ
ّ
لن يتفق فكرك وقلبي حتى ينقطع فكرك عن أن يعيش
باألرقام ويقف قلبي عن الحياة بالضباب
«جبران»

سيرة
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عادل إمام ...من الحارة إلى السفارة ()2

ُ
ُ
«لست فنان سلطة...
ّ
ّ
أنا فنان الجماهير وبس»
كفاح طويل لم يكتبه عادل إمام بعد .صخرة أشبه بصخرة سيزيف ،حملها الفتى الفقير بدأب من السفح إلى القمة .صار ابن
من الحارة إلى
مشوار ً
السفارةً ،
ً
الحارة الشعبية نجما المعا وسفيرا ألشهر المنظمات الدولية في التاريخ ًالحديث .الطفل ًالمشاغب ،المولود في مطلع األربعينات من القرن الماضي وسط
أضحى زعيما ثريا صانعا لألخبار ،زادا للشاشات وهدفا للعدسات.
أجواء الحرب والفقر والقمع العائليً ،
لم تكن الرحلة سهلة ولم تكن قدرا عبثيا .كان عادل يعرف أن سخريته قد يهبط مستواها في لحظة ويبدأ الرحلة من جديد إذا استطاع .لذا كان يحسب
خطواته وال يضع قدمه إال على أرض صلبة .لم يتأثر بأي هجوم يتعرض له ولم يركن البتة إلى ما حقق من نجومية أو ثروة أو شهرة او عالقات .كان يفكر
بالبساطة نفسها التي بدأ بها مشوار الحفر في صخر الواقع .كان يستعيد عزيمة البدايات ويفكر في االحتماء بالناس قبل أن يفكر في التوسل لـ»زيوس».
في هذه الحلقات نتعرف الى التفاصيل األسطورية لرحلة عادل إمام ،ليس باعتبارها حكايات مسلية عن حياة نجم كوميدي مشهور ،بل بكونها ملحمة تحكي
عن حياتنا نحن أكثر مما تحكي حياة عادل وحده .إنها قصة مجتمع بأكمله ،مرآة نرى فيها أنفسنا ونتابع صورة األب المتسلط واألم الحنون الحامية في صمت.
كذلك صورة الواقع القاسي والقدر الذي يضن ويعطي وفق معادالت ولوغاريتمات غامضة وشيفرات قوة نستهين بها قبل ان تفاجئنا بالكثير ،في مقدمها
الصبر والدأب واألمل.
ً
تعالوا نتعرف مع عادل إمام الى خبرات حياته ونعتقد أنها أعمق كثيرا مما قدمه من شخوص فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة.

القاهرة -منى الحسن
في الحلقة السابقة بدأنا من لحظة
بذاته،
فارقة في إحساس عادل إمام
ً
لحظة لقائه كسفير للنوايا الحسنة عددا
من مشاهير األدب والثقافة في العالم
ضمن اجتماع ضم عشرات السفراء
ومبعوثي السالم في األمم المتحدة.
وعرفنا كيف تصارعت األفكار وانسابت
مشاهد الذاكرة في رأس الفنان الكبير،
من دون أن يقع في فخ الغرور ،إذ قال
إنه كان حريصا على المستوى العام على
أال يضع فوق رأسه ريشة وال يطالب
بمعاملة خاصة ،إذ ال يحب أن يحمله
العبيد على محفة أو تمشي وراءه زفة
من حملة العطر والمباخر« :كنت أعرف
جيدا ،يقول النجم ،أنني أصبحت نجما
مشهورا ،لكنني ظللت حريصا على عدم
استغالل ذلك بشكل سيئ وعاهدت
نفسي أن «أمشي جنب الحيط» وأحترم
كل القوانين بما فيها قانون عم محمد
القصبجي الله يرحمه ،ومازلت أدعو الله
أن يعصمني من الغرور أو ّأي بالو أخرى
قد توقعني فيها الشهرة».
في هذه الحلقة نستكمل مع عادل إمام
قصة ابن الحارة الفقير الذي أصبح جناب
السفير في أشهر منظمة دولية على
سطح األرض.

ي � �ق� ��ول« :ع� �ن ��دم ��ا ق � � ��رأت ح �ي �ث �ي��ات
ً
اخ �ت �ي��اري س �ف �ي��را ف ��ي وك ��ال ��ة إغ��اث��ة
ال�ل�اج� �ئ� �ي ��ن ،وج ��دت� �ه ��ا ق ��ائ �م ��ة ع�ل��ى
وقوفي بجانب المهمشين والبسطاء
م � ��ن خ �ل ��ال أع � �م� ��ال� ��ي ال� �ف� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ق��دم�ت�ه��ا ع�ل��ى ام �ت��داد ع�م��ري الفني.
كنت أظن أنها مكانة شرفية لكنني
اك �ت �ش �ف��ت أن ال� �م ��وض ��وع ك �ب �ي��ر وال
يقتصر على الفنانين فحسب ،فهو
يضم أي�ض��ا بعض الحاصلين على
ج��وائ��ز ن��وب��ل م�ث��ل ن��ادي��ن غ��وردي�م��ر
وممثلين عالميين أمثال روجر مور
وبيتر اوستينوف وأنجلينا جولي
وم �ش��اه �ي��ر ال ��ري ��اض ��ة م �ث��ل ال �م�لاك��م
العالمي محمد علي كالي والالعب
ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ال� �م� �ش� �ه ��ور رون � ��ال � ��دو
وس��واه��م م��ن الشخصيات العالمية
ونجتمع كل فترة في األمم المتحدة.
خ�لال أح��د تلك االجتماعات خطرت
لي فكرة تقديم عمل فني يحكي قصة
الجئ يطوف دول العالم كي أجسد
ً
ل �ل �ن��اس ج�م�ي�ع��ا ب��ال �ص��ورة م�ع��ان��اة
الالجئين وما يواجهونه من أخطار
ومعاملة ض��د اإلن�س��ان�ي��ة ،س��واء في
ط��ري �ق��ة ن�ق�ل�ه��م ب �ط��رق غ�ي��ر شرعية
على مراكب أو أسلوب معيشتهم أو
َّ
م��ا يتعرضون ل��ه م��ن أم��راض فتاكة
وج��رائ��م وم��ا إل��ى ذل ��ك .ف�ك��رت جديا
ف��ي ع��رض ه��ذا ال �م �ش��روع ع�ل��ى ع��دد
من نجوم العالم الذين ألتقيهم في
االجتماعات وبدأت أدرس الموضوع
ً
جيدا ألحدد الدور الذي سأقوم به في
ً
الفيلم ،كما درست سلفا ال��دور الذي
يجب أن أق��وم ب��ه ف��ي ال��واق��ع كسفير
لرعاية أحوال الالجئين.

ّ
يرد عادل إمام على تشكيك البعض
ف��ي دوره ح �ي��ال ال�لاج �ئ �ي��ن ،خ��اص��ة
ب�ع��د زي ��ارة ال�لاج�ئ�ي��ن الصوماليين
ف� � ��ي ال � �ي � �م� ��ن وم� �ش� �ك� �ل ��ة ال�ل�اج� �ئ� �ي ��ن
السودانيين في القاهرة التي تحولت
إل ��ى م��أس��اة ع �ل��ى م�س��اف��ة أم �ت��ار من
منزل عادل إمام بعدما لجأت أجهزة
األم��ن المصرية لتفريق اعتصامهم
ب��ال �ق��وة م ��ن أم� ��ام م�س�ج��د مصطفى
محمود في منطقة المهندسين غرب
ال�ق��اه��رة« :س��اف��رت ال��ى اليمن وزرت
معسكرات الالجئين هناك واكتشفت
أن اليمن ه��ي ال�م�لاذ األول للفارين
من المعارك الطاحنة فى الصومال
وأثيوبيا وإرتيريا واكشتفت وجود
سماسرة لنقل الالجئين ويطلبون
ً
 20دوالرا لقاء نقل الفرد الواحد فهم
ً
ينتقلون جماعيا في قوارب صغيرة
ويتعرضون احيانا للغرق وينجو
ً
ال�ق�ل�ي��ل م �ن �ه��م وي �ض �ط��رون أح �ي��ان��ا
إل � ��ى ت �ف��ري��غ ت �ل��ك ال � �ح � �م� ��والت ق�ب��ل
كيلومترات من الشاطئ اليمني وال
يفكرون في من يجيد السباحة ومن
ال يجيدها ،لذا عندما سافرت وجدت
نصفهم ف��ي ع ��داد ال�م��وت��ى والقليل
م�م��ن ك�ت�ب��ت ل��ه ال �ن �ج��اة ي��ذه��ب إل��ى
وكالة غوث الالجئين ليحصل على
تاشيرة الج��ئ ويضطر إل��ى العيش
في ظروف سيئة جدا يتعرض فيها
ل�ل�أم ��راض وال �م �ج��اع��ات وال �ج��رائ��م.
أح � � � ��اول ال� �م� �س ��اع ��دة ف� ��ي ح� ��ل ه ��ذه
المشاكل من منظار إنساني وأعتبر
ً
أن م �ه �م �ت��ي س �ف �ي ��را ه ��ي اس �ت �ك �م��ال
اهتمامي بالفقراء والبسطاء .ربما
اليعرف كثيرون أنني أغرقت طوال

شبح االغتيال يطاردني
بصراحة ال أثق في ما يشاع عن المراجعات الفكرية لجماعات التطرف الديني ،ألن هذه المراجعات
أعلنت من داخل السجون وستظهر التجربة حقيقة أفكارهم بعد خروجهم من السجن واحتكاكهم
بالمجتمع .أراهن عامة على التاريخ الذي أثبت عدم استمرار هذه الجماعات وأن البقاء دائما يكون
للمعتدل واألصلح.
أعرف جيدا أن اسمي في قوائم االغتياالت التي تم ضبطها لدى العديد من الجماعات المتشددة .ال
بد من أن أشعر بالخوف والقلق وأحيانا يطاردني شبح محاولة اغتيال نجيب محفوظ أديب نوبل
الذي لم يسلم من هذا األمر .لقد غرس بائع سمك سكينا في رقبته .أليس من حقي أن أشعر بالخوف
مثل أي إنسان طبيعي؟! تخيل أنني أسير وأوالدي في شوارع القاهرة فيخرج علينا واحد برشاش
وينزل فينا «تاتاتاتا» فماذا أفعل؟ أحيانا أشعر بالقلق لكنني عندما أتذكر أنهم قتلوا السادات
وهو وسط الجيش أرضى بقدري وأشعر بالطمأنينة وأقول لنفسي إن الله هو الحامي.

أنا كمسلم غيور
على ديني.
عندما وجدت
هؤالء المتطرفين
يهزأون باإلسالم
ويعبثون
بمبادئه إلى
حد أنهم منعوا
محشي الكوسة
والباذنجان
ألنها تشير إلى
إيحاءات جنسية
مضيفين أن الفن
حرام وكل شيء
في حياتنا حرام،
شعرت بالخوف
على بلدي وأمتي
من هذا التيار
الجارف الذي
أصيب بالجنون

ع� �م ��ري ب �ع��ال��م ال �س �ي��اس��ة م ��ن دون
أن أش �ت��رك م �ب��اش��رة .م��ذ ك�ن��ت طفال
اه� �ت ��م ب � �ق� ��راءة ال �ص �ح��ف وم �ت��اب �ع��ة
ح � � � � ��وادث ال� ��دن � �ي� ��ا وأش� � �ع � ��ر ب��أن �ن��ي
م ��واط ��ن وم � ��ن ح� �ق ��ي أن أع� � ��رف ك��ل
ش��يء ع��ن بلدي وع��ن ال�ب�لاد األخ��رى
والمحيط العالمي الذي أعيش فيه،
إل ��ى ح��د أن �ن��ي ان�ض�م�م��ت إل ��ى ح��زب
ً
شيوعي يوم كنت طالبا في الصف
الثاني ال�ث��ان��وي عبر صديق ل��ي ما
زل ��ت أت��ذك��ر اس �م��ه ج �ي��دا .إن ��ه ع��ادل

دخلت التنظيم
الشيوعي بالمصادفة،
خرجت أيضا
بالمصادفة وبطريقة
عبثية
بسيوني الذي كان يجلس بجانبي
ف ��ي ال �ف �ص��ل وك ��ان ��ت ل ��ه اه �ت �م��ام��ات
سياسية والح��ظ اهتمامي بأخبار
البلد فدعاني إل��ى حضور اجتماع
خلية تابعة ألح��د األح ��زاب السرية
ً
آن ��ذاك وق�ب�ل��ت دع��وت��ه ف�ع�لا وذه�ب��ت
ً
معه .هكذا وجدت نفسي عضوا في
حزب العمال الشيوعي ،رغم لم أكن
أف�ه��م عهد ذاك يعني إي��ه شيوعية،
ً
لكنني كنت مدفوعا بشعور وطني
وأري� ��د أن أف �ع��ل أي ش ��يء لمصلحة
الغالبية الفقيرة في مصر وه��ذا ما
كانت تنادي به التيارات اليسارية
ومازالت».
الشيوعية
يحكي عادل إمام عن بداية عالقته
ب��ال �س �ي��اس��ة :ك��ان��ت ب ��داي ��ة ون �ه��اي��ة،
ألن ع�ل�اق �ت��ي ال� �م� �ب ��اش ��رة ب��ال�خ�ل�ي��ة
طويال .كانت
الشيوعية لم تستمر
ٍ
ث ��ورة ي��ول�ي��و ق��ام��ت وك �ن��ت ش��اه��دت
ً
جانبا م��ن حريق ال�ق��اه��رة وسمعت
ع��ن أه ��وال ذل��ك وت��أث�ي��ره على حياة
ً
ال �ن ��اس ج �م �ي �ع��ا .ك �ن��ت أت� �ع � َّ�رف إل��ى
الجانب الشعبي من تلك الحكايات
من خالل جلوسي في قهوة عكاشة
ف ��ي ال� �ش ��ارع ال��رئ �ي �س��ي ال �ق��ري��ب من
بيتنا ف��ي ح��ي ال�ح�ل�م�ي��ة ،ك�م��ا كنت
أس�م��ع الكثير ع��ن ال �ح��رب العالمية
ال�ث��ان�ي��ة ب�ي��ن هتلر وال�ح�ل�ف��اء وك��ان
ال � � �ن � � ��اس م� �ن� �ق� �س� �م� �ي ��ن ب � �ي� ��ن ه �ت �ل��ر
وت� �ش ��رش ��ل ول � ��م أك � ��ن أدري ال�ك�ث�ي��ر
ع��ن األه ��وال ال�ت��ي تسببت بها هذه
ً
ً
ال �ح��رب إذ ك�ن��ت ط�ف�لا ص�غ�ي��را حين
شبت الحرب وانتهت قبل أن أدخل
المدرسة االبتدائية ،لكنها بال شك
ً
تركت آثارا عميقة في كل شيء وفي
أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م ك �ل��ه وع ��رف ��ت ب�ع��ض
ه��ذه األه��وال عندما كبرت وتعلقت
بالقراءة.
ً
ي �ض �ح��ك ع � ��ادل م �ت��اب �ع��ا« :م�ث�ل�م��ا
دخ � � � �ل � � ��ت ال� � �ت� � �ن� � �ظ� � �ي � ��م ال � �ش � �ي � ��وع � ��ي
بالمصادفة ،وبطريقة تبدو عبثية
خرجت أيضا بالمصادفة وبطريقة
ً
عبثية أي �ض��ا .ك��ان م��ال��وف��ا ف��ي مثل
ه��ذه التنظيمات ال�س��ري��ة أن يختار
ً
ً
ك � ��ل ع� �ض ��و ل �ن �ف �س��ه اس � �م � ��ا ح��رك �ي��ا
يتعامل ب��ه م��ع زم�لائ��ه اآلخ��ري��ن كي
ال ي �ع��رف أح ��د اس �م��ه األص �ل��ي بغية
ت��أم �ي��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م ف��ي ح��ال��ة ال�ق�ب��ض
ع�ل��ى أح ��د أع �ض��ائ��ه ،ل�ك�ن�ن��ي ش�ع��رت
ب��ال�ص��دم��ة وال �غ �ي��ظ إذ اخ� �ت ��اروا لي
ً
ً
أس� �م ��ا ح��رك �ي��ا ه ��و اس �م ��ي األص �ل��ي
ن �ف �س��ه «ع � � � ��ادل» وع �م �ل �ت �ه��ا «زع� �ل ��ة»
وق ��ررت ال �خ��روج ،رب �م��ا ألن�ن��ي كنت
أشعر في قرارة نفسي بأنني أنتمي
إلى الشارع أكثر منه إلى تنظيمات
سرية مغلقة .كانت السياسة أصغر
من اهتماماتي .كنت أريد أن أتعامل
م �ع �ه��ا م ��ن خ�ل��ال ال �ح �ي��اة وال أري ��د
أن ات� �ع ��ام ��ل م ��ع ال� �ح� �ي ��اة م ��ن خ�ل�ال
السياسة».
ال � �ط� ��ري� ��ف ان � �ن � ��ي ب � �ع� ��د خ� ��روج� ��ي
ب� �س� �ن ��وات ع ��رف ��ت أن ق ��ائ ��د ت�ن�ظ�ي��م
ط�ل�ي�ع��ة ال �ع �م��ال ال � ��ذي ك �ن��ت ع�ض��وا
فيه هو المناضل أبوسيف يوسف.

رج��ل محترم ومخلص ظل مرتبطا
ب�ت�ن�ظ�ي��م ط�ل�ي�ع��ة ال �ع �م��ال وق �ي��ادت��ه
ح �ت��ى وح � ��دة  8ي �ن��اي��ر  ،1958حين
اش�ت��رك م��ع اسماعيل صبري وف��ؤاد
مرسي وآخرين في الحزب الشيوعي
ً
ً
المصري وحمل اسما مستعارا هو
«ال��رف �ي��ق ع� �ب ��اس» ،ل ��ذا ض�ح�ك��ت مع
ب�ع��ض ال ��زم�ل�اء ب�ع��د ذل ��ك وق �ل��ت ل��ه:
«ي��ا راج��ل أبقى ع��ادل وت�خ�ت��اروا لي
اس ��م ح��رك��ي ع ��ادل ب��رض��ه ،ل�ي��ه مش
«م � ��وري � ��س» ك �م��ا ك � ��ان اس � ��م ال��زع �ي��م
ع �ب��د ال �ن��اص��ر ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م ال�ض�ب��اط
األحرار؟»
ك��ان ع ��ادل ي�س�خ��ر ف��ي أع�م��اق��ه من
أي شعار يجرفه بعيدا ع��ن مشاكل
ال � �ن� ��اس ،خ ��اص ��ة أن� ��ه ظ ��ل م�ل�س��وع��ا
ب �ن��ار ت �ل��ك ال �م �ش��اك��ل م �ن��ذ ط�ف��ول�ت��ه،
ل �ك��ن ب �ع��د ول ��وج ��ه م��رح �ل��ة ال�ش�ب��اب
استبدل شقاوته وسخريته من أهل
الحارة بنوع من الفهم الثقافي لما
ي � ��دور ح ��ول ��ه .ب ��دأ ي � ��درك أن ال �ع��ال��م
أوس ��ع م��ن الحلمية« :ي��ا س�ل�ام على
ت�ل��ك األي� ��ام ،ك�ن��ت أت �ص��ور أن العالم
ينتهي بعد بركة الفيل في السيدة
زي� �ن ��ب وأن ال �ح �ي ��اة ت �ت��وق��ف خ�ل��ف
مسجد الرفاعي .كانت تلك المساحة
الممتدة بين القلعة وشارع الخليج
ً
ً
ً
ع��ال�م��ا رح �ب��ا وث��ري��ا بالنسبة إل� ّ�ي.
ً
ل �ك �ن �ن��ي اك� �ت� �ش� �ف ��ت أب � � �ع � � ��ادا أخ � ��رى
ل �ل �ح �ي��اة ع �ن��دم��ا ب� � ��دأت أق� � ��رأ األدب
وأت � �ع � َّ�رف إل ��ى م �س��رح �ي��ات م��ول�ي�ي��ر
بكل الهزل الذي تحمله وتراجيديات
شكسبير بكل العمق اإلنساني الذي
تغوص فيه ،باإلضافة إلى أساطين
ال � �ق� ��در اإلغ ��ري� �ق ��ي م �ث��ل ي��ورب �ي��دس
وس��و ف��و ك �ل �ي��س وأريستوفانيس،
ث��م ب �ع��د ذل ��ك ع��رف��ت ي��وج �ي��ن أون �ي��ل
وت�ن�ي�س��ي وي�ل�ي��ام��ز وه �ن��ري��ك إب�س��ن
وج� � ��ان ب � ��ول س ��ارت ��ر وأل� �ب� �ي ��ر ك��ام��و
وآرث��ر ميلر وغ�ي��ره��م ،كما ق��رأت في

تعلمت االعتدال
وأرى أن الله أعطانا
عقال لنفرز الطيب
من الشرير فنهاجم
المخطئ ونشجع
المخلص
ال�ت��اري��خ وال��دي��ن وال�ت�ص��وف وعشت
ً
والدروشة متأثرا
فترة من التصوف َّ
بتحوالت خالي الذي أثر في تكويني
أكبر تأثير».
ً
ال يفصح ع��ادل أب ��دا ع��ن تفاصيل
العالقة مع وال��ده جاويش الداخلية
ال� � �ص � ��ارم ،ل �ك��ن اإلش� � � � ��ارات ال �ق��دي �م��ة
لهذا األب التقليدي ال��ذي كان يعمل
ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ال� �س� �ج ��ون ف ��ي وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال�م�ص��ري��ة ب��رت�ب��ة «ص ��ول»
ت �ك �ف ��ي ك �ن �ق �ط��ة ب � ��داي � ��ة ل� ��رس� ��م خ��ط
بياني لعالقة ع��ادل إم��ام بالسلطة
ف��ي حياته وف��ي العديد م��ن أعماله.
ً
وال�لاف��ت للنظر حقا أن ع��ادل ،حتى
اآلن ،عندما يتحدث عن والده يذكره
م�ب��وق��ا بلقب «ع��م إم ��ام» مثلما ك��ان
ي�ن��ادي��ه ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ،كما
أدلى في سنوات الفن األولى ببعض
ال�ت�ص��ري�ح��ات ع��ن ال�ق�س��وة ال�ش��دي��دة
ال �ت��ي ك ��ان وال� ��ده ي�ت�ع��ام��ل م�ع��ه بها،
ب��ل وي �ت��ذك��ر ت�ف��اص�ي��ل ه ��ذه ال�ق�س��وة
ف��ي صفعات و{ش�لال�ي��ت» وح��ال��ة من
الخوف دفعته ذات مرة للتفكير في
الهرب من البيت ،لكن خطة «الهرب
الكبير» ل��م تتم إذ كانت ع��اب��رة مثل
حياة الفتى عادل في ذلك الوقت.
ال�ع�لاق��ة ال�م�ت��وت��رة م��ع األب وع��دم
ال �ق��درة على ك��ره��ه ف��ي ال��وق��ت نفسه
ألس� �ب ��اب ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت��رب �ي��ة ون �ظ��رة
المجتمع ،أدت إل��ى ن��وع م��ن التوتر
الكامن ف��ي نفسية ع��ادل وه��و توتر
ن�ل�م�س��ه ف��ي س�ل�س�ل��ة أف �ل�ام االغ�ت�ي��ال
ال � � � �ف � � ��ردي ال� � �ت � ��ي ق � � � ��ام ب �ب �ط ��ول �ت �ه ��ا
وأش� � �ه � ��ره � ��ا «ال � � � �غ � � ��ول» و{ح � � � ��ب ف��ي
ال��زن��زان��ة» ،ك�م��ا نلمسها ف��ي مرحلة
االق�ت��راب من السلطة وخدمة بعض
ق �ض��اي��اه��ا ال�س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ح��رب ضد

لست جورج كلوني
لقد ساهمت في حل مشاكل الالجئين السودانيين الذين اعتصموا وسط القاهرة وأتعاون
مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين في ما يتعلق بالالجئين في اليمن وغيرها .وأسعى
إلى معالجة مشاكل الالجئين العراقيين الذين أصبحوا بالماليين ،سواء داخل العراق أو
خارجه في سورية والسعودية ومصر .وأنا مهموم بأحوال الالجئين بعامة ،لكن المشكلة
دائما في الدعم المادي فهو غير كاف .الموازنة السنوية للمفوضية السامية لألمم المتحدة
نحو بليون دوالر وال تكفي لسد حاجات  20مليون الجئ في العالم من أكل وشرب وإعاشة
وتعليم وسواها.
َ
البعض يقول أحياناِ :ل� َ�م ال يتبرع ع��ادل إم��ام من أم��وال��ه ،وأق��ول لهؤالء إنني سأحصل
على الماليين لو قمت بدعاية أو إعالن لشركة مياه غازية ،لكنني قدمت إعالنا مجانيا عن
الالجئين يذاع في كل العالم ،كما أنني ال أملك طائرة خاصة مثل جورج كلوني وأنجلينا
ً
جولي ألني أخاف من الطائرات أساسا.

مشهد من مسرحية «الزعيم»

أكره الديكتاتور
ً
ب��وش هو ال��ذي نشر اإلره��اب فقد ضحك علينا جميعا باسم محاربة اإلره��اب وأسلحة ال��دم��ار الشامل
في العراق فيما كان يسعى إلى تحقيق مصالحه .أنا أكره الديكتاتورية والديكتاتور ولم أكن أحب صدام
ً
حسين ألنه كان ديكتاتورا .لكن انظر إلى العراق اآلن .لقد ضاع فال يستطيع طفل أن يلعب أمام داره وال أب
أن يحتفل بعرس ابنه وال أم تستطيع أن تربي أوالدها في سالم .أنا أبكي عندما أشاهد األمهات العراقيات
وهن ثكالى وحزانى فأين الديموقراطية التي تحدثوا عنها وأي��ن العراق ال��ذي سيصبح نموذجا للدولة
الديموقراطية؟ انظر إلى ما يحدث في العراق اآلن .لذا أتمنى من زعماء العراق أن ينسوا أي فئوية أو مذهبية
ّ
ويسعوا إلى مصلحة العراق ،وأال يعطوا الفرصة لإلرهابيين والمحتلين كي يدمروا وطنهم .وأرج��و أن
تنسحب قوات االحتالل وتترك العراق بسالم ويكفينا ديموقراطية وحرية على الطريقة األميركية!
ال� �ت� �ي ��ارات اإلس�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي س�م��اه��ا
ال�ب�ع��ض مكافحة اإلره� ��اب .ب��دأ ه��ذا
االق� � �ت � ��راب ب �ع��د م � �ب� ��ادرة ع� � ��ادل إل��ى
تقديم مسرحية «الواد سيد الشغال»
في إحدى قرى أسيوط ،في مواجهة
إح� ��دى ال �ج �م��اع��ات ال �م �ت�ط��رف��ة ال�ت��ي
ً
ً
ً
ض��رب��ت ف��ري�ق��ا م�س��رح�ي��ا محليا في
قرية «كودية اإلسالم» التابعة لمركز
ساحل سليم في صعيد مصر .وبعد
ذل ��ك ق ��دم ع � ��ادل ف�ي�ل�م��ه «اإلره ��اب ��ي»
ال � ��ذي ه��اج �م��ه اإلس�ل�ام� �ي ��ون ب�ع�ن��ف
ك�م��ا ه��اج�م��ه آخ� ��رون ووص ��ل ال�ح��ال
ب��ال �ب �ع��ض إل ��ى ال �ت��روي��ج أن ال�ف�ي�ل��م
من إنتاج وزارة الداخلية وأن عادل
ي�ن�س��ق خ�ط��وات��ه وم�ش��اري�ع��ه الفنية
لخدمة السلطة م��ن أج��ل البحث عن
دور وضمان رعاية حكومية بعدما
ت ��رب� �ص ��ت ب � ��ه إح� � � ��دى ال� �م ��ؤس� �س ��ات
اإلع�لام �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وش �ن��ت عليه
أكبر حملة هجوم في تاريخه .ويرد
عادل إمام« :هذه اتهامات زائفة ،فأنا
ال أنتمي سوى إلى الناس .ذقت طعم
الفقر وعشت أياما سوداء في حياتي
ل��م ي�ك��ن م�ع��ي م�ل�ي��م واح ��د وم��ع ذل��ك
ل��م أح�م��ل غ�لا أو ح�ق��دا على أح��د .لم
أكن أجد ثمن اللقمة أحيانا أو كوب
ال �ش��اي ف��ي ال �ق �ه��وة ،ل ��ذا ال أستطيع
ً
أن أفضل ُسلطة أو حزبا على حزب
«ال �ن��اس ال�غ�لاب��ة» .ج��رب��ت العمل مع
ال�ش�ي��وع�ي�ي��ن واق �ت��رب��ت م��ن اإلخ ��وان
والمتصوفة ووقفت في صف ثورة
ي��ول �ي��و وص ��دق ��ت ال� �ش� �ع ��ارات ك�ل�ه��ا،
ل�ك�ن�ن��ي ل��م أش �ع��ر ب ��أي ق�ي�م��ة إال في
ص��ف ال� �ن ��اس .ال أع �ت �ب��ر ج��رأت��ي في
أع �م��ال��ي ال�ف�ن�ي��ة ل�ق��رب��ي م��ن السلطة
كما يدعي البعض ،بل على العكس
إني من أكثر الفنانين نقدا للسلطة

وال � �ف � �س� ��اد واص � �ط� ��دام� ��ا ب ��ال ��رق ��اب ��ة.
أع �م��ال��ي وس �ل��وك �ي��ات��ي ت��ؤك��د دائ �م��ا
أن�ن��ي لست ف�ن��ان حكومة معينة أو
س �ل �ط��ة م� ��ا .أن� ��ا م ��ش ب �ت��اع ح� ��د .أن��ا
فنان للجماهير وبس .صحيح أنني
اب��ن مرحلة ال�ث��ورة ووقعت في غرام
عبد الناصر وكنت أعلق صورته في
البيت مثل معظم أبناء جيلي ،لكن
النكسة ك�س��رت داخ�ل��ي شيئا مهما،
إن� �م ��ا ح �ب��ي ل �ع �ب��د ال� �ن ��اص ��ر وث � ��ورة
يوليو لم ينكسر أبدا .ظل كما هو ألن
عبد الناصر هو الذي جسد لنا حلم
العروبة وم��ازال حلم الوطن العربي
الكبير يمأل أع�م��اق��ي وأش�ع��ر ب��ه في
زي ��ارات ��ي ال�ف�ن�ي��ة ل�لأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة.
نحن نتحدث اللغة نفسها ونضحك
ل �ل �ن �ك �ت��ة ذات� � �ه � ��ا وال ن � �ك� ��اد ن �ش �ع��ر
ب �ف��وارق إال ف��ي ال�س�ي��اس��ة .بصراحة
شديدة ،أشعر وأنا أقف على خشبة
المسرح في أي مكان من أرض العرب
بأنني أنا ع��ادل إم��ام ...أنا الجامعة
العربية .داخل قاعة مسرحي يلتقي
العرب من كل قطر ،يجلس اللبناني
ب �ج��وار ال �س �ع��ودي ب �ج��وار ال�ك��وي�ت��ي
ب �ج��وار ال �م �غ��رب��ي ،ك�ل�ه��م يضحكون
ع �ل��ى م ��وض ��وع واح � ��د ب�ل�ا ض�غ��ائ��ن
وال خ�لاف��ات .ه��ذه ه��ي ال��وح��دة التي
أت�م�ن��اه��ا وه ��ذه ه��ي ال�س�ي��اس��ة التى
أتمنى أن يحققها السياسيون».
يضيف ع ��ادل إم ��ام« :ه ��ذا اليعني
أن�ن��ي أع�ت�ب��ر األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة كلها
خائنة ،لكنني تعلمت االعتدال وأرى
أن الله أعطانا عقال لنفرز الطيب من
ال�ش��ري��ر فنهاجم المخطئ ونشجع
المخلص .ه��ذا ما أفعله في أفالمي
ف��أن��ا ان�ت�ق��دت االن �ف �ت��اح وال�ل�ص��وص
وال � � ��وزراء ال �ف��اس��دي��ن ،ل�ك�ن�ن��ي أداف ��ع

ً
أي �ض ��ا ع ��ن أي م�خ�ل��ص ول ��م أه��اج��م
خلق الله عاطل في باطل».
المشكلة أن عادل إمام يخرج على
النص أحيانا فيتسبب ببلبلة كبيرة
ويتعرض لحمالت هجومية مبالغ
فيها أحيانا .ففي أول حوار تفصيلي
تجريه مجلة «نيوزويك» األميركية
م��ع ف �ن��ان ع��رب��ي ت �ح��دث ع� ��ادل إم��ام
بجرأة جعلته في مرمى نيران معظم
تيارات المعارضة الرافضة لتوريث
ال �س �ل �ط��ة ف ��ي م �ص��ر ول �ب �ع��ض اآلراء
غ �ي��ر ال �م �ح �س��وب��ة ال �ت��ي ت �ح��دث بها
إمام في الحوار المطول الذي نشرته
المجلة في مايو الماضي ودافع فيه
ع��ن ب�ع��ض ال� ��وزراء م��ن رج ��ال أع�م��ال
وض��رب مثال وزي��ر المالية المصري
ً
يوسف بطرس غالي ،قائال إنه يعمل
وآخرين بشكل جيد ج��دا ،كما أشاد
ب� � ��وزراء ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي ج � ��اءت من
لجنة السياسات في الحزب الوطني
ً
وق � ��ال إن �ه ��ا ح �ك��وم��ة ن��اج �ح��ة ح �ق��ا.
ووص ��ف ال� ��وزراء األث��ري��اء م��ن رج��ال
األع�م��ال ب��أن «عيونهم مليانة» فهم
أصحاب مليارات ولن يسرقوا واتهم
المعارضة بالتشويش على إنجازات
ال�ح�ك��وم��ة وال �ت��روي��ج ب��أن�ه��ا حكومة
ال �ن ��اس «ال �ل ��ي ف� ��وق» ول َ�ي��س ال �ن��اس
«اللي تحت» .وقال إمام نصير «حزب
ال�غ�لاب��ة» ب��ال�ح��رف ال��واح��د :ال يمكن
أن أج �ع��ل «ك �م �س��اري» ي�م�س��ك وزارة
النقل مثال ،بل ال بد من إعطاء األمر
ألهل الخبرة .وقال :غير أنني أطالب
بدور للبسطاء أيضا ...قبل أن يعلن
م��واف �ق �ت��ه ع �ل��ى م ��ا ي �س �م��ى ب�م�س��أل��ة
توريث الحكم في مصر.
ت �ل��ك ال �ض �ج��ة ال� �ت ��ي أث� ��اره� ��ا ه��ي
موضوع الحلقة المقبلة.

مزاج
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صح لسانك

قرصة
لبعض املسلسالت العربية
والخليجية التي لم تراع حرمة
الشهر الفضيل وبثت بعض اللقطات
والحوارات غير الصالحة للعرض في
رمضان !

زين

قال الفنان الكبير عبد العزيز جاسم:
تركت عدة محطات من أجل عيون
الجمهور الكويتي ألن رأيه يهمني في
عملي« .نعم وال».

شين

عودة روح املسلسالت الخاصة
بالطفل مثل «قتالة الشجعان» الذي
استقطب نجومًا في املجال نفسه:
خالد العبيد ،عبد الرحمن العقل،
هدى حسني وجاسم النبهان.

ثرثرات

تلك األعمال التي وضعت في خانة
الكوميديا كذبًا ،إذ ال عالقة لها بهذا
النوع ونقترح تسميتها باملسلسالت
الغثة.

ّ
الجمال وعلوي «كالكيت أول مرة»

دردشة

نوال :

كان ظهور الفنانة ليلى علوي وزوجها رجل األعمال منصور
ّ
الجمال أحد أهم حوادث مهرجان االسكندرية السينمائي األخير ،إذ
ّ
حرص الجمال على مشاركة زوجته الفنانة ليلى علوي ليلة االحتفال
ً
بتكريمها مستسلما بدوره لعدسات التصوير .وحرص عدد كبير
من النجوم على تهنئة ليلى وزوجها بالتكريم والزواج.

كل عمل جميل ينافسني

«إذاعة فيرجن» من دبي
أعلنت شركة «فيرجن راديو انترناشيونال» التي يملكها السير
ريتشارد برانسون والمجموعة اإلعالمية العربية عن توقيع اتفاقية
إلطالق «إذاعة فيرجن دبي» ،المحطة اإلذاعية الموسيقية الجديدة
باإلنكليزية ،ال��ت��ي ستبدأ ب��ث برامجها ف��ي نهاية ال��ع��ام الحالي.
وستبث «إذاع���ة فيرجن دب��ي» عبر ت���رددات شبكة اإلذاع���ة العربية
التابعة للمجموعة اإلعالمية العربية ومن خالل استوديوات دبي.
وس��ت��دار اإلذاع����ة ب��ال��ت��ع��اون بين «ف��ي��رج��ن» والمجموعة اإلعالمية
ال��ع��رب��ي��ة وس��ت��س��اه��م «ف���ي���رج���ن» ب�����دور م���ح���دد ف���ي إع�����داد ال��ب��رام��ج
والتسويق والترويج.

أحمد عيسى
ظهر يوم األحد الماضي زارت الفنانة
نوال استوديو النظائر حيث وضعت
صوتها على مقدمة برنامج المسابقات
«فوز فيها» الذي يقدمه محمد لويس
والمذيعة ورود على شاشة تلفزيون
الكويت خالل شهر رمضان.
إلتقت نوال عبد الله الرويشد للمرة
الثالثة في أغنية كتب كلماتها مشعل
الذاير ولحنها مشعل العروج وأشرف
على توزيعها بشار سلطانُ .سجلت
االغنية بعد خروج نوال من أداء وصلتها
في اوبريت افتتاح قناة «الوطن» األحد
الفائت .الجريدة التقت نوال أثناء
التسجيل وحادثتها.

السؤال األول ال��ذي يهم جمهورك
اآلن يتعلق بصحتك؟
أنا بخير ،الحمد لله ،أكد طبيبي أن
ال داعي إلجراء عملية إذ بينت نتيجة
الفحص األخير الذي أجريته في لندن
أن ال حاجة الى عملية جراحية لكنه
وص��ف ل��ي مجموعة أدوي���ة واألم���ور
ت��س��ي��ر ب���خ���ي���ر .ح���ت���ى ي��ح��ي��ن م��وع��د
مراجعتي المقبلة سأستمر بتناول
ما وصفه لي الطبيب.
متى ستطرحين ألبومك الجديد؟
ف���ي م��وس��م ع��ي��د األض���ح���ى .ب���دأت
ً
اآلن أت��خ��ل��ص م��ن م��ش��اغ��ل��ي تمهيدا
الخ��ت��ي��ار م��ا س��أق��دم��ه ال��ى جمهوري
في ألبومي الجديد وسيشرف عليه
مشعل العروج الذي سيسجل األلحان
في مصر على أن أبدأ بتركيب الصوت
بعد عيد الفطر.
ي�����ب�����دو أن اخ�����ت�����ي�����ارات�����ك ح��س��م��ت
واأللبوم شبه جاهز؟
ً
اس��ت��غ��رق��ت ال��م��س��أل��ة وق���ت���ا ،وه��ي
مسؤولية أمام جمهوري الذي تفاعل
م���ع أل��ب��وم��ي ال���س���اب���ق ،ل����ذا أق����رأ منذ
بعض الوقت أعماال عرضت علي كما
استمعت الى مقدمات ألحان قد أختار
منها وبينها لحن تركي.
ماذا عن الكلمات واأللحان؟
س���أت���ع���اون م���ن ح��ي��ث ال���م���ب���دأ مع
ال���ت���رك���ي وم���ن���ي���ر ال����ج����زائ����ري وول���ي���د
سعد ورياض الهمشري الذي يعتبر
هذا اللحن آخر ما قدمه قبل رحيله.
أ ش���رف على عملية الميكساج جان
مان الياش.
ك�����������م ع��������������دد األغ����������ن����������ي����������ات ال������ت������ي
ستقدمينها؟

هناك تآلف
وتفاهم
كبيران بيني
وبين عبدالله
الرويشد

اإلنترنت
تسريب أغاني ديانا حداد عبر ء

 12إلى  14أغنية.
ت��س��ج��ل��ي��ن اآلن م���ق���دم���ة ب��رن��ام��ج
«فوز فيها» مع عبد الله الرويشدِ .ل َم
الرويشد هو الوحيد الذي قدمت معه
أكثر من عمل مشترك؟
ه����ن����اك ت����آل����ف ب���ي���ن���ي وع����ب����د ال���ل���ه
الرويشد .بيننا تفاهم كبير .يمتلك

ص��وت��ا ق��وي��ا وج��م��ي�لا ع��ل��ى مستوى
ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ول���ي���س ال��خ��ل��ي��ج أو
الكويت فحسب ،كما أن بدايتنا كانت
ف��ي ف��ت��رة واح���دة وك�لان��ا ينتمي الى
الجيل نفسه.
ِل َ��م إذن ل��م يجمعك عمل م��ع نبيل
شعيل؟

بال ريب.

تقديم عمل معه؟

ِل َ
����م ت��ص��ري��ن ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار م��ي��رن��ا
خياط إلخراج كليباتك؟

أيمن األعتر من األصوات الجديدة
ال���ت���ي ت���ح���س ب���أل���ف���ة وأن������ت ت��س��ت��م��ع
اليها.

أرت��اح كثيرا في العمل مع ميرنا
ً
وقدمنا معا أكثر من فيديو كليب.

ل�����م ي����ع����رض ع���ل���ي���ن���ا ت���ق���دي���م ع��م��ل
ً
مشترك ولم نجد عمال يناسبنا.

ك������ان أداؤك ف����ي ب���رن���ام���ج «أك����س
ً
فاكتور» رائعا ،لكن أال تالحظين أن
برامج البحث عن فنانين أخذت تغزو
العالم العربي؟

ً
ممتعة جدا إذ قدمت حفال مع رابح
صقر وصورت كليب «طمن قلبي» في
الحي الالتيني في باريس من إخراج
ميرنا خياط.

ك��ي��ف ك��ان��ت زي���ارت���ك األخ���ي���رة ال��ى
باريس؟

من شاركك بطولة الكليب؟
فنان فرنسي والمفارقة أنه تمكن
م��ن أداء دوره وت����رداد الكلمات بعد
سماعه األغنية ث�لاث م��رات فحسب.
أثار ذلك إعجابي ،كذلك ميرنا وباقي
فريق العمل فالممثل فرنسي ال يعرف
اللغة العربية لكنه تمكن مع ذلك من
أداء دوره من غير ارتباك أو صعوبة.
هل ستكررين التجربة؟
ك��ان��ت ال���م���رة األول�����ى ال��ت��ي أص���ور
فيها فيديو كليب في باريس .أحببت
المكان والمدينة وس��أك��رر التجربة

من ينافس نوال؟
ك���ل ع��م��ل ج��م��ي��ل ي��ن��اف��س��ن��ي .أع��ل��م
أنك تحاول استدراجي الى موضوع
أحالم ،لكن صدقني تربطني بأحالم
عالقة جيدة .تمكنا من فتح المجال
أم���ام ال��ف��ن��ان��ات الخليجيات لدخول
الساحة.

أن أتسوق ألعمالي من بيروت .هذا
يبين لك كم أعشق هذا البلد وأعشق
فيروز أيضا.
لكنك لم تقدمي حفال في بيروت
هذا العام.
لست وحدي من ُحرم تقديم حفالته
في لبنان هذا الصيف ،لكنني مع ذلك
زرت بيروت هذا الصيف ثالث مرات
وسعدت حين رأيت بحمدون وباقي
المناطق الجبلية ممتلئة بالسياح
الكويتيين والخليجيين.

أن���ظ���ر ال����ى ه����ذا ال���م���وض���وع من
زاوية إيجابية فهذه البرامج تصقل
م��واه��ب شبابية وت��غ��ذي الساحة
بأسماء جديدة ،كما ّ
تعود المشاهد
على االستماع الى األغاني العربية
الطربية التي يقدمها المتسابقون،
سواء في «إكس فاكتور» أو «ستار
أكاديمي» أو «سوبر ستار».

أط��ل��ع مشعل ال���ع���روج .أث���ق ب��رأي��ه
وتهمني مالحظاته فهو ق��ادر على
فهم صوتي .لكن الكلمة النهائية لي
والقرار األخير بيدي.

ل���ك���ن ه����ن����اك أس�����م�����اء ت���ف���وق���ت ف��ي
البرامج وفشلت تجاريا؟

يتساءل جمهورك عن العالقة التي
تربطك بلبنان.

ب���رح���ي���ل رج������اء ب��ل��م��ل��ي��ح اف��ت��ق��دن��ا
ص����وت����ا ط����روب����ا وداف�����ئ�����ا .رغ�����م أن��ن��ا
التقينا م���رات قليلة لكني ال أنسى
ر ق ّ��ي شخصيتها وسلوكها .حزنت
ع���ل���ى رح���ي���ل���ه���ا ف���ه���ي م����ن األص�������وات
القليلة التي تشعرك باأللفة والقرب
من روحك.

ال�����ص�����وت ال���ج���م���ي���ل ي���ن���ج���ح .ث��م��ة
مسؤولية أيضا على شركات اإلنتاج
التي عليها ان ترعى ه��ذه المواهب
وع���ل���ى ال���ش���ب���اب ال���ج���دد أال ي��ي��أس��وا
وي��س��ت��م��روا ب��ال��ب��ح��ث واالس���ت���ش���ارة
والتأني قبل اختيار ما سيقدمون.
ال���ن���ج���اح ال ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال��م��وه��ب��ة
فحسب.

أن��ا من عشاق لبنان ،وحبي لهذا
البلد ينسحب على ك��ل ش��يء هناك
فأنا أحب الشعب والطبيعة والمناخ
واألك������ل ال��ل��ب��ن��ان��ي .ت��رب��ط��ن��ي ع�لاق��ة
جميلة باألسرة اإلعالمية هناك وال
تنسى أن «روتانا» اتخذت من بيروت
ً
ً
مركزا رئيسيا لها ،ومعظم كليباتي
صورتها في لبنان .أتردد كثيرا على
لبنان .مصفف شعري لبناني كذلك
ف��ن��ان م��اك��ي��اج��ي وم���ص���وري .أف��ض��ل

ه��ل ل��ن��ا أن ن��ع��رف ف��ح��وى رس��ال��ة
أصالة لك بعد مشاركتك في الحلقة
األخيرة من برنامج «إكس فاكتور»؟

م���ن ال����ذي ت��ت��اب��ع��ه ن����وال وتتمنى

من تستشيرين في أعمالك؟

م����اذا ت��ق��ول��ون ع��ن رح��ي��ل الفنانة
رجاء بلمليح؟

أصالة إنسانة راقية .كانت تشاهد
ال��ب��رن��ام��ج وت��ت��اب��ع ال��ح��ل��ق��ة األخ��ي��رة
وبعثت لي برسالة عبر هاتفي النقال
تقول فيها :محبتي واحترامي لمن
أنعم رب العالمين عليها بإنسانية
مالها مثيل.

أط��ل��ق��ت ال��ف��ن��ان��ة دي��ان��ا ح��داد
ً
رسميا أغنيتين ضمن ألبوم
م�����ن�����وع�����ات م������ن إن������ت������اج ش���رك���ة
ال����ع����ب����دول ل���ل���ص���وت���ي���ات ت��ح��ت
ع������ن������وان «م�����ه�����رج�����ان ال����ن����ج����وم
ال���ث���ال���ث» .األغ��ن��ي��ت��ان م���ن ال��ل��ون
ال��خ��ل��ي��ج��ي وت���ح���م�ل�ان ت��وق��ي��ع
الملحن فايز السعيد الذي لحن
كلمات الشاعرة مشاعر دبي في
أغنية «ما نسيتك» وكلمات أمال
محمد في أغنية «ب��در البدور».
ي��ض��م األل���ب���وم م��ج��م��وع��ة مهمة
من األسماء العربية والخليجية،
بينهم الفنان ج��اد نخلة ال��ذي
يشارك بأغنيتين هما «حسيبك»
و «بقى يرضيك» ،كلمات أمير
طعيمة ،أل��ح��ان ال��راح��ل ري��اض
ال��ه��م��ش��ري .ول��ل��ف��ن��ان اإلم��ارات��ي
فاضل المزروعي مشاركة عبر
أغ���ن���ي���ة «ون����ي����ت ون��������ه» ،ك��ل��م��ات
ه�����اش�����م ال�����ش�����ري�����ف وأل�����ح�����ان�����ه،
وللفنان ال��ع��راق��ي ح��س��ام كامل
أغنية «أشكيلك» ،كلمات شيخة
الكتبي ،ألحان هزاع المنهالي.
ال�����ى س����ان����درا وأغ���ن���ي���ة «ل��ح��ظ��ة
ل��ح��ظ��ة» ،ك��ل��م��ات أح��م��د ال��م��ري،
ألحان د .يعقوب الخبيزي .وريم
ال��ش��ع��ار ب��أغ��ن��ي��ة «ي���وم يومين»
من كلماتها وألحانها والفنانة
ن����وف ب��أغ��ن��ي��ة «وق������ف» ،ك��ل��م��ات
أحمد الضباعي وألحانه .كما
ض����م األل�����ب�����وم أغ���ن���ي���ة ل��ل��ف��ن��ان��ة
ت��ي��م��ا م���ن ك��ل��م��ات��ه��ا وأل��ح��ان��ه��ا
ال���ع���رب���ي���ة ال���م���م���زوج���ة ب���ال���ل���ون

ال��غ��رب��ي وال��ك��ل��م��ات اإلن��ك��ل��ي��زي��ة
وتحمل عنوان «اللحن العربي».
ً
ك���������ان م��������ق��������ررا إص�������������دار أل�����ب�����وم
«مهرجان النجوم الثالث» الشهر
ّ
ال��ف��ائ��ت إال أن ظ����روف اإلن��ت��اج
والتصنيع و ف��س��ح المصنفات
في ال��دول العربية والخليجية
س��اه��م��ت ف���ي ت��أج��ي��ل��ه إل���ى ه��ذا
ال��وق��ت .معظم األغ��ان��ي س ّ��رب��ت
م�������ن خ����ل����ال ع���������رض ال����ف����ي����دي����و
ك����ل����ي����ب ال������خ������اص ب����ه����ا أو م��ن
خ�لال الحفالت المصورة التي
ينتظرها الجميع لتسريب أي
أغنية جديدة عبر مواقع األغاني
أو اإلذاعات المختلفة.

شيرين «آه يا ليل» حامل
حالة من السعادة والفرحة تعيشها الفنانة شيرين بعد أن أبلغها
ً
طبيبها أنها حامل في أسابيعها األولى .كانت شيرين عادت حديثا
الجديدة
من شهر العسل في باريس .أثناء إحدى بروفات أغانيها ّ
شعرت بدوخة مفاجئة دفعتها الى معاينة الطبيب ال��ذي بشرها
بالخبر السعيد.

نجوم

«أول يوم صوم» في حياة النجوم
القاهرة – زياد محمود
تظل ذكريات أول يوم صوم محفورة
في الذاكرة ال تفارقها سواء بالنسبة
إلى الفنانين أو الناس العاديين  ،ال فرق
تقريبا في المشاعر واألحساسيس .ربما
تختلف الذكريات و التفاصيل لكن تبقى
المشاعر واحدة ال تتغير.
جعبة نجوم الفن مليئة بالذكريات فماذا
يقولون عنها؟

الفنانة عال غانم

تقول الفنانة عال غانم ضاحكة:
«بصراحة كان أول يوم صوم فعلي
لي في الثانية عشرة من عمري .قبل
ذلك كان «صيام كده وك��ده» بمعنى
أن��ن��ي ك��ن��ت أض��ح��ك ع��ل��ى أص��دق��ائ��ي
وأوه���م���ه���م أن����ي م��ت��ع��ب��ة م���ن ال��ص��وم
ب��ي��ن��م��ا أح���ت���ف���ظ ف����ي ج��ي��ب��ي ب��ك��ي��س
ب��س��ك��وي��ت أت���ن���اول م���ا ت��ي��س��ر خفية
ع���ن���ه���م .ك�����ان أه���ل���ي ي���ع���رف���ون أن��ن��ي
أفطر لكن أصدقائي يعتقدون أنني
ص���ائ���م���ة .ب��ع��د ع��ام��ي��ن ك����ان وال����دي
يجلس معي ويحدثني ع��ن عقوبة
المفطر ويروي لي حكايات من وحي
خياله عنها فيخيفني بطريقة غير
مباشرة من ربنا وعقابه .منذ ذلك
ً
الوقت أصوم كامال وحين أتذكر هذه
ً
األيام أنفجر ضحكا».
تختلف حكاية الفنان الكوميدي
أش��رف عبد الباقي عما سردته عال
غانم .كان أول يوم صوم له بمثابة

مسابقة او بمعنى آخ��ر «ره��ان» مع
والده .كان والده يتحداه في أن يكمل
ً
يومه صائما فيقبل التحدي ويصوم
ً
نهاره كامال ويصلي أيضا .كان ذلك
في العاشرة من العمر .يواظب منذ
ً
تلك الفترة على الصوم ال خوفا من
ً
عائلته إنما حبا بالصوم وبالله إذ
كان والده يتعمد الحديث مع والدته
في أمور الصوم والصالة وفرائض
ا ل��ل��ه أ م��ا م��ه فيتعلم منهما بطريقة
غير مباشرة .
النقش على الحجر
ت���دي���ن ال���ف���ن���ان���ة ال���ك���ب���ي���رة س��م��ي��ة
األلفي لوالدها بالفضل في ّ
تعودها
على الصوم والتعرف إلى تعاليمه
أيضا ،تقول« :كان والدي يشجعني
باستمرار على ال��ص��وم .أذك��ر المرة
األول�����ى ال��ت��ي ص��م��ت ف��ي��ه��ا .ل���م يكن

عمري يتجاوز العاشرة .صمت آنذاك
ليومين فحسب وف��ط��رت ف��ي اليوم
ً
ال��ث��ال��ث .كنت أص��وم الح��ق��ا ليوم أو
اثنين ثم أتبع ذلك بيوم إفطار حتى
اعتدت الصوم بهذه الطريقة .وحين
ّ
ولدي أحمد وعمر كنت حازمة
ربيت
في حرصي على أن يعتادا الصوم
ّ
في سن باكرة وهذا لم يتبعه أهلي
معي .فكانا يصومان رمضان كامال
وعمرهما لم يتجاوز آنذاك  11عاما.
ب��ال��ط��ب��ع ك����ان ي��ش��ارك��ن��ي وال��ده��م��ا
وزوج���ي السابق ف���اروق الفيشاوي
تعليمهما كيفية الصوم».
ي��ق��ول ال��ف��ن��ان ال��ش��اب مصطفى
شعبان« :أن��ا عاشق للصوم .أذكر
ً
ً
أنني صمت يوما كامال ول��م يكن
عمري تجاوز التاسعة وم��ن دون
أي تدخل من عائلتي ألنني أؤمن
ب������أن رم����ض����ان ه����و ال�����ص�����وم .م��ن��ذ
ال��ص��غ��ر ك��ن��ت أرى وال�����دي يصلي

ً
وي����ص����وم م���ت���ح���دث���ا ع����ن ح��س��ن��ات
الصوم وأهميته فتعلمت اإلخالص
ً
ف��ي ص��وم��ي .ل��ذا كنت ف��خ��ورا جدا
ألنني تمكنت من الصوم في تلك
السن الباكرة».
نسيان
للفنانة سمية الخشاب ذكريات
م������ع ال�������ص�������وم .ت�����ذك�����ر ح����ي����ن ك���ان���ت
وال��دت��ه��ا ت��ص��ر ك���ي ت��ص��وم وه���ي ال
ت��ق��وى ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال ال��ي��وم .كانت
ت���ص���وم ح��ت��ى ص��ل�اة ال��ظ��ه��ر وذات
مرة شعرت بالعطش الشديد أثناء
الصوم فذهبت لتشرب وعندما رأتها
والدتها اضطرت إلى الكذب عليها
م��ؤك��دة لها أن��ه��ا «ن��س��ي��ت» فصدقت
والدتها أنها فعال نسيت وشربت
فطلبت منها استكمال يومها بشكل
عادي مؤكدة لها أن الله لن يحاسبها

طالما نسيت فعال .جعلها هذا األمر
تشعر بالخجل الشديد فلم تكرره.
م��ن��ذ ت��ل��ك ال��ف��ت��رة وه���ي ت��س��ت��م��ر في
الصوم بال انقطاع.
الفنان حمادة هالل يؤكد إيمانه
العميق منذ الصغر إذ ك��ان عاشقا
ت�لاوة ال��ق��رآن .أم��ا الصوم فبدأه في
س���ن ب���اك���رة وم���ن ت��ل��ق��اء ن��ف��س��ه على
عكس أقرانه األطفال .لم يصم يوما
ً
ً
خوفا من والده أو والدته بل خوفا
من الله عز وجل .يقول« :لم أكن أشعر
ً
بالجوع حقا إذ كنت أنام حتى أذان
المغرب!»
تعتبر الفنانة ح��ن��ان م��ط��اوع أن
الصوم والصالة وأداء ف��روض الله
ت��ش��ك��ل ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��ع��ب��د ورب����ه وال
يجوز ألح��د التدخل فيها .أم��ا عن
عالقتها بالصوم فبدأت منذ صغرها
وبتشجيع م��ن عائلتها و م���ن دون
قهر أو خوف.
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ّ
وسام صباغ:

ثرثرات

دردشة

الشريف يطلق ألبومه في عيد الفطر
ب����دأ ال���ف���ن���ان ال��ت��ون��س��ي أح��م��د
ال��ش��ري��ف ال��ج��ل��س��ات التصويرية
األول�������������������ى ل�����ف�����ي�����ل�����م «ب�����ي�����ب�����س�����ي»
االس���ت���ع���راض���ي «ب���ح���ر ال���ن���ج���وم»
ويطلق ف��ي أول أي���ام عيد الفطر
ألبومه الثاني الذي يضم أغاني
إي���ق���اع���ي���ة وط����رب����ي����ة ب��ال��ل��ه��ج��ات
اللبنانية والتونسية والمصرية
وال���������ب���������دوي���������ة ،إن��������ت��������اج «س������ت������ار
سيستم».
وكان الشريف قد ختم حفالته
لهذا الموسم بأمسيتين مميزتين،
األولى في معرض دمشق الدولي
العريق حيث تفاعل جمهور الشام
م���ع األغ���ان���ي ال���ج���دي���دة ،وت��م��اي��ل
ً
ط���رب���ا م���ع األع���م���ال ال��ق��دي��م��ة .أم��ا
السهرة الثانية فكانت جنونية
ع��ل��ى جميع ال��ص��ع��د .إذ ق ّ���دم في
مركز «سيتي مول» التجاري في
ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع ّ��م��ان حفلة
لحساب شركة «أورانج» العالمية
لالتصاالت .أكثر من خمسة آالف

رمضان شهر المحبة والسالم
بيروت– نينا أبو طانوس
الممثل اللبناني وسام صباغ من نجوم
الكوميديا الذين يتمتعون بدرجة عالية
من العفوية والتناغم مع الجمهور.
يخوض بمشاركة نجوم من أنحاء العالم
العربي الكوميديا الجماعية  CBMالتي
تعرض في شهر رمضان في عمان.
ً
فضال عن اعماله في مسلسالت لبنانية
منها الكوميديا والدراما .حائز شهادة
في إدارة االعمال وشهادة دراسات عليا
في التمثيل .تتألف عائلته الصغيرة من
ولدين جاد ولين .التقت الجريدة الممثل
صباغ وكانت هذه الدردشة.

ماذا يعني لك رمضان؟
يعني لي المحبة والسالم .رمضان
ذو طابع خ��اص .يساعد على التآلف
العائلي وتهدئة النفوس .تطمئن في
ه����ذا ال��ش��ه��ر إل����ى أن ال أح����د س��ي��س��يء
إل��ي��ك .ن��س��ت��رج��ع ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د.
يشعر المرء بالتواصل مع ربه فالحياة
اليومية مليئة بالمشاكل التي تلهيك
عن واجباتك الدينية.
ك����ي����ف ت���م���ض���ي أي������ام������ك ف������ي ش��ه��ر
رمضان؟
خ��ل�ال وج�����ودي ف���ي ل��ب��ن��ان أم��ض��ي
ً
أيامي كلها مع العائلة .أصحو باكرا
وأزاول عملي كالمعتاد وعندما يحين
ً
موعد اإلفطار نجتمع جميعا .يختلف
األمر أثناء وجودي خارج لبنان كهذا
ً
العام مثال إذ اشارك في مسرحية CBM
في عمان .أصحو متأخرا ً.إذ نعرض
ً
المسرحية مساء وننام فجرا.
هل تقيم إفطارات في بيتك وكيف
هي األجواء؟
بصراحة ،أنا وزوجتي ال نستعمل
غرفة الطعام إال في شهر رمضان لكثرة
اإلفطارات التي نقيمها في بيتنا والتي
ندعو إليها أقاربنا وأهلنا وأصدقاءنا.
يسود البيت جو من اإللفة والمرح.
هل يزداد وزنك في هذا الشهر؟
ً
ع��ل��ى ال���ع���ك���س ،أخ���س���ر وزن������ا فبعد
اإلفطار ال أتناول الطعام ثانية حتى
ً
ً
وإن فعلت يكون شيئا خفيفا.
م��ا ال���ذك���رى ال��ت��ي م��ا زل���ت تحملها
حتى اآلن من شهر رمضان؟
ّ
ال أن���س���ى ال���س���ن���ة ال���ت���ي ح�����ل ف��ي��ه��ا
ً
رم����ض����ان ص���ي���ف���ا .ك���ن���ت ف����ي ال���راب���ع���ة

ّ
عشرة .أمضي نهاري كله في ممارسة
الرياضة وكرة السلة وسواها من غير
ّ
توقف إال قبل اإلفطار بخمس دقائق.
لم أكن أشعر بالتعب أو العطش .كان
ّ
ً
كل شيء مختلفا  .حتى المدينة التي
كنت أسكن فيها تعج بالناس والنساء
المنهمكات بتحضر الحلويات.
في أي عمر بدأت الصوم؟
ً
ال أذكر تحديدا .اعتقد في العاشرة.
ّ
ً
من الطبيعي أن يكون األهل مثاال أعلى
ألبنائهم .لذا كنا نحاول الصوم قدر
المستطاع .لم يرغمنا أهلنا على شيء
حتى إنني كنت أسأل امي « ماما هل
ّ
الشوكوال يفطر؟» كانت تضحك قائلة
ْ
«ال أكيد أل».
هل تشجع أوالدك على الصوم في
سن باكرة؟

جوزف عطية في جولة عربية

ّ
اترك لهم حرية القرار ألنهم ما زالوا
ً
صغارا  .جاد ابني في السادسة ولين
في الثالثة.

ً
ي��ذه��ب��ون ك��ي يمضوا اوق��ات��ا جميلة.
ال��خ��ي��م ال��رم��ض��ان��ي��ة ف��ي رأي����ي ام��ت��داد
ل��ل��م��ق��اه��ي ال أك��ث��ر وال ت��م��ت إل���ى ه��ذا
الشهر الفضيل بصلة.

ه����ل ي��خ��ت��ل��ف رم����ض����ان ال����ي����وم ع��ن
األمس؟

م�����ا األع�����م�����ال ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ال���ت���ي
تتابعها في شهر رمضان؟

ال أشعر برمضان كالسابق .حتى
تملك ال��روح نفسها
المناطق لم تعد ُ
.ث ّ��م��ة طابع خ��اص ف��ق��د .اختلف الجو
العام .كانت البحبوحة متوافرة آنذاك
ًّ
ّ
نفسي .ثمة
حاليا فما من استقرار
ّأما
أش��خ��اص م��ا زال���وا قلقين م��ن اقتراب
شهر رم��ض��ان لعدم ت��واف��ر اإلمكانات
المادية.

أت��اب��ع ال��م��س��ل��س�لات.ال أل����زم نفسي
ب���أك���ث���ر م����ن ع���م���ل .أب���ح���ث ع����ن ال��ق��ص��ة
الجميلة وال��ه��ادف��ة وع��ن ق��وة اإلنتاج
والممثلين الكبار.

ما رأيك في الخيم الرمضانية؟
إنها بدعة جديدة .لم تكن موجودة
ً
سابقا .مغزى الصوم االبتعاد عن كل
ّ
ال��ش��ه��وات .ح��ول��ه البعض إل��ى أوق��ات
تسلية وم����رح .ال ي��ه��ت��م��ون ب��ال��ص��وم.

أي مسلسل أثر فيك؟
مسلسل «الحج متولي» مع الفنان
ن���ور ال��ش��ري��ف .أع��ج��ب��ن��ي ألن���ه ظ��اه��رة
ح��اض��رة ف��ي مجتمعنا .وف���ي ال��وق��ت
نفسه يطغى عليه ا ل��ح��س الفكاهي.
ع��م��ل رائ�����ع اس��ت��ق��ط��ب أك���ب���ر ع����دد من
المشاهدين.
أي ممثل يلفتك؟

نجوم

نجوم في ضيافة نجوم على السحور
القاهرة – زياد محمود
رمضان شهر اللمة .لذا اعتاد عدد من كبار النجوم على تنظيم حفالت سحور جماعية
لنجوم الفن ،أشهرها الحفل السنوي الذي تقيمه الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ألصدقائها
ً
سنويا على نيل القاهرة .العام الفائت أحيته على شرف الفنانة الكبيرة وردة ،الصديقة
ّ
المقربة .من أبرز الضيوف الذين ألفوا حضور حفالت السحور هذه :المخرج طارق
العريان وزوجته الفنانة اصالة والفنانان محمد منير وفيفي عبده والمخرجة إيناس
الدغيدي .ومن النجوم الشباب :هاني رمزي ،هاني سالمة ،منة شلبي ،صفية العمري،
لبلبة والكاتبة الصحافية آمال عثمان .كان المشهد األبرز العام الفائت حضور الفنانة
نادية الجندي ،ما يشير الى استمرار حالة السالم بينها ونبيلة عبيد في الفترة األخيرة
ً
بعد أكثر من عشرين عاما من المنافسة العنيفة على البطوالت السينمائية.

ت��ح��رص نبيلة على دع���وة عدد
ك��ب��ي��ر م��ن ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن .ي��ب��دأ حفل
السحور الذي اعتادت نبيلة إقامته
في األسبوع األول من رمضان عند
ال��ع��اش��رة وي��م��ت��د ح��ت��ى ف��ج��ر ال��ي��وم
التالي .ال يقتصر على مجرد اجتماع
للكالم وتناول السحور فحسب إنما
مناسبة تشرف خاللها نبيلة على
وضع برنامج فني وذلك ما أعلنته
هذا العام رغم ترك تفاصيل الحفل
وفقراته مفاجأة حرصت على كتمان
تفاصيلها.
حقل ألغام

الفنانة نبيلة عبيد

ال تقتصر حفالت السحور على
ت��ب��ادل اآلراء او األخ��ب��ار الفنية عن
أزم����ات م��س��ل��س�لات رم���ض���ان .غالبا
ما تتحول الى ما يشبه حقل ألغام
بسبب المشاكل المندلعة فجأة بين
بعض المدعوات مثلما حدث العام
الفائت بين الفنانتين فيفي عبده
ونادية الجندي حول تجسيد قصة
حياة الراقصة الراحلة تحية كاريوكا
ف��ي مسلسل تلفزيوني .م��ن ناحية
ث���ان���ي���ة أك������دت ف��ي��ف��ي أن���ه���ا ح��ص��ل��ت
على موافقة الراقصة الراحلة قبل
وف��ات��ه��ا ،قاطعتها ن��ادي��ة موضحة
لها أنها ب��دأت التجهيز للمسلسل
ب��ص��ورة ف��اع��ل��ة ح��ت��ى ك���ادت األم���ور
بين الفنانتين تتحول إل��ى األس��وأ
قبل أن تتدخل صاحبة الحفل نبيلة
عبيد لتطويق االشتباك.
ال���ث���رث���رة أس������اس ت���ل���ك ال��ح��ف�لات
ال���م���رت���ب���ط���ة ع�������ادة ب���ج���دي���د أخ���ب���ار
ً
ال���ن���ج���وم ،ت���ح���دي���دا ال���ن���ج���م���ات ،في
ّ
مقدمها اخبار ال��زواج والطالق ،ما
يجعل خبر زواج الفنانة ليلى علوي
ً
يحتل الصدارة راهنا ،تماما مثلما
كانت على قمة أخ��ب��ار النميمة في
سهرات الصيف.
من حفل السحور العاصف لنبيلة
ً
عبيد إلى ذلك السنوي األكثر هدوءا
للمؤلف والمنتج المسرحي فيصل
ندا الذي اعتاد إقامته في منزله في
ً
الدقي ويضم سنويا عددا كبيرا من
نجوم الفن ورجال األعمال ،أبرزهم
ال��ف��ن��ان ي��ح��ي��ى ال��ف��خ��ران��ي وزوج��ت��ه
كاتبة السيناريو الدكتورة لميس
ج���اب���ر ،إل���ى ن��ي��ل��ل��ي ول��ب��ل��ب��ة ونبيلة
عبيد ومحمود عبدالعزيز وفاروق
ال��ف��ي��ش��اوي وه��ان��ي مهنى وسهير

شخص ح��ض��روا اللقاء فألهبوا
السهرة بحماستهم.

شلبي وخالد زكي ومحمود حميدة.
ً
معظم األحاديث فيه حميمية نظرا
إل���ى ال��ع�لاق��ة ال������ودودة ال��ت��ي تجمع
ً
أطرافه جميعا ومن الصعوبة بمكان
اخ����ت����راق ه����ذا ال���س���ح���ور أو اض��اف��ة
اسماء عليه ،إال بدعوة خاصة من
صاحبه ال��ذي يحرص على ضمان
ال�����روح ال������ودودة ن��ف��س��ه��ا ال��م��خ ّ��ي��م��ة
على حفالته .
ّ
شم النسيم
ام����ا ال��ف��ن��ان س���ام���ي ال���ع���دل ال���ذي
ي���ح���رص ع��ل��ى إق���ام���ة ال��ح��ف�لات في
م��ن��اس��ب��ات م��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي��دع��و إل��ي��ه��ا
نجوم الفن في شم النسيم واألعياد
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة .ي���ول���ي ح���ف���ل ال��س��ح��ور
الذي يقيمه في األسبوع الثالث من
ً
ً
ً
رمضان اهتماما خاصا داعيا نجوم
ً
ال��ف��ن ج��م��ي��ع��ا ب��ع��د ان ي��ك��ون ه��ؤالء
ت��ش��ب��ع��وا ب��ع��ب��ق رم���ض���ان وس��ح��ره
من ناحية ُّ
ولبوا الدعوات الموجهة
إليهم في األسابيع األولى من ناحية
ثانية وقبل أن يغادروا القاهرة خالل
األس��ب��وع األخير من الشهر الكريم
ل��ت��م��ض��ي��ة إج������ازة ال��ع��ي��د او ال��س��ف��ر
ل��ل��ع��م��رة ك��م��ا ه��و م��ع��روف ع��ن ع��دد
من النجوم .
يعمل سامي العدل على أن يكون
ال��س��ح��ور ال��خ��اص ب��ه مختلفا .قرر
ف����ي رم����ض����ان ه�����ذا ال����ع����ام ان ي��ق��ي��م
ح��ف�لا أك��ب��ر م���ن األع������وام ال��ف��ائ��ت��ة ال
سيما أنه األول بعد تماثله للشفاء
إث���ر األزم����ة ال��ص��ح ّ��ي��ة ال��ت��ي تعرض
لها .أك��د ال��ع��دل أن��ه أج��رى منذ اآلن
ال��ت��رت��ي��ب��ات ال��خ��اص��ة ب��ه��ذا ال��ح��ف��ل،
ً
مستعينا بمهندس ديكور ساعده
ف����ي ت���وف���ي���ر األج���������واء ال��رم��ض��ان��ي��ة
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��م��ح��ب��ب��ة م���ن ال��ف��وان��ي��س
ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي ت���م�ل�أ ال���م���ك���ان ،إل���ى
الديكور الرمضاني الذي ال يتوافر
إال ف��ي ال��خ��ي��م ال��رم��ض��ان��ي��ة .ح��رص
ً
أيضا على وج��ود كنفاني وبائعي
العصير وقمر الدين التقليديين...
من أب��رز المدعوين :النجوم يحيى
ال���ف���خ���ران���ي ،ن����ور ال���ش���ري���ف ،ص�لاح
ال��س��ع��دن��ي ع����زت أب����و ع����وف ،نبيلة
عبيد ،ن��ادي��ة ال��ج��ن��دي ،أش��رف زكي
وزوج��ت��ه روج��ي��ن��ا .وم���ن الممثلين
الشباب :محمد هنيدي ،أحمد السقا،
منة شلبي ،هند صبري ،خالد أبو
النجا ،شريف منير وآخرون.

ف���ي ل��ب��ن��ان ج����ورج خ ّ���ب���از صديقي
ال��ذي أق��در موهبته ون��ادي��ن ال��راس��ي.
وف����ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ن����ور ال��ش��ري��ف
ً
أتابعه دائما .إنه محافظ على مستواه
وم��ع م���رور ال��وق��ت ب��ات عمله أنضج.
وي���ح���ي���ى ال����ف����خ����ران����ي ال�������ذي أع���ت���ب���ره
ج�����وه�����رة ،ك����ذل����ك م���ن���ة ش���ل���ب���ي .وف���ي
العالم الغربي تلفتني كاميرون دياز
وطوم هانكس وروبين ويليامز وآل
باتشينو.
ما مشاريعك؟
أ ع����������رض م����س����ر ح����ي����ة « »CBMف��ي
ً
عمان كما أش��رت سابقا ،ط��وال شهر
رمضان ،مع طارق تميم وطارق جالل
وحامد م��رزوق وش��ك��ران مرتجى في
«الميريدين» .إنها عبارة عن لوحات
كوميدية اجتماعية سياسية.
ً
ً
ك���م���ا أص�������ور م���س���ل���س�ل�ا ك���وم���ي���دي���ا
ً
ً
ً
إج��ت��م��اع��ي��ا ل��ب��ن��ان��ي��ا ج���دي���دا ع��ن��وان��ه
«محلولة» ،تأليف كلوديا مرشليان
وي����ت����ن����اول ق���ص���ة زوج م��ن��ف��ص��ل ع��ن

زوجته (فيفيان أنطونيوس) ويعيش
مع إبنه الصغير (إبني جاد) ومع أبيه
ً
ً
(صالح تيزاني) .سنصور أيضا جزءا
ً
ث��ا ن��ي��ا م��ن المسلسل اللبناني « م��ش
ظابطة» مع الممثلة نادين الراسي.
ّ
تفكر في تمثيل مسلسل ديني؟
لم يعرض علي أي مسلسل ديني.
ً
المسلسالت اإلجتماعية أكثر انتشارا.
ً
ً
ق���د ام���ث���ل دورا دي���ن���ي���ا ل��ك��ن ب��ط��ري��ق��ة
عصرية.
ب َ��م تتوجه إل��ى العالم العربي في
رمضان؟
أت���م���ن���ى ع���ل���ى ال���ش���ع���ب ال��ل��ب��ن��ان��ي
أن ي��ج��ت��م��ع وي��ت��وح��د ألن ل��ب��ن��ان بلد
ال����ث����روات وال���م���ح���ب���ة .ك��م��ا أت��م��ن��ى أن
يتحد العالم العربي فنحن في حاجة
إلى تأشيرة دخول إلى بعض البالد
ال���ع���رب���ي���ة ال���ش���ق���ي���ق���ة .أت���م���ن���ى ال���س�ل�ام
والشعور باإلطمئنان لكل العالم.

يستعد نجم «ستار أكاديمي  »3اللبناني جوزف عطية لجولة
ً
عربية تشمل ع��ددا من ال��دول العربية منها األردن ولبنان ومصر
وسوريا وكذلك يحضر أغنية لبنانية جديدة.
وكان عطية قد أحيا ثالث حفالت ناجحة في والية لوس أنجلس
االميركية التقى خاللها الجالية العربية هناك .إحدى الحفالت كانت
في مطعم «المندلون» والثانية في  Woodly Parkفي الهواء الطلق
حيث حضر أكثر من  6000شخص واضطر عطية الى إيقاف الغناء
ألكثر من مرة بسبب تدافع الناس على المسرح.

ّ
األبنودي يتكلم
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ّ
األبنودي يتذكر ويروي حكايات البدايات (:)2
جمعها :محمد القدوسي

هذه الحلقات ليست ثمرة حوار ممتد عبر عدة جلسات مع صديقي الشاعر الكبير عبد الرحمن
عمل ،أول حب ،أول وظيفة ،أول قصيدة ،أول أغنية ،أول نجاح ،أول إخفاق ،أول ديوان ،أول
األبنودي ،بل ثمرة حوارات طويلة ،معظمها عفوي ،كان خاللها «يبوح» وكنت «أحفظ».
جائزة ،أول سفر ،أول لقاء مع عبد الحليم حافظ وغيره من «مجرة» النجوم التي عشت واحدا
حوارات عفوية تطرق فيها إلى تفاصيل كثيرة ورسم معظم المالمح األساسية في لوحة
منها.
حياته فلما جاء وقت الحوارات المقصودة لم يكن علينا أن نبدأ البناء من أوله بل أن نستكمل
وافق األبنودي على إجراء حوارات «استكمال أجزاء الصورة» .وافق ربما ألننا صديقان ،وربما من
بعض التفاصيل أو نضع لمسة هنا ولمسة هناك .وال تحسبوها مهمة سهلة ،إذ استدعى
باب أن «الحياة تجارب» ،أو ألي سبب آخر .المهم أنه وافق ،مع احتفاظه بموقفه غير المتحمس.
األمر جلسات عديدة وساعات طويلة اقتنصتها من جدول «األبنودي» المزدحم بين سفر
لكن «الحماسة» لم تتأخر كثيرا فمع أول سؤال وأول إجابة كان يتدفق كالشالل ،كالنيل الذي
وسفر ،من شاطئ الخليج العربي إلى تونس ومن احتفالية فنية في قرطاج إلى مولد «سيدي
عال .وليس عجيبا أن األبنودي يذكر أيام
كان يفيض هناك في «أبنود» قبل أن يكون هناك سد ٍ
عبد الرحيم» الشعبي في قنا ،حتى أمكن في النهاية أن أجمع هذه الباقة من «حكايات البدايات» الفيضان هذه بكل الود ويضعها في الموضع الذي يليق بها من تاريخ مصر .وفي الوقت نفسه
يعتبر السد العالي «مشروعه» الذي يفاخر به فهو القارئ لتاريخ مصر ـ المكتوب وغير المكتوب ـ
األبنودية.
ً
في البداية لم يبد «األبنودي» متحمسا لموضوع الحوارات .قال :لم ال نحدد موضوعا أهم من
بعين محبة وقلب رؤوم والقادر على اكتشاف ما كان في كل حقبة من «فضيلة».
«البدايات» للحوار حوله؟ قلت :وهل هناك أهم من البدايات؟ إن حياتك عبارة عن سلسلة
مع السؤال األول واإلجابة األولى كان األبنودي يتدفق حماسة واكتشف واكتشفت معه كم
متواصلة من البدايات ،كأنك تولد كل يوم مرة أخرى ،أول يوم في الحياة ،أول يوم علم ،أول يوم كانت مبهجة تلك البدايات التي راح يقص حكاياتها.

«قنبلة يدوية»
الخبز
كان
األطفال
مراعي
في
اّ
و«اإلدام» تافه الطعم ال يبقى منه إل ءاإلحباط
يا ما نفسي أعيش العمر
معاكم تحت الشمس
نشرب من ريق النيل راحتين
أتعشى معاكم تحت النجم
ببتاوتين
واس� �م ��ع م � ��وال ي �ه �م��س م ��ن ج��رح��ي
همس
تسحبني يا ليل
وتجيبني يا عين
َياما نفسي أعيش
ْ
قطع ف توب أزرق
على فالح
يا فالحين
ه� �ك ��ذا ع �ب��ر األب � �ن � ��ودي ال� �ش ��اب ع��ن
أم �ن �ي��ات��ه ،ل�ن�ك�ت�ش��ف أن �ه��ا -ت �ق��ري �ب��ا-
األم� � �ن� � �ي � ��ات ن� �ف� �س� �ه ��ا ال � �ت � ��ي ح �م �ل �ه��ا
«األب �ن��ودي» الطفل ،إذ تمنى أن يظل
م��ع رف��اق الطفولة ف��ي ب��راح حقولهم
وع ��ذوب ��ة ن �ي �ل �ه��م .إن �ه��ا أب� �ن ��ود ال�ت��ي
غ ��ادره ��ا األب� �ن ��ودي ،وأص� ��در دي��وان��ه

جني القطن وجلب السماد من «جبل
ال��وط��واط» ال�م�ج��اور ألب�ن��ود والبعيد
ع��ن كتلتها ال�س�ك�ن�ي��ة .ك�م��ا ع�م��ل في
رعي الغنم وك��ان عليه  -كأقرانه  -أن
يتدبر أمر نفسه .وأول ما يجب على
ال��راع��ي ـ البعيد ع��ن بيته ـ أن يؤمنه
ه ��و ال �ط �ع��ام ال � ��ذي س�ي�ق�ي��م أوده مذ
ي �خ��رج ف��ي ال �ص �ب��اح ح�ت��ى ي �ع��ود في
المساء .ولنستمع إلى األبنودي وهو
يصف «وليمة» الرعاة الصغار .يصف
«الشلولو»!
ي�ق��ول :الشلولو ال اجتهاد فيه وال
يختلف «ش�ل��ول��و» ع��ن «ش�ل��ول��و» آخ��ر
مهما عال ذوق��ك ومهما اجتهدت في
إعداده.
لكن م��ا ه��و «ال�ش�ل��ول��و»؟ إن��ه أوراق
ال �م �ل��وخ �ي��ة ال�م�ج�ف�ف��ة ب �ع��د أن ت�م��زج
ب��ال�م��اء ال �ب��ارد وي�ض��اف إليها الملح
والثوم والليمون .هذا كل شيء!
ي �ق��ول األب � �ن� ��ودي« :ك �ن��ا ن�ت�ف��ق قبل

بقدر ما كانت الحماسة
تمألنا ونحن نعد
وليمة الشلولو،
بقدر ما كنا نصاب
باإلحباط بعد تناوله
فطعمه التافه ال
شخصية له وال يبقى
منه ـ ال في الذاكرة وال
في الفم ـ ما يستحق
الذكر

مع محمد حسنين هيكل

األول «األرض وال �ع �ي��ال» ـ وال�م�ق�ط��ع
م��ن إح��دى ق�ص��ائ��ده ول�ل��دي��وان نفسه
ح �ك��اي��ة م ��ن «ح� �ك ��اي ��ات ال � �ب� ��داي� ��ات» ـ
وأص �ب �ح��ت ال �ق ��اه ��رة ب��ال �ن �س �ب��ة إل�ي��ه
«النموذج» ال��ذي يمكن أن يزيحه ـ أو
يزحزحه ـ ن�م��وذج غ�ي��ره ،لكن أبنود
ان � �ف ��ردت ب �م �ك��ان��ة «ال� �م� �ث ��ال» ال � ��ذي ال
ينازعه في مكانته شيء!
لعل جمهور األب �ن��ودي ي��ذك��ر معي
ما يقدم به الشاعر قصيدة «الخواجة
المبو العجوز م��ات في أسبانيا» ،إذ
يقول ـ بين التوضيح والتحذير ـ إنه
سيلقي قصيدته بـ«اللهجة األجنبية»
وه ��و ب��ال�ط�ب��ع ال ي�ع�ن��ي أن ��ه سيلقي
قصيدته باألسبانية! لكن باللهجة
القاهرية التي يسميها أجنبية ـ مع
أن ��ه ق��اه��ري اإلق ��ام ��ة م�ن��ذ ال�س�ت�ي�ن��ات
ـ ألن��ه ك��ان وم��ا زال م��واط�ن��ا أب�ن��ودي��ا
مائة في المائة.
أب�ن��ود ه��ي الطفولة ،طفولة العالم
وال �ق� �ل ��ب ،ال �ع �ي��ن وال � �ي ��د ،ه ��ي ال�ل�ع��ب
ال � � � ��ذي ي� �ص� �ق ��ل ال� � �م� � �ه � ��ارة وي � �ص� ��وغ
ال�ح�ك�م��ة وال� �ب ��راح ال� ��ذي ي �ف��رد م�ل�اءة
التأمل وقبل ه��ذا وذاك ه��ي «ال�ن��اس»
واألب �ن��ودي ه��و «ش��اع��ر ال�ن��اس» ال��ذي
يتحدث باستمرار عن «ناس أبنود»،
هكذا يسميهم .ال يقول «أه��ل أبنود»
وال «سكان أبنود» .مع «ن��اس أبنود»
األطفال عاش الطفل عبد الرحمن ابن
ال�ش�ي��خ م�ح�م��ود أح �م��د ع�ب��د ال��وه��اب
ال�م�ش�ه��ور ب��األب �ن��ودي وم� ��ازال يحلم
بأن يعيش معهم!
ك � ��ان � ��ت أب� � �ن � ��ود ت � �ع ��ام ��ل أط �ف ��ال �ه ��ا
ب��اع �ت �ب��اره��م «ك � �ب� ��ارا ص� �غ ��ار ال �س��ن»
بمعنى أن ل�ي��س ل�ه��م ـ ك��األط�ف��ال ـ أن
يعتمدوا في كل شؤونهم على الكبار،
بل عليهم أن يعيلوا أنفسهم بدرجة
أو ب��أخ��رى .وبالنسبة إل��ى األبنودي
كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه
وأم� ��ه وج ��دت ��ه م �ن��ذ س ��ن ب ��اك ��رة ج ��دا،
ح�ت��ى ع ��رف «ال �ع �م��ل» وح �م��ل تبعاته
ق �ب��ل أن ي �ق �ط��ع خ �ط ��وة واح� � ��دة ع�ل��ى
طريق التعليم.
عمل األب�ن��ودي مع رف��اق صباه في

إعداد وليمة «الشلولو» بيوم .يحضر
ك��ل م�ن��ا ش�ي�ئ��ا م��ن م�س�ت�ل��زم��ات��ه .ه��ذا
يحضر الطبق وذاك يأتي بالملوخية
وث ��ال ��ث ي�ج�ل��ب «ف ��ص م �ل ��ح» ،إذ ك��ان
ال �م �ل��ح ف �ص��وص��ا ع �ل �ي �ن��ا أن ن�ح�ت��ال
ع �ل��ى س�ح�ق�ه��ا ب��وض�ع�ه��ا ب �ي��ن ط�ي��ات
مالبسنا وطحنها بأضراسنا حتى
تتفتت! وحين ترتفع شمس الظهيرة
وي �ص �ب ��ح م� ��ن ح �ق �ن��ا أن ن� ��رت� ��اح م��ن
الرعي واللعب أيضا نضع الملوخية
ف��ي الطبق ونضيف إليها ال�م��اء مع
تقليبها ب�ع��ود م��ن ال�ب��وص وإض��اف��ة
عصير الليمون حتى تصبح سائال
متجانسا ،ثم نهرس الثوم ونسحق
ال �م �ل��ح ون�ض�ي�ف��ه إل ��ى م��ا ف��ي ال�ط�ب��ق
ون�ق�ل��ب ليصبح «ال �ش �ل��ول��و» ج��اه��زا.
إن��ه اإلدام ،أم��ا ال�خ�ب��ز ف�ه��و «ال�ب�ت��او»
المصنوع من الذرة النيلية ،نحضره
ف��ي ج�ي��وب�ن��ا م��ن ب�ي��وت�ن��ا وه ��و خبز
ي�ش�ب��ه «ال�ق�ن�ب�ل��ة ال �ي��دوي��ة» ف��ي شكله
وال� � �ط � ��وب ف� ��ي ص�ل�اب� �ت ��ه وه � � ��ذه ه��ي
الوجبة كلها :شلولو وبتاو».
ي �ق��ول األب � �ن� ��ودي« :ب �ق ��در م ��ا ك��ان��ت
الحماسة تمألنا ون�ح��ن نعد وليمة
ال � �ش � �ل� ��ول� ��و ،ب � �ق � ��در م � ��ا ك � �ن ��ا ن �ص ��اب
باإلحباط بعد تناوله فطعمه التافه
ال شخصية له وال يبقى منه  -ال في
ال ��ذاك ��رة وال ف ��ي ال �ف��م  -م ��ا يستحق
الذكر».
قالب العصافير
ل �ك��ن ع �ط��اي��ا أب �ن ��ود وح �ق��ول �ه��ا لم
ت �ك��ن «ال �ش �ل ��ول ��و» وح � ��ده ف �ف��ي ه��ذه
ال�ق��ري��ة ال �ت��ي ي �ق��ول األب �ن��ودي عنها
إنها كانت تنضج أبناءها بسرعة،
ك��ان األط�ف��ال يصنعون عالمهم من
ألفه إل��ى يائه  -بأيديهم الصغيرة -
وكانوا ينسجون أحالمهم ورغباتهم
ال �ب �س �ي �ط��ة ،ي �ح �ق �ق��ون �ه��ا ف �ي �ش �ع��رون
بنشوة الظفر والتحقق ويطاردونها
فيشعرون بقيمة أن يكون لهم هدف
ف ��ي ال� �ح� �ي ��اة .وب� �ي ��ن أك� �ث ��ر ال��رغ �ب��ات
ب� �س ��اط ��ة وم� �ش ��روع� �ي ��ة ك ��ان ��ت ه �ن��اك

في الطفولة كان
العمل هو القاعدة
واللعب استثناء
يحتاج إلى ليلة
مقمرة وقدرة على
التسلل
أبنود كلها تحت الجامع
واب � � �ت� � ��دت األس � � �ي� � ��اخ ت � �ن� ��زل م � ��ن ع
الدكاكين
َّ
رجال عرقانة..
وغرقانة سراويلها ورقابيها طين
َع َّمال تتكلم بحماس وتظاظي
والعياييل لسه ما نامت
ووالد لسه راجعين من فوق
اللي بفاس
واللي بزنبيل
األبنودي ـ أحمد سماعين
يا حضرات المستمعين..
من قبل ما اق��ص عليكم قصة هذا
األحمد سماعين
أحب أنبهكوا لبعض التفاصيل
فده راجل مش مشهور
أح �م��د س�م��اع�ي��ن ف�ل�اح م �ص��ري أب��ا

ال��رغ �ب��ة ف ��ي ت� �ن ��اول «م ��زع ��ة» ل �ح��م أو
قطعة سمك فالحياة  -كما تعلمون -
ال يمكن أن تكون «شلولو كلها»!
يقول األب �ن��ودي« :ك��ان��ت العصافير
المصدر األس��اس��ي ال��ذي نحصل منه
ع �ل��ى «ال� �ل� �ح ��م» ون� �ح ��ن ف ��ي م��راع �ي �ن��ا
وحقولنا البعيدة وكنا نحتال على
صيدها بالفخ الذي نسميه «القالب»
رب � �م� ��ا ألن ط ��رف� �ي ��ه ك� ��ان� ��ا ي �ن �ق �ل �ب��ان
ل�ي�ن�ط�ب�ق��ا ع �ل��ى ال �ع �ص �ف��ور وي�ق�ب�ض��ا
عليه .كان فخا بسيطا مصنوعا من
ال�س�ل��ك ،نفتحه ون�ض��ع ف�ي��ه «ال�ط�ع��م»
وه� ��و ح �ب��ة ق �م��ح أو ذرة ف ��ي وس�ط��ه
ف��إذا ن��زل العصفور ليلتقطها أطبق
عليه الفخ  -المعد لإلطباق عند أول
اه �ت��زازة  -وم��رة أخ��رى ن�ع��اود نصب
ال�ف��خ ليمسك ب�ع�ص�ف��ور وث ��ان ،حتى
إذا أص �ب��ح ل ��دى ال��واح��د م�ن��ا خمسة
عصافير اكتفى وأدرك أنه حصل على
ما يشبعه .وبعد اصطياد العصافير
ك�ن��ا ن��ذب�ح�ه��ا ال ب��واس�ط��ة السكاكين
إذ لم تكن حقولنا ومراعينا مجهزة
ب��أدوات المطبخ ،لكن بواسطة قشور
ع� �ي ��دان ال� � ��ذرة ال �ص �ل �ي��ة ذات ال �ح��اف��ة
ال �ح��ادة .يكفي أن ت�م��ر حافتها على
رق�ب��ة ال�ع�ص�ف��ور لينبثق منها ال��دم.
وكنا مدربين جيدا على نزع الريش
وتنظيف األح�ش��اء وال�ج��وف وغسيل
«ص�ي��دن��ا» م��رة وم ��رات ف��ي م��اء النيل
ال �ج��اري حتى يصبح نظيفا تماما،
ثم ننضجه بنيران نشعلها في فروع
ال �ش �ج��ر ال �ج ��اف ��ة وم� ��ا خ �ل �ف �ت��ه دواب
ال �ح �ص��ادي��ن م ��ن ع� �ي ��دان ال �ن �ب��ات��ات.
بعد ذل��ك نجلس لنستمتع بالوجبة
ال �ت��ي ص�ن�ع�ن��اه��ا ألن�ف�س�ن��ا بأنفسنا
والتي أخذنا كل موادها وأدواتها من
أبنود ،من طبيعتها التي لم نكن إال
جزءا منها».
ويتذكر األبنودي« :حين انتقلت مع
ً
أسرتي طفال من أبنود لإلقامة في قنا،
المدينة الكبيرة والمحافظة العريقة،
ظللت  -كأنني أب�ح��ث ع��ن أب�ن��ود في
ق�ن��ا  -أم� ��ارس ك��ل أل�ع��اب��ي األب�ن��ودي��ة
وم ��ا أس�ت�ط�ي��ع م��ن ت�ف��اص�ي��ل ح�ي��ات��ي
هناك ومنها «صيد العصافير» الذي
رحت أمارسه  -بالجملة  -في الحجرة
التي خصصتها أمي لتربية الدواجن
وال�ت��ي اكتشفت أن العصافير تدخل
م ��ن ن��اف��ذت �ه��ا ب��ال �ع �ش��رات ف��اب�ت �ك��رت
طريقة أغلق بها النافذة بعد تجمع
عدد معقول من العصافير ،ثم أدخل
الحجرة ألنهكها من الطيران العبثي
ب��دف�ع�ه��ا إل ��ى م �ح��اول��ة ال� �ف ��رار ،حتى
إذا استبد بها التعب وال�ي��أس رحت
أم�س�ك�ه��ا وأك� ��رر األم ��ر ل�ي�ص�ب��ح معي
عشرات العصافير التي تصبح بعد
هذا وجبة شهية».
النيل وأسماكه
ي�ض�ي��ف األب � �ن ��ودي« :ف ��ي ك�ث�ي��ر من
األي��ام كنا نذهب إلى الحقول بال زاد
إال «ال �ب �ت��او» ،ذل ��ك ال�خ�ب��ز الصعيدي
عن جد
بسيط ..وأمير
غني ..وفقير
قلبه ف لحظة حجر..
وف نفس اللحظة حرير
قضى نص حياته وس��ط القنايات
والطين
والنص التاني..
ب �ي �ل �ع��ب «س �ي �ج��ة» أو ي �ت �ف��رج واال
يغني في االفراح
ُ
أو ينعس تحت كافورة في الضهر
األبنودي ـ أحمد سماعين
أنا طبعا مش باوعظ..
أنا باتكلم عن عصفور إنسان..
يعرف ان الجرن عرق..
فيغني لألجران..
اللي حصدها اإلنسان..

ال �ج��اف ال �ق��اس��ي ف �ه��ل ن��أك��ل ال �ب �ت��اوة
ون�ك�ت�ف��ي ب �ه��ا؟ ط�ب�ع��ا ك�ل�ا ،ل �ه��ذا ك��ان
ع�ل�ي�ن��ا إن ل��م ن�ج��د إدام� ��ا م�م��ا تنبته
األرض أن ن� � �ص� � �ط � ��اده م� � ��ن ال� �ج ��و
«العصافير» ،أو نبحث عنه في الماء
«السمك» .كنا نصطاد لنشبع جوعنا.
لم يكن األمر هواية وال مسابقة ومع
ه ��ذا ك ��ان ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ت�ع�ل��م ك��ل ف�ن��ون
الصيد وحيله لننتصر في المعركة
ال�ت��ي ت ��دور بيننا  -ن�ح��ن مخلوقات
البر  -وبين األسماك ،الكائنات المائية
التي ك��ان علينا أن نغريها بما يسد
ج��وع �ه��ا ق �ب��ل أن ن�ن�ج��ح ف ��ي ال�ق�ب��ض
عليها ونسد بها جوعنا نحن.
ك �ن��ا  -ط�ب�ع��ا  -ن �ص �ط��اد ب��ال�س�ن��ارة
ال� �ت ��ي ك �ن ��ا ن �ص �ن �ع �ه��ا ك �ك ��ل أدوات � �ن� ��ا
بأيدينا والمسألة بسيطة :ع��ود من
أعواد الذرة ،نربط في مقدمته خيطا
ي �ت �ن��اس��ب ط��ول��ه وع �م��ق ال� �م ��اء ال ��ذي
س �ن �ص�ط��اد ف �ي��ه .وف ��ي ط ��رف ال�خ�ي��ط
نربط السنارة الحديدية المعقوفة.
بعد أن نجمع قدرا من دي��دان األرض
بالحفر في أي مكان ظليل رطب كان
ع�ل�ي�ن��ا أن ن �خ �ت��ار ال �م �ك��ان ال�م�ن��اس��ب
للصيد ف��األم��اك��ن ليست كلها س��واء
من حيث وفرة السمك.
يضيف« :للصيد فنونه وتقاليده
وأخالقياته ،وأول من علمني قواعد
الصيد هو محمد مصطفى ابن عمي
الذي جسدت شخصيته بعد ذلك في
ال��رواي��ة ال�ش�ع��ري��ة «أح �م��د سماعين».
وم � ��ن أخ�ل�اق� �ي ��ات ال �ص �ي ��د أال ت�ن�ظ��ر
إل ��ى م��ا وه �ب��ه ال �ل��ه ل �ج��ارك ،أن تعلم
أن ال �م �س��أل��ة ك�ل�ه��ا ه ��ي رزق يقسمه
الله .وأيضا أال تحاول أب��دا اإلمساك
بسمكة أفلتت منك وعادت إلى النهر،
إذ ق��د ت��دف��ع ال�ث�م��ن م��ن ب�ل��ل مالبسك
وضياع سنارتك وضياع السمك الذي
سبق أن اص�ط��دت��ه ورب�م��ا ك��ان الثمن
حياتك نفسها إذا ج��رف��ك النهر ولم
يكن إلى جوارك من ينقذك».
يتابع األب�ن��ودي« :بعد سنوات من
ممارسة الصيد ـ الذي أحن إليه كلما
مررت إلى جوار ترعة أو أحد تفرعات
ال �ن �ي��ل ـ ت �ك��ون��ت ل � � ّ
�دي خ �ب ��رة ك��اف�ي��ة
ب�ط�ب�ي�ع��ة ك��ل س�م�ك��ة ،ب�ط��ري�ق�ت�ه��ا في
االقتراب من السنارة وسلوكها بعد
ال��وق��وع ف��ي أس��ره��ا وكيفية التعامل
معها بعد خروجها من الماء .هناك
«اللبس» وهو سمكة يختلط لحمها
ب �ش��وك �ه��ا ك��أن �م��ا ع �ج��ن ب ��ه وس �م �ك��ة
«الرعاد» التي تمثل مشكلة حين تقع
في السنارة ألنها قبيحة الشكل بال
قيمة وال تؤكل ،ثم إنها تصدر شحنة
كهربائية تجعل من يلمسها يرتعد،
ل �ه��ذا ي �ج��ب إخ ��راج �ه ��ا م ��ن ال �س �ن��ارة
بحذر بعد لفها بقطعة قماش وإياك
أن تلمسها وإي� ��اك أي �ض��ا أن تنجح
ه��ي ف��ي ل�م�س��ك .ه�ن��اك أي�ض��ا أس�م��اك
«الكالب» و«الصير» ولكل نوع مذاقه
ال ��ذي ي � ��راودك وأن ��ت ج��ائ��ع فتتمنى
ال �ح �ص��ول ع �ل �ي��ه .أم ��ا أك �ث��ر األس �م��اك
غ� �ب ��اء ف� �ه ��و «ال� �ب� �ل� �ط ��ي» ال � � ��ذي ي�ب�ل��ع

ُ
«ال ��ط �ع ��م» غ �ي��ر م�ن�ت�ب��ه إل ��ى ال �س �ن��ارة
ال �ت��ي ي�ش�ع��ر ب�ح��دي��ده��ا وق ��د اخ�ت��رق
فمه فيندفع إلى األسفل بكامل قوته
وح�ي��ن ن��رى س�ن��ارت�ن��ا ت�غ�ط��س بقوة
وس ��رع ��ة ،ن �ع��رف أن س �م �ك��ة «ب �ل �ط��ي»
ع �ل �ق��ت ب �ه��ا .أم� ��ا س �م �ك��ة «ال �ق��رم��وط»
فهي ماكرة تقترب من السنارة بحذر
وتأكل الطعم من ناحية طرفها غير
ال� �م ��دب ��ب .ت �ق �ض��م ال �ق �ض �م��ة وت �ه��رب
وتعود لتأخذ غيرها .يحتاج صيدها
إلى بال طويل وتمرس .ومن األسماك
الماكرة أيضا سمكة «القرقار» التي ال

مع محمود درويش

إذ كان الملح فصوصا
علينا أن نحتال على
سحقها بوضعها
بين طيات مالبسنا
وطحنها بأضراسنا
حتى تتفتت!

كنا نصطاد لنشبع
جوعنا .لم يكن األمر
هواية وال مسابقة
ومع هذا كان علينا أن
نتعلم كل فنون الصيد
وحيله لننتصر في
المعركة التي تدور
بيننا

تنبسط ال�ن��اس ..تبتسم ..تضحك
ويقول الواحد:
نفسي ازرع مليون فدان
ينزل في الميه الساقعة لحد الركبة
تحت شادوف..
ويغني معايا واتعلم منه أغانيه
عن زارع معروف بتخونه ظروف
وع��ن الطير اللي بعد م��ا بيلوف..
بيلوف..
وع � ��ن ال �ج �م��ل ال� �ح � َّ�م ��ال وال� �ج � َّ�م ��ال
العلة
أتعلم منه وأغني معاه..
األرض تفيض حب وغلة
ِّ
أسليه
واتسلى
األبنودي ـ من عصفور الريف/بعد
التحية والسالم
األبنودي  -أحمد سماعين

االبنودي يغني

تكتفي ب��ال�ق�ض��م ب�ع�ي��دا ع��ن «س�ل�اح»
ال� �س� �ن ��ارة ،ل �ك �ن �ه��ا ـ ب� �ه ��دوء ـ ت�م�س��ك
ال �ط �ع��م م ��ن ط ��رف ��ه وت � �ح� ��اول س�ح�ب��ه
خ� ��ارج ال �س �ن��ارة ورب �م ��ا ن�ج�ح��ت في
اإلفالت بغنيمتها مرة ومرات ،تاركة
للصياد الخيبة وال�س�ن��ارة الفارغة.
لذلك نفرح جدا حين تخرج سنارتنا
محملة ب��واح��دة م��ن أس �م��اك ال�ق��رق��ار
ال�ت��ي ال تكتفي باالنتفاض محاولة
إف �ل��ات ال� �س� �ن ��ارة ب ��ل ت� �ص ��در ص��وت��ا
كأنها تبكي م��ن األل��م أو ت�ن��وح على
م�ص�ي��ره��ا ،أو ك��أن�ه��ا ت�ع�ل��ن ان�ت�ص��ار
ال� �ص� �ي ��اد ع �ل �ي �ه��ا م � �ق� � ّ�رة ب �م �ه��ارت��ه.
و«ال� �ق ��رق ��ار» ه ��ي ال �س �م �ك��ة ال��وح �ي��دة
التي يمكن أن تسمع صوتها ،صوت
ف��ري��د م��ن ن��وع��ه اس�ت�ع��ان ب��ه أج��دادن��ا
ال�ش�ع��راء الشعبيون وه��م يصوغون
م �ل �ح �م��ة ال � �ع ��رب ال� �خ ��ال ��دة «ال �س �ي��رة
ال �ه�ل�ال �ي ��ة» .اس �ت �ع��ان��وا ب ��ه ل�ي�ص�ف��وا
ح ��ذاء األم �ي��رة جميلة ج�م�ي�لات بني
هالل «الجازية» وكان حذاؤها يصدر
صوتا موسيقيا وهي تمشي .تقول
الهاللية عن الجازية:
البسة توب
شمني وارخيني
َّ
وحلق واظبط من قدام
البسة جزمة بمزيكة

عما تصرخ (تصرخ باستمرار)
شكل القرقار».
اللعب بـ«العافية»
لم يكن األمر عناء كله ،إذ كان أطفال
أبنود يعرفون اللعب أيضا ،بل كانوا
يبتكرون أل�ع��اب�ه��م ،لكن ـ وك�م��ا يقول
األب �ن��ودي« :ك��ان خ��روج�ن��ا للعمل هو
القاعدة التي ال تحتاج إلى اتفاق وال
إل ��ى م��وع��د .ن �ن��ام ون �ح��ن ن �ع��رف أن�ن��ا
سنصحو صباحا ونتجه إلى مراعينا
أو إل��ى ح�ق��ول�ن��ا ون �ع��رف م��ن سيكون
م�ع�ن��ا وم ��ن س�ي�غ�ي��ب ،أم ��ا ال�ل�ع��ب فهو
الذي كان يحتاج إلى اتفاق»!
ي�ض�ي��ف« :ح�ي��ن ك�ن��ا ن�لاح��ظ اكتمال
ال �ب ��در ون �ح��ن ف ��ي ط��ري��ق ال� �ع ��ودة من
المرعى ،كنا نتفق على الخروج الليلة
للعب .في الوقت نفسه كنا نعرف كم
بلغ بنا الجهد وأن البعض سيفضل
ال�ن��وم وال��راح��ة اس�ت�ع��دادا لرحلة الغد
ال� �م� �ج� �ه ��دة ،أو أن ال� �ك� �ب ��ار ي �م �ك��ن أن
ي�م�ن�ع��وا ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر م��ن ال �خ��روج،
ل��ذا ك�ن��ا نتعاهد ون�ق�س��م ع�ل��ى ال��وف��اء
ب��ال �م��وع��د ال �م �ض��روب ل�ل�ع��ب ف ��ي ليل
«الصعيد» المظلم إال من ض��وء القمر
ال��ذي تسعى تحت جنحه ال �ه��وام من
ع� �ق ��ارب وث �ع��اب �ي��ن م�خ�ت�ل�ف��ة األش �ك��ال
واألحجام ،لذلك كان الكبار يمنعوننا
م��ن ال �خ��روج وك �ن��ا ن�ت�س�ل��ل ل�م�م��ارس��ة
طفولتنا واثقين من معرفتنا بكيفية
التعامل مع هذه الهوام».
ً
ي�م�ض��ي األب �ن��ودي م �ت��ذك��را« :ي��ذه��ب
م��ن نجح ف��ي التسلل منا إل��ى المكان
ال�م�ت�ف��ق عليه وب�ع��د أن يلتئم عقدنا
ن � �ش� ��رع ف � ��ي «اب� � � �ت � � ��زاز» م � ��ن ف� �ش ��ل ف��ي
التسلل مثلنا أو تكاسل مفضال النوم
وال� ��راح� ��ة .ه �ك��ذا «ن� �س ��رح» ف ��ي دروب
«أب �ن��ود» م��رددي��ن أغنيتنا المستفزة
المخيفة:
إل (الذي) ما طالع يلعب يلعب
دقته (لدغته) حية وعقرب
عقربين ..بالصي
واحدة تقول يا راسي
ذنب الفار
حدا (عند) العطار
خضرا طرية
يا ملوخية
و«ب�لاص��ي» أي م��ن «ج�ب��ل ال�ب�لاص»،
ذلك الجبل ذو العقارب الرهيبة التي
ت �ع �ي��ش ف ��ي أرض� � ��ه ال �م��ال �ح��ة وال � ��ذي
ي��أت��ون منه بالطين ال��ذي تصنع منه
«البالليص» أي الجرار الفخارية .وال
ت�س��ل ع��ن ع�لاق��ة ال�م�ل��وخ�ي��ة ال�خ�ض��راء
ال �ط��ري��ة ب��ال �م��وض��وع ف �ه��ي س��ري��ال�ي��ة
األط �ف��ال! .ك�ن��ا ن�س�ت��درج ال�ط�ف��ول��ة في
نفوس بعضنا البعض ونحثها على
ال � �خ� ��روج .ك �ن��ا ن �ف��رض ع �ل��ى رف��اق �ن��ا
 الذين بذهبون طوعا إل��ى العمل -أن ي �خ ��رج ��وا ل �ل �ع��ب ون� �ه ��دده ��م ،ه��م
اآلمنون في دورهم وتحت أغطيتهم،
بما ي�ه��ددن��ا نحن ف��ي ال��واق��ع :الحية
والعقرب!

عبد الرحمن األبنودي
مدين للقاهرة ألنها
جعلته يطل من جديد
على أبنود!

من التاريخ

 VIIتوابل ةديرجلا

•

www.aljarida.com

العدد  / 91الجمعة  14سبتمبر 2007م  2 /رمضان 1428هـ

شخصيات

مخطوطات مصورة

حمزة نامة ...ملحمة شعرية عن سيد شهداء الجنة
القاهرة ـ د .أحمد الصاوي

يحتل فن التصوير مكانة هامة في
تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية
وعلى عكس ما يتردد عن انصراف
المسلمين والعرب عن ممارسة
هذا الفن ،فإن الواقع التاريخي
يؤكد أنهم لم يتخلفوا عن اللحاق
بركب اإلبداع في هذا الفرع المهم
من مجاالت الفنون التشكيلية
طوال الحقب اإلسالمية ،ومنح
العرب فن التصوير اإلسالمي
مدرسته التصويرية األولى التي
تعرف في مؤلفات تاريخ الفن
باسم «المدرسة العربية» ،وتعد
المخطوطات المزودة بتصاوير
أنتجت وفقًا لتقاليد المدرسة
ً
العربية دليال ناصعًا على ذلك.
وفي هذه الحلقات ندخل إلى
أعماق التاريخ من صفحات أشهر
المخطوطات.

حمزة بن عبد المطلب
 ...أسد الله
القاهرة – ةديرجلا

احتلت شخصية حمزة بن عبد
املطلب عم الرسول صلى الله عليه
وسلم مكانة خاصة لدى املسلمني
منذ صدر اإلسالم ،وكانت شجاعته
وبسالته في القتال مضرب األمثال،
الس �ي �م��ا ب �ع��د واق� �ع ��ة اس �ت �ش �ه��اده
ف��ي م��وق�ع��ة أح ��د وق �ي��ام ه�ن��د بنت
عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان
بمضغ كبده تشفيًا ممن قتل أخيها
صخر .وال يمكن إغفال أن االحتفاء
بسيرة حمزة بن عبد املطلب -رضي
الله عنه -قد اتخذ في إيران والشرق
اآلس�ي��وي بعامة صبغة سياسية
على خلفية العداء لألمويني ،إذ رغم
إس�ل�ام ه�ن��د وب�ق�ي��ة ال�ب�ي��ت األم��وي
طفق معاوية يعرف لدى املسلمني
امل �ن��اوئ�ين ل�ن�ف��وذه ب��اس��م اب��ن آكلة
األكباد.
وفي األدب الفارسي ظهرت قصة
ح� �م ��زة ن ��ام ��ة ع �ل��ى ه �ي �ئ��ة م�ل�ح�م��ة
ش�ع��ري��ة تحكي ع��ن ب �ط��والت سيد
شهداء الجنة ولكنها في واقع األمر
لم تكتف باألحداث التاريخية التي
وقعت حتى استشهاده في غزوة
أحد ،وإنما راحت تضيف قصصًا
وأح � ��داث � ��ًا ذات ط ��اب ��ع أس� �ط ��وري
وخرافي حتى ليعد حمزة في هذه
امل�ل�اح��م ب�ط�لا ش�ع�ب�ي��ا ان�ب�ع��ث من
رحم األساطير اآلسيوية املشوقة
ب �م��ا ف �ي �ه��ا م ��ن م� �ع ��ارك م ��ع ال �ج��ن
والعفاريت.
وف ��ي ب�ل�اط م �غ��ول ال �ه �ن��د ،حيث
استخدمت الفارسية لغة رسمية
وأدب �ي��ة ،أع�ج��ب اإلم�ب��راط��ور جالل
ال��دي��ن أك�ب��ر «ب�ح�م��زة ن��ام��ة» ورآه��ا
بطابعها األس �ط��وري م��ن مفردات
جهوده لنشر ديانته التي ابتكرها
ت�ح��ت اس ��م «دي ��ن إل �ه��ي» للتقريب
بني األديان واملذاهب املنتشرة في
شبه ال�ق��ارة الهندية ،خاصة أنها
كانت تتمثل في الحكايات الشعبية
املعروفة هناك.
وأم ��ر اإلم �ب��راط��ور «أك �ب��ر» بعمل
ن �س �خ��ة م �ل �ك �ي��ة م� ��ن ح � �م ��زة ن��ام��ة
ليطالعها هو ورواد بالطه ،وحسب
رواي��ة أورده��ا أب��و الفضل صديق
أك�ب��ر ومستشاره ونديمه امل�ق��رب،
فإن هذه النسخة التي عملت ألكبر
ف ��ي ح �ي��ات��ه ك ��ان ��ت ت �ح �ت��وي ع�ل��ى
 1400ت�ص��وي��رة م�ل��ون��ة ،ول��ذا تعد
ه ��ذه امل �خ �ط��وط��ة م ��ن ح �م��زة ن��ام��ة
أض� �خ ��م م � �ش ��روع ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه ف��ي
تاريخ الحضارة اإلسالمية إلنجاز
م �خ �ط��وط واح � � ��د ،وق � ��د اس �ت �خ��دم
ال� �ق� �م ��اش ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ص� ��ور ال �ت��ي
ألصقت على أوراق املخطوط.
أما املصوران املسؤوالن عن هذا
ال �ع �م��ل ال �ه��ائ��ل ف �ق��د ك� ��ان امل �ص��ور
«م �ي��رس �ي��د ع �ل��ي» وامل� �ص ��ور «ع�ب��د
ال� �ص� �م ��د» وك�ل�اه� �م ��ا م� ��ن رس ��ام ��ي
ال �ب�ل�اط ال �ص �ف��وي ف��ي ع�ه��د ال�ش��اه
طهماسب ،وق��د هجرا إي��ران عقب
ف� �ت ��ور ح� �م ��اس ال � �ش ��اه ل�ل�ت�ص��وي��ر
والتحقا باملرسم اإلمبراطوري في
بالط أجرا.
وق��د ل�ع��ب ه ��ذان امل �ص��وران دورًا
أساسيًا في وضع التقاليد األولى
ملدرسة التصوير اإلسالمي بالهند
وال � �ت� ��ي ج �م �ع��ت ف� ��ي رش� ��اق� ��ة ب�ين
االت� �ج ��اه ��ات ال �ص �ف��وي��ة اإلي��ران �ي��ة
واملغولية الهندية.
و ك��ان حرصهما على كبر حجم
ا ل� �ت� �ص ��او ي ��ر ( 65س � ��م ×  50س��م
ت �ق��ري �ب��ًا) م �م��ا ي �س �ت��دل ب��ه ع �ل��ى أن
رواد بالط أكبر كان بإمكانهم رؤية
التصاوير وهم جلوس على مقربة
من اإلمبراطور.
وم � ��ن ت� �ص ��اوي ��ر ه � ��ذا امل �خ �ط��وط
واح� � ��دة ت��وض��ح إح � ��دى ال�ق�ص��ص
األس �ط ��وري ��ة ال � � ��واردة ف ��ي ملحمة
حمزة نامة وهي واقعة هروبه من
سجن في معسكر القوقاز.
وي �ب��دو ح�م��زة ف��ي ه��ذه ال�ص��ورة

حمزة يصارع العفاريت

م �س �ت��ري �ح��ًا ف� ��ي ه � � ��ودج ت �ح��رس��ه
سخرة
كائنات خرافية وعفاريت ُم َّ
ل��ه وق ��د ح �م��ل ال� �ه ��ودج ب �ع �ي �دًا عن
م �ع �ت �ق �ل �ي��ه .وامل � �ن � �ظ ��ر ع� � �ب � ��ارة ع��ن
خليط من األلوان الزاهية النابضة
بالحياة والحركة الواقعية واملالمح

الكئيبة إلى حد ما.
وت�م�ث��ل ال �ك��ائ �ن��ات ال �خ��راف �ي��ة في
ه � ��ذه ال� �ت� �ص ��وي ��رة م ��زي �ج ��ًا م �ث �ي �رًا
م��ن ا ل�ت�خ�ي�لات الشعبية املرتبطة
باإلسالم وكذا باألساطير اآلسيوية
القديمة .ف��إل��ى ج��ان��ب ص��ور تمثل

حمزة يهرب من السجن

املالئكة املجنحني نجد استعراضًا
شامال ألصناف الجن والعفاريت
ً
ال �ت��ي ط��امل��ا ت �ح��دث��ت ع��ن ق��درات �ه��ا
ومواصفاتها األساطير اآلسيوية.
إن م �ق��ارن��ة بسيطة ب�ين ت�ص��اوي��ر
الجن هنا وب�ين تلك التي سجلها
امل �ص��ور اإلي �ف��وري ال�ت��رك��ي محمد
سياه قلم قبل عهد أباطرة املغول
بقليل تكشف عن أن هذه الصور لم
تكن من ابتداع املصورين بقدر ما
كانت استجابة أو صدى لحكايات
سائدة في جوف آسيا.
ون� ��رى ف��ي ه ��ذه ال� �ص ��ورة أل��وان��ًا
مختلفة للجن والعفاريت فمنهم
ال �ج��ن األح �م��ر واألخ �ض��ر واألزرق
وبعضهم م��ر ق��ط كالفهد ولكنهم
يتفقون في أن لهم أجسادًا آدمية
ورؤوس ح �ي��وا ن��ات مختلفة ذات
قرون وأن ألرجلهم مخالب.
ومن تصاوير هذا املخطوط الذي
أنجزت تصاويره نحو عام 973هـ
(1565م) تصويره إلحدى مغامرات
حمزة في القوقاز أو الحبشة وهي
تمثله يصارع العفاريت.
ورغ � � � � � ��م ص� � �غ � ��ر ح� � �ج � ��م األم� � �ي � ��ر
ح �م ��زة ق �ي��اس��ًا إل� ��ى خ �ص��وم��ه م��ن
ال �ع �ف��اري��ت ف� ��إن ال� �ص ��ورة ت��وض��ح
ثباته وشجاعته و ن�ج��ا ح��ه أيضًا
في إصابة أحدهم بينما يتصدى
آلخرين يحتالن مقدمة الصورة.
ويواجه حمزة بخنجر صغير في
يده عفريتًا هائل الحجم له جسد
آدم ��ي مغطى بالشعر وألص��اب�ع��ه
مخالب كتلك التي للكواسر ،وقد
لون جسده بلون أزرق خفيف مع
بعض البؤر الحمراء بينما يخرج
له ذيل من أسفل املئزر األحمر الذي
ي��رت��دي��ه .ول �ه��ذا ال�ع�ف��ري��ت اللطيف
رأس ح� �ي ��وان ون � ��اب ب � ��ارز بينما

ذاكرة

ي�ت�ط��اي��ر ال �ش��رر األح �م��ر م��ن عينه
وهو يحاول أن يصيب األمير حمزة
بترس ل��ه سلسلة حديدية يمسك
بها ولم يفت املصور وهو ميرسيد
ع� �ل ��ى أن ي� �ق ��وم ب ��زخ ��رف ��ة ال� �ت ��رس
ببعض الزخارف الهندسية.
وت� � �ب � ��دو ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع� �ف ��ري ��ت ه �ن��ا
مختلفة بعض ال�ش��يء ع��ن أق��ران��ه
فهو بال أنياب وله وجه آدم��ي مع
ق � ��رون خ �ل��ف ال� � ��رأس ،وق ��د ح��رص
امل �ص��ور ع �ل��ى ت��أك�ي��د اق �ت��راب��ه من
امل � � ��وت وف � �ق� ��دان� ��ه ق � � ��واه ال� �خ ��ارق ��ة
بتلوين الشرر املنبعث من عينيه
بلون أصفر داكن عوضًا عن اللون
األحمر.
ومهما يكن من أمر ،فإن مخطوط
ح� �م ��زة ن ��ام ��ة ي �ب �ق��ى ش ��اه� �دًا ع�ل��ى
عناية أباطرة املغول بفنون الكتاب
وع�ن��اي�ت�ه��م ب��رع��اي��ة ال �ف��ن الجميل
وال �ف �ن��ان�ين ح �ت��ى أص �ب��ح ب�لاط�ه��م
ف� ��ي أج� � ��را وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ح��واض��ر
الهندستان قبلة للفنانني م��ن كل
حدب وصوب.

ذات صباح خرج حمزة بن عبد املطلب كعادته ،وعند الكعبة وجد
نفرًا من أشراف ُقريش وسادتها ،فجلس معهم ،يستمع ملا يقولون،
مرة رآهم حمزة يستحوذ عليهم
وكانوا يتحدثون عن محمد ...وألول ّ
القلق من دعوة ابن أخيه ...وتظهر في أحاديثهم عنه نبرة الحقد،
والغيظ واملرارة.
لقد ك��ان��وا م��ن قبل ال ي�ب��ال��ون ،أو ه��م يتظاهرون بعدم االك�ت��راث
وال�ل�ام �ب��االة ،أم��ا ال �ي��وم ،ف��وج��وه�ه��م ت�م��وج م��وج��ا ب��ال�ق�ل��ق ،وال �ه� ّ�م،
والرغبة في االفتراس.
وضحك حمزة من أحاديثهم طويال ...ورماهم باملبالغة ،وسوء
التقدير.
وعقب أبو جهل مؤكدا لجلسائه أن حمزة أكثر االنس علما بخطر
يهون األمر حتى تنام ُقريش ،ثم
ما يدعو اليه محمد ،لكنه يريد أن ّ
تصبح يوما وقد ساء صاحبها ،وظهر أمر ابن أخيه عليها.
ويتوعدون ...وحمزة يبتسم تارة،
ومضوا في حديثهم يزمجرون،
ّ
ويمتعض أخرى ،وحني انفض الجميع وذهب كل الى سبيله ،كان
حمزة ُمثقل الرأس بأفكار جديدة ،وخواطر جديدة .راح يستقبل بها
أمر ابن أخيه ،ويناقشه مع نفسه من جديد!!...
فحمزة خير من ع��رف محمدا ،منذ طفولته الباكرة ،ال��ى شبابه
الطاهر ،الى رجولته األمينة السامقة.
وعندما جاءته خادمة لعبد الله بن جدعان تخبره بأذى ابو جهل
ملحمد ،لم يتمالك نفسة وبلغ الكعبة ،حتى أبصر أبا جهل في فنائها
يتوسط نفرًا من سادة قريش.
استل قوسه وهوى
تقدم حمزة من أبي جهل ،ثم
ّ
وفي هدوء رهيبّ ،
فشجه وأدماه ،وقبل أن يفيق الجالسون من
به على رأس أبي جهل
ّ
الدهشة ،صاح حمزة في أبي جهل:
علي
فرد ذلك ّ
« أتشتم محمدا ،وأنا على دينه أقول ما يقول..؟! اال ّ
ان استطعت».
أول سرية خرج فيها املسلمون للقاء عدو ،كان أميرها حمزة،
وأول راي��ة عقدها رس��ول ال�ل��ه ،صلى ال�ل��ه عليه وس�ل��م ،ألح��د من
املسلمني كانت لحمزة.
ويوم التقى الجمعان في غزوة بدر ،كان أسد الله ورسوله هناك
يصنع األعاجيب!...
وج��اء ت غ��زوة ُأ ُح��د ،حيث خرجت قريش عن بكرة أبيها ،ومعها
حلفاؤها من قبائل العرب ،وبقيادة أبي سفيان مرة أخرى.
وك ��ان زع �م��اء ق��ري��ش ي �ه��دف��ون ف��ي م�ع��رك�ت�ه��م ال �ج��دي��دة ه ��ذه ال��ى
رجلني اثنني :ال��رس��ول ،صلى الله عليه وسلم ،وحمزة رض��ي الله
عنه وأرضاه ...الذي كان يسمع أحاديثهم ومؤامراتهم قبل الخروج
الى الحرب ،يرى كيف كان حمزة بعد الرسول بيت القصيد وهدف
املعركة.
ولقد اختاروا قبل الخروج ،الرجل الذي وكلوا اليه أمر حمزة ،وهو
عبد حبشي ،كان ذا مهارة خارقة في قذف الحربة ،جعلوا كل دوره
ويصوب اليه ضربة قاتلة من رمحه،
يتصيد حمزة
في املعركة أن
ّ
ّ
وحذروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر ،مهما يكن مصير
املعركة واتجاه القتال.
حريته ...فقد كان الرجل واسمه
ووع��دوه بثمن غال ٍ وعظيم هو ّ
وحشي عبدا لجبير ب��ن مطعم ...وك��ان ع��م جبير ق��د لقي مصرعه
يوم بدر فقال له جبير :اخرج مع الناس وان أنت قتلت حمزة فأنت
عتيق !!..ثم أحالوه ال��ى هند بنت عتبة زوج��ة أب��ي سفيان لتزيده
تحريضا ودفعا الى الهدف الذي يريدون ...وكانت هند قد فقدت في
معركة بدر أباها ،وعمها ،وأخاها ،وابنها ،وقيل لها ان حمزة هو
الذي قتل بعض هؤالء ،وأجهز على البعض اآلخر.
ووعدته ان هو نجح في قتل حمزة بأثمن ما تملك املرأة من متاع
وزي �ن��ة ،فلقد أم�س�ك��ت بأناملها ال�ح��اق��دة ق��رط�ه��ا ال�ل��ؤل��ؤي الثمني
وق�لائ��ده��ا الذهبية ال�ت��ي ت��زدح��م ح��ول عنقها ،ث��م ق��ال��ت وعيناها
تحدقان في وحشي :كل هذا لك ،إن قتلت حمزة!!..
ّ
والتقى الجيشان .وت��وس��ط حمزة أرض امل��وت وال�ق�ت��ال ،مرتديا
يزين بها
تعود أن ّ
لباس الحرب ،وعلى ص��دره ريشة النعام التي ّ
صدره في القتال.
وراح يصول ويجول ،ال يريد رأسا اال قطعه بسيفه ،ومضى يضرب
في ا ُملشركني ،وكأن املنايا طوع أمره ،يقذف بها من يشاء فتصيبه
في صميمه!
وص��ال املسلمون جميعا حتى ق��ارب��وا النصر ال�ح��اس��م ...وحتى
أخذت فلول قريش تنسحب مذعورة هاربة ...ولوال أن ترك الرماة
مكانهم فوق الجبل ،ونزلوا الى أرض املعركة ليجمعوا غنائم العدو
املهزوم ...لوال تركهم مكانهم وفتحهم الثغرة الواسعة لفرسان قريش،
لكانت غزوة ُأ ُحد مقبرة لقريش كلها ،رجالها ،ونسائها بل وخيلها
وإبلها ،وأثناء املعركة كان وحشي يتحني الفرصة إلطالق سهمه
على حمزة حتى نجح في تسديد السهم إليه.
هكذا سقط أسد الله ورسوله ،شهيدًا مجيدًا!!..
مدويًا كذلك.
مدوية ،كان موته ّ
وكما كانت حياته ّ
لقد أم��رت هند بنت عتبة زوج��ة أب��ي سفيان ...أم��رت وحشيا أن
يأتيها بكبد حمزة ...واستجاب الحبشي لهذه الرغبة املسعورة...
وعندما عاد بها الى هند كان يناولها الكبد بيمناه ،ويتلقى منها
قرطها وقالئدها بيسراه ،مكافأة له على انجاز مهمته.
ومضغت هند بنت عتبة الذي صرعه املسلمون في بدر ،وزوجة
أبي سفيان قائد جيوش الشرك الوثنية ،مضغت كبد حمزة ،راجية
أن تشفي تلك الحماقة حقدها وغلها .ولكن الكبد استعصت على
أنيابها ،وأعجزتها أن تسيغها ،فأخرجتها من فمها.
وانتهت املعركة وأكرم الله حمزة بالشهادة ،كما كرمه مرة أخرى
بأن جعل من مصرعه فرصة لدرس عظيم يحمي العدالة الى األبد،
ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واجبا وفرضا.

من قديم الصور

المسحراتي
السعي للصوم ...خير من النوم...
اصح يا نايم رمضان كريم ...كلمات
ي � �ن ��ادي ب �ه��ا امل� �س� �ح ��رات ��ي وت �ت �ك��رر
معانيها في كل البلدان اإلسالمية
وص � � � ��ار م� �ع� �ه ��ا امل � �س � �ح� ��رات� ��ي أح ��د
الطقوس الرمضانية الشهيرة.
وي � �ج � �م� ��ع ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون ع � �ل� ��ى أن
�لا ج��دي �دًا في
امل�س�ح��رات��ي ل�ي��س ع �م ً
عصرنا بل هو عمل جاء مع اإلسالم
وي � ��رون أن اذان ب�ل�ال ك ��ان ب�م�ن��زل��ة
اإلع� �ل��ام ب��وق��ت ال �س �ح��ور ف ��ي شهر
رمضان ،ويعد بالل أول مسحراتي
في اإلس�لام ،بينما يقول املؤرخون
إن � ��ه مل� ��ا ج � ��اء إل � ��ى م �ص ��ر ع �ت �ب��ة ب��ن
إس� �ح ��اق وال� �ي ��ا م ��ن ِق� �ب ��ل ال�خ�ل�ي�ف��ة
ال �ع �ب��اس��ي امل �ن�ت�ص��ر ب��ال �ل��ه ق ��ام هو
بالتسحير س��ائ��را ع�ل��ى ق��دم�ي��ه من
مدينة العسكر في الفسطاط حتى
جامع عمرو ب��ن ال�ع��اص وك��ان ذلك
سنة  238هـ.
وف� � ��ي ال� �ع� �ص ��ر ال� �ف ��اط� �م ��ي أص� ��در
الحاكم بأمر الله الفاطمي أمرا بأن
�اس م �ب� ِّ�ك��ري��ن ب �ع��د ص�لاة
ي �ن��ام ال� �ن � ُ
التراويح ،وكان جنود الحاكم يمرون
ليوقظوا
يدقون األبواب ِ
على البيوت ُّ
النائمني للسحور ،ومع مرور األيام

رجال للقيام بمهمة
عي أولو األمر
ً
نَّ
املسحراتي كان ينادي« :يا أهل الله،
ويدق على أبواب
تسحروا»،
قوموا
ُّ
َّ
البيوت بعصا كان يحملها في يده
�دق
ت �ط� َّ�ورت م��ع األي� ��ام إل ��ى ط�ب�ل��ة ي� ُّ
منتظمة.
دقات
عليها
ٌ
ٌ
وقد عرف العصر العباسي التغني
شعر
بشعر «القوما» للتسحر ،وهو
ٌ
ش�ع�ب� ٌّ�ي ل��ه وزن� ��ان م�خ�ت�ل�ف��ان ،األول
مركب من أربعة أقفال :ثالثة متوازية
ف��ي ال ��وزن وال�ق��اف�ي��ة ،وال��راب��ع أط��ول
مهمل بغير قافية،
منها وزنا ،وهو
ٌ
وغ�ل��ب عليه اس��م (ال�ق��وم��ا) م��ن قول
املغنني لبعض« :نياما قوم...
بعض ِّ
ق��وم��ا ل�ل�س�ح��ور ،أو ق��وم��ا للتسحر
قوما» ،واخترع هذا الشعر بغدادي
ُي��د ع��ى أ ب��و نقطة للخليفة الناصر
لدين الله العباسي ،وأعجب الخليفة
به وطرب الستماعه ،وكافأ أبا نقطة
بإجراء عطاء سنوي عليه ،وتطور
التسحير ف�ك��ان أ ه��ل مصر أول َمن
اب� �ت� �ك ��روا «ال� � �ب � ��ازة» م ��ع األن ��اش� �ي ��د،
�اص م�ع�ه��م ط�ب� ٌ�ل
وي �ق��وم ع ��دة أش �خ� ٍ
بلدي وصاجات برئاسة املسحراتي،
«اصح يا
ويغنون أغاني خفيفة ،مثل:
َ
وحد الدايم ،وقول نويت بكرة
نايمِّ ،

إن ح�ي�ي��ت ...الشهر ص��اي��م ،والفجر
قايم ،ورمضان كريم».
ولكن م��ا األج��رة التي يتقاضاها
املسحراتي؟!
ف��امل �س �ح��رات��ي ي�ق�ت�ص��ر ع �م �ل��ه في
ل�ي��ال��ي ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك فقط،
أي إنها املهنة الوحيدة التي يعمل
صاحبها شهرا واحدا في السنة ،وقد
ارت�ب�ط��ت ُأج ��رة امل�س�ح��رات��ي ببعض
ال �ت �غ �ي �ي��رات ع �ل��ى م � ِّ�ر ال �ع �ق��ود ،ففي
منتصف القرن التاسع عشر كانت
مرتبطة بالطبقة التي ينتمي
األجرة
ً
املتسحر ،فمنزل الشخص من
إليها
ِّ
الطبقة املتوسطة على سبيل املثال
قرشني أو
عادة ما يعطى املسحراتي َ
ً
ثالثة أو أربعة قروش في ليلة العيد،
ويعطيه البعض اآلخر مبلغا زهيدا
أجر
كل ليلة ،ولم يكن للمسحراتي ٌ
�وم أو ث��اب� ٌ�ت ،غير أن��ه ي��أخ��ذ ما
م�ع�ل� ٌ
يجود به الناس صباح يوم العيد،
يؤخذ بالحبوب،
وعادة ما كان األجر َ
ً
ف �ي��أخ��ذ ق��دح��ا أو ن �ص��ف ك �ي �ل��ة م��ن
ذرة أو قمحا
الحبوب ،س��واء كانت ً
ولم يكن أجرا باملعنى املفهوم ،ولكنه
كل حسب قدرته.
هبة يجود بها ٌّ
ٌ
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َّ
الشاب الذي صلى خلفه الماليين

الشيخ إسالم فكري لـ ةديرجلا:
أتوسم في السديس خشوع الصحابي عبدالله بن مسعود
أحلم أن أجوب العالم ...دعوة في سبيل الله
القاهرة – شريف حلمي

صاحب صوت عذب وإحساس
صادق ،نشأ في بيئة متدينة ،على
يد أعالم القراءة والدعوة في مصر،
بدأ رحلته في حفظ القر آن وهو
في الثالثة من عمره ،وأتم حفظه
وهو في الخامسة ،شاب بسيط
كأي شاب ،يحلم بتحقيق أحالمه،
دراسته في جامعة األزهر َّأهلته
وساعدته في أن يحدد ماذا يريد
وكيف يفعل ما يريد بكل حرية،
ولكن بضوابط شرعية ،موهوب
بفطرته وعلى رأسه تاج هو القرآن
الكريم للحوار وحب الناس له
والتفافهم حوله ،على الرغم من
سنه الصغير ،إنه الشيخ «إسالم
فكري» ...التقته «الجريدة» في
الحوار التالي:

• في البداية نرغب في التعرف
على بيانات بطاقتك الشخصية؟
 اس� �م ��ي إس� �ل ��ام ف� �ك ��ري م�ح�م��دإب��راه �ي��م ،ان�ت�ه�ي��ت ه ��ذا ال �ع��ام من
الدراسة في كلية الدعوة اإلسالمية
بجامعة األزهر ـ أبلغ من العمر 22
سنة ،متزوج منذ سنة وعندي من
األبناء بنت اسمها «حبيبة».
• كيف كانت نشأتك األسرية؟
 ن� �ش ��أت ف� ��ي أب وأم وأ خ ��و ي ��نلعائلة ميسورة الحال ،والدي يؤم
الناس منذ أكثر من عشرين عامًا
وأخي األكبر يعمل بالدعوة أيضًا،
تربيت على حفظ ا ل�ق��رآن والسنة
َّ
النبوية ،وأتممت حفظ القرآن وأنا
ف��ي ال�خ��ام�س��ة م��ن ع �م��ري ،وي�ع��ود
الفضل في ذلك لله تعالى ثم ألبي.
• متى ب��دأت طريقك م��ع الدعوة
واإلمامة؟
 أول م��ا سمعت ال��دع��اء ك��ان منطفال ،ثم قمت بإمامة
والدي وكنت
ً
املصلني في سن التاسعة عشرة في
أح��د املساجد بحي امل�ع��ادي ،كنت
أختم القرآن وأدعو دعاء الخاتمة،
ث��م ت �ط��ورت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة حينما
ب ��دأت أس �م��ع ك �ب��ار امل �ش��اي��خ وك��ان
أول من سمعت دعاء هم وقراء تهم
ل� � �ل� � �ق � ��رآن ال � �ش � �ي� ��خ ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �س��دي �س��ي ،وس��اع��دن��ي ع �ل��ى ه��ذا
أيضًا التعليم األزهري ،ألنه تعليم
دعوي وأفادني كثيرًا.
• بماذا تشعر عندما تسمع أنني
الناس وبكاءهم من خلفك؟
 ع�ن��دم��ا أس�م��ع ب�ك��اء ال �ن��اس منخلفي تزداد الرهبة عندي وأهتز،
إنني أحاول بصدق أن أحرص على
اإلخالص بقدر اإلمكان ،أيضًا هناك
أمر آخر وهو أن لكتاب الله السحر
األك� �ب ��ر ع �ل��ى ال �ق �ل��وب ،ف �ه��و ي��أخ��ذ
الناس ويطوف بهم في رحاب من
الهدوء والسكينة.
• م� ��ن ل� �ف ��ت ان� �ت� �ب ��اه ��ك ك��داع �ي��ة
إسالمي؟
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ح �س��ان ،أش�ع��روكأنه من بقايا الصحابة.
• ما أحالمك في املستقبل؟

 أح �ل��م أن أج� ��وب ال �ع��ال��م دع��وةف��ي س�ب�ي��ل ال �ل��ه ،ألن امل�س�ل�م�ين في
بأمس الحاجة إلى الدعوة
الخارج
ّ
على فعليًا السفر أكثر من
وعرض َّ
مرة ولكن تعليمي في األزه��ر كان
مانعًا ،اآلن تفرغت وأستعد لجولة
دعوية حول العالم.
• م��ا ال�ن�ص�ي�ح��ة ال �ت��ي توجهها
للشباب؟ وما رأيك في تولي املرأة
مهمة الدعوة؟
 أنصح الشباب باالهتمام بكتابالله وكثرة قراء ته والحرص على
ح�ض��ور مجالس العلم ومجالس
الصالحني واالبتعاد عن الصحبة
السيئة ،أما تولي املرأة أمر الدعوة،
فهذا أم��ر مقبول شريطة أن تكون
امل� ��رأة داع �ي��ة ل �ل �م��رأة ،أي ال يصح
أن تدعو املرأة الرجال ،أيضًا املرأة
العاملة بأمور دينها ودنياها أكفأ
ف��ي دع��وة مثيالتها وذل��ك لقربها
منهن ،كنت ضيفًا في أحد البرامج
ال �ف �ض��ائ �ي��ة والح � �ظ� ��ت أن م�ع�ظ��م
امل ��داخ�ل�ات ك��ان��ت م��ن ن �س��اء وه��ذا
يدلل على ض��رورة توفير داعيات
جيدات لتولي أمر دعوة النساء.
• م ��اذا ت�ق��ول ف��ي ك��ل م��ن الشيخ
محمد جبريل والشيخ عبدالرحمن
ال �س��دي �س��ي وال �ش �ي��خ أب��وال�ع�ي�ن�ين
شعيشع وامل�ن�ش��د ال��دي�ن��ي سامي
يوسف؟
 الشيخ جبريل هو من وضعنيع� �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق وك � � ��ان ل� ��ه ال �ف �ض��ل
األك�ب��ر على إح�ي��اء سنة التراويح
ف� ��ي م� �ص ��ر وع � � � ��ودة ال� �ب ��ري ��ق م ��رة
أخرى إلى املساجد اإلسالمية ذات
ال �ت��راث ال�ع��ري��ق ،كثيرًا م��ا أبكاني
دع ��اء ال�ش�ي��خ ج�ب��ري��ل ،أم ��ا الشيخ
السديسي ف��إذا ما ذكر الحرم ذكر
ال �ش �ي��خ ال �س ��دي �س ��ي ،أت ��وس ��م ف�ي��ه
الخشوع مثل الصحابي عبدالله
بن مسعود إن صح التشبيه ،فهو
مدمع األطفال والكبار ،وعن الشيخ
شعيشع فلقد جلست معه كثيرًا
خ ��اص ��ة ع �ن��د ت��رش �ي �ح��ي ل �ج��ائ��زة
دب� ��ي ل �ح �ف��ظ ال � �ق� ��رآن ،ه� ��ذا ال�ش�ي��خ
ل ��دي ��ه ص� ��وت ق� ّ�ل �م��ا س �م �ع��ت م�ث�ل��ه

سامي يوسف أنقذ
الشباب من االنزالق
إلى هاوية المجون

الشيخ اسالم فكري

من قبل ،وه��و أيضًا مستمع جيد
للقرآن ،سامي يوسف أنقذ الكثير
من الشباب من االنزالق إلى هاوية
امل �ج��ون ،ه��و ص��اح��ب ص��وت ع��زب
وجهه منير أحسبه عند الله خيرًا
ولقد صلى خلفي مرة في مسجد
عمرو بن العاص.

دعاء اليوم الثاني

تولي المرأة
الدعوة أمر مقبول
لكن للنساء فقط

ُ ْ
َّ َ ْ
َ
َ َ ُ ُ
وثَ ،و ْأن َت َ
عي ِاذي ،ف ِب َك ُأعوذَ ،وأن َت
الل ُه َّم أن َت ِغ َي ِاثي ،ف ِبك أغ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ َ
ال ِذيَ ،فب َك ألوذَ .يا َم ْن ذل ْت إل ْيهِ رق ُ
اب َر ِة َوخض َع ْت
اب ال َج َب
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
احفظنا ِفي
اعنةِ  ،أ ِجرنا ِمن ِخز ِيك وعقوب ِتك ،و
ر
ف
ال
يد
ال
ق
م
ه
ل
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ً
يما ل َو ْجهكَ،
ْ
لي ِلنا ونه
ارنا ،ونو ِمنا وفرارنا .ال إله إال أنت تع ِظ ِ
َ ْ َ َ ِ ْ ْ ِ َ ِ َّ َ َّ َ َ َ ْ ِْ َ
ً
َ َ ْ
يما ل ُ ِس ُب َ
اج َعلنا
ات عر ِشك ،فاص ِرف عنا شر ِعب ِادك ،و
ح
وتك ِر ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ُ
�ات ِحف ِظ َكَ ،و ُع� ْ�د َعل ْينا ِبخ ْي ٍر َيا
ِفي ِحف ِظ ِعناي ِتك ،وس� َ�ر ِادق� ِ
َ
ْأر َح َم َّ
اح ِمين.
الر ِ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ام َوالق َي َ َ
الص َي َ
الصالة َو ِّ
الل ُه َّم تق َّبل ِمنا َّ
ائ َر األ ْع َمال.
ام و َس ِ
ِ

مساجد األلفية ()2

المسجد النبوي في المدينة المنورة أقيم على أرض لغالمين يتيمين
المسجد النبوي الشريف يضم
أسس فن العمارة والزخرفة
االسالمية واتبعت في بنائه أحدث
طرق البناء من دون االخالل
بالطابع التاريخي للمسجد.

املسجد النبوي هو اقدم املساجد
في االسالم واحقها بالتشريف ،بدأ
الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،في
ت�ش�ي�ي��ده ع�ق��ب ه�ج��رت��ه ال ��ى امل��دي�ن��ة
امل�ن��ورة اذ م�ه��دت قطعة م��ن االرض
اش� �ت ��راه ��ا ال �ن �ب��ي ص �ل��ى ال �ل ��ه ع�ل�ي��ه
وسلم ،من غالمني يتيمني في املدينة،
ثم خطط املسجد واعدت مواد البناء
من حجارة ولنب وجذوع نخيل وغير
ذل ��ك ،واش �ت��رك ال��رس��ول ،ص�ل��ى الله
عليه وس�ل��م ،والصحابة ف��ي اعمال
ال �ب �ن��اء ح �ت��ى ت �م��ت اق ��ام ��ة امل�س�ج��د
النبوي كأول عمل معماري مهم في
تاريخ االسالم.
وال�ح�ق�ي�ق��ة ان ��ه ب�ت��أس�ي�س�ه��م ل�ه��ذا
املسجد وض��ع ال��رس��ول ،صلى الله
عليه وس �ل��م ،وال�ص�ح��اب��ة اس��س فن
ال �ع �م��ارة ال��زخ��رف �ي��ة االس�ل�ام �ي��ة ،اذ
ت � �ط ��ورت ع � �م ��ارة امل �س �ج��د ال �ن �ب��وي
ال� �ش ��ري ��ف ب� �ع ��د ذل� � ��ك ع� �ل ��ى اس� ��اس
التصميم الذي بدأه الرسول ،صلى
الله عليه وسلم ،وظ��ل ه��ذا املسجد
ن�م��وذج��ا اح �ت��ذاه م�ش�ي��دو املساجد
في االقطار االسالمية االخرى طوال
ال�ق��رون االرب�ع��ة االول��ى من الهجرة،
ك �م��ا ك � ��ان ال � �ح� ��رص ع �ل��ى االق � �ت� ��داء
بالسنة النبوية الشريفة سببا في
تسيد تصميم املسجد النبوي لكل
مساجد االم�ص��ار وه��و يعرف لدى
دارسي اآلثار االسالمية باسم طراز
(املسجد الجامع).
ّأم��ا اول ع�م��ارة مهمة ف��ي املسجد
ال �ن �ب��وي ف �ق��د ج� ��رت اي � ��ام ال�خ�ل�ي�ف��ة
االم� ��وي ال��ول �ي��د ب��ن ع�ب��د امل �ل��ك على
يدي واليه على املدينة عمر بن عبد
العزيز في سنة  91هـ (709م) الذيي
اع��اد ب�ن��اء ه ب�ص��ورة كاملة وف��ق ما
ح� ��دث م ��ن ت� �ط ��ور ف ��ي ف ��ن ال �ع �م��ارة
االسالمية مع االحتفاظ في الوقت
ذاته بالتراث املعماري.
ف ��ي ه � ��ذه ال� �ع� �م ��ارة اح �ت �ف��ظ ع�م��ر
ب��ن عبد العزيز بحد القبلة القديم
واق �ي �م��ت األع � �م ��دة ال� �ج ��دي ��دة م�ح��ل
القديمة وظ�ل��ت االع �م��دة على يمني
امل � � �ح� � ��راب اق � � ��ل م � ��ن االع � � �م� � ��دة ع �ل��ى
يساره ونقلت االبواب القديمة التي
اح �ت �ف �ظ��ت ب��أس �م��ائ �ه��ا االول� � ��ى ال��ى
الجدران الجديدة على نفس املحاور
القديمة وابقى على املنبر الشرف في
مكان بعيدا عن جدار القبلة واحتفظ

ل �ل �ق �ب��ر ال �ش ��ري ��ف ب �م �ك��ان��ه ،م�ك�ت�ف�ي��ا
ب�ت��زوي��ده ب�ج��دار خماسي االض�لاع
ي�ح��ف ب��ه ح�ت��ى تختلف هيئته عن
شكل الكعبة املشرفة.
وال �ج��دي��د امل �س �ت �ح��دث ف��ي ع �م��ارة
الوليد بن عبد امللك كان اوال كسوة
ج� ��دران امل�س�ج��د ب��ال��رخ��ام وزخ��رف��ة
اعالها بفسيفساء زجاجية ملونة،
ك�م��ا ح ��دث ف��ي ال�ج��ام��ع االم� ��وي في
دم� �ش ��ق وق� �ب ��ة ال� �ص� �خ ��رة ف� ��ي ب�ي��ت

امل �ق��دس ،وج�ع��ل ال�س�ق��ف م��ن خشب
الساج الهندي املزخرف بماء الذهب،
كما نقشت تيجان االعمدة واألعتاب
بالذهب ايضا.
زود
وف ��ي ه ��ذه ال �ت��وس �ع��ة امل �ه �م��ة ّ
امل� �س� �ج ��د ال � �ن � �ب� ��وى ل� �ل� �م ��رة االول� � ��ى
ب��امل�ح��راب امل�ج��وف وب��أرب��ع صوامع
(م ��آذن) ف��ي ارك��ان��ه االرب �ع��ة ،ارت�ف��اع
كل منها حوالي  25مترا وط��ول كل
ضلع ف��ي ق��واع��ده��ا امل��رب�ع��ة حوالى

اربعة امتار ومن املعروف ان املسجد
تشيد به مئذنة وانما كان
النبوي لم ّ
ي��ؤذن للصالة م��ن ف��وق سطح أحد
املنازل العالية املجاورة للمسجد.
وم � ��ن أس � ��ف ان امل� �س� �ج ��د اح� �ت ��رق
بكامله فى سنة  654هـ (125م) فأعاد
ال�س�ل�ط��ان امل�م�ل��وك ال�ظ��اه��ر بيبرس
تشييده على هيئته السابقة ذاتها،
وارس� � ��ل ل ��ذل ��ك ال� �غ ��رض م �ع �م��اري�ين
وعرفاء وبنائني من مصر.

وم��ن اب��رز م��ا اض�ي��ف ال��ى املسجد
بعد ذلك ما جرى على يدي السلطان
ال� �ع� �ث� �م ��ان ��ي ع� �ب ��د امل� �ج� �ي ��د (1215
–  1277هـ) من توسعات وتجديدات
على النسق ا ل�ت��ر ك��ي العثماني ،ثم
التجديدات املتعاقبة التي جرت في
عصر االسرة السعودية ،حتى صار
املسجد النبوي اآلن آية من آيات الفن
املعماري العاملي.
وت � �ب � �ل ��غ م � �س ��اح ��ة امل � �س � �ج ��د ب �ع��د

ال �ت��وس �ع��ات ال �ح��دي �ث��ة ح ��وال ��ي 17
أل � ��ف م �ت��ر م ��رب ��ع وق � ��د اس �ت �خ��دم��ت
ف��ي ال�ب�ن��اء ارف ��ع امل ��واد واغ�لاه��ا من
امل��رم��ر وال��رخ��ام امل�ل��ون وغير امللون
واألخ � � �ش � � ��اب ال �ن �ف �ي �س ��ة وامل� � �ع � ��ادن
الثمينة ،واتبعت احدث طرق البناء
دون اخ �ل ��ال ب��ال �ط��اب��ع ال �ت��اري �خ��ي
للمسجد.

احترق كله في سنة
 654هـ وأعاد الظاهر
بيبرس تشييده
على هيئته السابقة

جدران المسجد
مكسوة بالرخام
وفي أعالها فسيفساء
زجاجية ملونة
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كيف يحتفي مسلمو العالم
بالشهر الفضيل؟
شروق الكندري
ينتظر مسلمو العالم شهر رمضان
الكريم بلهفة وشوق للقاء يتجدد على
الخير والمحبة .للمسلمين عادات وتقاليد
حرصوا على توارثها منذ القدم .ال
تباين في روحانياتهم وعباداتهم ,رغم
االختالفات في العادات والتقاليد التي
ال تخلو من الغرابة والطرافة في آن.

ل�ل�م��ال�ي��زي�ي��ن أس �ل��وب �ه��م ال �خ��اص
ف � � ��ي اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ال ش� � �ه � ��ر رم� � �ض � ��ان
المبارك .بمجرد رؤي��ة الهالل تبدأ
مراسيم االحتفال ،إذ يبدأ السكان
ال� �م� �ح� �ل� �ي ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��ف ال � �ش � ��وارع
وت��زي �ي �ن �ه��ا م �ع �ل �ن �ي��ن ب ��داي ��ة ش�ه��ر
رمضان الكريم باالبتهال والدعاء
ّ
ّ
لله عز وجل .تسبق هذه المراسيم
تجهيزات روتينية اعتادوا عليها
ً
ب � ��دءا م ��ن ش �ع �ب��ان وق��وام �ه��ا ش ��راء
ال � �ح� ��اج � �ي ��ات وال � �ك � �م ��ال � �ي ��ات ال �ت��ي
تحتاج اليها األسرة في هذا الشهر
الفضيل.
ي �ن �ت �ظ��ر ال� �م ��ال� �ي ��زي ��ون رم� �ض ��ان
ب�ش�غ��ف .ي�ت��رج��م ذل��ك ت ��ارة بضرب
ً
ال ��دف ��وف وط � ��ورا ب��إش �ع��ال ال�ب�خ��ور
ورش العطور .طقوسهم الرمضانية
مألوفة حيث يقبل الرجال والنساء
واألط�ف��ال على ال�ص�لاة ،إذ اعتادوا
ّ
أن ي � �ص� ��ل� ��وا ص� �ل ��اة ال � �م � �غ� ��رب ث��م
ي�ت�ن��اول��ون إف�ط��اره��م ل�ي�ع��ودوا ال��ى
ال� �م� �س ��اج ��د ألداء ص �ل ��اة ال �ع �ش ��اء
وال� �ت ��راوي ��ح .ث �م��ة إف� �ط ��ار ج �م��اع� ّ�ي
للدول اإلسالمية يتواله المقتدرون
ل �ي �ق �ب��ل ع �ل �ي��ه ال� �ع � ّ
�ام ��ة وم� ��ن أش �ه��ر
األط�ب��اق التي يحرص الماليزيون

ع�ل��ى وج ��وده ع�ل��ى م��ائ��دة اإلف�ط��ار
ال �غ �ت��ري م� �ن ��دي األش� �ه ��ر وال� �ب ��ادق
ّ
(من الدقيق والدجاج والرز وأنواع
التمور والفاكهة الموسمية).
المغرب
ل�ل�م�غ��ارب��ة ع��ادات �ه��م وت�ق��ال�ي��ده��م
الجميلة التي حرصوا عليها منذ
ال�ق��دم .تبدأ مظاهر االحتفال ليلة
ال �ت��اس��ع وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ش �ع �ب��ان.
ً
ً
يجتمع الناس رجاال نساء وأطفاال
خ � � ��ارج م� �ن ��ازل� �ه ��م ل� �م ��راق� �ب ��ة ه�ل�ال
رم � �ض ��ان .م ��ا أن ي� �ش ��اه ��دوه ح�ت��ى
يبدأوا بالتهليل والتكبير وتبادل
ال �ت �ه��ان��ي م ��ع األه� � ��ل واألص � ��دق � ��اء.
ي ��ذه ��ب ال� �م� �غ ��ارب ��ة إل � ��ى أع �م��ال �ه��م
فرحين بالصيام مؤدين العبادات
ّ
ّ
وأنواع الطاعة لله عز وجل .وحين
يعلو آذان المغرب تخلو الشوارع
ّ
بالمصلين ثم
لتمتلئ ال�م�س��اج��د
ي � �ع� ��ودون إل � ��ى م �ن ��ازل �ه ��م ل �ت �ن��اول
ّ
المكونة من الحساء
وجبة الفطور
ال�م�س�م��ى (ال� �ح ��ري ��رة) وه ��و ال�ط�ب��ق
ال� ��رئ � �ي � �س� � ّ�ي ف � ��ي رم � � �ض� � ��ان ،ك ��ذل ��ك
ال �ش �ب��اك �ي��ة (م � ��ن ال � �ل� ��وز وال ��دق� �ي ��ق

م�ق�ل� ّ�ي��ة ب��ال��زي��ت تغطس ب��ال�ع�س��ل).
وي � �ح� ��رص� ��ون ك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى وج � ��ود
الزالبية والتمر والبيض والحليب
على موائدهم.
ل� �ل ��أس � � ��واق رواج ف� � ��ي رم � �ض� ��ان
ح �ي��ث ي �ع��رض ال �ب��اع��ة ب�ض��ائ�ع�ه��م
الرمضانية أم��ام الحشود المقبلة
ع� �ل ��ى ش� � � ��راء االط � �ع � �م� ��ة وال � �ف� ��واك� ��ه
والحلويات اللذيذة فتكتظ األسواق
ب��ال �ص��ائ �م �ي��ن ق �ب �ي��ل س� ��اع� ��ات م��ن
آذان ال�م�غ��رب .وم��ن أش�ه��ر ال�ع��ادات
الرمضانية ف��ي ال�م�غ��رب الغييطة
وهي موسيقى محلية تراثية يقرع
فيها الرجال الطبول وينفخون في
ن �ف��ار وه ��و ن ��اي ي�س�ت�خ��دم الي �ق��اظ
الناس للسحور.
عمان
يبدأ العمانيون بإطالق المدافع
ً
إذان��ا بحلول شهر رمضان الكريم،
إذ ال ي �س �ت �خ��دم��ون ه� ��ذه ال �م��داف��ع
إال ف��ي ب��داي��ة ال �ش �ه��ر ،ل�ي�ب�ق��ى آذان
ال�م�غ��رب وح ��ده ال�م�ع� ّ�ب��ر ع��ن موعد
اإلف �ط��ار للصائمين .ل��رم�ض��ان في
عمان نكهة خاصة ومميزة وعادات
وتقاليد جميلة (مثل المسحراتي
الذي يوقظ الناس بعد الثانية من
منتصف الليل لتجهيز السحور ثم
تناوله) ويتكون السحور من اللبن
ّ
والرز واألطعمة الخفيفة .ولمائدة
رم� � �ض � ��ان ط� ��اب� ��ع خ � � ��اص ي �خ �ت �ل��ف
ع� ��ن ال � �م ��وائ ��د ال� �م� �ع� �ت ��ادة .ي�ف�ض��ل
ال�ص��ائ�م��ون ت�ن��اول التمر المنقوع
بالماء منذ الصباح كما يتناولون
ال� �ه ��ري ��س (م � ��ن ال� �ق� �م ��ح) واض �ع �ي��ن
األط �ب��اق االخ ��رى إل��ى جانبه (مثل
ّ
اللحم ب��ال��رز) .يحرص العمانيون
ً
اي �ض��ا على ت �ن��اول ال�ح�ل��وي��ات بعد
اإلفطار (مثل الكرميال وسوى ذلك)
وال ننسى أن�ه��م ي�ح� ّ�ب��ذون ال�ف��واك��ه
على المائدة.
باكستان
ل ��رم� �ض ��ان ف� ��ي ب ��اك �س �ت ��ان ط��اب��ع
خاص يشعر به السكان المحليون
ّ
ف��ال �م �س��اج��د ع ��ام ��رة ب��ال �م �ص��ل �ي��ن،
واألس� � � � ��واق م �ك �ت �ظ��ة ب��ال �ص��ائ �م �ي��ن

مائدة اإلفطار في السنغال

أسواق المغرب
واإلفطار الجماعي أسمى ما يميز
ه � ��ذا ال �ش �ه ��ر إذ ت� �ح ��رص ال �ل �ج��ان
ً
الخيرية وال�م�ق�ت��درون م��ادي��ا على
ب�س��ط م��وائ��د االف �ط��ار ال��رم�ض��ان�ي��ة
ل �ل �ص��ائ �م �ي��ن وال �م �ت �ع �ب ��دي ��ن ذوي
ً
ال��دخ��ل ال �م �ت��دن��ي .ل�ل�أث��ري��اء اي �ض��ا
دور كبير في تقديم الطعام للفقراء
وللمحتاجين ال��ذي��ن يقصدونهم
ً
يوميا أمام منازلهم للحصول على
وجبة فردية.
م ��ائ ��دة رم� �ض ��ان م �م �ي��زة وغ�ن�ي��ة
ب��األط �ب��اق ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة الشهيرة
(مثل اإلفطاري والتيعاده المكونة
م ��ن ال �س �م �ب��وس��ة وال� �ب ��اك ��ورة وه��ي
عبارة عن خليط البطاطا وطحين
ال� �ح� �م ��ص م � ��ع ال � �ت� ��واب� ��ل ال �م �ق �ل �ي��ة
ب��ال��زي��ت ،وروح أف� ��زا وه ��و عصير
ش�ع�ب��ي .م��ا ان ينتهي ال�ص��ائ�م��ون
من اإلفطار حتى ّ
يهبوا ألداء صالة
المغرب.
ال� � � �س� � � �ح � � ��ور وج � � � �ب� � � ��ة رئ � �ي � �س � �ي� ��ة
وللمسحراتي دور كبير في إيقاظ
أه� ��ال� ��ي ال� �ح ��ي ل �ت �ج �ه �ي��ز ال �ط �ع ��ام.
ال� �ج ��دي ��ر ذك � � ��ره أن ل �ل �م �س �ح��رات��ي
ً
نصيبا ف��ي ت�ن��اول وجبة السحور
ً
ي��وم �ي��ا .ت �ق��دم ل��ه م��ن ق�ب��ل األه��ال��ي
ً
بالتناوب ويتقاضى أجرا على ذلك
في نهاية رمضان كزكاة للفطر.
السودان
يستقبل الشعب السوداني شهر
رم� �ض ��ان ب �ف ��رح وس� � ��رور م�ه�ن�ئ�ي��ن
ً
بعضهم بعضا ،معطرين منازلهم
بعطور جميلة (األبري أو المديدة)

ثم تبدأ الزفة حيث تنظم مسيرة
م� �ك ��ون ��ة م � ��ن ال � �ش� ��رط� ��ة وال� �ج ��وق ��ة
ال�م��وس�ي�ق�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة يتبعهما
م��وك��ب م ��ن ال ��رج ��ال واألط� �ف ��ال في
ش � � � ��وارع ال� �م ��دي� �ن ��ة م �ع �ل �ن �ي��ن ب ��دء
ً
ال �ص �ي��ام .ول�ل�ن�س��اء ن�ص�ي��ب أي�ض��ا
م��ن االح�ت�ف��االت حيث ت�ق��وم رب��ات
ّ
البيوت بتجديد كل أواني المطبخ
ف � ��رح � ��ات ب� � �ق � ��دوم ش � �ه ��ر رم � �ض ��ان
المبارك .تزدان المعمورة بمصابيح
ملونة على المآذن واألسوار طوال
ل�ي��ال��ي رم �ض��ان ول�ل�م��دف��ع دور في
الطريف
أذان م��وع��د اإلف �ط��ار وم��ن
ّ
ً
ّ
أن ف ��ي ال � �س� ��ودان ت �ح ��دي ��دا ي��ؤخ��ر
ّ
آذان ال �م �غ��رب وي� �ق ��دم آذان ال�ف�ج��ر
ً
اح�ت�ي��اط��ا للخطأ وال �س �ه��و .يفطر
ً
ال �ص��ائ �م ��ون ع � � ��ادة ع� �ل ��ى األب ��ري ��ة
ويعرف بالحلو – مر وه��و شراب
يقضي على العطش الذي تتسبب
به تلك المناطق المرتفعة الحرارة.
اآلبرية عبارة عن ذرة تنقع بالماء
حتى تجف ثم تطحن مع البهارات،
تعجن وتوضع على هيئة طبقات
في الفرن حتى تنضج .يحضر هذا
ً
الشراب ع��ادة قبل رمضان بشهور
وث �م��ة ع �ص��ائ��ر أخ � ��رى م ��ن أه�م�ه��ا
اآلب ��ري األب�ي��ض وعصير المانغو
والبرتقال والكركدي وقمر الدين.
ت�ب�س��ط ال �م��ائ��دة ال��رم�ض��ان�ي��ة على
سعف النخيل ثم يفطر الصائمون
بتناول التمر وبعده البلية وهي
ع�ب��ارة ع��ن ال�ح� ّ�م��ص المخلوط مع
أن��واع أخ��رى من البقول المسلوقة
وال � �ش� ��ورب� ��اء وال ��وي� �ك ��ة (ن � ��وع م��ن
ال� �ب ��ام� �ي ��ة) م� ��ع ال� �ع� �ص� �ي ��دة ك��ذل��ك

م�لاح ال��روب (ع�ب��ارة ع��ن لبن رائ��ب
م �م ��زوج ب��ال �ف��ول ال� �س ��ودان ��ي) .في
الخميس األخ�ي��ر م��ن رم�ض��ان يعد
ً
ً
خاصا يعرف
طعاما
السودانيون
ب �ـ��ال��رح �م��ات ،ي �ت �ص��دق��ون ب ��ه على
الفقراء والمساكين وهم يعتقدون
في هذا أن أرواح الموتى تأتي في
هذا اليوم لتسلم على أهلها  .تقام
في األيام األخيرة من رمضان ليلة
تسمى ليلة الحنجرة ،يقيمها من
ت��وف��ي ل��ه ق��ري��ب ع��زي��ز خ�ل�ال شهر
رم� �ض ��ان ،أو ق �ب �ل��ه ب��وق��ت ق�ص�ي��ر.
ف ��ي ه � ��ذه ال �ل �ي �ل��ة ُي� �ق ��دم ل�ل�م�ع��زي��ن
التمر والمشروبات كما هي الحال
ف��ي ال� ��دول اإلس�لام �ي��ة األخ� ��رى في
رمضان حيث في اإلفطار الجماعي
ُ
ت � � �ف� � ��رش ال � � ُ�ب� � �س � ��ط ف� � ��ي ال � � �ش� � ��وارع
والساحات العامة.
إيران
يختلف رم �ض��ان ف��ي إي� ��ران عن
ب ��اق ��ي ال � � ��دول اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ح�ي��ث
تعمد األس��ر اإلي��ران�ي��ة ال��ى تناول
ال��وج �ب��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة م ��ن اإلف �ط ��ار
ب� �ع ��د س ��اع ��ة م� ��ن أذان ال� �م� �غ ��رب.
ت�ك�ت��ظ ال�م�س��اج��د ب��ال�م�ص�ل�ي��ن في
المناطق الشعبية وق��ت االف�ط��ار.
أما الموائد الرمضانية في إيران
ف� �م� �ش� �ه ��ورة ب � � ��اآلش رش� �ت ��ه وه ��و
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ح � �س� ��اء دس� � ��م م �ل��يء
ب��أن��واع ال�ب�ق��ول�ي��ات وال�م�ع�ك��رون��ة
وال �خ �ض��روات ال��ورق �ي��ة ال�ه��ري�س��ة
(حليم) والشورباء التي يحبذها
ً
ً
الصائمون وتعتبر طبقا رئيسيا

ف��ي رم�ض��ان ف��ي المطاعم .تنشط
ً
أي � �ض� ��ا م� �ح�ل�ات ب �ي��ع ال �ح �ل��وي��ات
ّ
وال � �م � �ك� ��س� ��رات ،وت �ع �ت �ب��ر ال �ب��اج��ة
ال � �ط � �ع� ��ام ال� ��رم � �ض� ��ان� ��ي ال �ش �ع �ب��ي
ف��ي م��دي �ن��ة أص �ف �ه��ان(ع� �ب ��ارة عن
ل�ح�م��ة رأس ال �خ��روف وال�ه��ري�س��ة
تسمى حليم) وال تخلو المائدة
أالصفهانية م��ن الملح والبصل.
كما أنهم حريصون على الموائد
ال �ج �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ل �ل �م��ارة
ً
عادة.
السنغال
مع رؤية الهالل يبدأ كل مسلم في
السنغال بزيارة أي شخص كان في
سوء تفاهم معه أو خصام .يتبادالن
الغفران والسماح مع بداية الشهر
ال�ك��ري��م .ي�ح��رص مسلمو السنغال
في إفطارهم في رمضان على تناول
ال�ت�م��ر وال �م��اء ث��م ي�ت�ن��اول��ون وجبة
اإلف�ط��ار األول��ى بعد ص�لاة المغرب
وتسمى الالخ (عبارة عن حلوى من
الدقيق المطبوخ من اللبن والسمن
وال �س �ك��ر ت�ش�ب��ه س ��د ال �ح �ن��ك) .بعد
ص�ل�اة ال �ع �ش��اء ي �ت �ن��اول��ون ال��وج�ب��ة
ّ
الرئيسية من طعامهم هي من الرز
والسمك .يحرص مسلمو السنغال
على رع��اي��ة الفقراء المسلمين كما
ت� �ح ��رص ك ��ل ع��ائ �ل��ة م �ق �ت ��درة ع�ل��ى
اإله � �ت � �م ��ام ب �ع��ائ �ل��ة أخ � � ��رى ف �ق �ي��رة
بتوفير ك��ل إحتياجاتها م��ن غ��ذاء
وك �س��اء م��ع ال �ح��رص ال �ش��دي��د على
زكاة الفطر.

رمضان في أوروبا والعالم

سياسة في بريطانيا وشوربة لكل صائم في فرنسا
القاهرة – أحمد حسني
دولة في العالم لم يدخلها اإلسالم
ال ً
منتشرا بين سكانها بدرجات متفاوتة.
لذا ال تخلو دولة من مظاهر رمضان
خاصة حين تتواجد فيها جاليات
إسالمية كبيرة كما هي الحال في أوروبا
الغربية أو أميركا أو اليابان .رغم وجود
الجاليات اإلسالمية يشعر المغتربون
في الغرب بالحنين إلى أوطانهم
خاصة في شهر رمضان محاولين أداء
طقوس الشهر الكريم بصورة جماعية.
لعل المغتربين في فرنسا هم األوفر
ً
حظا ألن الجالية المسلمة فيها تقدر
بالماليين لذا هي أقرب الدول غير
اإلسالمية إلى أجواء رمضان .اتخذ
رمضان في بريطانيا صبغة سياسية بعد
مشاركة النائب جورج غاالوي في أنشطة
الجالية اإلسالمية هناك ونجاحه في
اكتساب َّودها وأصواتها في االنتخابات
األخيرة.

رمضان بريطانيا مصبوغ بصبغة
آسيوية ألن غالبية المسلمين هي من
الهنود والباكستانيين بينما العرب
أقلية بين المسلمين ولرمضان في
ب��ري �ط��ان �ي��ا ن �ك �ه��ة ال � ��دول اإلس�لام �ي��ة
اآلس � �ي� ��وي� ��ة ال � �ت ��ي ال ن �ع ��رف �ه ��ا ن�ح��ن
ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي وأب� ��رز م�ظ��اه��ره
اإلقبال على االحتفاالت والمنتديات
وح �ل �ق��ات ال � � ��دروس ال��دي �ن �ي��ة .ي�ق��ول
أحمد حسن الشرقاوي ،مراسل وكالة
أن�ب��اء ال�ش��رق األوس ��ط ف��ي ل�ن��دن« :إن
نظم الحياة والعمل هناك قللت من
م �ظ��اه��ر االح �ت �ف ��ال ف ��ي رم� �ض ��ان فال
إجازات ومن تتعارض مواعيد عمله
مع مواعيد اإلفطار ليس أمامه سوى
اإلف �ط��ار ف��ي ال�ع�م��ل إن ك ��ان رم�ض��ان
ً
ً
شتاء ،أما إذا كان رمضان صيفا فهو
أف �ض��ل رغ ��م زي � ��ادة س��اع��ات ال �ص��وم،
خاصة لمن تتعارض مواعيد عملهم
ً
مع اإلفطار إذ يأتي األفطار غالبا في
ال�ص�ي��ف ب�ع��د ان�ت�ه��اء ف �ت��رات ال�ع�م��ل.
ً
ي�ش�ه��د رم �ض��ان ن��وع��ا م��ن ال�ت�ن��اف��س
ب� �ي ��ن رج � � ��ال األع� � �م � ��ال ال � �ع � ��رب ع�ل��ى
حفالت اإلف�ط��ار الجماعي التي تقام

ف ��ي ال �م �س �ج��د ال �ك �ب �ي��ر وس ��ط ل �ن��دن».
ي �ض �ي��ف ال � �ش� ��رق� ��اوي« :رغ� � ��م وج� ��ود
جالية إس�لام�ي��ة إال أن ل��رم�ض��ان في
م �ص��ر ن �ك �ه��ة ال م �ث �ي��ل ل �ه ��ا ,ي �ح��اول
أفراد الجالية اإلسالمية التغلب على
الغربة بتنظيم االحتفاليات واإلفطار
ويمضون الليل في شارع ادوارد رود
الذي يشبه المناطق العربية وبعض
أوق ��ات� �ه ��م ف ��ي ال �م �ق��اه��ي وال �م �ط��اع��م
اللبنانية والسورية .كنا حريصين
على أن يتعود أبناؤنا على الصوم
ح �ت��ى ول� ��و إل� ��ى آذان ال �ظ �ه��ر .ك��ان��ت
المشكلة بالنسبة إليهم في مدارسهم
حيث فترة راحة لتناول وجبة الغذاء
اس� �ت� �ط ��اع ط� �ف�ل�اه ح� � ��ازم وم�ص�ط�ف��ى
إف � �ه ��ام زم�ل�ائ �ه �م��ا أن �ه �م��ا م�س�ل�م��ان
وي � �ج � ��ب ع �ل �ي �ه �م ��ا ال� � � �ص � � ��وم» .وم ��ن
الذكريات يروي الشرقاوي« :أغرب ما
حدث في رمضان في تاريخ السياسة
ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة أن ج � � � ��ورج غ � � ��االوي
المسيحي اليساري المناصر للعرب
اس �ت �ط��اع ك �س��ب أص � ��وات المسلمين
في بريطانيا بالمشاركة في حفالت
اإلف� �ط ��ار ال �ج �م��اع��ي .ك� ��ان ي �ف �ط��ر في

ال � �م � ��راك � ��ز اإلس �ل��ام � �ي � ��ة م � ��ع س��ائ �ق��ي
التاكسي وال�ع�م��ال ويتناقش معهم
ف��ي قضاياهم ومشاكلهم م��ا أكسبه
ً
تعاطفا ف� ّ�ص��وت��وا ل��ه ض��د المرشحة
اون � ��ا ك �ي �ن��غ ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س
العموم .»2005
فرنسا األليفة
أما رمضان في فرنسا فال يختلف
ُ
كثيرا عن رمضان في الدول العربية
لوجود ما نحو  6ماليين مسلم في
ً
ً
فرنسا وأكثر من  360مسجدا ومركزا
ً
إسالميا وأشهرها المساجد الكبرى
في باريس ،ما جعل الوافدين إليها ال
يشعرون بالغربة في رمضان .يقول
س �ع �ي��د ال �ل�اون ��دي (خ �ب �ي��ر ف ��ي م��رك��ز
ال ��دراس ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي األه � ��رام):
«إن��ك ال تشعر بالغربة وال الوحشة
ف��ي ب��اري��س ل�ك�ث��رة األح �ي��اء العربية
وال �ج��ال �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ه� �ن ��اك ،ف��أن��ت
تسير ف��ي ال �ش��وارع وم ��لء سمعك أم
كلثوم وعبد الحليم .الجميع يتابع
م �س �ل �س�لات رم �ض ��ان وال� �ف ��وازي ��ر في

عشرات الصائمين يفطرون في مائدة رمضانية في القاهرة
ال�ف�ض��ائ�ي��ات وه ��و ك ��أي رم �ض��ان في
ال� �غ ��رب ��ة ف ��رص ��ة ل �ت �ج �م��ع ال �ج��ال �ي��ات
وال � � �ت � � �ع� � ��ارف» .ف� ��رص� ��ة الس� �ت ��رج ��اع
ال��ذك��ري��ات ب�ي��ن ال�م�غ�ت��رب�ي��ن .وي�ق��ول
ال�ل�اون ��دي« :إن أف �ض��ل م��ا تستطيع
معرفته في باريس هو كرم رمضان
إذ ثمة م�ش��روع خ�ي��ري (ش��ورب��ة لكل
م �س �ل ��م) ي� �ق ��دم ف� ��ي م �س �ج��د ب ��اري ��س
ال �ك �ب �ي��ر ت� �ق � ّ�دم ف �ي��ه ال� �ش ��ورب ��اء ع�ل��ى

الطريقة المغربية».
ي �خ �ت �ل��ف رم � �ض� ��ان ف� ��ي ك� �ن ��دا ع�ن��ه
ف ��ي أوروب � � ��ا ح �ي��ث أن� ��ه «ب �ل�ا ع�ط��ش»
بحسب ال��دك�ت��ور ي��اس��ر أب��و ال�م�ك��ارم
ال ��ذي أم�ض��ى ف��ي ك�ن��دا أرب ��ع س�ن��وات
ً
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ال ��دك� �ت ��وراه ،م�ش�ي��را
إلى أن شهر رمضان فرصة للتعارف
ب �ي��ن أب � �ن ��اء ال �ج ��ال �ي ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة،
ألن ل �ل �ج��ال �ي��ة ال �م �س �ل �م��ة ف ��ي أي م��ن

ً
ال �ج��ام �ع��ات ات � �ح� ��ادا ل �ل �ط�ل�اب ي�ن�ظ��م
إف � �ط ��ارات ج �م��اع �ي��ة م �ج��ان �ي��ة ألب �ن��اء
الجالية اإلس�لام�ي��ة ،يشاركهم فيها
م �س �ل �م��و ك � �ن ��دا .ك �ث �ي ��رون م ��ن أب �ن��اء
الجالية المسلمة يتطوعون إلع��داد
اإلف �ط ��ار ال �ج �م��اع��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا ح�ل�ق��ات
للدرس ثم صالة التراويح فتجمعات
أم � � ��ام ب� �ع ��ض ال � �ق � �ن� ��وات ال �ف �ض��ائ �ي��ة
العربية...
ث�م��ة ف��ي ال �ش��رق األق �ص��ى  100أل��ف
ً
ياباني مسلم فضال عن الوافدين من
الجاليات اإلسالمية ولهم طقوس في
اح�ت�ف��ال رم�ض��ان ت�ب��دأ ب��رؤي��ة الهالل
ف� ��ي أول ال� �ش� �ه ��ر .وت� �س� �ع ��ى ق� �ن ��وات
ال�ت �ل �ف��زي��ون ال �ي��اب��ان��ي ال�م�ح�ل�ي��ة إل��ى
ب��ث استطالع ه�لال رم�ض��ان ف��ي يوم
 30شعبان تلبية لرغبات الجاليات
اإلسالمية هناك .أما اليابان فتصوم
م � ��ع م ��ال � �ي ��زي ��ا ال� � ��دول� � ��ة اإلس �ل�ام � �ي ��ة
األق ��رب إل�ي�ه��ا .ي�ت��ذك��ر ال��دك�ت��ور أن��ور
توفيق أمين أي��ام بعثته في اليابان
للحصول على درج��ة ال��دك�ت��وراه في
ال �ط��ب« :إن ال �ج��ال �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة في
ال� �ي ��اب ��ان م ��وزع ��ة ف ��ي ج �م �ي��ع أن �ح��اء
اليابان وتجد في كل مدينة نحو 200
مسلم على عكس طوكيو وفيها أكثر
من  2000مسلم .في كل مدينة يجتمع
أف��راد الجالية المسلمة وأس��ره��م في
ً
المركز اإلسالمي أو المسجد يوميا
وي�ق��وم��ون بتحضير إف�ط��ار جماعي
ّ
فيضع ك��ل منهم األط�ع�م��ة الخاصة
ب �ب �ل��ده .ت�ج��د ال �ط �ع��ام ال�م��ال�ي��زي إل��ى
ج� ��ان� ��ب ال � �م � �ص� ��ري واإلي� � � ��ران� � � ��ي ف��ي

مواجهة الباكستاني أو الهندي .كل
صائم يختار من األطعمة ما يريده
م ��ع ح ��رص ��ه ع �ل��ى ال �ح �ض ��ور ب��ال��زي
المميز لبالده .يجتمع أفراد الجالية
قبل المغرب لقراءة القرآن ثم صالة
المغرب واإلفطار ويتبادلون بعدئذ
ً
األحاديث حتى صالة العشاء .مشيرا
إلى أن الجالية اإلسالمية في اليابان
ت �ع ��ان ��ي ن � � ��درة ال � �م ��راك ��ز اإلس�ل�ام �ي ��ة
وال�م�س��اج��د ف�ي�ح��اول أب �ن��اء الجالية
المسلمة التغلب على ه��ذه المشكلة
ب�ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات وب �ن��اء ال�م�س��اج��د،
وثمةأخرى تواجه الجالية اإلسالمية
ه� �ن ��اك ف� ��ي م � ��ا ت� �ق ��وم ب� ��ه ال � �م� ��دارس
التبشيرية بين اليابانيين .يتمنى
المسلمون ل��و يستطيعون مواجهة
ت �ل��ك ال � �م� ��دارس ون �ش��ر اإلس� �ل��ام بين
اليابانيين.

جورج غاالوي
المسيحي اليساري
المناصر للعرب
استطاع كسب
أصوات المسلمين في
بريطانيا بالمشاركة
في حفالت اإلفطار
الجماعي

ّ
صحتنا
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ّ
الصحي
الصوم
ّ

			

بيروت  -داليا ّ
البحاح

يخلصك من السموم

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر التساؤالت عن المائدة الرمضانية السليمة ويزداد
االهتمام بالتغذية اذ تكثر حاالت االمساك واالضطرابات الصحية .تعمد النساء الى
ّ
تحضير وجبة االفطار عبر نصائح اختصاصيي التغذية وإرشاداتهم لتجنب العائلة
ً
ً
العوارض الصحية التي قد تصيبها فيأتي الصوم سليما واالفطار صحيا.
أرشدتنا د .ريتا افرنجي (اختصاصية في معالجة البدانة والريجيم والميزوتيرابي
 Mesotherapyفي بيروت) الى السبل الصحية الواجب اتباعها في الصوم وأصناف
ّ
يجب تجنبها وتلك التي يجب استهالكها لتفادي التقلصات ،ليكون
المأكوالت ًالتي ّ
ً
الصوم عالجا للتخلص من السموم والدهون المتراكمة ال سببا الضطرابات المعدة
واألمعاء.

ت��ك��ث��ر ح������االت اإلم�����س�����اك وع��ص��ر
ال���ه���ض���م خ��ل��ال ش���ه���ر رم�����ض�����ان ،م��ا
سبب ذلك؟
ي����ؤدي اس��ت��ه�لاك ال��ط��ع��ام بكمية
ك����ب����ي����رة وق�������ت االف�������ط�������ار وت���ج���اه���ل
السوائل في المقابل الى اضطرابات
م���ع���وي���ة ،ال س��ي��م��ا االم�����س�����اك ال����ذي
تشكو منه غالبية الصائمين .من
ال���ض���روري ع���دم تغليب األك����ل على
الماء واإلسراع في تناول المأكوالت
متناسيين ا ل��س��وا ئ��ل .ك��م��ا يساهم
ً
الخمول والكسل والجلوس مطوال
ب��ع��د االف����ط����ار ف���ي ت��ف��اق��م ال��م��ش��ك��ل��ة
ن��اه��ي��ك ب��ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة من
األط��ع��م��ة وأن������واع م��خ��ت��ل��ط��ة واألك����ل
بسرعة ف��ائ��ق��ة .كلها أس��ب��اب ت��ؤدي
الى االمساك وعصر الهضم وانتفاخ
البطن.
ّ
م������������ا ال����������ح����������ل ل�������ت�������ج�������ن�������ب ه��������ذه
االضطرابات؟
ي���ج���ب ش������رب ك���وب���ي���ن م����ن ال���م���اء
ق��ب��ل ت��ن��اول وج��ب��ة االف���ط���ار لتزويد
الجسم بالسوائل الضرورية لعملية
الهضم .يستحسن القيام بحركة بعد
ّ ً
مطوال أو النوم
االفطار ال الجلوس
ّ
ل��س��اع��ات ط��وي��ل��ة أو ح��ت��ى ال��ت��س��م��ر
أمام شاشات التلفزيون ،بل المشي
ّ
ل��رب��ع س��اع��ة ع��ل��ى األق����ل ب��ع��د وجبة
االف�����ط�����ار .ك���ذل���ك ي���ج���ب اإلك����ث����ار م��ن
الخضار والفاكهة واالبتعاد
تناول
ّ
عن المعجنات والوجبات السريعة
ً
المقلية والدسمة .من المفضل أيضا
األك�����ل ب ّ
����روي����ة ل�لاس��ت��م��ت��اع ب��وج��ب��ة
ّ
االفطار مع العائلة ثم إراحة المعدة
من التخمة.
ما أهمية التمر في اإلفطار؟
للتمر ف��ائ��دة صحية ك��ب��ي��رة .إنه
مصدر أساسي للطاقة .فيه الكثير
م����ن ال����م����واد ال���غ���ذائ���ي���ة ت���س���اع���د ف��ي
عملية الهضم واالمتصاص واإلمداد
بالطاقة اذ يحفز المعدة واألم��ع��اء

ع��ل��ى إف������راز األن���زي���م���ات ال��ه��اض��م��ة.
ل���ذل���ك ان���ص���ح ل��ل��ص��ائ��م��ي��ن ب��ت��ن��اول
ثالث أو أربع حبات تمر عند االفطار
واستبدال الحلويات الدسمة بالتمر
الذي يحتوي على سكر طبيعي.
أي ك��م��ي��ة ي��ج��ب اس��ت��ه�لاك��ه��ا من
الماء والسوائل؟
م��ن ال��م��ع��روف ان ال��م��اء ض���روري
ل��ل��ج��س��م ،ك��ل��م��ا زاد اس��ت��ه�لاك��ه ك��ان
أفضل لمقاومة اإلمساك .ما نسبته
ً
ليتر ونصف ليتر من الماء يوميا
ي�����زود ال��ج��س��م ب��ال��ك��م��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ة
ويساعد الصائم على ّ
تحمل يومه
الطويل م��ن دون ان يشكو العطش
ً
ال��زائ��د .على ال��ص��ائ��م أن يفطر أوال
ع��ل��ى ك��وب��ي��ن م��ن ال��م��اء ث��م العصير
ّ
ال���ط���ب ّ���ي���ع���ي ل����ي����رط����ب ب����ذل����ك م��ع��دت��ه
ويجنبها العوارض السلبية.
ه��ل م��ن ال���ض���روري اإلف���ط���ار على
مراحل؟
ي��دف��ع ال��ش��ع��ور ب��ال��ج��وع الصائم
ال��ى الهجوم على األك��ل بسرعة من
دون تنظيم فيعاني المشاكل بعد
االف����ط����ار .ل����ذا ُي��ن��ص��ح ب���األك���ل على
ً
م���راح���ل .ي��ف��ط��ر أوال ع��ل��ى ال���م���اء ثم
على كوب من العصير الطبيعي أو
الحليبّ ،
ثم تأتي شورباء الخضار
أو العدس أو الدجاج .على الصائم ان
ّ ً
ّ
جيدا ليساعد
بتهمل ويمضغ
يأكل
عملية الهضم على القيام بوظيفتها
األساسية .ثم ينتقل الى السلطة او
ّ
ً
الفتوش نظرا إلى فائدة الخضار في
مقاومة اإلمساك .من ثم تأتي الوجبة
األس��اس��ي��ة وم���ن ال��م��ف��ض��ل أن تضم
الحبوب وسواها
أطباق الملوخية أو ّ
من تلك الصحية وتجنب المأكوالت
مقال ومعجنات .للتحلية
الدسمة من
ٍ
ً
خ��ت��ام��ا م��ن ال��م��ف��ض��ل االب��ت��ع��اد ق��در
اإلم�����ك�����ان ع����ن ال���ح���ل���وي���ات ال��ع��رب��ي��ة
الدسمة واللجوء الى التمر والفواكه
األخرى أو الحلويات الخفيفة.

نصيحة د .ريتا افرنجي للصائمين
ّ
وروية .ال تهملوا وجبة السحور .أكثروا من شرب السوائل .قوموا بتمارين
كلوا بانتظام
رياضية خفيفة وابتعدوا قدر اإلمكان عن الموالح والتوابل والبهارات .ليكن صومكم
ً
مقبوال وصحتكم سليمة.

ثمة من يتناسى وجبة السحور،
م��ا أه��م ّ��ي��ت��ه��ا؟ وه���ل م��ن ال��ض��روري
تناولها؟
وجبة السحور ضرورية وتوازي
أهميتها أهمية اال ف��ط��ار .ال يمكن
تجاهلها النها تمد الجسم بالطاقة
ال�����ض�����روري�����ة ل����ي����وم ص������وم ج���دي���د.
الجسم في حاجة ّ
ماسة إلى الغذاء
يومي ًا لسدّ
ّ
وال تكفي وجبة واحدة
النقص ا ل���ذي يعانيه الصائمون.
ل�����ذا م����ن ال���م���ه���م ع�����دم ت���ف���وي���ت ه���ذه
الوجبة.
ماذا نأكل في السحور؟
ي��م��ك��ن اع���ت���ب���ار وج���ب���ة ال��س��ح��ور
كوجبة ال��ف��ط��ور ال��ع��ادي��ة .تتضمن
ال���خ���ب���ز م����ع ال��ج��ب��ن��ة أو ال��ل��ب��ن��ة أو
م��ن��ق��وش��ة (ف���ط���ي���رة زع���ت���ر) أو ف��ول
م ّ
���دم���س م���ع ال��خ��ض��ار إض���اف���ة ال��ى
الفواكه وشرب الماء والعصير.
من هم الممنوعون من الصوم؟
ي��ق��وى ال��ك��ل على ال��ص��وم اال في
حاالت المرض الشديد .أما مرضى
ً
القلب والسكري فإنهم قادرون أيضا
على الصوم ،لكن عليهم استشارة
ال��ط��ب��ي��ب ب���داي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م م��واع��ي��د
تناول أدويتهم.
ماذا عن المرأة الحامل؟
ت��س��ت��ط��ي��ع ال�����م�����رأة ال����ح����ام����ل ان
ت��ص��وم خ�لال ال��ش��ه��ور األرب��ع��ة من
الحمل على ان تعتكف عن الصوم
ّ
تضر
ف��ي ال��ش��ه��ور األخ���ي���رة ك��ي ال
ً
ب��ن��ف��س��ه��ا وال ت��ش��ك��ل خ����ط����را ع��ل��ى
الجنين بسبب نقص التغذية.
هل تكثر حاالت زي��ادة ال��وزن أو
خفضه خالل شهر رمضان؟
ً
الحاالت متقاربة جدا فالمسألة
مرتبطة ب����إرادة ال��ص��ائ��م .يتهافت
كثر على اإلفطار من دون التفكير
العواقب ،عاجزين عن مقاومة
في ّ
المعجنات والحلويات والوجبات
ال����دس����م����ة .ي��س��ت��ه��ل��ك��ون��ه��ا ب��ك��ث��رة
خ��ل�ال ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل م���ا ي���ؤدي
الى زي��ادة في وزنهم ال سيما لو
ّ
ّ
ت��م��ل��ك��ه��م ال��ك��س��ل وال��خ��م��ول .ث ّ���م أن
ح��االت االم��س��اك الشائعة ف��ي هذه
الفترة تزيد من وزن الصائم إن لم
يساعد عملية الهضم على القيام

بواجبها .في المقابل تظهر حاالت
ن��ق��ص ف���ي ال�����وزن ب��س��ب��ب االك��ت��ف��اء
ّ
بوجبتين اثنتين فحسب ما يقلل
من نسبة الدهون في الجسم ومن
كمية المخزون الغذائي في آن .إن
تمالك الصائم نفسه وتفادى اإلكثار
م���ن ال���وج���ب���ات ال����ض ّ
����ارة ب��ال��ص��ح��ة
وال���غ���ن���ي���ة ب����ال����ده����ون وال����س����ع����رات
ال��ح��راري��ة وم��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة من
حين إلى آخر يحافظ على وزنه بل
يالحظ فقدان بعض الكيلوغرامات
ً
ً
وت����ح����س����ن����ا واض������ح������ا ف�����ي ن���ظ���ام���ه
الغذائي خالل الشهر المبارك.
ً
إبتداء من أي عمر يمكن األوالد
ال��ب��دء ب��ال��ص��وم م��ن دون المساس
بصحتهم؟
ّ
المسألة نسبية تتعلق بالوعي
لدى األوالد وقدرتهم على التحمل.

ّ
أف���ض���ل أن ي���ق���وم األوالد ب��ال��ص��وم
ً
تدريجيا لتدريب أجسامهم على
م��ق��اوم��ة ال���ج���وع ف��ي��ص��وم��ون على
ً
ً
الشوكوال مثال خالل ثالثين يوما.
أم����ا ع���ن ال���ص���وم إل����ى ح��ي��ن م��وع��د
اإلفطار فمن المستحسن أن ينتظر
األوالد ب��ل��وغ��ه��م ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة
ل�لإق��دام على ه��ذه الخطوة خشية
يضروا بعملية ّ
ّ
نموهم.
أن
ًّ
صحيا؟
ما فائدة الصوم
للصوم ف��وا ئ��د صحية متعددة
ان ُص���ح���ب ب���إف���ط���ار ص���ح���ي غ��ن��ي
ً
بالمواد الغذائية الضرورية بعيدا
ع����ن ال���ش���ح���وم وال�����ده�����ون .ي��س��اع��د
م��ن يعانون داء السكري والبدانة
على ازال��ة السموم وح��رق الدهون
المتراكمة في أجسادهم وبالتالي
اإلنقاص من وزنهم الزائد.

يجب شرب
كوبين من الماء
قبل تناول
وجبة االفطار
لتزويد الجسم
بالسوائل
الضرورية
لعملية الهضم

نصائح غذائية ءإلفطار صحي
«كلوا اشربوا وال تسرفوا» صدق الله
العظيم .آية ال يمكن تجاهلهاّ ،أما
االلتزام بها فعالج فاعل لالضطرابات
التي تواجه الصائمين في شهر رمضان
الكريم.

ّ
إن ت��ج��ن��ب ال��ص��ائ��م اإلف�����راط في
ال����ده����ون وال���ح���ل���وي���ات واألط���ع���م���ة
ال��دس��م��ة وخ���رج ف��ي ن��ه َ��اي��ة الشهر
ّ
�����وزن أق����ل ي��ل��ق ال��ص��ح��ة
ال��ف��ض��ي��ل ب
ٍ ّ
وال��س��ع��ادة وي��ش��ك��ل رم��ض��ان آنئذ
وقاية لقلبه وراحة لجسده.
اإلف��راط في استهالك الحلويات
العربية من كنافة وقطائف وسواها
من الحلويات الدسمة واالكثار من

ّ
بتحول الدسم
أكل اللحوم ينتهي
ً
في الجسم إلى دهون تتراكم تباعا
ما يؤدي الى زيادة في الوزن وعبء
على القلب.
اع��ت��اد ك��ث��ي��رون ح��ش��و بطونهم
ب��أص��ن��اف م��ت��ع��ددة م��ن ال��م��أك��والت
الثقيلة ثم اطفاء لهيبها بزجاجات
المياه الغازية أو المثلجات فتأتي
ً
ال��ن��ت��ي��ج��ة ب���ع���د االف�����ط�����ار أوج����اع����ا
واض�����ط�����راب�����ات ص���ح���ي���ة .ال������ى ذل���ك
أك�������دت دراس���������ات ع��ل��م��ي��ة أن�����ه رغ���م
تجاهل غالبية المسلمين قواعد
اإلسالم الصحية في غذاء رمضان
ورغم إسرافهم في تناول األطباق
الرمضانية الدسمة والحلويات فإن
صوم رمضان قد يخفض من وزنهم
بين  2و 3كيلوغرامات.
م��ع إط�لال��ة ه��ذا الشهر المبارك
يحلو الحديث عن الفوائد الروحية
وال���ن���ف���س���ي���ة وال����ج����س����دي����ة ل���ص���وم
رم���ض���ان ،ل��ك��ن ث��م��ة ق��واع��د صحية
وإرشادات طبية تستدعي انتباهنا
ً
ليكون رمضان أيضا شهر الصحة
والنشاط والعطاء في آن.
اإلفطار على التمر
يحتاج الصائم عند اإلفطار إلى
م���ص���در س���ك���ري س���ري���ع ي���دف���ع عنه
ً
الجوع تماما كحاجته الماسة إلى
الماء واإلف��ط��ار على التمر والماء.
ي��ت��ح��ق��ق ال���ه���دف���ان إث����ر ام��ت��ص��اص
ال��م��ع��دة واألم���ع���اء ال��خ��ال��ي��ة ال��م��واد
ال��س��ك��ري��ة ب��س��رع��ة ك��ب��ي��رة .يحتوي
التمر على كمية من األلياف تقي من
اإلم��س��اك وتعطي اإلن��س��ان شعورا
باالمتالء فال يكثر من تناول أنواع
األط��ع��م��ة .ل���ذا اإلف���ط���ار ع��ل��ى التمر
ً
ّ
صحي جدا.

بجب أن تكون الوجبات خالل السحور سهلة الهضم كالفول والبيض المسلوق والخبز
وبعض الخضار أو الجبن, وفيها كميات بسيطة من الدهون بشكل زيوت نباتية كزيت
الزيتون على الفول المدمس وبعض سلطات الخضار والليمون مع الزبادي .هذه مثال
وجبة متكاملة .فالفول يحتوي على11% من البروتينات ونحو17% نشويات وبعض
األمالح المعدنية والفيتامينات ونسبة ضئيلة من الدهون ّ
يعوضها زيت الزيتون.

إح�����رص ع��ل��ى أن ي���ك���ون غ����ذاؤك
ً
ً
متنوعا وشامال للعناصر الغذائية
ك����اف����ة .اج����ع����ل ف����ي ط����ع����ام إف����ط����ارك
ً
ً
مقدارا وافرا من السلطة ألنها غنية
إحساسا بالشبع
باأللياف تمنحك
ّ
ف��ت��أك��ل ك��م��ي��ة أق����ل .ت��ج��ن��ب ال��ت��واب��ل
البهارات والمخلالت ق��در اإلمكان
وحاول تجنب المقالي والمسبكات
ألنها تتسبب بعسر الهضم وتلبك
األمعاء .
اإلحساس بالعطش
ّ
تجنب األغذية الشديدة الملوحة
وال��ت��واب��ل وال��ب��ه��ارات خ��اص��ة عند
السحور ألنها تزيد من االحساس
بالعطش .يستحسن تجنب األغذية
المحفوظة أو ال��وج��ب��ات السريعة
واالك�����ث�����ار ف����ي ال���م���ق���اب���ل م����ن ش���رب
الماء.
ّ
تجنب اإلمساك
َ إذا كنت ممن يصابون باإلمساك
أك���ث���ر م���ن ت���ن���اول األغ����ذي����ة ال��غ��ن��ي��ة
باأللياف المتوافرة في السلطات
والبقول والفواكه والخضار .حاول
ً
زي���ادة الفواكه ب��دال م��ن الحلويات
ال��رم��ض��ان��ي��ة .إح���رص ع��ل��ى م��زاول��ة
الرياضة بشكل دائم.
النوم بعد اإلفطار
يلجأ كثر إلى النوم بعد االنتهاء
م���ن وج��ب��ة اإلف���ط���ار م���ا ي����ؤدي ال��ى
ال���خ���م���ول وال���ك���س���ل ،ال س��ي��م��ا بعد
ت��ن��اول وج��ب��ة ط��ع��ام دس��م��ة .يمكن
ً
االسترخاء قليال بعد االفطار ،أما
ال��ن��ص��ي��ح��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل���ه���ؤالء ففي
االع�����ت�����دال ف����ي ت����ن����اول ال���ط���ع���ام ث��م
النهوض لصالة العشاء والتراويح
إذ تساعد في عملية الهضم وتعيد
اليهم الحيوية.
فرصة للتوقف عن التدخين
تظهر فوائد التوقف عن التدخين
منذ اليوم األول من اقالع المدخن

عن هذه العادة السيئة ،اذ يباشر
الدم آنذاك بامتصاص األوكسيجين
ً
بدال من غاز أول أوكسيد الكربون
ال�������س�������ام .ل��������ذا ت���س���ت���ق���ب���ل أع����ض����اء
ً
ً
ال��ج��س��م دم����ا م��ل��ي��ئ��ا باألوكسجين
وتخف األعباء الملقاة على القلب
ً
تدريجيا.
للمدخنين فرصة ذهبية في شهر
رمضان ال يجوز تفويتها ،تسمح
لهم بالتدريب على االقالع عن هذه
ً
العادة الذميمة خالل ثالثين يوما.
م��ه��م��ة س��ه��ل��ة إن ت��س��ل��ح ال��م��دخ��ن
ّ
بعزيمة صادقة وإرادة قوية وفكر
ً
ّ
تتسبب بها
مليا بالمصائب التي
السيجارة له ولمن حوله.
الحامل والمرضع
ي���ن���ب���غ���ي ل����ل����ح����ام����ل وال����م����رض����ع
استشارة الطبيب قبل االقدام على
ال��ص��وم .ان سمح لهما باالمتناع
ع���ن األك����ل ع��ل��ي��ه��م��ا م���راع���اة بعض
ال���ق���واع���د م��ن��ه��ا ع����دم ال��ت��ه��ام كمية
ك��ب��ي��رة م���ن األط��ع��م��ة ع��ن��د اإلف��ط��ار
وتوزيع الطعام المعتدل وجبتين:
األول��ى عند اإلف��ط��ار والثانية بعد

أرب�������ع س�����اع�����ات .ي���ن���ص���ح ب��ت��أخ��ي��ر
وجبة السحور واإلك��ث��ار من اللبن
الزبادي واإلقالل من الطعام الدسم
وال��ح��ل��وي��ات ..وع��ل��ى ال��م��رض��ع في
ح���ال ص��ي��ام��ه��ا أن ت��وف��ر ل��ل��م��ول��ود
كمية إضافية من الماء والسوائل
خ����ل����ال س�������اع�������ات ال������ح������ر ب���ج���ان���ب
ال����رض����اع����ة ك���م���ا ع��ل��ي��ه��ا االه���ت���م���ام
ً
ً
بغذائها كمية ونوعا .ينبغي أيضا
أن تكثر من الرضعات بين اإلفطار
وال���س���ح���ور .أم����ا ف���ي ح����ال ش��ع��رت
بالتعب واإلرهاق فعليها استشارة
الطبيب.

ّ
تجنب

سيدة المنزل
ح��������او ل��������ي أال ت�����م�����ض�����ي ي����و م����ك
ً
ك������ام���ل��ا ف������ي ال����م����ط����ب����خ وت���ج���ه���دي
ن�����ف�����س�����ك ف��������ي اع����������������داد االط��������ب��������اق.
 يجب ان تجعلي االغ��ذي��ة اآلتية:ال�����ج�����وز ،ال�����ل�����وز ،ال����زب����ي����ب ،ال��ت��م��ر
ً
وق���م���ر ال���دي���ن ج������زء ا ال ي��ت��ج��زأ من
وج��ب��ات رم��ض��ان الح��ت��وائ��ه��ا على
ال��ط��اق��ة وال��م��ع��ادن والفيتامينات.
 إح����رص����ي ع���ل���ى ان ي���ت���ب���ع اف�����رادالعائلة النصائح الصحية الخاصة
ب����وج����ب����ة االف�������ط�������ار وم��������ا ب���ع���ده���ا.

• الطعام المقلي والغني بالدهون.
• الطعام المحتوي على كثير من المواد السكرية.
• االفراط في تناول الطعام خاصة عند السحور.
• إحتساء كميات كبيرة من الشاي خالل السحور الن الشاي يحرم
الجسم من بعض المعادن واألمالح المفيدة التي يحتاج إليها
خالل النهار.
ّ
• على المدخنين التخفيف من السجائر قبل حلول رمضان ليتمكنوا
من اإلقالع عن التدخين خالل هذا الشهر.

 يجب عدم اجهاد الجسم بالخروجً
يوميا بل حاولي ّ
لم شمل عائلتك
ً
وامنحي نفسك قسطا من الراحة.
 م������ن االف������ض������ل ت���م���ض���ي���ة ال����وق����تم����ع أوالدك ف����ي ال���م���ن���زل واألس������رة
ً
ب��������������دال م���������ن ارت����������ي����������اد ال�����م�����ط�����اع�����م
ً
تناول الطعام ليال.
واإلس���راف في
ّ
 من المفيد ان تتمشي بعد اإلفطارألن ال��ج��س��م ف��ي ح��اج��ة إل���ى حركة
خفيفة لحرق الدهون الزائدة ّ
ومد
جسمك بالنشاط.

ّ
تجنب األغذية الشديدة
الملوحة والتوابل
والبهارات ،خاصة عند
السحور ،ألنها تزيد من
االحساس بالعطش
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مطبخ النجوم

أشرف عبدالباقي:

ّ
دجاج باألرز والكبد والقوانص

أنا أستاذ قطـايف

املقادير

الكمية

عدد1
دجاجة مسلوقة      
ملعقة طعام
ملح                            
ملعقة طعام
بهار حلو                   
حبتين
مسك                      
كوب
رز مصري                   
ملعقتان
زبدة                           
مرق الدجاج                  مكعب
بصل مفروم                    عدد1
كبد وقوانص مقطع           نصف كوب
ملح  /بهار أسود                بحسب الرغبة

مقادير

(الباقة العطرية )

الكمية

عود قرفة                            عدد1
ورقة غار                           عدد2
كبش قرتفل                     خمس حبات
عدد1
بصل                  
ّ
عدد1
كراط                 
عدد1
كرافس        
ملعقة صغيرة
صلصة البندورة

التحضير
 .1ضعي الزبدة في إناء ثم ضعيه على النار.
 .2أضيفي البصلة المفرومة على نار قوية مع التحريك لثالث
دقائق.
 .3أضيفي الكبد والقوانص مع الملح والبهار ومكعب مرق
الدجاج الى البصل واتركيه على النار لخمس دقائق مع
التحريك المستمر.
ّ
 .4أضيفي األرز واتركيه على النار حتى يغلي ثم أخفضي
ّ
ح��رارة النار وات��رك��ي المزيج على النار حتى ينضج ال��رز
والكبد والقوانص.
ّ
 .5إحشي الدجاجة باألرز والكبد والقوانص.
 .6ضعي الماء والبصل وعصير البندورة مع الباقة العطرية
والملح والبهار الحلو في طنجرة على نار قوية واتركيها
حتى تغلي.
 .7ضعي الدجاجة المحشوة في الماء واتركيها على النار
حتى تنضج.
 .8ضعي القليل من الزيت النباتي في صينية وأضيفي اليها
الدجاجة وأدخليها ال��ى الفرن على درج��ة  250واتركيها
حتى يميل لونها الى االحمرار.
 .9قدمي الدجاجة في طبق كبير وإلى جانبها شرائح بطاطا
مقلية وقليل من الخضار.

ً
ً
ً
بعيدا عن كونه فنانا كوميديا ناجحا ،يهوى الفنان الكوميدي
أش��رف عبد الباقي الوقوف في المطبخ .يصفه المقربون منه
بأنه «طباخ ماهر» يجيد طهو أصناف عديدة من الطعام .حينما
سألناه عن أفضل األكالت الرمضانية بالنسبة اليه أجاب على
الفور وبابتسامة عريضة «القطايف ثم القطايف .وعلى فكرة،
ً
تعلمتها خصيصا من شدة حبي لها .لذا أعتبر نفسي أستاذ
قطايف» .اما نصيحة أشرف الرمضانية فهي أن يتوقف الصائم
ً
تدريجيا قبل أي��ام من رمضان عن شرب المنبهات إذ تتسبب
بالصداع أثناء الصوم.

رقائق اللحم المفروم والخضار
املقادير

  

أوراق رقائق                  
لحم مفروم                   
زبدة                          
ّ
كراط مقطع                   
بصل مفروم                
فليفلة حمراء مقطعة            
جزر مبروشة               
زيت نباتي                      
ملح /بهار حلو                  

الكمية
بحسب الحشوة
كوب
ملعقتان
باقة كاملة
بصلة واحدة
عدد1
عدد1
150غ
بحسب الرغبة

سلطة الدجاج والخضار
املقادير

الكمية

عدد4
صدر دجاج خالي من العظم       
عدد 1
فليفلة حمراء مقطعة                  
عدد1
خيار مقطع مكعبات               
خيار مقشر ومقطع شرائح طويلة    عدد2
جزر مقشر ومقطع شرائح طويلة       عدد2
عدد1
بصل مقطع شرائح طويلة         
ربع فنجان قهوة
خل                          
ربع فنجان قهوة
عصير الحامض            
ربع فنجان قهوة
زيت زيتون               
بحسب الرغبة
ملح /بهار أسود        

التحضير

ّ
وحركيه حتى يقارب لونه األصفر .أضيفي
 .1ضعي الزبدة في إناء على النار ثم أضيفي البصل المفروم
الفليفلة الحمراء والجزرة المبروشة والكراط المقطع مع االستمرار في التحريك.
 .2أضيفي الملح والبهار ثم اللحم المفروم مع التحريك حتى ينضج اللحم.
 .3ضعي المزيج داخل الرقائق الورقية ولفيها بشكل أصابع.
ً
 .4ضعي قليال من الزيت داخل الصينية وضعي الرقائق داخلها ثم أدخليها الفرن حتى تحمر وتنضج.

حساء الخضار واللحم
املقادير

  

زبدة                  
مسك                      
هال                      
مرق الدجاج                 
لحم مقطع                
عصير البندورة              
مكعب مرق الدجاج              
ملح /بهار حلو                  

الكمية
ملعقتا طعام
حبة واحدة
حبة واحدة
ليتران
كوب
كوب
عدد 2
حسب الرغبة

التحضير
 .1ضعي الزبد في إناء على النار ثم أضيفي المسك والهال مع التحريك.
 .2أض�ي�ف��ي ق�ط��ع ال�ل�ح��م ث��م ال�خ�ض��ار المقطعة م��ع االس �ت �م��رار ف��ي ال�ت�ح��ري��ك وات��رك�ي�ه��ا ع�ل��ى ن��ار
متوسطة.
 .3أضيفي عصير البندورة ومرق الدجاج والملح والبهار ومكعبي مرق الدجاج واتركيها على
النار المتوسطة حتى تنضج المكونات.

التحضير

ّ
 .1قطعي الدجاج شرائح طويلة.
 .2ضعي الدجاج على الشواية حتى ينضج.
 .3أمزجي الخل وعصير الحامض وزيت الزيتون مع البهار والملح.
ً
 .4ضعي قليال من زيت الزيتون في مقالة وأضيفي اليها الخضار واتركيها على النار لدقيقة.
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الجريمة خلقها البشر .وجدت مذ خلق الله آدم أبو البشر جميعا .هي سلوك عدواني يلحق ضررا بالفرد والمجتمع .لم تنجح
أي وسيلة في أي زمان أو مكان لمنع وقوع الجرائم .إنها جزء ال يتجزأ من السلوك اإلنساني وأحد مكونات الحياة في أي
ً
مجتمع ،أيا تكن ثقافته أو مستواه الحضاري.
رغم التقدم التقني الذي شهده العالم في مجال اكتشاف الجرائم ومكافحتها فإن المجرمين يقومون في خط مواز بتطوير
أساليب جرائمهم في محاولة لتضليل السلطات عن مطاردتهم وإنزال العقاب بهم.
بخالف ما يسمى «المجرم بالصدفة» الذى يرتكب نوعا من الجرائم من دون إعداد أو تخطيط مسبق ،ثمة المجرمون العتاة
الذين يتميزون بتركيبة إجرامية ذات سمات خاصة وتفشل كل الطرق فى إصالحهم وتهذيبهم كما تفشل كل أنواع
العقاب ،مهما بلغت قسوتها ،في ردعهم.
ً
ً
عالم الجريمة مثير لما ينطوي عليه من رعب وتشويق .وإن كان عالما صغيرا ،إال أنه يعكس الحياة البشرية بأكملها إذ يمثل
حالة الصراع الدائم بين الخير والشر ،بين العدل والظلم ،بين القوة والضعف ،بين الفضيلة والرزيلة.
نقدم هذا العالم الغريب في حلقات متتالية ،من مصر بلد التاريخ والحضارات المختلفة ،بلد الجوامع والكنائس ،بلد الهرم
والنيل ،لكن أيضا بلد «الخط» وريا وسكينة والتوربيني.

ريــا وسكينة القاتلتان األكثر شهرة

ضحاياهما من النساء
ّ
المزينات بالجواهر
ُ
ُ
يستدرجن ويقتلن
في احتفالية موت
القاهرة  -صـــالح اإلمـــام
يروح الزمان ويجيء ،تتعدد الجرائم
والمجرمون ،لكن تبقى ًسيرة ريا وسكينة
في ذاكرة كل مصري أثرا ال يزول ،تتناقل
سيرتهما األجيال وتداعب خيال الكتاب
والقصاصين .ال تزال هذه السيرة
تمثل حالة فريدة لم تشهد مصر لها
مثيال ولم تشهد مثلها من قبل .إنهما
الشقيقتان المجرمتان ريا وسكينة .
بداية المأساة كانت في  21مارس 1921
حين تقدم عامل حفر ببالغ إلى مأمور
قسم اللبان في االسكندرية يذكر فيه
أنه بينما كان يقوم بعمل حفرة عثر على
رأس كائن آدمي فانتقل مأمور القسم
إلى موقع الحفر وطلب زيادة مساحة
الحفر فاكتشفوا وجود  11جثة في
المكان نفسه.
كانت تعددت البالغات عن اختفاء
السيدات ،خاصة لدى قسم اللبان،
وسادت حالة من الرعب في االسكندرية
والزمت غالبية سكان المدينة الجميلة
البيوت خوفا من االختطاف وانتشرت
شائعات غريبة فى محاولة لتفسير
ظاهرة االختفاء المفاجىء لعشرات
ً
يومياَّ ،
وفسر البعض الظاهرة
السيدات ً
بأن للجان دورا فيها وأن هناك
مخلوقات خفية تسحبهم تحت األرض.
فشلت أجهزة الداخلية التي كانت تخضع
آنذاك إلشراف بريطاني في تفسير
تلك الظاهرة الغريبة والمريبة وغير
المسبوقة في مصر أو في أي من دول
المنطقة بأسرها .

ح�ي��ن ت��م ان�ت�ش��ال ال�ج�ث��ث اإلح��دى
ع�ش��رة ك��ان ذل��ك ب��داي��ة الخيط نحو
كشف الحقيقة ،إذ سئل ع��ن ساكن
ال�م�ن��زل ال��ذي وج��دت الجثث أسفله
ف��ات �ض��ح ل ��رج ��ال ال �ش��رط��ة أن� ��ه ك��ان
م�س�ك�ن��ا ل�ل�ش�ق�ي�ق�ت�ي��ن ري ��ا وس�ك�ي�ن��ة
ال �ل �ت �ي��ن ك ��ان� �ت ��ا ت �ق �ي �م��ان ف� �ي ��ه ق�ب��ل
زواج�ه�م��ا وب �ع��ده .وات�ض��ح ألجهزة
ال �ب �ح��ث اي �ض ��ا أن ري� ��ا وس �ك �ي �ن��ة ال
تقيمان إال في الطبقة األرضية وال
تمكثان ف��ي مسكن واح ��د أك�ث��ر من
س�ن��ة .ت� ّ�م ع�ل��ى ال �ف��ور تتبع األم��اك��ن
ال� �ت ��ي أق ��ام ��ا ف �ي �ه��ا ب � ��دءا م ��ن ح ��ارة
ال �ن �ج��ار ال ��ى ح ��ارة م��ال�ط��ة ال ��ى حي
باب سدرة الى سوق الجمعة فدائرة
ال�ل�ب��ان ،قبل انفصالهما ،إذ اقامت
سكينة ف��ي ش ��ارع ف��اك��وري��س وري��ا
في شارع محمد علي الكبير.
أمر مأمور قسم اللبان ،ال��ذي كان
ً
ً
م��رك��زا رئيسيا لتلقي البالغات عن
ح��االت االختفاء ،ب��أن تحفر أرضية
كل تلك المنازل من غرف النوم إلى
المطبخ إلى الحمام وكانت الصدمة
ال�م��روع��ة أن��ه ل��م ي�خ��ل ٌّ
أي م�ن��زل من
هذه المنازل من جثتين على األقل،
ح �ت��ى ب �ل��غ ع� ��دد ال �ج �ث��ث ال �ت��ي عثر
عليها  43ج�ث��ة ت��م ترقيمها وخلع
ماعليها من بقايا مالبس لعرضها
ع �ل��ى أه ��ال ��ي ال �م �خ �ت �ف �ي��ن ل�ل�ت�ع��رف
ال ��ى ذوي �ه��م ف��اح�ت�ش��د ال �م �ئ��ات أم��ام
ال �ق �س��م ل�ف�ح��ص ال �م�لاب��س وه ��م في
ح��ال��ة م��ن ال �خ��وف وال�ه�ل��ع أن تكون
تلك المالبس ألعزائهن المفقودات.
م��ن ت�ل��ك ال �م�لاب��س ت��م ال �ت �ع��رف ال��ى
جثة ف ��ردوس اب�ن��ة نعيمة وفاطمة
زوجة محمد النجار ونبوية زوجة
ح�س��ن ال �ع��دوي وخ �ض��رة أم سفيان
ال �ط��راب �ي �ش��ي وال�ش�ق�ي�ق�ت�ي��ن ع��زي��زة
وزنوبة أحمد ،أما باقي الجثث فلم
يتعرف اليها أح��د إذ ك��ان بعضها
ً
متحلال ويصعب التعرف اليها.

ارت�ك�ب��ت ك��ان��ت ت�س�ت�غ��رق م��ا ال يقل
ع��ن رب��ع س��اع��ة تقاسي فيها ال�م��رأة
المقتولة أش��د أن��واع اآلالم وأقصى
ال �ع��ذاب ،ك�م��ا ث�ب��ت أن ال�ق�ت�ي�لات كن
ً
ً
يقاومن ويقاسين عذابا مريرا .
إعترافات المتهمين
بدأت التحقيقات مع ريا وسكينة
وزوج �ي �ه �م��ا ب�ت�ه�م��ة ق �ت��ل أص �ح��اب
ال �ج �ث��ث ال �ت ��ي ع �ث��ر ع �ل �ي �ه��ا ،ل�ك�ن�ه��م
أنكروا كل شيء ولم يعترف ٌّ
أي منهم
ب�ك�ل�م��ة واح� � ��دة ف��ات �ج��ه ال�م�ح�ق�ق��ون
لسؤال بديعة ابنة ريا وكانت طفلة
ف��ي ال�ع��اش��رة وضعتها النيابة في
الملجأ العباسى بعد القبض على
ذويها .استجوبت بديعة بأكثر من
م��ائ��ة س��ؤال ول��م يكن ف��ي إجاباتها
ش ��يء م�ف�ي��د ف�ك��ل م��ات�ع��رف��ه أن أمها
وأباها وكذا خالتها وزوج خالتها

كشفت التحقيقات
أيضا أن ريا وسكينة
لم تكونا تعمالن
بمعاونة زوجيهما
فحسب بل كان استمرار
أعمال الخطف والقتل
يتم عن طريق عصابة
منظمة
يأتون إلى المنزل بنساء ال تعرفهن
ثم يسهرون حتى الفجر ويدخنون
الحشيش وك��ان��ت تتركهم وتذهب
ً
لتنام ثم تستيقظ أحيانا على صوت
حركات عنف أو صراخ وتعود لتنام
ولما سألت أمها عن ذل��ك قالت لها

ف �ق �ب��ض ع� �ل� �ي ��ه ،وات � �ض� ��ح أن� � ��ه ك ��ان
ي �ش �ت��ري �ه��ا ب �ث �م��ن ب� �خ ��س ل �ل �غ��اي��ة.
وب � ��دأت اع� �ت ��راف ��ات األس � ��رة ت �ت��وال��ى
وك ��ان ك��ل ف ��رد ي�ل�ق��ي ب��ال�ت�ه�م��ة على
اآلخر .وقبض على شركائهم عرابي
وحسان وعبد الرازق يوسف وكانوا
م��ن ال�ف�ت��وات ذوي ال �ق��درات البدنية
ولهم دور ف��ي قتل الضحايا ودف��ن
ج�ث�ث�ه��م وان � �ت� ��زاع ال �م �ص��وغ��ات من
الجثث.
اع � �ت� ��رف م �ح �م��د ع� �ب ��دال� �ع ��ال زوج
ري � ��ا ب � ��أن ري � ��ا وش �ق �ي �ق �ت �ه��ا س�ك�ي�ن��ة
هما صاحبتا فكرة خطف النسوة
ث��م قتلهن وأن �ه�م��ا ك��ان�ت��ا تتوليان
منفردتين خنق الضحية وقتلها.
وأق � � � ّ�ر ب ��أن ��ه ص ��اح ��ب ق �ل��ب ض�ع�ي��ف
وغ�ي��ر ق��ادر على ذل��ك ،وأغ�م��ي عليه
ذات م��رة حين رأى أم��ام عينيه ريا
وس �ك �ي �ن��ة ت �ك �ت �م��ان أن � �ف ��اس إح ��دى
الضحايا.
أما سكينة فباحت في اعترافاتها
بأنها لم تقصد قتل الضحايا وأن
ق�ص��ده��ا وشقيقتها ك��ان ف��ي ب��ادئ
األم ��ر ال �س��رق��ة ف�ح�س��ب ،وأن ع��راب��ي
وحسان أحضرا لهما ذات يوم امرأة
ف��ي ي��ده��ا م�ص��اغ كثير فأجلسوها
وأخ � ��ذوا ي��دخ �ن��ون ال�ح�ش�ي��ش حتى
ظ� �ن ��وا أن� �ه ��ا «ان �س �ط �ل ��ت» ف �ح��اول��وا
ن� � ��زع م �ص��اغ �ه��ا ل �ك �ن �ه��ا ق��اوم �ت �ه��م
ب �ش �ك��ل غ��ري��ب ف�ك�ت�م��ت ري� ��ا أن �ف��اس
ال � �م� ��رأة ك� ��ي ال ت� �ص ��رخ وزادت ف��ي
الكتم حتى م��ات��ت ال �م��رأة فدفنوها
تحت أرضية المنزل .بعد ذلك بات
ً
ً
القتل أم��را سهال عندهم ،ث��م أفاقت
سكينة م��ن غفلتها وأح�س��ت بأنها
قالت م��ا اليجب أن ي�ق��ال ،فصرخت
قائلة« :أن��ا بريئة يايبه» ،فقال لها
المحقق« :طبعا أنت بريئة ،لكن كم
ع��دد النساء الالتي قتلن بالطريقة
نفسها؟» فقالت« :ثالثون .إنهن بين
الثالثين واألربعين».

منزلهما حيث كانتا تدفنان الجثث

ان� �ت� �ق ��ل ن� ��ائ� ��ب ع � �م� ��وم م� �ص ��ر م��ن
القاهرة إل��ى االسكندرية على رأس
وف��د ض��م رئ�ي��س ن�ي��اب��ة االستئناف
وع� ��دد م��ن رؤس � ��اء ووك �ل��اء ال�ن�ي��اب��ة
في القاهرة لينضموا إلى زمالئهم
م��ن ن�ي��اب��ة االس �ك �ن��دري��ة ،ك�م��ا انتقل
ال �م �س �ت��ر س �ي��دن��ي س �م �ي��ث ال�ط�ب�ي��ب
ال�ش��رع��ي االنكليزي وم�ع��ه الدكتور
عبدالحميد ع�م��ار لتشريح الجثث
ومعرفة الطريقة التي قتل بها اولئك
الضحايا .واتضح من خالل تشريح
الجثث أن الضحايا قتلوا عن طريق
ك�ت��م األن �ف��اس وأن ك��ل ج��ري�م��ة قتل

أن ما يحدث لها كوابيس مزعجة .
ً
إتخذت تحقيقات النيابة مسلكا
آخ ��ر ف�ط�ل�ب��ت ال ��ى م �ش��اي��خ ال�ص��اغ��ة
اس �ت �ح �ض��ار ج�م�ي��ع دف��ات��ر م�ش�ت��رى
المصوغات من التجار الصغار في
االس�ك�ن��دري��ة وج�م�ع��ت ت�ل��ك ال��دف��ات��ر
التي وص��ل عددها ال��ى أربعة آالف
دفتر نقلت في أجولة كبيرة وعكف
ع �ل��ى ف �ح �ص �ه��ا أرب � �ع ��ة م ��ن ال �ك�ت �ب��ة
ال �ح �ك��وم �ي �ي��ن .ات �ض��ح م ��ن ال�ف�ح��ص
أن ال �ص��اي��غ م�ح�م��د م�ح�م��د حسين
ه��و ال ��ذي ك��ان ي�ش�ت��ري المصوغات
م��ن ري��ا وس�ك�ي�ن��ة أو م��ن زوجيهما

اصطياد الضحايا
إه � �ت � �م� ��ت ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات م� � ��ع ري� ��ا
وسكينة بطريقة اصطياد الضحية
وكشفت عن طرائق مبتكرة لإليقاع
بالضحية ف��ي براثنها فكانت ريا
ت � �خ ��رج م� ��ع ش �ق �ي �ق �ت �ه��ا إل� � ��ى س ��وق
ال �خ �ي��ط ال �م �ل �ي �ئ��ة ب �ت �ج��ار ال �ق �م��اش
والخردواتية .وفي زاوي��ة من زوايا
السوق وأحيانا القهوة في وسطها،
ي �ت��م ت �ح��دي��د ال �ض �ح �ي��ة ب� �ن ��اء ع�ل��ى
م��واص �ف��ات خ��اص��ة .ك��ان�ت��ا ت�ن�ظ��ران
بدقة وتمعن إلى السيدة التي تظهر

أك�ث��ر مما تخفي س��واء م��ن وجهها
أو م��ن ج�س�م�ه��ا ،أو ت �ل��ك ال �ت��ي لها
طريقتها الخاصة في المشية والدلع
وال � ��دالل .األه ��م ك��ان��ت ال�م�ج��وه��رات
التي تضعها السيدة .كانتا تتبعان
وس � ��ائ � ��ل ك� �ث� �ي ��رة ل�ل�اح� �ت� �ي ��ال ع �ل��ى
ال�ض�ح�ي��ة واص �ط �ي��اده��ا ف ��إذا ك��ان��ت
ال �م��رأة تميل ال��ى ال��رج��ال ت��دي��ر ريا
ً
ً
مع شقيقتها حوارا مسموعا بجوار
ال �ض �ح �ي��ة ع ��ن ذل� ��ك ال �ع �م��دة ال �ث��ري
أو ذل � ��ك ال� �ش ��اب ال �غ �ن��ي ال� � ��ذي ب��اع
م�ح�ص��ول ال�ق�ط��ن ـ أو ب��اع أي ش��يء
م��ن أط�ي��ان��ه ،ويحمل أك�ث��ر م��ن ألفي
ّ
ويود تمضية سهرة
جنيه في جيبه
بريئة فيها ماء وحظ ووجه حسن.
وعندئذ تقول ريا لسكينة « :والله
ٍ
فكرة» ،فتسألها سكينة « :هي إيه؟»
فتقول ريا« :ماتيجي نعزم الحلوة
دي معانا ياسكينة  ،دي ها تنبسط
أوي وحتقضي ليلة حلوة وتاخد

قتل الضحية بعد
دخولها المنزل كان
يتم بما يشبه الحفلة،
حفلة موت يتم فيها
إزهاق روح آدمية
بأسلوب بطيء يؤدي
الى تعذيب الضحية
وإيالمها
هدية ك�م��ان» .ثم تشركان الضحية
ف ��ي ال� �ح ��وار .ت�س��أل�ه�م��ا ال�ض�ح�ي��ة :
«ه��ي ال�س�ه��رة دي س�ه��رة ك��دا مجرد
س �ه��رة ب��ري�ئ��ة؟ فتجيب إح��داه �م��ا :
ّ
«ساعة وال ساعتين واحنا قاعدين
ّ
ّ
معاكي واللي يبص لك بعين نبص
ل ��ه ب ��أل ��ف ع� �ي ��ن» .وت �ت ��اب ��ع األخ� ��رى
ال�ح��دي��ث « :وم ��ش ه�ي�ك��ون نصيبك
منها أقل من ثالثين جنيه .تشتري
بيهم ك��ام غويشة ده��ب» (ك��ان ثمن
ال �غ��وي �ش��ة ال ��ذه ��ب وق� �ت ��ذاك بضعة
جنيهات قليلة) وإذا سألت الفتاة
زي � ��ادة ف��ي ال �ت��دق �ي��ق أو ال�م�م��ان�ع��ة:
«ب � � ��س أن � � ��ا ه� �ع� �م ��ل إي � � ��ه ؟» ت �ج �ي��ب
إحداهما« :تعملي إيه؟» «وال حاجة
ّ
يا أختي .نتسلى ساعة وال ساعتين
وبعدين تروحي بيتك في أمان الله.
ومين ع��ارف يمكن تعجبي العمدة
يخطبك ويتجوزك .وساعتها بقى
م� ��ا ت �ن �س �ي��ش ال � � �ح �ل ��اوة» .وت ��ذه ��ب
الحلوة معهما إل��ى البيت لكنها ال
تخرج منه أبدا.
ق��د ي �ح��دث أال ت�ج��د ري ��ا وسكينة
في طول السوق وعرضه واحدة من
الالتى يطمعن في نقود أو ذهب أو
حتى زواج برجل ميسور فتتبعان
األهم أن ّ
ّ
ينم مظهر
طرائق مبتكرة.
الضحية ع��ن ث��راء  ،حتى ل��و كانت
بريئة المظهر وال اس�ت�ع��داد لديها
ألي درج��ة م��ن االن �ح��راف .تنتظران
حتى تجدا هدفهما ،أي امرأة يوحي
م�ظ�ه��ره��ا ب��ال�غ�ن��ى وم�ه�ت�م��ة ب�ش��راء
قماش معين فتقصدها ريا وتؤكد
ل �ه��ا أن ال �ب �ض��اع��ة ال �ت��ي ت�ش�ت��ري�ه��ا
مغشوشة وأن زوج شقيقتها يعمل
ً
ف��ي ال �خ��ارج وأرس ��ل لها ق�م��اش��ا من
النوع الفاخر بنصف ثمن القماش
الذي تشتريه إذ لم يدفع له جمارك،
ثم تعطيها العنوان أو تصطحبها
إلى البيت .إذا كانت تضع ما يكفي
من المجوهرات والثياب الجميلة،
تلقى مصيرها المحتوم.
ك��ان��ت للشقيقتين وس��ائ��ل كثيرة
يتفتق عنها ذهنهما إزاء كل حالة.
ُروي أن�ه�م��ا اس�ت�ط��اع�ت��ا اص�ط�ح��اب
ف�ت��اة جميلة روت ل��دى أح��د الباعة
أن زوج� �ه ��ا ط�ل�ق�ه��ا م ��ن دون سبب
ويعاشر امرأة أخرى وينوي الزواج
منها فأكدت لها ريا أنها تستطيع
أن تعيد إليها زوجها بواسطة أحد

الروحانيين ال��ذي أع��اد لها زوجها
عن طريق السحر واألحجبة .هكذا
تختلف ط��رائ��ق االح�ت�ي��ال ك��ل م��رة،
ل �ك��ن ال �ن �ت �ي �ج��ة واح � � ��دة ف��ال�ض�ح�ي��ة
ت� ��ذه� ��ب ب �ق ��دم �ي �ه ��ا إل � � ��ى ب� �ي ��ت ري ��ا
وسكينة وال تخرج منه أبدا.
عبدالعال وحسب الله
ت� � � ّ
�ورط ع �ب��د ال� �ع ��ال زوج س�ك�ي�ن��ة
وح �س��ب ال �ل��ه زوج ري� ��ا ف ��ي ج��رائ��م
ال�ق�ت��ل ف��ات�ج�ه��ا الص �ط �ي��اد ضحايا
ب �ش �ك��ل م �س �ت �ق��ل .وإذا ك ��ان ��ت ري ��ا
وس �ك �ي �ن��ة ت �ص �ط ��ادان ض�ح��اي��اه�م��ا
م ��ن س � ��وق ال �خ �ي��ط ف � ��إن ع �ب��دال �ع��ال
وح �س��ب ال �ل��ه ك��ان��ا ي �ب �ت �ع��دان قليال
ع ��ن ت �ل��ك ال �م �ن �ط �ق��ة ك ��ي ال ي �ت �ع��رف
ال �ي �ه �م��ا أح� ��د ول� ��م ي �ك��ن ل �ه �م��ا عمل
س��وى مساعدة زوجتيهما في قتل
الضحايا وتقاسم الحصيلة .أثبتت
التحقيقات أن عبدالعال وحسب الله
أوق�ع��ا ببعض الضحايا واعترفت
سكينة بأن حسب الله استدرج الى
البيت صبية تدعى زنوبة التقاها
ف��ي المقهى ورآه��ا تحمل ف��ي يدها
م� ��ا ال ي �ق ��ل ع� ��ن م ��ائ �ت ��ي ج �ن �ي��ه م��ن
الحلي وتحمل عدة قطع من القماش
وتبدو على وجهها أم��ارات الحيرة
وال ت �ع��رف ك�ي��ف ت�ت�ح��رك ب��ل تمعن
النظر في المنازل .كان الشارع شبه
�ال ،فاقتربت من حسب الله على
خ� ٍ
استحياء وسألته« :م��ش هنا نمرة
19؟» ف��رد حسب ال�ل��ه« :م��ش ع��ارف،
بس حضرتك عايزة مين؟» فقالت:
«أصلهم دلوني على ترزي في نمرة
 19وع��اي��زة أع�م��ل فساتين ع�ن��ده».
ف��ال �ت �ق��ط ح �س��ب ال �ل��ه ال �خ �ي��ط وق ��ال
لها« :أعرف واحدة خياطة وكويسة
وبنت ناس وتعملك أحسن فساتين
ف��ي ال �ع��ال��م» ،ف�س��أل�ت��ه « :وه ��ي فين
دي؟» ف�ق��ال« :أب ��دا ف��ي ال �ش��ارع اللي
ج�ن�ب�ي�ن��ا وه� ��ي م ��رات ��ي وح�ت�ع�م�ل��ك
أرخ � ��ص م ��ن ال � �ت� ��رزي» اص�ط�ح�ب�ه��ا
حسب الله بمصاغها وقماشها الى
البيت المقبرة فدخلت ولم تخرج.
أم��ا ع�ب��د ال �ع��ال ف�ك��ان��ت ل��ه ج��والت��ه
الخاصة أي�ض��ا .ذات ي��وم ك��ان ي��زور
بيت عمه فشاهد امرأة ريفية تدخل
ع�ل�ي�ه��م واض �ع��ة م��ا ي �س��اوي وزن �ه��ا
ذه�ب��ا وك��ان��ت ف��ي رجليها خالخيل
ي ��زي ��د ث �م��ن ال �خ �ل �خ��ال ال� ��واح� ��د ع��ن
ث�لاث�ي��ن ج�ن�ي�ه��ا .ف�ت�ح��ت س �ي��رة ه��ذه
المرأة في منزل مضيفيه وأخبروه
بأنها سيدة غنية تملك مئات األفدنة
التي ورثتها عن زوجها وأنها على
استعداد ألن تبيعها كلها وتعطيها
لمن يشفي ابنها المصاب بالشلل
ً
ً
وم� ��ا زال ط �ف�ل�ا وح� �ي ��دا ول �ي��س لها
ف��ي ال��دن �ي��ا س � ��واه .ب� ّ�ي��ت ع �ب��د ال �ع��ال
ال�ن�ي��ة ل�ه��ا ث��م اس �ت��أذن ف��ي ال�م�غ��ادرة
ً
ووق��ف خ��ارج��ا يترصد تلك السيدة
ح �ت��ى ن ��زل ��ت ف��ات �ج��ه ن �ح��وه��ا وه��و
ي�ق��ول « :ج�ئ��ت ألح��دث��ك ف��ي أم��ر مهم
يتعلق بابنك المريض »...كان لوقع

ت �ل��ك ال�ك�ل�م��ة م��ا ي�ش�ب��ه ف �ع��ل ال�س�ح��ر
ففتحت له األب��واب المغلقة وسألته
ف��ي لهفة ع��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل ف�ق��ال لها:
«في االسكندرية ،منطقة اللبان ،ثمة
شيخة متخصصة في الطب العربي
ومتصلة باألسياد وشفت أكثر من
مشلول ولها كرامات كثيرة» ،فقالت
السيدة ونفسها يكاد ينقطع « :المهم
ه ��ي ب �ت��اخ��د ك � ��ام؟» ف ��رد ع �ب��دال �ع��ال:
«ال �ل��ي ت�ج�ي�ب�ي��ه ،ك�ل��ه ع��ال �ب��رك��ة ،أه��م
ح��اج��ة ت�ج�ي�ب��ي م �ع��اك��ي دي� ��ك كبير
عشان تعشي ب��ه األس �ي��اد» .أعطاها
العنوان وذهبت السيدة ذات الثراء
الفاحش ال��ى البيت الملعون تاركة
ً
اب�ن�ه��ا ال�م�ش�ل��ول وح �ي��دا ول��م تخرج
منه إال جثة من  43جثة مستخرجة.
ك�ش�ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات أي �ض��ا أن ري��ا
وسكينة لم تكونا تعمالن بمعاونة
زوجيهما فحسب ب��ل ك��ان استمرار
أعمال الخطف والقتل يتم عن طريق

الغريب أن حكايات
ريا وسكينة انتشرت
خارج القطر المصري
ووضعت عنها
ّ
وأغان وحولت
أناشيد
ٍ
قصتهما إلى أعمال
فنية في السينما
والمسرح والتلفزيون
عصابة منظمة بالفعل تضم عرابي
وح �س��ان وع�ب��د ال� ��رازق ي��وس��ف ،لكن
ه � ��ؤالء رغ� ��م ش �ه��رت �ه��م ك �ف �ت��وات ف��ي
االسكندرية وقدرتهم على البطش،
لم يثبت أنهم استدرجوا أي ضحية
ً
ل� �ق ��د ك � � ��ان دوره� � � � ��م م� �ن� �ح� �ص ��را ف��ى
إح �ض��ار ال�ك�ح��ول وت�ج�ه�ي��ز ال �ج��وزة
(النارجيلة) ومخدر الحشيش ،كما
ك��ان��وا ي �ش �ت��رك��ون ف��ي أع �م��ال ال�ق�ت��ل
والدفن.
حفــالت المـوت
أم� ��ا ق �ت��ل ال �ض �ح �ي��ة ب �ع��د دخ��ول �ه��ا
المنزل فكان يتم بما يشبه الحفلة،
ح�ف�ل��ة م ��وت ي �ت��م ف�ي�ه��ا إزه � ��اق روح
آدم� �ي ��ة ب��أس �ل��وب ب �ط��يء ي � ��ؤدي ال��ى
ت �ع��ذي��ب ال �ض �ح �ي��ة وإي�ل�ام� �ه ��ا .ت�ب��دأ
ف �ق��رات ه��ذه الحفلة بتجهيز ش��راب
ك�ح��ول��ي ق ��وي ع �ب��ارة ع��ن م��زي��ج من
ع��دة خ�م��ور ق��وي��ة المفعول فيوضع
ع � �ل� ��ى ال� � �م � ��ائ � ��دة ث� � ��م ي � �ت� ��م ت �ج �ه �ي��ز
الجوزة وأحجار المعسل المخلوط
ب��ال�ح�ش�ي��ش أو األف� �ي ��ون .إذا ك��ان��ت
ال �ض �ح �ي��ة ال ت� �ت� �ن ��اول ال �ك �ح��ول �ي��ات
ف ��إن ال �ب��دي��ل ال �ج��اه��ز ي �ك��ون ال�ق�ه��وة
ال �م �م��زوج��ة ب��األف ّ�ي��ون أي �ض��ا .ت �ق� ّ�دم
المشروبات ويدخن الحشيش لمدة
ال ت �ق ��ل ع� ��ن س� ��اع� ��ة ،ث� ��م ح �ي ��ن ت �ب��دأ

المجرمتان ريا وسكينة

الضحية ف��ى ال�ت��رن��ح تشير سكينة
إشارة متفق عليها فينهض الجميع
وي�ه�ج�م��ون ع�ل��ى الضحية ف��ي وق��ت
ّ
واحد كالذئاب الجائعة ولكل منهم
ً
عمله المرسوم سلفا ،ف��دور ري��ا هو
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى رق�ب��ة الضحية بيدين
م� ��ن ح� ��دي� ��د ،وت � �ق� ��وم س �ك �ي �ن��ة ب�ك�ت��م
ف �م �ه��ا ل�ت�م�ن�ع�ه��ا م ��ن ال � �ص� ��راخ ،أم��ا
ع�ب��دال�ع��ال فيقبض ع�ل��ى ي��دي�ه��ا من
خ�ل��ف ظ�ه��ره��ا وي�ض�غ��ط عليها بكل
قوة كي ال تتمكن من الحركة ،وكان
دور حسب الله تقييد قدميها بيديه
ّ
لشلها تماما حتى تخور قواها وفي
الوقت نفسه تكون سكينة مستمرة
فى اإلطباق على فمها سواء بيديها
أو بقماشة مبللة أو وسادة لتختنق
نهائيا وت��زه��ق روح�ه��ا م��ن دون أن
تنزف قطرة دم واح��دة وم��ن غير أن
تطلق صرخة واحدة  ،إال في أحوال
نادرة .
يبدأ بعد ذلك دور عرابي وحسان
وع �ب��د ال� � ��رازق ف �ي �ح �ف��رون ال �ق �ب��ر في
المكان الذي حددوه من قبل وكانت
عملية حفر القبر تستغرق نحو 20
دق�ي�ق��ة وم �ك��ان ال�ق�ب��ر رب �م��ا المطبخ
أو ال�ص��ال��ون أو أي مكان آخ��ر حيث
ي�س�ك�ن��ون .وب �ع��د ق �ي��ام ال�ق�ت�ل��ة بنزع
ال�م�ص��اغ م��ن ال�ض�ح�ي��ة ث��م تقسيمه
تلقى الجثة في القبر ويهال عليها
ق�ل�ي��ل م��ن ال� �ت ��راب ،ث��م ي �ن��ام الجميع
فوق الجثة .فيا لها من بشاعة غير
مسبوقة.
كانت األفعال الوحشية التي قامت
ب �ه��ا ع �ص��اب��ة ري� ��ا وس �ك �ي �ن��ة ت�ش�ي��ب
ش� �ع ��ر ال ��ول� �ي ��د ح� �ت ��ى أط� �ل ��ق ع�ل�ي�ه��ا
«الوحوش اآلدمية» وانتشر ما يشبه
رأي عام يوصي بوضع أفرادها في
أقفاص بجوار الحيوانات المفترسة
ف ��ي ح��دي �ق��ة ال� �ح� �ي ��وان ��ات ل�ي�م�ض��وا
بقية عمرهم فيها وق�ض��ت محكمة
جنايات االسكندرية برئاسة أحمد
مرسي باشا ي��وم  21ديسمبر 1921
بإعدامهما لتسدل الستار على سيرة
أبشع امرأتين أنجبتهما مصر.
ال�غ��ري��ب أن ح�ك��اي��ات ري��ا وسكينة
ان� �ت� �ش ��رت خ � � ��ارج ال �ق �ط ��ر ال �م �ص��ري
ووض �ع ��ت ع�ن�ه��ا أن��اش �ي��د وأغ �ن �ي��ات
وح� ّ�ول��ت قصتهما إل��ى أع �م��ال فنية
في السينما والمسرح والتلفزيون.
ال ي �ن �س��ى أح� � ��د ال �ف �ي �ل��م ال �م �ش �ه��ور
ال ��ذى ت�ق��اس�م��ت ب�ط��ول�ت��ه ال�ف�ن��ان�ت��ان
ال �ق��دي��رت��ان ن�ج�م��ة اب��راه �ي��م وزوزو
ح� �م ��دي ال �ح �ك �ي��م م� ��ع ال� �ف� �ن ��ان أن� ��ور
وج ��دي  ،ث��م أن �ج��ز ن�ج��م ال�ك��وم�ي��دي��ا
ً
اس�م��اع�ي��ل ي��اس�ي��ن فيلما مستوحى
م��ن ق�ص�ت�ه�م��ا ،ك�م��ا ق��دم��ت ش��ري�ه��ان
ً
ً
مع يونس شلبي فيلما مقتبسا من
ً
القصة نفسها وقدمت مسرحيا عام
 1982م��ع ش��ادي��ة وس�ه�ي��ر ال�ب��اب�ل��ي،
وأخ � � �ي� � ��را ق ��دم� �ه ��ا ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ف��ى
مسلسل أدت بطولته عبلة كامل مع
سمية الخشاب .وسوف تبقى سيرة
ريا وسكينة حكاية رهيبة تتوارثها
األجيال المقبلة.

فلك ...
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ً
مهنيا :الحظ حليفك اليوم .تستعيد إشراقتك ونشاطك .تلقى الدعم في ّ
أي خطوة أو اتصال.
تقف عند مفترق طرق .بداية جديدة لحياة مهنية واعدة .تقطف ثمار عملك الشاق وتنتظرك
مكافأة بسبب إخالصك للشركة التي تعمل فيها.
ً
عاطفيا :استغل االستقرار والهدوء مع الحبيب لتركز على اهتماماته واكتشاف جوانب
ّ
ومستعد لتعزيز الروابط بينكما.
من شخصيته .يدعمك
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تلبي دعوة صديق فتمضي عنده وقتا ممتعا .صداقة جديدة تستمر طويال.
رقم الحظ.3 :
من صفات ب��رج ال��ع��ذراء :قليل األح�ل�ام .يرفض التلهي بفقاقيع ال��ه��واء وقصور الرمال.
ً
ّ
تظن منذ الوهلة األولى أنه منهمك ويفكر عميقا في حل مسألة معقدة .الواقع أن همومه

الحمل

عادة متأصلة فيه ،حتى االبتسامة لديه تظهر مشحونة بالقلق والتـفكير .قسماته هادئة
مسترخية في معظم األحيان ما ُيناقض األثر الذي يتركه في الناس اثر لقائه .مولود العذراء
صادق الرأي ،جدير بتسلم المسؤوليات .يعتمد عليه في األزمات .قليل األوهام ،يدرك حقيقة
األشياء وإلى أين يسير حتى في غرقه في الحب .له مواقف بالنسبة إلى أكله وشربه وصحته
ّ
والتميز والوضوح .مواقفه السلبية
ونظافته .مزاياه الواقعية والصدق والتنظيم واالقتصاد
تتسم بالقوة والفاعلية .البرهان على ذلك ّ
تمرسه في النقد الذاتي في حين يصعب على
اآلخرين انتقاده.
من مشاهير برج العذراء :كامرون دياز ،هيو غرانت ،شانايا تواين ،كيانو ريفز ،آدم ساندلر،
رايان فيليبي وليان رايمز.

السرطان

 21مارس  19 -ابريل
ً ّ
ً
مهنيا :تكثر المتاعب واألزم��ات راهنا .نظم أوراقك وملفاتك ورتب
ّ
أع��م��ال��ك ك���ي ت��ت��م��ك��ن م���ن ح���ل األم�����ور وال��ت��ق��دم ف���ي ع��م��ل��ك .ق���د تحمل
ال��ص��ع��وب��ات خيبة أم���ل وب��ع��ض ال��ت��أخ��ي��ر لكنك ت��ع��ال��ج األم���ر ب��ذك��اء
وفطنة.
ً
ً
ّ
عاطفيا  :ت��ح��د د عالقتك بالحبيب .تعيش ّ معه أو ق��ا ت��ا رومنسية.
للعازب ،ابتعد عن المغامرات العاطفية وعزز عالقتك السابقة.
ً
اجتماعيا :تتلقى النصائح المفيدة من األصدقاء .يساعدونك في
ً
ّ
حل مشكلة خاصة شغلت بالك حديثا .امتحان جديد يغير طريقة
نظرتك الى الحياة.
رقم الحظ.8 :

الثور

الميزان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :احذر من التوتر في العمل وحافظ على رباطة جأشك في
تعاملك مع الزبائن .فترة صعبة .ال تدع مشاكلك تؤثر على عملك.
ً
تتمكن قريبا من متابعة أعمالك بالطريقة المعتادة.
ّ
ّ
ً
عاطفيا :عالقتك بالشريك متقلبة تتخللها الغيوم السوداء .ينبغي
حمايتها من التوتر وإهمال الشريك لك .للعازب ،تخضع حياتك
العاطفية لالختبار ما يجعلك تفكر في االبتعاد عن العالقات العابرة
عالقة جدية مع شخص يمكنك التواصل معه ويبادلك المحبة.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :شعبيتك ف��ي ت��ص��اع��د .ال��ج��م��ي��ع معجب بشخصيتك
الهادئة.
رقم الحظ.7 :

ً
مهنيا :تحصد مكاسب كثيرة بالمفاوضات التي تنتهي لمصلحتك.
ً
ً
تحد جديد في العمل اليوم تخرج منه منتصرا مبرهنا عن كفاء تك.
ٍ
ال تضع ثقتك بأي كان.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعيش مع الشريك أوقاتا جميلة .يكون الجو مناسبا للتواصل
وتعزيز الروابط .استغل هذه الفترة الهادئة لشحن العالقة .للعازب،
تشعر براحة عند وجودك مع أشخاص هادئين ما يسهل عليك الحوار
والتواصل معهم.
ً
ً
اجتماعيا :تمر بيومين مربكين فيزداد توترك ما يجعلك مشتتا .ال
ً
تقلق ،قريبا تستقر.
رقم الحظ.6 :

 20ابريل  20 -مايو
ً
مهنيا :فترة مناسبة لمشروع جديد .ال مجال للتردد أو التراجع.
إشارة من أحدهم للمبادرة .انت أمام استحقاق كبير .ال تتردد في
ً
التعبير عن رأيك بوضوح وال تترك مجاال لسوء تفاهم مع زميلك.
ً
عاطفيا :عزز عالقتك بالشريك وتفاهم معه ألنه رفيق دربك يكن
ل��ك المحبة .ت��ج��ددان بالتواصل العالقة بينكما .يبادلك الشريك
الشعور ذاته.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ت��ش��ع��ر ب��ال��م��ل��ل ب��س��ب��ب ان��ش��غ��ال ال��ج��م��ي��ع ف��ي أم��وره��م
ال��خ��اص��ة .ت��ح��اش ال��ك��س��ل واس��ت��ع��د ن��ش��اط��ك ب��ال��ه��واي��ات الفنية أو
الرياضية.
رقم الحظ.11 :

ً
مهنيا :تدخل مرحلة ازدهار في عملك وتحصد النجاح .تثير إعجاب
كثر في طريقة محاورتك وتفاوضك .تحسم االمور ألنك تملك القدرة
على التحليل واتخاذ القرارات المناسبة.
ً
ّ
عاطفيا :احذر من تصرفاتك وال ّ
تشوه سمعتك أمام من تحب .ال تدعي
ً
أم���ورا غريبة عنك وك��ن على سجيتك م��ع الحبيب إذ ي��ري��د اكتشاف
شخصيتك الحقيقية .أنت حريص على بناء عالقة متينة بالحبيب.
ً
اجتماعيا :انطباع جيد عنك خاصة بعد مساعدتك صديق ودعمه في
محنته .اتصال ّ
سار من قريب مسافر.
رقم الحظ.14 :

الجوزاء

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :بعض الظروف ضد مصلحتك وبعض المصاعب لقلة اهتمامك
بالتفاصيل .ال تشكك ب��ق��درات��ك مهما تكن ال��ت��ح��دي��ات  .اع��م��ل بوعي
واهتمام وال تتردد في التقدم في حياتك المهنية.
ً
عاطفيا :سوء تفاهم مع الحبيب سببه تصادم في اآلراء والمواقف.
احترم وجهة نظره وال تفرض نفسك عليه .للعازب ،تستعيد الحماسة
ً
ً
وتعيش أوقاتا جميلة مع من تحب وتضع خططا للمستقبل.
ً
اجتماعيا :يوم مناسب لصداقات جديدة وتعزيز الروابط مع االصدقاء
واألقارب .ابتعد عن إثارة المشاكل وال تتدخل في شؤون اآلخرين.
رقم الحظ.8 :

القوس

ً
مهنيا :ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد .أنجز مهماتك في الوقت المحدد
وإال تتعرض لخسارة كبيرة .تحصل على بعض األجوبة وتتخذ
القرارات الحاسمة.
ً
ً
ً
عاطفيا :ي��ت��ودد إليك الحبيب مبتعدا عنك أح��ي��ان��ا .ص��ارح��ه بما
يضايقك في تصرفاته فتحالن مسائلكما بهدوء.
ّ
ً
اجتماعيا :ال تستعجل األمور .دع الوقت يلعب دوره .تحل المسائل
ً
ً
ً
تدريجيا بال جهد .تلتقي بعض األصدقاء فتمضي معهم وقتا ممتعا.
تتوجه الى البحر لالستمتاع بالهواء المنعش.
رقم الحظ.4 :

ً
مهنيا :تتأزم بعض المسائل في العمل وتجد نفسك في مأزق كبير.
ً
ال تقلق ،قريبا تظهر بوادر تحسن ،عليك استغاللها لمصلحتك .ال
تعتمد على أحد .أنجز مهماتك بنفسك إذ ال يمكنك الثقة ّ
بأي كان.
ً ّ
عاطفيا :لطف األجواء مع الشريك باالنفتاح وأضف بعض اإلثارة إلى
العالقة .الفترة مناسبة إلجازة معه إلى منتجع  أو رحلة سفر.
ً
اجتماعيا :تخطط لتمضية عطلة نهاية األسبوع في مكان بعيد
وهادئ كي تتمكن من تهدئة أعصابك واستعادة حيويتك.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

 23اغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :عالج أوضاعك المهنية بمرونة وأعصاب هادئة .ال تستخف
ّ
باألمور .قد تفاجئك مشاكل غير متوقعة .استغل الفرصة قبل أن
يقطفها أحد .ال تتردد في فرض وجهة نظرك ألنك على صواب.
ً
عاطفيا :تسير األم��ور بشكل جيد وثمة تقارب في وجهات النظر
ً
بينك والحبيب .تمضي أوقاتا مميزة وعاطفية معه .ال تدع أمورك
المهنية تؤثر على عالقتك بالشريك.
ً
اجتماعيا :تسعى إلى تلطيف األجواء بين أفراد العائلة بعد فترة
من التوتر .تلبي دعوة قريب بعد ابتعادك عنه بسبب عملك.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

العذراء

 21مايو  21 -يونيو

 22ديسمبر  19 -يناير

العقرب

 23يوليو  22 -اغسطس

 23اغسطس  22 -سبتمبر

الجدي

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

االسد

العذراء

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تكثر التساؤالت حول أدائك في العمل .برهن عن جديتك وتمتع
ّ
بحس المسؤولية وإنجاز المهمات .يضع أحدهم ثقته بك فال تخيب
أمله .االخالص مفتاح النجاح.
ً
عاطفيا :تكون محقا في توجيه بعض االنتقادات للشريك لكن طريقتك
ً
ً
ً
قاسية وج��ارح��ةّ .
عبر عن عواطفك للشريك معتمدا أسلوبا مباشرا
ً
ولينا.
ً
اجتماعيا :أنت مطمئن البال اليوم تبتعد عن التوتر أو تشويش األفكار.
ً
ً
تلتقي صديقا قديما تستعيد معه العديد من ذكريات الطفولة.
رقم الحظ.12 :

ً
م��ه��ن��ي��ا :ي��دع��وك ال��ف��ل��ك إل���ى إق��ام��ة ع�لاق��ات ج��ي��دة م��ع المسؤولين
وأص��ح��اب األع��م��ال المهمة .إعمل بدقة وان��ت��ب��اه .ابتعد ع��ن إث��ارة
الخالفات والمشاكل في العمل واهتم بشؤونك الخاصة المثمرة.
ً
عاطفيا :اوقات جميلة مع الشريك تتشارك معه اآلراء ،يكون التوافق
بينكما على أفضل ما يكون .استغل هذه الفترة الكتشاف جوانب
جديدة لم تكن تعرفها في شخصيته.
ً
اجتماعيا :تشعر بالطمأنينة وراحة البال بعد وقوف العائلة إلى
جانبك واستعدادها لمساندتك في المواقف والصعوبات.
رقم الحظ.9 :

تلفزيون
تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
08.00
9.00
09.40
10.30
11.00
11.30
11.44
12.00
12.20

برنامج ثقافي
العالم هذا الصباح
مسلسل كرتوني
إعادة مسلسل /حنان
وحنين
إعادة مسلسل /أووه
يامال
إعادة مسلسل /نعم وال
برنامج المطبخ
مسلسل كرتوني
البرنامج الديني أنوار
الهدايا
آذان الظهر
برنامج ديني حديث
القلوب
برنامج ديني زكاتي

المسلسالت
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

الحصرم الشامي
الملك فاروق
يتربى في عزو
فجر آخر
حنان وحنين
زمن الخوف
اوالد الليل
الدالي

Supermovies
Batman begins
11:00
Sisterhood of the
13:00
traveling pants
Miss congeniality
15:00
Armed and fabulous
Mona lisa smile
17:00
The zodiac
19:00
Million dollar baby
21:00
Crusade in jeans
23:00
Alien vs. Predator
01:00

الراي
7.00
7.05
7.50
7.55
8.40
8.45
9.45
9.50
10.35
10.40
11.50
11.55
12.45
12.50

تلفزيون دبي
سؤال فوازير حليمة
تراي (ورد هيل)
سؤال فوازير حليمة
«بيني وبينكم»
سؤال فوازير حليمة
«وحيد والمخبرين»
 (اعادة)سؤال فوازير حليمة
«يتربى في عزه»
(اعادة)
سؤال فوازير حليمة
«هذا ولدنا» (اعادة)
سؤال فوازير حليمة
«ازهار» (اعادة)
سؤال فوازير حليمة
«درويش» (اعادة)

سينما 1
10:30
11:00
12:30
15:00
17:15
18:50
21:05
23:00

21:00
23:00
01:00

17:35
18:15
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
00:30
1:00

MBC
ألبوم االفالم
خفير الدرك
بيان رسمي
ال أنام
أدهم الشرقاوي
االرهاب
أيامنا الحلوة
ملك وكتابة

SHOWMOVIES 1
09:00
11:30
14:00
16:00
18:30

16:20
17:20

شاهين
دعاء الصالحين
د .عمر عبد الكافي
المقاريد
غشم شم 2
قضية رأي عام
على حافة الهاوية
شاهين
المصراوية
الخراز
األخبار
فريج
همس الحراير

Hamlet
Lighy dark places
Sound of thunder
Hamlet
Light in
dark places
The skulls
The longest yard
The marksman

17:00
18:00
18:30
18:35
18:45
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
01:30

عفريت القرش
خواطر3 -
ومضات
مزنة
طاش ما طاش 15 -
بيني وبينك
لحظة ضعف
باب الحارة   2 -
الملك فاروق
نمر بن عدوان
سلطان الغرام
كاش تاكسي 2
حروف وألوف

SHOWMOVIES 2
10:00
12:00
13:30
16:00
18:00
20:00
22:00
00:00

Buck and the
magic bracelet
Beavis and butt
head do america
Far and away
Buck and the
magic bracelet
Beavis and butt
head do america
The peacekeeper
The Truman show
Fun with dick
and jane

«وال كلمة» يعرض الساعة 22.30

سما دبي
17:15
17:40
17:55
18:15
18:50
19:00
19:30
20:00

برنامج مسابقات فكاهي كوميدي يستضيف كبار نجوم العالم
العربي.يتنافس في البرنامج فريقان من خالل مسابقة يطرح المذيع
فيها أسماء أعمال فنية لكل فريق ويقوم أحد أعضاء الفريق بالتمثيل
عن طريق األداء الحركي للداللة على العمل لباقي الفريق خالل فترة
زمنية محددة .برنامج «وال كلمة» جديد في نوعه ،ضيوفه مجموعة
كبيرة من الفنانين من مجاالت التمثيل والغناء ،تقديم المذيع الشاب
محمد طاحون.

MBC 2
13:00
15:00
18:00
20:00
22:00
00:00
02:00
of life

MBC 4
Jack
Guarding tess
Dr. Zhivago
Cabin boy
The paper
Rat race
Tomb raider cradle

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00

21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00

LBC
حديث ديني
شعبية كرتون
حقك علينا
فريج
خفايف
مسابقات المضمار
تداول
جائزة دبي الدولية
للقرآن  الكريم
فوازير األمثال
أيامنا
ازهار مريم
خالد بن الوليد
سيداتي سادتي
وجه آخر

الجسر
هجرة الرسول
ألبوم االفالم
صراع في الليل
المتمرد
ألبوم االفالم
ابن حميدو
ألبوم االفالم
الدنيا على جناح
يمامة

MBC Action
The insider
Grounded for life
According to jim
Friends
American funniest
home videos
Biggest loser
supper nanny
Midsomer murder
Agatha christie
Becker
Seinfeld
Frasier
Friends
The insider

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
01:30

راجل وست ستات
ابن بطوطة
عمشة بنت عماش
سقف العالم
الدالي
عيون من زجاج
االجتياح
خالد بن الوليد
ألف ويلة بليلة
خيمة رياضية
رمضانية

اليوم

سينما 2
12:15
14:00
15:45
16:00
18:05
19:38
20:00
21:39
22:00

المستقبل

Ncis
Quantum leap
Nash bridges
Alias/killer instinct
Ncis
Angel/x files
Csi/medical
investigation
Law and order
City heat

13:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
20:30
21:00
22:30
23:30
جمعة

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
00:00

17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

الجديد
عيون بيروت
من أجل صحتك
قرقيعان
أحمد بدير يدعوك
أكلت الضرب
الشقة
تامر وشوقية
الجزء الثاني
ميوزك بوكس
عالمات استفهام
مسرحية ربنا يخلي

Dubai One
17:00
17:30

17:10

من الفطور
الى السحور
احالمك اوامر
مسابقة القارئ
العربي
الفترة الدينية
السيرة النبوية
كل يوم شي
يتربى في عزو
نشرة األخبار
حنان وحنين
وال كلمة
عمارة يعقوبيان
يا ابيض يا اسود
مساء رمضان

According to jim
Centre of the
universe
What I like
about you
Friends
Out and about
Emirates news
Desperate
housewives
Desperate
housewives
Secrets and lies
The hand that
rocks the cradle

16:00
17:00
18:00
18:30
19:45
19:50
20:30
21:00
21:30
23:25
00:30
01:30

جرن الشاويش
ظل امرأة
برنامج ديني
قلب امرأة
لو كنت مكاني
نشرة أخبار
إربنت تنحل
برنامج «جنون»
مع فادي رعيدي
برنامج «الفرصة»
مع طوني خليفة
لو كنت مكاني
عندما تبكي الزهور
أفالم عربية

MBC 3
The zeta project
20:30
Jakie chan
21:30
Tom and jerry
21:30
Irraf aktar
22:00
Shaik with kids
Al tabeen
22:30
Al hoorof
22:55
al arabiya
Aladdin
23:00
Jetsons
23:25
Ustort aldahab
23:50
Super robot
00:15
monkey team hyperforce gol
Astro boy
00:40
Yu-gi-oh
01:05

تسالي
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ربيع فرح
rabeefarah@aljaridat.com

كلمات متقاطعة
1

2

3

5

4

7

6

9

8

11

10

13

12

14

16

15

18

17

20

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ً
أفقيا

ً
عموديا

 .1قاعدعربي فتح األندلس بإمرة
موسى بن نصير
ّ .2شاعر وأديب عربي من أئمة
الكتاب
 .3عاصمة أوروبية  -للتفسير -
متشابهان
 .4خشن صوته  -متشابهان  -الدغ
 .5برعم  -بحر  -مضى
 .6عمالق  -مدينة هامة في السودان
 جزيرة بركانية تتبع لليمن -اشتاق
 .7يترك عمله  -مدينة هامة في
اليمن  -يفزع  -قريب
 .8رفع  -شق في البدن  -آلة
موسيقية
 .9متشابهان  -يرتدي الثياب -
المتوازن
 .10قصر شهير في ضاحية باريس
 ضد أسمر .11ممشى  -رن  -حفر البئر  -ماهر
 .12يسترشد  -منتجع في الصحراء
 ضد ميت .13طن الذباب  -ضعف  -يرشد
 .14للنفي  -مدينة في فرنسا على
إيفر  -دولة أميركية  -عاصمة
أرمينيا
 .15عاصمة عربية  -كتلة جبلية
في السعودية  -ضد شراء  -كوكب
يعكس نور الشمس  -شقيق
 .16سبب  -لبن رائب
 .17ألقى التحية  -يخاصم
 .18ساحات  -التهب
 .19مقبض  -سيطر  -حديث الليل
 .20مطرب لبناني شهير (صاحب
الصورة)

 .1مطربة لبنانية مشهورة (صاحبة
إحدى الصور)  -جمع
 .2ضد أشقر  -هاجس
 .3صف من الجنود  -ساحر
 .4قرع الباب  -ينام  -من الطيور
 .5يقعد  -عبث ولعب
 .6تلميذ  -عاصمة عربية  -غرس
 صبور .7فيلسوف ومؤرخ أندلسي -
مطرب خليجي مشهور (صاحب
إحدى الصور)  -لؤلؤ
 .8شجر صغير طيب الرائحة  -صد
 خراب .9قرية في الجليل  -جواب  -أعاد
الكالم  -حزن
 .10حرف عطف  -ضد أيسر  -نبات
طيب الرائحة
 .11أذاع خبر الوفاة  -اسم موصول
 من الحيوانات  -غش (معكوسة) .12صديق في العمل  -غير مطهو
 مرفأ أردني على البحر األحمر .13متشابهان  -للتأفف  -ضد سيد
 ما يكتمه اإلنسان .14عاصمة أفريقية  -مطربة
مصرية شهيرة (صاحبة إحدى
الصور)  -عاصمة أفريقية
 .15يقر  -عاصمة التيبت  -نعومة
 سحب .16قبض على الشيء  -ذو الحكمة
 .17حرف جر  -عائق  -هرب
 .18مصيف برتغالي غربي لشبونة
 للنداء .19ضد انحياز  -انهزم (معكوسة)
 .20مطرب كويتي شهير (صاحب
إحدى الصور)

18
19
20

دائرة الكلمات

املتقاطعة البيضاء
كي تحل شبكة الكلمات المتقاطعة هذه ،عليك أن تضع بنفسك الخانات السوداء
في أماكنها الصحيحة.

2

1

4

3

6

5

8

7

ضع مرادفات الكلمات المدرجة أدناه في األماكن المخصصة لها في الدائرة بحسب األرقام.

9

1

 =4-1حائط
 =8-4نبات طيب
الرائحة
 =12-8مدينة في
فلسطين
 =16-12قبو
 =20-16حجة
واد على حدود
ٍ =24-20
اليمن والسعودية
 =27-24شريف
 =30-27آلة النطق
والذوق
 =34-30مصباح
اسم أطلق على
ً =42-34
غانا سابقا
 =46-42مادة متفجرة
 =50-46ظلمة
 =54-50بيارق
 =58-54تفسير
 =61-58عاصمة
أوروبية
 =66-61مهرجان
 =73-66منتجع
سياحي أميركي
 =80-73ممثلة مصرية
مشهورة
6

2

ً
أفقيا

ً
عموديا

 - 1شاعر سوري قدير
 - 2ماهر  -ممشى
ً
 - 3يصير الشيء غامضا  -للنفي
 - 4انحنى
 - 5مسقط مائي  -شجاع
 - 6عار  -أتم
 - 7بحر  -قهوة  -بلد
 - 8بيرق  -ضد حركة
 - 9غجري  -غاية

 - 1مطرب كويتي كبير
 - 2انمحى  -من الفواكه
 - 3شك  -حرف عطف
 - 4خوف  -حفرة في األرض ُيستقى منها
 - 5مادة قاتلة  -حرف شرط
 - 6ضد بحر  -نجل
 - 7إحدى الواليات المتحدة األميركية
 - 8حاز  -سكين اللحام
 - 9يواجه  -بكى الميت

3
4
5
6
7
8
9

متاهة األرقام

ن

9
8
7
6

ل
ي
ع
ش

5

ل

4

ي

3
2
1

ب
ن
1

و

و
ا

م
ي
ل
ل
ا
ز
2

ر
ء
ب

ب
ا

ي
ج
ن
ا

ل
م

ي

ب س

ت
ر
ا
3

ع
ر
4

ا
و
ن

5

ط

ه

ن

ا
س ل

ا

ب

ب

ل

ا

ك
ر

ق

م

و

د

و

ب
6

ل

ا
7

المتقاطعة البيضاء
الكلمات المتقاطعة:
ً
أفقيا  .1 :طارق بن زياد  .2ابن العميد
 .3لندن  -أي  -ي ي  .4بح  -أ أ  -السع
 .5زر  -يم  -فات  .6مارد  -أم درمان
 بريم  -حن  .7يستقيل  -عدن  -يخاف نسيب  .8حمل  -جرح  -ناي  .9ر ر -يلبس  -المعتدل  .10فرساي  -أشقر

ا

ا
ق
ي

ن

9

8

sudoku
 .11رواق  -طن  -رس  -بارع  .12يستدل
 واحة  -حي  .13ون  -هزل  -يدل .14ال  -بورج  -كندا  -يريفان  .15مسقط
 عسير  -بيع  -قمر  -أخ  .16مبرر  -لبنة .17حيا  -يعادي  .18باحات  -أج .19
يد  -ساد  -سمر  .20مروان خوري
ً
عموديا  .1 :مي حريري  -لم  .2أسمر

7

=x

x
14

=+

16

6

-

5

-

x

=-

9

المعادلة السرية
 وسواس  .3رتل  -فاتن  .4دق  -يرقد بط  .5يجلس  -لهو  .6طالب  -الرباط زرع  -حليم  .7ابن حزم  -حسينالجسمي  -در  .8رند  -ردع  -يباب .9
قانا  -رد  -كرر  -أسى  .10بل  -أيمن
 ريحان  .11نعى  -ما  -دب  -خداع .12زميل  -ني  -إيالت  .13ي ي  -أف  -عبد

20

=

22

3

=

13

5
28

x
+

12

11
6
10

16

9

43
9
17

=

29

19

12
4
10

11
6

14
35

= 87
= 101

31
28

أكمل المربعات
 سر .14أديس أبابا  -روبي  -نيامي .15يعترف  -السا  -رقة  -جر  .16كمش
 حكيم  .17من  -عقبة  -فر  .18سنترا يا  .19حياد  -اندحر  .20نبيل شعيلالكلمة الضائعة :جورج كلوني
الكلمة المفقودة :كريت

22

5

20

ر

12

9

13

ب

15

10

26

11

6
2
1
5
9
3
4
7
8

9

19
6

3

8
9
5
1
7
4
6
2
3

28

24

3
7
4
2
6
8
5
9
1

8

21

4
5
2
8
1
9
7
3
6

28

6

7
8
6
4
3
2
9
1
5

18

5

9
1
3
7
5
6
2
8
4

7

27

2
3
7
6
8
5
1
4
9

12

17

1G
6
9
3
4
7
8
5
2

15

15

5
4
8
9
2
1
3
6
7

9

14

16

23

39

4

16

17

=
115

22

=
94

5

=

12

=

الحلول

=

حاول إيجاد الطريق الصحيح
ً
ً
بدءا من أعلى الهرم وصوال إلى
األسفل لتحصل على مجموع
ً
 . 79بإمكانك التحرك أفقيا أو
إلى األسفل.
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sudoku
الكلمة الضائعة
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تتألف شبكة  sudokuهذه من  9مربعات كبيرة ،يقسم كل مربع إلى 9
لاّخاليا صغيرة .إمأل الخاليا الصغيرة باألرقام المناسبة من  1إلى  .9يجب
أ يتكرر الرقم أكثر من مرة في كل صف أفقي أو عمودي.
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املعادلة السرية
ضع العالمات الحسابية ( )X - +في الخانات المظللة بحيث تحصل
على المجموع المدون عند نهاية كل صف أو عمود.
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ستارة
ّ
سلم
سلة
شرفة
شمعدان
طاحونة
غرفة

7

=

إبريق
اختبار
أسطورة
أسطوانة
ألمانيا
أنبوب
اهتمام

تذكرة
ثالجة
جرس
جمهورية
جهاز
حقيبة
خريطة

خيزران
درج
دلو
دوالب
رأسمال
رفاهية
زجاجة

فرشاة
فنجان
قارورة
قطار
الكونغو
مزهرية
مصباح

8

6

5

ً
ابحث عن الكلمات المدرجة في الجدول أدناه ،ضمن الشبكة أعاله واشطبها في جميع االتجاهات .تجد بعد عملية الشطب حروفا
غير مشطوبة تؤلف على التوالي الكلمة الضائعة وهي اسم ممثل أميركي مشهور من أهم أفالمه «سيريانا».
مظلة
موسوعة
موقد
نار
نبع
نظارات
هدف
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أكمل املربعات
ً
امأل المربعات باألرقام المناسبة كي يكتمل جمع األرقام أفقيا
ً
وعموديا بشكل صحيح.

الكلمة املفقودة
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حكم ونوادر
حكم
 إفراط التوقي أول موارد الخوف.(أرسطو)
ً
 ال ُيصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن الماء.(عبد القادر المغربي)
نوادر
امأل المربعات البيضاء الفارغة
أعاله بالكلمات المدرجة أدناه،
ابتداء من كلمة ( سليم ) ،تظهر
ً
بعد ذلك كلمة أغفلت عمدا ،هل
عرفت ما هي؟

 3أحرف
برق
أمي
وعي
وهم
امن
اسم

 4أحرف
يافا
كالم
سليم
أسرة
إربد
سلوى

 5أحرف
ناقوس
عدالة
سيالن
ترتيب
إبريق
عمران

إقبال
ينبوع
بستان
تعادل
 6أحرف
انتصار

نابولي
اقتران
 7أحرف
استرجاع
ألمانيا

 8أحرف
أحمد شوقي
أحمد مدحت

 قال البخيل لصديقه« :عندي خطة ممتازة .عندما أذهب إلىً
السينما برفقة خطيبتي ،فأني أضرب لها موعدا في الصالة ،وهكذا
ً
فإنها تدفع ثمن بطاقة دخولها .يجب أن تفعل مثلي تماما».
ً
فز اآلخر برأسه مرددا« :إنك مجنون ،أتريد أن أفعل مثلك لكي أدفع
ثمن بطاقتي؟!»
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اح �ت �ف �ل��ت م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال��وط �ن �ي��ة
الكويتية بيوم الصحة والسالمة والبيئة،
وجرى تكريم عدد من مديريها وموظفيها
ال �ف��ائ��زي��ن ب ��االق�ل�اع ع��ن ال �ت��دخ �ي��ن  .رع��ى
الحفل الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد
الشويب بحضور عدد من مديري القطاع
النفطي بينهم الوكيل المساعد للشؤون
االدارية الشيخ طالل ناصر الصباح ،ومدير
التخطيط والتدريب الوظيفي باسم عيسى
ممثال الشيخة شذا الصباح ومدير الصحة
والسالمة فاضل العلي ،ونائبي العضو
ال �م �ن �ت��دب ل�ل�ت�س��وي��ق وال �ع �م �ل �ي��ات ح�م��زة
البخش ،ووليد الحشاش ومنسق العالقات
العامة محمد الزمانان وحشد من العاملين
في المؤسسة واالعالميين.
المكان مبنى مؤسسة البترول الكويتية
المجمع النفطي الشويخ

المناسبة
الكويت الوطنية
احتفلت بيوم الصحة
المكان
المجمع النفطي

هديل جعفر

مديرون ومسؤولون في مؤسسة البترول

الشويب يتسلم درع وزارة الداخلية

موظفو وموظفات مؤسسة البترول

من اليسار محمد الزمانان يكرم احد المقلعين عن التدخين

مندوبة «الدايت كير»

الطبيب المشرف على البرنامج

طالل ناصر الصباح يختار احد الفائزين بالقرعة

احدى المكرمات تتسلم شهادتها

تكريم احدى الفائزات

استعد فندق شيراتون
الكويت الستقبال رواد
خ� �ي� �م� �ت ��ه ال ��رم� �ض ��ان� �ي ��ة
ال� � � � �ع � � � ��ام � � � ��رة ب � ��اش� � �ه � ��ى
المأكوالت على مائدتي
االف�ط��ار و«الغبقة» .كما
اعلن شيراتون الكويت
ع � ��ن اس� � �ت� � �ع � ��داد م �ط �ع��م
ال � � �ح � � �م� � ��راء الس� �ت� �ق� �ب ��ال
ال� �ص ��ائ� �م� �ي ��ن م � ��ن وق ��ت
االف � �ط� ��ار ح �ت��ى ال �ث��ال �ث��ة
ص�ب��اح��ا ل�ت�ن��اول اشهى
االطباق العالمية.

المناسبة
استقباالت خيمة رمضان
المكان
شيرتون الكويت

خيمة رمضان في الشيراتون

مطاعم الشيراتون في ابهى حلتها الرمضانية

مجتمع
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أق � ��ام س �ف �ي��ر ال�م�م�ل�ك��ة
العربية السعودية عبد
ال �ع��زي��ز ال �ف��اي��ز ح�ف� ً
لا
ً
مهيبا بمناسبة العيد
الوطني للمملكة ،وكان
ف��ي م �ق��دم��ة ال�ح�ض��ور
رئيس مجلس الوزراء
س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
ال � �م � �ح � �م� ��د ال � �ص � �ب� ��اح
ووزي� � � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
الشيخ محمد الصباح،
إض� � � ��اف� � � ��ة إل � � � � ��ى ع � ��دد
م� ��ن ال��دب �ل��وم��اس �ي �ي��ن
العرب واألجانب .وقد
ت �خ �ل��ل ال �ح �ف��ل رق�ص��ة
«العرضة»

المناسبة
العيد الوطني
للمملكة العربية السعودية
المكان
السفارة السعودية

رئيس الوزراء والسفير السعودي وإبراهيم الدعيج ووزير الخارجية يقطعون كعكة االحتفال

ً
مهنئا
وزير الخارجية

عدد من السفراء األجانب

ً
السفير السعودي عبد العزيز الفايز يتوسط عددا من الحضور

 -أعضاء السلك الدبلوماسي

العزف على الدف

 -أعضاء السلك العسكري

لقطة عامة للحفل

رقصة العرضة

ا�ستعدت ال�ستقبال مو�سم رم�ضان لعام 1428هـ

لجنة م�سلمي �آ�سيا في الهيئة الخيرية
ت�ستقبل المتبرعين في كل فروعها

يعاود النائب د .جمعان الحربش استقبال
رواد ديوانه وأبناء الدائرة والمهنئين بشهر
رم �ض��ان ال �م �ب��ارك ف��ي أول ي ��وم ث�ل�اث��اء من
الشهر الفضيل وال��ذي يوافق  18ستبمبر
الجاري بعد صالة التراويح.

ي�س�ت�ق�ب��ل أم �ي��ن س��ر م�ج�ل��س االم� ��ة ال�ن��ائ��ب
حسين ا ل�ح��ر ي�ت��ي المهنئين ب�ح�ل��ول شهر
رمضان في اليومين الثاني والثالث وذلك
في ديوانه بالرميثية بعد صالة التراويح
مباشرة.

يتشرف د .عبدالمحسن المدعج باستقبال
رواد ديوانيته في منطقة سلوى قطعة 1
شارع  4خالل اليومين الخامس والسادس
من شهر رمضان الكريم ،وفي كل اثنين بعد
صالة التراويح.

يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف
واالدخ � � � ��ار وال ��وك� �ي ��ل ال �م �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون
القانونية في ديوان الخدمة المدنية فيصل
الغريب المهنئين في شهر رمضان المبارك
كل يوم احد بعد صالة التراويح.

ال �سالمية العالمية جميع
أ� كملت لجنة م�سلمي �آ�سيا في الهيئة الخيرية إ
ا�ستعداداتها ال�ستقبال مو�سم الخير في �شهر رم�ضان المبارك لعام 1428هـ،
و أ�عدت خطة �شاملة تت�ضمن و�سائل ا إلعالم المرئية والم�سموعة والمقروءة،
با إل�ضافة �إل��ى ا�ستقبال ا إلخ ��وة المتبرعين بفروعها المنت�شرة ف��ي أ�رج��اء
محافظات دولة الكويت العامرة.
وهي تنتهز هذه المنا�سبة الكريمة لتزف أ��سمى �آيات التهاني والتبريكات لمقام
ح�ضرة �صاحب ال�سمو أ�مير البالد وولي عهده أالمين ،ولجميع المواطنين
والمقيمين ،أ
وللمتين العربية وا إل�سالمية� ،آملين أ�ن يعيد المولى عز وجل
هذه المنا�سبة على بالدنا وبالد الم�سلمين باليمن والخير والبركات.
كما ي�سر اللجنة التوا�صل مع ا إلخوة المتبرعين والمح�سنين عن طريق االت�صال
والح�ضور�إليهم أ�ينما كانوا ،ت�سهيال عليهم عناء الح�ضور وتكبد الم�شقة في
الو�صول �إلى مقر اللجنة أ�و فروعها.
وقد أ
لل�سهام
موظفيها
خيرة
من
فريدة
وكوكبة
هي�ت اللجنة كادراً متخ�ص�صا،
إ
في دفع عجلة الخير ،ورفع ا�سم الكويت عاليا في �سماء العمل الخيري والمحافل
الدولية� ،سائلين اهلل تعالى القبول وال�سداد.
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العنوان اإللكتروني والبريد الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء		
مقسم هواتف
4819033
بدالة وزارة المواصالت
2400000
مقسم المركزي
4810000
مقسم الشويخ
2510000
قسم النزهة
2610000
مقسم حولي
4710000
مقسم الفروانية
5710000
مقسم راس السالمية
5610000
مقسم السالمية
4310000
مقسم جليب الشيوخ
5380000
مقسم مشرف
4880000
مقسم العارضية
4570000
مقسم الجهراء الجديد
4870000
مقسم الصليبخات
4670000
مقسم الصليبية
3910000
مقسم الفحاحيل
5310000
مقسم السرة
3900000
مقسم الفنطاس
5510000
مقسم صباح السالم
3940000
مقسم الرقة
3980000
مقسم األحمدي
3710000
مقسم المنقف
3610000
مقسم الصباحية
3950000
مقسم الزور
3280000
مقسم أم الهيمان
3952000
مقسم الوفرة
2700000
مقسم العبدلي
3260000
مقسم الشعيبة
مأمور االتصاالت الدولية (فقط للمشتركين
المزودين بخدمة النداء اآللي المباشر) 022
101
استعالمات دليل الهاتف
123
نظام استعالم مستحقات الهاتف
117
شكاوى أعطال الهاتف

• لجنة زكاة العثمان •
لجنة الزواج ـ كفالة األيتام ـ ماء السبيل ـ مراكز القرآن
لجميع األسرة.
المحاضرات ـ ت 2667780 :فاكس2667781 :
• حماية المستهلك •
ت 5720252 :ـ 4820281
• وزارة العدل •
إدارة التوثيقات الشرعية
4801809
• استعالمات •
الشعيبة ـ المناولة3260158 :
الشعيبة ـ الحاويات3260330 :
الشعيبة ـ العمليات البحرية3262280 :
الشويخ ـ المناولة4810338 :
الشويخ ـ الحاويات4832063 :
الشويخ ـ العمليات البحرية3262307 :
ميناء الدوحة4878453 :
• غرفة تجارة وصناعة الكويت مركز رجال األعمال •
هاتف2423666 / 2423555 :
بدالة 805580 :داخلي 555
فاكس2460693 :
صفحة الغرفة على اإلنترنت:
www.kcci.org.kw
• الفتوى الهاتفية وزارة األوقاف •
 2444405ـ  2428934ـ 2466914
• فتوى المسجد الكبير •
( 149المباشر)
المسجد الكبير 7/2418448
المركز اإلعالمي 7/2417118
• الرد الشرعي في بيت الزكاة •
هاتف 5752711 :ـ فاكس5752712 :
• مكتب لخدمة المواطن بوزارة العدل  -إدارة التنفيذ •
الخط الساخن( 2436032 :داخلي )2105
• التأمينات االجتماعية •
114
• لجنة بشائر الخير •
ت9300456 :

الهواتف
• الطوارئ الطبية •

العمليات
م .األميري
م .الفيحاء
م .الدعية
م .الصباح
م .مبارك الكبير
م .السالمية
م .القرين
م .الفروانية
م .مجمع الفروانية
م .المطار
م .الجهراء
م .الشقايا
م .العبدلي
م .العدان
م .الفحيحيل
م .الشعيبة
م .الوفرة
م .النويصيب
م .الخيران
• صيانة الطرق •

4722000
2422366
2553779
2510854
4844227
5311437
5739011
5427361
4883000
4725149
4717425
4575448
4587088
9003502
3941455
3919089
3261927
3810731
3950114
3950414

• وزارة الداخلية •

198
استعالمات مخالفات المرور
الطوارئ (الشرطة  -الحريق  -االسعاف
777
 االنقاذ)9/2410035
عمليات الداخلية
2433954/2433840
بدالة الوزارة
5382000
بدالة النجدة
5380935/5396666
عمليات النجدة
إدارة الدفاع المدني 543-546/5383189
5391455
(ضابط العمليات)
5734333
عمليات خفر السواحل
5739333 / 5735333
5743333
البدالة
4816522
عمليات المرور
2410908
إدارة العالقات العامة
• الشرطة •

• طوارئ الكهرباء •

2422353
2434064
2435865
2544200
2530801
2547133
2515277
2616662
5714406

4847041/4847329
كهرباء المدينة
4578568/4578380
كهرباء الجهراء
كهرباء الشوي ــخ الصن ــاعية 4831792/4831781
كهرباء السالمية 5711130/5712259
4722935/4722937
كهرباء خيطان
5312521/5312520
كهرباء حولي
كهرباء الفحيحيل 3915300/3911333
3810695/3810693
كهرباء الوفرة
4745536/4745598
إنارة الشوارع
4745839/4738641
كهرباء الديزل

• طوارئ المياه •

مياه الشويخ
مياه الصليبخات
مياه السالمية
مياه الجهراء
مياه األحمدي
مياه حولي
مركز االتصاالت
الوزارة بالرقعي
بدالة الوزارة

• المعلومات المدنية •

خدمة الجمهور
رقم البدالة

(Email (Info@dpm.gov.kw

الصيدليات
الصيدليات الجاهزة
• العاصمة  -صيدلية أحالم ـ الكويت
ـ شارع فهد السالم ـ 2436184
ص.ج الخالدية التعاونية ـ جمعية
الخالدية التعاونية ـ 4833967
• حولي  -صيدلية طارق ـ السالمية
ـ شارع حمد المبارك ـ 5726265
صيدلية الهناء ـ السالمية ـ شارع
عمان ـ 5629175
صيدلية االخ�لاص ـ حولي ـ شارع
بيروت ـ 2625999
صيدلية ص.ج .ال��روض��ة وح��ول��ي
ـ جمعية ال��روض��ة وحولي التعاونية
2564549
صيدلية ال��غ��دي��ر ـ ال��ج��اب��ري��ة ـ ق1أ
5340559
صيدلية الكندي ـ الجابرية ـ ق 3ب
5326554
صيدلية ا ب��ن النفيس ـ السالمية ـ
شارع حمد المبارك 5721264
• ال �ف��روان �ي��ة  -ص.ج .ال���ف���ردوس
التعاونية ـ جمعية الفردوس التعاونية
ـ 4881201
• األح�م��دي  -صيدلية أب��و حليفة
ـ أب�����و ح��ل��ي��ف��ة ـ ال���ط���ري���ق ال���س���اح���ل���ي ـ
3715414
صيدلية دان��ة السلطان  -مهبولة ـ
ق 1ـ شارع الساحل ـ 3726558
• ال � �ج � �ه ��راء  -ص���ي���دل���ي���ة ال���ج���ه���راء
ال��ح��دي��ث��ة ـ ال���ج���ه���راء ـ ق 3ـ ق��س��ي��م��ة  1ـ
مجمع ساير زويد التجاري ـ 4575518

				

• النادي العلمي ـ فريق الغوص •
ت 5627515 :ـ ف5656620 :
• غرفة الثروة السمكية •
9278764
• الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام •
هاتف / 2453224 :فاكس2453224 :
• الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية •
 808300ـ  9288181ـ 5387650
• الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان •
ت 4811593 :ف4811715 :
• األشغال العامة •
الطوارئ  150الخط الساخن
محافظة العاصمة4818014 :
محافظة حولي5713299/5713154 :
محافظة الفروانية4893755/4895804 :
محافظة األحمدي3980134/3981521/3981351/3981272 :
محافظة الجهراء4578532/4578500 :
محافظة مبارك الكبير3902307 :
خدمة المواطن5395506 :
• شكاوى القوارض •
المركز الرئيسي( 4848088/4834291/4834279 :داخلي )775
مركز الجهراء4555839 :
مركز األحمدي3718422 :
• طوارئ الدفاع المدني •
8040000
• مركز الكويت للتوحد •
2516192/2540179
• شركة النقل العام الكويتية •
الخط الساخن880001 :
• وزارة الطاقة والكهرباء والماء •
بدالة537100 :
موقع الوزارة اإللكترونيwww.energy.gov.kw :
104
نشرة األحوال الجوية وحالة الطقس
113
ساعة ضبط الوقت الناطقة
120
خدمة األخبار الشخصية لوكالة االنباء الكويتية
149
خدمة الفتوى الشرعية عبر الهاتف لوزارة االوقاف
150
مركز الشكاوى لشبكة الصرف الصحي واألمطار
151
خدمات النظام اآللي لالقتراحات والشكاوى بوزارة الصحة
806806
مركز المعلومات لشركة المشروعات السياحية
4820208/4820204
االنقاذ والحريق
مكاتب حماية المستهلك 4820281/4811294/5713164/5720252
5731000/5757257
بيت الزكاة:

)Website (http//www.dpm.gov.kw

مراكز خدمات
نفسية واجتماعية
5737773
3/5321542
2660400
5317880
2666500
5715410
2666206
5715410
2/2663041
2659757
2663018
2541807
2541807
5755207
2650050
2650051
4755940
4755941
9/4569908
2613623
2615165
2615164
5759966
5759966

د .كاظم أبل
د .إبراهيم العلي
د .جاسم أشكناني
د .حسن الموسوي
د .عدنان الشطي
مكتب ألطاف العيسى
مركز الراشد
د .جاسم حاجية (أطفال)
مركز األمل لعالج اإلدمان
د .حسين محمد طاهر (اختصاصي)
مركز الصحة النفسية
د .علي عسكر
د .أحمد عبدالله
د .أحمد أشكناني
د .محمد صادق الموسوي
المركز الكويتي
د .غازي العتيبي
د .عبدالعزيز الظفيري
د .فريح العنزي
مركز الطفل واألسرة التخصصي
د .عويد سلطان المشعان
د .فاطمة سالمة عياد
د .طالل المسعد
د .نادية حمدان (استشارية)
مركز الرجيب لالستشارات
4/5660705
النفسية واالجتماعية
3/5321542
د .أيوب أشكناني
5711411
د .حسن الحميدي
5647366
5625494
د .مدينة صادق الجمعة
(عيوب النطق والكالم)
2662537
2515550
2545960
معهد اإليحاء واإليماء
2525315
مركز التوازن
5757050
مركز الرتاج

العيادات الخاصة

4818725/4834044
محافظة العاصمة
5713154/5713299
محافظة حولي
محافظة الفروانية 4895804/4893755
محافظة األحمدي 3980134/3981521
محافظة الجهراء 4578500/4578532
3902307
محافظة مبارك الكبير
4834044
إدارة العمليات
5395562
الطرق السريعة والجسور
5395506
مكتب خدمة المواطن
5385520
بدالة الوزارة

مخفر الصالحية
مخفر المدينة
مخفر المرقاب
مخفر الضاحية
مخفر الدسمة
مخفر الفيحاء
مخفر القادسية
مخفر النقرة
مخفر السالمية

www.aljarida.com

4832933/4832897
4677378/4674568
5642011/5642104
4555231/4553640
3984926/3984755
2627728/2627729
9/5312510
4884234
5371000
889988
844447

الهاتف الدولي
الكويت
قطر
أبوظبي
دبي
رأس الخيمة
الفجيرة ـ كلبا
عجمان
الشارقة
أم القيوين
مسقط
البحرين
الرياض
مكة ـ جدة
القاهرة
االسكندرية
بورسعيد
سوهاج
أسيوط
األقصر
بون
بومبي
مدراس
بيروت
دمشق
حلب
األردن
تونس
الرباط
واشنطن
نيويورك
باريس
لندن
مدريد
سويسرا (زيورخ)
جنيف
موناكو
تايالند (بانكوك)
هونغ كونغ
روما
باكستان
نيودلهي
حيدر أباد

00965
00974
009712
009714
009707
009719
009716
009716
009716
00968
00973
00966
009662
00202
00203
002066
002093
002088
002095
0049228
009122
009144
00961
0096311
0096321
00962
002161
002127
001202
001212
00331
004471
003491
00411
0033
00662
00662
00396
0092
0092
0091842
009140

المستشفيات
االسعاف

4722000

2450005
األميري حوادث
2450080
األميري أطفال
2451442
4812000 /4815000
الصباح
4843100 /4842100
الوالدة
5312700
مبارك الكبير
إلى 709
4849400
األمراض الصدرية
4888000
الفروانية
3940609
العدان
3940639
ابن سينا
4840300
الرازي
4846000
الرازي (فاكس)
4847271
األمراض السارية
4870351
مصح النساء
4848022
الطب النفسي
4843900
المعزل الصحي
4873272
عيادة العيون
4840300
الجهراء
4575300
مكافحة السرطان
4849100
الحساسية
4849252
بدالة طب األسنان
2466631
2466639
الطب الطبيعي
4874330
داخلي 339

• امراض الكلي •
د .كامل الرشيد (استشاري)
د.وائل الرشيد (استشاري)
• باطنية •
د .رياض النفيسي
د.جوهر شهاب
د.حسام العمد
د.جواد سعود

53456001 /1
2613400/2613500
5651820/5651544
3713100
5747830
2437626

د.عبدالرحمن ابو عيش (استشاري سكري) 4344746

8025555
د .فهد الغانم (اخصائي سكر)
886060
د.مساعد العصفور
4558811
د.عياد عسكر العنزي
5727004
د.لطيفة عبدالوهاب الدويسان
5338277
د.سليمان فالح العلي
5338266
(استشاري)
5650064
د.عبدالكريم خاجة
5650064
د .هاني عليوه
د.سناء سعود المطيري (استشاري) 5326501
د .فيصل الصايغ (اسشاري)
5745111
د.ابراهيم الرشدان (استشاري)

2631800/2631700

د .محمد عبدالفتاح قرطم
• جهاز هضمي •
5322030
د.محمد الشمالي
5355745
د .خالد المخيزم (استشاري)
• استشاري باطني وهضمي •
5737329
د .إياد الرويح
3713100
د.محمد زهير دباس
2612990
يعقوب الشوبكي
• استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي •
5654300
د .ناصر بهبهاني
2666300
د .موسى خداده
• عامون •
2621454
د .احمد الخطيب
3926926
د .طارق المخيزيم
3929828
د.كاظم صالح معرفي
5327779
د .بدر عبدالرزاق الشمالي
457779
د .نبيل االيوبي
3920505
د.حمود البراك
د.محمد علي سليمان القطان

• طب عائلة •
د .دينا عبدالله الرفاعي
د .أريج احمد الخطيب
د .أسيل احمد الخطيب
د .عارف العباسي
• استشاري قلب •
د .عبد المحسن العبد الرزاق
د.ناصر جوهر حيات
د .محمد عبدالمجيد زبيد
د.فريدة الحبيب
د.طه حسون طه
د .ابراهيم الرشدان

26507700

4741738/4740864

5333501
2621454
2621454
14/5757812
5745111
5344765
2621500
5755056
5646070
2631800/2631700

3713314

د .مصطفى رضا سيد هاشم
• جراحة قلب •
5738844
د .هاني شحيبر
• جراحة التجميل •
2666233
د .عبدالرضا الري
د .عبدالمحسن جعفر (اخصائي وجه) 2616122
د .محمد خلف ابراهيم
2547272
د .عماد النجادة (استشاري حروق) 5655556
د .عادل قطينة
5625060/5625030
• جراحة الوجه والفم والفكين •
883322
د .عباس الرامزي
883322
د .نائل الهزيم
• جهاز عصبي •
5633324
د .سهيل الشمري(استشاري)
5345873
د .جاسم مال حسين
د .عدنان خريبط ( تخطيط واعصاب) 5340204
• جراحون •
2617609
د .يعقوب اللهو
2636464
د .سامي امان
5746880
د .محمود سليمان البدر
3713535
د .عبدالله العياف (عظام)
2610044
د .عامر فواز الفواز
5620170
د .موسى خورشيد
د .صباح يحيى الحديدي(استشاري) 5739275
د .حسين دشتي (استشاري)
5650557
د .خالد عبدالوهاب الشرف (استشاري) 3713100

د .ميرفت سعود الصالح(استشاري) 5327128
د .باسل محمد السميط (استشاري) 5320069
د .محمد ماهر قنواني
5745111
2665058
د .محمد براك الهيفي
د .صباح يحيى الحديدي (استشاري) 5745111
د .محمد سالم بالل (جراحة الفم والفكين)

• اختصاصي تخاطب •
د .مدينة صادق جمعة
• اختصاصي تغذية •
العوضي سنتر للتغذية

الرشاقة سنتر للتغذية

5730050

5625494/5647366
2424998/2414050

2453465/2453466

• طب طبيعي •
د .مساعد السعيد (استشاري)
د .طارق اسماعيل (استشاري)
عايشة الرقم (اخصائية)
• غدد وهرمونات •
د .أحمد األنصاري
5658888
5339330
د .عبدالناصر العثمان
5750756/5722978
د .يوسف بو عباس
6870502
د .سمير الشمري
• أسنان •
عيادة دنتل كير لألسنان
5620111
5620111
د .شفيق الشالوحي
4/4757153
د .سامر خلف
9/8/2610534
مركز أبها لطب األسنان
9/8/2610534
د .معصومة غريب
عيادة باب هاني (خدمة  24ساعة) 7/5730000
77/2408044
عيادة الميدان ـ الكويت
7/3911026
(الفحيحيل)
20/4727130
الفروانية
5/3/2641442
مركز الحكمة لطب األسنان
عيادة الخليج لألسنان 2561444/2572002
5326265
مركز العائلة لطب فم األسنان
د .نعمت عيد (استشاري تقويم) 2525234/2572002
2630404
أ.د .مفيد الصواف
88/77/3915344
د .سهيل مهلهل الياسين
2641443
د .فايز الطبري
4/4763223
د .محمود أحمد المسقطي
2561444
د .أنيسة الرشيد
2562226
د .عبدالله العامر
2619557
د .فيصل الفوزان
2668777
د .عبدالله الدويسان
5320880
د .سعيد اللوغاني
7/5730000
د .إبراهيم بهبهاني
2626177
د .علي الهديب
5340200
د .نجاة بهمن
2613663
د .عمر عبدالله القعود
5342727
د .هدى الدالي
د .سهيلة عبداللطيف الحجي 5344520
د .سلوى عبدالسالم
7/5730000
2622266
د .جاسم المنصور
5312260
د .سعاد إبراهيم النجادة

2666288
5650064
5645070

د .عصام الحزامي (أخصائي تركيب وزراعة) 4756555
8/4579287
المركز الطبي الكويتي (الجهراء)

د .سالم العنزي
د .علي حسن دشتي
د .زهير النصار
د .سعاد العباد
د .فريدة الحرز
د .إقبال عبدالمحسن العصفور
د .عبدالرزاق بن ناجي
د .عباس الرامزي
د .ضحى الشقان
د .عبدالكريم صادقي
د .عبدالمجيد محمود
د .شيخة بوقريص
د .أحمد ريان
د .وفاء عبدالرحيم معروف
د .بدري كميل الريس
د .شمة المطر (استشاري)
د .حسام حسين عبدالباقي

2572002
5755737
5755737
2611277
2573994
5724690
2523111
2666620
2614614
2432377
3920118
5344520
5739277
4727120
5742557
2/2641071
2619557

د .ليندا عصفور (اختصاصي طب األسنان) 5759044

د .عبدالقادر فلو (استشاري)

د .سلوى سليمان العمر (استشاري)

د .خالد أحمد مهران
د .إقبال العصفور
د .أوس سليم يوسف
د .عادل حسين أشكناني
مركز البيان لطب األسنان

د .هادي الصفار (لثة وزراعة أسنان)

د .محمد براء الجندي
د .بدرية سليمان السليطي
د .رشيد المصري

2408044

4/5328093

5/3/2641442
5/3/2641442
2618255
2649191
60/5730050
97/2497787
97/2497787

5640514
2668777
2/3/2641445

د .عماد خاطر (جراحة الفم وزراعة األسنان) 4757154

عيادة الخليج لطب األسنان 888/5644666
• أطباء لثة •
د .بدر عبدالله األنصاري
5620111
5755737
د .علي حسن حسين دشتي
د .شارل جبران الحاج 2641445/2630404
د .وليد العلي
9/2610538
• أطباء أشعة وسونار •
د .حميد الطالب
5/2653384
• عقم وضعف جنسي •
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
5313120
5334438
د .عبداللطيف السليم
• مراكز طبية •
89/5625387
مختبر الكويت للتحاليل الطبية
مركز حمد العبدالله الصقر التخصصي 2519464

إنترناشيونال كلينك

5745111

5658888
األنصاري الطبي
مختبر حولي الحديث 2662109/2633521
5319909
مختبر المركز اإلنجليزي
3924101
مختبر ابن النفيس للتحاليل الطبية
مركز العائلة لطب الفم واألسنان 5343330/5342727
5714043
مختبر السالمية للتحاليل الطبية

2669183
مختبر الحمراء
5655300
مختبر البشر والكاظمي
9/5714008
مختبر H.B.M
5650064
مركز بوشهري كلينك
مختبر بن سينا للتحاليل الطبية 3912582
5529023
مختبر طيبة كلينك
9/8/5529017
مركز طيبة كلينك

5315456/5315464
المختبر الكويتي األلماني
2626711/2626733
مركز األمل للعالج الطبيعي
4/4721213
المركز األوروبي للعالج الطبيعي
المستوصف األوروبي التخصصي 4764055/4764044
3725200/3717800
مستوصف الصايغ كلينك

مجموعة لندن للخدمات الطبية
عيادة الدكتورة خالدة البخيت

883883
2631008

المركز الطبي الكويتي (عيادة السالمية) 5759044
المركز الطبي الكويتي (عيادة الجهراء) 8/4579284
المركز الطبي الكويتي (عيادة الفروانية) 4755580
مختبر الكويت الوطني للفحوصات الطبية 2434588

5665444
مركز اكستسي الطبي
مركز دنتل الطبي (السالمية) 222/5620111
مركز دنتل الطبي (الفروانية) 555/4756444
5326551
دار البراك كلينك
2573994
مستوصف فيصل التخصصي
• أطفال •
5340200
د .عبدالله الرشيد
5318092
د.عفاف الرومي
5739277
د .ياسر القحف
5711226
د .سعاد البصيري
4588501
د .حسين العنزي
5738844
د .سيلفا شحيبر
5622999
د .خالد بو حيمد
2614130
د .صالح الرومي
3925599
د .نحمده أبو سنة
5713514
د .سناء معروف
3925639
د .زهرة اسماعيل
2621099
د .سهيل خمار
4559444
د .محمد الغانم
5357511
د .خالد السعيد
5728833
د .عبير محمود عوض
4560477
د .فاطمة سالم الثالب
3717800
د .أحمد يعقوب عبدالله
2620304
د .وفاء عبدالعزيز الشايجي
• أسنان أطفال •
3/2641442
د .عبدالعزيز عباس دشتي
5/4/2641443
مركز الحكمة التخصصي
5320515
د.فؤاد صادق حسن
2666116
د .قماشة الجامع
د .عبدالرحمن الكندري (استشاري)

د .محمد علي سيد عبدالرؤوف
• استشاري أطفال •
د .ريم قنواتي
د .لولو أبوشعبان (قلب)

2613663

6851919

5622330
5337204

د.آمال العيسى استشاري أطفال وأمراض كلى) 2612120

د .مازن العيسى
د .خالد اإلبراهيم
د .خضر النجدي
د .ندى عبدالوهاب التركيت
د .هينجاما مورفي
د .هالة محمد عاصم
د .مها فرحات
د .مدثر حافظ

4747004
5318092
3910990
4/2615053
5745111
9/5665408
2621911
5745111

د .عبدالله فرحان عويد (صدر ـ حساسية) 3720707

د .غسان عبدالله العثمان

2610042

د .اسماعيل محمد رضا سيد هاشم (قلب) 5620014

5666668
4715119

د.طارق قطب
إنعام النكاس
• جلدية وتناسلية •
5313255
د .منى محمد الفارس
2666120
د .عبدالوهاب الفوزان
2655566
د .صالح الجربوي
د .محمد المشاري (استشاري) 5657979
5626162
د .محمد أبو حمرة
5755207
د .حسين محمد الطاه
( 5726666داخلي )8316
د .زيد العدواني
5747475
د .يوسف مال الله
د .موسى سالمة جبر 5634562 - 5634560
5650064
د .أحمد رشيد (اختصاصي)
2618112/2618211
د .سحر فؤاد غنام
5737477
د .طيبة المنيس
د .فهد عيسى العثمان 2665166/2644578
5727271
د .عايدة علي محمد

5745111
د .عزت بدوي
3725200
د .قنال الصايغ
( 572666داخلي)8316
د .زيد سكر
د .طالل سليمان العلي 2658090/2628090
2618112/2618211
د .سحر فؤاد الغانم
• استشاري مسالك بولية •
د .خليل عبدالله العوضي
2616660
5313120
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
2639955
د .فوزي طاهر ابل
3713100
د .علي ناصر الصيرفي
5649918
د .علي يوسف مهدي زاده
2/2630041
د .احمد محمد الكندري
د .م لطفي محروسة  2232222-830003داخلي 2135

6237805

د.عبدالقادر عبدالحميدالسيد
• انف واذن وحنجره •
د.حسام عبدالفتاح
5739277
5755255
د .عبدالحميد المهنا
9/8/5529017
د .سند الفضالة
2620166
د .اسماعيل الفودري
5644660
د.عبدالله محمد العلي
5650064
د .محمود البوز
2616122
د .عبدالمحسن جعفر
3/2650302
د .جمال الحربي ( استشاري)
2650555
د .خالد الصبيح (استشاري)
2650606
د.محمد الدماطي (استشاري)
• أمراض نساء ووالدة •
9/5665408
د .فوزية القطان( استشاري)
د .عالية الفضلي
2644474
2413282
د.مهجة البدر
5742557
د.عادل الريس
د .صبرية اللنقاوي(استشاري)

77/4554066

2661519
د .محمود المطاوعه
4584140/4580030
د .منصور الصليلي
د .فريد سالم صوصو
2618787
3921627
د .سكينة عباس فرمن
د .معصومة مخصيد (استشاري) 2641308
5343406
د .ماجدة خليفة اليتامي
5713016
د .نجيبة القطان
5325051
د .دالل السالم
5742558
د .سامر كميل الريس
4717006
د .نداء محمود بو خضور
2622088
د .سميرة العوضي (استشاري)
د .اميرة فيصل محمود بهبهاني 4734505
5731275
د .مي احمد سنان
4716754
د .يسرى محمد عبدالسالم
3713100
د .ايمان غيث عيسى المطوع
5656886
د .ناهد عبدالله العلي
52/2668762

د .هدى الناصر الزكي (استشارية)

2631008
3925505
2613151
5145111
4726614

د .خالدة صالح البخيت
د .حنان عبدالمحسن
د .هند مسعود عبدالله
د .ليلى ابو الليل
د .هند محمد الحمدان

د .امل عبدالعزيز اسماعيل (استشارية)

2630605

د .جاسم يوسف حجي(استشاري)

2644475

د .ماجد الشمري

60/4567850

3713100
د .خيرية عباس سالم
2644474
د .هبه رمزي
20/5710130
د .امنه حسن غلوم علي
3721441
د .سعاد الباوي
د .ليلى اشكناني(استشارية) 144/2633311
د .سلوى سيد علي الرفاعي(استشارية) 4753232

• استشاري امراض روماتيزم •
د .عادل العوضي
د.اديبة الحرز
• استشاري جراحة عامة •
د .محمد الجار الله
5660670
• استشاري جراحة العظام والمفاصل •
د .احمد الرويح
5628517
2564531
د .عزالدين الحداد
• عيون •
د .عبدالله المنصور
5622444
4741515
د .سلطان المطيري (استشاري)
5752222
د .سامي الربيعة
داخلي(886060)1400
د .مبارك العجمي
د .معصومة حبيب
5321171
4991990
د .محسن ابل(استشاري)
5349077
د .عبدالله البغلي
4991990
د.محمد البدر
5757700
د .جمال ابراهيم المرجان
5620700
د .عبدالمطلب بهبهاني
2610012
د .خالد السبتي(استشاري)
5663000
د.صبرية صالح (اختصاصية)
5330060
2573883

د .جمال علي الكندري(استشاري)

5620057

د .منى احمد الصالح (استشارية) 2425911
4741515
د .سلطان المطيري(استشاري)
• طب نفسي •
د .عصام االنصاري
2635047
5312664
مركز المهندي

حركة المطار لليوم الجمعة
إقالع الشركة
الكويتية
الهولنديه
الخطوط الهندية
الباكستانية
لوفتهانزا
طيران الجزيرة
التركية
اإلمارات
دي اتش ال
القطرية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
الطيران الهندي
البريطانية
كارجولكس
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
آسمان
اإلمارات
القطرية
العربية للطيران
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
الطيران االيراني
الكويتية
املصرية
الكويتية
الكويتية
السورية
الكويتية
طيران الخليج
اليمنية
الكويتية
الكويتية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الكويتية
امللكية األردنيه
الشرق االوسط
القطرية
طيران الجزيرة
اإلمارات
العربية للطيران
السعودية
الكويتية
التايلنديه
السيرالنكيه
طيران اإلتحاد
الطيران االيراني
لوفتهانزا
طيران الجزيرة
الكويتية
السعودية
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
القطرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
اإلمارات
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
يونايتد
املصرية

رقم الرحلة
675
0458
982
206
637
0502
1173
854
279
0139
0406
221
856
0156
748
545
1801
171
117
551
6808
856
0133
0122
0432
0438
600
0418
671
212
103
618
501
611
785
541
342
771
214
821
561
783
0644
617
673
543
801
403
0135
0458
858
0128
511
613
520
228
0304
604
628
0422
343
507
281
216
361
0137
381
331
203
301
0606
860
411
0526
415
981
613

دب ــي
أمستردام
حيدراباد
أحمد َاباد /
ّ
الهـ ــور
فرانكفورت
األقصر
إسطنبول
دب ــي
طليل
الدوحة
البحرين
البحرين
كوتشي  /تشناي
لندن
بكني
اإلسكندرية
ّ
القاهرة
فرانكفورت
نيويورك
دمشق
شيراز
دب ــي
الدوحة
الشارقة
مشهد
طهران
طهران
بيروت
دب ــي
البحرين
لندن
الر
بيروت
القاهرة
جدة
القاهرة
دمشق
الرياض
البحرين
صنعاء
عمـان
ّ
جدة
دب ــي  /مسقط
الدوحة
دب ــي
القاهرة
عمـان
ّ
بيروت
الدوحة
دمشق
دب ــي
الشارقة
الرياض
البحرين
دب ــي  /بانكوك
دب ــي  /كولومبو
أبوظبي
إصفهان
الدمام
دب ــي  /دلهي
تشناي
جدة
دكا
البحرين
كولومبو
الدوحة
دلهي
تروفنانثابرام
الهـ ــور
مومبي
مومبي
دب ــي
بانكوك  /مانيال
اإلسكندرية
ّ
كواالملبور  /جاكرتا
واشنطن دسي دالس
القاهرة

الوقت
00:00
00:01
01:05
01:10
01:25
01:30
02:15
03:45
04:25
05:30
07:05
07:45
07:55
08:15
08:20
08:35
08:45
08:55
09:05
09:10
09:15
09:40
09:45
10:05
10:10
10:45
11:00
11:05
11:10
11:40
12:30
12:50
13:00
13:20
13:40
14:00
14:15
14:45
15:15
15:20
15:35
16:00
16:05
16:25
16:30
16:40
16:50
17:10
17:30
17:50
18:05
18:30
18:35
19:00
19:05
19:25
19:45
20:00
20:15
20:25
21:00
21:40
21:45
21:50
22:05
22:20
22:30
22:35
22:40
22:45
22:50
23:10
23:40
23:45
23:50
23:50
23:59

متجهة إلى

وصول الشركة
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
التركية
القطرية
اإلمارات
كارجولكس
الكويتية
الطيران الهندي
الكويتية
البريطانية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
آسمان
الكويتية
اإلمارات
القطرية
العربية للطيران
طيران الجزيرة
الطيران االيراني
الكويتية
طيران الخليج
الطيران االيراني
املصرية
السورية
طيران الخليج
اليمنية
الكويتية
طيران الجزيرة
القطرية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
امللكية األردنيه
الشرق االوسط
طيران الجزيرة
اإلمارات
يونايتد
السعودية
التايلنديه
العربية للطيران
الكويتية
السيرالنكيه
طيران اإلتحاد
الكويتية
الطيران االيراني
الكويتية
الكويتية
الخطوط الهندية
لوفتهانزا
طيران الجزيرة
الكويتية
السعودية
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
الكويتية
القطرية
الكويتية
اإلمارات
الطيران الهندي
الكويتية
الهولنديه
طيران الجزيرة
املصرية
الكويتية
لوفتهانزا

رقم الرحلة
172
0487
220
1172
0138
853
748
1804
861
412
0157
0527
346
382
0503
206
352
302
6807
284
855
0132
0121
0407
601
362
211
619
610
341
213
821
552
0439
0134
0643
672
1802
546
0433
800
402
0419
857
982
510
519
0127
772
227
0303
502
607
786
102
575
628
0413
618
506
166
562
215
674
542
172
0136
784
859
857
614
0457
0459
612
544
629

قادمة من
فرانكفورت  /جنيف
مسقط  /دب ــي
البحرين
إسطنبول
الدوحة
دب ــي
لكسمبورغ
القاهرة
مومبي  /أحمد َاباد
مانيال  /بانكوك
لندن
اإلسكندرية
ّ
أحمد َاباد
دلهي
األقصر
إسالم ّاباد
كوتشي
مومبي
شيراز
دكا
دب ــي
الدوحة
الشارقة
البحرين
طهران
كولومبو
البحرين
الر
القاهرة
دمشق
البحرين
صنعاء  /دب ــي
دمشق
طهران
الدوحة
مسقط  /دب ــي
دب ــي
القاهرة
اإلسكندرية
ّ
مشهد
عمـان
ّ
بيروت
بيروت
دب ــي
واشنطن دسي دالس
الرياض
بانكوك  /دب ــي
الشارقة
الرياض
كولومبو  /دب ــي
أبوظبي
بيروت
مشهد
جدة
نيويورك  /لندن
تشناي  /كوتشي  /غوا
فرانكفورت
كوتشي  /دب ــي
الدوحة
جدة
باريس  /رومــا
عمـان
ّ
البحرين
دب ــي
القاهرة
فرانكفورت
الدوحة
جدة
دب ــي
كوتشي  /تشناي
البحرين
أمستردام
دمشق
القاهرة
القاهرة
الدمام

الوقت
00:15
00:30
01:00
01:10
02:15
02:25
04:30
05:05
05:45
06:15
06:30
06:40
07:15
07:20
07:25
07:40
07:45
07:50
08:05
08:15
08:25
08:45
09:25
09:55
10:00
10:10
10:50
11:50
12:20
13:15
14:25
14:30
14:35
14:45
15:00
15:05
15:15
15:30
15:50
15:55
16:00
16:10
16:40
16:55
17:05
17:20
17:45
17:50
18:05
18:15
18:45
18:50
18:55
19:10
19:25
19:30
19:35
19:40
19:50
20:10
20:25
20:40
20:45
21:00
21:15
21:30
21:35
21:50
22:00
22:05
22:10
22:20
23:00
23:05
23:25
23:50

خدمات الحجز للخطوط الجوية الكويتية
استعالمات حركة الطائرات في مطار الكويت الدولي
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الطوالة :نسعى إلى تنفيذ الجزء الثاني من مسلسل عقاب

خبريات

جزؤه األول يعرض على قناتي أبوظبي وفنون
طالب المنتج عبد العزيز الطوالة وزارة اإلعالم بمحاسبة المخطئ من
شركات اإلنتاج ،وعدم فرض الرقابة على الشركات األخرى أو إجازة
نصوصها ،ألن أمرًا كهذا سيعيق عجلة اإلنتاج الدرامي المحلي.

مسلسل عقاب

الشرطة األلمانية
تداهم منزل
مواطن شريف

فادي عبدالله
ب���م���ن���اس���ب���ة ان���ط�ل�اق���ة م��س��ل��س��ل��ه
الكوميدي (عقاب) على فضائيتي
ف���ن���ون وأب����وظ����ب����ي ،ع���ق���د ال��م��ؤل��ف
وال���م���ن���ت���ج ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال���ط���وال���ة
م���ؤت���م ً
���را ص��ح��ف��ي ً��ا ،ب���ادئ ً���ا ح��دي��ث��ه
بتوجيه الشكر لطاقم المسلسل،
ول����م����ن����ص����ور ح�����ي�����در ال����������ذي ف��ت��ح
أبواب «فنون» له بأكثر من تعاون
درامي.
وت���اب���ع ال���ط���وال���ة ح��دي��ث��ه ب��ش��أن
«ع������ق������اب» ،ال�������ذي ي����ت����ن����اول ال����م����رأة
ال��م��رش��ح��ة لمجلس األم����ة ،م��ؤك ً
��دا
حرصه الشديد على اظهار العمل
بصورة متوازنة وليس هناك تهكم
ً
مشيرا إلى
على البدو ألنني منهم،
تقديمه للرسالة والمعلومة التي
تقول اذا لم تكن على علم كامل بما
تعمل فيه فال تعمل.
وت������ط������رق إل�������ى ت����أج����ي����ل ت��ن��ف��ي��ذ
م���س���ل���س���ل االع�������ت�������ذار ،وع����م����ل آخ���ر
ب��ع��ن��وان «آخ���ر ال��م��ح��ت��رم��ي��ن» ال��ذي
ل��م ي��زل ف��ي ط��ور ال��ك��ت��اب��ة ،وال��ج��زء
ً
موضحا
الثاني من مسلسل عقاب،
أن ال��ف��ن��ان��ي��ن ال���م���ش���ارك���ي���ن ك���ان���وا
مرتبطين في أعمال أخرى.
وتمنى الطوالة من وزارة االعالم
أال تأخذ الشركات الفنية بجريرة ما
فعلته احدى الشركات التي أخطأت
ف���ي ت��ق��دي��رات��ه��ا ،وأن ف��ك��رة إج���ازة
النصوص ستعيق االنتاج الدرامي
ً
مشيرا إلى أن مجلس األمة
المحلي،
يطالب بمزيد من الحريات ،كما أن
ً
اعالميا
دور شركات االنتاج فاعل
ك���ال���ج���ري���دة ،ف�ل�ا ي��ج��ب أن ت��ف��رض

الطوالة مع طاقم «عقاب»

رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا ،خ��اص��ة أن ال���درام���ا
ال��ك��وي��ت��ي��ة أص��ب��ح��ت م��ن��اف��س��ة اآلن
للدراما العربية.
أما مدير المؤتمر الصحفي عبد
المحسن ال��ش��م��ري ف��ق��د س���ار على
سير الطوالة بخطى ثابتة ،واآللية
التي يتبعها في االنتاج تؤكد مدى
وعيه كمنتج وكاتب درامي.

وعلقت الممثلة مشاعل الزنكوي
ع���ل���ى ت���ع���اون���ه���ا م����ع ال����ط����وال����ة ،أن���ا
س���ع���ي���دة ،وال����ت����ع����اون م���ع���ه ي��ؤك��د
أن ال��دن��ي��ا ل���م ت����زل ب��خ��ي��ر ب��وج��ود
ً
ً
وخلقيا ،
فنيا
منتجين ملتزمين
ووف����ر ال��ط��وال��ة األج������واء الصحية
لراحة كل العاملين في المسلسل.
وش���رح���ت ال��زن��ك��وي دوره�����ا في

بوالنسكي ينسحب من «بومبايي»

الموسيقي فهد يرفع دعوى «رؤية» على أنغام
أق� ��ام ال� �م ��وزع ال�م��وس�ي�ق��ي
الكويتي فهد قضية د ع��وى
رؤية على الفنانة أنغام أمام
محكمة األ ح��وال الشخصية
في قصر العدل ،بعد رفضها
السماح له رؤية ابنه الطفل
ع�ب��د ال��رح�م��ن وك ��ان ف�ه��د قد
اس�ت�ن�ف��د ك��ل ال �ط��رق ال��ودي��ة
وت ��وس ��ط األص � ��دق � ��اء ،ول �ك��ن
م� ��ن دون ج � � � ��دوى ،ر غ� � ��م أن
ال� � �ط �ل��اق ب� �ي� �ن� �ه� �م ��ا ل � ��م ي �ت��م
ب� �ع ��د ،خ�ل�اف � ً�ا ل �م��ا ن �ش��ر ف��ي
ب �ع��ض ال �ص �ح��ف ال �م �ح �ل �ي��ة،
ول�ك�ن�ه�م��ا م�ن�ف�ص�لان ،ح�ي��ث
ي �ص��ر ال � �م� ��وزع ال �م��وس �ي �ق��ي
على أن يتم الطالق في بلده
ال �ك��وي��ت م �ث �ل �م��ا ت ��م ال � ��زواج
ً
سابقا.
فيها
هذا وقد حددت المحكمة
الكلية تاريخ انعقاد الجلسة
ك �ق �ض �ي��ة أح� � � ��وال ش�خ�ص�ي��ة
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ال �م��واف��ق 20
س�ب�ت�م�ب��ر ال �ج ��اري ،وس�ت�ب��دأ
ال�م��راف�ع��ات ال�س��اع��ة الثامنة
صباحا

العمل ،حيث انها تجسد شخصية
«ن���وي���ر» ت��ل��ك ال��ف��ت��اة ال��ب��دوي��ة التي
ت��ت��زوج م��ن رج���ل «ح���ض���ري» ال��ذي
ي���ق���ن���ع���ه���ا ب����خ����وض االن����ت����خ����اب����ات
ال���ب���رل���م���ان���ي���ة ،م����ن أج�����ل م��ص��ال��ح��ه
الشخصية وتخليص المعامالت.
أما المخرج حسين أبل فقد أشار
إل��ى متعة تنفيذ العمل ،من حيث

تقديم رؤية جميلة ،من خالل دراما
كوميدية.

أع��ل��ن ال��م��خ��رج ال��ف��رن��س��ي المولد
روم�������ان ب���والن���س���ك���ي ع����ن ان��س��ح��اب��ه
م��ن إخ���راج فيلم «بومبايي» بسبب
التأخير الحاصل في موعد تصويره.
ون��ق��ل��ت ه��ي��ئ��ة اإلذاع������ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة
«ب��ي .ب��ي .س��ي» ،ع��ن المخرج الفائز
ب���األوس���ك���ار ق��ول��ه «وض���ع���ت الكثير
م����ن ال���ج���ه���د وال����ط����اق����ة ف����ي ت��ط��وي��ر
ب��وم��ب��اي��ي ،ل���ذا ف��إن��ن��ي أع��ل��ن بأسف
ش��دي��د اع���ت���ذاري ع��ن ع���دم االش��ت��راك
ً
مستقبال» .وكان من المتوقع أن
فيه
ي��ب��دأ تصوير الفيلم المقتبس عن
رواية روبرت هاريس ،والذي ستبلغ

تكلفته  130مليون دوالر أميركي ،في
إيطاليا الصيف المقبل .وقال باتريك
واش���ب���رغ���ر ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��ش��رك��ة
الممولة «سوميت انترناشيونال»
ان��ه «ق���ام المنتجون بتأخير موعد
ال��ت��ص��وي��ر ب���ه���دف ت��أم��ي��ن ال��ن��وع��ي��ة
والمقاييس التي يتطلبها الفيلم...
ورغم حزننا بسبب انسحاب رومان
من إخ��راج العمل ،إال أننا متأكدون
م��ن أننا سنعمل ف��ي المستقبل مع
ه���ذا ال��م��خ��رج ال��م��ع��روف وال��ص��دي��ق
العزيز».
(لندن  -يو بي آي)

اكتشاف أذن تعود إلى  260مليون عام

ان��غ��ام وزوج���ه���ا ف��ه��د ف��ي مناسبة
سابقة

اكتشف ع��ال��م��ان أل��م��ان��ي��ان أذن ً��ا
م��ت��ح��ج��رة ت��رج��ع إل���ى  260مليون
عام في روسياُ ،
ويعتقد من وجهة
ال��ن��ظ��ر ال��ت��ش��ري��ح��ي��ة أن��ه��ا أول أذن
«حديثة».
وق������ال ج���وه���ان���س م���ول���ر ول��ي��ن��دا
تسوغي من متحف التاريخ الطبيعي
ف���ي ج��ام��ع��ة ه��ام��ب��ول��د ب��ب��رل��ي��ن ،إن
االكتشاف الجديد يدفع إل��ى إع��ادة
النظر بتاريخ تطور حاسة السمع،

التي تشكل أول وسيلة للتأقلم مع
العيش في الظالم.
ون���ق���ل���ت ص��ح��ي��ف��ة «ب���ل���اس وان»
االلكترونية ع��ن العالمين أن األذن
ال���م���ت���ح���ج���رة اك���ت���ش���ف���ت ف����ي م��ن��ط��ق��ة
برميان بالقرب من نهر ميزين في
وس�����ط روس����ي����ا ،وأن����ه����ا ت��م��ت��ل��ك ك��ل
ال��س��م��ات ال��خ��اص��ة ب����األذن الحديثة
للحيوانات الفقرية.
(برلين  -يو بي آي)

مهرج إسباني متجول يختتم رحلته األفريقية
ع��ن��دم��ا وص����ل ال���م���ه���رج االس��ب��ان��ي
ال��م��ت��ج��ول ال���ب���ارو ن��ي��ل ب��دراج��ت��ه ال��ى
القاهرة قبل عدة اسابيع كان يختتم
ج��ول��ة رائ��ع��ة يحتمل ان ت��ك��ون ب��داي��ة
لجوالت اخرى عديدة.
وقضى المهرج االسباني الذي ترك
عمله بالمحاماة في اسبانيا ما يقرب
م��ن ث�ل�اث س��ن��وات م��ت��ج��وال ب��دراج��ت��ه
ح��ي��ث ق��ط��ع م��س��اف��ة  38ال���ف كيلومتر
ح��ول افريقيا ب��دء ا م��ن المغرب حتى
ك��ي��ب ت����اون ف��ي ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ،قبل
أن ي��ت��وج��ه ش��م��اال إل���ى ال��ق��اه��رة التي
يعتزم ان ينطلق منها الى بقية انحاء
العالم ،واثناء جولته في انحاء افريقيا
ق�����دم ن���ي���ل  40ع����رض����ا م���ج���ان���ي���ا ام����ام
نحو  10آالف شخص أغلبيتهم من
مناطق فقيرة .وقادت جولة نيل عبر

الصحراء واالدغال والجبال بالدراجة
ال��م��ه��رج اإلس��ب��ان��ي إل���ى ح��ي المقطم،
حيث ادخ���ل البهجة على ق��ل��وب اكثر
من مئة طفل في جمعية (فاتحة خير)
االهلية الخيرية ،وذكر نيل ( 40عاما)
ان����ه ال ي��س��ع��ى إال ال����ى رس����م ال��ب��س��م��ة
ع��ل��ى وج���وه ال��ن��اس وإدخ����ال ال��س��رور
الى قلوبهم.
وقال «الغرض هو ان اعيش ،قررت
ان اعيش هذا النوع من الحياة ،تركت
ع��م��ل��ي ك��م��ح��ام وأل���ت���ق���ي ب���ال���ن���اس في
البالد والقارات على دراجتي واحاول
ان ام���ن���ح ب��س��م��ة ل��ل��ن��اس االك���ث���ر ف��ق��را
واالق���ل حظا واق���دم ع��روض��ا مجانية
لهؤالء الناس».
ويصف نيل جولته الحالية بأنها
رح��ل��ة «ام���ي���ال م��ن اج���ل ب��س��م��ات ح��ول

ال��ع��ال��م» ،وي��ق��ول انها ستستمر حتى
ع��ام  ،2014وليست ه��ذه ال��رح��ل��ة هي
االول������ى ال���ت���ي ي���ت���رك ف��ي��ه��ا ن��ي��ل عمله
كمحام ليتجول حول العالم.
ف����ف����ي ال����ف����ت����رة ب����ي����ن ع����ام����ي 2001
و 2003طاف نيل بدراجته في اميركا
الجنوبية حيث ق��دم نحو  50عرضا
امام نحو  21الف شخص ،وفي نهاية
تلك الجولة ألف نيل كتابا عن تجاربه
وي���ع���ت���زم ت��س��ج��ي��ل رح��ل��ت��ه االف��ري��ق��ي��ة
اثناء اقامته في القاهرة التي يتوقع
ان تستمر ثالثة شهور .ويثبت نجاح
العرض الذي قدمه نيل في المقطم ان
الفكاهة لغة عالمية،
وقال نيل «لم اختر ان اكون مهرجا،
ول���������دت م����ه����رج����ا ،اخ������ت������رت ان اك������ون
محاميا ال أن اكون مهرجا ،انها جزء

من طبيعتي ،ول��م اق��رر ان اق��وم بهذه
ال��ج��ول��ة ح���ول ال��ع��ال��م ب��ل ك��ان��ت فكرة
دفينة للغاية في عقلي ،اضطررت لفعل
هذا ...ما من خيار».
وي�����ق�����دم ن���ي���ل ع�����روض�����ه ال��ف��ك��اه��ي��ة
بأسلوب يبدو سهال لكنه يقول انها
اص��ع��ب واك���ث���ر اس��ت��ن��زاف��ا ل��ل��ج��ه��د من
س��اع��ات يقضيها ف��ي ق��ي��ادة دراج��ت��ه
عبر مناطق وع���رة واح��ي��ان��ا خطيرة،
ويضيف قائال إن عرضا يقدمه كمهرج
اك��ث��ر إره���اق���ا م��ن ق��ط��ع  100كيلومتر
بالدراجة في الصحراء.
ويشبه نيل نفسه بسندريال ويقول
إن عام  2014هو موعد منتصف الليل
ال��ذي اختاره للعودة إل��ى دي��اره لكنه
يريد االستمتاع بالحفل الراقص حتى
ذلك الحين.

كشف مسح سنوي نشر امس
االول أن ا ل����ح����ي����اة ع���ل���ى االرض
تختفي بسرعة حيث يواجه واحد
م���ن ب��ي��ن ك���ل ارب���ع���ة م���ن ال��ث��دي��ي��ات
وواحد من بين كل ثالثة برمائيات
خطر االندثار.
وذك����ر االت���ح���اد ال���دول���ي لصون
الطبيعة وا ل���م���وارد الطبيعية أن
االج��������راءات ال��م��ت��ب��ع��ة ل��ل��ح��م��اي��ة ال
يوجد لها سوى أثر محدود.
وتتضمن حاليا القائمة الحمراء
للفصائل المهددة والتي جمعها
االت��ح��اد ال��دول��ى ل��ص��ون الطبيعة
والموارد الطبيعية  41الفا و415
فصيلة م��ن بينها  16ا ل��ف��ا و306
فصائل مهددة باالنقراض ونحو
 88م���ن���ه���ا ان����ق����رض����ت ف�����ي ال����ع����ام
الماضي.
وباالضافة إلى التهديدات التي
تواجه الثدييات والبرمائيات فإن
واح���دا م��ن بين ك��ل ثمانية طيور
ونحو  70ف��ي المئة م��ن النباتات

المهمة معرضة لالنقراض.
وقالت جوليا مارتون ليفيفري
ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لات��ح��اد «إن معدل
ال���ف���ق���د ف����ي ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي
يتزايد ونحتاج أن نتصرف االن
م��ن أج��ل تحقيق خفض كبير في
معدل الفقد هذا والقضاء على أزمة
االنقراض العالمي الحالية».
فقد تحول القرد العظيم ،الذي
ي���ع���د م����ن أق������رب ال���ك���ائ���ن���ات ش��ب��ه��ا
ب��االن��س��ان ،م��ن أن����واع م��ه��ددة إل��ى
أنواع مهددة بشدة باالنقراض بعد
اكتشاف أن ثلثي أن��واع الغوريال
الغربية قد تمت إبادتها من قبل
ت��ج��ارة ل��ح��وم ال��غ��اب��ات على م��دار
العشرين إلى الخمسة والعشرين
ع��ام��ا ال��م��اض��ي��ة وخ��ل�ال الخمسة
عشر عاما الماضية في المناطق
ال����م����ح����م����ي����ة ب�����واس�����ط�����ة ف�����ي�����روس
االيبوال.
ك���م���ا ت�����م وض������ع دول����ف����ي����ن ن��ه��ر
يانغتسي ضمن الفصائل المهددة

بشدة وربما تندثر رغ��م أن هناك
حاجة إلى مزيد من اعمال المسح
قبل االعالن عن انها اندثرت.
وال ي�������زال ان�����س�����ان ال����غ����اب����ة ف��ي
س���وم���ط���رة م���وض���وع���ا ف����ي ق��ائ��م��ة
االن��واع االكثر تهديدا باالنقراض
بينما وضع انسان الغاب البورني
ض���م���ن ال���ق���ائ���م���ة ال����م����ه����ددة وذل����ك
نتيجة افتقادها مواطنها بسبب
اع��م��ال ق��ط��ع االش��ج��ار المشروعة
وغير المشروعة.
ك���م���ا وض���ع���ت ول���ل���م���رة االول�����ى
ع������ش������رة أن���������������واع م��������ن ال����ص����خ����ور
ال��م��رج��ان��ي��ة ض��م��ن ق��ائ��م��ة األن���واع
ال���م���ه���ددة ب����االن����دث����ار ك���م���ا أن 74
ن��وع��ا م��ن اع��ش��اب البحر م��ن جزر
ال����غ����االب����اغ����وز أص���ب���ح���ت م���ه���ددة
نتيجة ارتفاع درجات حرارة مياه
البحار.
ك�����م�����ا ان�����ت�����ق�����ل اي������ض������ا ت���م���س���اح
ال����غ����اري����ال ال����م����وج����ود ف����ي ال��ه��ن��د
ونيبال من قائمة الفصائل المهددة

األطفال يتبرعون
لحمالت
الرئاسة األميركية
تلقى المرشحون الى
ً
دعما
الرئاسة األميركية
لحمالتهم االنتخابية
بنحو مليوني دوالر
أميركي من المناصرين
األطفال ،وذكرت صحيفة
«يو .اس .اي .توداي» أن
المرشحين محتارون
بخصوص قبول تبرعات
من أشخاص أصغر بكثير
من أن ينتخبوا ،إال أن
سيناتور الينوي باراك
اوباما قال انه قرر إعادة
هذه األموال ،وكان اوباما
أعاد مبلغ  9200دوالر
أميركي تلقاها من ابن
( 7أعوام) وابنة ( 8أعوام)
اريس مارديروسيان ،مالك
شركة عقارية في والية
مريالند .وقال اوباما
للصحيفة إن األموال
دفعت من وديعة الطفلين
المصرفية« ،إنها أموالهم
وقام األوصياء عنهم
باتخاذ القرار ً
بدال منهم».
وذكر مركز أبحاث
سياسية أميركي أن
ً
أمواال
المرشحين تلقوا
تقدر بمليوني دوالر من
ً
طالبا ،وقال الناطق
1079
باسم المركز ،بول رايان
«من غير المعقول أن
يكون أطفال في الـ 6والـ7
من أعمارهم على علم
بأنهم يتبرعون بأموالهم
للمرشحين ،فلو رجع األمر
اليهم ،فإنهم بالتأكيد
سيفضلون شراء ألعاب
باربي وجي .اي .جوز».
(واشنطن  -يو بي آي)

لوحات الثنين
من الغوريلال
في مزاد علني

قائمة األنواع المهددة باالنقراض تواصل نموها السريع
إلى قائمة الكائنات المهددة بشدة
بعد أن تراجع عددها بنحو  58في
المئة ومن  436حيوانا بالغا عام
 1997إلى  182فقط عام  2006وذلك
نتيجة مشروعات الري المدمرة.
وظهر نحو عشرة االف طائر في
القائمة م��ن بينهم ال��ف و 217في
قائمة الحيوانات المهددة.
كما اشتملت على  12الف نوع
من النباتات من بينها  8447نوعا
في قائمة الكائنات المهددة.
ووفقا للمسح فان نوعا واحدا
فقط من الكائنات قد تم نقله إلى
مرتبة أقل في نوعية التهديد وهو
ا ل��ب��ب��غ��اء المقلد ف��ي موريشيوس
وال���ذي انتقل م��ن قائمة الكائنات
المهددة بشدة إلى قائمة الكائنات
ال��م��ه��ددة ف��ق��ط ب���االن���ق���راض وذل���ك
نتيجة الجراءات الحفاظ عليه.
(سويسرا  -د ب أ)

خرجت الشرطة االلمانية
في مدينة تسفيكاو في
مهمة لمداهمة منزل
شخص يشتبه في صلته
بتجارة المخدرات ،لكن
خطأ في تحديد باب
المسكن جعلها تداهم
منزل «مواطن شريف»،
بدال من تاجر المخدرات،
وقال متحدث باسم
الشرطة إن ثمة خطأ حدث
في تحديد باب المسكن
عالوة على عدم وجود
لوحة باسم الساكن على
الباب.
وأعتذر قائد مهمة
الشرطة على الفور
لمستأجر المسكن (36
عاما) ،وأضاف المتحدث
انه سيتم تعويض
الخسائر الناتجة عن
العملية «بطريقة غير
بيروقراطية».
(ألمانيا -د ب أ)

تمبراليك يؤجل جولته الموسيقية
اض �ط��ر ال�م�غ�ن��ي ج��اس �ت��ن ت �م �ب��رالي��ك إل ��ى ت��أج�ي��ل
عرضين موسيقيين ،كان من المفترض أن يقيمهما
في والية كاليفورنيا األميركية ،بسبب أوامر األطباء
ل��ه ب��وج��وب إراح ��ة ص��وت��ه ع��دة أي ��ام .وذك ��رت هيئة
اإلذاع��ة البريطانية (بي بي سي) أن النجم لم يوقف
ً
أخيرا في
جوالته الغنائية منذ عدة أشهر ،وأنه غنى
حفل توزيع جوائز «ام تي في» الموسيقية حيث فاز
بـ 4جوائز ،من ضمنها لقب «مغني العام» .ويعاني

ً
عاما) من إجهاد في حباله الصوتية،
تمبراليك (26
ُ
ب�س�ب��ب وت �ي��رة ال�ح�ف�لات ال �ت��ي أح�ي��اه��ا و«أش��ه��ر من
ال� �ج ��والت ال �م��وس �ي �ق �ي��ة وال �ع �م��ل ال� �ق ��اس ��ي» ،بحسب
ال�م��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ال�خ��اص ب��ه .وأج�ل��ت الحفلتان
الموسيقيتان اللتان سيقيمهما النجم الشاب في كل
من سان خوسيه وساكرامنتو في كاليفورنيا ،إلى 23
و 25سبتمبر الحالي.
(لندن  -يو بي آي)

يساهم حيوانا غوريلال
يحصالن على الفواكه
مقابل عملهما في رسم
اللوحات ،بجمع التبرعات
لحديقة حيوان بوسطن،
عبر بيع لوحاتهما
الفنية على موقع إي
باي االلكتروني .وذكرت
محطة  WCVB-TVأن
حيواني الغوريلال ليتل
جو واوكي هما رسامان
باألصابع ،وسبق ان بيع
عمل الوكي بـ 10آالف
دوالر أميركي على موقع
إي باي .وبدأت العروض
على االنترنت بمبلغ 1500
دوالر أميركي ،وتنتهي
السبت المقبل على أن
تذهب العائدات إلى
صندوق الحديقة .وقال
أمين الحديقة براندي
موريز لصحيفة بوسطن
فينيكس إنها بدأت بجمع
رسوم الغوريلال قبل ثالث
سنوات كجزء من برنامج
في حديقة الحيوان
المصمم خصيصا
لتحفيز الغوريلال فكريا.
وقال موريز «ال اعرف ما
إذا كان اوكي يرسم ما
يفكر به .هذا أمر رائع».
ويعرض عمل اوكي
وليتل جو في حديقة
الحيوان في معرض تحت
عنوان «أوكي وليتل جو:
استعادة».
(بوسطن  -يو بي آي)

 ...وعنبر
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براد بيت ينفي ما أثير بشأن انتقاله
إلى برلين
نفى الممثل اال م��ي��ر ك��ي الشهير
براد بيت صحة التقارير االخبارية
ال���ت���ي ذك�����رت أن����ه ي��ع��ت��زم االن��ت��ق��ال
ل�لاق��ام��ة ف���ي ال��ع��اص��م��ة االل��م��ان��ي��ة
برلين ،وق��ال بيت ف��ي تصريحات
ن��ش��رت��ه��ا م��ج��ل��ة ف��ان��ي��ت��ي ف���ي���ر« :ال
توجد خطط لالنتقال».
وأض����اف «ك��ث��ي��را م��ا أس��اف��ر إل��ى
ه��ن��اك (ب��رل��ي��ن) ،حيث ل��دي الكثير
م����ن االص������دق������اء ،ك���م���ا أن����ن����ي أح���ب
ال��م��دي��ن��ة وال��ف��ن ال��م��ع��م��اري فيها»،
وأك����د ب��ي��ت أن ال��م��ت��ح��ف ال��ي��ه��ودي
ف��ي برلين ،ال���ذي صممه االلماني
دانيال ليبسكليند يعد من «أفضل
االمثلة التي أعرفها عن فن المعمار
التجريبي».
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ل��م يستبعد
بيت إخ���راج فيلم ف��ي برلين وق��ال
«ول���ك���ن ال ت���وج���د خ��ط��ط ل���ذل���ك في
الوقت الحالي».
الجدير بالذكر أن بيت مرتبط

ب���ال���م���م���ث���ل���ة االم����ي����رك����ي����ة أن��ج��ل��ي��ن��ا
ج�����ول�����ي ول�������ه م���ن���ه���ا اب�����ن�����ة ت���دع���ى
«شيلوه» ،باالضافة إلى ثالثة أبناء
بالتبني.
(برلين  -د ب أ)

 ...ويجتمع مع نورتون
في الفيلم الجديد
ّ
وق����������ع ال����م����م����ث��ل�ان ال����ش����ه����ي����ران
ادوارد ن��ورت��ون وب���راد بيت عقداً
للتمثيل في المسلسل البريطاني
ال��م��ص��غ��ر «س���ت���اي���ت اوف ب��ل�اي».
وع��م��ل ال��م��م��ث�لان م��ع��ا ف���ي الفيلم
«فايت كالي» الذي أنتج عام .1999
ويتوقع أن يدير مخرج فيلم «ذا
الست كينغ اوف اسكتلندا» كيفن
ماكدونالد المشروع التلفزيوني
الجديد ال��ذي كتب السيناريو له

ماثيو مايكل ك��ارن��اه��ان .وذك��رت
م���ج���ل���ة ف����اراي����ت����ي األم����ي����رك����ي����ة أن
ن��ورت��ون س��ي��ؤدي ف��ي الفيلم دور
ال����س����ن����ات����ور ال�������ذي ي����ه����دد م��ه��ن��ت��ه
السياسية وصعود نجمه التحقيق
في قضية مقتل عشيقته .في حين
ي���ؤدي بيت دور الصحافي ال��ذي
ي����ش����رف ع����ل����ى ت���غ���ط���ي���ة ص��ح��ف��ي��ة
ل��ج��ري��م��ة ال��ق��ت��ل وي��ق��ي��م ع�لاق��ة مع
الزوجة السابقة للسناتور .ويتوقع

أن ي��ب��دأ ال��ت��ص��وي��ر ف��ي الفيلم في
نوفمبر المقبل.
(لوس أنجلس  -يو بي آي)

اآلسيويون عرضة للنزيف
مع تناول مضادات تخثر الدم

عارضة ترتدي زي� ً�ا للمصمم األميركي تومي هايلفيغر خ�لال اسبوع مرسيدس بنز ل�لازي��اء لربيع  2008أم��س في
(ا ف ب)
نيويورك											

ثيرون :العناق مفتاح العمل مع جونز
اعترفت الممثلة شارليز ثيرون
أن��ه��ا ك��ان��ت متوترة قبل ال��ب��دء في
تصوير فيلم «ف��ي وادي اي�ل�ا» مع
الممثل تومي لي جونز ،إلى حين
اكتشفت مفتاح العمل معه ،العناق.
وقالت ثيرون أثناء الترويج للفيلم

في لوس أنجلس «أحببته وأحببت
العمل معه وأظن أنه موهوب بشكل
غير معقول ،لكنني كنت خائفة في
البداية» .وأضافت الممثلة الحائزة
على األوسكار أنها تلقت نصيحة
م��ن فرانسيس م��اك��دورم��ان��د ،التي
مثلت معها في فيلم «بالد الشمال»،
ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج��ون��ز
ال��م��ع��روف بشخصيته ال��م��ت��ذم��رة
والصعبة .وتابعت ث��ي��رون «قالت
لي فرانسيس عانقيه بقوة في كل
مرة ترينه وذل��ك كفيل بالتخفيف
من حذره ،وهذا بالضبط ما فعلته،
ومنذ تلك اللحظة شعرت برعايته
لي .عملنا بجهد سوية ...من الممتع
ال��ع��م��ل م��ع ش��خ��ص ي��ح��ف��زك ط��وال
ال��وق��ت» .وي��ع��رض «ف��ي وادي اي�لا»
هذا األسبوع في مهرجان تورونتو
السينمائي الدولي ،ومن ثم سيوزع
على الصاالت في أميركا.
(لوس أنجلس  -يو بي آي)

أش�������ارت دراس�������ة ج����دي����دة إل���ى
أن ال��م��رض��ى اآلس��ي��وي��ي��ن ال��ذي��ن
يعالجون بعقاقير مضادة لتخثر
ا ل��دم بعد اال ص��ا ب��ة بنوبة قلبية
يكونون أكثر عرضة لمضاعفات
نزيف دموي ،مقارنة مع نظرائهم
من البيض.
وق������ال������ت ال������دك������ت������ورة ت���ري���س���ي
وان���غ رئ��ي��س��ة ف��ري��ق ال��ب��اح��ث��ي��ن لـ
«رو ي��ت��رز» «المرضى اآلسيويون
أك���ث���ر ع���رض���ة ل��ل��ن��زف .ذل����ك رب��م��ا
يرجع جزئيا الى ز ي��ادة الجرعة
ف���ي ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ل��ك��ن��ه ي��ث��ي��ر ق��ل��ق��ا
بشأن احتمال و ج��ود اختالفات
ع�����رق�����ي�����ة ت����ت����ع����ل����ق ب����اس����ت����ج����اب����ة
المرضى للعالج».
وأش������ارت وان�����غ ،وه����ي ب��اح��ث��ة
ف������ي ال����م����رك����ز ال����ط����ب����ي ب���ج���ام���ع���ة
دوك ف���ي دوره�����ام ب���والي���ة ن���ورث
ك��اروالي��ن��ا وزم�لاؤه��ا ف��ي دوري��ة

«البطن» مشكلة أساسية عند األلمان ابن الـ  10سنوات
يهدد مدرسة بالسالح
أظهر استطالع للرأي  ،أن «البطن»
ه���و ال��م��ش��ك��ل��ة رق����م واح����د بالنسبة
لاللمان.
وقالت نسبة  %40من المشاركين
في االستطالع ،الذي أجري لمصلحة
مجلة «بالي بوي» ،إن البطن سيكون
أول االع�����ض�����اء ال����ت����ي ي���ف���ك���رون ف��ي
إخ��ض��اع��ه��ا ل��ج��راح��ة تجميلية ،إذا
فكروا يوما في إجراء هذه النوعية
من الجراحات.
وك����ان����ت ن��س��ب��ة ع�����دم ال����رض����ا ع��ن
البطن لدى النساء أكبر من الرجال،
حيث قالت نسبة  43%م��ن النساء
إنهن يرغبن ف��ي تجميل بطونهن،

ف��ي��م��ا ات���ف���ق م��ع��ه��ن  %36ف���ق���ط م��ن
الرجال.
وجاءت «غزارة الشعر» في المركز
ال���ث���ان���ي ل��ق��ائ��م��ة م���ش���ك�ل�ات االل���م���ان
بنسبة  ،%20يليها القدمان ،%16
فيما بلغت نسبة من قالوا إن منطقة
الصدر تعتبر مشكلة بالنسبة لهم
نحو  %11فقط.
(ألمانيا  -د ب أ)

وسما أرقام منازلهما ...وفازا بالجائزة الكبرى
ف��������از زوج�����������ان ي����ل����ع����ب����ان األرق���������ام
ّ
نفسها في سحب اللوتو التي تمثل
أرق���ام م��ن��ازل ع��اش��ا فيها بالجائزة
الكبرى لليانصيب التي بلغت 2.4
مليون جنيه استرليني ( ن��ح��و 4.8
ماليين دوالر) .وذكرت هيئة اإلذاعة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أن س������وزان وج��ي��ف��ري
وال م����ن م���دي���ن���ة ب�ل�اي���ن���ا ب��م��ق��اط��ع��ة
ب�ل�ان���وغ���وي���ن���ت ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ف�����ازا
بالجائزة الكبرى في نهاية األسبوع
ال���م���اض���ي م���ن خ��ل�ال األرق�������ام ال��س��ت��ة
التي يلعبانها منذ أكثر من ثماني
سنوات .وقال الرجل والمرأة اللذان
ً
عاما إنهما
مضى على زواجهما 36
ال يخططان لالنتقال م��ن منزلهما،
ً
عاما) ّ
قدم استقالته
غير أن وال (55

من وظيفته كمراقب على أعمال مد
أنابيب المياه وال��غ��از ف��ي المدينة.
وعن كيفية اختيارهما أرقام الحظ،
قالت سوزان وال «األمر بسيط .كنت
أع��ي��ش ف��ي ال��م��ن��زل رق��م  ،4ووال��دت��ي
في المنزل رقم  ،10وبعدما تزوجنا
ع��ش��ن��ا ف��ي ال��م��ن��زل رق���م  20ويعيش
اب��ن��ي ف��ي ال��م��ن��زل رق���م  ،24وانتقلت
والدتي إلى المنزل رقم  ،39أما الرقم
 49ف��أردن��اه رق��م ح��ظ واستخدمناه
طوال هذه السنوات» .وقالت وال إن
زوج��ه��ا ك���ان ي��ف��رش أرض��ي��ة المنزل
بطالء جديد مساء السبت الماضي
عندما صاحت «لقد فزنا باللوتو».
وقال وال إنه لم يصدق في بادئ األمر
بسبب حادثة وقعت معه في العمل

في األسبوع الماضي إذ اعتقد أنه فاز
بجائزة في العمل ،لكن ّ
تبين أن رقم
السحب الداخلي للشركة يختلف عن
تاريخ البطاقة التي بحوزته .وقال
«اعتقدت أن األمر نفسه يحصل اآلن،
غير أني بعد مراجعة التذكرة أيقنت
أننا فزنا ح��ق ً��ا» .وأوض��ح��ت س��وزان
وال أن ال��ش��يء األول ال���ذي ق��ام��ت به
ه��و االت��ص��ال ب��أوالده��ا ش���ارون (36
ع��ام ً��ا) ودون���ا ( 33ع��ام ً��ا) وب���ول (30
ً
عاما) إلبالغهم النبأ السعيد .وقالت
إن من بين مشاريعها الحالية شراء
ت��ل��ف��زي��ون ب��ش��اش��ة ب�ل�ازم���ا وس��ي��ارة
فولسفاغن من طراز غولف ودراجة
نارية.
(لندن  -يو بي آي)

ا م��راض القلب االميركية ،الى ان
هناك بعض االدلة على ان تناول
جرعات أقل من مضادات التخثر
ق����د ت���ك���ون ف���ع���ال���ة ف����ي ال���م���رض���ى
اآلسيويين.
و ل��ب��ح��ث األ ث���ر ا ل��م��ح��ت��م��ل لذلك
ق�����ارن ال���ب���اح���ث���ون ح�����االت 1071
مريضا آسيويا و 72513مريضا
من البيض الذين أصيبوا بنوبة
قلبية وشاركوا في الدراسة.
ولم تكن هناك اختالفات تذكر
بين المجموعتين ،في مجموعة
م���ن االج���������راء ات ب��ي��ن��ه��ا م���ع���دالت
ال���وف���اة ف���ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى وت��ك��رار
النوبة القلبية.
وم���ع ذل���ك ف���ان م��ع��دل ال��ن��زي��ف
الدموي الخطير كان أعلى بشكل
واضح في االسيويين مقارنة مع
البيض إذ كان الفارق  9.6مقابل
 6.6في المئة .واستمر هذا بعد

اخ���ذ ع��وام��ل ال��خ��ط��ر األخ����رى في
االعتبار.
وب���������ه���������ذه ال������ن������ت������ائ������ج خ����ل����ص
ال��ب��اح��ث��ون ال���ى ان ه��ن��اك ح��اج��ة
إلج����������راء م�����زي�����د م�����ن ال������دراس������ات
لفحص االختالفات العرقية في
االس���ت���ج���اب���ة ل��ل��ع�لاج ب��م��ض��ادات
التخثر.
( نيويورك  -رويترز)

دي� �م ��ي م � ��ور اث � �ن� ��اء ح� �ض ��وره ��ا ع � ��رض ازي � ��اء
للمصممة دون��ا ك ��اران لربيع  2008ام��س في
(ا ف ب)
نيويورك

سيوجه اتهام قضائي إلى ولد في
الـ 10من عمره بعد دخوله إلى باحة
مدرسة في مدينة كانبيرا األسترالية،
وتهديده الطالب واألساتذة بمنشار
لتشذيب األشجار .وذكرت الـ «آي آي
ً
تلميذا
بي» األسترالية أن الولد ليس
ف����ي م����درس����ة ال���ق���دي���س ف��ران��س��ي��س
األس���ي���زي االب��ت��دائ��ي��ة ،ل��ك��ن��ه دخلها
ً
مهددا أساتذتها بمنشار لتشذيب
األش��ج��ار .وق��ال مصدر من الشرطة
«أغ���ل���ق���ت ال���م���درس���ة أب���واب���ه���ا أث���ن���اء
ال��ح��ادث��ة ل��ت��أم��ي��ن س�لام��ة ال��ط�لاب».

وأق��ن��ع األس���ات���ذة ال��ول��د بتسليمهم
المنشار ،وسكينين كانا في حوزته
ً
ً
نقودا بعد ذلك
أيضا ،وطلب الولد
من أحد األساتذة .ووصلت عناصر
ال��ش��رط��ة ب��ع��د ذل����ك ،وأوق���ف���ت ال��ول��د،
ث��م أع��ادت��ه ب��ع��د التحقيق م��ع��ه إل��ى
أمه ،لكنه سيقدم إلى المحاكمة في
وقت الحق.
(سيدني  -يو بي ايه)

خبريات
دخل السجن مباشرة
بعد خروجه منه
ُ
ما أن أخرج عجوز في
الـ 70من عمره ،يعاني
من مرض في القلب ،من
السجن في نيويورك
بسبب اتهامه باالحتيال،
حتى أعيد إليه بسبب
سرقته سيارة فخمة
لمجرد التنزه.
وذكرت صحيفة «جورنال
نيوز» ،أن ادوارد
ُ
ماغنهايمر ،أخرج من
السجن حيث أمضى
عقوبة مخففة بعد إدانته
باالحتيال على  3سيدات
عجائز وسلبهن حوالي
 50ألف دوالر أميركي،
لكنه قام في اليوم التالي
على خروجه بسرقة
سيارة جاغوار موديل
 1996لمجرد رغبته في
ُ
التنزه .وأدين ماغنهايمر،
الذي أجريت له جراحة في
القلب خالل العام الجاري،
أمام المحكمة بجرم
السرقة.
(نيويورك  -يو بي آي)

دراسته للسيطرة
على الغضب...
بال طائل
ذهبت دروس شاب من
والية مينيسوتا األميركية
للسيطرة على الغضب بال
طائل ،حين قام باالعتداء
على سائقة حافلة أثناء
توجهه إلى الصف.
وذكرت صحيفة «سان
بول بايونير برس» ،أن
جستن جون بودين (27
ً
ً
صارخا
عاما) انفجر
بسائقة حافلة (59
ً
عاما) ،ثم ضربها على
ً
صادما رأسها
وجهها
بالحائط ،حين حاولت
االتصال بالشرطة من
هاتفها الخلوي« ،لماذا
ال تعاملينني ببعض
االحترام؟» ،وحاول أحد
المارة مساعدة المرأة ،لكن
بودين ضربه بمغلف وفر
ً
هاربا.
وتبين أن المغلف احتوى
على دفاتر مالحظات
لصف السيطرة على
الغضب الذي كان بودين
تسجل فيه.
ونكر بودين أن يكون
ضرب السيدة ،لكن أوراق
مالحظاته كشفته ،ليواجه
تهمة باالعتداء وكفالة
إلطالق سراحه بقيمة
 7500دوالر أميركي.
ً
سابقا
وكان الطالب اعتقل
ُ
مرتين وأدين باالعتداء
المنزلي.
(سان بول  -يو بي آي)

عمله ألنه
طرد من ً
«ليس ألمانيا بما فيه
الكفاية»
رفع رجل أسترالي دعوى
قضائية على مصرف
ألماني في بريطانيا،
طالب فيها بتعويض مالي
قدره نحو 20مليون دوالر
أميركي ،بسبب طرده
من وظيفته ألنه «ليس
ً
ألمانيا بما فيه الكفاية».
وذكرت صحيفة «تايمز»
البريطانية أن مالكوم
بيري الذي عمل مديرا
ماليا في مصرف «دريزدنر
كالينورت» في لندن براتب
سنوي بلغ نحو  4ماليين
دوالر أميركي ،رفع دعوى
قضائية ضد المصرف
بسبب ممارسته للتمييز
العنصري .وقال بيري أمام
محكمة لشؤون الموظفين
أنه أسر ألحد الموظفين
بشعوره بالتهميش،
«فأجابني في محاولة
منه للتخفيف عني ليس
ً
شخصيا يا مالكوم،
األمر
كل ما في األمر أنهم
يحاولون إعادة المصرف
إلى شخصيته األلمانية».
ونفى مصرف «دريزدنر
كالينورت» ،الذي عمل فيه
بيري منذ  ،2003التهمة
المنسوبة إليه ،وقال ناطق
باسم المصرف «ترك
مالكوم بيري المؤسسة
عام  2006بسبب إعادة
الهيكلة ،وانعدام الحاجة
الى وظيفته ...ونرفض
ادعاءاته باتهامنا
بالتمييز العنصري».
(لندن  -يو بي آي)

