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ً
ِّ
جـوائز قــيمة بانـتظارك يومـيا
التفاصيل ص ( Vمزاج ــ توابل)

ُ
الكتل السياسية تجمع على مواجهة «الحل غير الدستوري»:
اجتماع خالل  10أيام وصيغة للتهدئة وفضح المحرضين على «الحل»
المحرر السياسي
من المتوقع ان يحدد خالل األيام القليلة المقبلة موعد ومكان االجتماع المقرر
لممثلي الكتل البرلمانية والتيارات والقوى السياسية في البالد ،وهو محصلة
الجتماعات ثنائية شهدتها ه��ذه الكتل وال�ت�ي��ارات خ�لال األس��اب�ي��ع الماضية
وانحصرت في بحث ميثاق متفق عليه يتعلق بمواجهة أي قرار قد يتخذ لتعليق
الدستور وحل البرلمان (الحل غير الدستوري).
فقد شهدت الساحة السياسية لقاءات بين كل من :السلف مع الحركة الدستورية
(حدس) ،و«حدس» مع التكتل الشعبي ،والسلف مع التكتل الشعبي ،كذلك «حدس»
مع التحالف الوطني ،و«الشعبي» مع التحالف ،وحزب األمة مع التحالف الوطني
االس�لام��ي ،والتوافق االس�لام��ي مع العدالة والتنمية ...ه��ذه اللقاء ات الثنائية
ت�م�خ�ض��ت ع��ن ات �ف��اق ع�ل��ى ض� ��رورة ع�ق��د اج �ت �م��اع م��وس��ع يحضره
02

العمير يؤيد
ً
بيانا بال استفزاز
وبورمية يوجه
حزمة أسئلة
إلى الحميضي

عيد الرميزان وجاسم القامس
اع�ل��ن ع�ض��و التجمع االس�لام��ي السلفي ال�ن��ائ��ب علي
ال�ع�م�ي��ر ان ال�ت�ج�م��ع ي��ؤي��د ال ��دع ��وات ال ��ى ال �ح �ف��اظ على
الدستور واملكتسبات الشعبية« ،ولكن من دون ان يكون
ه�ن��اك اس�ت�ف��زاز ف��ي صياغة ال�ب�ي��ان امل��زم��ع توجيهه الى
القيادة السياسية» ،في حني واصلت كتلة العمل الوطني
سلسلة اجتماعاتها التي بدأتها قبل نحو اسبوع لترتيب
اولوياتها بالنسبة لدور االنعقاد املقبل.
وعلمت «الجريدة» ان الكتلة عقدت اجتماعا ظهر امس

واصل علي الخليفة إنكاره التهمة
إليه في قضية «ناقالت
الموجهة ً
النفط» ملقيا مسؤولية قراراته
عن «الصفقات المبرمة»
على مجلس إدارة الشركة آنذاك.

حسين العبدالله
اس �ت �ك �م �ل��ت ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
محكمة ال � ��وزراء م �س��اء أم ��س األول
تحقيقاتها مع المتهم الخامس وزير
النفط السابق الشيخ علي الخليفة،
ع �ل��ى ذم ��ة ات �ه��ام��ه ف ��ي ب �ل�اغ ش��رك��ة
ناقالت النفط المقدم من وزير النفط
السابق د .عادل الصبيح إلى لجنة
تحقيق محاكمة الوزراء عام .2001

التحقيقات التي بدأت مع الوزير
المتهم نحو العاشرة من مساء أمس
األول ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ح��ادي��ة عشرة
ت �ن��اول��ت ال ��وق ��ائ ��ع ال �م �ن �س��وب��ة إل��ى
ال��وزي��ر المتهم ال��ذي واص��ل إن�ك��اره
ل �ه��ا ،وح � ّ�م ��ل م �ج �ل��س إدارة ش��رك��ة
ناقالت النفط آنذاك برئاسة المتهم
األول ع�ب��دال�ف�ت��اح ال �ب��در مسؤولية
قراراته عن الصفقات المبرمة.
وأك � ��د ال �م �ت �ه��م ال �خ��ام��س ل�ل�ج�ن��ة

المنطقة اليوم
إلى
تصل
رايس
ً
وتل أبيب أكثر قلقا من رام الله

وص��ف وزي��ر االس�ك��ان وال�م��واص�لات وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة
ع�ب��دال��واح��د ال�ع��وض��ي حكومة سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء الشيخ ناصر
المحمد بأنها اصالحية ،وان الوزراء في الحكومة يعملون جاهدين من اجل
اصالح االوضاع في البالد ويتعاونون مع نواب مجلس األمة من أجل إنجاز
القضايا العالقة.
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ع �ل �م ��ت «ال� � �ج � ��ري � ��دة» ان
الجهاز الرقابي المالي في
وزارة اإلعالم حذر القائمين
ع�ل��ى ب��رن��ام��ج ال�م�س��اب�ق��ات
الرمضاني «فوز فيها» من
أي تجاوزات.
واوض� � � � �ح � � � ��ت م� � �ص � ��ادر
م�ط�ل�ع��ة ان ه��ذا
02

القدس  -ةديرجلا
تصل وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس
اليوم ال��ى الشرق االوس��ط لتلتقي المسؤولين في
ً
اسرائيل ،على أن تلتقي غدا الخميس المسؤولين
الفلسطينيين ف��ي رام ال�ل��ه ،وس��ط ترجيحات بأن
اجتماعا ثالثيا سيعقد في ختام الزيارة.

وتحمل راي��س في جعبتها حزمة ضغوط على
الطرفين ،للتوصل الى تفاهم قبيل المؤتمر الدولي
الذي دعا اليه الرئيس االميركي في الخريف .وتريد
راي��س مثل بوش إنجاح المؤتمر بكل ثمن ليكون
خاتمة مهمات ادارة بوش في العالم ،لعله ينجح
في تصحيح صورة هذه االدارة في العالم العربي.
وه��ي ت��أت��ي ال��ى المنطقة لتضغط على
02

بولتون ّ
يرجح مقتل علماء كوريين اتجاه إلى انقالب على عالوي
في الغارة اإلسرائيلية على سورية من داخل القائمة العراقية الوطنية
وصف جون بولتون دفاع كوريا
سورية بـ «انه أمر
الشمالية عن ً
غير اعتيادي بتاتا».

ّ
رجح السفير األميركي السابق في
األمم المتحدة جون بولتون ،مقتل
عدد من العلماء الكوريين الشماليين
م��ن ج ��راء ال �غ��ارة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
سورية قبل أسبوعين ،بينما نقلت
صحيفة «ه��آرت��س» ع��ن أكاديميين
ً
إسرائيليين التقوا مسؤوال أميركيا
وصف األخير سورية بأنها «معادية
للسامية».
وق� � ��ال ب ��ول� �ت ��ون ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م��ع
صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشرت
امس ،إن «دفاع كوريا الشمالية عن
ً
سورية هو أمر غير اعتيادي بتاتا»،
ألن «ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ال ت�ع� ّ�ب��ر عن
أفكارها في العادة وال تتدخل في ما
يجري بالشرق األوسط ،وفي تقديري
أن كوريا الشمالية دخلت الصورة
ألن ت�ق�ن�ي�ي�ه��ا وع �ل �م��اء ه��ا ق �ت �ل��وا أو
أصيبوا في سورية».
02

إيمان حسين
ق��ال��ت م�ص��ادر ع��راق�ي��ة مطلعة ان
أعضاء في القائمة العراقية الوطنية
يعتزمون تشكيل كتلة ج��د ي��دة ،أو
العمل على تغيير رئيس القائمة إياد
عالوي «بعدما تأكد أنه يسعى إلى
االنفتاح على البعثيين ومن ضمنهم
جناح المجرم عزت الدوري».
وأض� ��اف� ��ت ال� �م� �ص ��ادر ان� ��ه «ت �م��ت
مفاتحة شخصيات مستقلة واخرى
من داخل كتل ائتالفية في المجلس
من اجل تشكيل كتلة جديدة تتبنى
الطروحات التي جاء ت بها القائمة
العراقية اساسا» مضيفة أن «القائمة
الجديدة قد تكون هي نفسها القائمة
العراقية إنما بترتيبات قيادية أخرى
أو بتوجه جديد يعلن فى وقته».
وك � � ��ان ع �ل ��اوي ك �ش ��ف األس� �ب ��وع

الماضي أن��ه اجتمع س��را بممثلين
ع ��ن ح ��زب ال �ب �ع��ث ال�م�ن�ح��ل _ج �ن��اح
عزت الدوري_ بهدف ترتيب عودتهم
إلى العراق والمشاركة في العملية
السياسية ،مؤكدا ان ذلك تم بطلب
اميركي.

كتاب
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فهد التركي

خالد الدوسري

أولمرت يريد إعالن مبادئ بـ «مالمح عامة» ...وعين عباس على والدة الدولة

االفطار:

5.49

مجلس «الكويتية» سيكون من أبناء المؤسسة ذوي االختصاص

«اإلعالم»
تحذر القائمين
على «فوز فيها»
من التجاوزات

راي��س مجتمعة مع ب��وش في البيت
األبيض قبل توجهها إلى المنطقة
(اي بي ايه)

اإلمساك:

4.05

بحثت ف�ي��ه م��ا ي�ت��م ت��داول��ه ب�ش��أن اص ��دار م�ي�ث��اق ش��رف
للحفاظ على الدستور واملكتسبات الشعبية ،اضافة الى
عدد من القضايا املتعلقة باالوضاع على الساحة املحلية.
وصرح النائب العمير لـ «الجريدة» بأن التجمع الذي عقد
اجتماعا مع اعضاء من كتلة العمل الشعبي امس االول
بحث نقطتني تتعلقان بميثاق ال�ش��رف والبيان املزمع
توجيهه الى القيادة السياسية.
واشار الى ان التجمع طلب أال يكون هذا البيان ،الذي
ستوقع عليه القوى السياسية ،استفزازيا ،موضحا ان
الهدف من اصداره ايصال رسالة
05
02

ةديرجلا:
لـ
العوضي
الخليفة
علي
مع
تحقيقاتها
تواصل
الوزراء»
«محكمة
ّ
المتهم الخامس :لم أحول أي أموال إلى عبدالفتاح البدر  ...والرومي لم يقدم دليال على اتهامي مرحلة التأزيم ولت ...واإلنجاز بدأ
التحقيق عدم ممارسته أي سلطات
على مجلس إدارة ال�ن��اق�لات ،وع��دم
ت��وا ف��ر أي تحويالت حسابية بينه
وبين المتهم األول عبدالفتاح البدر،
ورد ع �ل��ى األق� � ��وال ال �ت��ي أدل� ��ى بها
رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت
ال �ن �ف��ط ال� �ح ��ال ��ي ع �ب��دال �ل��ه ال ��روم ��ي
الشاهد الثاني ف��ي ال�ب�لاغ ،بأنه لم
يقدم دليال على إشتراكه في الوقائع
ال �م �ن �س��وب��ة ف ��ي ال �ب�ل�اغ،
02

إمساكية رمضان

«الزراعة» إلزالة مزارع الصليبية
ونقلها الى مناطق بعيدة عن السكان
عمر الراشد
كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة وال� �ث ��روة
السمكية تنوي إزالة مزارع الصليبية
ونقلها الى المناطق البرية البعيدة
عن التجمعات السكانية.
وبينت المصادر لـ «الجريدة» ان
ه ��ذه ال �م ��زارع م��ن ال�م�م�ك��ن ان تنقل
االم � ��راض ال ��ى ال�م�ن��اط��ق السكانية
القريبة منها السيما مرض إنفلونزا
الطيور ال��ذي اص��اب بعض المزارع
اخ� �ي ��را ،الف �ت��ة ال ��ى وج� ��ود دراس� ��ات
ت��ؤك��د خ�ط��ورة ان�ش��اء م ��زارع الرعي

قرب المناطق السكانية.
واض � � ��اف � � ��ت ان ال � �ه � �ي � �ئ ��ة أج� � ��رت
دراساتها التكميلية لهذا الموضوع
فتوصلت ال��ى ق��رار االزال ��ة والنقل،
موضحة أن الهيئة ركزت في محور
دراساتها على نقل مزارع الدواجن
واالبقار واالبل.
ولفتت ا ل��ى أن الهيئة تتابع مع
جهة االختصاص تخصيص أماكن
في المناطق البرية البعيدة تصلح
ل �ل��رع��ي وال � ��زراع � ��ة ل�ت�س�ل�ي�م�ه��ا ال��ى
اصحاب المزارع المزالة ،فضال عن
تقديم الدعم الالزم لهم.

وفد إيراني يبحث في القاهرة استعادة
العالقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر

«درب الخيانة» :فصول
من مكامن نظام صدام
الحلقة األولى

محليات
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رئيس نيابة الجهراء
لـ ةديرجلا:
 500جناية في  8أشهر...
والسرقات األكثر وقوعًا

خاص بـ ةديرجلا

14

اتفاق على مواصلة الحوار وترقب اجتماع لوزيري الخارجية
القاهرة  -ةديرجلا
في إطار مساعي ايران إلى استعادة عالقاتها الدبلوماسية الكاملة مع
مصر ،التي تعد البلد العربي الوحيد الذي لم يطبع عالقاته معها ،بدأ وفد
إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي مباحثات في القاهرة
ً
أمس مع كبار المسؤولين في الخارجية المصرية ،تمهيدا لعقد لقاء على
مستوى وزيري الخارجية لبحث إمكان رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين
اللذين يحتفظان بمكتب لرعاية المصالح فحسب.
02

THE WALL STREET JOURNAL

أوروبا والسفر جوًا

رياضة

19

هوزيه يهزم كرول بالضربة
القاضية في «الدربي» المئوي

محليات

02
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الصبيح لوكالء التربية :أريد العام الدراسي المقبل
ً
جاهزا في يونيو

مسجد ابن تيمية ...خارج نطاق «األوقاف»
عملية الترميم مستمرة منذ ستة أشهر
معاناة المصلين في مسجد ابن
تيمية في الشامية مستمرة منذ عدة
أشهر بسبب إهمال المسؤولين
في وزارة األوقاف رغم مرور أسبوع
من شهر رمضان ،حيث اليوجد
ماء في دورات المياه والنظافة
مفقودة تماما.

محمد راشد
رغم مرور األسبوع األول من شهر
رمضان ،مايزال املصلون في مسجد
اب�����ن ت��ي��م��ي��ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��ام��ي��ة
ي����ع����ان����ون ت���ج���اه���ل امل����س����ؤول��ي�ن ف��ي
وزارة األوقاف ألعمال الصيانة التي
ب����دأت م��ن��ذ ق��راب��ة س��ت��ة أش��ه��ر حتى
يومنا ه��ذا ،ع��دد من املصلني أك��دوا
ل��ـ «ال��ج��ري��دة» أنهم ق��ام��وا بمخاطبة
إدارة املساجد في محافظة العاصمة
مرات عديدة بضرورة وضع حد لهذا
الوضع املزري لكن من دون جدوى،
والغريب في األمر أن العمل متوقف
من دون سبب واضح ،فتجد العمال
يعملون يوما ويتوقفون عدة أيام،
األم�����ر ال�����ذي أث�����ار اس���ت���ي���اء األه���ال���ي
خصوصا ف��ي ه��ذه األي���ام م��ن شهر
رمضان ،إذ يزدحم املسجد باملصلني
الذين يحتاجون إلى بعض الخدمات
الضرورية ومنها على سبيل املثال
امل������اء ،ل��ك��ن -ح���س���ب م���اي���ؤك���د بعض
ال��س��ك��ان -امل��ي��اه مقطوعة قبل بداية
ش���ه���ر رم����ض����ان ع����ن دورات امل���ي���اه،

ُ
الكتل السياسية تجمع...
مندوبون عن كل القوى والتيارات.
واتفقت هذه القوى على التنسيق مع جماعة الوفاق الوطني للدعوة إلى تحديد
موعد االجتماع ومكانه .وتوقعت بعض المصادر ان يكون خالل األيام العشرة
القادمة .كما يتوقع ان يعقد في ديوان النصف بضاحية عبدالله السالم.
وكانت االجتماعات الثنائية قد انحصرت وتمحورت حول قضية أساسية ،وهي
ضرورة التصدي للدعوات المنادية بضرورة اللجوء الى الحل غير الدستوري،
واالتفاق على ميثاق واضح لكيفية التعامل معها ،وهو األمر الذي أوكل الى اللجنة
الموسعة والممثلة للتيارات والكتل السياسية لصياغته وتحضيره.
وعلمت «ال��ج��ري��دة» ان م��ن بين الصيغ المقترحة كشف أس��م��اء اول��ئ��ك الذين
يتبنون هذه الدعوة ويدفعون في اتجاه االخذ بها ،خصوصا من ابناء األسرة
الحاكمة ،سواء من هم في الواجهة أو الذين يحثون على األخذ بها بصورة خفية
غير مباشرة .وهي الدعوة التي اعتبرتها الكتل السياسية والبرلمانية مشروع
«االنقالب على الدستور» .وقد بدأت اتصاالت القوى والكتل السياسية وتحركاتها
قبل اكثر من شهر تقريبا ،وجاءت إثر اجتماع ضم اقطاب األسرة الحاكمة ،وتم
فيه تداول فكرة الحل غير الدستوري وتعديل الدستور في اتجاه تقليص الدورين
الرقابي والتشريعي لمجلس األمة ،وفكرة االستعانة بنظام المجلسين .وكانت
قد تسربت معلومات تتعلق بما دار في ذلك االجتماع مفادها ان احد األقطاب
اعترض على الفكرة لخطورتها ،وفشلها في تجربتين سابقتين في التاريخ
السياسي الكويتي ،كما ان «كلفتها وتبعاتها ستكون اغلى مما نتوقع» كما نقلت

اض����اف����ة إل�����ى وج������ود ب���ع���ض ال��ح��ف��ر
عند مدخل املسجد التي قد تتسبب
بإصابة أحد املصلني من كبار السن،
كما يالحظ أن النظافة مفقودة في
محيط املسجد.
وناشد املصلون مسؤولي وزارة
األوقاف بضرورة االلتفات إلى وضع
هذا املسجد وانهاء كل املشاكل التي
يعانونها حتى يتسنى لهم تأدية
امل���ن���اس���ك ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��ش��ه��ر
ب���ك���ل س���ه���ول���ة وم������ن دون ال���ح���اج���ة
إل��ى ال��ذه��اب إل��ى مساجد اخ��رى قد

تكون بعيدة عن منازل كبار السن
والنساء ،خصوصا وأنهم استنفدوا
ك�����ل ال����وس����ائ����ل امل���م���ك���ن���ة ل��ت��وص��ي��ل
شكواهم إلى املسؤولني ،ولكن مايزال
امل���وض���وع ك��م��ا ه���و رغ����م ق��ي��ام إم���ام
امل��س��ج��د ب��م��خ��اط��ب��ة ال�������وزارة ،حيث
أبلغه املسؤولون أن يقوم بمحاوالت
م����ع ج��م��ع��ي��ة ال���ش���ام���ي���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة
للمساهمة في عملية ترميم املسجد،
علما أن الجمعية قامت بوضع خيمة
مخصصة للنساء لصالة التراويح
لحني االنتهاء من ترميم املسجد.

ً
تنفيذا لتوصيات رئيس الحكومة

بهدف االستعداد المسبق
للعامين الدراسيين المقبلين
أصدرت وزيرة التربية وزيرة
التعليم العالي نورية الصبيح قرارا
وزاريا بتشكيل لجنة للتخطيط
والمتابعة ،لتحديد االحتياجات
الدراسية للعامين المقبلين برئاسة
وكيل الوزارة جاسم العمر.

متى تنتهي عمليات الصيانة في المسجد؟

بعض المصادر عن ذلك القطب.
وكانت االجواء السياسية العامة في البالد قبل االجتماع المذكور قد شهدت
تسريبات إعالمية وإشاعات سياسية تم تداولها بسرعة بشأن ضرورة تعديل
الدستور واألخذ بنظام المجلسين ،كما تضاعف الزخم االعالمي الداعي والمؤيد
ل��ذل��ك ،وال���ذي رك��ز على تهميش ال���دور ال��رق��اب��ي للمجلس ،وتحميل الممارسة
الديموقراطية مسؤولية تعطيل التنمية .بعد اجتماع اقطاب األسرة.
وعلمت «الجريدة» ان لجنة ممثلي الكتل والتيارات السياسية التي ستجتمع
خ�لال األي���ام العشرة المقبلة ستبحث باإلضافة ال��ى صيغة التعامل م��ع ق��رار
ال��ح��ل غير ال��دس��ت��وري طبيعة التعامل م��ع االح��ت��ق��ان السياسي ال���ذي تشهده
البالد وطبيعة التوازن الواجب األخذ به في عالقة المجلس بالحكومة من دون
تفريط في الواجبات والحقوق الدستورية المتعلقة بممارسة المجلس دوريه
الرقابي والتشريعي ،لكن ضمن صيغة من التهدئة السياسية الواجبة لنزع فتيل
االحتقان السياسي ،ولسد الباب امام المتصيدين بغرض التصعيد والتأزيم
خدمة لتوجه الحل غير الدستوري ،أو خدمة لتهيئة الشارع المحلي لقبول هذا
القرار ،أو حتى التشجيع والدفع نحو األخ��ذ ب��ه ...وهي صيغة تفترض التزام
ً
ً
القوى والكتل السياسية (برلمانيا وشعبيا) بحد أدن��ى من التهدئة ،وبقراء ة
سياسية مشتركة لكل حال من حاالت التصعيد أو المساءلة السياسية التي قد
تبرز خالل دور االنعقاد القادم.
ويصف بعض المراقبين السياسيين ح��ال االتفاق واالج��م��اع المتوقع بين
الكتل السياسية والصيغة المقترحة بأنها حال من حاالت االتفاق النادرة في
التاريخ السياسي المحلي ،وستكون ذات فعالية وستحصن الدستور والممارسة
الديموقراطية.

فهد التركي
اص���درت وزي���رة التربية ووزي���رة
التعليم العالي نورية الصبيح قرارا
وزاريا بشأن تشكيل لجنة المتابعة
وال��ت��خ��ط��ي��ط ف���ي ال��������وزارة ب��رئ��اس��ة
وك��ي��ل ال����وزارة ج��اس��م العمر بهدف
االس����ت����ع����داد ل��ل��ع��ام��ي��ن ال���دراس���ي���ي���ن
المقبلين تتضمن عضوية الوكالء
المساعدين ،وتختص اللجنة ببحث
جميع احتياجات المناطق التعليمية
وال���م���دارس م��ن المعلمين واالث����اث
والمستلزمات المدرسية ،وغيرها
م���ن االم�����ور ال��خ��اص��ة ب��اس��ت��ع��دادات
الدراسة.
وق���������ال���������ت ال�����ص�����ب�����ي�����ح ل�����ل�����وك��ل��اء
المساعدين خ�لال اص��داره��ا ال��ق��رار
اريد ان يكون العام الدراسي المقبل
جاهزا في نهاية يونيو على ان تبدأ
ال���دراس���ة ف��ي سبتمبر وال��ج��اه��زي��ة
تكون كاملة تماما من دون نقصان،

ً
العمير يؤيد بيانا بال استفزاز
بشأن رفض اي تعديل على الدستور ،واي تعد على املكتسبات الشعبية.
ولفت الى ان البيان ،الذي سيوجه الى القيادة السياسية ،مفاده «أن اي
امر يتم خارج نطاق الدستور لن يكون محل ترحيب» ،مشيرا الى ان ميثاق
الشرف سيكون ملزما باملحافظة على املكتسبات الدستورية.
وذك��ر ان البيان يفترض ان يصدر باسم جميع الكتل التي تتفق عليه،
مبينا ان امل���ش���اورات ال��ت��ي ت��ق��وم بها كتلة العمل الشعبي شملت جميع
القوى السياسية ،واضاف ان ميثاق الشرف واصدار البيان مازاال في طور
املشاورات بني القوى السياسية ،لالتفاق على صيغة معينة تكون مقبولة
من جميع االطياف السياسية في الكويت.
واعلن انه سيتم تشكيل لجنة للصياغة تتولى اعداد امليثاق والبيان بعد
االتفاق بني الكتل والقوى السياسية على التفاصيل الرئيسية.
من جهة أخرى ،وجه النائب ضيف الله بورمية أمس حزمة من األسئلة
الى وزير املالية بدر الحميضي ،تناولت مساهمات الهيئة العامة لالستثمار
ف��ي ع��دد م��ن ال��ش��رك��ات ،السيما تلك التي ل��دى الشركة الكويتية املتحدة
لالستثمار في سورية .وطالب بورمية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر املحمد بمحاسبة وزير املالية النه «هو من ضلل مجلس الوزراء في
تأسيس شركة أمانة للتخزين من أجل التنفيع ،وان��ه أوق��ع الحكومة في
حرج سياسي ال تحسد عليه» .مؤكدًا أن موعده مع وزي��ر املالية سيكون
في بداية دور االنعقاد املقبل.

«محكمة الوزراء» تواصل...
ُ
واعتبر أن��ه ق��دم ألسباب سياسية .وكانت لجنة التحقيق عقدت جلستها
برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين صالح الحمادي
وعلي بوقماز وممثل النيابة العامة المحامي العام بدر المسعد.

العوضي لـ ةديرجلا :مرحلة...
وقال العوضي لـ «الجريدة» ان الوزراء بدؤوا ينفذون توجيهات سمو رئيس
الوزراء بإصالح وزاراتهم «وحققوا الكثير من اإلنجازات على هذا الصعيد،
كما حلوا مشكالت كبرى ،والمطلوب اآلن من النواب التعاون الجاد معهم
بعيدا عن التأزيم والتهديد باالستجواب حتى يتسنى للجميع التفاهم على
القضايا الوطنية واألولويات وانجازها في دور االنعقاد المقبل».
ورأى ان مرحلة التأزيم التي كانت م��وج��ودة سابقا مع المجلس «ولت
على خير ولم يبق إال ان تتجه السلطتان التشريعية والتنفيذية الى اإلنجاز
خصوصا بعد اعتماد الحكومة برنامجها ،وتعهد الوزراء لرئيس الحكومة
بتنفيذ المشاريع التي جاءت في البرنامج الحكومي والعمل على اإلصالح
ومكافحة الفساد من خالل األدوات الدستورية والقانونية».
وحول انتقادات النواب لعمله قال «ان بابي مفتوح للنواب والمواطنين
واتقبل النقد ب��ص��در رح���ب ،لكن ليعلم الجميع ان��ي اع��م��ل م��ن اج��ل الوطن
وال��م��واط��ن» ،مشيرا ال��ى ان��ه لم يقترف ذنبا بحق «الكويتية» وان المرحلة
المقبلة ستشهد ت��ط��ورا ك��ب��ي��را ف��ي عملها الس��ي��م��ا ب��ع��د م��ش��اري��ع تحديث
االسطول الجوي.
وبشأن مجلس ادارة الكويتية الجديد قال «اؤمن بالتخصص لذلك سيكون
مجلس ادارة الكويتية الجديد متميزا ويضم الكفاءاءت المخلصة من ابناء
الكويت العاملين في «الكويتية» والطيران المدني من مهندسين وطيارين
واصحاب اختصاص».

«اإلعالم» تحذر القائمين...
التحذير ج��اء بعد ان وردت شكاوى ال��ى المسؤولين في الشؤون
المالية تفيد بأن القائمين على البرنامج يقومون بإشراك اصدقائهم
واقربائهم في البرنامج ،وليس عن طريق الرسائل الـ  smsكما هي
فكرة البرنامج،
واض��اف��ت ان ضغوطا يمارسها مسؤولون في التلفزيون على
الشؤون المالية لطي هذا الملف وعدم كتابة أي تقرير بالتجاوزات
التي حدثت في البرنامج ،مؤكدة ان هناك ما يثبت تنفيع المسؤولين
ف��ي ال��ب��رن��ام��ج ألص��دق��ائ��ه��م وم��ع��ارف��ه��م وع���دم ال��ت��زام��ه��م بالرسائل
القصيرة التي تصلهم من شركات الهواتف المتنقلة.
وبينت أن تلفزيون الكويت رصد لهذا البرنامج ميزانية تجاوزت
 250ألف دينار ،على امل ان يحقق عائدا يغطي تكاليف البرنامج،
لكن النتائج االول��ي��ة كانت سلبية ،مشيرة ال��ى ان فكرة البرنامج
كانت تقليدية ولم تأت بأي جديد الستقطاب المشاهد وتشجيعه
على المشاركة ،فضال عن ان البرنامج يقوم على فكرة المحاصصة
ليستفيد منه بعض المسؤولين في تلفزيون الكويت.

وفيات
● زي��د مناحي بعيجان املطيري 65 ،عامًا ،شيع ،صباح الناصر ،ق،3
ش ،17م ،27ت9043049 :
● عقاب جفران عقاب املطيري ،68 ،شيع ،رجال :العارضية ،ق ،9ش ،7ح،10
م ،6ت ،6410452-7007124 :النساء :الفردوس ،ق ،2ش ،1ح ،8م.41
● مشاري صبيح البراك الصبيح 68 ،عاما ،شيع ،رجال :كيفان ،ق ،3ش،35
ديوان الصبيح ،م ،20ت ،9712150 :نساء :كيفان ،ق ،3ش ،35م.9
● عبدالله عواد دهمان البرازي 69 ،عامًا ،يشيع بعد صالة عصر اليوم،
الرجال والنساء :الجهراء ،القصر ،ق ،4ش ،4م ،35ت.9283311-4575614 :

واش������������������ارت ال�����ص�����ب�����ي�����ح ال����������ى ان
االس������ت������ع������داد ال����م����س����ب����ق ل���ل���ع���ام���ي���ن
ال��دراس��ي��ي��ن المقبلين ي��أت��ي تنفيذا
ل��ت��وج��ي��ه��ات س��م��و رئ���ي���س مجلس
ال������������وزراء ال���ش���ي���خ ن����اص����ر ال��م��ح��م��د
خ��ل�ال ل��ق��ائ��ه ق��ي��ادي��ي ال��ت��رب��ي��ة قبل
اسبوعين.
وطالبت الصبيح جميع مديري
ال���م���ن���اط���ق ب��ت��ق��دي��م ت���ق���اري���ر ك��ام��ل��ة
ب���اح���ت���ي���اج���ات���ه���م م����ن االن ع���ل���ى ان
تجتمع لجنة التخطيط والمتابعة
اسبوعيا بهدف تحديد وحصر كل
االحتياجات التعليمية.
وذك�����رت ال��ص��ب��ي��ح ان���ه���ا ستمنح
م�����دي�����ري ال�������م�������دارس ال���ص�ل�اح���ي���ات
وال���م���ي���زان���ي���ات ال���م���ال���ي���ة وال���ك���اف���ي���ة
ل��ل��ص��ن��دوق ال���م���ال���ي ،ب���ه���دف تنفيذ
كل االحتياجات وتجهيز المدارس
ب����ال����م����ع����ل����م����ي����ن ،وغ�������ي�������ر ذل�����������ك م���ن
االستعدادات المدرسية.
نورية الصبيح

وفد إيراني يبحث...
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي انه تم االتفاق
على مواصلة الحوار بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين ووزيري
الخارجية .وكان الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أبدى في منتصف
يوليو الماضي استعداد بالده الستعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة مع
ً
ً
مصر والتي قطعت عام  ،1980وهو ما اعتبرته القاهرة تصريحا «إيجابيا».
يذكر أن إي��ران قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع مصر بعد قيام الثورة
اإلسالمية عام  1979العتراف مصر بإسرائيل.
كما أب��دت طهران غضبها لمنح القاهرة اللجوء للشاه المخلوع محمد
ً
رضا بهلوي ،فضال عن دعم مصر للنظام العراقي خالل الحرب العراقية -
اإليرانية ما بين عامي  1980و .1988فقامت باطالق اسم خالد اإلسالمبولي
الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام  81على شارع في طهران،
واقامت جداريات تشيد به كشهيد.

بولتون ّ
يرجح مقتل...
واعتبر بولتون أن «مسألة هل سورية ضالعة في إقامة منشأة نووية،
محل تساؤل ،لكن آثار كوريا الشمالية واضحة وحادة».
(القدس  -رويترز)

رايس تصل إلى المنطقة...
اسرائيل كي تتساهل في موضوع الحدود ،ولتربت على كتف
ابو م��ازن وس�لام فياض ألنهما لم يقبال الحديث مع «حماس»
بعد الذي فعلته في غزة.
ويحمل الجانب االميركي رايس مسودة اتفاق مبادئ لتطرحه
على الطرفين ف��ي محاولة لتقريب وج��ه��ات النظر ،االم��ر ال��ذي
يخشاه االسرائيليون اكثر من الفلسطينيين ،ألن مستقبل ايهود
اولمرت السياسي بات مرتبطا بنجاح مؤتمر بوش ،في حين ال
ً
يبدو رئيس الحكومة االسرائيلية قادرا على مجاملة واشنطن
بالقدر الذي ُيرضي الرئيس األميركي.
وعلمت «الجريدة» ان الجانب االسرائيلي مستعد لالتفاق على
ً
اعالن مشترك يتضمن اتفاقا على كل القضايا العالقة ،بما في ذلك
الحدود ومسألة القدس وقضية الالجئين واقامة دولة فلسطينية
خالل فترة وجيزة في الضفة الغربية ،مع االخ��ذ في الحسبان
وضع قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» ،وعلمت «الجريدة»
ايضا ان اسرائيل تعد خريطة لالنسحابات من الضفة الغربية
واخالء مستوطنات ،ومحاولة االبقاء على الكتل االستيطانية
بأراض
الكبرى ،مع ضمان السيادة االسرائيلية عليها ومبادلتها
ٍ
بنسبة 1الى ،1بالتزامن مع حديث عن تبادل سكاني في بعض
المناطق القريبة من القدس.
وي��س��ع��ى ال��ج��ان��ب االس��رائ��ي��ل��ي إل���ى اق����رار اع�ل�ان م��ش��ت��رك ع��ام
المالمح لتجنب االنقسام الداخلي االسرائيلي ،علما انه يحاول
ً
حفظ ماء الوجه للجانب الفلسطيني ،مبقيا أيضا على عالقته
االيجابية بواشنطن .ك��ذل��ك ف��إن أول��م��رت مقتنع ب��أن المبادرة
العربية تقبل التفاوض للوصول الى اتفاق مع الفلسطينيين
ينهي الصراع بموافقة كل الدول العربية.
ً
وم���ا يقلق إس��رائ��ي��ل أن���ه ب���ات واض���ح���ا أن االدارة االم��ي��رك��ي��ة
ت��ري��د إن��ج��اح ال��م��ؤت��م��ر ،حتى ل��و ك��ان ذل��ك على ح��س��اب مطالب
الحد االقصى االسرائيلية والفلسطينية ،بينما يحاول الجانب
االس��رائ��ي��ل��ي تقليل االض�����رار ق���در االم���ك���ان وي���ن���اور ف��ي االع�ل�ان
المشترك ،ليحصل على ضمانات مادية وعسكرية من الواليات
ال��م��ت��ح��دة ت��ت��وج ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��ح��و ارب��ع��ي��ن ط��ائ��رة حربية
ً
من ط��راز «إف  »35األكثر تطورا في العالم ،وذل��ك لحفظ أمنها
وم��ع��ال��ج��ة ال��خ��ط��ر االي���ران���ي المتمثل ف��ي ال��ص��واري��خ م��ن اي���ران
وسورية ولبنان وقطاع غزة.
ويتوقع أن يصور اولمرت الوضع لرايس في ما يتعلق بالعالقة
مع الفلسطينيين بأنه جيد مع بعض العقبات على الصعيدين
الداخليين في إسرائيل واالراضي الفلسطينية ،وسيطلب الدعم
االميركي لمشروعه االنسحاب من اجزاء بالضفة الغربية وإقامة
الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل شريطة ان تساهم الدولة
العتيدة في حفظ امن اسرائيل بالدرجة االولى.
أم�����ا ال���ج���ان���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف��ل��ي��س ل���دي���ه م����ا ي���خ���س���ره .وه���و
مستعد للتنازل هنا وهناك لضمان اتفاق يشرع قيام الدولة
الفلسطينية ،وان كانت غزة خارج المعادلة حاليا ،بينما تحاول
اسرائيل استغالل هذا الظرف لتحصيل مزيد من االراض��ي في
الضفة الغربية ،ومنح الفلسطينيين أراض��ي بديلة ،لكنها اقل
استراتيجية من التي تود االحتفاظ بها.

مواعيد الصالة
الفجر 04.15 :
الشروق 05.34 :
الظهر 11.42 :
العصر 03.11 :
المغرب 05.49 :
العشاء 07.06 :

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

42
24
ً
 03.01صباحا
ً
مساء
05.44
ً
 10.29صباحا
 10.10مساء
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محليات
 3ماليين راجعوا مستشفيات «الصحة» في العام الحالي

شعبي

نصيب األسد لمستشفى الفروانية بـ  896ألف مراجع
إحصائية صحية حديثة تفيد بأن
عدد مراجعي المستشفيات العامة
بلغ في النصف األول من العام
الجاري أكثر من  3ماليين و328
ألف مراجع ،منهم مليون و 38ألفًا
و 598من المواطنين ومليونان
و 289ألفًا و 538من الوافدين.

إحصائية مراجعي المستشفيات حسب المحافظات من  2007/ 1/1الى 2007/6/30

ضيف الله الشمري
كشفت احصائية صحية حديثة،

تعثر في نظام
اإلجازات المرضية
ّ
اآللي أخر التطبيق
في المستشفيات
إلى أبريل المقبل

ان ع����دد م��راج��ع��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات
ال�����ع�����ام�����ة (ال�����ف�����روان�����ي�����ة وال������ع������دان
والجهراء واالميري ومبارك) ،بلغ

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن نظام اإلجازات المرضية
اآلل�����ي ي���ع���ان���ي م���ن ت��ع��ث��ر ف���ي ب���ع���ض ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ف��ن��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة
وخ���ص���وص���ا ف���ي ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب����إرس����ال االج�������ازة م���ن دي����وان
ال��خ��دم��ة المدنية ال��ى وزارة ال��ص��ح��ة ،وت��ح��دي��دا ال��م��راك��ز الصحية
والمستوصفات التي يتبع لها طالبو اإلجازات المرضية.
وت��وق��ع��ت أن ي��ت��أخ��ر ان���ج���از ت��ش��غ��ي��ل ال��ن��ظ��ام اآلل����ي ف���ي ال��م��راك��ز
الصحية نتيجة اعطاء النظام فترة تجريبية جديدة للتأكد من
سالمته و م��دى نجاحه فضال ع��ن احتياج المرحلة الثانية وهي
دخول المستشفيات العامة الرئيسية ضمن النظم اآللية لإلجازات
المرضية والتي تتطلب اساسا وقتا طويال لربطها في النظام اآللي
خصوصا في ظل عدم انجاز الشبكات االلكترونية في مستشفيين
هما الفروانية واألميري بسبب عجز المقاولين عن االلتزام بشروط
الشبكة وسعي ا ل���وزارة لطرح مناقصات جديدة وترسيتها على
مقاولين آخرين.

في النصف االول من العام الجاري
 2007أك���ث���ر م���ن  3م�لاي��ي��ن و328
أل�����ف م����راج����ع وم����راج����ع����ة ،ن��ص��ي��ب

أع�������رب�������ت ج����م����ع����ي����ة ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن
الكويتية عن استيائها من محاوالت
ال��ت��ح��ري��ض ض���د ال��ح��ري��ات االع�لام��ي��ة
وال��م��ط��ال��ب��ة ب��ع��ودة ال��رق��اب��ة المسبقة
لوسائل االعالم ،خصوصا في القنوات
الفضائية الخاصة ،مما يشكل تراجعا
كبيرا وخطيرا في مجال احترام حرية
الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور
الكويتي وينظمها القانون.
وأك����دت ال��ج��م��ع��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن
ال��رق��اب��ة ال��م��س��ب��ق��ة ه���ي س��ي��ف مصلت
ع��ل��ى االع��ل��ام ال��ح��ر وت��ع��ت��ب��ره��ا ع��ام�لا
مقيدا لحرية الصحافة ،بل وقاتال لحق

التعبير عن الرأي ومعطال لروح االبداع
والتطوير في المجال االعالمي.
وع���ب���رت ال��ج��م��ع��ي��ة ع���ن ان��زع��اج��ه��ا
وقلقها مما يدور من محاوالت للضغط
على الحكومة والتحريض ضد حرية
ال��ص��ح��اف��ة واالع���ل���ام ب���ف���رض ال��رق��اب��ة
المسبقة على وسائل االع�ل�ام ،لتؤكد
رف���ض���ه���ا ال����ت����ام ألي رق����اب����ة او ت��ق��ي��ي��د
لحرية الصحافة واالعالم طالما هناك
قانون ولوائح تنظم ممارسة المهنة
الصحفية واالعالمية وتفرض عقوبات
على كل من يخالف القانون ومواده.
وأضافت الجمعية في بيانها «اننا

ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ن��ع��ت��ر ف��ي��ه بحصول
الكويت على مراكز متقدمة في التقارير
الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير
نخشى ان ت��ؤث��ر مثل ه��ذه االج����راء ات
على مكانة الكويت المتميزة والمتقدمة
على كل الدول العربية وعلى عدد كبير
من دول العالم في مجال حرية ال��رأي
والحريات بشكل عام».
ودع��������ت ال������ى ان ت���ت���وق���ف اص������وات
ال����ت����ح����ري����ض ض�����د ح����ري����ة ال����������رأي ع��ن
م�����ح�����اوالت ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال��ح��ك��وم��ة
التخاذ مواقف متشددة ضد الحريات
وب��ف��رض رق��اب��ة مسبقة على القنوات

الفضائية الكويتية الخاصة كبداية
ثم المطالبة بفرض رقابة مسبقة على
ال��ص��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة وك���ل ال��م��ط��ب��وع��ات
مما يشكل تهديدا للحريات الصحفية
واالعالمية في البالد.

صالح الغزالي :سوء استغالل المناقصات المركزية
أدى إلى الفساد المالي واإلداري
وضع تصور متكامل لعالج سلبيات اإلجراءات لتعزيز الشفافية
فاطمة دشتي
قدمت جمعية الشفافية الكويتية
الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر المحمد األحمد أخيرا مقترحا
بشأن اع��ادة صياغة القانون رق��م 37
ل��س��ن��ة  1964ف���ي ش����أن ال��م��ن��اق��ص��ات
ال���ع���ام���ة وت���ع���دي�ل�ات���ه وأع����ل����ن رئ��ي��س
مجلس ادارة الجمعية صالح الغزالي
ان ال��م��ق��ت��رح ه���و ن���ت���اج ج���ه���ود ف��ري��ق
عمل شكلته الجمعية ب��ه��دف تعزيز
الشفافية في المناقصات الحكومية،
الفتا إلى أن اختصاصات الفريق كانت
تحديد مواقع القصور والسلبيات التي
تؤدي الى سوء استغالل المناقصات
المركزية في الدولة والتي تفضي الى
فساد مالي واداري ،وتقديم المقترحات
ال��م��ن��اس��ب��ة ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ان تعزز
الشفافية في المناقصات الحكومية
وت��ح��د م��ن ال��ف��س��اد ،وص��ي��اغ��ة تصور
م��ت��ك��ام��ل ل��ع�لاج س��ل��ب��ي��ات االج�����راءات
ف��ي ال��م��ن��اق��ص��ات ال��م��رك��زي��ة يعبر عن
وجهة نظر المجتمع المدني ممثال في
جمعية الشفافية الكويتية.
واوض���ح الغزالي ان الفريق الفني
المختص ضم كال من د.نبهان النبهان
رئ����ي����س����ا ،س���ل���ط���ان ال���ع���ت���ي���ب���ي ع���ض���وا
وم��ق��ررا ،واألع��ض��اء عبدااللة معرفي،
ص��ق��ر ال���م���ن���اع���ي ،ع��ب��دال��ح��م��ي��د ع��ل��ي،
فيصل الدغيشم ،احمد المطيري ،الفتا
إلى ان منهجية الفريق شملت عددا من
ال��خ��ط��وات ،أواله���ا تبني فريق العمل
نهج مراجعة الجهود السابقة والبناء
عليها وم��ن ث��م تكوين ملف مرجعي

يتضمن جميع المقترحات السابقة
ال���ت���ي ط���رح���ت ب���ش���أن ت���ع���دي���ل ق���ان���ون
المناقصات وتشمل مقترحات الجهات
ال��ت��ال��ي��ة :م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال��م��ق��دم من
ال��ح��ك��وم��ة ،دي����وان ال��م��ح��اس��ب��ة ،وزارة
ال��م��ال��ي��ة ،غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة،
ات��ح��اد ال��ص��ن��اع��ات ،م��ق��ت��رح��ات ن��واب
مجلس األمة ،باإلضافة إلى نسخ من
بعض قوانين وأنظمة الشراء الدولية
والعربية.
ث��ان��ي��ا :الح��ظ ال��ف��ري��ق ان القانون
ي��ت��ض��م��ن ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ف��ص��ي�لات
االج��رائ��ي��ة والقيم والنسب المالية
ال����م����ع����رض����ة ل���ل���ت���غ���ي���ر وف�������ق ت���ط���ور
مقتضيات ال��واق��ع وبالتالي ق��ررت
فصل المواد التي تشتمل على هذه
ال��ب��ن��ود ض��م��ن ال�لائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
للقانون لتسهيل تعديلها بما يواكب
المستجدات الحقا من دون اضطرار
إل�����ى ت���ع���دي���ل ال���ق���ان���ون ع���ل���ى ف���ت���رات
متوسطة او قصيرة.

أهم التعديالت
وع���������ن أه���������م ال�����ت�����ع�����دي��ل��ات ال����ت����ي
أدخ��ل��ه��ا ف��ري��ق العمل على القانون
ق�����ال ال����غ����زال����ي ،ان���ه���ا ت��ش��م��ل وض���ع
ت���ع���ري���ف���ات م����ح����ددة ل��ل��م��ص��ط��ل��ح��ات
ال���ت���ي ت����ت����ردد ك���ث���ي���را ف����ي ال���ق���ان���ون،
وال��ع��ن��اي��ة ب��رف��د لجنة المناقصات
ال���م���رك���زي���ة ب���خ���ب���رات م��ت��ن��وع��ة ذات
تأهيل مناسب ومدها بدماء جديدة
باستمرار وإتاحة الشفافية الكاملة
في تشكيلها ،وكذلك األمر بالنسبة

للجنة التصنيف ،وا ل��ع��ن��ا ي��ة بمنح
ال���ج���ه���از ال���ت���ن���ف���ي���ذي ألم����ان����ة ل��ج��ن��ة
ال��م��ن��اق��ص��ات االس��ت��ق�لال��ي��ة ال��م��ال��ي��ة
واالداري������������ة ،وم���ن���ح���ه ال��ت��ف��وي��ض��ات
الالزمة بشكل رسمي ،ومراعاة منع
ت��ض��ارب المصالح ألع��ض��اء اللجنة
وك��ذل��ك ال��م��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة ذات
الصلة ،اضافة الى العناية بمرحلة
اع������داد وث���ائ���ق ال��م��ن��اق��ص��ة وإت���اح���ة
مراجعتها من قبل كل ذي مصلحة
ول���ف���ت���رة ك���اف���ي���ة ،وت���ق���ن���ي���ن األوام�������ر
التغييرية وال��ع��روض الوحيدة من
خ�ل�ال إت��اح��ة ال��ت��ح��ري وال��م��س��اء ل��ة،
م��ع إت��اح��ة وض���ع ن��ظ��ام م��وض��وع��ي
للتصنيف يشمل المقاولين ومقدمي
ال���خ���دم���ات وي��س��ت��ن��د إل����ى ال��م��ع��اي��ي��ر
ويخضع للمراجعة ،وتوسيع قاعدة
االسترشاد عند الدراسة وبت أسعار
ال��ع��ط��اءات ،وال��م��رون��ة وال��س��رع��ة في
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��غ��ي��رات ال���واق���ع م���ن خ�لال
احالة جميع المواد التي تستدعي
ذلك الى الالئحة التنفيذية للقانون،
وأخيرا االهتمام بإعالء الشفافية في
جميع م��راح��ل المناقصة م��ن خالل
توظيف جميع الوسائل الممكنة.

توصيات فريق العمل
 1تطبيقا لنصوص اتفاقية منظمةالتجارة العالمية والتي تحظر تقديم
ال����دول����ة ال���ع���ض���و أي دع�����م او م��ع��ون��ة
او اف��ض��ل��ي��ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل ل��ش��رك��ات��ه��ا
ومنتجاتها الوطنية ،قد يتطلب ذلك
شطب كل النصوص التي تتعارض مع

االسد منهم لمستشفى الفروانية
ال��ذي راجعه خالل الشهور الستة
الماضية أكثر من  896ألف مراجع

وذ ك��رت المصادر أن ا ل���وزارة ستقوم في مطلع نوفمبر المقبل
بتطبيق النظم اآللية على المستوصفات بصورة نهائية فضال عن
تطبيق النظام في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية
في شهر ابريل المقبل
بعد ان تبين عدم قدرة الجهات المعنية بالتطبيق في نوفمبر
كما كان محددا في السابق.
وبينت المصادر ان المرحلة الثالثة سيتم من خاللها تطبيق
النظام اآللي على العيادات الخاصة والمستشفيات بالتعاون مع
ادارة التراخيص الصحية األهلية في اكتوبر  2008المقبل يتبعها
ا ش���راك ادارة ا ل��ع�لاج ب��ا ل��خ��ارج والمجلس الطبي ف��ي يناير 2009
بالنظام.
واوضحت ان الديوان والوزارة توصال الى عدد من الثغرات في
النظام الجديد لالجازات المرضية مما جعل الطرفين يعيدان النظر
في تشغيله ولذلك تم تأجيل تشغيله رسميا شهرين آخرين

جمعية الصحافيين :نرفض الرقابة المسبقة
على وسائل اإلعالم

نصوص تلك االتفاقية ومنها المواد
.49 ،35 ،18
 2ن���ق���ت���رح ب���ح���ث ام�����ك�����ان اض���اف���ةم���ادة تنظم بشكل اف��ض��ل س��ب��ل فض
ال��ن��زاع��ات وتنشأ دائ���رة مختصة في
المحكمة الكلية لبت ك��ل المنازعات
المتعلقة بالمناقصات وا ل��م��زا ي��دات
ال���ع���ام���ة ن���ظ���را إل����ى دوره������ا ال��ت��ن��م��وي
واالقتصادي وأهميتها لحسن سير
المرافق العامة.
وف��ي ختام تصريحه أع��رب رئيس
ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ص�لاح
الغزالي عن أمله أن يتبنى المشروع
عدد من نواب مجلس األمة باالضافة
ال��ى الحكومة ،دعما لجهود عمليات
الشراء بالدولة.

ومراجعة ،بعده مباشرة بترتيب
المراجعين مستشفى العدان الذي
راج��ع��ه ع��ن ن��ف��س ال��ف��ت��رة أك��ث��ر من
 825ألف مراجع ومراجعة.
وب���ي���ن���ت االح���ص���ائ���ي���ة أن ع���دد
ال��م��راج��ع��ي��ن م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن بلغ
م��ل��ي��ون��ا و 38أل��ف��ا و 598م��راج��ع��ا
ومراجعة ،بينما بلغ عدد الوافدين
في نفس الفترة مليونين و 289ألفا
و 538مراجعا ومراجعة.
وأش���������������ارت االح�����ص�����ائ�����ي�����ة ال�����ى
ان ع����دد ال��م��راج��ع��ي��ن ال����ذك����ور من
المواطنين يساوي عدد اإلناث ،أما
المراجعون الوافدون فقد بلغ عدد
المراجعين ا ل��ذ ك��ور منهم ضعف
عدد المراجعات االناث.
وذك��������رت االح���ص���ائ���ي���ة أن ع���دد
المراجعين في مستشفى الجهراء
ي���ع���د االق�������ل ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��م��ن��اط��ق
االخرى ،حيث بلغ عددهم اكثر من
 403آالف مراجع ومراجعة.

محاوالت
للتعريف
الوطن  ..فكره عظيمه
ما ّ
توصفها كتابه
والوطن  ..أنثى كريمه
كل عطاياها تشابه
والوطن  ..ذكرى قديمه
نهر منسي وسط غابه
الوطن أنثى وفكره
أو نهر طافح بذكرى

مراجعو مستشفى
الجهراء األقل
بالنسبة للمناطق
األخرى

ّ
وإال مـ ـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ــى
ما انفتح في يوم بابه

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com
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استقباالت ولي العهد

استقباالت األمير

سموه تلقى رسالة من ملك المغرب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د ف��ي دي���وان���ه بقصر
السيف صباح أم��س ،وزي��ر العدل
واالوق��������اف وال����ش����ؤون االس�لام��ي��ة
الدكتور عبدالله املعتوق ،يرافقه
رئ��ي��س واع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء
االع��ل��ى ،وق��د هنؤوا سموه بشهر
رم��ض��ان امل���ب���ارك متمنني لسموه
دوام الصحة والعافية.
وقد شكر سموه اعضاء مجلس
ال��ق��ض��اء االع���ل���ى ع��ل��ى م��ش��اع��ره��م
ال���ط���ي���ب���ة ،م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م ال��ت��وف��ي��ق
وال���ن���ج���اح ،م��ش��ي��دا ب����دور ال��ق��ض��اء
ال��ك��وي��ت��ي ال����ع����ادل ال�����ذي اش�����اد به
الجميع داخل الكويت وخارجها.
وقد شكر املستشار راشد الحماد
رئ���ي���س امل��ج��ل��س االع���ل���ى ل��ل��ق��ض��اء
سموه ،مؤكدا ان القضاء الكويتي
ك��ان دائ��م��ا واب���دا مستقال ونزيها
ونعتز بشهادة القيادة السياسية
وال�����ش�����ع�����ب ال����ك����وي����ت����ي واض����ع��ي�ن
ك����ل ام���ك���ان���ات���ه ف����ي خ���دم���ة ال���وط���ن
واملواطنني.
كما استقبل سموه وزي��ر العدل
واالوق��������اف وال����ش����ؤون االس�لام��ي��ة
الدكتور عبدالله املعتوق ،يرافقه
رئيس واعضاء اللجنة االستشارية
العليا للعمل على استكمال تطبيق
الشريعة االسالمية واعضاء هيئة
الفتوى بوزارة االوقاف والشؤون

ً
االمير مستقبال الحميضي والوقيان

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ام��ي��ر ال���ب�ل�اد في
قصر السيف ص��ب��اح أم���س ،وزي��ر
املالية ب��در الحميضي ،حيث قدم
ل���س���م���وه األم���ي��ن ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل��س
األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور
ع�����ادل ال���وق���ي���ان ،وذل�����ك ب��م��ن��اس��ب��ة
تعيينه في منصبه الجديد.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ام��ي��ر ال��ب�لاد
م���ب���ع���وث م���ل���ك امل���م���ل���ك���ة امل��غ��رب��ي��ة
ال��ش��ق��ي��ق��ة م��ح��م��د س���ع���د ال��ع��ل��م��ي،
الوزير املكلف بالعالقة مع البرملان،
حيث سلم لسموه ر س��ا ل��ة خطية
م���ن اخ���ي���ه امل���ل���ك م��ح��م��د ال���س���ادس
م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة،
تتعلق بالعالقات االخوية الطيبة
ال���ت���ى ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن وال��ش��ع��ب�ين
ال��ش��ق��ي��ق�ين ،وس���ب���ل ت��ع��زي��زه��ا في
امل���ج���االت ك���اف���ة ،ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال��ى
آخ���ر امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى الساحتني
االقليمية والدولية.
وق��د حضر املقابلة مدير مكتب
سمو امير البالد احمد فهد الفهد،
ورئ����ي����س ب��ع��ث��ة ال����ش����رف امل���راف���ق���ة
امل��س��ت��ش��ار ف���ي ال����دي����وان االم���ي���ري
الدكتور يوسف االبراهيم.

االس��ل�ام����ي����ة ،ح���ي���ث ق�����دم ال���دك���ت���ور
عصام البشير االمني العام للمركز
العاملي للوسطية لسموه مجموعة
من اص���دارات امل��رك��ز ،وق��د شكرهم
سمو ولي العهد على هذه الزيارة،
م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ال��ن��ج��اح ف���ي عملهم
وح��ث��ه��م ع��ل��ى االل����ت����زام ب��وس��ط��ي��ة
الدين الحنيف وفقا لتعاليم القرآن
الكريم ونبذ املفاهيم املتشددة التي
تسيء الى الدين االسالمي.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��وه وزي����ر االع�ل�ام
ووزي���ر الصحة بالوكالة عبدالله
املحيلبي.
كما استقبل محافظ العاصمة
الشيخ علي الجابر.
واس��ت��ق��ب��ل س���م���وه وك���ي���ل وزارة
الداخلية الفريق ناصر العثمان.
كما استقبل سموه رئيس تحرير
جريدة الوطن الشيخ خليفة علي
الخليفة.
واستقبل سموه االستاذ الدكتور
خ��ل��ي��ف��ة ب���ه���ب���ه���ان���ي ،ح���ي���ث اه����دى
س��م��وه ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «ال��س��ي��اح��ة
الرياضية» ،وقد شكره سموه على
هذا الجهد الذي يسهم في النهضة
السياحية وتوثيق العالقات بني
الشعوب.
كما استقبل سموه ،حفظه الله،
بقصر السيف عددا من املواطنني.
من جهة اخرى ،تلقى سمو ولي

ً
ولي العهد مستقبال لجنة استكمال الشريعة

ال��ع��ه��د ات���ص���اال ه��ات��ف��ي��ا م���ن اخ��ي��ه
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم
آل ثاني مستشار سمو امير دولة
قطر الشقيقة ،مهنئا سموه بحلول
شهر رمضان املبارك ،سائال املولى
العلي القدير ان يعيد هذه املناسبة

على سموه وعلى الشعب الكويتي
الكريم باليمن والخير والبركة.
وق��د ب��ادل��ه سموه التهنئة التى
ضمنها ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ع��ل��ى ما
اع���رب���ه م���ن م��ش��اع��ر ط��ي��ب��ة ،داع��ي��ًا
الله عز وجل ،ان يعيد هذا الشهر

امل���ب���ارك ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن ال��ش��ق��ي��ق�ين
ق����ي����ادة وح���ك���وم���ة وش���ع���ب���ا وع��ل��ى
جميع الشعوب العربية واالسالمية
بموفور العز والرخاء.

ناصر المحمد استقبل المهنئين برمضان المبارك
 ...ويطلع على رسالة ملك المغرب

االمير يلتقي
رؤساء تحرير
الصحف اليوم

يستقبل سمو امير البالد
الشيخ صباح األحمد اليوم
رؤس��اء الصحف المحلية،
حيث يبحث سموه معهم
بعض المواضيع المتعلقة
في الشأن المحلي

جابر المبارك يهنىء ناصر المحمد وبدا صباح الخالد

ناصر المحمد متوسطا الميلم وسالم العبد العزيز وفيصل المالك

ت���واف���د ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��ه��ن��ئ�ين
ال���ل���ي���ل���ة ق���ب���ل امل���اض���ي���ة ال�����ى ق��ص��ر
ال��ش��وي��خ ل��ت��ق��دي��م ال��ت��ه��ن��ئ��ة بشهر
ال����رح����م����ات وال����ب����رك����ات ال�����ى س��م��و
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����������وزراء ال��ش��ي��خ
ناصر املحمد.
واستقبل سموه الشيوخ وكبار
املسؤولني والشخصيات واعضاء
السلك الدبلوماسي املعتمدين في
ال���ب�ل�اد ف��ض�لا ع���ن ج��م��ع ك��ب��ي��ر من
املواطنني واملقيمني الذين تبادلوا
م���ع س���م���وه ال��ت��ه��ان��ي واالح����ادي����ث
الودية.

علي الجابر وعلي العبدالله وأحمد العبدالله

أحمد الزين مهنئا

 ...وعميد السلك الدبلوماسي مهنئا

برلمانيات
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ً
بورمية مجددا :موعدي مع الحميضي بداية دور االنعقاد المقبل

وجه إليه حزمة من األسئلة بشأن الهيئة العامة لالستثمار
قدم النائب ضيف الله بورمية
مجموعة من األسئلة لوزير المالية
بدر الحميضي تناولت استثمارات
الهيئة العامة لالستثمار في ًسوريا
وعدد من الدول األخرى ،مؤكدا
في الوقت ذاته أن موعد استجوابه
مطلع دور
لوزير المالية سيكون ً
االنعقاد المقبل ،مطالبا سمو
رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة
الوزير

جاسم القامس
وج��ه النائب ضيف الله بورمية
م���ج���ددا أم����س ح��زم��ة أس��ئ��ل��ة ل��وزي��ر
المالية بدر الحميضي ،في ما يبدو
ً
إع������دادا ل�لاس��ت��ج��واب ال����ذي يستعد
بورمية تقديمه مطلع دور االنعقاد
ال���م���ق���ب���ل .وط����ال����ب ب���ورم���ي���ة رئ��ي��س
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد
بمحاسبة وزي���ر ال��م��ال��ي��ة ك��ون��ه هو
من ظلل مجلس الوزراء في تأسيس
ش����رك����ة أم����ان����ة ل���ل���ت���خ���زي���ن م����ن أج���ل
ً
التنفيع ،قائال أنه أوقع الحكومة في
حرج سياسي ال تحسد عليه.
ً
وق�����ال ب���ورم���ي���ة م��خ��اط��ب��ا رئ��ي��س
ال����وزراء ف��ي تصريح صحفي أمس
أن «هناك وزراء يحاولون توريطك
أم�����ام م��ج��ل��س األم�����ة وأم������ام ال��ش��ع��ب
الكويتي ،وسبق أن قلت في إحدى
جلسات المجلس أن وز ي��ر المالية
يظلل مجلس الوزراء واألمة وهاهي
ً
األيام تثبت صحة ما ذكرته» ،مبينا
أن ا ك��ت��ت��اب الكويتيين وتوريطهم
في شركة أمانة لن يمر مرور الكرام،
ً
م��ؤك��دا أن م��وع��ده م��ع وزي��ر المالية
س���ي���ك���ون ف����ي ب����داي����ة دور االن���ع���ق���اد
المقبل.
وت��م��ح��ورت أسئلة بورمية حول
مساهمات الهيئة العامة لالستثمار
ال س��ي��م��ا ت��ل��ك ال��ت��ي ت��خ��ص ال��ش��رك��ة
الكويتية المتحدة لالستثمار في
س���وري���ا إذ ك���ان ل��ه��ا ن��ص��ي��ب األس���د
م��ن األس��ئ��ل��ة .كما استفسر بورمية
عن تعيينات العمالة الكويتية في
ال���ه���ي���ئ���ات وال���م���ؤس���س���ات وال���ب���ن���وك
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي ت��س��اه��م
بها دول��ة الكويت ،إذ طلب تزويده

ب���ن���س���ب���ة م���س���اه���م���ة دول�������ة ال���ك���وي���ت
ف����ي ه�����ذه ال���ه���ي���ئ���ات وال���م���ؤس���س���ات
وال��ب��ن��وك وقيمة ك��ل منها م��ع بيان
ن��س��ب��ة ال��ع��م��ال��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ه��ذه
المؤسسات من إجمالي عدد العمالة
لكل هيئة وبنك ومؤسسة على حده
مع تزويده بقائمة العمالة الكويتية
ل���ك���ل م���ؤس���س���ة ت���ح���ت���وي ع���ل���ى إس���م
الموظف وتاريخ تعيينه وشهادته
العلمية ومنصبه الوظيفي وصورة
من بطاقته المدنية.
وتساءل بورمية عما إذا كان أحد
موظفي الهيئة العامة لالستثمار قد
تقدم بكتاب رسمي يشتكي فيه من
ع��دم االستعانة بالعمالة الكويتية
ف���ي إح�����دى ال��م��ؤس��س��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة
ك��ون��ه ع��ض��و مجلس إدارة ف��ي تلك
المؤسسة ،مع ت��زوي��ده بنسخة من
هذا الكتاب واإلج��راء الرسمي الذي
اتخذ لمعالجة هذه الشكوى.

أرض كيوان
ً
وج����اء ف���ي أس��ئ��ل��ة ب��ورم��ي��ة ع����ددا
االستفسارات حول الشركة الكويتية
ال��م��ت��ح��دة ل�لاس��ت��ث��م��ار ال���ت���ي تتخذ
ً
ً
من سوريا مقرا لها ،مستفسرا عن
ح���ادث���ة ط��ل��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
الشركة من الهيئة العامة لالستثمار
ضخ الدفعة الثانية من رأس المال
للشركة المذكورة والبالغ  25مليون
دوالر ب���ال���رغ���م م����ن ت��ع��ث��ر ال��ش��رك��ة
وخسائرها المتكررة وإحالة مديرها
ال��س��اب��ق إل���ى ال��ن��ي��اب��ة بسبب شبهة
ً
تعد على المال العام ،مبينا أن رئيس
مجلس إدارة الشركة قد علل ذلك بأن
ً
هناك خططا استثمارية طموحة ال

ضيف الله بورمية

يمكن تحقيقها إال إذا تمت الموافقة
على ض��خ ال��دف��ع��ة الثانية م��ن رأس
ً
م���ال ال��ش��رك��ة ،م��ش��ي��را إل���ى ع���دد من
المشاريع منها المساهمة في تطوير
أرض بمنطقة ك���ي���وان ،وال��م��ش��ارك��ة
بنسبة م��ن أسهم الشركة السورية
للتأمين و ش����راء أراض لالستفادة
ً
م��ن��ه��ا اس��ت��ث��م��اري��ا .وط��ل��ب ب��ورم��ي��ة
إف���ادت���ه ع��م��ا إذا ك���ان���ت ال��ش��رك��ة قد
ق��ام��ت ب��ش��راء األرض ال��ت��ي خططت
لشرائها بعد أن نفذ طلبها بضخ
الدفعة الثانية من رأس المال .كما
طلب تزويده بنسبة المساهمة في
كل مشروع قامت به الشركة وعما
إذا كان أي من المشروعات قد تعثر
م��ع ب��ي��ان وق���ت ال��ت��ع��ث��ر إن ك���ان قبل
مساهمة الشركة أم بعدها.
وف���ي س���ؤال آخ���ر ،ت��ط��رق بورمية
إل����ى ذات ال���م���وض���وع ال�����ذي يخص
ً
تطوير أرض ك��ي��وان طالبا تزويده
ب�����م�����ع�����ل�����و م�����ات ع��������ن ه����������ذه األرض

ومساحتها ومالكها وعما إذا كانت
الشركة قد حصلت عليها عن طريق
الشراء أم عن طريق الدعم الحكومي
ً
السوري تشجيعا لالستثمار .كما
طلب تزويده بالشركات واألشخاص
الذين دخلوا في مساهمات لتطوير
ه����ذه األرض م���ع ذك����ر ج��ن��س��ي��ات��ه��م
ونسبة مساهمة كل منهم .وتساءل
إن كانت الشركة الكويتية المتحدة
لالستثمار قد ساهمت في تطوير
أرض كيوان مع بيان نسبة المشاركة
وال���م���ب���ل���غ وت������زوي������ده ب�����ص�����ورة م��ن
التحويل المصرفي.

الكويتية السورية القابضة
وف���ي س���ؤال آخ���ر ،ك��ش��ف بورمية
ع���ن م��ع��ل��وم��ات وردت�����ه ي���أن ال��ش��رك��ة
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���م���ت���ح���دة ل�لاس��ت��ث��م��ار
والمملوكة م��ن قبل الهيئة العامة
لالستثمار قد شاركت في مشاريع

وس��اه��م��ت ب����رؤوس أم����وال ش��رك��ات
ت���م���ت���ل���ك ف���ي���ه���ا ال����ش����رك����ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
السورية القابضة نسبة من أسهمها،
ً
ط��ال��ب��ا ت��زوي��ده ب��اس��م ال��م��ش��اري��ع أو
الشركات التي ساهمت فيها الشركة
م���ع ب���ي���ان ن��س��ب��ة األس���ه���م وقيمتها
بالدينار أو الدوالر ونسب مشاركة
ال���ش���رك���اء اآلخ���ري���ن م���ع ذك����ر أس��م��اء
أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات
ومناصبهم وجنسياتهم .كما طلب
إع�لام��ه بأسماء م���دراء الشركات أو
المشاريع التي ساهمت فيها الشركة
الكويتية المتحدة لالستثمار وكانت
الشركة الكويتية السورية القابضة
ً
طرفا فيها كمساهم أو مؤسس ،مع
بيان أسماء الشركات واألشخاص
ال��م��س��اه��م��ي��ن ب���ال���ش���رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
السورية القابضة ورأسمال الشركة
وأعضاء مجلس إدارتها ومناصبهم
وجنسياتهم.

الكويتية المتحدة لالستثمار
ً
سؤاال حول الشركة
ووجه بورمية
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���م���ت���ح���دة ل�لاس��ت��ث��م��ار
وال������ت������ي ت����ت����خ����ذ م������ن ال���ج���م���ه���وري���ة
ً
العربية السورية مقرا لها وتهدف
ل�ل�اس���ت���ث���م���ار ف����ي م����ج����االت ع���دي���دة
ً
بالقطر السوري ،مشيرا إلى أن هذه
ال��ش��رك��ة ق��د م��ن��ي��ت ب��خ��س��ائ��ر كبيرة
بسبب االخ��ت�لاس��ات والتعدي على
ً
المال العام ،طالبا تزويده بأسماء
أ ع�����ض�����اء م���ج���ل���س اإلدارة ا ل���ح���ا ل���ي
والسابق للشركة مع بيان منصب
ك��ل عضو وت��اري��خ تعيينه وت��اري��خ
ان����ت����ه����اء ع���م���ل���ه م�����ع ت���ح���دي���د س��ب��ب
االن��ت��ه��اء ،إض��اف��ة ل��ت��زوي��ده بأسماء

مدراء الشركة الحاليين والسابقين
م���ع ذك����ر ج��ن��س��ي��ات��ه��م وم��ؤه�لات��ه��م
العلمية وت��اري��خ تعيينهم وتاريخ
ان��ت��ه��اء خ��دم��ت��ه��م م���ع ت��ح��دي��د سب
انتهاء الخدمة.
وتساء ل بورمية عما إذا كان قد
تم إحالة أحد المدراء السابقين أو
الحاليين إلى النيابة العامة بشأن
ً
االختالسات الواردة بالشركة ،طالبا
موافاته باسم المدير المحال للنيابة
مع بيان الفترة التي قضاها مدير
الشركة في منصبه .وتساءل عما إذا
كان قد أحيل المتهم للنيابة العامة
أم أحيلت القضية فقط ،مع تزويده
ب��ص��ورة م��ن ك��ت��اب اإلح��ال��ة للنيابة
ومرفقاته .كما طلب تزويده بتقرير
مجلس اإلدارة الجديد وتقرير لجنة
تقصي الحقائق التي تم تشكيلها
لهذا الغرض مع ذكر أسماء أعضاء
اللجنة ومناصبهم وهل هم أعضاء
في مجلس اإلدارة الحالي أم ال.

السال

تساءل بورمية عن حجم االستثمار
ا ل���ذي ساهمت فيه الهيئة م��ع هذه
ال����ش����رك����ة ،م����ع ب���ي���ان ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن
أو ال��م��س��اه��م��ي��ن اآلخ����ري����ن ون��س��ب
مساهماتهم.

استثمار البرازيل
وت���ط���رق ب���ورم���ي���ة إل����ى م��س��اه��م��ة
ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ش��رك��ة ث��ل��س��ي��ل مايننغ
ً
كومو التي تتخذ من البرازيل مقرا
ً
لها ،متسائال ع��ن حجم المساهمة
وع��م��ا إذا ك��ان��ت ال��ش��رك��ة ق��د حققت
ً
أرباحا منذ تاريخ المساهمة فيها
وم��ا هب الخسائر التي منيت بها.
وس��أل ع��ن مصير الشركة إن كانت
موجودة أم أعلنت إفالسها وصفيت
وماهي المبالغ التي تم استردادها
ً
م��ن رأس ال��م��ال ال��م��دف��وع .متسائال
عما يشغل رئيس مجلس إدارة هذه
ً
الشركة حاليا وم��ا المناصب التي
ت��واله��ا بعد إف�لاس الشركة وحتى
تاريخه.

وأش���ار ب��ورم��ي��ة ف��ي أح��د أسئلته
إل�������ى م����س����اه����م����ات ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة
لالستثمار ف��ي ش��رك��ات وصناديق
اس����ت����ث����م����ار ت���م���ت���ل���ك���ه���ا أو ت���دي���ره���ا
ش���رك���ة الس�������ال ،وه�����ي ش���رك���ة س��ب��ق
للنائب مسلم البراك أن وجه أسئلة
بشأنها ل��وزي��ر المالية قبل أع���وام.
وطلب بورمية في سؤاله بتزويده
بأسماء مالك شركة السال ()Lasall
مع بيان مقرها وطبيعة الشركة إن
كانت استثمارية أو استشارية مع
بيان رأسمالها وإرف���اق ص��ورة من
ال��ت��رخ��ي��ص ال��ت��ج��اري ل��ل��ش��رك��ة .كما

المسلم يستعجل تقديم مشروع قانون للتعليم الخاص لجنة التعديات على أمالك الدولة :تسليم اإلنذارات
للمخالفين واإلزالة بعد العيد مباشرة
اشاد بزيادة اعداد المقاعد المخصصة لطلبة البعثات واعداد المكاتب الثقافية
أكد رئيس اللجنة التعليمية
البرلمانية النائب فيصل المسلم
ضرورة تطبيق القوانين على
الجامعات الخاصة واالستعجال
في تقديم قانون للتعليم الخاص.

ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ف��ي��ص��ل ال��م��س��ل��م
وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي
نورية الصبيح االستعجال في تقديم
مشروع قانون بشأن التعليم الخاص
ا س��وة بالقوانين المنظمة للتعليم
العام والعالي والحكومي.
وق������������ال ال����م����س����ل����م ف�������ي ت���ص���ري���ح
للصحافيين امس ان ثمة اتفاقا بين
اللجنة التعليمية ومسؤولي وزارة
التربية حول تقديم مشروع قانون
في هذا الشأن.
واكد ضرورة االستعجال في اقرار
ا ل��ق��ا ن��ون لتنظيم التعليم ا ل��خ��اص
بدال من القرارات الفردية المتناثرة
المعمول بها حاليا.
وناشد المسلم الوزيرة الصبيح
تطبيق ق��ان��ون الجامعات الخاصة
ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ج��ام��ع��ات ال��م��خ��ال��ف��ة
لبعض ب��ن��ود ال��ق��ان��ون ،م��ش��ي��را ال��ى
ان ال��وزي��رة سبق ان وع���دت اللجنة
التعليمية باالستئناس برأي ادارة
الفتوى والتشريع بهذا الخصوص
على ان تقوم بموافاة اللجنة بالرد
بعدئذ.
واش���������������اد ب������خ������ط������وات ال��������وزي��������رة
الصبيح نحو زي��ادة اع��داد المقاعد
ال����م����خ����ص����ص����ة ل����ط����ل����ب����ة ال����ب����ع����ث����ات
الخارجية ال��ى  1500درج��ة وزي��ادة
اعداد المكاتب الثقافية.

الخليفة :منح العسكريين غير الكويتيين
المشاركين في حرب التحرير حق التقاعد
ط����ال����ب ال���ن���ائ���ب م���ح���م���د ال��خ��ل��ي��ف��ة
ال����ح����ك����وم����ة م����ن����ح ال���ع���س���ك���ري���ي���ن غ��ي��ر
الكويتيين ال��ذي��ن اش��ت��رك��وا ف��ي صد
ال��ع��دوان ال��ع��راق��ي ال��غ��اش��م ع��ام 1990
وت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت ح��ق التقاعد اس��وة
بالذين شاركوا الجيش الكويتي في
الحروب العربية عامي  1967و،1973
مشيرا الى ان هذا اقل ما يمكن تقديمه
لمن وهب روحه للكويت.
وق���ال الخليفة ال���ذي س��ب��ق ان ق��دم
اق��ت��راح��ا ب��ق��ان��ون ب��ه��ذا ال���ش���أن اع���وام
 2003 ،1999و  2006ف����ي ت��ص��ر ي��ح
ص��ح��اف��ي ام����س ان ال��ع��س��ك��ري��ي��ن غير
الكويتين وقفوا مع الكويت ايام المحن
وشاركوا اهلها السراء والضراء وكانت
لهم مواقف بطولية مع اخوانهم في
الجيش السيما ف��ي مسألة التصدي
للعدوان العراقي الغاشم وحرب تحرير
الكويت.

وح����ض ال��خ��ل��ي��ف��ة اع���ض���اء مجلس
االم���ة ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون المقدم
منه واالس��ت��ع��ج��ال ف��ي اق��راره��ا اس��وة
ب��ا ل��م��د ن��ي��ي��ن الخليجيين ا ل����ذي يحق
ل��ه��م ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د م��ن قبل
اي دولة خليجية ،الفتا الى ان هؤالء
العسكريين ب��ذل��وا ال��غ��ال��ي والنفيس
لهذه االرض.
واشار الى ان الكويت عودت الجميع
على وفائها البنائها ،وليس مستغربا
ان تقر قانون ينصف العسكريين الغير
ك��وي��ت��ي��ي��ن ال���ذي���ن ش����ارك����وا ف���ي ح��رب
تحرير الكويت السيما ان من سبقوهم
وش��ارك��وا في ال��ح��روب العربية نالوا
هذا الشرف مع االخذ بعين االعتبار ان
معظمهم من ابناء دول مجلس التعاون
الخليجي الذين كانت لهم وقفة مشرفة
ف����ي دع�����م ال���ك���وي���ت وال���م���س���اه���م���ة ف��ي
تحريرها من االحتالل.

الشريع يحذر من تداعيات تعليق مرشحي
ديوان الخدمة المدنية للعمل في البلدية
ح�������ذر ال����ن����ائ����ب س����ع����د ال���ش���ري���ع
وزي��ر االش��غ��ال العامة وزي��ر الدولة
ل���ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة م���وس���ى ال���ص���راف
من تداعيات تعليق مرشحي ديوان
الخدمة المدنية الذين لم يتم تعينهم
منذ نحو ثمانية ا ش��ه��ر ،مستغربا
اه���م���ال���ه���م وع������دم ت���وف���ي���ر ال����درج����ات
الوظيفية لتعينهم  ,رغم ان البعض
قدم اوراقه الحقا وتم قبولها بطرق
ملتوية.
وح�����م�����ل ال�����ش�����ري�����ع ف������ي ت���ص���ري���ح
ص���ح���اف���ي ام������س ال�����وزي�����ر ال����ص����راف
ت��ب��ع��ات ه���ذا االم�����ر ،م��ط��ال��ب��ا بحسم

االم����������ور واع�����ادت�����ه�����ا ال�������ى وض���ع���ه���ا
الطبيعي.
وأشار الشريع الى وجود تالعب
واضح في مسألة التعيين في البلدية
تتم على حساب من يتم ترشيحهم
رسميا من دي��وان الخدمة المدنية،
مشيرا الى ان المرشحين مواطنين
لديهم ارتباطات اسرية كثيرة لكنهم
اهملو ولم تترك لهم فرصة للبحث
عن وظائف اخرى في وزارات الدولة
المختلفة.

غرامات مالية للمخالفين وتطبيق القانون بال إستثناءات

ودع������ا ال�����ى ض�������رورة ت��خ��ص��ي��ص
المزيد من درجات االبتعاث وتوسعة
المكاتب الثقافية وتزويدها بالكوادر
الفنية والعلمية ال�لازم��ة باالضافة
الى زيادة رواتب المبتعثين.
واك������������د اه�����م�����ي�����ة االب������ت������ع������اث ف���ي
ب���ن���اء ش��خ��ص��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة واالرت����ق����اء
ب��م��س��ت��وي��ات��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف��ض�لا
ع���ن اط�لاع��ه��م ع��ل��ى ال��س��ب��ل وال��ن��ظ��م
التعليمية ا ل��م��ت��ن��و ع��ة ف���ي مختلف
الجامعات في دول العالم المتقدم.
ودع���ا المسلم ال���وزي���رة الصبيح
ال��ى القيام ب��إج��راء ات االع��ت��راف في
ش���ه���ادات ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة في
ال���ب���ح���ري���ن وذل������ك م����ن خ��ل��ال رف��ع��ه��ا
تقريرا ا ل��ى اللجنة المختصة على
م����س����ت����وى دول م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون
الخليجي.
واش����������ار ال�������ى ان�������ه س����ب����ق ل��ل��ج��ن��ة
التعليمية بحث هذا االمر مع الوزيرة
ال��ص��ب��ي��ح ووك���ي���ل���ة وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م
العالي الدكتورة رشا الصباح ،معربا
عن امله بأن يدفع بإتجاه االعتراف
في الجامعات الخاصة في البحرين
السيما وان تلك الجامعات معترف
بها في دولة المقر.

اجتمعت لجنة التعديات على
أمالك الدولة أمس ،وشددت على
ضرورة تحديد المخالفات وتسليم
إنذارات المخالفين إلى أصحابها
تمهيدا لتنفيذ أوامر اإلزالة بعد
العيد مباشرة

فيصل المسلم

شروط خاصة لوضع
إعالنات مرشحي
الجمعيات التعاونية

علي حسن
أك��د مصدر م��س��ؤول لـ «الجريدة»
إن لجنة إزالة التعديات على أمالك
ال���دول���ة وال��م��ظ��اه��ر غ��ي��ر المرخصة
التابعة لمجلس ال����وزراء أق���رت في
إجتماعها أمس ضرورة اإلسراع في
تحديد المخالفات وتسليم إنذارات
اإلزالة إلى المخالفين في أقرب وقت
ممكن.
وأوض���������ح ال����م����ص����در إن ال��ل��ج��ن��ة
سترفع تقريرا شامال بالمخالفات
الجديدة التي سيتم حصرها قريبا،
إل���ى اللجنة ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي مجلس
ال���وزراء لمصادقته  ،مشيرا إل��ى أن
مجلس ال��وزراء سيعتمد مخالفات
م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���ذي���ن ت���ع���م���دوا ت��ك��رار
المخالفة عن طريق التجاوزات غير
القانونية على أمالك الدولة  ،على أن
تقوم اللجنة بعد إجازة عيد الفطر
ب��إزال��ة التعديات والمخالفات على
أم��ل�اك ال���دول���ة وت��غ��ري��م مرتكبيها،
وتطبيق القانون في حق المخالفين
دون النظر ألي مبرر كان ومن دون
أي استثناءات على القانون.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أش����ار ال��م��ص��در

الى أن اللجنة تحصر حاليا أسماء
وأعداد المتقاعدين الذين ستستعين
ب���ه���م ف����ي ع��م��ل��ه��ا ،ل��م��س��ان��دت��ه��ا ف��ي
تطبيق القانون واإلشراف على سير
العمل بأكمل وج��ه ،خصوصا بعد
تحديد ميزانية المكافآت الخاصة
بهم وتوفير جميع م��ا يحتاجونه
ألداء واجبهم.
وف����ي م���وض���وع آخ�����ر ،ع��ق��د م��دي��ر
ف�������رع ب����ل����دي����ة م���ح���اف���ظ���ة األح�����م�����دي
عبدالله الحيص اجتماعا مع ممثلي
الجمعيات التعاونية في المحافظة،
لتوضيح ومناقشة جميع اللوائح
وال��ن��ظ��م المتعلقة ب��وض��ع إع�لان��ات
م��رش��ح��ي ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة،
وضرورة االلتزام بتلك القوانين .
وأوض�����������ح ال����ح����ي����ص أن ه���ن���ال���ك
م��ج��م��وع��ة ب��ن��ود الب����د م���ن ت��واف��ره��ا
ع���ن���د وض������ع اإلع���ل��ان������ات ال���خ���اص���ة
ب����ال����م����رش����ح����ي����ن ،وه���������ي ،أن ي���ك���ون
ال��ت��رخ��ي��ص ل�ل�إع�ل�ان���ات ف���ي ال��م��ق��ار
االنتخابية فقط ،على أن يتم إزالتها
خ��ل��ال م�����دة أس���ب���وع���ي���ن م����ن ان��ت��ه��اء
االنتخابات ،وتبدأ م��دة الترخيص
اعتبارا من تاريخ كتاب الترشيح،
إل�����ى ج���ان���ب ح���ظ���ر إت���ل��اف ال���م���راف���ق

ال���ع���ام���ة وال����خ����اص����ة ،وت���ق���دي���م ك��اف��ة
المستندات المطلوبة للترخيص.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��إق��ام��ة اع�ل�ان���ات
المناسبات اإلجتماعية واألفراح قال
الحيص «يجب أن تتولى الجمعيات
التعاونية إدارات��ه��ا بشكل مباشر،
وأن تنصب ل��وح��ة إع�لان��ي��ة واح���دة
عند المدخل وأخ���رى عند المخرج
ل��م��وق��ف ال��س��وق ب��م��رك��ز ال��ض��اح��ي��ة،
ول����وح����ة إع�ل�ان���ي���ة واح�������دة ف���ق���ط ف��ي
م��وق��ف ك��ل ف���رع م��ن أف����رع الجمعية
في المنطقة .

حصر أعداد
المتقاعدين المشاركين
في عمل اللجنة

محليات
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ةديرجلا:
ـ
ل
الجهراء
نيابة
رئيس
ً
 500جناية في  8أشهر ...والسرقات األكثر وقوعا
من أغرب القضايا ...أم قتلت ابنتها ألنها رفضت تناول الطعام
أرجع رئيس نيابة الجهراء يوسف
البحيري أسباب الجريمة في
محافظة الجهراء إلى التفكك
وإن قضايا السرقة تعد
األسريً ،
األعلى وقوعا تليها قضايا الضرب.

التفكك األسري وراء
وقوع الجرائم...
والقضايا في ارتفاع

حسين العبدالله
أكد رئيس نيابة الجهراء يوسف
البحيري أن نيابة الجهراء سجلت
 500قضية م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام حتى
ً
أغ��س��ط��س ال���م���اض���ي ،الف���ت���ا إل����ى أن
ج���رائ���م ال��س��رق��ة ه���ي األك���ث���ر وق��وع��ا
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���ه���راء ،وأن أع��م��ار
مرتكبي الجرائم تتركز بين العقدين
الثالث والرابع ،وأضاف في لقاء مع
«ال���ج���ري���دة» أن ال��ت��ف��ك��ك االس�����ري من
أهم األسباب ،وقلة الرقابة وانعدام
النصح لألبناء وراء وقوع الجريمة،
ً
معتبرا أن القضايا في ازدياد طفيف
مقارنة بالسنوات الماضية و ه��ذه
تفاصيل اللقاء:
• بم تختص نيابة الجهراء؟
 نيابة الجهراء كباقي النياباتالجزائية هي ذات اختصاص نوعي
ً
وم��ك��ان��ي ،أي أن��ه��ا تختص مكانيا
ب���ال���ج���رائ���م ال����واق����ع����ة ف����ي م��ح��اف��ظ��ة
ال��ج��ه��راء ،أم��ا اختصاصها النوعي
ف��ي��ت��رك��ز ع��ل��ى ال���ج���ن���اي���ات م���ن دون
الجنح ،كما هو موضح في المادة 9
من قانون اإلج���راء ات والمحاكمات
الجزائية ،التي تنص على أن «تتولى
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة س��ل��ط��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق
والتصرف واالدع���اء في الجنايات»
ب���ي���ن���م���ا ي���ت���ول���ى س���ل���ط���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق
وال����ت����ص����رف واالدع����������اء ف����ي ال��ج��ن��ح
محققون يعينون لهذا الغرض في
دائرة الشرطة واألمن العام ،وتثبت
صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة
ال����ذي����ن ي��ع��ي��ن��ه��م ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي
المنصوص عليه في المادة ذاتها،
وللنيابة العامة أن تحيل أي جناية
الى المحققين أو الضباط في دائرة
ال���ش���رط���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا ،ك��م��ا أن

لرئيس دائرة الشرطة واألمن العام أن
يعهد الى النيابة العامة بالتحقيق
والتصرف في أي جنحة إذا تطلبت
ظروفها أو أهميتها.
• ما أنواع الجرائم التي تعرض على
نيابة الجهراء؟
 محافظة الجهراء تضم مختلفأطياف المجتمع ،وتتنوع الجرائم
ف���ي���ه���ا ،و ت��ح��ت��ل ج����رائ����م ال���س���رق���ات
ال��م��رت��ب��ة األول�������ى ،ث���م ت���أت���ي ب��ع��ده��ا
جرائم الضرب بمختلف انواعها ،ثم
القتل وهتك العرض وحيازة السالح
من دون ترخيص والتزوير وغيرها
من الجرائم.
• م��ا أه��م األس��ب��اب ال��م��ؤدي��ة إل��ى هذه
الجرائم برأيك؟
 أح��د أس��ب��اب الجريمة وأهمهاب���رأي���ي ه���و ال��ت��ف��ك��ك االس������ري ،ال���ذي
ي��ؤدي إل��ى قلة الرقابة على األبناء
وعدم تقديم النصح والتوجيه لهم،
وبالطبع هناك أسباب أخرى كثيرة،
لكن التفكك األسري من أهم األسباب،
وبالنسبة لدور النيابة العامة فهي
ال��ج��ه��ة ال��م��ن��وط ب��ه��ا رف����ع ال���دع���وى
ال���ج���زائ���ي���ة ض����د ال��م��ج��رم��ي��ن ن��ي��اب��ة
ع��ن المجتمع ،وه���ي خ��ص��م شريف
بالدعوى الجزائية.
• ه����ل ج���م���ي���ع ال���ق���ض���اي���ا ال���م���ن���ظ���ورة
أم��ام النيابة العامة تتم إحالتها إلى
المحاكم الجزائية؟
ً
 ال ،وطبقا لما توضحه الماة 102من قانون اإلج���راء ات والمحاكمات
الجزائية ،التي تنص على أن «على
ال��م��ح��ق��ق ب��ع��د إت��م��ام ال��ت��ح��ق��ي��ق ،إذا
وج����د أي ج��ر ي��م��ة ف��ي��ج��ب تقديمها
للمحاكمة ،على أن تكون األدلة كافية
ضد المتهم ،وفي هذه الحال يقدمه
إلى المحكمة المختصة لمحاكمته،

«النيابة» تطلب من «اإلعالم»
إبداء رأيها في قضية «فالش»
المحرر القضائي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»
أن النيابة العامة ستخاطب وزارة
اإلع���ل��ام ل��ت��ق��دي��م رأي���ه���ا ف���ي ال��ب�لاغ
ال���م���ق���دم م����ن اإلدارة ال���ع���ام���ة ألم���ن
ال��دول��ة ض��د قناة ف�لاش الفضائية،
لمعرفة ا ل���رأي الفني قبل التحقيق
ف��ي القضية ،المتهم فيها مسؤول
المحطة في الكويت وأح��د الفنيين
ال�������������ذي ي����ن����ت����م����ي إل����������ى ال���ج���ن���س���ي���ة
اإليرانية.
وي���س���ن���د ال����ب��ل�اغ إل�����ى ال��م��ت��ه��م��ي��ن

س��م��اح��ه��م ب��ن��ش��ر ع����ب����ارات م��س��ي��ئ��ة
إل�����ى ال�������ذات األم���ي���ري���ة ع���ل���ى ش��ري��ط
األخ�������ب�������ار ال������خ������اص ب����ق����ن����اة ف��ل�اش
الفضائية ،بينما علمت «الجريدة»
أن المسؤولين فيها خاطبوا المكتب
ال����م����س����ؤول ع�����ن ال����ق����ن����اة ف�����ي م��ص��ر
وطالبوه بشطب العبارات المسيئة
إلى الذات األميرية.
وتبحث النيابة العامة في قضية
ق����ن����اة ف���ل��اش م������دى ت�����واف�����ر ال��ق��ص��د
ال���ج���ن���ائ���ي ل�����دى ال��م��ت��ه��م��ي��ن ،ف��ض�لا
ع��ن ورود ال��ت��ح��ري��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة عن
الشخص المتهم باإلدالء بالعبارات

ً
مختل عقليا خرج
وال يعرف طريق العودة
المحرر األمني
أب���ل���غ���ت ع���ائ���ل���ة ك��وي��ت��ي��ة م��خ��ف��ر
ال���ج���اب���ري���ة ع���ن ف���ق���دان أح����د أف����راد
ال����ع����ائ����ل����ة ،ال��������ذي ي���ب���ل���غ ال���ح���ادي���ة
والستين من العمر ،إذ ترك المنزل
قبل عدة أيام ولم يعد ،فبحث عنه
أهله في أماكن عدة اعتاد الذهاب
ال��ي��ه��ا ،ل��ك��ن��ه خ���رج ه���ذه ال��م��رة من

دون الرجوع الى المنزل ،فلم يكن
بوسع ذويه إال التقدم الى المخفر
وتسجيل قضية تغيب ضد ابنهم
ال���ض���ال ،وت��ب��ي��ن أن ال���رج���ل مختل
ع��ق��ل��ي��ا وال ي��ع��رف ط��ري��ق ال��ع��ودة
الى المنزل.

المسيئة إل��ى ال���ذات األم��ي��ري��ة ،ومن
المتوقع أن تطلب النيابة حضور
ال��م��س��ؤول ع��ن المحطة ف��ي الكويت
والفني المسؤول عن البث للمثول
أمامها.

أم���ا إذا ل��م ي��ع��ت��رف ال��م��ت��ه��م ،وك��ان��ت
األدلة غير كافية ،فله أن يصدر قرارا
ب��ح��ف��ظ ال��ت��ح��ق��ي��ق م��وق��ت��ا أو بحفظ
التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع
المنسوبة غير صحيحة أو ال جريمة
ف���ي���ه���ا ،وي���ع���ل���ن ق������رار ال���ت���ص���رف ف��ي
التحقيق ف��ي الحالتين للخصوم،
وال ت���ث���ب���ت س���ل���ط���ة ال���ت���ص���رف ه���ذه
بالنسبة إلى الجنايات للمحقق ،إال
إذا ك��ان من أعضاء النيابة العامة،
وي���ح���دد ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ب���ق���رار منه
السلطة التي يخولها في هذا الصدد
ألعضاء النيابة العامة على مختلف
درجاتهم».
م���ا أغ����رب ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي حققت
فيها النيابة؟
 من أغرب القضايا التي عرضتع���ل���ى ن���ي���اب���ة ال���ج���ه���راء ه����ي ق���ت���ل أم
البنتها ،بحجة أنها رفضت أن تأكل
ف��ان��ه��ال��ت عليها ب��ال��ض��رب وطلبت
م��س��اع��دة ابنها ليضرب أخ��ت��ه بعد
أن تعبت من ضربها ،إل��ى أن ماتت
ابنتها.
• ما الفرق بين الجناية والجنحة؟
 الجنايات هي الجرائم المعاقبعليها ب��اإلع��دام أو الحبس المؤبد
أو بالحبس الموقت مدة تزيد على
ثالث سنوات ،والجنح هي الجرائم
ال��ت��ي ي��ع��اق��ب عليها ب��ال��ح��ب��س م��دة
ال ت��ت��ج��اوز ث�لاث س��ن��وات وال��غ��رام��ة
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،طبقا
لما نصت عليه ال��م��ادت��ان  3و 5من
قانون الجزاء.
• ك����ي����ف ت�����ق�����ام ال������دع������وى ال���ج���زائ���ي���ة
ل���دى ن��ي��اب��ة ال��ج��ه��راء ،وه���ل يستطيع
الجمهور التوجه إليها مباشرة وإقامة
الدعوى؟
 -استقبال وتلقي القضايا يكون

عن طريق مخافر شرطة المحافظة،
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وك���ي���ل ال��ن��ي��اب��ة في
المخافر ،بعد االت��ص��ال ب��ه م��ن قبل
رئيس وضباط المخفر ،تعرض عليه
القضية و ي��أ م��ر بتسجيلها جناية
وإحالتها الى النيابة أو عن طريق
االدارة العامة للتحقيقات ،وفي حال
أثيرت شبه الجناية في بعض الجنح
التي يقومون بالتحقيق فيها تتم
إحالتها إل��ى النيابة لالختصاص،
وإذا ق��دم��ت ش��ك��وى لمكتب النائب
ال��ع��ام ي��أم��ر ب��إح��ال��ت��ه��ا ال���ى النيابة
للتحقيق ،وأخيرا من قبل النيابات
الجزئية أو التخصصية األخرى إذا
ت��ب��ي��ن أث���ن���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق أن��ه��ا تخص
ن���ي���اب���ة ال���ج���ه���راء م���ك���ان���ي���ا ،وال ي��ت��م
اس��ت��ق��ب��ال ال��ق��ض��اي��ا م���ن ال��ج��م��ه��ور
مباشرة.
• م���ا ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي يتم
التعاون معها؟
 النيابة العامة تتعاون مع جميعالجهات الحكومية لتنفيذ قراراتها،
ط��ب��ق��ا ل��ن��ص ال���م���ادة  10م���ن ق��ان��ون
االج����راء ات والمحاكمات الجزائية،
ال�����ت�����ي ت����ن����ص ع����ل����ى أن «ل���ل���ق���ض���اء
ول��ل��ن��ائ��ب ال���ع���ام وأع����ض����اء ال��ن��ي��اب��ة
ال��ع��ام��ة والمحققين أث��ن��اء مباشرة
سلطاتهم المقررة في هذا القانون
أو في أي قانون آخر ،أن يستعينوا
بالسلطة العامة في تنفيذها» وعلى
ن��ح��و خ���اص ،ه��ن��ال��ك ت��ع��اون يومي
بين النيابة العامة ووزارة الداخلية،
ممثلة بمخافر الشرطة والمباحث
الجنائية واألدلة الجنائية بمختلف
أق��س��ام��ه��ا ،وه���م ع��ل��ى ق���در كبير من
المسؤولية المنوطة بهم.
• م��ا األق��س��ام التي تعمل م��ن خاللها
نيابة الجهراء؟

مجهول يشنق نفسه
على الشارع العام
عمر الراشد
ً
ت��وف��ي آس��ي��وي شنقا ف��ي منطقة
الصليبخات على ط��ري��ق ال��ج��ه��راء،
ب��ع��دم��ا رب���ط ع��ن��ق��ه ب��ح��ب��ل ع��ل��ق��ه في
ش����ج����رة ب���ع���د أن اع���ت���ل���ى ص���ن���دوق���ا
خ��ش��ب��ي��ا وأل����ق����ى ب��ن��ف��س��ه ف��اخ��ت��ن��ق
ح���ت���ى م�������ات ،ش����اه����ده أح�����د ال����م����ارة
ف��أب��ل��غ وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،إذ خرجت
الى موقع الحادث فرقة أمنية تابعة
لمحافظة العاصمة بقيادة رئيس
قسم ال��دوري��ات ال��م�لازم أول محمد
رجب والرقيب حمد العنزي ورجال
االم����ن ،ال��ش��رط��ة أح��اط��وا بالمنطقة

ل��م��ن��ع االق�����ت�����راب م����ن ال���ج���ث���ة ،ح��ت��ى
وص���ل���ت ف���رق���ة م����ن االدارة ال��ع��ام��ة
ل�ل�أدل���ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ،وح��م��ل��ت ال��ج��ث��ة
ورف���ع���ت ال��ب��ص��م��ات وأح��ال��ت��ه��ا ال��ى
الطب الشرعي ،وسجلت قضية في
مخفر الصليبخات ،ولم يعرف بعد
س��ب��ب إق��دام��ه ع��ل��ى االن��ت��ح��ار ،إذ لم
يعثر رج��ال االم��ن على أي إثباتات
شخصية في حوزته.

 تتكون نيابة الجهراء من مديرالنيابة ونائب المدير ووكالء النيابة،
وهناك رئيس القلم الجزائي وأمناء
السر والجدول والتسجيل والطباعة،
وي��ك��ون التحقيق ف��ي ال��ق��ض��اي��ا من
قبل هيئة مكونة من وكيل النيابة
وأم���ي���ن ال���س���ر ،وال��ع��م��ل ف���ي ال��ن��ي��اب��ة
العامة ال يتوقف على مدار  24ساعة،
لوجود وكيل نيابة مناوب على مدار
الساعة ،يتلقى االتصاالت من جميع
مخافر الشرطة في محافظة الجهراء
لتكييف الواقعة ما إذا كانت تشكل
ج��ن��اي��ة م���ن ع���دم���ه ،وم�����دى ض����رورة
التحقيق الفوري في الواقعة ،إذ إن
بعض ا ل��ج��را ئ��م ال تتحمل التأخير
خوفا من ضياع األدلة ،فينتقل وكيل
النيابة وأمين السر المناوبان الى
م��ك��ان ال��واق��ع��ة وم��ب��اش��رة التحقيق
بالواقعة في أي وقت ليال أو نهارا.
• ما أعمار مرتكبي الجرائم؟ وما عدد
القضايا التي حققت فيها النيابة؟
 معدالت أعمار مرتكبي الجرائمف����ي ن���ي���اب���ة ال���ج���ه���راء ت����ت����راوح ب��ي��ن
العقدين ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ،ف��ي حين
أن ع���دد ال��ق��ض��اي��ا ب��ل��غ��ت خ�ل�ال ه��ذا
ال����ع����ام م����ن األول م����ن ي���ن���اي���ر ح��ت��ى
 29أغ��س��ط��س ال���ج���اري  500قضية،
وال���ج���رائ���م ف���ي ن��ي��اب��ة ال���ج���ه���راء في
ازدي������اد ط��ف��ي��ف م��ق��ارن��ة ب��ال��س��ن��وات
الخمس الماضية.
• هل تواجه نيابة الجهراء أي مشاكل
إدارية؟
 توجد بعض المشاكل اإلداري��ةال���م���ع���ت���ادة ف���ي ال��ع��م��ل وي���ت���م حلها
م��ب��اش��رة ،وأود بالمناسبة توجيه
رس���ال���ة ش��ك��ر ال����ى ال��م��س��ؤول��ي��ن عن
الجهاز اإلداري على حسن تعاونهم
ف��ي إن��ج��از العمل بالنيابة ،وأطلب

أرجأت محكمة الجنايات أمس
ب��رئ��اس��ة المستشار ع���ادل الصقر
النظر في قضية حجاج السعدي
الملقب «وحش حولي» إلى جلسة
الثالثاء المقبل ليقدم دفاع المتهم
ال��م��ح��ام��ي ب��ك��ر ال��ن��ع��ي��م��ي طلباته
الختامية في الدعوى.
وعلمت «الجريدة» أن النعيمي
س���ي���ط���ل���ب ف�����ي ال���ج���ل���س���ة ال��م��ق��ب��ل��ة

إحالة موكله إلى مستشفى الطب
النفسي لبحث قواه العقلية بشأن
جرائم هتك العرض المنسوبة إليه،
وأنكر المتهم السعدي في الجلسة
الماضية التهم المنسوبة إليه من
النيابة ،وأرجع إنكاره إلى تعرضه
لإلكراه.
وب���������رأت م���ح���ك���م���ة االس���ت���ئ���ن���اف
برئاسة المستشار صالح المريشد

منهم االستمرار في التعاون إلنجاز
مصالح المواطنين وتحقيق العدالة
على نحو مرض ،وأود توجيه شكر
خاص الى وزارة الداخلية لما تقوم
ب��ه م��ن جهد ملحوظ بالتعاون مع
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وت��ن��ف��ي��ذ ق��رارات��ه��ا
سعيا الى ردع الجريمة والمصلحة
العامة ،كما أنصح مواطني محافظة
ال��ج��ه��راء وال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة في
ال���م���ح���اف���ظ���ة ال����ت����ع����اون م����ع ال��ن��ي��اب��ة
ال���ع���ام���ة ،ل��ت��س��ري��ع إن���ج���از ال��ق��ض��اي��ا
وتحقيق العدالة.
السنة
2006
2005
2004
2003

عدد الجنايات
888
873
833
807

العمل في النيابة
العامة ال يتوقف
على مدار  24ساعة

«التمييز» ترفض طعن عضو ً«الغرفة»...
وحبسه  3سنوات أصبح نهائيا
ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز أم��س
ب��رف��ض ال��ط��ع��ن ال��م��ق��دم م��ن عضو
غرفة التجارة والصناعة وسقوطه
لعدم مثوله أمام المحكمة ،ويعتبر
ر ف��ض الطعن بمنزلة تأييد حكم
الحبس الصادر بحقه من محكمة
أول درج�����ه ث��ل�اث س����ن����وات ،ول��ق��ي
ً
تأييدا من محكمة االستئناف.
ويأتي حكم التمييز ال��ذي يعد
نهائيا ،بسبب تغيب العضو عن
جلسة محكمة التمييز األ س��ب��وع
ال��م��اض��ي وال��ت��ي يشترط القانون
ال����ك����وي����ت����ي ح�����ض�����ور ال���م���ت���ه���م���ي���ن

الجنايات تنظر قضية «وحش حولي» الثالثاء المقبل
أربعة متهمين من تزوير معامالت
ب���������وزارة ال������ش������ؤون ،وأل����غ����ت ح��ك��م
الحبس الصادر بحقهم من محكمة
أول درج����ة  4س���ن���وات م���ع الشغل
والنفاذ ،وترافع عن المتهم الثاني
المحامي بكر النعيمي الذي طعن
ع��ل��ى ال��ح��ك��م ال���ص���ادر م��ن محكمة
أول درج����ة ب��ال��ف��س��اد ب��االس��ت��دالل
وال��ق��ص��ور ف��ي التسبيب ،وبطالن

يوسف البحيري

دل���ي���ل اإلدان�������ة ،وب���ط�ل�ان ت��ح��ري��ات
المباحث وانتفاء االتفاق الجنائي
والتحريض ،وأشاد النعيمي بحكم
البراءة الصادر لمصلحة موكله.

ش��خ��ص��ي��ا ،وك����ان����ت م��ح��ك��م��ة أول
درجة قضت بحبس عضو الغرفة
لتزويره محررا رسميا فقد قوته
القانونية وه��و توكيل أص��دره له
ش��ق��ي��ق��ه ،ال���م���ت���ورط م��ع��ه ب��ق��ض��اي��ا
عائلية في المحاكم.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن ت��ع��ل��ن غ��رف��ة
تجارة وصناعة الكويت عن سقوط
عضوية العضو بعد صدور حكم
ن��ه��ائ��ي ب��ح��ق��ه ب����اإلدان����ة ،وه����و ما
ي��ت��ع��ارض م���ع ش�����روط ال��ع��ض��وي��ة
ف���ي ال���غ���رف���ة ،ب����أال ي��ك��ون ق���د ص��در
بحقه حكم جنائي مخل بالشرف

واألم��ان��ة ،علما أن��ه سبق لمجلس
ال��ق��ض��اء األع��ل��ى أن ق���رر ن���دب أح��د
المستشارين لبحث م��دى صحة
عضوية عضو الغرفة.

«ممثل» آسيوي حاول الهرب
من «السالم» إلى الحياة
حاول آسيوي الخروج من زنزانة
مخفر السالم فألقى بنفسه وسقط
أرض��ا ،فوجئ به رجال أمن المخفر
فهرعوا إل��ي��ه إلن��ق��اذه وق��ام��وا برش
ال��م��اء ع��ل��ى وج��ه��ه ف��ل��م ي��ف��ق ،فأبلغ
رج�����ال ال��م��خ��ف��ر ع��م��ل��ي��ات االس���ع���اف
ال��ذي��ن أخ���رج���وا ل��ه س��ي��ارة إس��ع��اف
من مستشفى مبارك النقاذه ،وحين
وصولهم أجروا له إسعافات أولية،

وف��وج��ئ اآلخ���رون ب��أن اآلس��ي��وي لم
ي��ت��ع��رض ألي ض�����رر ،وع��ن��دم��ا أراد
ال��م��س��ع��ف��ون ال���ذه���اب ب���دأ اآلس��ي��وي
بتمثيل حركات غير طبيعية لإليحاء
ً
بأنه يعاني أم��راض��ا نفسية ،فأبلغ
ال��م��س��ع��ف��ون رج����ال االم����ن ع��ن��ه بعد
معاينتهم إ ي���اه وا ك��ت��ش��اف حيلته،
وترك على حاله بعد أن اتضح الحقا
أنه ينوي الهرب من الزنزانة.

محليات
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«اإلصالح» استقبلت المهنئين بشهر رمضان

الفالح :األمير أشاد بعمل المركز العالمي للوسطية

ال ��روم ��ي ي�ت��وس��ط ال�م�ه�ن�ئ�ي��ن وب��دا
النائب وليد الطبطبائي
(تصوير محمد األحمدي)

ً
وكيل الشؤون مهنئا

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية د .عادل الفالح أن سمو
أمير البالد دعا مسؤولي الوزارة إلى
تكثيف الجهود ومواصلة العمل
لجعل الكويت منارة تشع نور
وسطية الدين اإلسالمي السمح
لدول العالم قاطبة.

ناصر العمار يقدم التهاني

عدد من المهنئين

فهد الجابر يهنئ

محمد راشد
ق��ال رئيس مجلس ادارة جمعية
اإلصالح االجتماعي حمود الرومي
خ�لال اح��ت��ف��ال الجمعية باستقبال
ال��م��ه��ن��ئ��ي��ن ب��ش��ه��ر رم����ض����ان م��س��اء
أم����س األول «ان ج��م��ع��ي��ة اإلص��ل�اح
اع������ت������ادت ع����ل����ى ت���ن���ظ���ي���م م����ث����ل ه����ذه
اللقاء ات مع دخ��ول الشهر الفضيل
ف��ي ك��ل ع���ام ،إي��م��ان��ا منها ب��ض��رورة
خلق جسور من التواصل بين أبناء
ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي» ،وأض�����اف «ان
األم��ان��ي ال��ت��ي تحيط بنا وتجعلنا
نتطلع إل��ى استقبال ال��ع��ام الجديد
بحلة ج��دي��دة تكون فيه كلمة األم��ة
االس�لام��ي��ة م��وح��دة ف��ي ظ��ل تحرير
القدس الشريف من براثن االحتالل
الصهيوني».
م�����ن ج����ان����ب����ه ،ق������ال وك����ي����ل وزارة
األوق�������اف وال����ش����ؤون االس�ل�ام���ي���ة د.
ع���ادل ال��ف�لاح «ان سمو أم��ي��ر البالد
أكد ضرورة العمل المتواصل لجعل
ال����ك����وي����ت م�����ن�����ارا وم���ش���ع�ل�ا ي���ض���يء
م��ن��ه��ج ال��وس��ط��ي��ة ل��ل��ع��ال��م ف���ي مثل
هذه األوقات واالضطرابات الفكرية
ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ب��ي��ن ف��ت��رة وأخ�����رى في

معظم بقاع العالم» ،مشيرا «إلى أن
سموه أش��اد بعمل المركز العالمي
ل��ل��وس��ط��ي��ة خ��ل�ال ال��ل��ق��اء م��ع��ه أم��س
األول ،ح��ي��ث ش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ب��ذل
المزيد من الجهد لنشر تعاليم الدين
االس�ل�ا م���ي ا ل��ت��ي تتميز بالوسطية
واالع������ت������دال ،ل��ل��م��س��اه��م��ة ف����ي خ��ل��ق
مجتمعات مترابطة وتنشئة أجيال
صالحة».
وأض����������اف ال�����ف��ل��اح ف�����ي ت���ص���ري���ح
للصحافيين« ،ان األمير أبدى اعجابه
بمراحل العمل داخل مركز الوسطية،
وطالبنا بمضاعفة العمل والجهود
خ���������ارج ال�����ك�����وي�����ت ل����ح����اج����ة ال����ن����اس
والبلدان والوضع الدولي العام لمثل
هذه المفاهيم كي يكون للكويت دور
رائ���د ف��ي ال��وس��ط��ي��ة» ،م��ؤك��دا «أن ما
لمسناه من سموه من حماس متدفق
يدفعنا إلى المضي قدما نحو تفعيل
ن��ش��اط م��رك��ز ال��وس��ط��ي��ة عالميا من
خالل إقامة المحاضرات والمؤتمرات
وورش العمل وطباعة الكتب الدينية
ب��م��خ��ت��ل��ف ال����ل����غ����ات ،خ���ص���وص���ا أن
ال���م���رك���ز ال���ع���ال���م���ي ل��ل��وس��ط��ي��ة ق��ط��ع
ش��وط��ا ط��وي�لا ف��ي تأسيس وإع���داد
البنية التحتية لمفاهيم الوسطية».

 ...وعبدالله الكندري

وأش�����ار ال���ف�ل�اح «إل����ى أن ال��ت��ق��ري��ر
األم�����ي�����رك�����ي األخ�����ي�����ر ح�������ول أن���ش���ط���ة
المركز حمل إشارات واضحة تؤكد
مضي ال���وزارة ف��ي تعزيز المفاهيم
الخاصة بالتعايش والتفاهم بين
األم�����م» ،م��وض��ح��ا «أن ال��ت��ق��ري��ر أورد
ت��ف��اص��ي��ل ع��ن ال��م��ط��ب��وع��ات والكتب
وال��دروس والمحاضرات واألنشطة
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���م���رك���ز ،وه����ذا خير
دل��ي��ل على رص��د الجانب األميركي
ل��ه��ذا العمل بكل تفاصيله» ،وتابع
«ان هناك العديد من الدول االسالمة
وال��ص��دي��ق��ة ط��ل��ب��ت م��ن��ا مساعدتها
ف��ي إق��ام��ة م��راك��ز عالمية للوسطية
مماثلة لما ب��دأت ب��ه الكويت ،األم��ر
الذي يؤكد نجاح تجربتنا وتهافت
اآلخرين عليها».

زوايا
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دعوة إلى إعادة النظر
في قوانين «بيت الزكاة»

سليمان الفهد

كل شيء بالواسطة

فهد راشد المطيري
fahad.rashed@gmail.com

ليس من الحكمة أن نهب اآلخرين حجة منطقية للربط بين اسم
الكويت وتهمة اإلرهاب!
أعلم أن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تحرص على «تنظيم العمل
الخيري» ،وأعلم أيضا أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية في هذا املجال،
منها اعتماد الوزارة صرف «كوبونات» للجمعيات الخيرية بهدف تقنني
العمل الخيري ومراقبته ،وتقليص عدد األكشاك أو إزالتها ،وعدم السماح
بصرف أموال التبرعات على مشاريع خيرية في الخارج ،إال بعد موافقة
البنك املركزي ،وهي موافقة مرهونة بموافقة وزارة الشؤون .أعلم كل ذلك،
لكن ما يقلقني على وجه الخصوص هو أن كل هذه الخطوات ،على الرغم
من أهميتها ،لم تصل بعد إلى معالجة جذور املشكلة ،ذلك أني أعتقد
أن الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانني القديمة أكثر إلحاحًا من
الحاجة إلى سن قوانني جديدة.
لنأخذ على سبيل املثال القوانني املنظمة لبيت الزكاة ،وهي الجهة التي
تشرف عليها الحكومة ماليًا وإداريًا ،فضمن ما جاء في القرار الوزاري
رقم  16لسنة  1994بشأن تعديل لوائح وأنظمة بيت الزكاة ،وتحت
«الئحة توزيع الزكاة والخيرات» الواردة في القرار املذكور ،نقرأ التالي:
مادة ()5
تصرف الزكاة على األصناف الثمانية اآلتي بيانها من دون غيرها،
وهي:
الفقراء  -واملساكني  -والعاملون عليها  -واملؤلفة قلوبهم  -وفي الرقاب
والغارمون  -وفي سبيل الله  -وابن السبيل.ثم تبني الالئحة املقصود بتعبير «في سبيل الله» على النحو التالي:
مادة (ّ )11
في سبيل الله يشمل الفئات اآلتية:
 - 1املجاهدون املتطوعون:
وهم من كان قتالهم لنشر اإلسالم والدفاع عن بالد املسلمني أو
استعادتها ،ويشمل الصرف أدوات القتال والعتاد والنفقة الشخصية،
وال يمنع غنى املجاهد من الصرف إليه ،ويسترد منه مقابل املدة الزائدة
عن املدة الفعلية للتفرغ.
 - 2الجهات القائمة بشؤون الجهاد:
وهي من كان قتالها لنشر اإلسالم والدفاع عن بالد املسلمني أو
استعادتها ،ويشترط أن تكون الجهة ملتزمة بأحكام اإلسالم شعارًا
ونظامًا وتطبيقًا.
 - 3مراكز نشر اإلسالم في البالد غير اإلسالمية:
اإلسالم لغير املسلمني بشتى الوسائل
وهي ما كان هدفها تبليغ ّ
واألنشطة املوافقة للكتاب والسنة.
ال أعلم إلى أي مدى يلتزم «بيت الزكاة» في تطبيق قوانينه ،ولكن ال شيء
يمنع أي جهة أجنبية من اتهام الكويت بتمويل اإلرهاب من خالل االستناد
إلى هذه النوعية من القوانني التي تدعو بوضوح إلى االلتزام بتمويل
أي شخص يرغب في «التفرغ الجهادي» ،حسب التعبير الوارد في املادة
( )11أعاله والذي يشير إلى «املدة الفعلية للتفرغ»! على ضوء هذه النوعية
من القوانني ،لن تتورع أي جهة أجنبية عن إلصاق تهمة اإلرهاب بدولة
الكويت ،وإثارة الشكوك حول األهداف النبيلة لبيت الزكاة! إن من يقرأ املادة
( )11أعاله ،من حقه أن يطرح السؤال التالي :هل تم صرف جزء من أموال
الزكاة على أشخاص اختاروا «التفرغ الجهادي»؟ األسئلة التي تبدأ بـ «هل»
تحتمل إجابتني فقط ،إما «نعم» و إما «ال» ،وبخصوص هذا السؤال تحديدًا،
فإن اإلجابة بالنفي تفيد بأن «بيت الزكاة» ال يحترم القانون ،واإلجابة
باإلثبات تشير إلى أن «بيت الزكاة» ّ
يمول املشاريع الجهادية! ملاذا يضع
القائمون على بيت الزكاة أنفسهم في حرج هم في غنى عنه؟!
قبل عامني ،عندما جاء وفد الخزانة األميركية لزيارة الكويت والوقوف
على الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت بشأن «تجفيف منابع
اإلرهاب» ،أكد أحد الوزراء للوفد الزائر أن «العمل الخيري في الكويت
حقيقي وليس له عالقة بمسألة االرهاب» ،ولعل الوزير كان صادقًا في
تأكيده ،لكنه مهما فعل فلن يستطيع االستشهاد بقوانني بيت الزكاة
إلثبات زعمه ،ذلك أن قوانني هذه الهيئة الحكومية ذات امليزانية املستقلة
تتعهد بتمويل الراغبني في «التفرغ الجهادي»!
إن إعادة النظر في القوانني املنظمة لبيت الزكاة مهمة وطنية تقع على
عاتق القائمني على هذا الصرح الوطني ،إذ ليس من الحكمة أن نهب
اآلخرين حجة منطقية للربط بني اسم الكويت وتهمة اإلرهاب!

د .بدر الديحاني *
dai7aani@gmail.com

خذ وخل :صافح ...ال تبوس!
ال جدال ًفي أن عادة تقبيل الرجال بعضهم
ضارة جدا ،لما تنطوي عليه من مغبة نقل عدوى
األمراض التي يمكن انتقالها عبر التقبيل في الفم!
ولو أن الواحد منا ـ نحن معشر «المبوسة» اكتفى
بتقبيل أم العيال ـ حمالة األسية واألذية ،لهان
األمر ولما اشتكى أحد من بني «المبوسة» ،ألن
المرء «يبوس» حالله وزوجه التي تتقبل بعلها
بقضه وقضيضه وتتقبله ّ
وتقبله بعالته احتسابا
وأجرا على بليتها وصبرها المحمودين!
حني تربعت على مقعدي في قاعة املنتظرين بقصر
«ب��ي��ان» ،إذ يتلقى سمو األم��ي��ر ،حفظه ال��ل��ه ،تهاني
املواطنني واملقيمني بالشهر الكريم ،جاء ني ولدي
«ف��واز» مدير الضيافة في الديوان األميري ،وهمس
ب���أذن���ي ق��ائ�لا (ي����ب����هّ ...ص��اف��ح ال ت���ب���وس) وح��س��ب��ت ـ
ألول وهلة ـ أن العبد لله هو املقصود وح��ده بهذه
النصيحة ،بدعوى أن الولد يخبرني «مبوسة» أعتدت
أن أطيح في خلق الله بوسًا وعناقًا ،كلما قابلتهم!
وقلت لنفسي ،في لحظات االنتظار ،بأن «فواز» معه
حق ،سيما وأنه يعرف أني طفحت الفطور الرمضاني
امل��دج��ج بأسلحة ال��دم��ار ذي ال��روائ��ح ال��ق��ات��ل��ة ،مثل
«املعبوج» والثوم والبصل والفجل والكرات وغيرها
من لذائذ املائدة الرمضانية ،التي ال تفلح العطور وال
البخور في إزالة آثارها!
وح�ي�ن ان��ت��ظ��م��ت ف��ي ط��اب��ور امل��ه��ن��ئ�ين ،س��م��ع��ت أح��د
موظفي إدارة املراسم يهمس هو اآلخر بالنصيحة
ذاتها على مسامع املهنئني كافة( :مصافحة باليد
بمنأى ع��ن ال��ب��وس والتقبيل) ،وق��د إن��ش��رح ص��دري
لكوني لست املقصود وحدي بالنصيحة ،بل موجهة
للجميع!
لكني الحظت أن العديد من املهنئني لم يلبوا النداء
النصيحة ،واتخذوا موقف «عمك أصمخ» وأطرش،

بدافع أن الطبع أقوى من التطبع ،وأن العادة أحيانًا
تكون مثل العبادة ...وربما أشد! والحق أن عادة تقبيل
ال��رج��ال لبعضهم بالفم :ليست سوية ،وال صحية،
والناس يعرفون ذلك ...لكنهم مثل مدخني السجاير
يدركون مضارها القاتلة ،ومع ذلك يمجونها بلذة
متعامني عن املواعظ والنصائح جميعها املسطرة
على كل علبة دخان!
وقد سبق لي أن سمعت النصيحة ذاتها تلعلع في
قصر «بيان» إبان العزاء في سمو األمير الراحل رحمه
الله وغفر له ،األمر الذي يشي بأن اجتهاد األخوة في
الديوان األميري بهذا الصدد ثابت ،وقد يكررونه في
املناسبات واألع��ي��اد القادمة ،إل��ى حني يكف الناس
عن ممارسة هذه العادة السيئة ...أي إلى حني «تحج
البقر على قرونها»!
أقول ذلك ألن تغيير العادات التي ألفها الناس عقودًا
طويلة تحتاج إلى وقت طويل ،مشفوع بحملة دعاية
وترشيد (ب��اإلذن من وزارة «القهر  ...ب��اء») تتضافر
فيها ج��ه��ود وخ��ب��رات وزارات :ال��ص��ح��ة ،وال��ت��رب��ي��ة،
واألوقاف ،واإلعالم ،فضال عن جمعيات النفع العام
امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ،وأع���رف
سلفًا و»إخوانا» إن شئتم ...أن هذه الحملة لن تكون
سهلة ،لكونها متصلة بعادة عتيقة موروثة يصعب
تغييرها بجرة نصيحة عابرة ،من هنا :تكمن أهمية
أن تكون الحملة املرجوة مستمرة ومتواترة ،تستخدم
تقنيات ال��ن��ص��ح واإلرش�����اد ك��اف��ة ،بمعنى أن تكون
طويلة املدى ...إلى ما شاء الله!
وال جدال في أن عادة تقبيل الرجال بعضهم ضارة
جدًا ،ملا تنطوي عليه من مغبة نقل عدوى األمراض
التي يمكن انتقالها عبر البوس والتقبيل في الفم!
ول��و أن ال��واح��د منا ـ نحن معشر «امل��ب��وس��ة» أكتفي
بتقبيل أم العيال ـ حمالة األسية واألذية ـ ّلهان األمر
وملا اشتكى أحد من بني «مبوسة» ،ألن املرء يبوس
حالله وزوج��ه التي تتقبل بعلها بقضه وقضيضه
وتتقبله وتقبله بعالته احتسابا وأجرا على بليتها
وصبرها املحمودين!
يتحول إلى شعار
أن
يجب
األميري
إن نداء الديوان
ً
ي��دب على أرض ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة؛ ف��ع�لا وم��م��ارس��ة،

ألن��ه اجتهاد صحي محمود يستأهل اإلنصياع له
برحابة صدر .ذلك أن «ديموقراطية» البوس ليست
م��ن الديموقراطية ف��ي ش���يء ،لكونها ديموقراطية
ذم���ي���م���ة ،ت����ص����ادر ح����ق اآلخ�����ري�����ن ال����راف����ض��ي�ن ل��ه��ذه
العادة! والعبدالله شخصيًا تروق له طريقة السالم
الباكستانية حيث يتعانق القوم ،من دون قبل في
الفم ...وال غيره!
وال��ع��ب��دال��ل��ه ي���درك أن املتنطعني وامللكيني أك��ث��ر من
امللك نفسه سيرفضون هذه النصيحة ،وسيصرون
على ممارسة العادة إياها إلى حني انقراضهم من
حياتنا اليومية! ال يهم ...املهم هو أن نشرع في حملة
التوعية واإلرش��اد ،سيما وأن «بني مبوسة» جلهم
من املسنني الذين يصعب عليهم اآلن تغيير عادات
ألفوها عشرات السنني ،من هنا أحسب أن الحملة
يجب أن تركز مضامينها على الشباب الذين يمكن
أن تؤثر فيهم ايجابًا ،فيطلقوا البوس بالفم طالقًا
بائنًا ...وبالثالثة!
وليت ك��ل دي��وان��ي��ة ترصع مدخلها بشعار (صافح
ال ت��ب��وس) ل��ع��ل وع��س��ى ..رغ���م علمي أن ال��ع��دي��د من
شعارهم «بوس ال تصافح»!
وامل��ه��م اآلن «أن األخ����وة ف��ي ال���دي���وان األم��ي��ري علقوا
ال��ج��رس ف��ي أذن «ع��ادات��ن��ا وتقاليدنا» إي��اه��ا ...وبقى
علينا اآلن إش��اع��ة ه��ذه ال��دع��وة والعمل بها ،إن كره
امل��ت��ن��ط��ع��ون ال���ذي���ن ي���خ���ت���ارون امل����رض ع��ل��ى ال��ص��ح��ة،
وي��ف��ض��ل��ون ت��ل��ق��ي أس��ل��ح��ة ال���دم���ار امل��ل��غ��م��ة ب��ال��روائ��ح
الكريهة ملجرد التشبث بعادة ضارة آن زوالها إلى األبد!
واملصرون حسبهم بوس العيال وأمهم ،كما أسلفت!
ماذا وإال فإنهم قد يجدون رفضًا بواحًا صريحًا من
ذوي املصافحة! األم��ر ال��ذي يوقعهم في ح��رج ،يمكن
تحاشيه باالمتثال لنداء :صافح ...ال تبوس!
وإذا أصر «بنو مبوسة» على ممارستهم إياها ،أحسب
أن��ه م��ن ح��ق ال��راف��ض�ين للبوس ال��رج��ال��ي إل��ى وضع
كمامات تقيهم مغبات ال��ب��وس ،وتجنبهم مضاره!
وإذا كانت الكمامات تشكل «بدعة» ليست من عاداتنا
وتقاليدنا ،فيمكن اللجوء إلى «التلثم» بالغترة ،كما
نفعلها في موسم «الطوز» والغبار!
وأيا كان األمر :خذ ...وخل!

دعونا نستعرض أسماء أعضاء مجالس األمة المتعاقبة ونتعرف على
وظيفة كل منهم السابقة للعضوية ،لنعرف كيف أن ًالواسطة هي
أحد مفاتيح النجاح االنتخابي ألكثرية األعضاءُ ،خصوصا ًخالل العمل
بالنظام االنتخابي الخمس والعشريني الذي استبدل أخيرا.
مع أن بعض األجهزة الحكومية طورت من أساليب تقديم
خدماتها للجمهور ،وعلى الرغم من الحديث الرسمي عن الحكومة
اإللكترونية ،التي نسمع عنها وال نراها ،إال أنك ال تستطيع انجاز
معامالتك إال بالواسطة.
هذا هو الواقع ،الذي تتحدث عنه الغالبية العظمى من املواطنني
واملقيمني .فحتى األجنبي الذي يجهل اللغة العربية ،فهو حتمًا
يعرف كلمة «واستة» ويفقه معناها.
ُ حتى أبسط املعامالت تحتاج إلى واسطة .واألمثلة أكثر من أن
تحصى وهذا بعض منها :حجز غرفة في مستشفى أو تحديد موعد
مع أخصائي يحتاج الى واسطة ،تجديد رخصة القيادة يحتاج
الى واسطةُ ،العالج في الخارج يحتاج الى واسطة ،مخالفة مرور
مدرسة الى أخرى ال يتم
من املمكن أن تلغى بالواسطة ،نقل من
ُ
إال بالواسطة ،معاملة بسيطة في البلدية ال تنجز إال بالواسطة،
اتصاالت عديدة ،من االتجاهات كلها ،للتوسط خالل فترة تسليم
درجات الطلبة في نهاية الفصل الدراسي.
بالواسطة تستطيع إنجاز معاملتك وأنت في البيت «وال يهمك
طرش املعاملة مع السايق» ،وفي حال مراجعة الجهة الحكومية
ولديك واسطة فإنك «تتفضل» تستريح وتنجز معاملتك خالل
تناولك «الستكانة» الشاي ،حتى لو كان هناك نقص في ًبعض
املستندات املهمة ...كما أن الواسطة أصبحت أيضًا مجاال للمباهاة،
ففالن واسطته قوية ُوعالن واسطته «ما تفيد» .وبعض العالقات
االجتماعية أصبحت تبنى على هذا األساس.
إن بعض كبار املسؤولني ،وحتى صغارهم أيضا ،يعطلون عن عمد
معامالت املراجعني بانتظار الواسطة التي «يستثمرونها» في القادم
من األيام في واسطة (رد الجميل) أو في خدمة مقابلة كالترشيح
لجمعية أو ناد أو مجلس.
دعونا نستعرض أسماء أعضاء مجالس األمة املتعاقبة ونتعرف
على وظيفة كل منهم السابقة للعضوية ،لنعرف كيف أن الواسطة
هي أحد مفاتيح النجاح االنتخابي ألكثرية األعضاء ،خصوصًا
خالل العمل بالنظام االنتخابي الخمس والعشريني الذي استبدل
أخيرًا .أكثر من ذلك ،فان هناك «حربًا» بني املرشحني لتركيز املفاتيح
االنتخابية في الوظائف الخدمية التي تكثر فيها الواسطة كالبلدية
واملرور والصحة والتربية والشؤون االجتماعية ومراكز الخدمة.
طبعًا الواسطة مؤشر على سوء أداء الجهاز اإلدارى وفساده،
فاملؤسسة التي تطور من طرق وأساليب تقديم خدماتها ،تقل فيها
الحاجة إلى الواسطة من أجل الحصول على هذه الخدمات .كما أن
الواسطة دليل على عدم االلتزام بالقوانني ،فكم من قانون تم تجاوزه
بالواسطة .وغالبًا ما تكون الواسطة على حساب بقية املراجعني
امللتزمني بالقانون .لقد أصبحت الواسطة ظاهرة نفسية-اجتماعية
أكثر ًمنها ظاهرة إدارية ،فحتى القطاع الخاص لدينا متأثر بذلك،
فمثال التوظيف في هذا القطاع غالبًا ّما يحتاج الى واسطة! ودائما
ما نسمع «فالن يعرف فالن وراح يعملك خصم خاص» يعني واسطة.
أما كيف يمكن أن نتخلص من الواسطة وقد أصبحت ليست
ظاهرة إدارية فقط ،بل ظاهرة نفسية-اجتماعية عامة أيضًا؟ إن ذلك
للدولة ،وهو أمر لن يتم قبل
ممكن من خالل إصالح الجهاز اإلداري
ً
اإلصالح السياسي الذي يجب أن يتحقق أوال.

«الديمقراتورية»!..
د .محمد لطفـي
mmlotfy56@hotmail.com

شهر التواصل

انتقلت دول عربية إلى «الدكتاتورية الذكية» أو الدكتاتورية بالطريق
الديموقراطي أو «الديمقراتورية» وفيها يستخدم الحاكم العربي
المنهج الغربي الديموقراطي في فرض حكمه الدكتاتوري.

أحمد عيسى
boessa@hotmail.com

كأن شهر رمضان أصبح فرصة لتحديث بيانات معارفك وتأكيد
أن أرقامك ال تزال بحوزتهم ،كما هو أيضا مناسبة للتعرف على
مرشحي مجلس األمة المرتقبين،
عامًا بعد عام تترسخ لدي قناعة مؤملة مفادها أن شهر رمضان آخذ
بالتفرغ من محتواه الديني باضطراد ،بل إننا نمعن سنويًا في سلخ
جلده الديني ليتحول شهر الرحمة والعبادة إلى مناسبة للتواصل
االجتماعي.
فأي تفسير يمكن القبول به والكويت استقبلت قبل أسبوع حلول
شهر رمضان بـ 32مليون رسالة قصيرة تناقلتها األجهزة النقالة
ببرود ،فحواها «مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده» ،يرسلها لك
من افتقدت التواصل معه طوال العام املاضي ،وليتكرر معك ذات املشهد
في العام املقبل ،والعام الذي يليه والذي يليهما ،وكأن شهر رمضان
أصبح فرصة لتحديث بيانات معارفك وتأكيد أن أرقامك ال تزال
بحوزتهم ،كما هو أيضا مناسبة للتعرف على مرشحي مجلس األمة
املرتقبني ،خاصة بعد إقرار نظام الدوائر الخمس الذي خلط النواب مع
األمة بمختلف مناطقها.
مشهد الرسائل القصيرة يتجسد على خشبة الواقع عبر صلة الرحم،
فتسمع «مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده» تنتقل من بيت إلى
آخر ومن صالة إلى أخرى ،الكل يتبادلها مصحوبة بالعتب الخفيف
ألن األرحام أصبحت ال توصل إال في شهر رمضان.
تتسع الدائرة أكثر ،فتجد املهنئني بحلول شهر رمضان املبارك
يقضون ثلثيه في تبادل التهاني بني الدواوين ،وهناك شكوى تقليدية
مللنا من ترديد الكتاب الصحافيني ورواد الدواوين لها موسميًا،
ومفادها أن التواصل االجتماعي مبالغ فيه ،بدليل أن الشخص يحتاج
إلى وقت أكثر من شهر رمضان ليبارك ملن يعرفهم بحلول الشهر ،مع
األخذ بعني االعتبار أن من يرسل رسالة تهنئة هو نفسه من يفرط
في زيارة الدواوين ،وهو الذي يشتكي من املبالغة بأداء الواجب
االجتماعي.
الشكوى الرمضانية املتكررة مردها سوء التنظيم وتداخل األولويات
االجتماعية ،فاألصل أن التواصل يجب أن يكون مستمرًا بني األصدقاء
والزمالء وبالتأكيد األهل طوال العام ،وال يقتصر فقط على شهر
رمضان ،كما يوجد في كل منطقة سكنية صالة مخصصة لألغراض
ضير من اجتماع سكان املنطقة فيها ليلة واحدة
االجتماعية ،وال ً
لتبادل التهاني بدال من مطاردة بعضهم بني الدواوين التي يصل
عددها في أصغر منطقة سكنية إلى  120ديوانية ،إضافة إلى دواوين
املناطق القريبة والبعيدة ،ال لشيء سوى للتهنئة بحلول الشهر
الفضيل ،وتجديد عهود الناخبني مع ممثليهم ومرشحيهم ،تحت نفس
املسمى «عساكم من عواده»!

www.aljarida.com

زمن وليد الجري وأنس الرشيد!!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com

هناك مخاوف من بعض ردود األفعال من
قبل عدد من ًالنواب وبعض الكتل عما يثار في
الساحة حاليا تبدو ضبابية نوعا ما ،مخاوف أن
تكون الطعنة القادمة للمؤسسة البرلمانية
وللدستور ،على أيدي بعض ممثلي األمة.
من أفضل ما ق��رأت أخيرًا هو مذكرات الدكتور
أح��م��د ال��خ��ط��ي��ب ،أو ل��ي��س ل���دي أدن���ى ش��ك ف��ي أن
املرحلة القادمة ستكون مفصلية في تاريخ الحياة
الديموقراطية ف��ي ال��ك��وي��ت ،إم��ا لجهة ال���ردة عن
مفهوم العمل الديموقراطي بشكل ع��ام وم��ن ثم
اس��ت��م��رار ح��ال��ة االح��ت��ق��ان السياسي ،وإم���ا لجهة
تعزيز مبدأ االيمان بالدستور وارتباط بقائه ببقاء
الكويت واستقرار نظام حكمها.
وم��ن ب��اب «رب ض��ارة نافعة» ،ف��إن الحديث عن
ال��ت��ج��ه��ي��ز ل��ح��م��ل��ة االن���ق���ض���اض واالن����ق��ل�اب على
الدستور عبر تعطيل الحياة النيابية ،قد تكون
في مصلحة قوى اإلصالح التي تسعى لوأد ذلك
التحرك ،على اعتبار أن إفشال مخططات املساس
بالدستور هذه امل��رة ،قد يمثل لألبد طي صفحة
هذه املعزوفة النشاز التي تعزفها قوى التخلف
وال��ت��خ��اذل والفساد ب�ين فترة وأخ���رى ،فالضربة
التي ال تقصم ظهرك تقويك .كما أن املنطق يقول
إن عدم نجاح تحركات االنقالب على الدستور قد
يخلق قناعة لدى مؤسسة الحكم بأن تبحث لها

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

عن مخرج جديد في أزم��ات السلطتني املتوالية،
بعيدًا ع��ن الحديث ع��ن تعطيل الحياة النيابية
وامل����س����اس ب���ال���دس���ت���ور ال�����ذي ت��ل��ج��أ إل���ي���ه دائ���م���ًا،
فالزمن والتاريخ والجغرافيا ،لم تعد كما هي في
سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي!
من هنا فإن ردة فعل القوى السياسية والكتل
النيابية وك��ذل��ك ال��ش��ارع ،على أي توجه م��ن قبل
أش��خ��اص أو أط����راف ،ب��رض��ى السلطة ،للمساس
ب��امل��ك��ت��س��ب��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���ت���ص���دي ل��ه��ا ب��ح��زم،
سيشكل مرحلة تغير قناعات ،ومن ثم االنطالق
إل��ى مرحلة جديدة على مستوى ال��دول��ة باتجاه
التنمية االقتصادية والسياسية والبشرية ،بشرط
أن تنظر م��ؤ س��س��ة ا ل��ح��ك��م للمؤسسة البرملانية
وللشعب بشكل عام ،نظرة الشريك ،ال املنازع على
السلطة ،وهو ما كررته في أكثر من مناسبة.
إن مرحلة املخاض التي تعيشها الكويت حاليًا،
والتي قد ترسم مالمح مستقبل ال��دول��ة ،تكشف
م��دى الحاجه إل��ى وج��ود ن��واب ووزراء على قدر
كبير من تحمل املسؤوليات أمام الشعب الكويتي
على غرار الوزير السابق أنس الرشيد  ،فاملرحلة
املقبلة تتطلب وزراء يحملون صفات رجال دولة
وليس مجرد موظفني كبار فقط ،ال يحفظون وال
ي���رددون س��وى «س��م ط��ال عمرك»  .وزراء يملكون
ال���ج���رأة ل��ل��ن��ط��ق ب���ـ «ال» ع��ن��دم��ا ت��ت��ط��ل��ب املصلحة
الوطنية ذل���ك ،كما فعل ال��رش��ي��د ،ي��وم أن ضحى
ب��ال��ك��رس��ي ال�����وزاري ح�ين أدرك أن ج��ل��وس��ه عليه
سيكون على حساب قناعاته ،إث��ر أزم��ة ال��دوائ��ر
الشهيرة .ومثل هذه املواقف تكون أكثر تعبيرًا من

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

غيرها ألنها ولدت داخل البيت الحكومي.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ف���إن امل���واق���ف ال��ن��ي��اب��ي��ة م��ع مرحلة
التربص بالدستور هذه ،ال تقل أهمية عن غيرها،
ال سيما أن بعض ردود األفعال من قبل عدد من
النواب وبعض الكتل عما يثار في الساحة حاليًا
ت��ب��دو ضبابية ن��وع��ا م��ا ،وه��و م��ا ي��ول��د مخاوف
أن ت��ك��ون الطعنة ا ل��ق��اد م��ة للمؤسسة البرملانية
ول��ل��دس��ت��ور ،ع��ل��ى أي����دي ب��ع��ض ممثلي األم����ة ،أو
على األقل أن يلعبوا دورًا في تهيئة الجو ومنح
الفرصة ع��م��دًا ،لقوى التخلف لتحقيق أهدافها.
لذا ومع ارتفاع وتيرة هذه الهجمه الشرسة ،فإننا
نتساءل ؟ كم نحن بحاجة إلى نواب على شاكلة
طيب الذكر وليد الجري؟ الذي اشتهر بدفاعه عن
الدستور واملكتسبات الشعبية ،وكان خط الدفاع
األول عنها قبل أن يترجل ،ويزهد في كرسي يقاتل
كثيرون غيره للوصول إليه ،ليس للحفاظ والذود
عن مصالح األمة ،بل لنهبها وتبديدها.
***
غطاية اليوم
إن كنت كاتبًا صحفيًا باحثًا عن الشهرة فهاجمه،
وإذا أردت إرضاء «املعازيب» فاطعن في ذمته ،فهو
ال يرد وال يجيد السجال والجدل العقيم على صدر
الصحف ،املغفلون وحدهم يعتقدون ذلك ضعفًا
منه ،لكن تلك ميزة تضاف إل��ى م��زاي��اه ومناقبه
التي ال تعد ،فيكفي ذل��ك األس��د أن «زأرة» واح��دة
يطلقها ف��ي ع��ري��ن��ه أو ف��ي ق��اع��ة ع��ب��دال��ل��ه السالم
ترتعد من صداها فرائص أعداء الدستور وسراق
املال العام ...فمن هو؟

االعالنات:

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

تعقيبًا على مقال سابق «عن كوارث الدكتاتوريات العسكرية
والعائلية» تساءل بعضهم كيف يمكن أن تتهم أنظمة الحكم العربية
بالدكتاتورية مع وجود دستور في كل بلد عربي؟ أال يعتبر الدستور
درعًا للشعب ضد البطش والظلم؟ أال يوصف الدستور بالحارس
األمني للمواطن؟
املعروف أن مصطلحي الدكتاتورية والديموقراطية من املفردات
واملصطلحات الغربية التي أضيفت إلى قاموسنا العربي ،ولكليهما
الكثير من التعريفات الغربية .فعلى سبيل املثال؛ للديموقراطية
تعريفات غير قليلة أبسطها حرية التعبير وحق اآلخر في إبداء
الرأي .وللدكتاتورية تعريفات متنوعة أوضحها فرض الفعل وإرغام
اآلخر على قبوله.
وبالرغم من كثرة تلك التعريفات إال أن لحكامنا العرب دائما
تعريفاتهم الخاصة ،لذا سمعنا في النصف الثاني من سبعينيات
القرن املاضي عن «أنياب الديموقراطية» ومفرمتها ،وهو التعبير
الذي استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات في ذلك الوقت ...فقد
يكون للديموقراطية أقالم تدافع عنها وألسن تطالب بها ،أما أنيابها
فهي أمور خاصة بالحاكم العربي الذي توعد معارضيه بأنياب
تمزق وضروس تفرم وتطحن.
للدكتاتورية عند حكامنا العرب كذلك تطورها الطبيعي الذي
سارت فيه فبدأت «بدكتاتورية العصا» أو «الدكتاتورية الغبية» التي
تفرض األمر بالقوة والعنف بال تستر وال مواراة ،ثم انتقلت إلى
«دكتاتورية الجزرة» أو «شبه الغبية» التي تفرض األمر باألحالم
واألوهام التي يقدمها الحاكم يسانده حملة املباخر من حوله،
مدعني أن الطريق الوحيد لتحقيق هذه األحالم هو السمع والطاعة
واالمتثال ألوامر الحاكم وقراراته.
وتوقفت بعض الدول العربية عند هذا الحد بينما انتقلت
دول أخرى إلى «الدكتاتورية الذكية» أو الدكتاتورية بالطريق
الديموقراطي أو «الديمقراتورية» وفيها يستخدم الحاكم العربي
املنهج الغربي الديموقراطي في فرض حكمه الدكتاتوري ،إذ يعتقد
بعض الحكام العرب أنهم بهذه الوسيلة قادرون على خداع شعوبهم
من خالل استغاللهم الدستور الذي يعتبره الحاكم العربي -لألسف-
علكة لينة مطواعة يستخدمها عندما يحب ،ويلفظها متى أراد.
فمن حق الحاكم في دساتير العرب كلها أن يتقدم بطلب لتعديل
الدستور ومن حقه كذلك تعديله مباشرة في حال عدم وجود مجلس
تشريعي ،فإذا أراد الحاكم استغالل الدستور لفرض أمر يرفضه
الشعب ،قام بتفعيل الدستور ،وإن أراد العكس تقدم بطلب لتعديله
ويتم له ما يريد من خالل سيطرته على املجلس التشريعي أو يحل
املجلس ذاته ويعدل الدستور.
هذا ما حدث ويحدث بصورة أو أخرى في بالدنا العربية فإما
ديموقراطية ذات أنياب تمزق وتفرم أو دكتاتورية دستورية تفرض
وتلزم ،وإن شئت الدقة «ديمقراتورية» تسيطر وتحكم وللمواطن
العربي أن يختار ما يحب ...فأين املفر؟!

التوزيع واالشتراكات:

شركة المنى للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
تلفون 838281 :داخلي 201 :فاكس4839487 :

رؤى
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بالل خبيز *

د .شاكر النابلسي *

إجازة تمرير
االستحقاق اللبناني!

حزب «العدالة والتنمية» بين تركيا والمغرب
كانت النتيجة أن التلميذ التركي (حزب العدالة
والتنمية التركي) سبق أستاذه (حزب العدالة
والتنمية المغربي) واستطاع أن يكتسح
االنتخابات التركية األخيرة ويفوز بالحكومة
والرئاسة كذلك .وهو ما لم يحققه حزب
«العدالة والتنمية» المغربي في االنتخابات
التشريعية المغربية األخيرة.
ع � �ل� ��ى خ� �ل� ��اف ت � ��وق� � �ع � ��ات ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن امل� ��راق � �ب�ي��ن
واس�ت�ط�لاع��ات ال��رأي ال�ع��ام امل�غ��رب��ي ،ل��م يفز «ح��زب
ال �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة» امل �غ��رب��ي ب�غ�ي��ر  46م �ق �ع �دًا في
االنتخابات التشريعية املغربية في أغسطس املاضي.
وكانت معظم التوقعات تقول إن هذا الحزب مرشح
للفوز بسبعني مقعدًا على األقل .ولكن الدراسة التي
أجراها «املعهد الجمهوري ال��دول��ي» في واشنطن،
أظهرت في عام  2006أن «حزب العدالة والتنمية» في
املغرب قد يفوز بـ  47مقعدًا .وجاء هذا االستطالع
قبل سنة من موعد االنتخابات البرملانية .فكانت
نتيجته الصحيحة التي تحققت تقريبًا هي هذه
النتيجة الحتمية التي كانت ضربة موجعة لهذا
الحزب الذي عمل في السنوات املاضية في الشارع
السياسي املغربي على تهيئة نفسه لتولي رئاسة
الحكومة املغربية من خالل احتالله سبعني مقعدًا
في البرملان املغربي ،اعتبارًا من نهاية  .2007ولكن
األم��ل خ��اب .ه��ذا م��ع العلم أن عبد اإلل��ه ب��ن كيران
القيادي ف��ي «ح��زب العدالة والتنمية» ق��د ق��ال قبل
ع��ام م��ن االن�ت�خ��اب��ات وب�ع��د ظ�ه��ور دراس ��ة «املعهد
الجمهوري ال��دول��ي» «إن ه��ذا ال�ح��زب ليس تلميذًا
في املستوى االبتدائي لينتظر من معهد أميركي
أن ي �ق��ول ل��ه م��ا م�ك��ان�ت��ه ف��ي امل �غ��رب وم � ��اذا س��وف

يكون مستقبله؟ فهو يبني على إمكانه الحقيقي
وتحليله للواقع السياسي» .ولو أخذ «حزب العدالة
والتنمية» دراسة «املعهد الجمهوري الدولي» بجدية
وع�ن��اي��ة وت �ع� ّ�رف ع�ل��ى م��واط��ن ال�خ�ل��ل ف��ي تنظيمه
ملا كانت نتيجته مطابقة تمامًا ما توقعه «املعهد
ال�ج�م�ه��وري ال��دول��ي» .ول�ك��ن ال �ح��زب ع�ل��ى م��ا يبدو
اطمأن إلى توقعات اإلسالميني في العالم العربي،
الذين قالوا قبل االنتخابات بأيام «على الرغم من
ّ
يتعرض
الحملة اإلعالمية والسياسية الشرسة التي
لها .فإن أغلب استطالعات الرأي العاملية واملحلية
تتوقع أن يحظى حزب «العدالة والتنمية» اإلسالمي
بالنصيب األك�ب��ر ،ب�ين األح ��زاب ،بمقاعد البرملان»
(محمد أبو رمان ،موقع «اإلسالم اليوم» .)2007/9/6
واتفق معهم اليسار املغربي الذي قال عن استطالع
«امل �ع �ه��د ال �ج �م �ه��وري ال ��دول ��ي» «إن ال ��واق ��ع العنيد
املعاكس للتيار ،يكشف أن ق��راء ة املنجم األميركي
لكف حزب العدالة والتنمية ،ال يثير سوى زوبعة في
فنجان»( .عبد الله العماري ،التنجيم األميركي وآفات
حزب العدالة والتنمية املغربي) .ولكن هذه الزوبعة
أصبحت -م��رة أخ ��رى -حقيقة واق �ع��ة ،كما أش��ارت
نتائج االنتخابات التشريعية املغربية األخيرة في
الشهر املاضي .وصدق املستطلعون ولو كذبوا.

نشأة حزب العدالة والتنمية املغربي
أصبح «حزب العدالة والتنمية» اآلن أكبر األحزاب
اإلس�لام�ي��ة امل�غ��رب�ي��ة ،وأعمقها ت��أث�ي�ر ًًا ف��ي ال�ش��ارع
امل�غ��رب��ي اإلس�ل�اّم��ي ،وأك �ث��ره��ا ت�م�ث�ي�لا ف� ّ�ي مجلس
النواب .وقد تشكل على نحو قريب من تشكل «حزب
ال�ع��دال��ة والتنمية» ال�ت��رك��ي ال��ذي خ��رج م��ن عباء ة
حزبي «الفضيلة» و«ال��رف��اه» .فخرج حزب «العدالة
والتنمية» املغربي بعد ان��دم��اج «راب�ط��ة املستقبل
اإلس�لام��ي» ،و«حركة اإلص�لاح والتجديد» ،بعد أن
ت�ع��ذر ع�ل��ى ح��رك��ة االص �ل�اح وال�ت�ج��دي��د (ال�ج�م��اع��ة

االس�ل�ام� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ا) ت ��أس �ي ��س «ح� � ��زب ال �ت �ج��دي��د
الوطني».
تأسس حزب «العدالة والتنمية» عام  .1967وفي
عام  1996عقد الحزب في الرباط مؤتمرًا استثنائيًا
لتمكني القيادات اإلسالمية من العضوية في أمانته
ال �ع��ام��ة ،وم �ن��ذ ذل ��ك ال �ح�ين ب ��دأ ُي�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ح��زب
باعتباره حزبًا إسالميًا ،وش��ارك ف��ي االنتخابات
التشريعية سنة  1997وحقق فوزًا محصورًا بالنظر
إلى محدودية الدوائر التي شارك فيها ( 24مقعدا من
أصل  ،)325حصل الحزب منها على  14مقعدًا فقط.
وكانت نتائج مشاركته في االنتخابات التشريعية
 2002ناجحة إذ حصل على  42مقعدًا .واحتل املرتبة
الثالثة بفارق قليل بعد حزب «االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية» وح��زب «االستقالل» وأصبح هو
ال �ح��زب امل �ع��ارض األول ف��ي امل �غ��رب .وف��ي مؤتمره
األخير انتخب الحزب الدكتور سعد الدين العثماني
أمينًا عامًا خلفًا للدكتور عبد الكريم الخطيب.
اس�ت�ف��اد ه��ذا ال �ح��زب م��ن دع��م ال�ف�ص��ائ��ل الدينية
كالشبيبة اإلسالمية ،وجماعات سلفية ،وإخوانية،
و ط��ر ق�ي��ة ،وتبليغية ،وتكفيرية ،التي كانت سندًا
لحزب «العدالة والتنمية».
وقد تعرض الحزب النتقادات عنيفة من منشقني
عنه .فقالت خديجة مفيد «إن هذا الحزب يريد أن
يجعل امل�غ��ارب��ة ف��ي خ��دم��ة ال��دول��ة ول�ي��س العكس.
وإن العديد من املنتمني إل��ى الحزب ال عالقة لهم
ب��اإلس�لام من قريب أو من بعيد .فهو ح��زب ُصنع
م��ن ط��رف مهندس ال��دك�ت��ات��وري��ة املغربية إدري��س
البصري ،وزي��ر الداخلية املغربي السابق املتوفى
هذا العام».

محمد علي باشا و«حزب العدالة والتنمية» املغربي
ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ق��رن ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ،وف ��ي ،1862
و 1864ب�ع�ث��ت ال �ي��اب��ان ببعثة م��ن ال �س��ام��وراي

الياباني بتكليف من إمبراطور اليابان «ميچى»
ف��ي ع�ص��ر ال�ت�ح��دي��ث ال�ي��اب��ان��ي ل��دراس��ة تجربة
التحديث في مصر ،ونقل تجربة النهضة املصرية
أسباب نهضة مصر
إلى اليابان ،وللتعرف على
ّ
ف��ي عهد محمد علي ب��ا ش��ا .فتعلم اليابانيون
كيفية ب�ن��اء ال�ج�ي��ش ،وك�ي�ف�ي��ة إرس ��ال البعثات
التعليمية إلى الغرب ،وكيفية بناء شبكة السكة
الحديدية ،واستثمار األراضي الزراعية .وكيفية
بناء الدولة بشكل عام .وكانت النتيجة أن تقدمت
اليابان ،وتأخرت مصر ألسباب كثيرة ال مجال
لذكرها اآلن.
كذلك كانت الحال بني حزب «العدالة والتنمية»
التركي و«حزب العدالة والتنمية» املغربي .فقد
قام وفد من الشباب التركي السياسي اإلسالمي
امل�ن�س�ل��خ ع��ن ح ��زب «ال �ف �ض �ي �ل��ة» وال �س��اع��ي إل��ى
تأسيس حزب إسالمي جديد في تركيا بزيارة
امل� �غ ��رب واالج� �ت� �م ��اع ب� �ق� �ي ��ادات ح� ��زب «ال �ع��دال��ة
والتنمية» املغربي وبقية األحزاب الدينية املغربية
األخرى للوقوف على التجربة السياسية الدينية
لهذه األحزاب واالستفادة منها .وكانت النتيجة
أن التلميذ التركي (حزب العدالة والتنمية التركي)
سبق أستاذه (ح��زب العدالة والتنمية املغربي)
واستطاع أن يكتسح االنتخابات التركية األخيرة
ويفوز بالحكومة والرئاسة التركية كذلك ،وهو
ما لم يحققه حزب «العدالة والتنمية» املغربي في
االنتخابات التشريعية املغربية األخيرة ،وهو ما
فعله التلميذ (اليابان) حني سبق أستاذه (مصر)
في التنمية والتطور واالزدهار.
ف �ل �م��اذا وص ��ل ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ت��رك��ي
(التلميذ) إلى كرسي الحكم ،وفشل حتى اآلن الحزب
املغربي (األستاذ) ؟
الجواب في األسبوع املقبل.
* كاتب أردني

كتاب تحت الضوء
موت الدول :سياسة وجغرافية
ّ
والتوسع
الغزو واالحتالل
املؤلف :تانيشا إم .فازال
لو قمت بفحص خريطة العالم في سنة  ،1816فستكتشف ّأن نصف
أصال .ومع ذلك  ،فمنذ عام ،1945
املمثلة هناك لم تعد موجودة
ً
البلدان ّ
أصبح اختفاء الدول املنفردة من املسرح العاملي أمرًا نادر الحدوث.
يعد «موت الدول» الكتاب األول الذي يقوم بدراسة منهجية ألسباب
كون بعض ال��دول تفنى بينما تظل دول أخ��رى باقية ،واالنخفاض
امللحوظ لفناء الدول منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.
وبمعالجتها لقضية محورية بالنسبة للعالقات الدولية ،تستكشف
تانيشا فازال مئتي سنة من الغزو العسكري واالحتالل ،من بولندا
في القرن الثامن عشر إلى العراق املعاصر ،الستنباط استنتاجات
وتوضح املؤلفة ّأن مصير
تتحدى الحكمة التقليدية بشأن فناء الدول.
ّ
ّ
ال ��دول ذات ال�س�ي��ادة ،يعد ف��ي معظمه مسألة متعلقة بالجغرافية
املسلح .وتظهر فازال كيف أن
السياسية وباملعايير املتغيرة للغزو
ّ
الدول الحاجزة – أي تلك الواقعة بني قوتني متنافستني – هي الدول
األكثر تعرضا واألقرب احتماال للفناء باستثناء ما يحدث في الحاالت
تتقوض فيها موارد أو حوافز الدول املجاورة .وتجادل
النادرة التي
ّ
�أن ال��والي��ات امل� ّ�ت�ح��دة ف��رض��ت مثل ه��ذه ال�ق�ي��ود بمعيارها
امل��ؤل�ف��ة ب� ّ
ضد الغزو – وهو معيار
العاملي ّ
دولي عمل بشكل كبير على منع
االستيالء على الدول باستخدام
القوة منذ عام .1945
ي�ع�م��ل ال �ك �ت��اب ك��رس��ال��ة تذكير
ج ��اءت ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب بأنه
إذا ح � ��دث ت� �ح ��ول ف ��ي ال � �ق� � ّ�وة أو
التفضيالت األميركية ،مما يؤدي
إلى إضعاف املعيار املضاد للغزو
املسلح ،فإن املوت العنيف للدول
قد يصبح مرة أخرى أمرا شائعا
في العالقات الدولية.
الناشر  :مطبعة جامعة
برينستون ()2007

يجد النظام السوري نفسه أمام خيارات صعبة ،قد يضطر معها إلى ً
تدبير رد عسكري على االنتهاك اإلسرائيلي للسيادة السورية مغامرا
بإشعال حرب غير متكافئة ،أو أن يرضى بجائزة الترضية الفرنسية التي
ال تسمن وال تغني من جوع.
شقت مبادرة رئيس املجلس النيابي اللبناني نبيه بري
طريقها إلى الثبات في الوضع اللبناني بوصفها معطى ال
يستطيع اللبنانيون تجاوزه أو العودة عنه ،بل إن اللهجة
العنيفة التي اتسم بها رد الرئيس بري على بيان قوى  14آذار
لم يجعل هذه القوى تلجأ مجددًا إلى التصعيد ،ولم يعقب
هذا التصعيد اللفظي من قبل الرئيس بري موقف يجعله
يقفل الباب على أي احتمال تفاوض أو حل .وحده وزير
الدفاع الروسي الذي زار بيروت عن طريق دمشق ،اعتبر أن
حل املشكلة اللبنانية مازال مستعصيًا ،وأن التقدم الحاصل
أقل من أن تلحظه العني الروسية ،وبصرف النظر عن قدرة
روسيا على التعطيل أو تحقيق اإلنجاز ،من خالل الضغط
على سورية املتهمة بمحاولة تعطيل االستحقاق اللبناني ،فإن
املعطيات الدولية واملحلية تفيد أن ثمة إجازة دولية التفاق
ما بني اللبنانيني .إلى حد أن الرئيس بري ،وهو ركن من
أركان املعارضة اللبنانية ،يعلن اعتقاده بأن الواليات املتحدة
األميركية ال تريد تعطيل االتفاق بني اللبنانيني ،بينما يصرح
وزير الخارجية الفرنسي بأن التعاون اإليراني في املوضوع
اللبناني أعمق مما يظهر على سطح املواقف املعلنة.
يخلص املرء من متابعة التحركات الدولية حيال الوضع
اللبناني الى أن اتفاق اللبنانيني في ما بينهم مرغوب
ومطلوب ،وأن القوى الداخلية والخارجية التي مازالت ترى
في التعطيل مصلحة لها باتت أقل تأثيرًا مما يشاع ويظن،
وأن خفوت تأثير هذه القوى ليس مرحليًا فقط ،تعود بعده
إلى سابق قدرتها ،واألرجح أن نتيجة هذه املعركة ستسفر
عن خاسرين ورابحني ،لكن الخارطة السياسية الجديدة
للخاسرين والرابحني بعد إنجاز االتفاق اللبناني املوقت
ستختلف حتمًا عما كانت عليه قبل حصول االستحقاق ،وذلك
ألكثر من سبب:
السبب األول ،يتصل بكون الرئيس الجديد كائنًا من كان،
محكومًا بأن يمارس مهماته على أكمل وجه ،مما يعني أنه
سيكون محكومًا باستحالة تعطيل موقع رئاسة الجمهورية،
على األقل في األشهر األولى التي تعقب انتخابه ،وأن أي
رئيس لن يستطيع أن يقلل من أهمية الصالت الدولية
واإلقليمية وفي مقدمها الصالت الضرورية مع الدول الغربية
والواليات املتحدة خاصة.
السبب الثاني ،يتصل ببعض القوى املحلية واإلقليمية التي
اعتبرت معركة االستحقاق الرئاسي معركتها األخيرة ،وفي
هذا السياق يمكن مالحظة الحرج الذي يطبع سلوك التيار
الوطني الحر ،الذي يذكر زعيمه الجنرال ميشال عون يوميًا
أن الحكم يجب أن يكون لألقوى على األرض ،فالتيار الوطني
الحر وضع كل البيض في سلة زعيمه وقائده اليصاله إلى
كرسي الرئاسة ،ويكفي استبعاده من السباق ليجعل موقفه
حرجًا إلى درجة يصعب معها أن يستعيد توازنه.
من جهة أخرى ،ال يبدو املعروض على النظام السوري
من أجل تسهيل انتخاب الرئيس الجديد ،أكثر من مطالبته
بالتخلي عن بقايا الورقة اللبنانية مقابل أن ينعم ببعض
االنفراج الدولي في عالقاته الخارجية ،مما يعني أن تمرير
االستحقاق الرئاسي في ظل تهديدات إسرائيلية عسكرية
لسورية على نحو مباشر ،يؤكد أن الخسارة السورية في
لبنان باتت تنتظر تأكيدها الرسمي فقط ،وتسجيلها كمعطى
ثابت ال يمكن تعويضه ،لذلك يجد النظام السوري نفسه أمام
خيارات صعبة ،قد يضطر معها إلى تدبير رد عسكري على
االنتهاك اإلسرائيلي للسيادة السورية مغامرًا بإشعال حرب
غير متكافئة ،أو أن يرضى بجائزة الترضية الفرنسية التي ال
تسمن وال تغني من جوع.
أما على الجبهة اإليرانية فلم يعد خافيًا ان النظام اإليراني
بات يشعر أكثر فأكثر بحجم املخاطر الهائلة التي تحاصره
بسبب سياسات التصعيد التي اعتمدتها ادارة الرئيس
محمود أحمدي نجاد في العامني املاضيني ،واليكاد يمر يوم
من دون إعالن إيراني رسمي عن تحول ما في السياسات
اإليرانية حيال الواليات املتحدة ودول الجوار.
لهذه األسباب تبدو حظوظ التوافق في لبنان أوسع كثيرًا
من حظوظ االنفجار ،مع أن تعاظم حظوظ التوافق ال تمنع
قوى  14آذار في لبنان من محاولة كسب أكثر ما يمكنها
كسبه في األسابيع القليلة املقبلة ،خصوصًا أنهم يشاهدون
بأم العني مأزق االنتصار «الحمساوي» في غزة الذي أوصل
مواجهة الجدار ،ذلك االنتصار
قيادة «حماس» في الداخل إلى
ً
الذي تغنى به الرئيس اإليراني طويال بوصفه توأم االنتصار
اللبناني على إسرائيل في الحرب األخيرة.
* كاتب لبناني

علـي بلوط *
لبنان ...خط الدفاع الثاني لواشنطن
نقول إن ًلبنان هو اليوم «ميزان حرارة» هذا التغيير .فقد
بات واضحا أن معركة رئاسة الجمهورية ليست بين هذا
الزعيم اللبناني أو ذاك .إنها بين مشروعين ،ترعى أحدهما
بقوة -الواليات المتحدة ،حتى تحافظ على أن يظل لبنانالعسكرية والسياسية،
خط الدفاع الثاني في خارطتها ً
بينما ترعى إيران وحلفاؤها ً-بقوة ًأيضا -المشروع ًالمضاد
الثاني كي يكون البلد منطلقا سياسيا ،وربما عسكريا ،لطرد
النفوذ األميركي من المنطقة.
إذا أردن ��ا أن ن�ع��رف م��ا إذا ك��ان ال��رئ�ي��س ب��وش ُ
سيدخل
تعديالت تكتيكية أو استراتيجية على خطته في العراق،
بعد أن استمع الكونغرس إلى تقريري سفيره وقائد قواته
في العراق ...فعلينا أن نراقب عن كثب ،وبكل دقة ،ما يجري
في انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان.
ق��د ي�ب��دو ه��ذا ال�ك�لام غريبًا لبعضهم ،لكنه ليس كذلك
بالنسبة إل��ى الذين يتابعون «لعبة الشطرنج» الخطيرة
في بالد األرز الدائم االخضرار .فاملؤشرات تثبت أن لبنان
بات ،بالنسبة إلى الواليات املتحدة ،خط الدفاع الثاني بعد
العراق وجواره الدول الخليجية .فنتائج الحرب في العراق،
وق�ن��اع��ة ص��ان�ع��ي ال �ق��رار االم �ي��رك��ي ،م��دن�ي�ين وع�س�ك��ري�ين،
م�ع��ارض�ين وم��ؤي��دي��ن ،دي�م��وق��راط�ي�ين وج �م �ه��وري�ين ،ب��أن
واشنطن خسرت هذه الحرب ،ألنها لم تستطع أن تحسمها
ملصلحتها ،وفي رأي بعضهم انها لن تستطيع مهما طال
بقاء قوات االحتالل في األرض العراقية .لذلك فإن واشنطن

تسعى إلى تحديد خسارتها العسكرية مع التمسك ،وبعناد
ال مثيل له ،بوجودها السياسي النافذ في بالد الرافدين.
وبعد هذا بات تعريف االنتصار الذي لن تقبل واشنطن
بأقل منه ،حتى لو وصلت -أو أوصلت العالم -إلى حافة
حرب عاملية ثالثة .يستدل على ذلك من شهادتي السفير
كروكر والجنرال بيتريوس أمام لجنتي الشؤون الخارجية
والدفاع في واشنطن خالل األسبوع املاضي.
امللفت للنظر أن الدبلوماسي والعسكري اتفقا معًا على
قول نقطة مشتركة ،وهي أنهما ال يستطيعان النظر إلى
أبعد من صيف العام املقبل؛ ذلك ألن املنطقة غير مضمونة
األحداث ،وهي تعيش في ظل ضباب أكثر كثافة من ضباب
العاصمة البريطانية في موسم الضباب .كذلك راهن كالهما
على تطويع ُّ
السنة في العراق من خ�لال النجاح الجزئي
الهامشي ف��ي استمالة ع��دد م��ن عشائر ووج�ه��اء األن�ب��ار،
ناسني ،أو متناسني -ال ف��رق -تاريخ تلك العشائر القديم
والحديث الزاخر بما يمكن تسميته «األخذ بالثأر» ،مهما
طال الزمن أو استطال.

دائرة العشائر
خالل  35سنة من حكم «البعث» العراق ،لم يتمكن صدام
من تطويع أو استمالة العشائر كلها ،كما أنه لم يستطع
درء خطرها بالرغم من أنواع اإلغراءات جميعها ،السلبية
منها واإليجابية التي كان يقدمها إلى شيوخهم ووجهائهم
ف��ي ك��ل امل�ن��اس�ب��ات ،ب��دءًا بالهبات املالية بمناسبة وغير
ً
وانتهاء بسيارات «املرسيدس» .وقد اضطر صدام
مناسبة،
إلى «اختراع» حل وسط ،فأنشأ في ديوان رئاسة الجمهورية
التابع له مباشرة ،دائرة خاصة بالعشائر ،تتعامل معهم

خارج إطار القانون العام الذي كان يحكم العراق في ذلك
الوقت.
هناك قصة واقعية ال يعرفها كثيرون حدثت في بداية
الثمانينيات ،وف��ي امل��رح�ل��ة األول ��ى م��ن ال�ح��رب العراقية-
اإلي��ران�ي��ة ،إذ اختلفت عشيرة م��ن عشائر األن�ب��ار (نسيت
اسمها) مع عشيرة التكارتة ،وأدى هذا الخالف إلى قتل ابن
العشيرة األنباري على يد ابن عشيرة من تكريت ينتمي
مباشرة إلى صدام حسني .في البداية ،لم تفلح الوساطات،
وال استعراض عضالت ّالقوة في ردع العشيرة األنبارية عن
املطالبة بالثأر .وقد التف حول عشيرة املعتدى عليه عشائر
أنبارية أخرى ألسباب عديدة ،لعل أهمها املنطق العشائري
القائل إن أي تهاون في تطبيق «التقاليد» سيعطي «العشيرة
املالكة» الضوء األخضر ،في استباحة دماء أبناء العشائر
غير الحاكمة بسبب أو من دون سبب.
ّ
صدام امتنع عن التدخل شخصيًا لحل هذه املسألة ،وكلف
خاله ووالد زوجته خيرالله طلفاح باملهمة .عقد الخال لقاء
بالحرف
مع شيوخ العشيرة األنبارية وقال لهم ،تقريبًاً ،
الواحد :إذا أردتم االخذ بالثأر فسوف تنتظرون طويال ألننا
باقون في الحكم إلى أمد غير منظور ،ولو خرجنا من الحكم
غدًا فإنكم لن تحققوا رغبتكم؛ ألنه لو حصل ذلك ،فهناك
عشائر كثيرة وغيرها ،تنتظر هذا اليوم لألخذ بثأرها منا.
وعندما يحني دوركم لن تتمكنوا من الحصول على «قطعة
لحم» صغيرة من أجسامنا ،ألن غيركم سيكون قد سبقكم؛
ل��ذل��ك ف��األف�ض��ل أن نعلن املصالحة ون�ق��رر «ال�ف��دي��ة» التي
ترونها مناسبة ،وإال فعليكم االنتظار أمد الدهر.
اقتنعت العشيرة األنبارية بمنطق خيرالله طلفاح ،وأخذت
الفدية ،لكنها لم تنس تقاليدها املوروثة التي تقضي بأن
الدم يستسقي ال��دم؛ فإذا كان ذلك قد حدث بني عشيرتني

عراقيتني يضمهما وطن واحد ،وربما وشائج القربى والدم
أيضًا ،فما بالك بالغريب الذي ّ
حول دماء أبناء العراق إلى
نهر من الدم؟!
أسوق هذه الواقعة الحقيقية وأقدمها نصيحة مجانية
إل��ى الجنرال بيتريوس ال��ذي كما يبدو من تصرفاته مع
العراقيني ،قد قرأ تجربة «ت .لورانس» املعروف عندنا بـ
«ل��وران��س ال�ع��رب» ،وق��رر السير على خ�ط��اه .لكن لورانس
بعث م��ن ِقبل امل�خ��اب��رات البريطانية ،ف��ي ال�ح��رب العاملية
االول ��ى ،إل��ى ال�ج��زي��رة العربية لحض ال�ع��رب على ال�ث��ورة
والخالص من االحتالل العثماني ،بينما «بيتريوس العراق»
هو نفسه املحتل.

البطريرك و«إده»
نعود إل��ى ب��داي��ة امل�ق��ال ،وإل��ى العالقة التي تربط لبنان
بالتغيير االستراتيجي أو التكتيكي األميركي في العراق
وف��ي املنطقة برمتها ،لنقول إن لبنان ه��و ال�ي��وم «م�ي��زان
ح��رارة» ه��ذا التغيير .فقد ب��ات واض�ح��ًا أن معركة رئاسة
الجمهورية ليست بني هذا الزعيم اللبناني أو ذاك .إنها بني
مشروعني ،ترعى أحدهما -وبقوة -الواليات املتحدة حتى
تحافظ على أن يظل لبنان خط الدفاع الثاني في خارطتها
العسكرية والسياسية ،بينما ترعى إيران وحلفاؤها -بقوة
أي �ض��ًا -امل �ش��روع امل �ض��اد ال�ث��ان��ي ك��ي ي�ك��ون ال�ب�ل��د منطلقًا
سياسيًا ،وربما عسكريًا ،لطرد النفوذ األميركي من املنطقة،
ّ
وسهـلت انتخاب
أو على األقل تحجيمه؛ فإذا قبلت واشنطن
«رئيس توافقي» للبنان تكون بذلك قد انحنت للعاصفة
القادمة من طهران عبر دمشق .وهذا في رأي معظم املراقبني
احتمال بعيد الحدوث في ظل املعطيات السياسية الحالية.

إن واش�ن�ط��ن إذا تخلت ع��ن خ��ط دف��اع�ه��ا ال�ث��ان��ي (ل�ب�ن��ان)
فلن يبقى لها س��وى م�ي��اه البحر األب�ي��ض امل�ت��وس��ط ،أما
إذا س ��ارت ف��ي مخططها امل��رس��وم ب��دق��ة ل�لات�ي��ان برئيس
ينتمي ،قلبًا وقالبًا ،إلى «األكثرية» البرملانية ،فإنها بذلك
ّ
تحصن مواقعها .واملعركة ال تزال في بدايتها ،والتحركات
األميركية في لبنان ستكشف خطوط استراتيجيتها املقبلة
في املنطقة .وال يفصلنا عن ذلك سوى  60يومًا على األكثر،
وربما أقل حتى تزول الحال الضبابية التي تلف املوقف
األميركي الجديد .هذا إذا كان هناك من جديد.
امل �ل �ف��ت ل�ل�ن�ظ��ر أن ف��رن �س��ا م ��ا ت� ��زال م �ص��رة ع �ل��ى ال�ل�ع��ب
بورقتها الخاصة في انتخابات الرئاسة اللبنانية ،وهي
تستغل ش�ع��ار ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ت��واف�ق��ي ل�ت�ق��دم مرشحها
ال��ذي يقف ف��ي منتصف الطريق ب�ين امل ��واالة واملعارضة،
ً
معتمدة على البطريرك امل��ارون��ي ،وربما على الفاتيكان،
في الترويج ملرشحها .وفي إحدى الجلسات الخاصة ،أسرّ
البطريرك باسم هذا املرشح في أذن أحد أقطاب املعارضة،
وهذا املرشح هو الوزير السابق ميشال إده الذي ترضى
عنه دمشق ،ومن املؤمل أال ترفضه واشنطن ،والوزير إده
معروف بمواقفه اإليجابية تجاه دمشق ،فهو ال��ذي قال،
في وقت غير بعيد ،إنه «مستعد لوضع جسده أمام الدبابة
السورية ،ملنعها االنسحاب من لبنان» .حدث ذلك قبل اغتيال
رفيق الحريري .باإلضافة إلى أنه ينتمي إلى الفرانكوفونية
أكثر من ميله ال��ى املخططات األميركية لبنانيًا وعربيًا.
ّ
لكن هناك «علة» وحيدة وهي انه كبير السن ،وقد تجاوز
الثمانني من العمر .وعندما قيل ذلك للبطريرك املاروني ردّ
قائال« :شو عليه .فأنا وهو في نفس العمر».
* كاتب لبناني
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المشعان :جائزة للتميز في األداء
التدريسي بـ«التطبيقي»
الحصول على االعتماد المؤسسي ضمن أولوياتنا
وضعت «التطبيقي» أولويتين
تعمل على تطبيقهما هذا
العام ،واحدة تختص في
الحصول على االعتماد
المؤسسي لكليات الهيئة
الخمس ،واألخرى تهتم بوضع
أولوية لتقييم عضو هيئة
التدريس.

أع�����ل�����ن ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر ع����ام
ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
التطبيقي والتدريب د.مشعل
ال��م��ش��ع��ان أن ق��ط��اع التعليم
ل���دي���ه أول���وي���ت���ان رئ��ي��س��ي��ت��ان
ل�����ه�����ذا ال�������ع�������ام ،إض������اف������ة إل����ى
ال���ع���م���ل ال���ط���ب���ي���ع���ي ل��ل��ق��ط��اع،
األولوية األول��ى هي الشروع
ف��ي ال��ح��ص��ول على االعتماد
ال��م��ؤس��س��ي ل��ك��ل��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة
ال����خ����م����س ،وت����م����ت م��خ��اط��ب��ة
ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات ب��ه��ذا ال��ش��أن
وس��������وف ي����ك����ون ل�����ه أول����وي����ة
قصوى خالل الفصل الدراسي
األول.
واألول��وي��ة األخ��رى للقطاع
هي وضع آلية جديدة لتقييم
عضو هيئة التدريس ،وسوف
يتم إنجازها بإذن الله خالل
العام الدراسي الحالي ،وهو
أسلوب جديد لتقييم عضو
ه��ي��ئ��ة ال����ت����دري����س ،م��وض��ح��ا
أن م�������ن ض�����م�����ن ا ل����م����ع����ا ي����ي����ر
ا ل��ت��ي سيتم تطبيقها سيتم
ت��خ��ص��ي��ص ج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز
ل���ل��أداء ال��ت��دري��س��ي األف���ض���ل،
وس�����وف ي��ت��م ق��ري��ب��ا تشكيل
لجنة من األساتذة لإلشراف
على تنفيذ آلية جائزة التميز
والتحكيم بين أعضاء هيئة
ال��ت��دري��س ال��ذي��ن سيتقدمون
للحصول على تلك الجائزة.
وتوجه المشعان بالتهنئة
إل���ى أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س
بالهيئة بمناسبة بدء دوامهم

مشعل المشعان
ل����ل����ع����ام ال�������دراس�������ي ال���ج���دي���د
ب���ك���ل���ي���ات ال���ه���ي���ئ���ة ال���خ���م���س،
ً
م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ع���ام���ا دراس���ي���ا
ن����اج����ح����ا وم�����وف�����ق�����ا وم���ل���ي���ئ���ا
ب��االن��ج��از وال��ع��ط��اء ،وحثهم
ع���ل���ى إع����ط����اء ك����ل م����ا ل��دي��ه��م
ل��خ��دم��ة ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
ب��ال��ه��ي��ئ��ة م��م��ا ي��ح��ق��ق الخطة
ال�������م�������رج�������وة م��������ن ال����ع����م����ل����ي����ة
التعليمية بالهيئة ،ويحقق
أهداف التنمية في الكويت.

الحساوي :المنافسة النزيهة والحوار الفكري
يرتقيان بالحركة الطالبية
يوسف الفارس
دع��ا منسق ع��ام قائمة الوسط
ال��دي��م��ق��راط��ي ف��ي ج��ام��ع��ة الكويت
جاسم الحساوي
ال��������ق��������وائ��������م ال�����م�����ت�����ن�����اف�����س�����ة ف���ي
االنتخابات القادمة إل��ى االبتعاد
ع�������ن ال�����ع�����ن�����ف واألس�������ال�������ي�������ب غ���ي���ر
الشريفة ،م��ع االل��ت��زام بالمنافسة
النزيهة والحوار الفكري والعقالني
ل�لارت��ق��اء ب��ال��ح��رك��ة ال��ط�لاب��ي��ة مما
يعود بالنفع على الطلبة ودولتنا
الحبيبة .جاء ذلك في إطار تهنئته
الشعب الكويتي والجموع الطالبية
ب��م��ن��اس��ب��ة ح���ل���ول ش���ه���ر رم���ض���ان

البراعصي :آخر موعد
للتسجيل في «خدمة
المجتمع» هذا األسبوع
أ ع������ل������ن م������د ي������ر إدارة خ����د م����ة
المجتمع والتعليم المستمر في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال����ت����دري����ب ب������در ال���ب���راع���ص���ي أن
التسجيل مستمر بالدورات التي
ي��ق��دم��ه��ا ال��م��رك��ز ل��ل��ع��ام ال��ت��دري��ب
 2007/2008ل��ه��ذا األس��ب��وع فقط،
ف��ي األم���اك���ن ال��ت��ال��ي��ة «دي�����وان ع��ام
الهيئة بالعديلية مبنى  2ا ل��دور
األول-ب�����ث�����ان�����وي�����ة ج����اب����ر ب����ن ع��ب��د
ال��ل��ه ال��ص��ب��اح م��ق��ررات بالجهراء-
ثانوية المباركية مقررات للبنين
ب����ال����ف����روان����ي����ة -م�����درس�����ة ك���اظ���م���ة
ال��م��ت��وس��ط��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ج��ه��راء»
وينتهي التسجيل ي��وم األرب��ع��اء
ا ل�����م�����وا ف�����ق  ،19/9/2007ب��ي��ن��م��ا
ت����ب����دأ ال������دراس������ة ب���ت���ل���ك ال���������دورات
ي������������وم 21/10/2007وت���ك���ون ب��واق��ع
أربعة أيام في األسبوع من األحد
إلى األربعاء.

المبارك أعاده الله
علينا بالخير والبركات ،وحفظ
الكويت وشعبها من كل مكروه.
وقال الحساوي إن القائمة كان
لها العديد من التحركات هذا العام
على الصعيدين
ال����ط��ل�اب����ي وال����م����ح����ل����ي ،وم��ن��ه��ا
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي إل��غ��اء ق���رار أسبوع
السحب واالضافة وحملة
التعليم المشترك والمشاركة مع
تجمع «بــس» لإلصالح الرياضي
وحملة المكتسبات ا ل��د س��ت��ور ي��ة،
وان ا ل����ق����ا ئ����م����ة س����ت����ض����رب ب���ق���وة
صناديق االتحاد لهذا العام حيث
إن ف����ارق  51ص��وت��ا ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن

المركز الثالث سيتالشى لثقتنا
الكبيرة بطلبة و ط��ا ل��ب��ات جامعة
الكويت.
وت��م��ن��ى ال��ح��س��اوي ع���دم إق��ام��ة
االنتخابات في العشر األواخر من
رمضان لما لهذه األي��ام من طابع
ديني خاص.

جاسم الحساوي

الشمريّ :
نسجل بيانات مدرسي
«التطبيقي» لنقلهم إلى «الخاص»
بدأ فعليا نقل مدرسي الكادر العام
في «التطبيقي» إلى الكادر الخاص
من خالل استقبال المدرسين
وتسجيل بياناتهم لمعرفة المدة
التي قضوها في مؤسسات الدولة
المختلفة.

ك�����ش�����ف م������د ي������ر إدارة ش�������ؤون
العاملين بالهيئة العامة للتعليم
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال����ت����دري����ب د.ع���ط���ي���ه
الشمري أنه جار منذ يوم الخميس
الماضي تسجيل بيانات مدرسي
ً
ال��ك��ادر العام تمهيدا لنقلهم على
الكادر الخاص ،وأخ��ذت عينة من
الموظفين يوم األربعاء لتسجيل
ب��ي��ان��ات��ه��م ك��ت��ج��رب��ة أول�����ىُ ،
ودع���ي
موظفو الكادر العام إلى مراجعة
إدارة ش���ؤون العاملين لتسجيل
ب����ي����ان����ات����ه����م ،وذل��������ك ب��ت��خ��ص��ي��ص
المسرح في مبنى  5بديوان الهيئة
الستقبالهم ما بين الساعة 10-12
ظ���ه���را ،ح��ي��ث ي��س��ت��ق��ب��ل م���ا ي��ق��رب
م��ن  150ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ت��دري��ب في
اليوم الواحد من اجل هذا الغرض
ال���ذي ت��م إق�����راره أخ���ي���را ،لتسجيل
ب���ي���ان���ات���ه���م ل���م���ع���رف���ة ال����م����دة ال��ت��ي
ق��ض��وه��ا ف���ي م���ؤس���س���ات ال���دول���ة،

س����واء ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة أو ف���ي وزارات
أخرى ضمن آلية محددة لحساب
خ��ب��رات��ه��م ال��س��اب��ق��ة ب��ي��ن ال��خ��ب��رات
ال��ع��ام��ة وخ��ب��رات ال��ت��دري��س أو في
ال���م���ج���االت ال��ف��ن��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة
وذل��ك لنقل الشخص إل��ى الدرجة
الوظيفية التي تتناسب مع خبراته
السابقة ،سواء كان مساعد مدرب
ب أو م��س��اع��د م����درب أ ،أو م��درب��ا
أ ،أو م��درب��ا ب ،أو متخصصا ج،
وهكذا حتى يتم نقلهم من الكادر
العام إلى الكادر الخاص وفق آلية
معينة لحساب تلك الخبرات حسب
ما حدده القانون.

فخرا :على الطلبة
الحصول على الهوية
اإللكترونية
طالب عميد التسجيل
والقبول في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د.محمود فخرا
ابناءه الطالب والطالبات
بالكليات التي طبق
بها نظام التسجيل عبر
االنترنت وهي «الدراسات
التجارية بنات ،كلية
التربية األساسية بنين
وبنات» ،بضرورة مراجعة
مكاتب التسجيل بالكليات
للحصول على هوية
المستخدم التي تمكنهم
من التعامل مع نظام
التسجيل عبر االنترنت،
والذي يتيح لهم العديد
من المزايا التي توفر
عليهم الجهد والوقت،
حيث يستطيع الطالب أو
الطالبة أن يتعرف على
سجله الدراسي من خالل
االنترنت من دون مشقة
الذهاب إلى الكليات،
وكذلك يمكنه تسجيل
المواد والسحب واإلضافة
من خالل حصوله على تلك
الهوية االلكترونية.

للتواصل مع صفحة
اكاديميا يمكنكم
إرسال اقتراحاتكم
وآرائكم على العنوان
االلكتروني التالي:
@academia
aljarida.com
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السوق سجل أول القمم الرمضانية
عند  12909.8نقطة بتداول نشيط
سجل مؤشر ًالبنوك ًفي تداوالت
يوم امس رقما قياسيا وارتفع
بـ 333.2نقطة .بينما تألقت
مجموعة الصفوة في النصف الثاني
من الجلسة.
علي العنزي
بثقة تامة وبتفاؤل مفرط يسجل
مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية
ال��س��ع��ري قمة قياسية ج��دي��دة عند
 12909.8نقطة مرتفعا بـ  59.8نقطة
بينما ارتفع المؤشر الوزني بـ5.07
نقاط مقفال على  756.12نقطة لعل
ب����داي����ة خ���ي���ر ل��ل��ش��ه��ر ال���ك���ري���م وه���ي
القمة االول التي يسجلها المؤشر
منذ بداية جلسات األشهر االربعة
الماضية .بل جاءت الثقة من ارتفاع
ك��م��ي��ات وق��ي��م ال���ت���داول ب��ش��ك��ل جيد
ومطمئن دع���م االرت���ف���اع واع��ط��ى له
انطباعا حقيقيا ،حيث تداول امس
 260مليون سهم بقيمة 118مليون
دينار نفذت خالل 6532صفقة وذلك
قياسا على تداول ساعتين وخمس
دقائق فقط.

جلسة غير ورمضان خير
اف��ت��ت��ح ال���س���وق ف���ي ج��ل��س��ة ام��س
على ارتفاع بسيط في ظل تداوالت
مشابهة لجلسة امس االول ،استمرت
خاللها عمليات الشراء على االسهم
ال��ق��ي��ادي��ة وش��م��ل��ت اس��ه��م ال��ب��ن��وك «
الوطني  ،برقان ،التجاري ،اوس��ط،
خليج متحد» بينما شاركت اسهم
االستثمار ولو بشكل اقل مما عليه
في قطاع البنوك حيث نشطت اسهم
«مشاريع واكتتاب ،وكفيك ،وعارف،
وا س��ك��ان «بينما نشط منذ البداية
سهم بوبيان بتروكيماويات واولى
وقود بشكل اقل».
ب��ع��د ال���رب���ع س��اع��ه االول ال��ن��ش��ط
تراجع المؤشر بشكل بسيط ولكن
لم تتراجع ايجابية التداوالت التي

اس��ت��م��رت ب��ق��وة م��ش��اب��ه��ة لعمليات
ج���ن���ي ارب���������اح وب����ي����ع ب���س���ي���ط���ة ك���ان
واضحا من خاللها عمليات تبديل
مراكز سريعة للحاق بركب االسهم
المنطلقة والتي كانت واضحة منذ
بداية التداول .بعد انقضاء الساعة
االولى وصلت القيمة الى اكثر من 54
مليون دينار مع استمرار التراجع
ال��ط��ف��ي��ف ف����ي ال���م���ؤش���ر واس���ت���م���رار
النشاط على ذات االسهم القيادية
وجني االرباح على االسهم الصغرى
ك���أم ال��ق��وي��ن وال��ص��ن��اع��ات الوطنية
والمدينة.
م��ع اق��ت��راب الجلسة م��ن نهايتها
ت��زداد عمليات الشراء بنفس القوة
وااليجابية ،سادت اسهم مجموعة
ال���ص���ف���اة «ال���ص���ف���اة،ال���ص���ف���وة ،دان����ة،
ورق��ي��ة ،بينما غ��اب��ت «ص��اف��ت��ك» عن
النشاط «التداوالت بالنصف ساعة
االخ�����ي�����ر اق���ف���ل���ت ع���ل���ى اث�����ره�����ا ع��ل��ى
ارتفاع.
خالل العشر دقائق االخيرة عاد
ال��ل��ون االخ��ض��ر ال��ى المؤشر بشكل
طفيف وكأنه ينتظر الدقيقة االخيرة
ليحقق بها قمة قياسية تاريخية
رم����ض����ان����ي����ة ج������دي������دة ،وع�����ل�����ى وق����ع
ت����داوالت مرتفقة تدريجيا وصلت
م���ع���دالت ق��ي��م��ه��ا ال���ى م���ا ي���ق���ارب من
مليون دينار في الدقيقة.

أداء القطاعات
ق��ف��ز ق���ط���اع ال��ب��ن��وك ب��ش��ك��ل كبير
امس ليحقق رقما قياسيا باالرتفاع
خالل هذه السنة كاسبا  333.2نقطة
وب�����ت�����داول ك��ب��ي��ر ق������ارب  20م��ل��ي��ون
س��ه��م وه���ي ض��ع��ف م��ا ي��ت��داول��ه في
الجلسات ال��ع��ادي��ة ول���ذات االسباب
ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا ف���ي ت��ق��ري��رن��ا ام���س،
ال�لاف��ت ارت���ف���اع جميع اس��ه��م قطاع
البنوك عدا البنك الدولي الذي بقي
من دون تغير .قطاع االستثمار حقق
ارتفاعا جيدا بـ  60.5نقطة متداوال
 73.5مليون سهم كان انشطها سهم
اك���ت���ت���اب ال�����ذي ارت���ف���ع ب���ـ  10ف��ل��وس
واص�����ل خ�لال��ه��ا س��ه��م د .ل��ل��ت��م��وي��ل

«وربة» تتملك %5.3
من « الصفوة القابضة»
محمد البغلي
أفصحت شركة وربة لالستثمار عن تملكها ما نسبته  %5.3من
رأسمال شركة مجموعة الصفوة القابضة ،اي ما يعادل  53مليون
سهم.

مساهمات شركات االستثمار
في الشركات المدرجة رفع حجم
استثماراتها في عام 2007
ش���ه���دت االس���ت���ث���م���ارات ال��خ��اص��ة
بشركات االستثمار المحلية بشقيها
التقليدي واالسالمي نموا ملحوظا
حتى يوليو الماضي ،حيث سجلت
ن��م��وا ب��ل��غ��ت نسبته  %43.7م��ق��ارن��ة
بنفس الشهر من العام الماضي لتقفز
الى  23مليار دينار .ورصدت توجهات
ه��ذه االستثمارات والقطاعات التى
ت���وج���ه���ت ال���ي���ه���ا س������واء ك���ان���ت داخ����ل
ال���ك���وي���ت او خ���ارج���ه���ا ع��ب��ر ع����دد من
ال��م��ص��ادر الرسمية وم��ن بينها بنك
ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي وم��ص��ادر شركات
االس��ت��ث��م��ار .وان��ق��س��م��ت اس��ت��ث��م��ارات
ش��رك��ات االستثمار ال��ى استثمارات
مباشرة من بينها البورصة المحلية
واالس�������������واق ال���ع���ال���م���ي���ة وال����ص����ك����وك
وال�����س�����ن�����دات ،ال�����ى ج����ان����ب ص���ن���ادي���ق
االس�����ت�����ث�����م�����ار واس������ت������ث������م������ارات غ���ي���ر
مباشرة ع��ن طريق الصناديق التى
تديرها هذه الشركات ،باالضافة الى
استثمارات اخرى خارج التصنيفين
السابقين.
فبالنسبة لالستثمارات المباشرة
فقد كان للنمو االيجابي لمؤشر سوق
الكويت ل�ل�اوراق المالية (البورصة)
األث��������ر ال������واض������ح ف�����ي ت���ح���ق���ي���ق ه����ذه
الشركات ارباحا كبيرة من خالل رفع
حصصها ومساهماتها في الشركات
المدرجة في السوق ،والتي بلغت نحو
 13مليار دينار بنسبة نمو .%60.4
وخ��ل�ال ال��ف��ت��رة م���ن ي��ول��ي��و 2006
ال���ى ي��ول��ي��و  2007ق��ف��ز م��ؤش��ر س��وق
ال���ك���وي���ت ل���ل���اوراق ال��م��ال��ي��ة اك���ث���ر من
ثالثة االف نقطة من  9427الى 12527
نقطة .كما شهدت استثمارات شركات
االس���ت���ث���م���ار ف���ي االس�������واق ال��ع��ال��م��ي��ة
م�����ع�����دالت ن����م����و ج����ي����دة ب���ل���غ���ت ن��ح��و
 %39.7ل��ت��ص��ل ال���ى ن��ح��و  1.3مليار
دينار (نحو  4.5مليارات دوالر) .وبلغ
اج��م��ال��ي اس��ت��ث��م��ارات ه���ذه ال��ش��رك��ات
ف��ي ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ار نحو 1.45
مليار دينار بنسبة نمو منها 1.22
مليار دينار في الصناديق المحلية
والباقي في صناديق اجنبية خارج

ال���ك���وي���ت .ك��م��ا ق��ام��ت ه����ذه ال��ش��رك��ات
ب��االس��ت��ث��م��ار ب���ص���ورة م���ب���اش���رة في
ال����س����ن����دات وال����ص����ك����وك وال�����ت�����ي ب��ل��غ
اج��م��ال��ي��ه��ا ن��ح��و  200م��ل��ي��ون دي��ن��ار
قسمت بالنصف تقريبا بين االسواق
المحلية والعالمية ،الى جانب انواع
اخ����رى م���ن االس��ت��ث��م��ارات ال��م��ب��اش��رة
والتي بلغت نحو  1.4مليار دينار في
السوق المحلي و 392مليون دوالر في
االسواق العالمية.
م���������ن ن������اح������ي������ة اخ�����������������رى ،ش�����ه�����دت
االستثمارات غير المباشرة لشركات
االس���ت���ث���م���ار وال����ت����ي ت���م���ت م����ن خ�ل�ال
ص��ن��ادي��ق��ه��ا االس��ت��ث��م��اري��ة المسجلة
ف����ي ال���ك���وي���ت ،وال����ت����ي ت���زي���د ع���ل���ى ال���ـ
 80ص��ن��دوق��ا ،ن��م��وا م��ل��ح��وظ��ا بلغت
نسبته نحو  %33لتصل الى نحو 3.2
مليارات دينار .وتوزعت استثمارات
ه���ذه ال��ص��ن��ادي��ق م��ا ب��ي��ن مساهمات
ف��ي البورصة المحلية والبورصات
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  1.8م��ل��ي��ار دي��ن��ار
وص��ك��وك وس��ن��دات محلية وعالمية
بنحو  100مليون دوالر ومساهمات
ف�����ي ص����ن����ادي����ق اس���ت���ث���م���اري���ة اخ�����رى
بنحو  900مليون دوالر ،ال��ى جانب
استثمارات اخ��رى .اما االستثمارات
االخ�����رى وال���ت���ي ل���م ت���ن���درج ت��ح��ت ما
سبق فقد بلغت نحو  1.3مليار دينار
بزيادة .%35.5
ي��ذك��ر ان ع��دد ش��رك��ات االستثمار
ال���ك���وي���ت���ي���ة ال���خ���اض���ع���ة ل���رق���اب���ة ب��ن��ك
الكويت المركزي قد بلغ حتى يوليو
ال��م��اض��ي  77ش���رك���ة م��ق��ارن��ة م���ع 51
شركة قبل عامين.
(كونا)

شهدت االستثمارات
غير المباشرة لشركات
االستثمار نموا
ملحوظا بلغت نسبته
نحو %33

املؤشر الكويتي

االرتفاع محققا  20فلسا أخرى خالل
ج��ل��س��ة ام�����س ،س��ه��م ال���ص���ف���اة شهد
عمليات ش��راء واسعة رفعت سعره
بـ  10فلوس فقط ،بينما شهد سهم
غلوبل عمليات جني ارباح وهو من
حقق ارتفاعات جيدة خ�لال الفترة
السابقة ،في الوقت ذاته تراجع قطاع
التامين بـ  26.9نقطة متاثرا بتراجع
التأمين التكافلي بالحد االدنى ولكن
بتداول  10آالف سهم فقط.
ارتفع مؤشر قطاع العقار بـ 17.1
نقطة ،ولكن في ظل تراجع النشاط
ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ب��ت��داول  34مليون
سهم ف��ق��ط ،وه��و م��ن ي��ق��ود ال��ت��داول
في اي��ام التصحيح فقط ،ك��ان سهم
ع��ق��ارات ال��ك��وي��ت ه��و االن��ش��ط ولكن
ع��ل��ى ت��راج��ع م���ح���دود ،بينما نشط
س����ه����م ال����ث����م����ار ول������ؤل������ؤة و ج����ران����د
وال��م��ب��ان��ي واق��ف��ل��ت ج��م��ي��ع��ه��ا على
ارت��ف��اع ب��وح��دة ف��ق��ط ،ت��وزع��ت بقية
التداوالت على بقية القطاع بنسب
م���ت���ق���ارب���ة وب���م���ك���اس���ب او ت��راج��ع��ت
بنفس المستوى.
ارتفعت أسهم  6شركات من بين
ً
العشر األكثر نشاطا بينما تراجع
اثنان وبقي مثلهما من دون تغير

ً
النفط يتجاوز عتبة  81دوالرا في آسيا
وسط قلق األسواق من إمدادات الشتاء

12.909
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مصدر في «أوبك» يلمح إلى مفاوضات بشأن زيادة اإلنتاج إذا استمرت األسعار في االرتفاع
وص��ل��ت اس��ع��ار ال��ن��ف��ط ال���ى ارق���ام
قياسية جديدة متجاوزة  81دوالرا
أمس في التبادالت االلكترونية في
آسيا ،بينما يسود قلق في االسواق
م��ن ع���دم ك��ف��اي��ة االن��ت��اج م��ع اق��ت��راب
الشتاء في الواليات المتحدة .وسجل
سعر برميل النفط الخفيف تسليم
اكتوبر ارتفاعا بمعدل  56سنتا عند
الساعة  3.35ت.غ .ليصل الى 81.12
دوالرا .وكانت االسعار بلغت 81.08
دوالرا في وقت سابق للبرميل.
وف���������ي ن������ي������وي������ورك وص���������ل س���ع���ر
ب���ر م���ي���ل ا ل���ن���ف���ط ا ل�����ى  81.18دوالرا
ف���ي رق����م ق��ي��اس��ي ت��اري��خ��ي االث��ن��ي��ن
خالل التبادالت االلكترونية عشية
اجتماع مرتقب لالحتياطي الفدرالي
االم����ي����رك����ي .وارت�����ف�����ع س���ع���ر ب��رم��ي��ل
ال��ن��ف��ط الخفيف تسليم اك��ت��وب��ر 49

سنتا ليصل ال��ى  81.06دوالرا في
ال��ت��ب��ادالت االلكترونية ،مقارنة مع
س���ع���ر االغ����ل���اق االث���ن���ي���ن ف����ي س���وق
ن���ي���وي���ورك .وك����ان ب��ل��غ س��اب��ق��ا سعر
 81.18دوالرا .وارت��ف��ع سعر برميل
ن��ف��ط ب��رن��ت ال��م��رج��ع��ي المستخرج
م��ن ب��ح��ر ال��ش��م��ال  30س��ن��ت��ا ليصل
الى  77.28دوالرا .وكان سعر برميل
النفط اجتاز االربعاء عتبة  80دوالرا
للمرة االولى منذ بدء التداول به في
نيويورك وواصل ارتفاعه منذ ذلك
الحين .واعتبر فيكتور شام المحلل
ل���دى ش��رك��ة ب��ورف��ي��ن ان���د غ��ي��رت��ز ان
«ب����اب  80دوالرا ق��د ف��ت��ح» ،معتبرا
ان السوق غير اتجاهه االثنين في
وقت تسود فيه مخاوف من تراجع
العرض مع اقتراب الشتاء.
وارت�����ف�����ع�����ت اس�����ع�����ار ال����ن����ف����ط ال����ى

مستوى  80.92دوالرا للبرميل امس
االول ف���ي ن��ي��وي��ورك م��س��ج��ل��ة ب��ذل��ك
ال����ي����وم ال������ذي س��ب��ق��ه رق���م���ا ق��ي��اس��ي��ا
ت��اري��خ��ي��ا ج���دي���دا ف���ي ال���وق���ت ال���ذي
يشهد فيه السوق قلقا من احتمال
ع����دم ق�����درة ال���م���خ���زون���ات ال��ع��ال��م��ي��ة
على مواجهة الطلب .وارت��ف��ع سعر
ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط ال��م��رج��ع��ي الخفيف
(الي��ت سويت ك��رود) تسليم اكتوبر
بقيمة  1.47دوالر ليبلغ سعره 80.92
دوالرا ف��ي س��وق ن��ي��وي��ورك ،بعد ان
ش��ه��د م��س��ت��وى ق��ي��اس��ي��ا ب��ل��غ 80.70
دوالرا ف��ي وق��ت س��اب��ق .وك��ان سعر
برميل النفط تجاوز االربعاء عتبة
 80دوالرا الول مرة منذ بداية ادراجه
في سوق نيويورك.
ال�����ى ذل�����ك ق�����ال م���ص���در ب��م��ن��ظ��م��ة
أوب�����ك أم����س إن ال��م��ن��ظ��م��ة س��ت��ج��ري

ً
النفط الكويتي بلغ  71. 51دوالرا

قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل
ال��ن��ف��ط ال��ك��وي��ت��ي ب��ل��غ أم���س االول  71.51دوالرا
منخفضا  29س��ن��ت��ا ع���ن ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��م��اض��ي
الذي بلغ خالله  71.80دوالرا ،وكانت اسعار نفط
الخام الكويتي قد ارتفعت بصورة ملحوظة خالل
االسبوع الماضي لتتخطى حاجز السبعين دوالرا
للبرميل الواحد ،وتسجل اعلى مستوى لها على
االطالق في تاريخها بوصولها الى 12ر 72دوالرا.
واستمرت عملية التصاعد التي تشهدها اسعار
النفط العالمية خالل الفترة الماضية لتصل الى
 81دوالرا ف��ي االس���واق العالمية ،وتسجل اعلى
مستوياتها على الرغم من محاوالت التهدئة التى
كان ابرزها قرار منظمة الدول المصدرة للبترول
(اوب����ك) االخ��ي��ر رف��ع طاقتها االنتاجية  500الف

برميل في محاولة لكبح جماح اسعار النفط ،اال
ان ذلك لم يوقفها .واستطاعت عوامل عديدة ان
ت��دف��ع اس��ع��ار النفط العالمية ال��ى االع��ل��ى اهمها
ح��ل��ول م��وس��م االع��اص��ي��ر ف��ي ال���والي���ات المتحدة
والمخاوف من ضربها خليج المكسيك الذي يضم
في جوانبه ربع االنتاج االميركي من النفط ،اضافة
ال���ى ال��ت��وق��ع��ات ب��زي��ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط خ�لال
المرحلة المقبلة لقرب فصل الشتاء .كما ساهمت
ال��ض��غ��وط ال��ن��ف��س��ي��ة وال���ع���وام���ل ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة
والمناخية وانخفاض المنتجات البترولية جراء
ضعف امكانات المصافي االميركية ،اضافة الى
المضاربات في بورصة البترول العالمية الى دفع
االسعار النفطية العالمية الى اعلى مستوياتها.
(أ ف ب)

على االرجح مشاورات بشأن زيادة
االن���ت���اج م���رة أخ����رى إذا ظ��ل السعر
أعلى من  80دوالرا للبرميل لفترة
تتجاوز  15أو  20يوما ،وبلغ سعر
ال���خ���ام االم���ي���رك���ي ال��خ��ف��ي��ف 81.24
دوالرا للبرميل اليوم مسجال رقما
قياسيا جديدا.
وق���ررت أوب���ك االس��ب��وع الماضي
زيادة االنتاج  500ألف برميل يوميا
ب��دء ا م��ن نوفمبر المقبل ،لكن هذه
ال����زي����ادة ل���م ي��ك��ن ل��ه��ا أث����ر ي��ذك��ر في
ت��ه��دئ��ة م���خ���اوف ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن من
ع���دم ك��ف��اي��ة االم�������دادات خ�ل�ال فصل
ال��ش��ت��اء .وق���ال ال��م��ص��در «إذا استمر
السعر مرتفعا ولنقل أ ك��ث��ر م��ن 15
إل��ى  20ي��وم��ا فستجرى على االق��ل
م���ش���اورات ب��ي��ن ال�������وزراء .وس��ي��ك��ون
عليهم أن يفعلوا شيئا بهذا الصدد»،

وأضاف «لكن الحديث سابق الوانه»
ع��ن��دم��ا س��ئ��ل ع��م��ا اذا ك���ان���ت أوب���ك
تحتاج الى زيادة االنتاج .وتابع ان
أي م���ش���اورات ستتم ب��ال��ه��ات��ف وأن
م��ن المستبعد أن ت��دع��و أوب����ك ال��ى
عقد اجتماع استثنائي ،النها قررت
عقد اجتماع استثنائي في أبوظبي
في الخامس من ديسمبر .وق��ال إن
ارتفاع سعر النفط لن يستمر لفترة
طويلة الن المخاوف بشأن االمدادات
ستنحسر م��ا أن تتزايد مخزونات
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،أك��ب��ر مستهلك
للوقود في العالم ،من وقود التدفئة
قبل حلول الشتاء .وق��ال إن السعر
المرتفع ليس ف��ي مصلحة «أو ب���ك»
النه سيؤثر في المدى الطويل على
الطلب على النفط.
(الجريدة  -وكاالت)

اقتصاد
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مصرفيون« :المركزي» صاحب قرار إدخال المصارف األجنبية عصام الصقر :مجلس إدارة «الوطني» قرر التوصية
للجمعية العامة بزيادة رأس المال %20
والبنوك المحلية قادرة على المنافسة
الكل يثمن جهود المركزي للحفاظ
على السياسة النقدية للدولة،
والجميع يجمع على قدرة البنوك
المحلية على منافسة األجنبي في
بملعبها.

ق����ال ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل��ل��ب��ن��ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي ع��ص��ام
جاسم الصقر إن مجلس إدارة البنك
ق����رر ال��ت��وص��ي��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
ا ل���ت���ي س��ت��ن��ع��ق��د ي����وم  23سبتمبر
بالموافقة على زيادة رأسمال البنك
بنسبة  %20وذل��ك ب��إص��دار أسهم
ج��د ي��دة تطرح لالكتتاب بقيمتها
االس��م��ي��ة ب��واق��ع  100فلس للسهم
مضافا إليها عالوة إصدار
الواحد
ً
بقيمة  900ف��ل��س للسهم ا ل��وا ح��د.
وأوض��ح الصقر أن زي��ادة رأسمال
ال���ب���ن���ك ت���أت���ي ت���م���اش���ي ً���ا م����ع خ��ط��ط
ال��ت��وس��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي للوطني
��را ب��ش��راء حصة
ال��ت��ي تمثلت أخ��ي ً
ف���ي ال��ب��ن��ك ال���ت���رك���ي واالس���ت���ح���واذ
على البنك الوطني المصري ،إلى
ج���ان���ب ت���ع���زي���ز دوره ف����ي ت��م��وي��ل
ال���م���ش���روع���ات االق���ت���ص���ادي���ة ع��ل��ى
مستوى المنطقة.

وصف مصرفيون سياسة بنك
الكويت المركزي بانها مشجعة
ل���ل���م���ص���ارف االج���ن���ب���ي���ة ل���دخ���ول
السوق المصرفي الكويتي بدليل
الطلبات المقدمة والتي يدرسها
ال���ب���ن���ك وم���ن���ه���ا م����ا واف������ق ع��ل��ي��ه��ا
م��ب��دئ��ي��ا ك��ب��ن��ك ال���دوح���ة ال��ق��ط��ري.
وق�����ال�����وا ان ال���م���ت���اب���ع ل��ل��س��ي��اس��ة
النقدية ف��ي ا ل��ك��و ي��ت يلحظ انها
ت����رس����م م��ل�ام����ح س���ي���ن���اري���وه���ات
تحاكي توجهات الحكومة لجعل
ال��ك��وي��ت م���رك���زا م��ال��ي��ا وت��ج��اري��ا
وه������و االم�������ر ال�������ذي ن���ج���ح���ت ف��ي��ه
البنوك المحلية من خالل اتباعها
تعليمات المركزي مما عزز الثقة
ف��ي ال��س��وق ال��م��ص��رف��ي الكويتي.
وثمنوا الموافقة المبدئية التي
حصل عليها بنك الدوحة والتي
م���ن ال��م��ق��رر دخ���ول���ه ت��ح��ت مظلة
ات������ح������اد ال�����م�����ص�����ارف ال���ك���وي���ت���ي���ة
وق���ت م��ب��اش��رة ع��م��ل��ه ف��ي ال��س��وق
الكويتي لينضم م��ع ك��ل البنوك
االجنبية العاملة في الكويت من
اجل توسيع الخبرات المصرفية
ما يصب في مصلحة االقتصاد
الكويتي.

عصام جاسم الصقر

الرشيد :مجلس إدارة «الضيافة»
يعقد اجتماعه االول بعد عشرة أيام

المركزي صاحب السلطة
وق�������ال االم�����ي�����ن ال�����ع�����ام الت���ح���اد
المصارف الكويتية يوسف الجاسم
ان ال��م��رك��زي ه��و ص��اح��ب السلطة
القانوينة للسماح للبنوك االجنبية
ل���ل���دخ���ول ف���ي ال���س���وق ال��م��ص��رف��ي��ة
المحلية ،وان��ض��م��ام ب��ن��ك ال��دوح��ة
ال������ى ه������ذه ال���م���ن���ظ���وم���ة ي����أت����ي ف��ي
سياق انفتاح الكويت على العالم
الخارجي ما يدعم العمل المصرفي
فيها .و قال الجاسم انه وبموجب
النظام االساسي التحاد المصارف
ي��م��ك��ن ل��ل��ب��ن��ك االن���ض���م���ام ك��ع��ض��و
منتسب ت��ب��ع��ا ل��ل��ق��وا ع��د المنظمة
لعمل االتحاد وهي خطوة ستعمل
على تبادل الخبرات المصرفية بين
االعضاء وتأتي بالنهاية في صالح
عمالء هذه البنوك.

وجود األجنبي سيخلق
المنافسة
وق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ف��ي بنك
البحرين والكويت جاسم زينل ان
تهافت البنوك االجنبية الفتتاح
ف����روع ل��ه��ا ف���ي ال���س���وق ال��ك��وي��ت��ي
سيخلق منافسة بين المصارف
ال��م��ح��ل��ي��ة وال���خ���ارج���ي���ة ع��ل��ى حد
س������واء ك���م���ا ان���ه���ا س���ت���وف���ر ف���رص
عمل للكويتيين وتخفض التكلفة
على الشركات واالف���راد ويساعد

«جبلة» و «بوبيان» القابضتان شريكان مناصفة في مشروع الشعيبة الصناعية السعودية
عيسى الحمصي

على توفير ال��خ��دم��ات المبتكرة.
واض���اف زينل ان الكويت مهيأة
اك���ث���ر م���ن اي دول�����ة ف���ي المنطقة
لتكون مركزا ماليا وتجاريا ولكن
مشروعات القوانين المعطلة في
م��ج��ل��س االم����ة م��ن��ذ اع�����وام تعطل
ه����ذا ال���ت���وج���ه .ورأى ف���ي اف��ت��ت��اح
المجال للبنوك االجنبية للدخول
في السوق الكويتي حافزا جيدا
للوصول ال��ى ه��ذا ال��ت��وج��ه .وعن
ال��م��ن��اف��س��ة ال��م��ت��وق��ع��ة ق����ال زي��ن��ل
ان ال��ب��ن��وك ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��م��ا تقدمه
م��ن خ��دم��ات متطورة واستخدام
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي اع��م��ال��ه��ا دف��ع
م��ؤس��س��ات التقييم ال��ع��ال��م��ي��ة ان
تضعها ف��ي م��رات��ب م��ت��ق��دم��ة ،ما
ي��ؤه��ل��ه��ا ال���ى ال��م��ن��اف��س��ة م��ن دون
خ���وف ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ستكون
المنافسة جيدة.

العالم مفتوح للمنافسة
وقال رئيس مجلس اإلدارة في
ش��ر ك��ة م��ج��م��و ع��ة االوراق المالية
علي الموسى ان العالم االن مفتوح
للمنافسة وطالما ارتضت البنوك
الكويتية المنافسة لنفسها خارج
ا ل��ب�لاد فعليها ان تقبل المنافسة
داخ���ل���ه���ا م���ن ال���ب���ن���وك االخ������رى الن
عصر الحماية للخدمات المالية
انتهى .و قال الموسى إن الموافقة
المبدئية ا ل��ت��ي حصل عليها بنك
الدوحة الفتتاح فرع له في الكويت
ت���وج���ه م���ع���روف وم��ع��ل��ن ل��ل��ك��وي��ت
كما ان الخطوة جزء من التزامات
دولية على الكويت ،ومنها ما هو
دا خ���ل المنظومة الخليجية و ف��ق
ال���ق���رارات االخ���ي���رة ال��ت��ي اتخذتها
دول مجلس ا ل��ت��ع��اون الخليجي.

اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية
يكشف عن استراتيجيته الجديدة
كشف المدير العام التحاد مكاتب
السفر والسياحة الكويتية مجدي
أب�����و ع���م���ر أن ه���ن���اك اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
جديدة لالتحاد تعمل على تنظيم
وت�����ط�����وي�����ر س���������وق ال�����س�����ي�����اح�����ة ف���ي
الكويت وإع��داد البرامج التعريفية
والتثقيفية والسعي لتكثيف العمل
ع��ل��ى زي������ادة وت��ن��ظ��ي��م ال��م��ؤت��م��رات
وال���م���ع���ارض ون��ق��ل��ه��ا ع��ب��ر وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام على ان��واع��ه��ا ،م��ش��ددا على
ض��������رورة ال���س���ع���ي ب���ش���ك���ل ج��م��اع��ي
لتطوير عجلة السياحة م��ن خالل
ال��وس��ائ��ل ال��م��ت��اح��ة ح��ي��ث إن���ه يعد
م��ن األه���داف المشتركة بين اتحاد
مكاتب السفر والسياحة الكويتي
وك����ل م���ن م��ك��ات��ب ال��س��ف��ر وش���رك���ات
الطيـران .وق��ال اب��و عمر أن السوق
الكويتي سيسهم بشكل كبير في
ت��ح��ق��ي��ق أف��ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��رج��وة
وخاصة بإيجاد العديد من فرص
العمل الواعدة للباحثين عن التحدي
والعمل في القطاع الخاص من خالل
ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��ه��ات
ال��رس��م��ي��ة ذات ال���ص���ل���ة ،م���ؤك���دا ان
االتحاد سيعمل على إع��داد دراسة
واف��ي��ة ب��س��وق ال��ك��وي��ت باالستعانة
بمتخصصين في هذا المجال.
وأوض����ح أن االت��ح��اد ب���ات يلعب

دورا ك����ب����ي����را ف������ي ا ل����س����ع����ي ل���د ع���م
ج���م���ي���ع ال����م����ش����اري����ع ال����ت����ي ت��خ��ص
س������وق ال���س���ي���اح���ة وال����س����ف����ر وال���ت���ي
ت���ض���م���ن ت����ط����وره����ا وت���ق���دم���ه���ا ك��م��ا
يسعى االت��ح��اد حاليا ليشارك في
ال���م���ؤت���م���رات ال��س��ي��اح��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة
وخاصة المؤتمرات التي تعقد في
ك��ل م��ن برلين ول��ن��دن ودب��ـ��ي للعام
 2008ل��م��ا ل��ه��ا م���ن ان��ع��ك��اس كبير
واي��ج��اب��ي على ال��وج��ود ب��األس��واق

ال���ع���ال���م���ي���ة وع����ق����د ت���ح���ال���ف���ات ع��ل��ى
مستوى رفيع ،كما أن آخر مشاركة
ل���ن���ا ك����ان����ت ف����ي اس����ب����وع ال���ص���داق���ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة وال�������ذي ع��ق��د
أخ��ي��را بمملكة ال��م��غ��رب ب��ال��ت��ع��اون
مع شركة سكاي لتنظيم المعارض
وال���م���ؤت���م���رات ،وب���ات���ت ال��ع��دي��د من
الجهات الرسمية الخارجية تدعو
االت����ح����اد ل��ل��م��ش��ارك��ة وال���ع���م���ل على
تنظيم و ع��ق��د مثل تلك المؤتمرات

السوق االماراتي الذي يتمتع بفرص
اعمال ضخمة في مجال االنشاءات.
وق���ال ال��ح��اج ح��س��ن «تعتبر ه��ذه
ال��ش��راك��ة دل��ي�لا واض��ح��ا ع��ل��ى ق��درة
شركات قطاع االستثمار في الشركات
الخاصة كإثمار كابيتال على اضافة
قيمة لشريك مثل مجموعة مشرف
عبر المساهمة في توسعة أعمالها
من خ�لال عمليات االستحواذ على
أص���ول ش��رك��ات وت��ع��زي��ز حضورها
في األس��واق الرئيسية في الكويت،
االمارات وقطر».
وت��م��ه��د ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة ال��ط��ري��ق
ل���ت���زوي���د ش���رك���ة «م����ش����رف ل��ل��ت��ج��ارة
والمقاوالت» بخبرات إدارية مرموقة

س���ت���س���اع���ده���ا ع���ل���ى اي�����ج�����اد ف���رص
استثمارية مبتكرة وتوسعة اعمالها
ف��ي األس����واق الرئيسية ب��م��ا يحقق
أهدافها االستراتيجية.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق����ال ف��ه��د ال������وزان ان
شركة «مشرف للتجارة والمقاوالت»
حققت العام الماضي حضورا مميزا
ف��ي منطقة ال��خ��ل��ي��ج ،ح��ي��ث وسعت
ن��ط��اق اع��م��ال��ه��ا لتشمل االن���ش���اء ات
والدعمات البحرية ،الحفر والهدم
والنفط وال��غ��از ،ووج��دن��ا ان الوقت
ب���ات م�لائ��م��ا ل�لان��ت��ق��ال ال���ى مرحلة
ج������دي������دة ف������ي اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ن��م��و
أعمالنا».

زيادة رأسمال
«الضيافة األهلية
العقارية» إلى 40
مليون دينار لتنفيذ
المشروع

«الزامل الدولية العقارية» تستحوذ على قطعة أرض
اضافية في مشروع العرين التطويري بالبحرين
يعتبر مشروع العرين التطويري
من أهم مشاريع البنية التحتية التي
تقام في مملكة البحرين وتهدف
إلى تقديم مزيج من السياحة
الصحية والعائلية ويمتد على
مساحة مليوني متر مربع بتكلفة
تفوق  1.3مليار دوالر أمريكي

«إثمار كابيتال» اإلماراتية تستثمر
في «مشرف للتجارة والمقاوالت»
أتمت شركة «اثمار كابيتال» عملية
االس���ت���ح���واذ ع��ل��ى اس���ه���م االك��ت��ت��اب
كافة لزيادة رأسمال شركة «مشرف
للتجارة وال��م��ق��اوالت» وع��دده��ا 30
مليون سهم بنحو  355مليون درهم
اماراتي  97مليون دوالر.
وك�����ان�����ت «اث������م������ار ك����اب����ي����ت����ال» ق��د
اس����ت����ح����وذت ع���ل���ى أس����ه����م «م���ش���رف
ل���ل���ت���ج���ارة وال�����م�����ق�����اوالت» ب��م��وج��ب
اتفاقية بين شركة «غلف كونسورتيم
 ،»2التابعة لـ «اثمار كابيتال» وشركة
«مشرف للتجارة والمقاوالت».
وتتيح عملية اال ك��ت��ت��اب لشركة،
مشرف للتجارة والمقاوالت ،توسعة
اع���م���ال���ه���ا وت���ع���زي���ز ح���ض���وره���ا ف��ي

واضاف الموسى ان الكويت احدى
الدول المؤسسة لمنظمة التجارة
العالمية فكان عليها االلتزام ايضا
ب��ف��ت��ح ال��م��ج��ال ل��ل��خ��دم��ات المالية
للمنافسة العالمية و ل���ذا خرجت
الكويت بقانون يفسح المجال لفتح
ف��روع للبنوك االجنبية في البالد
النها تحترم التزاماتها.
(كونا)

أك��د رئيس مجلس ادارة شركة صناعات بوبيان الدولية
القابضة معن الرشيد ان مجلس ادارة شركة الضيافة التي
تم تأسيسها لتنفيذ مشروع منطقة الشعيبة الصناعية في
المملكة العربية ا ل��س��ع��ود ي��ة ق��د ق��رر عقد اجتماعه االول في
غضون العشرة ايام المقبلة.
وق���ال ال��رش��ي��د ف��ي ت��ص��ري��ح خ���اص ل��ـ « ال��ج��ري��دة» ان شركة
الضيافة ،اسست شراكة بين شركة جبلة القابضة مناصفة مع
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة.
ولفت إل��ى زي���ادة رأس��م��ال «الضيافة األهلية العقارية» إلى
 40مليون دينار كويتي لتنفيذ المشروع ،ال��ذي يعتبر ثالث
أكبر مدينة صناعية في المملكة ،بتكلفة إجمالية بلغت نحو
 3م��ل��ي��ارات ري����ال س���ع���ودي ،أي م��ا ي��ع��ادل  240م��ل��ي��ون دي��ن��ار
كويتي.
وبين أن نحو  2800رخصة صناعية ستستفيد من المشروع،
مشيرا إلى أن نحو  1000رخصة صناعية تنتظر تخصيص
أراض في المنطقة ،وإل��ى أن «الشعيبة الصناعية» السعودية
تعتبر قريبة من أكبر مصدر للطاقة على مستوى العالم ،عالوة
على قربها من البحر من أحد جوانبها الذي ُي َتوقع إنشاء ميناء
على أحد اطرافه.

في دولة الكويت لما لمشاركته من
أهمية في تطوير هذا القطاع المهم
لما يمتلكه من خبرة طويلة وعريقة
دامت أكثر من  36عام.

أع���ل���ن���ت ش���رك���ة ال�����زام�����ل ال���دول���ي���ة
ال��ع��ق��اري��ة ن��ي��ت��ه��ا االس���ت���ح���واذ على
قطعة أرض تبلغ مساحتها  23ألف
م��ت��ر م��رب��ع ض��م��ن م���ش���روع ال��ع��ري��ن
التطويري.
و جاء هذا اإلعالن خالل التوقيع
على مذكرة تفاهم بين شركة الزامل
ال��دول��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة وش��رك��ة ال��ع��ري��ن
ال���ق���اب���ض���ة .ح���ي���ث ب���ال���ت���وق���ي���ع ع��ل��ى
االتفاقية كل من زياد محمد الزامل
ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة ال��زام��ل
الدولية العقارية والمهندس وليد
صفي المدير ال��ع��ام لشركة العرين
القابضة.
وك����ان����ت ش���رك���ة ال����زام����ل ال���دول���ي���ة
ال���ع���ق���اري���ة أع��ل��ن��ت ف���ي وق����ت س��اب��ق

م���ن ه����ذا ال���ع���ام ع���ن ن��ي��ت��ه��ا ت��ط��وي��ر
مستشفى ومركز تأهيل دولي يضم
م��ك��ون��ات س��ك��ن��ي��ة وف��ن��دق��ي��ة ف��اخ��رة
ض��م��ن م��ش��روع ال��ع��ري��ن ال��ت��ط��وي��ري
وذل����ك ب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ف��وق ال����ـ  85م��ل��ي��ون
دوالر امريكي ،على مساحة  63ألف
متر مربع.
وأع������������رب زي��������اد م���ح���م���د ال����زام����ل
ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة ال��زام��ل
الدولية العقارية عن بالغ سعادته
ب��ت��ط��ور ع�لاق��ة ال��ث��ق��ة ال��م��ت��ب��ادل��ة مع
ش��رك��ة وم���ش���روع ال��ع��ري��ن م��ؤك��دا أن
ال����م����ش����روع ي���ش���ك���ل ب��م��ج��م��ل��ه ف��ك��رة
م��ب��ت��ك��رة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ن���م���وذج عمل
ي��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ط���وي���ل األم�����د.
م��ؤ ك��دا أن مملكة ا ل��ب��ح��ر ي��ن تتمتع
بمناخ استثماري مستقر و ج��اذب
لالستثمارات األجنبية مشيرا الى
أن ش��رك��ة ال��زام��ل ال��دول��ي��ة العقارية
تنفذ العديد من المشاريع العقارية
بمملكة البحرين.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��م��ه��ن��دس وليد
صفي المدير ال��ع��ام لشركة العرين
ال��ق��اب��ض��ة «إن ع�ل�اق���ة ال��ب��ح��ري��ن مع
ال��ك��وي��ت ض��ارب��ة ج���ذوره���ا م��ن زم��ن
ب���ع���ي���د ،وه�����ي ل��ي��س��ت م���ج���رد ع�لاق��ة
عادية بل أق��وى وأمتن ما يمكن أن

ممثلو الزامل والعرين خالل التوقيع على االتفاقية

ت���ك���ون ب���ه ال����رواب����ط ب��ي��ن ال��ش��ع��وب،
ف��ب��اإلض��اف��ة إل���ى تميز ال��ع�لاق��ة بين
قيادتي البلدين ف��إن ك�لا الشعبين
ت��رب��ط��ه��م��ا ع�لاق��ة ال��ن��س��ب وال��م��ح��ب��ة
واألخ����وة ه���ذا ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ع�لاق��ات
ال���ت���ج���اري���ة واالق����ت����ص����ادي����ة .ول��ي��س
بغريب أن تكون تفوق االستثمارات
الكويتية  %50في مشروع العرين ،ال
بل إننا نتوقع أن ترتفع هذه النسبة

في القريب العاجل».
ك����ان����ت ش����رك����ة ال������زام������ل ال���دول���ي���ة
العقارية أعلنت في وقت سابق من
هذا العام عن نيتها تطوير مستشفى
ومركز تأهيل دولي

ً
موانئ دبي العالمية تدخل تحالفا لتشغيل محطات حاويات بهولندا باستثمار  1.2مليار دوالر
دبي  -
اعلنت «م��وان��ئ دب��ي العالمية»
التابعة لحكومة دب��ي انها وقعت
م��ع ارب����ع ش��رك��ات ب��ح��ري��ة عالمية
أخ���رى ه��ي «ميتسوي أو إس كيه
الي����ن����ز» و«ه�����ي�����ون�����داي م��ي��رج��ان��ت
م��اري��ن» و«ن��ب��ت��ون أوري��ن��ت الي��ن��ز»
و«س����ي أم إي����ه س���ي ج���ي أم» ع��ق��دا
قيمته  900مليون يورو ( 1.2مليار
دوالر) م��ن أج��ل تجهيز وتشغيل
أول محطة ح���اوي���ات ف��ي م��ش��روع
«ماسفالكتي  »2في ميناء روتردام
الهولندي.
وكان التحالف المذكور أعلن في
 12يوليو ال��م��اض��ي أن��ه ف��از بعقد
ت��ش��غ��ي��ل أول م��ح��ط��ة ف���ي م��ش��روع

ماسفالكتي  2في ميناء روت��ردام
حيث سيتم بناء محطة حاويات
تبلغ طاقتها التشغيلية السنوية
نحو  4ماليين حاوية نمطية.
وس����ي����ك����ون ل���ل���م���ح���ط���ة رص���ي���ف
ب��ح��ري ب��ط��ول  1900م��ت��ر وبعمق
 20مترا باإلضافة الى رصيف آخر
بطول  550مترا مخصص للشحن
ال����داخ����ل����ي ورس�������و س���ف���ن اإلم�������داد
وم���ح���ط���ة ن���ق���ل ب���ال���س���ك���ك ال���ح���دي���د
تربطها بـ «بيتوفيروت» ،وسوف
تخضع عملية تشغيل تلك المحطة
لمراحل ع��دة قبل أن تبدأ بالعمل
نهائيا في العام .2013
واع���ت���ب���ر ه���ان���ز م��ي��ت��ن��ز ال��م��دي��ر
التنفيذي لسلطة ميناء رو ت���ردام
أن مشروع ماسفالكتي  2الجديد

س��وف يشكل موقعا استراتيجيا
ع��ال��م��ي��ا ي��ت��م��ت��ع ب���ك���ل م���واص���ف���ات
الجودة العالية ،خصوصا أن بناء
مثل هذه المحطات البحرية أصبح
أمرا نادرا في أوروبا وسوف يزداد
أه��م��ي��ة ون�����درة ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود
المقبلة.
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه ،ق���������ال ج������م������ال ب���ن
ث��ن��ي��ة ن���ائ���ب رئ���ي���س م����وان����ئ دب���ي
ف��ي ب��ي��ان»ان��ن��ا نتطلع إل���ى العمل
والتعاون مع شركائنا في التحالف
وميناء روت��ردام لبناء محطة ذات
طراز عالمي».

اقتصاد
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ميريل لينش :النفط يشهد تحوالت جديدة
في ظل ارتفاع الطلب العالمي

سلة أخبار

بورصات

«رويال بنك أوف اسكوتلند»
يقترب من شراء «إيه .بي .إن .امرو»

بنية األسعار األساسية تغيرت وقرارات «أوبك» لم تعد ترضي األسواق
الكويت  -
أكد تقرير ميرلينش ،الذي تلقته
«الجريدة» أمس ان اسواق النفط
العالمية شهدت تحوالت جديدة،
وقال التقرير ان السوق لم يشهد
ت��ح��دي��ات ك��ال��ت��ي يعيشها ال��ي��وم
مبينا ان الطلب العالمي القوي
وان��خ��ف��اض االن���ت���اج ف���ي ال��ب��ل��دان
ال��ت��ي ه��ي خ����ارج «أوب�����ك» ونقص
ان��ت��اج ب��ل��دان «أوب����ك» دف��ع أسعار
خام غرب تكساس الوسيط الى ان
ترتفع  %30منذ يناير الماضي،
فبنية أسعار العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس تشير الى اننا في
وس���ط أش���د األس����واق ض��ي��ق ً��ا منذ
حرب العراق .هذه الحالة أجبرت
ً
قرارا بزيادة
«أوبك» على ان تأخذ
االنتاج .وفي الواقع شهدت بنية
ً
ً
دراماتيكيا
تحوال
أسعار التسليم
ف��أخ��ذ س���وق ال��ن��ف��ط ي��دف��ع ع�لاوة
ل��ل��ت��س��ل��ي��م ال����ف����وري ب����دل م���ن دف��ع
العالوة للتخزين.
ويشير التقرير الى انه كان علينا
ان نراجع توقعاتنا لمتوسط سعر
خام غربي تكساس الوسيط وسعر
ً
دوالرا
ب ِ����ر ن����ت ور ف����ع����ه ا ل�����ى 73،50
ل��ل��ب��رم��ي��ل ،وف����ي اع���ت���ق���ادن���ا اآلن ان
ثمة أخ��ط ً
��ارا ارتفاعية مهمة يمكن
ان تؤثر في تكهناتنا في ما يعود
ال���ى ال��ف��ص��ل ال���راب���ع م���ن ع���ام 2007
و.2008
وم���م���ا ال ش����ك ف���ي���ه ان ت��خ��ف��ي��ض
«أوب���ك» الدراماتيكي الن��ت��اج النفط
ال���ذي ح��ص��ل ف��ي ال��ف��ص��ل ال��راب��ع من
 2006ك��ان العامل المفتاح للضيق
في سوق النفط العالمي .لكن مشاكل
انتاج الخام في المشاريع الجديدة
وتلك الفاعلة ف��ي أج���زاء ع��دي��دة من
العالم راحت تحد من االمدادات.
ً
أوال ،ان ان���ت���اج ال���ب���ل���دان خ���ارج
«أوبك» من المصادر الجديدة فشلت
ف���ي ان ت���رض���ي ت��وق��ع��ات��ن��ا بسبب
ت���أخ���ر ال���م���ش���اري���ع وغ���ي���ر ذل�����ك م��ن
ً
ثانيا ،ثمة مشاكل تساوي
العوامل.
ف���ي م��ج��م��وع ن��ت��ائ��ج��ه��ا  500أل��ف
ً
يوميا راحت تتضاعف خالل
برميل
األشهر االربعة الماضية ،متسببة
ف��ي خ��س��ائ��ر ج��م��ة خ�ل�ال ال��ن��ق��ل من

مؤشر أبو ظبي
3.429.58
كان عليه في العام الماضي .ثم ان
ال��م��خ��زون ف��ي ال��والي��ات المتحدة
ق���د ان��خ��ف��ض ب��س��رع��ة ف���ي األش��ه��ر
الماضية.

مشاكل اإلنتاج حول العالم

«أ .ف .ب»
بحر ال��ش��م��ال ونيجيريا وأالس��ك��ا
والمكسيك .كل ه��ذه العوامل غير
المرتقبة أدت الى نقص في إمدادات
البلدان غير األعضاء الى مستويات
ً
يوميا
تزيد على  352أل��ف برميل
ع���ن م��س��ت��وي��ات ال��ف��ت��رة ذات���ه���ا في
العام الماضي.

مستويات مخزون النفط
الخام أدنى مما كانت عليه
منذ عام
ازدادت ال��م��راك��ز ال��ت��ي يملكها

المضاربون في األشهر األخيرة،
غ�����ي�����ر ان ح������رك������ة االم���������ت���������داد ف���ي
االستحقاقات كانت تحركها في
األغ��ل��ب االس���اس���ي���ات .ف��ال��م��خ��زون
ف��ي مناطق االستهالك الرئيسية
ف������ي أوروب��������������ا وآس������ي������ا ان���خ���ف���ض
بسبب الطلب القوي واالمتدادات
المتضائلة .فعلى سبيل المثال،
ح���ص���ل ت ٍّ
������دن ف����ي م����خ����زون ال��ن��ف��ط
الخام في أورب��ا األشهر االخيرة،
وه����ذا ال���م���خ���زون ال ي��ت��ج��اوز اآلن
م���س���ت���وي���ات ع�����ام  ،2005ك���م���ا ان
المخزون في آسيا هو أدن��ى مما

وك��ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��خ��ف��ي��ض «أوب������ك»
النتاجها وتخفيض انتاج البلدان
ال��ت��ي ل��ي��س��ت أع��ض��اء ف��ي��ه��ا ،تشير
تقديراتنا الى ان االنتاج العالمي
للنفط الخام قد انحسر بأكثر من
 650ألف برميل في اليوم اي بنسبة
 %0.8في  ،2007عن العام الماضي.
ً
م��ع ذل��ك ،نتوقع ازدي ً
مهما في
����ادا
ان���ت���اج ال��ب��ل��دان غ��ي��ر االع���ض���اء في
ً
يوميا
«أوبك» يبلغ مليوني برميل
بين الوقت الراهن ويناير .ويرجح
ان ت��أت��ي ال��زي��ادة م��ن ع��دة مصادر
تشمل البرازيل وكندا وكازخستان
وأزربيجان وبعض الدول االفريقية.
فإذا أضفنا هذه الزيادة الى الزيادة
التي تبلغ  500أل��ف برميل والتي
ً
أخيرا ،
أعلنتها دول «أوبك» العشر
يمكننا ان نتوقع عودة السوق الى
توازنه في األشهر الثالثة القادمة،
وعلى األخ��ص اذا فرضنا ح��دوث
ط��ق��س ع�����ادي .ل��ك��ن اذا ب ّ��ك��ر فصل
ً
قارسا يمكن ان تبقى
الشتاء وكان
أس��ع��ار التسليم ال��ف��وري أعلى من
التسليم اآلجل لعدة اشهر .وهكذا
تصبح مخاطر االرتفاع على جانب
كبير م��ن األه��م��ي��ة .ان ش��ت��اء ب ً
���اردا
يخلق مخاطر تلقي بثقلها على
األس����ع����ار وع���ل���ى ال���خ���ص���وص ف��ي
ً
متدنيا.
أوقات يكون فيها المخزون
ثم إن الزيادة التي ّ
أقرتها «أوبك» قد
تكون جاءت متأخرة لتمنع ارتفاع
األسعار.

يبقى منحنى األسعار
سوف ً
منبسطا او يظل سعر
التسليم الفوري أعلى من
البعيد حتى 2008
ن���ظ ً
���را ال����ى ض��ي��ق ال����ت����وازن بين
ال������ع������رض وال������ط������ل������ب ،ن���ع���ت���ق���د ان

م��ن��ح��ن��ي��ات ن���ف���ط غ���رب���ي ت��ك��س��اس
ال��وس��ي��ط وب���رن���ت ي��م��ك��ن ان تبقى
م��ن��ب��س��ط��ة او ي���ح���ت���ف���ظ ال��ت��س��ل��ي��م
ال����ف����وري ب���ع�ل�اوت���ه ع��ل��ى ال��ت��س��ل��ي��م
البعيد حتى  2008لثالثة أسباب:
( )1ان المخزون االميركي منخفض
وان ال��ط��اق��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة أصبحت
م��ت��واف��رة وب��ال��ت��ال��ي ت��دن��ت القيمة
ال��ه��ام��ش��ي��ة ل��ل��ت��خ��زي��ن ( )2ارت��ف��ع��ت
ط��اق��ة المصافي ،وه��و األم���ر ال��ذي
ّأدى ال������ى ان����خ����ف����اض م���س���ت���وي���ات
م���خ���زون ال��ن��ف��ط ال���خ���ام )3( .ات��س��ع
ال����ت����خ ّ����ل����ف ب����ي����ن ان������ت������اج «أوب����������ك»
واالن��س��ي��اب ال��ن��ه��ائ��ي ال���ى ال��س��وق
ف��ب��ل��غ ن��ح��و  5أش���ه���ر .وع��ل��ي��ه رغ��م
زيادة انتاج «أوبك» وما نتوقع من
ارتفاع في انتاج البلدان خارجها
من النفط ،فإن اكتمال المخزونات
في مناطق االستهالك قد يستغرق
عدة أشهر.

شتاء بارد قد يلقي
بظالله على أسعار
ثقيلة

ُ
«مايكروسوفت» تصدم بقرار محكمة الدرجة األولى األوروبية

خطا الكونسورتيوم الذي يقوده
بنك اسكوتلند الملكي أو «رويال
بنك أوف اسكوتلند»  ،خطوة
مهمة باتجاه إتمام االستحواذ على
بنك «إيه.بي.إن أمرو» الهولندي
بحصوله على موافقة وزارة المالية
الهولندية على عرضه ،بعد ان
كانت الوزارة قد قبلت الشهر
الماضي عرضًا منافسًا من بنك
«باركليز».
أعلن كونسورتيوم يقوده «رويال
بنك أوف اسكوتلند» أنه حصل على
موافقة وزارة المالية الهولندية على
ع��رض��ه لإلستحواذ على بنك «إي��ه.
بي.إن.امرو» الهولندي.
ووص������ف ال���ك���ون���س���ورت���ي���وم ه���ذه
ال���خ���ط���وة ب��ال��ه��ام��ة ب���ات���ج���اه ان��ج��از
عرض البنك لشراء «إيه.بي.إن.امرو».
ووافقت الوزارة الشهر الماضي على
عرض منافس من «باركليز» لشراء
أك��ب��ر ال��ب��ن��وك ال��ه��ول��ن��دي��ة ،وك���ان من
ً
المتوقع أن توافق أيضا على عرض
الكونسورتيوم.
وتبلغ قيمة عرض الكونسورتيوم
ال����������ذي ي����ض����م «روي��������������ال ب����ن����ك أوف
اس��ك��وت��ل��ن��د» وم��ج��م��وع��ة ال��خ��دم��ات
ال���م���ال���ي���ة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ال���ه���ول���ن���دي���ة
«ف������ورت������ي������س» وب�����ن�����ك «س������ت������ان������دار»
االسباني وأغلبه في ص��ورة نقدية
ح���وال���ي  70.1م��ل��ي��ار ي�����ورو ح��ال ً��ي��ا

بينما تبلغ قيمة ع��رض «باركليز»
ً
شقا ً
نقديا
البريطاني الذي يتضمن
ً
وش���ق���ا ب��م��ب��ادل��ة اس���ه���م ن��ح��و 57.4
مليار يورو.
وق����ال ال��ك��ون��س��ورت��ي��وم ف���ي ب��ي��ان
«إع�ل�ان ع��دم االع���ت���راض» م��ن جانب
الوزارة احتوى على شروط محددة
ومطالب وإن الكونسورتيوم على
ث���ق���ة م����ن أن�����ه س��ي��ف��ي ب���ه���ا .وت��ع��ت��زم
البنوك المشاركة تقسيم «إي��ه .بي.
إن .امرو» فيما بينها.
وبموجب الشروط التي حددتها
ال���������وزارة ي���ك���ون «روي��������ال ب���ن���ك اوف
ً
مسؤوال بشكل رئيسي
اسكوتلند»
عن تشغيل
«إي������������������ه.ب������������������ي.إن.ام������������������رو» خ���ل���ال
ال���م���رح���ل���ة اإلن���ت���ق���ال���ي���ة إل�����ى أن ي��ت��م
ن��ق��ل ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات��ه إل����ى أع��ض��اء
الكونسورتيوم.
وي��ط��ال��ب ش���رط آخ���ر ب��ض��م��ان أن
يعد «إيه.بي.إن.امرو» بعد بدء سريان
اإلع�ل�ان خطة انتقالية ف��ي غضون
ش��ه��ري��ن ت��رف��ع ب��ع��د ذل���ك إل���ى البنك
المركزي الهولندي للموافقة عليها.
ومن المقرر أن يناقش مساهمو «إيه.
بي.إن امرو» العرضين يوم الخميس
القادم في اجتماع استثنائي .وقبول
اي من العرضين سيكون أكبر عملية
استحواذ على بنك.
(امستردام/بروكسل  -رويترز)

«اياتا» تتوقع  300مليون دوالر أرباح
شركات الطيران في الشرق األوسط

تغريمها  689مليون دوالر النتهاك «منع االحتكار»
صدم قرار محكمة الدرجة األولى
في االتحاد األوروبي ،القاضي
بتغريم شركة «مايكروسوفت»،
مبلغ  689مليون دوالر اثر ادانتها
بانتهاك قوانين منع االحتكار في
اوروبا ،صدم عمالق المعلوماتية
ّ
األميركي الذي أكد قيامه بالكثير
لالمتثال لبنود المفوضية األوروبية
مع اإلقرار بوجود بعض القضايا
التي تظل بحاجة الى الحل.
أع��رب��ت ش��رك��ة «مايكروسوفت»
األم��ي��رك��ي��ة ال��ع��م�لاق��ة ع���ن صدمتها
لقرار محكمة اوروبية تغريمها 689
مليون دوالر اث��ر ادان��ت��ه��ا بإنتهاك

ق��وان��ي��ن م��ن��ع االح��ت��ك��ار ف��ي اوروب����ا.
ّ
وأك�������د ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ش���رك���ة ب����راد
سميث في بيان ان «مايكروسوفت»
سوف تدرس قرار المحكمة بعناية
وتتخذ الخطوات الضرورية لإللتزام
ب��ال��ح��ك��م األول����ي ال���ص���ادر ف��ي ال��ع��ام
 .2004واض������اف ان ال���ش���رك���ة ق��ام��ت
بالكثير لإلمتثال لبنود المفوضية
األوروب����ي����ة غ��ي��ر ان���ه اق���ر ف���ي ال��وق��ت
ذات���ه ب��وج��ود بعض القضايا التي
ت���ظ���ل ب���ح���اج���ة ال�����ى ال����ح����ل .وك���ان���ت
ال��م��ح��ك��م��ة األوروب�����ي�����ة م����ن ال���درج���ة
األولى قد ّأيدت القرار الذي اصدرته
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب�����ي�����ة ع����ام 2004
بتغريم مايكروسوفت  689مليون
دوالر بعد ادانتها بخرق بنود قانون
مكافحة االح��ت��ك��ار ف��ي اوروب����ا عبر
سعيها ا ل���ى ا ق��ص��اء منافسيها في
مجال البرمجيات الخاصة بأجهزة
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال��م��ن��ت��ج��ات المتعلقة

براد سميث

بوسائط تشغيل الصوت والصورة
فيما قالت الشركة انها كانت تحاول
حماية منتجاتها.
وأعلنت مفوضة شؤون المنافسة

في االتحاد األوروبي نيلي كرويس
ع��ن ت��وق��ع��ه��ا ان��ت��ه��اء ع��ص��ر اح��ت��ك��ار
ش������رك������ة ب�����رم�����ج�����ي�����ات ال���ك���م���ب���ي���وت���ر
األميركية العمالقة «مايكروسوفت»
لسوق البرمجيات العالمية بعد حكم
المحكمة العليا األوروب��ي��ة ضدها،
ف�����إن س�����وق ال���ب���رم���ج���ي���ات أص��ح��ب��ت
مفتوحة ولن يكون في مقدور أحد
إساءة استغالل وضعه المسيطر في
السوق بعد ذلك
وبالرغم من تأييد المحكمة لقرار
المفوضية فان أمام «مايكروسوفت»
ش��ه��ران إلستئناف الحكم ال��ص��ادر
ض�������ده�������ا ل�����������دى م�����ح�����ك�����م�����ة ال������ع������دل
األوروب���ي���ة .وبمقتضى ال��ح��ك��م ف��ان
«مايكروسوفت» سوف تكون ملزمة
بتقديم معلومات الى منافسيها عن
نظام تشغيل «ويندوز» الذي تنتجه
فضال عن القيام بطرح نسخة جديدة
م����ن ب����رام����ج «وي�����ن�����دوز» ت���ك���ون غ��ي��ر

مصحوبة بمشغل «ميديا بالير».
كذلك يرى مسؤولون في بروكسل
ح���ك���م ال��م��ح��ك��م��ة ب���أن���ه ت���أك���ي���د ع��ل��ى
سلطة االتحاد األوروبي في تطبيق
سياسته لمكافحة اال ح��ت��ك��ار وأ ن��ه
م���ن ال��م��ت��وق��ع أن ي���ك���ون ل���ه م��ع��ان��ي
ضمنية مهمة على قضايا مشابهة
ت��ت��ع��ل��ق ب��ش��رك��ات أخ����رى ف���ي م��ج��ال
تكنولوجيا ال��م��ع��ل��وم��ات .ك��م��ا ّ
تعد
شركة «مايكروسوفت» ،كبرى شركات
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ف��ي ال��ع��ال��م ،اذ تسيطر
على برامج تشغيل «ويندوز» التي
ت��ن��ت��ج��ه��ا ب��ن��س��ب��ة  %95م����ن س���وق
اج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ف���ي ال���ع���ال���م ما
ج��ع��ل��ه��ا ع���رض���ة الت����ه����ام����ات دائ���م���ة
بممارسة انشطة احتكارية.
(واشنطن  -كونا)

ارتفاع ملحوظ في موجودات مصرف لبنان
من العمالت االجنبية
أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان
المركزي أن موجوداته من العمالت
األجنبية ارتفعت في النصف األول
م���ن ش��ه��ر س��ب��ت��م��ب��ر ال��ح��ال��ي نحو
 106.93ماليين دوالر بعدما كانت
تراجعت في شهر أغسطس الذي
سبقه  81.16مليون دوالر .وكانت
هذه الموجودات ارتفعت في شهر
يوليو الماضي  298مليون دوالر
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ارت��ف��ع��ت ف��ي يونيو
الذي سبقه  33.50الماضي مليون
دوالر  .وتراجعت هذه الموجودات
ف��ي م��اي��و  224.99م��ل��ي��ون دوالر .
وأش���ار التقرير إل��ى أن م��وج��ودات
م������ص������رف ل�����ب�����ن�����ان م�������ن ال����ع����م��ل�ات
األج���ن���ب���ي���ة ارت���ف���ع���ت م����ن ن���ح���و 12
مليارا و 812مليونا وتسعة آالف
دوالر ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر الماضي
إل��ى نحو  12مليارا و 919مليونا
و 2000دوالر أي بارتفاع 106.93
مليون دوالر .وارتفعت موجودات
مصرف لبنان المركزي من العمالت
األجنبية ف��ي ال��ع��ام  2006بحدود
 1.317.720مليار دوالر رغم التوتر
السياسي الذي انعكس ً
سلبا على
السوق المالي بالطلب على الدوالر
لتصل إلى  12مليارا و 975مليون
دوالر .وك��ان��ت م��وج��ودات مصرف
ل��ب��ن��ان س��ج��ل��ت خ�ل�ال ال���ع���ام 2005
ارتفاعا بلغ 175مليون دوالر عما
كانت عليه ف��ي نهاية ال��ع��ام 2004

مؤشر
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ل���ت���ص���ل إل������ى  11م����ل����ي����ارا ون��ص��ف
ال���م���ل���ي���ار دوالر ت���ق���ري ً���ب���ا .وك���ان���ت
م��وج��ودات المصرف م��ن العمالت
األجنبية ارتفعت ع��ام  2003نحو
 6مليارات دوالر وهو ارتفاع غير
مسبوق ف��ي ع��ام واح���د ف��ي تاريخ
ال��م��ص��رف ووص���ل���ت إل���ى أك��ث��ر من

 12مليار دوالر بينها  7مليارات
ونصف المليار دوالر م��وج��ودات
ص����اف����ي����ة ل����ل����م����ص����رف .وارت����ف����ع����ت
م�������وج�������ودات م����ص����رف ل����ب����ن����ان م��ن
العمالت األجنبية من  6546مليون
ونصف المليون دوالر ف��ي نهاية
ع���ام  2002إل���ى ن��ح��و 12,322,181

مليار دوالر ف��ي نهاية ع��ام 2003
أي ب�����ارت�����ف�����اع ن����ح����و  6م����ل����ي����ارات
دوالر .ل����ك����ن ه�������ذه ا ل�����م�����و ج�����ودات
ت��راج��ع��ت ف���ي ال���ع���ام  2004لتصل
الى  11مليارا  482 .مليون دوالر.
وك��ان��ت م��وج��ودات م��ص��رف لبنان
م���ن ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة ت��راج��ع��ت

 1109 ،33مليون دوالر ع��ام 2001
ووصلت إلى  4965،9مليون دوالر.
وارتفعت موجودات مصرف لبنان
من العمالت األجنبية عام  2002من
 4965،9مليون دوالر في نهاية عام
 2001إلى  6546,5مليون دوالر في
نهاية عام  2002أي بزيادة 1580,6
م��ل��ي��ون دوالر .وك��ان��ت م��وج��ودات
مصرف لبنان المركزي من العمالت
األجنبية تراجعت عام  2000نحو
 1،674،84مليار دوالر .وق��د بلغت
ه���ذه ال���م���وج���ودات م���ع ن��ه��اي��ة ع��ام
 2000نحو 5،933،02مليارات دوالر
بينما ك��ان��ت ف��ي نهاية ع��ام 1999
ن������ح������و 7،608،88م���ل���ي���ارات دوالر .
وتشمل م��وج��ودات مصرف لبنان
من العمالت األجنبية ما يملكه من
هذه العمالت جانب ما تودعه دول
ومصارف تجارية لديه من عمالت
أجنبية( .بيروت  -يو بي أي)

59.80

12.54

مؤشر
دبي
4.190.77

14.84

مؤشر
البحرين
2.538.81

2.14

مؤشر
قطر
7.722.00
مؤشر
عمان
6.682.12

28.04

32.02

عمالت أجنبية
دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
ين ياباني

 0.281د.ك
 0.389د.ك
 0.559د.ك
 0.236د.ك
 0.002د.ك

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

 0.075د.ك
 0.076د.ك
 0.746د.ك
 0.077د.ك
 0.049د.ك

معادن
العرض

طيران االمارات هي سابع أكبر شركة طيران على مستوى العالم

قال االتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ان شركات الطيران في الشرق
االوس��ط قد تحقق أرباحا مجمعة تبلغ  300مليون دوالر في العام المقبل
بزيادة  %50عن أرباح العام الجاري بفضل نمو الطلب على السفر واضافة
مسارات جديدة .وقال االتحاد الذي يضم في عضويته  240شركة طيران إن
الطلب مستمر في النمو بوتيرة قوية في المنطقة ،إذ إن النمو االقتصادي
المرتفع يعزز حركة نقل الركاب والبضائع ،وأضاف من دون ذكر االسباب
إن االرباح المجمعة للعام الجاري قد ال تزيد على أرباح العام الماضي التي
بلغت  200مليون دوالر ،وتابع ان شركات الطيران في الشرق االوسط ضاعفت
نصيبها من سعة نقل الركاب العالمية إلى  %8في السنوات الثالث حتى عام
 2006بقيادة شركة طيران االمارات.
(رويترز)

الذهب
الفضة
البالتني

الطلب

720.60 719.80
12.94 12.89
1.306 1.301

النفط
الخام

السعر

خام دبي
$ 73.74
خام برنت
$ 76.82
االميركي الخفيف $ 80.83

وول ستريت
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دعوا تايوان تنضم إلى األمم المتحدة
لسوء الحظ ،فإن الواليات المتحدة
والقوى الكبرى األخرى تثبط همة
تايوان في سعيها إلى الحصول
على االعتراف الدولي الشرعي
بسيادتها القائمة فعليًا ،وذلك
ألن هذه القوى ال تريد إثارة
سخط جمهورية الصين الشعبية
التي تستطيع تجميد أي تحرك
مهم لألمم المتحدة بصفتها
عضوًا دائمًا في مجلس األمن.

بوب دول

بوب دول *
ستبحث األمم المتحدة في الطلب
ال��ذي تقدمت به ت��اي��وان لالنضمام
إل�����ى ع���ض���وي���ة ال��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة،
وهي في الواقع تسعى كل عام منذ
سنة  1993إل��ى االنتساب إل��ى هذه
المنظمة ،غير أن الطلب الذي تقدمت
ً
مختلفا.
به هذا العام يبدو
ً
أوال ،تستعمل هذه الدولة اسمها
الخاص «تايوان» في طلب االنضمام
ب ً
��دال من لقبها الرسمي «جمهورية
ً
ال�����ص�����ي�����ن» .ث�����ان�����ي�����ا ،ت����ت����ق����دم ب��ط��ل��ب
االن��ت��س��اب إل��ى الجمعية العمومية
لألمم المتحدة ،وهو جهاز المنظمة
الشامل ل��ل��دول األع��ض��اء كلها ،رغم
رف��ض األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون ومكتبه القانوني الطلب
الذي تقدمت به خالل هذا الصيف.
وث���ال���ث ً���ا ،ق���د ي��ت��ب��ع ال��ط��ل��ب اس��ت��ف��ت��اء
وطني حول ما إذا كان على تايوان
استعمال اسمها الخاص في طلب
االنتساب إلى األمم المتحدة ،وهي
خطة أثارت استنكار إدارة بوش.
وي�����رى م��ح��ام��و األم�����م ال��م��ت��ح��دة
أنه بما أن المنظمة قد نقلت مقعد
ال��ص��ي��ن م��ن ت��اي��ب��ي��ه إل���ى ب��ك��ي��ن ع��ام
 ،1971فعليها رفض الطلب األخير
ال�����ذي ت��ق��دم��ت ب���ه ت����اي����وان ألن ه��ذا
البلد هو في الواقع «جزء ال يتجزأ
م���ن ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ي��ن ال��ش��ع��ب��ي��ة».
غ��ي��ر أن ال��ق��ض��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي
تثيرها تايوان ملزمة ،إذ إنها تلبي
متطلبات ال��دول��ة كلها بموجب ما
ورد في القانون.
ُت��ع��د ت���اي���وان ف���ي ال���وق���ت ال��راه��ن
ً
ً
فاعال في المنظمات الدولية،
عضوا
م���ث���ل م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ج����ارة ال��ع��ال��م��ي��ة
ومنتدى التعاون االقتصادي لدول
آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) .كما
ً
ً
جزءا
يوما مقاطعة أو
أنها لم تشكل
م��ن الحكومة المحلية لجمهورية
ال��ص��ي��ن الشعبية ،وت��ح ّ��ول ت��اي��وان
ً
أخيرا إلى دولة ديموقراطية حديثة
يلغي العزم القديم ،الذي يرقى إلى
عقود مضت ،لمنح جمهورية الصين
ً
مقعدا في األمم المتحدة،
الشعبية

مع أن األمم المتحدة لم تستطع أن
ت��ظ��ه��ر أن ت���اي���وان ت��ش��ك��ل ج����زء ًا من
جمهورية الصين الشعبية كما أنها
لم تمنحها حق تمثيل تايوان.
ع����ل���اوة ع���ل���ى ذل��������ك ،ف������إن ق��ض��ي��ة
انضمام تايوان إل��ى عضوية األمم
المتحدة مسألة قوية من النواحي
ال���ق���ان���ون���ي���ة ،ف��ه��ي ال����دول����ة ال��ث��ام��ن��ة
واألربعون في العالم من حيث عدد
السكان ،واقتصادها يحتل المرتبة
السادسة عشرة على مستوى العالم،
أما ناتجها القومي اإلجمالي فيبلغ
 366م���ل���ي���ار دوالر ،ب��ي��ن��م��ا ي��ص��ل
ً
دوالرا،
نصيب الفرد منه إلى 16089
ك��م��ا أن��ه��ا م��ن ب��ي��ن أك��ب��ر ث�ل�اث دول
دائنة في العالم ،إذ تملك احتياطي
ع���م�ل�ات أج��ن��ب��ي��ة ي��ب��ل��غ  267م��ل��ي��ار
دوالر ،ل��ذل��ك ف���إن ت���اي���وان مستعدة
لتقديم مساهمة مهمة في عمليات
األم����م ال��م��ت��ح��دة واالض���ط�ل�اع ب��دور
بناء في المنظمة.
ل����س����وء ال�����ح�����ظ ،ف������إن ال�����والي�����ات
ال��م��ت��ح��دة وال��ق��وى ال��ك��ب��رى األخ���رى
تثبط همة ت��اي��وان في سعيها إلى
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى االع����ت����راف ال���دول���ي
ً
فعليا،
الشرعي بسيادتها القائمة
وذل��ك ألن هذه القوى ال تريد إثارة
سخط جمهورية الصين الشعبية
التي تستطيع تجميد أي تحرك مهم
ً
ً
دائما
عضوا
لألمم المتحدة بصفتها
في مجلس األمن ،وبما أن جمهورية
الصين الشعبية قوة عالمية ،يمكنها
التدخل في عدد كبير من المسائل
البالغة األهمية ف��ي نظر ال��والي��ات
المتحدة وأوروبا.
ا ل��ي��وم ،تستعمل بكين عظمتها
االق��ت��ص��ادي��ة الحديثة العهد لعزل
تايوان عن المنظمات الدولية ،كما
تحاول إقناع الدول األربع والعشرين
ً
دبلوماسيا
التي تعترف ب��ت��اي��وان
بتحويل عالقاتها إلى الصين ،في
ال���وق���ت ن��ف��س��ه ،ت��ج��در اإلش������ارة إل��ى
أن ال��ح��ق��وق السياسية وال��ح��ري��ات
ال��م��دن��ي��ة ال��ت��ي يحظى ب��ه��ا الشعب
في جمهورية الصين الشعبية هي
أقل من تلك القائمة في بلدان العالم،
باستثناء عدد قليل منها.

بوب ماكتير*
كلنا يعرف أن الوقت من ذهب.
عندما نكون ف��ي مرحلة الشباب،
ي��م��ل��ك م��ع��ظ��م��ن��ا وق����ت ً����ا أك���ث���ر م��م��ا
يملك من المال ،ونسعى جاهدين
إلى استبدال الوقت بالمال ،ولكن
ع����ن����دم����ا ن����ص����ل إل�������ى س�����ن م��ع��ي��ن��ة
ويصبح ال��وق��ت ال���ذي نملكه أكثر
ن�����درة وق��ي��م��ة ف���ي ن��ظ��رن��ا وال���م���ال
أكثر وفرة ،نحاول جاهدين عكس
ً
استعدادا
المقايضة ،فنصبح أكثر
وقدرة لشراء الوقت بالمال.
ي��ق ّ��در معظمنا ال��ح��اض��ر األكيد
أكثر من المستقبل غير المأمون:
وب��م��ع��ن��ى آخ�����ر ،ل��دي��ن��ا م���ا يسميه
االق���ت���ص���ادي���ون «أف���ض���ل���ي���ة زم��ن��ي��ة
إيجابية» ،بيد أن درجة األفضلية
ال�����زم�����ن�����ي�����ة اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة ت���خ���ت���ل���ف
باختالف األش��خ��اص .على سبيل
ً
تعويضا
ا ل��م��ث��ال ،يطلب بعضهم

ً
أوروبا والسفر جوا

بان كي مون

منذ بضع سنوات ،بدت الواليات
ال��م��ت��ح��دة ع���ازم���ة ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ر ه��ذا
ال��واق��ع ،فخالل الحملة االنتخابية
ال��ت��ي خاضها ب��وش ف��ي ع��ام 2000
واألش��ه��ر األول���ى م��ن والي��ت��ه ،تعهد
ه���و وف���ري���ق���ه ب���اس���ت���ح���داث س��ي��اس��ة
خارجية ال تضطلع بكين بموجبها
بدور حصري في تغليب المصالح
األميركية القومية ،في آسيا بشكل
خ��������اص .ب���ك���ل���م���ات أخ����������رى ،أرادت
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة أن ت��خ��ف��ف من
اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الشيوعي
واالعتداد به.
م�������ازال أم������ام اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة
ال���ح���ال���ي���ة ال�����وق�����ت ل��ت��ص��ح��ي��ح ه���ذا
اإلهمال ،فصديقنا الحميم وحليفنا
اآلسيوي بحاجة إلى هذا االعتراف
وال�������دع�������م ،وه�������و ي���س���ت���ح���ق���ه أي����ض ً����ا
ألن����ه ي��ك��ف��ل ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه دع��م
اهتمام الواليات المتحدة اإلقليمي
والعالمي بتعزيز الديموقراطية.
*الرئيس السابق لتكتل
األغلبية في مجلس الشيوخ
ومرشح الحزب الجمهوري
لرئاسة الجمهورية عام ،1996
ً
ً
خاصا
مستشارا
ويعمل حاليا
لشركة «ألستون أند بيرد».

الوقت من ذهب

مرتفعا ج ً
ً
��دا للتخلي عن إنفاقهم
ال������ح������ال������ي ل����م����ص����ل����ح����ة إن����ف����اق����ه����م
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي ،أم����ا ب��ع��ض��ه��م اآلخ���ر
فهم م ّ��د خ��رون بطبيعتهم ويمكن
شراؤهم بأسعار أرخص.
وفي السياق نفسه ،تتعثر هذه
ال��م��ق��اي��ض��ة ع��ن��دم��ا ت��ن��ش��أ م��س��أل��ة
حصول المرء على الروح الخامسة
ف���ي ال���راب���ع م���ن ي��ول��ي��و ،أو ال����روح
ال��راب��ع��ة ف��ي ال��خ��ام��س م��ن ي��ول��ي��و.
لعل معظم األميركيين سيختارون
ال�������روح ال���خ���ام���س���ة ف����ي ال����راب����ع م��ن
ي����ول����ي����و ،أم������ا م���ع���ظ���م ال��ص��ي��ن��ي��ي��ن
ف���ي���خ���ت���ارون ال��������روح ال����راب����ع����ة ف��ي
الخامس من يوليو .وبمعنى آخر،
فإن معدالت أسعار الفائدة ستكون
أعلى في الواليات المتحدة مما هي
عليه في الصين ،أو على األقل في
الرابع من يوليو.
ت��ش��ي��ر م��ج��م��وع��ة م���ت���وازن���ة من
أسعار الفائدة إلى أن هذه األسعار

تعليق

تايوان مستعدة
لتقديم مساهمة مهمة
في عمليات األمم
المتحدة واالضطالع
بدور بناء في المنظمة

بعكس االعتقاد الشائع ،يؤمن األوروبيون باألحادية
عندما تكون مناسبة ألهدافهم ،حتى أنهم يملكون عبارة
خاصة للتعبير عنها ،وهي «بديل عن اتفاق مشترك»،
َّ
الملطفة تبدو ماكرة ،فانتظروا
وإن كانت هذه العبارة
حتى تكتشفوا السبب الذي يدعو االتحاد األوروبي إلى
استعمالها خ�لال األسبوعين القادمين في االجتماع
ال��ذي ستعقده المنظمة ال��دول��ي��ة للطيران المدني في
مونتريال (كندا).
ف��ي ال��واق��ع ،تخطط أوروب����ا لضم ال��خ��ط��وط الجوية
إلى نظام الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
(االت��ج��ار ف��ي االن��ب��ع��اث��ات) التابع لها .وبمقتضى هذا
النظامُ ،يسمح للشركات بأن تنبعث عنها كمية معينة
من ثاني أكسيد الكربون ،وإن تخطت هذا الحد ،فعليها
شراء رخص أخرى من شركات قلصت إنتاجها من غاز
ث��ان��ي أكسيد ال��ك��رب��ون ،وم��ن المفترض أن ي��ك��ون ثمن
ً
مرتفعا بما يكفي لتشجيع الشركات على
هذه الرخص
خفض انبعاثاتها من الغازات الضارة.
ُ
ستجبر الخطوط الجوية التابعة ل��ل��دول األعضاء
في االت��ح��اد األوروب���ي على االنضمام إل��ى ه��ذا النظام
ع����ام  ،2011ل��ك��ن ب��روك��س��ي��ل ت��س��ع��ى أي���ض ً���ا إل����ى ف��رض
تطبيقه على أي ط��ائ��رة تحط أو تقلع م��ن إح��دى دول
أيا كانت جنسيتها -وذلك ً
االتحاد األوروبيً -
بدءا من
عام  .2012وستؤثر هذه الخطوة بصورة رئيسية على
الرحالت العابرة للقارات ،كما أنها تشير إلى أن االتحاد
األوروبي سيعمد إلى مطالبة شركات الخطوط الجوية
ب��ش��راء رخ��ص الن��ب��ع��اث��ات ث��ان��ي أكسيد ال��ك��رب��ون التي
تصدر عن طائراتها في المجال الجوي الخاص بالدول
ً
أيضا.
األخرى
ً
تحديدا ،لجأ
وبسبب هذا النوع من مشاكل السيادة
«بروتوكول كيوتو» إل��ى إسناد مسؤولية االتجار في
االنبعاثات المتعلقة بشركات ال��ط��ي��ران إل��ى المنظمة
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��ي��ران ال���م���دن���ي ،وه����ي ج���ه���از ت���اب���ع ل�لأم��م
المتحدة .غير أن االتحاد األوروب���ي ال يريد أن ينتظر
حتى ت��واف��ق سائر ب��ل��دان العالم على كيفية التعاطي
مع مسألة ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الطائرات،
وال ي��ري��د حتى أن ي��زع��ج نفسه ب��إق��ن��اع ال���دول األخ��رى
أو ال��ت��ف��اوض ب��ش��أن ت��س��وي��ة م���ا .وم���ن ال��ج��دي��ر بالذكر
أن جميع ال��دول غير األوروب��ي��ة األع��ض��اء في المنظمة
الدولية للطيران المدني تعارض خطة االتحاد األوروبي
بصيغتها الحالية.
وم��ع ذل���ك ،ت��ؤك��د تصريحات االت��ح��اد األوروب����ي أنه
سيمضي ق��دم ً��ا ف��ي تنفيذ صيغته ال��خ��اص��ة ب��ـ «بديل
اتفاق مشترك» ،ففي مذكرة صدرت في شهر مايوّ ،أكد

م��س��ؤول��ون أوروب��ي��ون أنهم «سيبقون ال��خ��ي��ارات كلها
مفتوحة أمامهم» ما لم تتوصل المنظمة الدولية للطيران
المدني إلى قرار مقبول في نظرهم ،وبكلمات أخرى ،لن
يدع االتحاد األوروبي أحدا يقول إنه ال يحق له أن ّ
ينظم
الخطوط الجوية التابعة للدول األخرى.
ّ
وتدعي بروكسيل أن البند المعارض للتمييز الوارد
في اتفاقية شيكاغو الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران
المدني عام  1944يعني أنها ال تستطيع إرغام شركات
الخطوط الجوية األوروب��ي��ة وح��ده��ا ،وليست شركات
النقل األجنبية ،على االنضمام إلى هذا النظام العالي
ال��ك��ل��ف��ة .ب��ي��د أن ه���ذه ال��م��ع��اه��دة ت��ق��ول أي��ض ً��ا إن ال���دول
األعضاء ال تستطيع انتهاك حقوق ال��دول األخ��رى في
تنظيم الخطوط الجوية التابعة لها.
إذا ل��م ي��ن��ل االت���ح���اد األوروب�����ي ال���ج���واب ال����ذي يريد
س��م��اع��ه م���ن ال��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��ي��ران ال��م��دن��ي في
مونتريال ،فلن يستطيع ه��ذا الجهاز أن يفعل الكثير
لمنعه من ّ
جر الخطوط الجوية األجنبية إلى هذا النظام،
وكما يحدث عادة في النزاعات التجارية العالمية ،عندما
ي��رف��ض ط��رف االل��ت��زام ب��ق��رار ال يعجبه ،ي��ك��ون الملجأ
الوحيد للواليات المتحدة وال��دول األخ��رى هو اتخاذ
خطوات انتقامية ضد شركات النقل األوروبية.
في الواقع ،إن المتطرفين البيئيين يمثلون الطرف
الوحيد الذي يمكن أن يستفيد من اإلجراءات االنتقامية
ل��زي��ادة كلفة السفر ج ً
���وا وص��ع��وب��ت��ه ،ف��ه��ؤالء ي��ري��دون
العودة بعقارب الزمن إلى ما قبل عهد األخوين رايت.
وإن كانت أوروبا متفانية للتعددية كما تدعي ،فعليها
ع����دم ال��ت��دخ��ل ف���ي ش�����ؤون ش���رك���ات ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
األخرى.

منظمة التجارة ...ساحة حرب بين بكين وواشنطن
ت��ع��وض ع��ن مفاضالتنا الزمنية.
وعلى الهامش ،ان أسعار الفائدة
المذكورة ّ
تعوض أكثر المدخرين
ً
������رددا ع���ن ت��أخ��ره��م ف���ي اإلن���ف���اق.
ت
وب���أس���ع���ار ال���ف���ائ���دة ت���ل���ك ،يحصل
ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ت��ع��وي��ض أك��ب��ر من
الالزم ،في حين ال يحصل البعض
اآلخ����ر ع��ل��ى ال��ت��ع��وي��ض ال��م��ن��اس��ب
الذي ّ
يمكنهم من االدخار .ومما ال
شك فيه أن أسعار الفائدة المتوازنة
ستتبدل م��ع ت��ب��دل ال���ظ���روف ،لكن
األنباء السيئة التي تلوح في األفق-
م��م��ا يعني ال��م��زي��د م��ن الضبابية
في المستقبل -ستتسبب بارتفاع
أسعار الفائدة المتوازنة.
ال يعني ه��ذا أن أسعار الفائدة
هي العنصر األساسي الذي يحدد
االدخار ،أو حتى أهم هذه العناصر:
قد يكون الدخل أكثر أهمية منها،
لكننا نفترض أن الدخل والعوامل
األخ����رى ذات ال��ص��ل��ة تبقى ثابتة،

بينما نركز على أسعار الفائدة.
ومن الجدير بالذكر أن المستقبل
ً
كثيرا في اآلونة األخيرة،
قد تغير
فقد انتقلنا فجأة من رؤي��ة سوية
ومعتدلة للمستقبل إلى رؤية أكثر
ضبابية .أفضت الرؤية المعتدلة
إل�����ى أس����ع����ار ل���ل���ف���ائ���دة م��ن��خ��ف��ض��ة
ً
عموما ،مع اختالف بسيط يعكس
ال�����ظ�����روف وال���ن���ت���ائ���ج ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،
وب��م��ع��ن��ى آخ������ر ،ك���ان���ت ال���ه���وام���ش
بسيطة ،وبكلمة «ه��وام��ش» نعني
ال���ف���روق���ات ب��ي��ن ال���دي���ن ال��ح��ك��وم��ي
وال��دي��ن ال��خ��اص ،وال��ف��روق��ات التي
واجهها دائنو القطاع الخاص في
مختلف الظروف.
لعل الهوامش كانت منخفضة
ً
جدا في ما مضى ،برغم أنها عادت
بفائدة كبيرة على كثير من الناس.
واآلن قد ينتهي بها المطاف إلى
معدالت بالغة االرتفاع ،مما يتسبب
بألم كبير لم يكن له من داع ،لكنها
س���ت���س���ت���ق���ر ع���م���ا ق����ري����ب وت��ع��ك��س
نظرتنا المشتركة إ ل��ى المستقبل
ً
قدما .ليست
ورغبتنا في المضي
األس��واق مثالية ،لكنها أفضل من
البدائل األخرى.
*رئيس سابق لفرع البنك
المركزي األميركي في داالس
ً
أستاذا في المركز الوطني
ويعمل
لتحليل السياسات

أندرو باتسون
����دادا ج���دي ً
ُت���ب���دي ال��ص��ي��ن اس����ت����ع ً
���دا
ل����ل����دف����اع ب����ش����راس����ة ع������ن م���ص���ال���ح���ه���ا
ب��ص��ف��ت��ه��ا ال���م���ص ّ���در ال��ع��ال��م��ي األك���ب���ر،
متقدمة بشكوى ف��ي منظمة التجارة
ال��ع��ال��م��ي��ة ،متحدية ب��ذل��ك السياسات
التجارية األميركية.
يتمحور الخالف بشأن العقوبات
ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي ف��رض��ت��ه��ا ال���والي���ات
المتحدة في شهر مارس على السوق
ال����م����ح����دود ن��س��ب��ي ً��ا ل���ن���وع م����ن ال�����ورق
ال���م���ص���ق���ول ع����ال����ي ال������ج������ودة ،وال������ذي
ُيستخدم في المجالت والكتب الفنية.
ل��ك��ن��ه��ا ق���د ت���ؤث���ر ع��ل��ى ال��م��ص ّ��دري��ن
ال��ص��ي��ن��ي��ي��ن ع���ل���ى ن���ط���اق واس�������ع ،ألن
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ب ّ��دل��ت اإلج�����راءات
ً
عاما ومنحت
التي اتبعتها طوال 23
ً
هامشا أكبر للحركة
الشركات األميركية
ك��ي تتمكن م��ن حماية مصالحها من
الواردات الصينية.
وال شك في أن هذه الشكوى فائفة
األه��م��ي��ة ،ألن ه���ذه ه��ي ال��م��رة الثانية
ً
رسميا إلى آلية
التي تلجأ فيها الصين
ح��ل ال��خ�لاف��ات وال��ت��س��وي��ة ف��ي منظمة
ال��ت��ج��ارة ال��ع��ال��م��ي��ة ،م��ن��ذ أن انضمت
إلى هذه المجموعة التجارية في عام
 .2001ك��ان��ت ال��م��رة األول���ى ف��ي م��ارس
 2002ع��ن��دم��ا ل��ح��ق��ت ال��ص��ي��ن ب��رك��ب
بلدان أخرى عديدة في تحدي الرسوم
ال���ج���م���رك���ي���ة ال����ت����ي ف���رض���ه���ا ال���رئ���ي���س
األم���ي���رك���ي ج�����ورج دب��ل��ي��و ب����وش على
الواردات من الصلب.
أما في واشنطن ،حيث تدعم اآلراء
المعادية للصين حركة سياسية أشمل
ضد العولمة ،فقد تجاهلت إدارة بوش
الشكوى.
ّ
لطالما فضل مسؤولون صينيون
الحوار الخاص على المواجهة العامة،
وانتقدوا الواليات المتحدة إلثارتها
شكاوى عديدة هذه السنة ضد الصين
ف���ي م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��ال��م��ي��ة .لقد

أقل من تكلفتها.
ِّ
تصنف ال��والي��ات المتحدة الصين
ف��ي خ��ان��ة االق��ت��ص��ادات «غ��ي��ر العاملة
ب��م��ب��ادئ ال���س���وق» ،وه���ي ح��ال��ة ّ
تسهل
على الشركات المحلية الفوز بدعاوى
مكافحة اإلغراق المرفوعة ضد السلع
الصينية ،لكنها لم يسبق أن سمحت
ل���ل���ش���رك���ات ب���ال���س���ع���ي وراء ال����رس����وم
ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة ض����د ال���س���ل���ع ال��ص��ي��ن��ي��ة
وغيرها من االقتصادات التي ال تعمل
وفق مبادئ السوق.
ً
تجاريا
هل انتهى شهر العسل بين الصين وأميركا

تصاعد الضغط السياسي في الواليات
المتحدة لمنع الواردات الصينية ،وما
زاد الطين بلة هو المخاوف من األلعاب
الصينية غير اآلمنة وأغذية الحيوانات
األليفة الملوثة بالمواد الكيميائية غير
المشروعة المستوردة من الصين.
وم�������ع ت����ص����اع����د ق����ل����ق ال����م����ص ّ����دري����ن
الصينيين من منعهم من دخول السوق
األم��ي��رك��ي ،ت���رزح ال��ح��ك��وم��ة الصينية
تحت الضغط لتحدي الحواجز كلها،
على حد قول محللين.
أرس������ل م��م��ث��ل ال���ص���ي���ن ف����ي م��ن��ظ��م��ة
ً
كتابا
التجارة العالمية ،ص��ان زنيو،
أخ����ي ً
����را إل����ى ن��ظ��ي��ره األم���ي���رك���ي ،بيتر
ً
أل��ج��اي��ر ،ط��ال��ب��ا إج�����راء م���ش���اورات في
منظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��ال��م��ي��ة .ورف��ض��ت
وزارة التجارة في بكين التعقيب على
تصريحها األول��ي ال��ذي أعلن فيه عن
هذا الطلب.
ي��ت��ع��ل��ق ال���ق���رار األم���ي���رك���ي ،م��وض��ع
النزاع ،بتدابير تجارية ُتعرف بالرسوم
التعويضية .م��ن الممكن ف���رض ه��ذه
ال����رس����وم ف���ي ح����ال ت��م��ك��ن��ت ال��ش��رك��ات
ال���م���ت���ذم���رة م���ن إث���ب���ات أن م��ن��اف��س��ي��ه��ا
األجانب يحصلون على دعم مالي من
الحكومة .تختلف التدابير هنا عن نوع
ً
شيوعا م��ن اإلج����راء ات الوقائية
أكثر

ال���ت���ج���اري���ة ي���ع���رف ب����رس����وم م��ك��اف��ح��ة
اإلغراق ،التي ترمي إلى منع الشركات
األجنبية من بيع المنتجات بأسعار

ما حكايتك ...لم ًيسبق لك أن قدمت لي
أفكارا مثل هذه<
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دوليات
وزير الخارجية الفرنسي في موسكو لبحث الملف اإليراني
صحف روسية« :العد العكسي» بدأ بالنسبة إلى إيران بعد تصريحات كوشنير
في وقت وصل فيه وزير الخارجية
الفرنسي برنار كوشنير إلى موسكو
إلجراء مباحثات بشأن الملف
اإليراني ،توالت ردود الفعل
الدولية على تصريحاته بشأن
الحرب مع إيران.

روسيا :أي تدخل
عسكري أميركي
محتمل في إيران
ً
سيكون خطأ سياسيا

باريس  -جورج ساسين
وص��ل وزي��ر الخارجية الفرنسي
ب��رن��ار كوشنير م�س��اء االث�ن�ي��ن ال��ى
موسكو ف��ي زي ��ارة تستمر يومين،
ف � ��ي خ� �ض ��م ال� � �ج � ��دل ال� � � ��ذي اث� ��ارت� ��ه
تصريحاته ب�ش��أن م�خ��اط��ر نشوب
حرب مع ايران.
وال �ت �ق��ى ك��وش �ن �ي��ر م �س ��اء رج ��ال
اعمال فرنسيين ،على ما افاد القسم
ال�ص�ح�ف��ي ف ��ي ال �س �ف��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة
ف��ي م��وس �ك��و .وت��أت��ي ه ��ذه ال��زي��ارة
غ� ��داة ت �ص��ري �ح��ات ك��وش�ن�ي��ر ب�ش��أن
مخاطر نشوب حرب مع ايران بسبب
برنامجها النووي.
وي� �ن� �ت� �ظ ��ر ان ي �ب �ح ��ث ك��وش �ن �ي��ر
والفروف مسألة تبني مجلس االمن
الدولي قرارا جديدا يعزز العقوبات
المفروضة على ايران ،لحملها على
تعليق انشطتها الحساسة ،خاصة
تخصيب اليورانيوم.
وفي هذا االطار ،علمت «الجريدة»
ان ب��رن��ار ك��وش�ن�ي��ر ب�ح��ث م��وض��وع
ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى اي� ��ران خ�ل�ال عشاء
ف � ��ي ال � �س� ��اب� ��ع م � ��ن س �ب �ت �م �ب ��ر ،ض��م
نحو  40رئيسا لكبريات الشركات
الفرنسية.

نجاد يرد على كوشنير
من ناحيته ،اكد الرئيس االيراني
محمود اح�م��دي نجاد ان��ه ال ينظر
«ب� �ج ��دي ��ة ال � ��ى ت� �ص ��ري� �ح ��ات» وزي� ��ر
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير،

ال� ��ذي ح ��ذر م��ن ن �ش��وب «ح � ��رب» مع
اي � ��ران ف��ي ح ��ال ل ��م ت ��أت ال�ع�ق��وب��ات
ال� �م� �ف ��روض ��ة ع� �ل ��ى ب ��رن ��ام ��ج اي � ��ران
النووي بنتيجة.
وقال احمدي نجاد للصحافيين
بعد القاء كلمة في البرلمان «اننا ال
ننظر الى هذه التصريحات بجدية.
ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات االع�لام �ي��ة مختلفة عن
المواقف الحقيقية».
وه ��ذا اول رد ف�ع��ل علني يصدر
عن الرئيس االيراني على تحذيرات
كوشنير.
وك��ان وزي��ر الخارجية الفرنسي
دعا االحد الى «توقع االسوأ» ،محذرا
من احتمال اندالع «حرب» مع ايران
في حال استمرت في رفضها تعليق
نشاطاتها النووية الحساسة.
وطالب بفرض عقوبات اوروبية
عليها ،مشددا في الوقت نفسه على
وج ��وب «ال �ت �ف��اوض ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة»
لتجنب حيازة ايران القنبلة الذرية.
وك��ان رئيس لجنة األم��ن القومي
وال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مجلس
ال � � �ش� � ��ورى اإلي � � ��ران � � ��ي ع� �ل ��اء ال ��دي ��ن
بروجردي حذر االثنين من استمرار
المواقف «الالعقالنية» لفرنسا إزاء
ب �ل�اده ،وق ��ال ان ال�ب��رل�م��ان سيتخذ
م��وق �ف��ا ص ��ارم ��ا إذا اس �ت �م��رت ه��ذه
المواقف.

تحذير روسي
ال� � � ��ى ذل� � � � ��ك ،اع� � �ل � ��ن ن � ��ائ � ��ب وزي� � ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � � ��روس � � ��ي ال� �ك� �س� �ن ��در

ل��وس�ي��وك��وف ان اي ت��دخ��ل عسكري
ام�ي��رك��ي محتمل ف��ي اي ��ران سيكون
«خطأ سياسيا» مع نتائج «كارثية»،
وذل� � ��ك ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة ن �ش��رت �ه��ا ام��س
صحيفة «فريميا نوفوستي».
وقال لوسبوكوف ان «قصف ايران
سيكون خ�ط��وة سيئة س�ت��ؤدي الى
نتائج كارثية ومؤسفة».
واعرب عن االمل في عدم تصعيد
التوتر في ه��ذه المنطقة على االقل
قبل انتهاء قمة الدول المجاورة لبحر
قزوين التي ستعقد في  16اكتوبر
في طهران (اذربيجان وكازاخستان
وتركمانستان وروسيا وايران).
واضاف ردا على سؤال «ال اعلم ما
اذا كان االميركيون سيقصفون خالل
انعقاد قمة بحر قزوين .اعتقد انهم
سيمتنعون عن ذلك واال سيواجهون
مشاكل خطيرة».
واوضح وزير الخارجية الروسي
«نحن مقتنعون بانه لن يكون هناك
حل عسكري للمشكلة االيرانية .من
المستحيل ذلك .ومن جهة اخرى ،من
المحتم انه ليس هناك حل عسكري
للمشكلة العراقية ا ي�ض��ا .ولكن في
حال ايران كل شيء يبدو ايضا اكثر
تعقيدا».
ولم يستبعد لوسيوكوف مع ذلك
احتمال اجالء الخبراء الروس الذين
يعملون ف��ي ب�ن��اء المحطة النووية
في بوشهر.
وق ��ال اي �ض��ا «ب �م��ا ان ال��وض��ع في
اي� ��ران ص �ع��ب ،ل��دي�ن��ا خ�ط��ط الج�ل�اء
خ�ب��رائ�ن��ا .ول�ك��ن اع�ت�ق��د ان ال �ق��وة لن

ُ
مشرف يعد بالتخلي عن مهامه كقائد للجيش إذا أعيد انتخابه
وعد الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف،
ال ��ذي ت �ت��راج��ع ش�ع�ب�ي�ت��ه ،ام ��س ب��ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ق�ي��ادة
ُ
الجيش ان أعيد انتخابه رئيسا ،وهو احد الشروط
التي تضعها رئيسة ال ��وزراء السابقة بنازير بوتو
ال �ت��ي ت�ع�ي��ش ف��ي ال�م�ن�ف��ى ل�ت�ق��اس��م ال�س�ل�ط��ة م�ع��ه في
المستقبل.
واعلن محامي الرئيس الباكستاني ش��رف الدين
بيرزادة امام المحكمة العليا الباكستانية ،التي تنظر
منذ االثنين في طعون عدة من المعارضة ومحامين
ضد ترشيح مشرف" ،في حال اعادة انتخابه لوالية
رئاسية ثانية سيترك مشرف مهامه كقائد للجيش
م�ب��اش��رة ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات ,وق �ب��ل ان ي ��ؤدي اليمين
لواليته الجديدة».
لكن لم يحدد بعد موعد االنتخابات الرئاسية الذي

يتوقع ان تعلنه اللجنة االنتخابية خالل االسبوع.
وتجرى االنتخابات الرئاسية وفق نظام االقتراع
غير المباشر م��ن قبل ا ع�ض��اء البرلمان والمجالس
المحلية قبل الخامس عشر من اكتوبر ،على ان يؤدي
الفائز اليمين قبل  15نوفمبر.
وب �ع��د ث�ل�اث س �ن��وات م��ن االن �ق�ل�اب ال ��ذي ق ��اده في
 12اكتوبر  1999من دون اراق��ة دم��اء ،انتخب مشرف
رئيسا في  2002من قبل برلمان جديد لكنه منبثق
عن انتخابات تشريعية نددت بها المعارضة مشيرة
الى عمليات «تزوير».
وق� ��ال م �س��اع��د وزي� ��ر االع �ل��ام «ان ال��وق��ت ق��د ح��ان
ليتخلى مشرف عن زيه العسكري» ،مضيفا «عليه ان
يخلع زيه العسكري قبل بدء واليته الثانية».
(إسالم آباد  -أ ف ب)

ً
مقتل  11شخصا في ثالثة انفجارت في بغداد

تستعمل» .واض��اف ان هذا االم��ر لن
يكون من شأنه اال «تأزيم الوضع في
الشرق االوس��ط ،ومن شأنه ان يثير
ردة فعل سلبية جدا من جانب العالم
االسالمي».
واوض� � � ��ح «ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د ،ال ي�م�ك��ن
ان اع � � ��رف م� ��ا ت �ف �ك��ر ب� ��ه ال� ��والي� ��ات
ال�م�ت�ح��دة» ل�ك��ن ت��دخ�ل�ه��ا ال�ع�س�ك��ري
في ايران «سيكون خطأ دبلوماسيا
وسياسيا».
م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،اع�ت�ب��رت الصحف
ال��روس �ي��ة ام��س ان «ال �ع��د العكسي»
بدأ بالنسبة اليران التي «لم يعد لها
ح�ل�ف��اء» ف��ي ال �ع��ال��م ،ب�ع��د ت�ح��ذي��رات
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ب��رن��ار
كوشنير من نشوب حرب.
وعنونت صحيفة «روسيسكايا
غ��ازي �ت��ا» ال��رس�م�ي��ة «ال �ع��د العكسي.
وزير الخارجية الفرنسي دعا العالم
الى االستعداد للحرب».
وك �ت �ب��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ان ك��وش�ن�ي��ر
بدعوته االس��رة الدولية ال��ى «توقع
االس ��وأ» اي احتمال ن�ش��وب «ح��رب»
م��ع اي ��ران ،ان�م��ا «اوح ��ى ب��ان مجلس
االم��ن ال��دول��ي ل��م يعد بنظر باريس
الهيئة الوحيدة التي تتخذ القرارات
بشن الحرب».
من جهتها ،عارضت الصين امس
«ال �ت �ه��دي��دات ال�م�س�ت�م��رة» ب��ال�ت��دخ��ل
ال� �ع� �س� �ك ��ري ض� ��د اي� � � � ��ران ،ردا ع�ل��ى
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
برنار كوشنير.
وق ��ال ��ت ال �م �ت �ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
الخارجية الصينية جيانغ يو «اننا
نعتقد ان المفاوضات الدبلوماسية
ت�ب�ق��ى ال��وس �ي �ل��ة ال �ف �ض �ل��ى ل�ت�س��وي��ة
المشكالت».
وت��اب �ع��ت ردا ع �ل��ى اس �ئ �ل��ة ح��ول
ت�ص��ري�ح��ات كوشنير خ�ل�ال مؤتمر
صحافي «ان�ن��ا ن�ع��ارض التهديدات
ال�م�س�ت�م��رة ب��ال�ل�ج��وء ال��ى ال �ق��وة في
الشؤون الدولية».
وك��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة االي�ط��ال��ي
م��اس �ي �م��و دال� �ي� �م ��ا رف � ��ض االث �ن �ي��ن
اللجوء الى القوة ضد إيران ،مفضال
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ل�ح��ل ال�م�ل��ف ال�ن��ووي
اإلي��ران��ي .وق��ال دال�ي�م��ا ف��ي تصريح
أدل ��ى ب��ه ف��ي م��دي�ن��ة ت��وري��ن بشمال
ايطاليا «أعتقد أن الحروب الجديدة
ليست حال للمشكلة بل تخلق كوارث
ومخاطر» أخرى.
وأض � � � � � ��اف «ق� � �ب � ��ل ال� � �ح � ��دي � ��ث ع��ن
ح ��رب ج��دي��دة علينا إع �ط��اء ال��وق��ت
ال� �ض ��روري ل �ل �م �ب��ادرات ال�س�ي��اس�ي��ة
والدبلوماسية».

جندي أميركي يقف عند السيارة
ال �ت ��ي ان �ف �ج��رت أم� ��س ق� ��رب ال �ط��ب
العدلي في بغداد
(رويترز)

وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
مستقبال نظيره الفرنسي
الفروف
ً
في موسكو أمس
(أ ف ب)

«لو فيغارو»
ب � ��دوره � ��ا ،اه �ت �م ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ل ��و
فيغارو» الفرنسية بالوضع الحالي
ف��ي إي ��ران وت�ع��ام��ل ال�غ��رب م��ع الملف
ال �ن��ووي ل�ط�ه��ران وك�ت�ب��ت ف��ي ع��دده��ا
ال�ص��ادر ام��س «ال��وق��ت يمر ف��ي إي��ران
ونحن في أغلب الظن على بعد عام أو
عامين أو ثالثة أعوام من لحظة مفزعة
تتمكن فيها الجمهورية االسالمية من

تصنيع ال�س�لاح ال �ن��ووي» .وأض��اف��ت
ال �ص �ح �ي �ف ��ة« :م� � ��ن ال �م �ف �ي ��د ف� ��ي ه ��ذا
التوقيت الذي يتردد فيه االوروبيون
في فرض عقوبات جديدة ضد إيران،
تذكر أن هذا هو السبيل الوحيد لدعم
المساعي الدبلوماسية وتحريك إيران
لتغيير موقفها».
(م� � ��وس � � �ك� � ��و ،ط � � � �ه� � � ��ران ،ت � ��وري � ��ن
(إيطاليا) ،بكين  -أ ف ب ،يو بي آي،
د ب أ ،رويترز)

أع�ل�ن��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة أم��س
أن وزي � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االم �ي��رك �ي��ة
ك��ون��دول �ي��زا راي ��س ق��دم��ت «اع �ت��ذارا
ش�خ�ص�ي��ا» ل��رئ �ي��س ال� � ��وزراء ن��وري
ال �م��ال �ك��ي ف ��ي ات� �ص ��ال ه��ات �ف��ي بعد
م �ق �ت��ل ث �م��ان �ي��ة م��دن �ي �ي��ن ع��راق �ي �ي��ن
على ي��د عناصر ش��رك��ة ب�لاك ووت��ر
االميركية.
وق� � ��ال ب� �ي ��ان ص� � ��ادر ع ��ن رئ��اس��ة
المكتب االعالمي للمالكي ان «وزيرة
الخارجية االميركية كوندوليزا رايس
ابلغت رئيس الوزراء نوري المالكي
اع� �ت ��ذاره ��ا ال �ش �خ �ص��ي وال �ح �ك��وم��ة
األميركية بعد مقتل ثمانية مدنيين
عراقيين على يد عناصر من شركة
بالك ووتر االميركية التي وقعت في
ساحة النسور األحد».
واض� � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان «ال �م��ال �ك��ي
وراي� ��س ات�ف�ق��ا ع�ل��ى اج� ��راء تحقيق

ع��ادل وشفاف لمعرفة ما ج��رى في
ساحة النسور ومحاسبة المتورطين
في الحادث».
واشار البيان الى ان «رايس اكدت
خالل االتصال الهاتفي ان الواليات
ال�م�ت�ح��دة ستتخذ إج� ��راء ات ف��وري��ة
ت �ظ �ه��ر ع��زم �ه��ا ع �ل��ى ع� ��دم ال �س �م��اح
بتكرار مثل هذه األعمال».
وك��ان��ت ال �س �ف��ارة االم �ي��رك �ي��ة في
بغداد اكدت ان قافلة سيارات امنية
تابعة لوزارة الخارجية اطلقت النار
بعد تعرضها لهجوم.
وبعد هذا الحادث اعلنت الحكومة
العراقية إلغاء ترخيص عمل بالك
ووت��ر ،وه��ي اكبر الشركات االمنية
االم �ي��رك �ي��ة ال �خ��اص��ة ،ال �ت��ي ت�ت��ول��ى
حماية الدبلوماسيين االميركيين
في العراق.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اف� � ��اد ب� �ي ��ان ل�ل�ه�ي�ئ��ة

نجاد ال ينظر بجدية
إلى تصريحات وزير
الخارجية الفرنسي

ً
ً
رايس تقدم «اعتذارا شخصيا» للمالكي
بشأن قضية بالك ووتر

ال�س�ي��اس�ي��ة لمكتب م�ق�ت��دى ال�ص��در
يطالب فيه الحكومة العراقية «الغاء
عمل ه��ذه ال�ش��رك��ات االمنية وباقي
الشركات االمنية واالستخباراتية
وان �ه��اء ع�ق��ده��ا ف��ي ال�ع�م��ل ب��ال�ع��راق
مهما تكن الجهة التي تعمل معها».
واعتبر بيان الصدر قتل االبرياء
م��ن ق�ب��ل اف � ��راد ال �ش��رك��ة «ع �م�لا غير
مبرر» .وطالب كذلك «بتعويض ذوي
الشهداء والجرحى بصورة مجزية
من قبل شركة الحماية».
(بغداد -أ ف ب)

زيباري في موسكو اليوم لمناقشة التحضيرات
للقاء إسطنبول الخاص بالعراق
أوض�ح��ت م�ص��ادر امنية عراقية،
ان «س� �ي ��ارة م�ف�خ�خ��ة ان �ف �ج��رت في
مرآب الطب العدلي الذي يقع خلف
وزارة الصحة ،حيث ُيحتفظ بالجثث
ال �م �ج �ه��ول��ة ال �ه��وي��ة ال �ت��ي ت �ق��ع اث��ر
ان �ف �ج��ارات واع �م��ال ع�ن��ف مختلفة،
تبعها سقوط قذيفة هاون ،ما اسفر
عن مقتل سبعة اشخاص على االقل
واصابة  23آخرين بجروح».
واك ��دت ال�م�ص��ادر ان «ح��وال��ي 11
سيارة تابعة للمدنيين احترقت كذلك
ب��االن �ف �ج��ار» .وف ��ي ش� ��ارع فلسطين
شرق بغداد ،اعلن مصدر امني مقتل
ثالثة اشخاص واصابة سبعة آخرين
بانفجار سيارة مفخخة.
وف� ��ي ال��زع �ف��ران �ي��ة ج �ن��وب ش��رق
ب� �غ ��داد ،ق �ت��ل م��دن��ي واص �ي��ب ث�لاث��ة
من عناصر الشرطة بانفجار عبوة
ناسفة استهدف دورية للشرطة.
(بغداد  -أ ف ب)

البنتاغون قلق من عدم تحقيق تقدم سياسي في العراق
في تقريره الفصلي الى الكونغرس حول استقرار
ال��وض��ع االم �ن��ي ف��ي ال �ع ��راق ،اع�ت�ب��ر ت وزارة ال��دف��اع
االميركية ان الجهود التي بذلتها القوات االميركية
جعلت ال��وض��ع االم�ن��ي يتحسن خصوصا م��ن خالل
انخفاض اعمال العنف الطائفية وسقوط الضحايا
المدنيين وتدني عدد الهجمات.
واوضح التقرير مع ذلك ان «تحسن االمن واالستقرار
ال يكفي لدحر التمرد» .واض��اف «يجب تحقيق تقدم
سياسي من اجل تعزيز وانجاز التقدم الذي تحقق في
مجال تأمين االمن للشعب العراقي».
واضاف «هناك تقدم سياسي طفيف على المستوى
الوطني في مجال التصويت على القوانين وتطبيق
االصالحات».
واش ��ار ال��ى ان «ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت�ب��ذل للتوصل ال��ى

تسوية ما زالت معقدة باالنقسامات الطائفية والعنف
الذي يغذي هذه االنقسامات».
وجاء في التقرير ايضا ان التقدم السياسي الواعد
تحقق على مستوى محلي حيث تبنى االميركيون
مقاربة تهدف الى التحالف مع المتمردين السنة الذين
يديرون ظهرهم للقاعدة.
واعتبر البنتاغون ان تعزيز القوات سمح بتحسن
االم� ��ن ف��ي ال� �ع ��راق وق �ل��ص خ �ص��وص��ا اع �م��ال ال�ع�ن��ف
الطائفي والضحايا المدنيين وات��اح ايضا تقليص
عدد هجمات المتمردين.
واضاف ان «افاق النجاح على المدى القصير ترتكز
ع�ل��ى ع ��ودة ال�ك�ت��ل السياسية الرئيسية ال��ى حكومة
المالكي».
(واشنطن  -أ ف ب)
هوشيار زيباري

أع� �ل ��ن ال� �ن ��اط ��ق ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
وزارة الخارجية الروسية ميخائيل
كامينين ام��س ،أن وزي��ر الخارجية
ال�ع��راق��ي ه��وش�ي��ار زي �ب��اري سيصل
إلى موسكو اليوم إلجراء مباحثات
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف،
تتعلق بالتحضير لقمة اسطنبول
بشأن األزمة العراقية.
وق � � � � ��ال ك ��ام� �ي� �ن� �ي ��ن إن م� �س ��ائ ��ل
التحضير للقاء اسطنبول المتعدد
األطراف للتسوية في العراق ،سيكون
ال �م��وض��وع ال��رئ �ي��س ف��ي م�ب��اح�ث��ات
زيباري في موسكو.
وسيبحث ال��وزي��ران سير تنفيذ
ق� � � ��رارات ل� �ق ��اء ش � ��رم ال �ش �ي��خ ب �ش��أن
ال �ع ��راق ،وأض� ��اف :س�ي�ق��وم الف ��روف
وزيباري خالل المباحثات المرتقبة
بمناقشة القضايا اإلقليمية المهمة،
وب� �خ ��اص ��ة ال� �ت� �س ��وي ��ة ف� ��ي ال� �ش ��رق
األوسط والوضع المتعلق ببرنامج

إي��ران النووي .وق��ال «نعول على أن
يكون الحديث مع هوشيار زيباري
ح� � ��ول ال� �س� �ب ��ل ال �ع �م �ل �ي��ة ل �ت��وس �ي��ع
المشاركة الروسية في تعمير العراق
بعد األزمة موضوعيا».
وأك� � � ��د أن ال � �ش� ��رك� ��ات ال ��روس� �ي ��ة
«اك �ت �س �ب��ت خ �ب ��رة ع �م��ل ك �ب �ي��رة ف��ي
ال �ع��راق» .وق��ال إن وزي ��ري خارجية
ال�ب�ل��دي��ن س�ي��وق�ع��ان م��ذك��رة تفاهم
روس� � �ي � ��ة  -ع� ��راق � �ي� ��ة ح � � ��ول إن� �ش ��اء
قنصليات عامة.
يذكر أن زيباري يترأس الجانب
ال� �ع ��راق ��ي ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال ��روس� �ي ��ة -
العراقية المشتركة للتعاون التجاري
االقتصادي والعلمي التقني.
( موسكو ـ يو بي آي)
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رايس تبدأ من القدس اليوم معركة إنضاج مؤتمر الخريف

سلة أخبار

أنباء عن اقتراحات أميركية لشكل مسودة التفاهمات بين السلطة وإسرائيل ...وولش غامض
ربما لم يواجه وزير خارجية
أميركي من قبل ما قد تواجهه
وتعانيه وزيرة الخارجية األميركية
كوندوليزا رايس خالل الشهرين
المقبلين ،بعد أن ألقي على عاتقها
داخل حلقات صناعة القرار
األميركي مهمة تحقيق سالم من
نوع ما في الشرق األوسط ،وهي
المهمة التي تدرك رايس أنها
صعبة ،لكنها تبدأ اليوم من القدس
بالخطوة األولى لرحلة األلف ميل
نحو إنضاج مؤتمر الخريف.

تريد وزيرة الخارجية االميركية
كوندوليزا رايس المنتظر وصولها
ال���ي���وم ال���ى ال���ق���دس االف�����ادة ع��ل��ى ما
ي���ب���دو م����ن ال����زخ����م ال��م��ع��ط��ى اخ���ي���را
ل��ل��ح��وار االس��رائ��ي��ل��ي-ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
ل���ت���س���ري���ع ال���ت���ح���ض���ي���رات ل��م��ؤت��م��ر
السالم الذي دعت الى عقده الواليات
المتحدة.
ومع اقتراب انعقاد هذا المؤتمر،
الذي لم تحدد واشنطن موعده بدقة
ل��ك��ن��ه��ا ت��ح��دث��ت ع���ن ش��ه��ر ن��وف��م��ب��ر،
بقي مستشارو ال��وزي��رة االميركية
متحفظين بشكل مستغرب بشأن
ما تعتزم انجازه خالل هذه الزيارة
ال��ى الشرق االوس���ط ،السادسة منذ
بداية هذا العام.
ففيما اث����ارت ال���زي���ارات السابقة
لرايس الى المنطقة اماال وتوقعات
كبيرة -خيبت الحقا -لم ينشر سوى
ال��ق��ل��ي��ل ج���دا م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات بشأن
برنامج جولتها المقبلة.
ف����ف����ض��ل�ا ع�������ن رئ������ي������س ال�������������وزراء
االسرائيلي اي��ه��ود اول��م��رت اش��ارت
الخارجية االميركية الى انها عازمة
ع��ل��ى اج�����راء م���ح���ادث���ات ف���ي ال��ق��دس
م���ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة حاييم
رام����ون ووزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة تسيبي
ليفني ووزي���ر ال��دف��اع اي��ه��ود ب��اراك
وزعيم المعارضة اليمينية بنيامين
نتنياهو.
وف����ي رام ال���ل���ه ي��ت��وق��ع ان تلتقي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ورئيس الوزراء سالم فياض.
ل��ك��ن ل��ي��س م���ن ال��م��ؤك��د ان تعقد
اجتماعا ثالثيا مع عباس واولمرت.
وفي هذا الصدد قال مساعد وزيرة
الخارجية ل��ش��ؤون ال��ش��رق االوس��ط
دي���ف���ي���د ول�����ش ف����ي م���ؤت���م���ر ص��ح��ف��ي
االث���ن���ي���ن «ه������ذه ال����م����رة اع���ت���ق���د ان��ن��ا
س��ن��رك��ز ع��ل��ى ل��ق��اءات م��ت��وازي��ة» ،ثم
اس��ت��ط��رد ان راي����س ق��د ت��غ��ي��ر رأي��ه��ا
خالل الرحلة.
ويتوقع الفلسطينيون الكثير من
م��ح��ادث��ات��ه��م م��ع وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة
االميركية .وق��ال كبير المفاوضين
ص��ا ئ��ب ع��ر ي��ق��ات ان الفلسطينيين
يولون اهمية بالغة لهذه الزيارة.
واضاف ان المحادثات مع الرئيس
عباس ستتمحور حول جدول اعمال
االج���ت���م���اع ال����دول����ي ،م��ش��ي��را ال����ى ان
ال���رئ���ي���س ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي���ص���ر ع��ل��ى
استخدام خارطة الطريق ومبادرة

ال����س��ل�ام ال���ع���رب���ي���ة ك����أس����اس وع��ل��ى
مشاركة كل االطراف المعنيين.
وقبل زي��ارة راي��س تحدث عباس
عن االجتماع الدولي اثناء محادثات
هاتفية الخميس الماضي مع عدد
من القادة العرب خصوصا الرئيس
السوري بشار االسد بحسب مصادر
رسمية فلسطينية.
من جهته ،خفف اولمرت من غلو
التفاؤل في هذا الخصوص وقلص
من حجم آمال اولئك الذين يتوقعون
اتفاقا مبدئيا اسرائيليا-فلسطينيا
قبل االجتماع الدولي ،مشيرا االحد
ال��ى ان اسرائيل ترغب في االكتفاء
بمجرد بيان مشترك يكون اقل الزاما
قانونا.
ون����ق����ل م����س����ؤول اس���رائ���ي���ل���ي ع��ن
اولمرت قوله في اجتماع الحكومة
االس��ب��وع��ي ان «م��ج��م��وع��ات العمل
االسرائيلية والفلسطينية تعد اعالنا
مشتركا ،قبل المؤتمر الدولي الذي
يرغب الرئيس االميركي جورج بوش
عقده بعد شهرين من االن».
واكد اولمرت للوزراء ان الطرفين
ال يعمالن على وضع اتفاق مبادئ،
ك��م��ا ذك����رت وس��ائ��ل االع��ل��ام ،حسب
ال���م���س���ؤول ن��ف��س��ه ال�����ذي ط��ل��ب ع��دم
الكشف عن هويته.
وكانت وسائل االعالم االسرائيلية
وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ذك��������رت االس����ب����وع
ال�����م�����اض�����ي ان اول�������م�������رت وع����ب����اس
يعمالن على صياغة مسودة اتفاق
مبادئ قبل المؤتمر المتوقع عقده
ف���ي ن��وف��م��ب��ر .ك��م��ا ن��ف��ى ع��ب��اس تلك
المعلومات.
ال���������ى ذل���������ك ب�����ق�����ي دي�����ف�����ي�����د ول�����ش
المفاوض الرئيسي بوزارة الخارجية
األم����ي����رك����ي����ة ب����ي����ن االس���رائ���ي���ل���ي���ي���ن
وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ي���ن غ����ام����ض����ا ج����دا
االث����ن����ي����ن ب����ش����أن ش���ك���ل وم���ض���م���ون
االجتماع الدولي ،ورفض االفصاح
ع��ن االط����راف ال��ذي��ن ت��زم��ع ال��والي��ات
المتحدة دعوتهم الى المشاركة في
المؤتمر.
وع��ب��ر ب��ح��ذر ع��ن ارت��ي��اح��ه ل��ق��رار
ع����ب����اس واول������م������رت ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ان
عمل للتوصل ا ل��ى صياغة «وثيقة
مشتركة» واصفا االمر بـ«المهم جدا».
وقال «للمرة االولى منذ زمن طويل
ارى ف���رص���ة ل��ل��ت��ق��دم ق��ل��ي�لا ل��ك��ن مع
قليل من العمل ،وذلك ربما سيتطلب
مزيدا من الوقت».

فياض إلى نيويورك
أعلن رياض المالكي
وزير االعالم في الحكومة
الفلسطينية التي يترأسها
سالم فياض ،ان االخير سيبدأ
الجمعة المقبل زيارة الى
الواليات المتحدة االميركية
تستمر بضعة ايام.
وأكد ان زيارة فياض الى
نيويورك ُحددت بمهمتين
رئيستين «االولى حضور
لقاء لجنة المساعدات
الدولية للشعب الفلسطيني،
والثانية حضور جلسة
افتتاح الجمعية العامة لالمم
المتحدة».

مخطط تخريبي
لـ «حماس»
رايس مجتمعة مع بوش في البيت
األبيض قبل توجهها إلى المنطقة
(اي بي ايه)

عمرو :تصريحات
أولمرت ستخلق
أزمة كبيرة

ويرى ديفيد ماكوفسكي الخبير
ف����ي م��ع��ه��د ال�����دراس�����ات ال��س��ي��اس��ي��ة
ع���ن ال���ش���رق االوس�����ط ف���ي واش��ن��ط��ن
(ان���س���ت���ي���ت���ي���وت ف������ور ن���ي���ي���ر اي���س���ت
بوليسي) ان المسؤولين االميركيين
يلتزمون ال��ح��ذر الن ال��ع�لاق��ات بين
االسرائيليين والفلسطينيين كانت
سيئة للغاية في السنوات االخيرة
لـ«اثارة توقعات كبيرة جدا».
واض�����اف ه���ذا ال��خ��ب��ي��ر ف���ي مقالة
نشرتها صحيفة نيوزداي اخيرا «ما
يمكن ان يعزز شراكة جديدة (بين
االسرائيليين والفلسطينيين) هو

اعتبر نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس محمود
عباس ،أن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود
أول��م��رت ح��ول مؤتمر السالم في الشرق األوس���ط ،الذي
دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش الخريف القادم،
«ستخلق أزمة كبيرة في المنطقة».
وق�������ال ع����م����رو ف�����ي ت���ص���ري���ح���ات ص���ح���ف���ي���ة ردا ع��ل��ى
ت��ص��ري��ح��ات أول���م���رت ،إن ح��ك��وم��ت��ه «س��ت��ع��ل��ن ع���ن إط���ار
نوايا غير ملزم وليس اتفاق مبادئ» ،مضيفا أن «هذه
التصريحات ال ل��زوم لها ،خاصة وأن الجميع منهمك
االدراك بان البديل الوحيد هو حركة
ح��م��اس ال��ت��ي ت��ه��دد االس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن
والفلسطينيين على حد سواء».
من جهتها ،وتعليقا على الزيارة
ق��ال��ت ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اح��رن��وت
االسرائيلية ان رايس قد تقدم مسودة
اتفاق للفلسطينيين واالسرائيليين
ب����ش����أن م���ؤت���م���ر ال����خ����ري����ف .واك������دت
الصحيفة ف��ي موقعها على شبكة
االنترنت الثالثاء ان الوزيرة رايس
س��ت��ف��ح��ص خ��ل�ال زي���ارت���ه���ا ه����ذه ما
يمكن عمله من قبل االدارة االميركية
بشأن دفع مسيرة المفاوضات بين

في التحضير لمؤتمر الخريف ال��ق��ادم» ،مشيرا إل��ى أن
«استباق اولمرت للمؤتمر بتصريحات من ه��ذا النوع
يعني أنه فشل مقرر سلفا لهذا المؤتمر» .وأشار عمرو
إل��ى أن «وجهة النظر الفلسطينية واضحة بخصوص
مؤتمر ال��خ��ري��ف المقبل ،وه��و أن ي��ك��ون م��ؤت��م��را للحل
وليس لالستعراض ،وم��ن أج��ل ال��س�لام الحقيقي ال��ذي
ي��ل��م��س ال��م��واط��ن��ون الفلسطينيون وال���ع���رب أث����ره على
األرض».
(رام الله  -د ب أ)

الفلسطينيين واالسرائيليين الى
االمام لوضع االسس لنجاح مؤتمر
ال����خ����ري����ف ال�������ذي س���ي���ك���ون دول����ي����ا».
واش��ارت الى «ان الوزيرة االميركية
سوف تخصص معظم وقتها خالل
االي����ام ال��ع��ش��رة المقبلة للبحث في
عملية ا ل��س�لام ب��ي��ن الفلسطينيين
واالس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن «م��وض��ح��ة ف��ي ذات
الوقت ان رايس ستشارك بعد انتهاء
جولتها هنا في لقاء للجنة الرباعية
ال���دول���ي���ة س��ي��ع��ق��د ف����ي ن���ي���وري���وك».
وذكرت الصحيفة «ان لقاء نيويورك
ه���ذا ال����ذي س��ت��ش��ارك ف��ي��ه ع���دة دول

مانحة سيناقش الدعم الذي سيقدم
في المستقبل للسلطة الفلسطينية».
ومن المقرر ان تجتمع رايس خالل
ج���ول���ت���ه���ا م����ع ع������دد م����ن ق�������ادة دول
ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي وم���ص���ر واالردن
لتناقش معهم مؤتمر الخريف الذي
سترعاه الواليات المتحدة.
(تل أبيب ،واشنطن  -أ ف ب ،كونا)

لبنان يترقب النداء «الرئاسي» للمطارنة الموارنة اليوم نصف الفلسطينيين يتوقعون فشل «السالم»

السنيورة اتصل بصفير ...وزيارة بري إلى بكركي رهن بمضمون ندائها
بيروت  -ةديرجلا
تتجه االن��ظ��ار ال��ي��وم ال��ى بكركي
(م����ق����ر ال���ب���ط���ري���رك���ي���ة ال����م����ارون����ي����ة)،
ح����ي����ث ي���ع���ق���د م���ج���ل���س ال����م����ط����ارن����ة
الموارنة اجتماعه ال��دوري ويصدر
ن������داء ه ال���ث���ام���ن ،وال������ذي سيتضمن
م��وق��ف ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ال��م��ارون��ي��ة من
استحقاقات المرحلة المقبلة ،وفي
مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية،
ع��ل��ى خلفية ال��ل��ق��اء ات ال��ت��ي عقدها
ال��ب��ط��ري��رك ص��ف��ي��ر ف���ي زي���ارت���ه ال��ى
الفاتيكان.
وفي هذا السياق ،تلقى البطريرك
ص��ف��ي��ر أم�����س ات����ص����اال ه��ات��ف��ي��ا م��ن
رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة
الذي هنأه بسالمة العودة من روما،
وت���م ال��ب��ح��ث ف��ي االوض�����اع ال��راه��ن��ة
والمستجدات وال سيما في موضوع
االستحقاق الرئاسي.
وفي سياق المواقف الصادرة في
ب��ي��روت ام���س ،اع��ت��ب��ر ع��ض��و «ال��ل��ق��اء
ال��دي��م��وق��راط��ي» ال��ن��ائ��ب ع�لاء الدين
ت���رو أن «ال��ت��ه��وي��ل وال��ت��ه��دي��د ال���ذي
تقوم به المعارضة في كل أطيافها،
هو مصلحة سورية بالدرجة االولى
وم��ص��ال��ح شخصية لبعض أرك���ان

ً
المعارضة بالدرجة الثانية» ،الفتا
الى انه «كلما اقتربنا من االستحقاق
ال���رئ���اس���ي ف����ي ل���ب���ن���ان ،ازداد خ��ط��ر
االغتياالت والتفجيرات في محاولة
لتعطيل هذا االستحقاق بالقوة اذا
ف��ش��ل��ت م���ح���اوالت ت��ع��ط��ي��ل��ه ب��األط��ر
الدستورية».
ورأى ان «ال��رد على الرئيس بري
من قبل قوى  14آذار سعى لمالقاة
م����ب����ادرت����ه ف����ي م��ن��ت��ص��ف ال���ط���ري���ق،
وه��و ان يتخلى ب��ري وح��ل��ف��اؤه من
«ح��زب الله» والعماد عون عن فكرة
التعطيل واالل���ت���زام بالحضور الى
المجلس النيابي» ،موضحا أن هناك
ق�����رارا ل��م��ن��ع األك���ث���ري���ة م���ن م��م��ارس��ة
حقها ألنها تزعج النظام السوري
وح���ل���ف���اء ه» ،وي���ب���دو أن «ال��س��ي��ر في
ت��ع��ط��ي��ل االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي هو
ال���م���رس���وم ل��ل��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة وف��ق
التعليمات اآلتية من ريف دمشق».
ولفت وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلداري�����ة ج���ان أوغ��اس��اب��ي��ان إل���ى أن
«ج���ل���س���ة ال���خ���ام���س وال���ع���ش���ري���ن م��ن
سبتمبر ستكون اخ��ت��ب��ارا للنوايا،
إذا سبقها توافق وحوار على أساس
م��ب��ادرة ب��ري وط���رح ق��وى ( 14آذار)
ً
أص��ب��ح ان��ع��ق��اده��ا م���ؤك���دا وي��ؤس��س

النعطافة إيجابية في مسار الوضع
اللبناني ،أم��ا إذا لم يحصل توافق
وت���ع���ذر ت��أم��ي��ن ال��ن��ص��اب وه����و أم��ر
م��رج��ح وف��ق��ا ل��ل��م��ع��ط��ي��ات ال��ح��ال��ي��ة،
ف��إن االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي سيكون
مفتوحا على كل االحتماالت» .وأكد
أن «المبدأ األساسي يبقى في عدم
وضع شروط للحوار وعدم اللجوء
إل��ى الترهيب والترغيب والتهويل
على أنواعه» ،وأشار إلى «أن إنجاز
االستحقاق عبر قرار لبناني لبناني
ه��و ال��ح��ل ال��م��ث��ال��ي ،إال أن المواقف
التي نسمعها اليوم تظهر عدم قدرة
البعض على تجاوز تعقيدات الوضع
اإلقليمي وتداخل المصالح المحلية
بالمصالح الخارجية».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ،أش����ار وزي����ر العمل
المستقيل الدكتور طراد حمادة الى
ان «رد ق��وى  14فبراير ك��ان مخيبا
آلمال اللبنانيين من حيث تأكيدهم
ما سبق وأعلنوه مرارا من إصرارهم
على االستئثار بالسلطة والتفرد بها
ودف��ع ال��ب�لاد ال��ى ال��م��أزق السياسي
ال��ك��ب��ي��ر وام���ك���ان تعطيل ان��ت��خ��اب��ات
رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة» .وش����دد على
ان «ال��م��ع��ارض��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ستعمل
ع��ل��ى ات���م���ام االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي

بيونغ يانغ تنفي تقارير «النووي»...
وشعبية أولمرت مرتفعة
ق��ال��ت ك��وري��ا الشمالية ام���س ،إن
ال��ت��ق��اري��ر االع�ل�ام���ي���ة ال��ت��ي ت��ح��دث��ت
ً
أخيرا عن احتمال توفيرها مساعدة
ألنشطة نووية سورية ،هي مؤامرة
ّ
ال أس��اس لها من الصحة لفقها من
ي��ع��ارض��ون تحسن ع�لاق��ات بيونغ
ي��ان��غ م���ع واش��ن��ط��ن ،وذل����ك ف���ي أول
تعليق لها على ما نشرته صحيفة
«واشنطن بوست» األسبوع الماضي،
أن م��ع��ل��وم��ات اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ق��ادت
ب���ع���ض ال���م���س���ؤول���ي���ن األم���ي���رك���ي���ي���ن
لالعتقاد بأن سورية تتلقى مساعدة
من كوريا الشمالية في نوع ما من
المنشآت النووية .ونشرت صحيفة
«نيويورك تايمز» تقريرا مشابها.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة األن���ب���اء ال��م��رك��زي��ة
ال��ك��وري��ة ع��ن م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية لم تذكر اسمه ،قوله «األمر
محض معلومات خطأ» ف��ي اش��ارة
إلى التقارير.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
«كوريا الشمالية ال تطلق تصريحات
فارغة ،لكنها دائما تقول الحقيقة».
وأض�������اف «ال���ق���ص���ة ال����م����ذك����ورة ال
تتعدى كونها مؤامرة غير محكمة

ح��اك��ت��ه��ا ال���ق���وى غ��ي��ر األم��ي��ن��ة ال��ت��ي
ال ت����رغ����ب ف����ي رؤي�������ة أي ت����ق����دم ف��ي
ال���م���ح���ادث���ات ال���س���داس���ي���ة األط������راف
وفي العالقات بين كوريا الشمالية
والواليات المتحدة».
ورف�������ض م����س����ؤول����ون م����ن س���ول
ت��أك��ي��د ت��ك��ه��ن��ات ب����أن ب��ي��ون��غ ي��ان��غ
مستاء ة من التقارير حول عالقتها
بأنشطة نووية سورية ،أو من فشل
الصين ف��ي إرس���ال شحنة م��ن زيت
الوقود الثقيل مقررة في اطار اتفاق
فبراير.
وف����ي ال���س���ي���اق ،اظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع
للرأي أج��راه معهد داه��اف وكشفت
نتائجه الثالثاء صحيفة «يديعوت
أح��������رون��������وت» ،ان ش���ع���ب���ي���ة رئ���ي���س
ال���وزراء ايهود اول��م��رت ارتفعت اثر
المعلومات حول غارة شنها الطيران
االسرائيلي على سورية في السادس
من سبتمبر.
وردا على السؤال «كيف ّ
تقومون
اداء ايهود اولمرت لمهامه كرئيس
للوزراء؟» اعتبر  %35ان اداءه «جيد»
م��ق��اب��ل  %25ف���ي اس��ت��ط�لاع س��اب��ق
اجري قبل اسبوعين ،فيما رأى %63

ان اداء ه «غ��ي��ر ج��ي��د» م��ق��اب��ل %70
سابقا .وامتنعت النسبة المتبقية
عن االدالء برأي.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ،اب���دى  %78من
ُ
المستطلعين تأييدهم للغارة التي
ش��ن��ه��ا ال���ط���ي���ران االس���رائ���ي���ل���ي على
«اه������داف ن���ووي���ة» ف���ي س���وري���ة وف��ق
معلومات صدرت عن دول خارجية،
فيما عارضها .%10
ورأى  %51م����ن اال س��را ئ��ي��ل��ي��ي��ن
ان العملية ال��ت��ي شنتها ال��ط��ائ��رات
االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال ت��ؤث��ر ع��ل��ى مخاطر
نشوب حرب مع سورية ،فيما اعتبر
 %32ان هذه المخاطر ازدادت و%13
انها تراجعت.
(القدس  -أ ف ب)

بصرف النظر ع��ن م��واق��ف اآلخرين
وتعتبر نفسها حريصة ومسؤولة
اك��ث��ر منهم رب��م��ا ألن ه��ن��اك ش��ع��ورا
ب��أن��ه��م ي��ت��ج��ه��ون إل���ى ت��ع��ط��ي��ل ه��ذه
االنتخابات».
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه
االسبوعي أمس االول ،اعتبر تكتل
«ال���ت���غ���ي���ي���ر واالص�����ل�����اح» ان «غ������راق
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ف���ي ال��ج��دال
ال���دس���ت���وري ال����دائ����ر ال ي���ع���دو ك��ون��ه
م��ح��اول��ة ل�لال��ت��ف��اف ع��ل��ى ال��دس��ت��ور
ال��ذي حسم إلزامية نصاب الثلثين
لجلسة انتخاب الرئيس ،كما حسم
ح���ص���ري���ة ح�����ق ال���ط���ع���ن ف�����ي ص��ح��ة
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة في
المجلس الدستوري».

أعربت أغلبية فلسطينية أمس عن
تشاؤمها حيال مؤتمر السالم
الدولي ،وسط تعاظم المخاوف من
المستقبل ،وفقا ألحدث استطالع
رأي ،إلى ذلك طالب مسؤول في
«فتح» السلطة الفلسطينية بإعادة
تقييم جدوى اللقاءات برئيس
الحكومة اإلسرائيلية.
ط��ال��ب ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي
الفلسطيني عن حركة فتح تيسير
نصر الله رئيس السلطة الفلسطينية
م������ح������م������ود ع��������ب��������اس وال������ح������ك������وم������ة
الفلسطينية برئاسة سالم فياض،
ب��إع��ادة النظر ف��ي ج���دوى ال��ل��ق��اء ات
مع مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية،
وخ��������اص��������ة م��������ع رئ�������ي�������س ال���������������وزراء
اإلسرائيلي إيهود أولمرت.
وق���ال ن��ص��ر ال��ل��ه ف��ي تصريحات
صحفية إن «إسرائيل مازالت ماضية
ف��ي تصعيد ال���ع���دوان ع��ل��ى الشعب
الفلسطيني ،غ��ي��ر آب��ه��ة ب��ال��ل��ق��اء ات
السياسية التي تعقد بين مسؤولين
إسرائيليين وفلسطينيين»،
واع��ت��ب��ر ن��ص��رال��ل��ه «ان اس��ت��م��رار
إس���رائ���ي���ل ف���ي س��ي��اس��ة االغ���ت���ي���االت
واالع��ت��ق��االت واالج��ت��ي��اح��ات للمدن

وال�����ق�����رى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ي������دل ع��ل��ى
استمرار سياسة العدوان والغطرسة
التي تمارسها إسرائيل في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،وه��ذا يشكك
بمصداقية إسرائيل وبرغبتها في
مفاوضات سالم جادة وحقيقية مع
الشعب الفلسطيني».
وأشار نصرالله إلى أن «استمرار
ه���ذه ال��س��ي��اس��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يشكل
ضربة قوية للقاء ات التي تتم بين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ورئيس ال���وزراء اإلسرائيلي ايهود
أولمرت واللقاءات األخرى الجانبية
التي تتم بين مسؤولين فلسطينيين
وإسرائيليين».
وشدد نصرالله على ضرورة «أن
يكون هناك موقف واضح من جانب
ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��رئ��اس��ة
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ت�����ج�����اه م������ا ي���ج���ري
م����ن ت��ص��ع��ي��د إس���رائ���ي���ل���ي ل��س��ي��اس��ة
االغتياالت ،وتشديد اإلجراءات على
ال��ح��واج��ز ال��ع��س��ك��ري��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
ال��م��ق��ام��ة داخ���ل ال��م��دن الفلسطينية
وعلى مداخلها».
وشكك نصرالله في النتائج التي
سيتمخض عنها مؤتمر الخريف
الذي دعا الى عقده الرئيس األميركي
جورج بوش في واشنطن في نوفمبر
القادم ،بهدف دفع محادثات السالم
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،

م��ش��ي��را إل����ى أن����ه ال ي��وج��د ت��وق��ع��ات
كبيرة بهذا الشأن.
تصريحات المسؤول الفتحاوي
تزامنت مع ما أظهر أحدث استطالع
للرأي في الشارع الفلسطيني دلت
ن��ت��ائ��ج��ه ع���ل���ى أن أك���ث���ر م����ن ن��ص��ف
الفلسطينيين يعتقدون أن المؤتمر
الدولي للسالم المقرر عقده في شهر
نوفمبر المقبل سيفشل وأن %79.4
من الفلسطينيين ال يشعرون باألمان
في ظل الوضع الراهن.
وحسب نتائج االستطالع ،الذي
أجرته جامعة النجاح بمدينة نابلس
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ف��ي ال��ف��ت��رة من
 13إل��ى  15سبتمبر ال��ج��اري ،أعرب
 %23.8ع��ن اع��ت��ق��اده��م ب���أن مؤتمر
ال���س�ل�ام ال�����ذي دع����ت ال���ي���ه ال���والي���ات
المتحدة سينجح ،بينما رأى %57.3
أنه سيفشل.
ّ
(نابلس ،غزة  -د ب أ)

ً
تونس :اتهام  30إسالميا
بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة
أع�������ل�������ن ال������م������ح������ام������ي ال����ت����ون����س����ي
المتخصص ف��ي ا ل��ج��را ئ��م المتعلقة
باإلرهاب سمير بن عمر ،ليل االثنين،
أن سلطات بالده اتهمت بشكل رسمي
 30إس�لام��ي��ا اش��ت��ب��ك��وا مطلع يناير
ال��م��اض��ي م��ع ق���وات األم���ن التونسية
ف��ي مدينة سليمان ( 30كلم جنوب
العاصمة) ب��اإلره��اب ومحاولة قلب
نظام الحكم بالقوة.

وتعد هذه هي المرة األول��ى التي
توجه فيها المحكمة التونسية دفعة
واحدة من االتهامات بـ «التآمر على
أمن الدولة الداخلي ومحاولة االعتداء
ال��م��ق��ص��ود ب���ه ت��ب��دي��ل ه��ي��ئ��ة ال���دول���ة
وإثارة الهرج والقتل وتلقي تدريبات
عسكرية الرتكاب جرائم إرهابية».
وقال بن عمر إن بعض المتهمين
اعترف بالتهم الموجهة إليه ،فيما

تمسك آخ���رون ب��اإلن��ك��ار ،متوقعا أن
ت��ج��ري محاكمتهم ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ع��ام
 .2007ك��م��ا ت��وق��ع أن ت��ص��در تونس
التي تطبق قانون مكافحة اإلره��اب
منذ عام  2003عقوبات «قاسية» قد
ت��ص��ل إل����ى اإلع������دام ع��ل��ى المتهمين
الذين تتراوح أعمارهم بين  20و30
عاما .وكانت تونس أعلنت مقتل 12
إسالميا واثنين م��ن رج��ال الشرطة

تفعيل ملف «شاليت»
كشف أبو مجاهد ،الناطق
باسم لجان المقاومة الشعبية
االثنين ،أن اآلونة األخيرة
شهدت كثيرا من االتصاالت
لمحاولة تفعيل ملف الجندي
اإلسرائيلي جلعاد شاليت
المختطف لديهم ،باالشتراك
مع كتائب القسام  -الجناح
العسكري لحركة حماس
وجيش اإلسالم ،إال أنه رفض
الخوض في التفاصيل.

«إخوان مصر»:
النظام فاسد
أدان مهدي عاكف المرشد
العام لجماعة االخوان
المسلمين في مصر االثنين،
قيام محكمة مصرية باصدار
احكام بالسجن على اربعة
من رؤساء تحرير الصحف
المستقلة.
ونقل موقع الجماعة
على اإلنترنت «إن المحاكم
العسكرية التي نصبها
النظام لإلخوان ومحاكمة
الصحافيين األربعة ،أكبر
دليل على استبداد النظام
الحاكم ،وفساده.

غارات وهمية وتحليق
للطيران اإلسرائيلي
في جنوب لبنان
ّ
حلق الطيران الحربي
االسرائيلي ،قبل ظهر امس
بشكل مكثف وعلى علو
منخفض في أجواء مدينة
صور وقراها ونفذ غارات
ّ
وهمية .بعدها حلق الطيران
اإلسرائيلي في سماء
القطاعين االوسط والغربي
وفوق قرى قضاءي بنت جبيل
ومرجعيون على علو متوسط.
ثم نفذ الطيران االسرائيلي
غارات وهمية فوق منطقتي
النبطية وإقليم التفاح .كما
حلق في أجواء مدينة جزين
والقرى المحيطة.

العثور على صاروخي
كاتيوشا قرب الحدود
اللبنانية -اإلسرائيلية
في المواجهات المسلحة التي جرت
بين جماعة سلفية وقوات األمن في
مدينة سليمان مطلع يناير الماضي،
وكشفت السلطات التونسية آ ن��ذاك
أن ب��ع��ض ع��ن��اص��ر ال��ج��م��اع��ة ت��ل��ق��وا
تدريبات مسلحة في الجزائر ،وأنهم
ك��ان��وا يعتزمون استهداف سفارات
أجنبية ومواقع حيوية في البالد.
(تونس  -د ب أ)

محمد السادس يفاضل بين مرشحين لقيادة حكومته
أف���ادت تقارير إخ��ب��اري��ة أم��س األول ،أن ه��ن��اك توقعات ب��أن تجرى
جولة من المشاورات خالل األيام القليلة المقبلة ،بين العاهل المغربي
ورؤساء األحزاب السياسية في البالد ،بشأن تعيين رئيس وزراء جديد
للبالد ،وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن العاهل المغربي الملك محمد السادس
سيعقد لقاءات مع زعماء األحزاب السياسية المغربية الختيار رئيس
الوزراء.
وكان العاهل المغربي خص رؤساء األحزاب المغربية التي حصلت
على المراتب األولى في االنتخابات التشريعية ،التي أجريت في السابع

قال وزير اإلعالم
الفلسطيني رياض المالكي
االثنين ،إن أجهزة األمن
الفلسطينية اعتقلت عناصر
من حركة حماس في الضفة
الغربية كانوا يخططون لشن
هجمات ضد المقار األمنية،
ً
معلنا اعتقال عدد من عناصر
الحركة الذين اعترفوا خالل
التحقيق معهم بأنهم تلقوا
أوامر من قيادات «حماس».

من الشهر الجاري ،باالستقبال وتدارس نتائج االنتخابات معهم.
يشار إلى أن العاهل المغربي من اختصاصه تعيين رئيس الوزراء،
وذلك حسب الفصل الـ  24من الدستور المغربي ،ويترقب المتتبعون
للشأن المغربي إن ك��ان العاهل المغربي سيعين رئيسا ل��ل��وزراء من
التكنوقراط (غير منتم ٍإلى أي حزب سياسي) ،كما فعل في عام ،2002
أم إنه سيختار هذه المرة رئيسا للوزراء من بين األحزاب التي حصلت
على أغلبية األصوات في االنتخابات البرلمانية.
(الرباط  -د ب أ)

أزال الجيش اللبناني امس
صاروخي كاتيوشا كانا
على منصة خشبية في خراج
قرية علما الشعب القريبة
من الحدود اإلسرائيلية-
اللبنانية .وقالت مصادر
أمنية ان احد المزارعين في
جنوب لبنان عثر امس على
صاروخي كاتيوشا في خراج
قرية علما الشعب الحدودية
قرب الخط األزرق الدولي
للحدود بين لبنان وإسرائيل.
واردف المصدر انه تم ابالغ
الجيش اللبناني وقوى
االمن التي سارعت إلى ازالة
الصاروخين من على منصة
خشبية صغيرة ونقلهما الى
احد مراكز الجيش.
وقال مصدر امني لبناني
ان الصاروخين هما من
مخلفات حرب يوليو 2006
بين حزب الله واسرائيل.
(لبنان -يو بي آي)
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«درب الخيانة» :فصول من مكامن نظام صدام
تنشر ةديرجلا بإيجاز على عشر حلقات ،مضمون كتاب قيد اإلصدار باللغة االنكليزية للصحافي اللبناني علي بلوط ،يحمل عنوان «»Trail of Betrayals
(درب الخيانة) ،ويتناول فيه عالقته بالنظام العراقي البائدً ،
فضال عن كثير من األحداث والخفايا التي شهد عليها.
ً
عاما ،استطاع الصحافي علي بلوط
خالل فترة تجاوزت الثالثين
أن ي��ك ّ��ون ع�لاق��ات وثيقة م��ع أوس���اط ال��ن��ظ��ام «ال��ب��ع��ث��ي» على مختلف
مستوياته ،واستطاع تكوين عالقة شخصية مباشرة مع رئيس النظام
العراقي السابق صدام حسين ،الى درجة ان البعض كان يعتبره عميال
ً
ً
ً
دبلوماسيا ،حيث
عراقيا
جوازا
لـ «البعث» العراقي ،حتى أنه كان يحمل
ُ
ذكر في خانة المهنة «مستشار في ديوان الرئاسة».
ً
ً
ّ
مكنت هذه العالقة الغريبة بلوط من ان يكون مرافقا ومطلعا على
ً
مشاركا في صنع بعضها .وكانت
الكثير من األحداث وخفاياها ،وربما
لديه عالقة حميمة مع نائب رئيس وزراء النظام طارق عزيز ،وربما
أكثر حميمية مع عدد من أركان المخابرات العراقية.
ويتناول الكتاب الدور الذي اضطلع به بلوط عن قصد أو غير قصد
في نقل رسائل مهمة بين الواليات المتحدة االميركية وصدام حسين
خالل غزوه واحتالله الكويت ،وهي معلومات تنشر ألول مرة وتلقي
الضوء على خفايا ومالبسات غزو الكويت وتداعياته.
ً
وي���روي الكاتب كيف تلقى ات��ص ً
مفاجئا م��ن روب���رت بير ،عميل
��اال
ً
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارت األميركية (س��ي آي إي���ه) ف��ي ب��اري��س ،طالبا منه
ً
ً
أميركيا لصدام حسين مقابل
عرضا
في االيام االولى للغزو ان ينقل
انسحابه من الكويت ،فقام بمهمات مكوكية بين بغداد وواشطن ،وذلك
في الفترة التي اشتعلت بها االزم��ة .وتثير التفاصيل التي يعرضها
الكاتب الكثير من التساؤالت حول مكامن االحداث التي كانت تجري
في أروقة السياسة الدولية.
يعرض الكتاب كيفية وصول صدام حسين الى السلطة واسلوبه في
الحكم من خالل إبعاده وتصفيته لخصومه ،حتى استحق لقب «المتآمر

األول» وهو لقب كان يفرح به.
كما يعرض كيفية واسباب اغتيال عبد ال��رزاق النايف ،أول رئيس
وزراء عراقي بعد انقالب  17يوليو  ،1968في لندن ،ثم تدهور العالقات
بين لندن وبغداد على خلفية محاوالت صدام إطالق سراح احد القتلة
الذي تم القبض عليه ،ورفض مارغريت تاتشر اي صفقة لإلفراج عنه.
ويتحدث بشيء من التفصيل عن اسباب تحول فرنسا وسياستها الى
ً
مبديا كيف ان االف��راط والتمادي في
المحطة االه��م بالنسبة لصدام،
«شراء» ّ
ود الساسة الفرنسيين أدى الى تغير موقف باريس.
ويتناول منظور صدام لعالقته مع الواليات المتحدة القائمة على
مفهوم «االشتباك عن بعد» ،والمليئة بعدم الثقة وحتمية المواجهة،
وكيف بذل صدام محاوالت لفتح خطوط اتصال مع واشنطن.
ويدخل الكاتب الى الموضوع الرئيس من خالل المحاضر العراقية
للقاء صدام حسين مع السفيرة االميركية ابريل غالسبي قبيل غزوه
للكويت ،ويخلص الى ان تلك المقابلة كانت بمنزلة «قشرة الموز التي
ً
عمدا أمام قدميه ليتزحلق بها».
وضعها صدام
ويسرد تفاصيل العرض الذي طلبت االستخبارات األميركية منه
ان ينقله الى صدام مقابل انسحابه من الكويت ،والذي يتضمن «دفع
الكويت قيمة النفط المسحوب وتأجير جزيرة بوبيان لمدة عشرين
ً
ً
مبينا كيف ان صدام رفض ذلك العرضَّ ،
عرضا
وقدم بالمقابل
سنة»،
للواليات المتحدة بضمان مصالحها في المنطقة.
ويذكر المحاوالت الدولية إلقناع ص��دام باالنسحاب من الكويت،
والتي باء ت بالفشل الى ان قامت «عاصفة الصحراء» بطرد صدام من
الكويت في فبراير عام .1991

الحلقة األولى

استسلمت
ورمشت
واتسعت
ابتسامة
صدام ...هكذا
كان يفعل كلما
ربح معركة

صدام والكاتب بلوط خالل أحد اللقاءات

ينطلق بلوط في كتابه عبر تبيان عالقته بالعراق ،ويتناول بالتحديد أول
لقاء جمعه برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في العام .1971
ويذكر ً
اوال خلفية هذه العالقة ،حيث َّ
تعرف على العراق في العام  ،1960عندما
ً
محررا في جريدة «األنوار» اللبنانية ذات الميول الناصرية في ذلك
كان يعمل
الوقت .وزار بغداد في حينها للمرة االولى إلجراء حديث مع عبد الكريم قاسم
في وزارة الدفاع العراقية ،حيث كان يقيم قاسم.
ثم عاد الى بيروت وكتب مقاال بعنوان« :هل عبد الكريم قاسم مجنون أم
ً
مجنونا ،مما دفع أجهزة االعالم العراقية
عبقري؟» .وخرج بنتيجة ان قاسم كان
الى شن حملة عليه متهمة إياه بأنه عميل ناصري وجاسوس مصري .وبالطبع
وضع اسمه على الالئحة السوداء.
ويقول الكاتب «اكتشفت فيما بعد ان هذه الحملة الصحفية كانت بمنزلة
حجر األساس في بناء سمعتي في الوسط السياسي العراقي ابتداء من النظام
البعثي االول ،الذي قلب نظام حكم قاسم في العام  ،1963الى مرحلة عبد السالم
عارف (ال��ذي انقلب على البعثيين) ،الى أخيه عبد الرحمن عارف الذي أزاحه
صدام والبعثيون في العام .»1968
ويشير الى انه كان ضمن الوفد االعالمي الرسمي العراقي أثناء زيارة عبد
الرحمن عارف لفرنسا واجتماعه بالرئيس الفرنسي شارل ديغول ،لبناء جسر
بين فرنسا الديغولية والعراق العربي ،بعد هزيمة العام  1967في حرب األيام
الستة مع اسرائيل ،وذلك بناء على طلب الرئيس المصري جمال عبد الناصر
وتحت إشرافه الشخصي .والتقى عارف خالل توجهه الى باريس ثم بعد عودته
لها ،عبد الناصر مرتين إلبالغه بنتيجة االجتماع مع ديغول.
ً
ً
هامشيا من هذين اللقاءين .ثم بعد عودته الى بغداد
جزءا
وحضر الكاتب
في الطائرة الرسمية بأيام قليلة ،أطاح البعثيون ،بقيادة اللواء أحمد حسن
البكر ومشاركة صدام حسين ،بنظام عارف في أول انقالب غير دموي في 17
يوليو من العام .1968
وساعد في االنقالب كل من رئيس المخابرات العسكرية عبد الرزاق النايف
وقائد الحرس الجمهوري ابراهيم الداوود ،اللذين تمت تصفيتهما فيما بعد
ً
جسديا :االول في بغداد والثاني بعد عدة سنوات في فندق «االنتركونتيننتال»
في لندن.
ً
دفاعا عن عارف ،حيث قال «لم أؤيد االسلوب
وكتب بلوط سلسلة مقاالت
البعثي الخياني ف��ي التعامل م��ع اص��دق��ائ��ه��م وم��ع أع��دائ��ه��م بنفس الطريقة
واالسلوب .فالحزب أرسى قواعد (العنف الثوري) في تعامله السياسي .وفي
هذا المجال ،فإن االسلوب البعثي لم يكن يختلف عن االسلوب الشيوعي».

اللقاء األول مع صدام
في العام  ،1970ترك الكاتب العمل في «األنوار» حيث أسس مجلته االسبوعية
ً
أحكاما
«الدستور» .كانت مواضيع المجلة مثيرة للجدل وجلبت لصاحبها
بالسجن عدة مرات .وطال األسلوب الالذع صدام التكريتي (كان يسمى هكذا)،
كما طال الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز والزعيم الليبي معمر القذافي
والملك االردني حسين والرئيس المصري أنور السادات .غير ان صدام لم يتقدم
بدعوى قضائية ،مثلما فعل اآلخرون ،بل أرسل وزير اعالمه شفيق الكمالي الى
ً
جيدا .واشترط ان يقابل
بيروت القناع الكاتب بزيارة بغداد التي تعرف مواقفه
ً
شخصيا ،ووافق الكمالي على هذا الشرط.
صدام
«طرت الى بغداد كضيف للحكومة ونزلت في فندق بغداد .وزيادة في التكريم،
ً
شخصيا لمقابلة صدام ألول مرة في
رافقني في اليوم التالي ،الوزير الكمالي
مبنى المجلس الوطني الواقع على ضفة نهر دجلة .وحرصت قبل ان أدخل الى
غرفة صدام أن أزيل ما امكن من بقع الطين التي علقت بحذائي وبالجزء االسفل
من بذلتي نتيجة األمطار الغزيرة التي هطلت في ذلك اليوم».
يذكر الكاتب لقاءه االول مع صباح ميرزا ،قائد الحرس الخاص لصدام ،الذي
أدخله مع الكمالي الى مكتب «السيد النائب» وهمس في أذنه ان وقت المقابلة
حدد بنصف ساعة ،ثم همس في أذن الكمالي بصوت سمعه الكاتب «السيد
ً
منفردا».
النائب يرغب في ان يلتقي االستاذ
« ...وعلى الرغم من محاولة اخفائها ،فإن عالمات االستهجان بدت على وجه
الكمالي ،ألن المفروض ان يحضر وزير االعالم المقابالت الصحفية ،لكن الكمالي
سارع بالوقوف والخروج بعد ان أدى التحية الحزبية لصدام».
ويذكر بلوط تفاصيل هذا اللقاء:
«عندما دخلت الى مكتبه الواسع ،كان صدام يجلس وراء طاولة عريضة،

ركز صدام
نظرته بشكل
قاس قبل أن
ُيطلق تعليقه
األول من دون
ابتسام :يقولون
عنك إنك
غير منضبط

برزان التكريتي

فتقدمت منه بخطوات سريعة وأنا ّ
أمد يدي للمصافحة ،فسارع هو الى الخروج
من وراء المكتب لمالقاتي في منتصف الطريق .ه��ذه الحركة أدخلت بعض
الطمأنينة الى نفسي .بعد تبادل التحيات ،الحظت ان صدام يحرص على ان
ينظر الى عيني بشكل مباشر ،وأدرك��ت انه يحاول أن يقرأ ما في ذهني ،وأن
يفرض سيطرته على الجو .وكنت على حق .فهذا هو أسلوب صدام .هو يعرف
ان له عينين نافذتين تثيران الرعشة والرعب في القلوب وفي االعصاب ،وهذا
واحد من أسلحة صدام الكثيرة ،وصدام شغوف في ان يستخدم كل ما لديه من
أسلحة كل الوقت .قررت ان ألعب نفس اللعبة فرحت ،أثناء حديث المجاملة،
أنظر الى عيني صدام مباشرة وهكذا دخلت الصراع االول مع الرجل الذي حكم
ال��ع��راق  35سنة من خ�لال انقالب لم يقتل فيه س��وى جندي واح��د عن طريق
الخطأ ،وترك الحكم مخلفا ماليين القتلى.
 ...كانت بعدها قواعد هذا الصراع ،حسب اعتقادي ،من يرمش ً
أوال يخسر
أوال .وكنت انا أول من رمش وذلك بعد لحظات من التحديق والتحديق المتبادل،
رسم صدام على وجهه ابتسامة طفولية ،فاستسلمت ورمشت واتسعت ابتسامة
صدام .هكذا كان يفعل كلما ربح معركة.
بعد تناول رشفة اولى من الشاي العراقي ،ركز صدام نظرته الى عيني ثانية
بشكل قاس ٍقبل ان ُيطلق تعليقه االول من دون ابتسام :يقولون عنك انك غير
منضبط .إذن معركة السيطرة قد بدأت وهذا السؤال يشكل التحدي االول .إما
ان أقبل التحدي أو انسحب من المعركة .واخترت القبول وقلت :سيدي النائب
عن أي انضباط تتحدث؟ لم أنتظر جوابه ،سارعت ال��ى االستطراد :إذا كنت
تعني االنضباط الحزبي ،فأنا ل��م أص��ل ال��ى هنا راس��م ً��ا على جبهتي شعار
حزبكم «وحدة حرية اشتراكية» .لكن اذا كنا نتكلم عن االنضباط المهني ،فأنا
من المؤمنين بأن المفتاح الرئيس للنجاح في أي مهنة هو االنضباط تجاه
قول الحقيقة .وهذا هو انضباطي سيدي النائب .رد ،بعد ان عاد شبح ابتسامة
الطفولة الى وجهه :أرجو ان انضباطك المهني لن يدفعك الى نشر حديث هذه
ً
قليال على كرسيه وتابع :الحقيقة انني رغبت في معرفتك
المقابلة .ثم استوى
ً
شخصيا .لقد سمعت وقرأت الكثير عنك و...
لم أستطع منع نفسي من مقاطعته فقلت سيدي النائب :أتمنى ان يكون ما
ً
جيدا ،مع انني أعترف بوجود جوانب سيئة في شخصيتي.
سمعته عني
ً
هذه المرة منحني ابتسامة عريضة مصحوبة بقهقهة هزت قليال كتفيه
ً
الحقا ،فهو يقهقه بكتفيه ،عندما تكون
االثنين .هكذا هو صدام ،كما خبرته
ً
ً
اصطناعا .ثم غرقنا في الحديث عن
تمثيال او
هذه القهقهة نابعة من القلب ،ال
االوضاع العربية خاصة الوضع في لبنان .خالل الحديث نظرت الى ساعتي
ألعرف اذا كنت مازلت ضمن نصف الساعة الذي حدده صباح ميرزا .الحظ صدام
حركتي فسألني :هل عندك موعد آخر في بغداد .قلت :وهل هناك من هو أكبر
من صدام التكريتي في بغداد؟ نظرت الى الساعة ألنه ُطلب مني ان ال أبقى اكثر
ً
مهنيا.
من الوقت الذي ُحدد لي للمقابلة ،وأنا كما تعرف اآلن منضبط
في هذه اللحظة دخل ميرزا الغرفة ،فأشار اليه صدام بالخروج بحركة من
يده .ثم التفت ّ
إلي وقال :لك ما تريد من الوقت ضمن ما اتفقنا عليه حول عدم
النشر.
ً
مجددا ثم عدنا الى الحديث عن الوضع العربي ووجدت
دخلت أكواب الشاي
الفرصة سانحة ألسأله :سيدي النائب ،أنت ت��درك اآلن صعوبة حكم الشعب
العراقي .فتاريخ هذا الشعب يثبت ،مرة تلو األخرى ،انه كالحصان الجموح.
م��ا ه��ي خططك لترويض ه��ذا ال��ح��ص��ان؟ صمت لبرهة حيث غ��رق ف��ي تفكير
عميق قبل ان يرد :أخالف الحقيقة إذا قلت ان الشعب العراقي مطواع كغيره
من الشعوب العربية التي تسهل عمليه حكمه و...
قاطعته مرة أخرى ،ألني وجدت ان نافذة عقله باتت مفتوحة ،وأردت معرفة
رأيه بالشعوب العربية ،وقلت :أي من الشعوب العربية تعتقد انه مطواع اكثر من
ّ
غيره؟ رد بسرعة :المصريون ،أال تعتقد ذلك؟ قلت :ربما ،لكنني أفضل ان أستخدم
كلمة (صبور) ً
بدال من مطواع .رمقني صدام هذه المرة بنظرة باردة ثم هز رأسه.
ً
ً
ولم أعرف اذا كان قد وافقني الرأي أم ال .هزة الرأس ال تعطي جوابا شافيا .ثم
بادرني بالهجوم ،فقال :لقد قرأت مقالك في مجلتك وعنوانه :التكارتة ...العائلة
المالكة الجديدة .لماذا كتبت ذلك مع انه مخالف لكل جوانب الحقيقة.
هناك وق��ت للمشاكسة ووق��ت للدبلوماسية .وف��ي ه��ذه اللحظة ح��ان وقت
الدبلوماسية ،فقلت :سيدي النائب ،أنا ال أتعدى في كتاباتي حدود قناعاتي،
وال ّأدعي ان قناعاتي كلها صحيحة .كلي استعداد لتصحيح الخاطئ منها.
ولهذا السبب أنا موجود هنا في بغداد .لم يتأخر في الرد .قال بحدة يشوبها
الهدوء :ان ما كتب كله خطأ ويجب تصحيحه .ان حزبنا قاتل بشراسة الملكية
والحكم الفردي وأزالهما من الوجود .هذه حقيقة تاريخية .والحقيقة الثانية
ان حزبنا يدعو وب��إص��رار شعبنا العربي م��ن المحيط ال��ى الخليج للوحدة
والحرية واالشتراكية .وه��ذا واق��ع ال يمكن تغييره .وك��ل ما يقال عن حزبنا
ً
ً
ّ
شخصيا وهو ال يخدم
وعلي
مقصودا على حزبنا
عكس ذلك نعتبره اعتداء
إال أعداء أمتنا.
لقد وضعني صدام بزاوية ضيقة ّ
علي ان أهرب منها وبسرعة ،واالسلوب
الوحيد للهروب هو تغيير نمط الحوار .قلت :سيدي النائب ،الصحافيون هم
بشر .والبشر يخطئون ،واالعتراف بالخطأ فضيلة وأنا من المؤمنين بالوحدة
ً
عضوا في حزب البعث و...
العربية على الرغم من أنني لست
ً
ً
بعثيا كي تؤمن وتعمل من أجل
قائال :ليس من الضروري أن تكون
قاطعني
ً
الوحدة .نحن نعتبر كل عربي وح��دودي بعثيا ولكن على طريقته الخاصة.
إذن أنت بعثي.
التقطت حبل ال��خ�لاص ال��ذي رم��اه ل��ي بسرعة ،وق��ل��ت :ولكن على طريقتي
الخاصة .ف ّ
��رد :نعم .دون ش��ك .قلت :هل تسمح لي باالحتفاظ بهذه الطريقة
ً
مستقبال؟ ج��واب��ه ك��ان ابتسامة عريضة ش��اه��دت م��ن خاللها لمعة
الخاصة
الرضا في عينيه .ثم تبعها بضحكة عالية شاركته بها لعدة ث��وان .ثم راح
يتحدث بتفصيل عن األحداث التاريخية وعن مستقبل األمة العربية في إطار
الوحدة الشاملة .وخالل حديثه برز بوضوح طموحه الرومانسي في أن يكون
زعيم دولة هذه الوحدة .وتكرر على لسانه ذكر صالح الدين األيوبي (محرر
القدس من الصليبيين في القرن الثاني عشر) أكثر من مرة .لم أسمعه ،خالل
محاضرته القصيرة ،يذكر اسم النبي العربي أو أي من خلفاء وأبطال المسلمين
التاريخيين مرة واحدة.
 ...ك��ان الوقت ظهرا عندما انتهت المقابلة .رافقني ص��دام إل��ى ب��اب غرفته
المتصلة بصالون كبير يغص ب��ال��زوار المنتظرين .لمحت من بينهم طارق
ً
ً
مودعا:
سابقا .قال لي صدام وهو يشد على يدي
عزيز الذي كنت أعرف صورته
سنلتقي مرة أخرى قبل سفرك .وفي رحلة العودة إلى الفندق سألني الوزير

شفيق الكمالي إذا كنت قد فزت بحديث صحفي ضخم ،فقلت نعم ولكنه ليس
للنشر».

صداقة ...ثم رابطة عائلية

زارني برزان
وأعطاني ورقة
صغيرة كتب
عليها رقم
هاتف محلي
قال إنه رقم
صدام المباشر

يتحدث الكاتب عن لقاء ثان مع صدام بعد ثالثة أيام من اللقاء األول ،في
مطعم «ن���ادي الصيد» ف��ي منطقة المنصور ظهر ي��وم جمعة ،وه��و النادي
المخصص لكبار الحزبيين ومسؤولي ال��دول��ة حيث قدمه إل��ى شقيقه من
أم��ه ،ب��رزان ،ال��ذي كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات في ذلك
الوقت.
«كنا ثالثة فقط حول مائدة الطعام وعيون الحاضرين في النادي شاخصة
الينا .كان صدام يسأل وأنا أجيب وبرزان صامت كأبي الهول يحاول تعريتي
بعينيه الصغيرتين ونظراته الثاقبة .الحديث دار بمعظمه حول دور الصحافة
في العراق وفي العالم العربي ،وكيف باستطاعتها أن تقوم بواجب خدمة
وطنها .كان رأيي أن الصحافة ،إذا أحسنت القيام بدورها ،تستطيع أن تكون
ً
اشتراكيا .ولكي تحسن القيام بهذا
السند الرئيس للنظام حتى ول��و ك��ان
ال��دور عليها أن تكسب ثقة ال��ق��ارئ المواطن .وم��ن أج��ل الحصول على هذه
الثقة فمن واجب الصحافة أن تعطي الصورة للقارئ باألسود وباألبيض .ال
تلوين دعائيا وال مديح يساعد في إصابة الحاكم أو المسؤول بعمى األلوان
ويرفعه خطوة خطوة الى مصاف اآللهة .هذا ال��دور ال تستطيع الصحافة،
خاصة في عالمنا الثالث أن تقوم به من دون مساعدة الحاكم وتشجيعه
على المضي في طريق احترام العقول ال غسلها ،وبالتالي تزويدها بحقائق
ً
هامشا لتصبح وسيلة
األم��ور ال الحقائق التي يريدها ،وبالتالي منحها
اتصال نظيفة بين الحاكم والمواطن .كذلك أعتقد أن وظيفة الحاكم أي حاكم
هي في تأمين الحاجات األساسية والضرورية لشعبه .والقيام بهذا الواجب
يستأهل من قبل الصحافة التنويه ،ال التطبيل والتزمير .وإذا تأمنت هذه
العناصر وغيرها ،عندئذ ٍتصبح الصحافة أداة صالحة لبناء جسور االتصال
بين الحاكم وبين المحكوم.
كان صدام يستمع ،وكله أذان مفتوحة وكذلك برزان ،واردت أن اختم كالمي
بجملة قصيرة ،فقلت :الزهرة تحتاج إلى الماء والهواء والشمس .كذلك الصحافة
تحتاج إلى الحرية والحرية ثم الحقيقة .بامكان الحاكم ايجاد الصيغة ألحداث
ت��وازن بين منح هذه الحرية وبين مصالح الدولة بحيث ال يموت الذئب وال
ً
ً
جديدا .إنها
اختراعا
يفنى الغنم ،كما يقول المثل اللبناني .وهذه الصيغة ليست
موجودة ويمكن ،بعد العثور عليها ،تطويرها بحيث ال تكون شبيهة بصحافة
العالم الغربي الفوضوية ،وال بصحافة العالم الثالث التي تساعد الحاكم على
االنتقال من حالة النصف إله إلى حالة اإلله الكامل.
كنت أتحدث بحماس ه��ادئ ي ّ
��دل على مدى قناعتي الكاملة بكل ما أقوله،
لعله ي��دخ��ل اآلذان ث��م العقول ث��م يترجم ال��ى س��ي��رة وتقليد .لكن األي���ام التي
قضيتها برفقة صدام ونظامه أثبتت العكس .ف��اآلذان كانت كبيرة ومفتوحة
على مصراعيها ،وج��اه��زة لالستماع ف��ي ك��ل س��اع��ة ،ب��ل ف��ي ك��ل لحظة ،ولكن
لغاية الحفاظ على النظام ،بينما بقيت أبواب العقل مغلقة إال على ما ُتطرب
لسماعه.
عند انتهاء الغداء سمعت صوت برزان ألول مرة يقول لي وهو يصافحني:
سنلتقي ثانية ب���إذن ال��ل��ه .وف��ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي ،زارن���ي ب���رزان ف��ي ف��ن��دق بغداد
وأعطاني ورقة صغيرة كتب عليها رقم هاتف محلي قال إنه رقم صدام المباشر،
وإن باستطاعتي استخدامه في أي وقت خالل وج��ودي في بغداد .ولم َ
ينس
برزان أن يعطيني ،هو اآلخر رقم هاتفه الخاص .وهكذا بدأت عالقة تحولت الى
صداقة ثم الى رابطة عائلية .بين زوجتي وزوجة برزان استمرت منذ ذلك العام
 1971وانتهت بغزو العراق  2003ثم القبض على برزان وإعدامه.
إن تأثير الغداء الثالثي في نادي الصيد سرعان ما أعطى مفعوله اإليجابي
ً
نجما من نجوم المجتمع السياسي في العراق .ومنذ
بالنسبة لي .لقد أصبحت
ذل��ك الوقت فتحت أمامي جميع األب���واب .فهل ه��ذا ما قصده ص��دام من خالل
دعوة الغداء العلنية؟».

أرجو أال يدفعك
انضباطك
المهني
إلى نشر حديث
هذه المقابلة
(صدام)

طارق عزيز

رياضة
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كامورانيزي ونوتشيرينو
يبتعدان عن المالعب

كاس العالم للسيدات

ألمانيا وإنكلترا إلى دور الثمانية
في الجولة الثالثة واألخيرة من
مباريات المجموعة األولى فاز
المنتخب األلماني على نظيره
الياباني - 2صفر والمنتخب
اإلنكليزي على نظيره األرجنتيني
 1-6ليتأهال إلى الدور الثاني
 اقترب املنتخب األمل��ان��ي خطوة
ج���دي���دة ن��ح��و ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى لقب
ب��ط��ول��ة ك����أس ال��ع��ال��م ل���ك���رة ال��ق��دم
ل���ل���س���ي���دات واح����ت����ل امل����رك����ز األول
باملجموعة األولى في الدور األول
(دور املجموعات) إثر تغلبه على
ن���ظ���ي���ره ال����ي����اب����ان����ي - 2ص����ف����ر ف��ي
الجولة الثالثة األخيرة من مباريات
املجموعة ليتأهل إلى الدور الثاني
(دور الثمانية).
وتأهل املنتخب األملاني إلى دور
الثمانية ف��ي بطولة ك��أس العالم
ال��خ��ام��س��ة ل��ل��س��ي��دات امل���ق���ام���ة في
ال��ص�ين م��ع نظيره اإلن��ك��ل��ي��زي إثر
تغلبه على نظيره األرجنتيني 1-6
في مباراة أخرى.
وت�����ق�����دم امل���ن���ت���خ���ب األمل�����ان�����ي ف��ي
الدقيقة  21بهدف سجلته بيرجيت
ب��رن��ز ث��م أض��اف��ت ري��ن��ات��ه لينجور
ال��ه��دف الثاني للفريق م��ن ضربة
ج���زاء قبل ث�لاث دق��ائ��ق م��ن نهاية
املباراة.
ورف���ع املنتخب األمل��ان��ي رصيده

إلى سبع نقاط ليحتل املركز األول
باملجموعة في حني تجمد رصيد
نظيره الياباني عند أربع نقاط في
املركز الثالث.
وفي املباراة الثانية باملجموعة
ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب اإلن���ك���ل���ي���زي ف���وزا
ك��ب��ي��را ع��ل��ى ن��ظ��ي��ره األرج��ن��ت��ي��ن��ي
وتغلب عليه  1-6لتحتل إنكلترا
املركز الثاني باملجموعة برصيد
خمس نقاط وتخرج األرجنتني من
الدور األول مع اليابان حيث ظلت
في املركز الرابع واألخير من دون
رصيد من النقاط.
وتقدمت إنكلترا بثالثة أه��داف
أح�����رزت�����ه�����ا االرج����ن����ت����ي����ن����ي����ة إي���ف���ا
غ���ون���زال���ي���س ب���ط���ري���ق ال���خ���ط���أ ف��ي
م���رم���ى م��ن��ت��خ��ب ب��ل��اده�����ا ،وج��ي��ل
سكوت وفارا ويليامز في الدقائق
( 10و 11و )50وجاء هدف ويليامز
من ضربة جزاء.
ثم رد الفريق األرجنتيني بهدف
س���ج���ل���ت���ه غ����ون����زال����ي����س .وب���ع���ده���ا
أض�����اف�����ت ك���ي���ل���ي س���م���ي���ث ه���دف�ي�ن
للمنتخب اإلنكليزي في الدقيقتني
 64و 77ق��ب��ل أن تختتم زميلتها
فيكي إكسلي التسجيل في املباراة
بالهدف السادس إلنكلترا وسجلته
من ضربة جزاء في الدقيقة .90
(د ب أ)

العبات المنتخب االلماني يحتفلن
بالفوز
(أ ف ب)

نهائي مبكر بين برشلونة وليون في دوري االبطال

فوز دربي كاونتي على نيوكاسل
ف��از درب���ي كاونتي العائد الى
ال������دوري االن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة
القدم على ضيفه نيوكاسل 1-صفر
في ختام املرحلة السادسة.
وس��ج��ل كيني م��ول��ر ال��ه��دف في
الدقيقة  39فارتفع رصيد الفائز
ال�����ى  4ن���ق���اط وت���خ���ل���ى ع����ن امل���رك���ز
االخ����ي����ر ل���ب���ول���ت���ون ( ،)3ف����ي ح�ين
وق���ف رص��ي��د ال��خ��اس��ر ال����ذي مني
بهزيمته االول���ى عند  8ن��ق��اط من
 5مباريات.

عملية ناجحة
لهيسكي

ذك����������رت ص���ح���ي���ف���ة «ال غ����ازي����ت����ا
دي���ل���ل���و س�����ب�����ورت» االي����ط����ال����ي����ة أن
الع���ب امل��ن��ت��خ��ب االي��ط��ال��ي م���اورو
كامورانيزي قد يبتعد عن املالعب
أكثر من شهر بعد تعرضه إلصابة
بشد عضلي.
وك�����ان ك���ام���وران���ي���زي الع����ب خط
وس��ط ن���ادي يوفنتوس االيطالي
ق��د خ���رج م��ن امل��ل��ع��ب م��ص��اب��ا بعد
مرور  30دقيقة على بداية مباراة
ي��وف��ن��ت��وس م���ع أودي���ن���ي���زي أم��س
االول ب�����ال�����دوري االي���ط���ال���ي ال��ت��ي
خ��س��ره��ا ي��وف��ن��ت��وس ع��ل��ى ملعبه
صفر.-1
وأص������ي������ب ك�����ام�����وران�����ي�����زي ب��ش��د
عضلي ف��ي فخذه االي��م��ن وه��و ما
قد يكون ناتجا عن االرهاق بعدما
شارك الالعب في مباراتي إيطاليا
بالتصفيات املؤهلة لبطولة االمم
االوروبية يورو  2008أمام فرنسا
وأوكرانيا في االسبوع املاضي.
وق����ال ك�ل�اودي���و ران��ي��ي��ري م��درب
يوفنتوس «لسوء الحظ سنفتقد
جهوده فترة طويلة ...لم أكن واثقا
إن كان علي إشراكه في املباراة من
بدايتها أم االنتظار إلى وقت الحق
وهو ما كان على االرجح حل أفضل
بالنسبة له .ولكنه قدره».
من جانب اخر ذكر املوقع الرسمي
ل��ن��ادي يوفنتوس االي��ط��ال��ي لكرة
ال��ق��دم أن الع��ب خ��ط وس��ط النادي
ال����ش����اب أن���ط���ون���ي���و ن��وت��ش��ي��ري��ن��و
خرج من املستشفى الذي نقل إليه
بعد تعرضه لحادث سير بمدينة

تحمل الجولة االولى من منافسات
مسابقة دوري ابطال اوروبا
مواجهتين قويتين اليوم االربعاء،
وتحديدا في المجموعة الخامسة
بين برشلونة االسباني وضيفه ليون
الفرنسي ،وفي المجموعة الثامنة
بين ارسنال االنكليزي وضيفه
اشبيلية االسباني.

ترتيب فرق الصدارة
 - 1ارسنال  13نقطة
من  5مباريات
 - 2مانشستر سيتي  12من 6
 3ليفربول  11من 5 - 4مانشستر يونايتد  11من 6
 - 5تشيلسي  11من 6

أج��ري��ت ل��ل��دول��ي االنكليزي
ام���ي���ل ه��ي��س��ك��ي م��ه��اج��م ف��ري��ق
وي�����غ�����ان ل�����ك�����رة ال�����ق�����دم ع��م��ل��ي��ة
ج��راح��ي��ة بعدما اص��ي��ب بكسر
ف��ي م��ش��ط ال��ق��دم ع��ل��ى مستوى
االص��اب��ع ف��ي م��ب��اراة فريقه مع
ف���ول���ه���ام ف����ي ال��������دوري ال��س��ب��ت
(.)1-1
وكان هيسكي ( 29عاما) الذي
ع���اد بشكل ق���وي ال���ى املنتخب
مع زميله السابق في ليفربول
م���اي���ك���ل اوي��������ن ف�����ي امل����ب����ارات��ي�ن
ال���ل���ت�ي�ن ف������ازت ف��ي��ه��م��ا ان��ك��ل��ت��را
على اسرائيل وروسيا بنتيجة
واحدة 3-صفر ضمن تصفيات
ك�����أس اوروب���������ا  ،2008اص��ي��ب
بعد ان لعب  5دقائق فقط في
خنصر القدم اليسرى.
وس�����ي�����غ�����ي�����ب ه����ي����س����ك����ي ع���ن
المالعب م��ن  6ال��ى  8اسابيع،
ول��ن يشارك مع منتخب بالده
في المباراة ضد استونيا في
 13اكتوبر.
(أ ف ب)

المجموعة الخامسة

على ملعب «ن��و ك��ام��ب» ،يحل ليون
بطل فرنسا في االعوام الستة االخيرة
ضيفا على برشلونة ،في مباراة تعد
بالكثير نظرا الى القيمة الفنية الكبيرة
للفريقني اللذين يضمان في صفوفهما
مواهب عدة.
وت���ع���ت���ب���ر امل�����ب�����اراة ق���م���ة م���ب���ك���رة ف��ي
املجموعة الخامسة ،وينظر برشلونة
الى املباراة كمناسبة لتعويض اخفاقه
االخ��ي��ر ف��ي بطولة ال���دوري االسباني
حيث فشل في اظهار صورته الحقيقية
وق�����درت�����ه ال���ه���ج���وم���ي���ة ال���ك���ب���ي���رة ال��ت��ي
ينتظرها جمهوره بشغف ،فسقط في
ف��خ ال��ت��ع��ادل السلبي م��ه��درا نقطتني
ثمينتني في مستهل حملته الستعادة
اللقب املحلي .وضمن املجموعة عينها،
ي��س��ت��ض��ي��ف ري���ن���ج���رز االس���ك���ت���ل���ن���دي
ش��ت��وت��غ��ارت ب��ط��ل امل��ان��ي��ا ع��ل��ى ملعب
«ايبروكس» في غالسكو.
ويعلم الفريقان ان فوز احدهما على
االخ����ر س��ي��ع��زز م��ن ح��ظ��وظ��ه ملنافسة
برشلونة وليون على احدى البطاقتني
املؤهلتني الى الدور املقبل.

المجموعة السادسة

العبو دربي يحتفلون بهدفهم

ت��وري��ن��و وذل���ك بعد تلقيه العالج
الالزم وكان نوتشيرينو ( 22عاما)
متوجها إل���ى أح���د امل��ط��اع��م سيرا
ع��ن��دم��ا ص��دم��ت��ه س���ي���ارة .وأص��ي��ب
ال��ل�اع����ب ب����ج����رح ك���ب���ي���ر ف����ي رأس����ه
وخ���دوش سطحية ول��ك��ن االط��ب��اء
قالوا إن حالته ليست خطيرة.
وقرر يوفنتوس إجراء املزيد من
الفحوص الطبية على نوتشيرينو
في املركز الطبي بالنادي وال شك
أن الغياب املحتمل لنوتشيرينو
ال����ذي ان��ض��م إل���ى ي��وف��ن��ت��وس ه��ذا
ال��ص��ي��ف ق��ادم��ا م��ن ن���ادي ال��درج��ة
ال��ث��ان��ي��ة ب��ي��ات��ش��ي��ن��زا س��ي��زي��د من
م��ش��اك��ل ال����ن����ادي ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا
بالفعل في خط وسطه حيث يبدو
أن غ���ي���اب الع���ب���ي وس���ط���ه ال���دول���ي
م����������اورو ك�����ام�����وران�����ي�����زي وم����ارك����و
ماركيوني سيكون طويال.
(د ب أ)

وتبرز في املجموعة السادسة مباراة
سبورتينغ لشبونة وضيفه مانشستر
ي��ون��اي��ت��د ب��ط��ل ان��ك��ل��ت��را ع��ل��ى ملعب
«خوسيه الفاالدي».
وي����ت����وق����ع ان ي����ع����ود ال�������ى ص���ف���وف
«الشياطني الحمر» املهاجم واين روني
ال����ذي غ����اب م��ن��ذ امل����ب����اراة االول�����ى ه��ذا
امل��وس��م بسبب كسر ف��ي مشط قدمه،
م��ا يعطي دف��ع��ة لخط ه��ج��وم الفريق
االنكليزي ال��ذي يعاني نسبيا ،اذ لم
ينجح في تسجيل اكثر من هدف في
كل من مبارياته السبع االخيرة.
ويلعب روما مع ضيفه دينامو كييف
ع��ل��ى امل��ل��ع��ب االومل���ب���ي ف���ي ال��ع��اص��م��ة

(أ ب)

االيطالية ،متطلعا الى ترجمة الفترة
املميزة التي يمر بها لتسطير فوز اول
يعطيه دفعة معنوية ملواصلة املشوار
بنجاح .اال ان مهمة ف��ري��ق العاصمة
ل���ن ت���ك���ون س��ه��ل��ة ف���ي م��واج��ه��ة ف��ري��ق
ع��ن��ي��د اع���ت���اد ال��ح��ض��ور ف���ي امل��س��اب��ق��ة
االوروبية االم ،وهو يضم في صفوفه
العبني بارزين امثال املخضرم سيرغي
ريبروف واملهاجم الدولي الشاب ارتيم
ميليفسكي.

المجموعة السابعة

وف�����ي امل���ج���م���وع���ة ال���س���اب���ع���ة ،ي��ل��ع��ب
انتر ميالن بطل ايطاليا ف��ي ضيافة
ف���ن���رب���غ���ش���ة ع����ل����ى م���ل���ع���ب «ش�����وك�����رو
ساراكوغلو».
واس��ت��ع��اد ان��ت��ر ف��ي ال��وق��ت املناسب
مهاجمه االرجنتيني هرنان كريسبو
ال���ذي غ���اب م��ن��ذ اص��اب��ت��ه م��ع منتخب
بالده في «كوبا اميركا» ،وهو سيشكل
ه��ج��وم��ا ن��اري��ا ال���ى ج��ان��ب ال��س��وي��دي
زالت�����ان اب��راه��ي��م��وف��ي��ت��ش ،ل��ك��ن تبقى
عالمة استفهام كبرى عن م��دى قدرة
الفريق االيطالي على املضي قدما في
دوري االبطال بعدما لقي الفشل في
املواسم االخيرة رغم االسماء الكبرى
املوجودة في مجموعة املدرب روبرتو
مانشيني امثال الفرنسي باتريك فييرا
وال��ب��رت��غ��ال��ي ل��وي��س فيغو والصربي
ديان ستانكوفيتش.
ام��ا من ناحية الفريق التركي الذي
ف��ق��د خ��دم��ات ه��داف��ه ت��ون��ك��اي سانلي
املنتقل الى ميدلسبره االنكليزي ،فانه
يأمل بقيادة البرازيلي الشهير روبرتو
كارلوس الذي كانت بدايته الفعلية في
اوروب��ا مع انتر نفسه ،حجز البطاقة
الثانية عن هذه املجموعة التي تضم
ايضا ايندهوفن بطل هولندا وسسكا
موسكو الروسي اللذين يلتقيان على
ملعب االول «فيليبس ستاديوم».

المجموعة الثامنة

وت��ح��م��ل امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة موقعة
بارزة على «ستاد االم��ارات» في لندن
ب�ي�ن ف��ري��ق�ين اع���ت���ادا ت��ق��دي��م ك����رة ق��دم
ممتعة وهما ارسنال واشبيلية.
ويدخل الفريقان املباراة بمعنويات
ع��ال��ي��ة ب��ع��د ب��داي��ة ك��ل منهما ال��ق��وي��ة
م���ح���ل���ي���ا ،اذ ان�����ف�����رد ارس�����ن�����ال ن��ه��اي��ة
االس���ب���وع امل���اض���ي ب���ص���دارة ال�����دوري
االنكليزي املمتاز بعد فوزه على جاره
توتنهام ( ،)1-3بينما حقق اشبيلية
ف���وزه ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ف��ي ث�لاث
مباريات.
وي����ع����رف ال���ف���ري���ق االن����دل����س����ي ب��ط��ل
كأس االتحاد االوروبي في املوسمني
اال خ��ي��ر ي��ن ان مهمته ستكون صعبة
الن ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دن��ي ل��م ي��خ��س��ر على
ارض���ه ف��ي دوري االب��ط��ال م��ن��ذ اب��ري��ل
 ،2004اال ان مدربه خ��وان��دي رام��وس
طلب من العبيه االستفادة من الثقة
التي اكتسبوها اوروبيا في العامني
االخ���ي���ري���ن ل��ل��ظ��ه��ور ب��ش��ك��ل امل��ن��اف��س
على لقب املسابقة ،وق��ال «اعتقد اننا
جاهزون لدوري االبطال بعد موسمني
رائعني في كاس االتحاد ،وامل حصد
ال��ن��ج��اح م���رة ج��دي��دة ب��ف��ض��ل ال��خ��ب��رة
والحماسة اللتني نتمتع بهما».
كما ي��درك م��درب ارس��ن��ال الفرنسي
ارس���ي��ن ف��ي��ن��غ��ر ان الع���ب���ي���ه س��ي��ق��ف��ون
امام امتحان مهم في مواجهة الهداف
امل��ال��ي ف��ري��دي��ري��ك ك��ان��وت��ي��ه والظهير
البرازيلي املميز دانيال الفيش ،وقال
«اع��رف اشبيلية جيدا فهو من افضل
الفرق االوروبية حاليا ،لذا يفترض ان
نتحلى بكامل تركيزنا واللعب على
اعلى مستوى».
وض���م���ن امل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا ،يلعب
س�ل�اف���ي���ا ب������راغ ال��ت��ش��ي��ك��ي م����ع ض��ي��ف��ه
ستيوا بوخارست الروماني.
(أ ف ب)

رايكونن لم يفقد حظوظه في المنافسة على اللقب
أكد سائق فيراري الفنلندي كيمي
رايكونن أنه لم يفقد حظوظه في
المنافسة على لقب السائقين وأن
فريقه لم يستسلم بعد وما زالوا
في رحلة السعي إلى اللقب.

أصر سائق فيراري الفنلندي كيمي
رايكونن الفائز بالمركز االول في سباق
جائزة بلجيكا الكبرى ،المرحلة الرابعة
ع���ش���رة م����ن ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ل��س��ب��اق��ات
س����ي����ارات ف����ورم����وال واح�����د ع��ل��ى حلبة
«سبا فرانكورشان» ي��وم االح��د ،ان��ه لم
يفقد حظوظه في المنافسة على لقب
ال��س��ائ��ق��ي��ن ،وال ي����زال س��اع��ي��ا لتحقيق
هدفه االسمى.
وساد الفنلندي السباق من البداية
وح���ت���ى ال��ن��ه��اي��ة م��ح��ق��ق��ا ف�����وزه ال���راب���ع
ه��ذا الموسم والثالث ل��ه على التوالي
ف��ي بلجيكا ،ليضيق ال���ف���ارق وس��ائ��ق
ماكالرين مرسيدس البريطاني لويس
هاميلتون متصدر الئحة الترتيب العام
للسائقين الى نقطة قبل  3مراحل على
نهاية البطولة.
وق��ال رايكونن ثالث الترتيب العام
«ل���م نستسلم ب��ع��د وال ن����زال ف��ي رحلة
السعي نحو اللقب .لقد ضيقنا الهوة
والمستوى متقارب ،وعلينا ان نقاتل
بقوة النه احيانا تصبح االم��ور سيئة
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ،ل����ذا س��ن��ن��ت��ظ��ر ما
ستؤول اليه النهاية».
وسيكون السباق المقبل في اليابان
ح���ي���ث ال���ح���ل���ب���ة ت���ن���اس���ب اك���ث���ر س���ي���ارة
م���اك�ل�اري���ن ،وق���د ع��ل��ق ع��ل��ى ال��م��وض��وع
ق��ائ�لا «ال اع��ل��م ف��ع�لا ش��ك��ل ال��ح��ل��ب��ة ل��ذا
سيكون م��ن الصعب علي الحكم على
االم�������ر .ل���ق���د واج���ه���ن���ا خ��ل��ال ال���ت���ج���ارب
االخيرة صعوبات امام ماكالرين ،لكننا
ظهرنا بشكل اقوى خالل السباق».
على صعيد آخر ،اعلن رئيس اللجنة
االولمبية الهندية س��وري��ش كالمادي

ي����وم االث���ن���ي���ن ان ب��ل��اده ستستضيف
اول سباق سيارات فورموال واح��د في
تاريخها عام  .2010وكشف كالمادي انه
التقى مالك الحقوق التجارية لبطولة
ال��ع��ال��م ب��ي��رن��ي اي��ك��ل��ي��س��ت��ون االس��ب��وع
الماضي في العاصمة االنكليزية لندن
الن���ه���اء ال���م���س���أل���ة ،ق���ائ�ل�ا «ت���ق���رر اق��ام��ة
س���ب���اق ف���ورم���وال واح�����د ف���ي ن��ي��ودل��ه��ي
عام .»2010
واش��ار كالمادي الى ان ايكليستون
سلمه عقدين ،احدهما لتسويق السباق
الهندي واالخر يرتبط بحقوق الحلبة
«س��ن��وق��ع ع��ل��ى ال��ع��ق��د ق��ري��ب��ا .ل��م يحدد

راي���ك���ون���ن ب��ي��ن زم��ي��ل��ه ال��ب��رازي��ل��ي
فيليبي م��اس��ا وس��ائ��ق م��اك�لاري��ن
(رويترز)
الونسو

بعد الشهر ال��ذي سيكون فيه السباق
لكن قد يكون في مارس او بعد جائزة
البحرين الكبرى».
وك��ان��ت اللجنة االول��م��ب��ي��ة الهندية
ق�������د اع�����ل�����ن�����ت ف�������ي ي�����ون�����ي�����و ال����م����اض����ي
طموحاتها باستضافة اح��د سباقات
ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ف���ي ال��ف��ئ��ة االول�����ى ،وق��د
ت���ج���اوب اي��ك��ل��ي��س��ت��ون م���ع االم�����ر ش��رط
تأمين االساسيات المطلوبة ،معتبرا
ان ال��ه��ن��د ت��ع��د م��ن االس�����واق ال��ت��ج��اري��ة
المهمة لرياضة السيارات ،وخصوصا
ب��ع��دم��ا ازداد االه��ت��م��ام ب��ه��ا اث���ر ق��ي��ادة
ال��س��ائ��ق ال��م��ح��ل��ي ن���اراي���ن ك��ارث��ي��ك��ي��ان

اح������دى س���ي���ارت���ي ف���ري���ق ج���������وردان ف��ي
موسم .2005
ك���م���ا س����اه����م رج�����ل االع�����م�����ال ال���ث���ري
فيجاي ماليا بزيادة ثقة القيمين على
فورموال واحد بالهند واهتمامها بهذه
ال���ري���اض���ة ع��ب��ر ش���رائ���ه ح��دي��ث��ا نصف
اسهم فريق سبايكر الهولندي ،علما ان
ماليين الهنود يتابعون السباقات عبر
ش��اش��ات التلفزة ،وغالبا م��ا يظهرون
ال����ش����غ����ف ال��������ذي ي����ب����دو ع���ل���ي���ه���م خ��ل�ال
مشاهدتهم الكريكيت الرياضة االكثر
شعبية في البالد.
(أ ف ب)

رياضة

19

العدد  / 95األربعاء  19سبتمبر 2007م  7 /رمضان 1428هـ

هوزيه يهزم كرول بالضربة القاضية في «الدربي» المئوي
القاهرة  -عالء محجوب
ومحمد القاضي
ف�������ي ل������ق������اء «ت����ك����ت����ي����ك����ي» رف����ي����ع
ال���م���س���ت���وى م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة
وب��س��ه��ول��ة ف��ائ��ق��ة ف����از ال��ب��رت��غ��ال��ي
م����ان����وي����ل ه����وزي����ه ال����م����دي����ر ال��ف��ن��ي
لألهلي على الهولندي رود كرول
المدير الفني للزمالك في لقاء القمة
«المئوي» بين الفريقين الذي شهده
ستاد القاهرة في سهرة رمضانية،
خرجت منها جماهير «الشياطين
ال��ح��م��ر» س��ع��ي��دة ب��ف��ري��ق��ه��ا بينما
سخطت جماهير الفريق «األبيض»
على العبيها والمدير الفني كرول،
وأض��اف األهلي ثالث نقاط غالية
إل�������ى رص�����ي�����ده م����ع����وض����ا ت���ع���ادل���ه
األول أمام المصري البورسعيدي
والثاني مع المقاولون.
بأقل جهد نجح مانويل جوزيه
ل��ي��س ف��ق��ط ف��ي ق����راءة أف��ك��ار ك��رول
ولكن في اختيار طريقة األداء التي
ح��ق��ق��ت ال���ف���وز «ال��س��ه��ل» م���ن خ�لال
ال��ض��غ��ط ال��م��ت��واص��ل ع��ل��ى الع��ب��ي
الزمالك في كل أرجاء الملعب نتج
ع��ن��ه أخ��ط��اء ع��دي��دة اس��ت��غ��ل منها
«ال��س��اح��ر» أب���و ت��ري��ك��ة ال��ك��رة التي
وص��ل��ت إل��ي��ه م��ن��ف��ردا ب��م��رم��ى عبد
ال��م��ن��ص��ف ب��ع��د اص���ط���دام محمود
فتح الله ووسام العابدي ظهيري
وسط الزمالك محرزا هدف األهلي
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ش���وط األول بعشر
دقائق.
لم تفلح المحاوالت التي بذلها
ال��ه��ول��ن��دي رود ك�����رول ل��ت��ع��وي��ض
ال���خ���س���ارة ح���ت���ى ت��غ��ي��ي��رات��ه ال��ت��ي
أجراها لم تحقق الفاعلية ال سيما

ب��ع��د ت��غ��ي��ي��ره ال�ل�اع���ب م��ح��م��د أب��و
العال أحد مفاتيح الفريق ومشاركة
أسامة حسن ،وفي المقابل أثمرت
ت��غ��ي��ي��رات ال��ب��رت��غ��ال��ي ه���وزي���ه عن
س���ي���ط���رة ك���ام���ل���ة «ل��ل�أح����م����ر» ع��ل��ى
م���ج���ري���ات األداء ،وأه��������در ش����ادي
محمد ركلة الجزاء التي احتسبها
ال���ح���ك���م ال�����ك�����روات�����ي إي�����ف�����ان ب���ي���رك
لمصلحة فالفيو في الشوط الثاني،
ورغم صحوة الزمالك المفاجئة لم
يتمكن ك���رول م��ن تحقيق التفوق
ال���م���ي���دان���ي ع��ل��ى ه���وزي���ه ب��ال��خ��ط��ة
ال��م��ح��ك��م��ة وت��ح��ف��ي��ظ األدوار التي
لقنها البرتغالي لالعبيه ونجحوا
ف��ي ال��ق��ي��ام بها على م��دى شوطي
اللقاء.
األداء ال��ف��ن��ي «ال����راق����ي» ال���ذي
قدمه األهلي نجح به في مصالحة

مانويل هوزيه

ج��م��اه��ي��ره ب��ع��د األداء ال��م��ت��واض��ع
ل���ل���ف���ري���ق خ���ل��ال ال����ف����ت����رة األخ����ي����رة
س��واء ف��ي المباريات األفريقية أو
البطولة المحلية ،و ن��ج��ح هوزيه
بخبرته التدريبية ودرايته الكاملة
بإمكانات العبيه الفنية والبدنية
وإلمامه بطريقة أداء الزمالك في
تحقيق ف��وز «س��ه��ل» لألهلي على
ال��زم��ال��ك ف��ي واح����دة م��ن ال��س��ه��رات
«ال��رم��ض��ان��ي��ة» ال��ت��ي ش��ه��دت كثيرا
ف������وز «ال���ش���ي���اط���ي���ن ال����ح����م����ر» ع��ل��ى
أصحاب «الفن والهندسة»
ب���رز م��ن األه��ل��ي «ال��س��اح��ر» أب��و
تريكة بتحركاته الواعية وإمكاناته
الفنية العالية فأستحق لقب أفضل
العب في اللقاء ومعه محمد بركات
«ملك الحركات» وقبلهما البرتغالي
جوزيه المدير الفني.
عقب اللقاء قال البرتغالي مانويل
هوزيه إنه كان صادقا مع جماهير
األه��ل��ي حينما أك��د أن فريقه ق��ادر
على تحقيق الفوز وتقديم عرض
مختلف عن العروض والنتائج التي
قدمها الفريق ال سيما ف��ي اآلون��ة
األخ��ي��رة ،وأش���اد ه��وزي��ه بمستوى
أداء م��ع��ظ��م ال�ل�اع���ب���ي���ن وق���درت���ه���م
على االلتزام بتطبيق أفكاره وقال
إننا لعبنا بطريقة مختلفة حققت
للفريق الفوز «السهل» حيث التزم
ال�لاع��ب��ون ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ه��ام الفنية
الدفاعية والهجومية واستطاعوا
ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى م��ج��ري��ات
األداء على م��دى شوطي المباراة،
ون��ج��ح الع��ب��و خ��ط ال��وس��ط بصفة
خاصة في إغ�لاق المساحات على
العبي الزمالك ول��ذا ل��م تكن هناك
خطورة حقيقية على مرمى عصام

الحضري باستثناء بعض الكرات.
وقال هوزيه أن ركلة الجزاء التي
أهدرها شادي محمد كانت كفيلة
بإنهاء أمل الزمالك ،والطريقة التي
أدى ب��ه��ا ال��ف��ري��ق ال��ل��ق��اء ه��ي التي
حققت ل��ه ال��ت��ف��وق ال��م��ي��دان��ي على
مجريات األداء ألنه يعلم إمكانات
العبيه الفنية والبدنية واستطاع
العبوه تنفيذ التعليمات ووضح
ت��ف��وق��ه��م م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ال
سيما في الشوط الثاني الذي سعى
ف��ي��ه ال��زم��ال��ك إل���ى إح����راز ال��ت��ع��ادل.
وعن التغييرات التي أجراها وعدم
ال���دف���ع ب��ع��م��اد م��ت��ع��ب م��ن��ذ ب��داي��ة
ال��ل��ق��اء ق���ال ه��وزي��ه إن ال��ت��غ��ي��ي��رات
ال��ت��ي أج��راه��ا نجحت ف��ي تحقيق
السيطرة الكاملة للفريق على األداء
و ق��ا م��ت بتنشيط الفريق ال سيما
في منطقة المناورات التي حاول
الع���ب���و ال���زم���ال���ك ال��س��ي��ط��رة عليها
إلحراز التعادل ،وكان الدفع بعماد
م��ت��ع��ب ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء ب��ه��دف
تكتيكي ،والمهم أن التغييرات التي
ت��م��ت ن��ج��ح��ت ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ه��دف
وإح�����راز ال���ف���وز وال��م��ح��اف��ظ��ة عليه
حتى النهاية.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل اع��ت��رف ال��ه��ول��ن��دي
رود ك�����رول ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق
ال��زم��ال��ك أن ه��ن��اك ع���ددا ك��ب��ي��را من
العبيه كان من المفترض أال تلعب
ال���م���ب���اراة وأن ال���زم���ال���ك ل��ع��ب ضد
ن���ف���س���ه وض�����د األه����ل����ي ع����ن ط��ري��ق
تطفيش الكرة والجري وراءها من
دون جدوى ولم يكن هناك تنظيم
دف����اع����ي وك������ان ال���ف���ري���ق ن ً
������دا ق��وي��ا
لألهلي في أوقات بسيطة ،مضيفاً
أن ه��ن��اك ش���دا عصبيا م��ن جانب

خسارة نادي المصري من الطليعة السوري
في دوري أبطال العرب
القاهرة  -حازم صالح
الدين
ل���������ق���������ي ن����������������������ادي ال��������م��������ص��������ري
ال���ب���ورس���ع���ي���دي ه��زي��م��ة م��ف��اج��ئ��ة
على ملعبه ووسط جماهيره أمام
الطليعة ال��س��وري بهدف دون رد
ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32
لدوري أبطال العرب.
وج��اء ت الهزيمة لتفجر ثورة
غضب الجماهير البورسعيدية
ال���ت���ي ه��ت��ف��ت ض���د الع��ب��ي��ه��ا بعد
األداء سيئ المستوى لهم خالل
اللقاء ،السيما أن الجماهير كانت
سعيدة بالبداية القوية للنادي
ال���م���ص���ري ف����ي م��س��اب��ق��ة ال������دوري
ال��م��ح��ل��ي ،ول��ك��ن ع���ودة األداء غير

إثارة وندية في «بوخمسين»
حسمت القرعة م��ب��اراة ف��ري��ق بو
دع���ي���ج ودي�������وان ال���ت���رك���ي لمصلحة
األخ���ي���ر ي��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا ف���ي ال��وق��ت
األصلي 2-2واحتكامها إلى الركالت
ال��ت��رج��ي��ح��ي��ة وت��ع��ادل��ه��م��ا اي��ض��ا -2
2وبذلك تأهل التركي الى دور الـ16
ف���ي دورة ب��وخ��م��س��ي��ن ال��رم��ض��ان��ي��ة
الثانية ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي ت��ق��ام على
ص���ال���ة ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال��خ��ط��ي��ب ف��ي
ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي وش��ه��د ل��ق��اء فريق
بوحديد ومحمد القاسم ندية بين
الفريقين حيث تمكنا م��ن تسجيل
خ��م��س��ة أه������داف ك����ان ن��ص��ي��ب ف��ري��ق
ق���اس���م م��ن��ه��ا ث�ل�اث���ة أه������داف م��ق��اب��ل
ه���دف���ي���ن ألب�����و ح���دي���د ل���ي���ف���وز ق��اس��م
ويالقي ديوان التركي في دور الـ16
بالمجموعة األو ل����ى غ���دا الخميس
وواص��������ل ع����ي����ال ال�����ص�����داف ت��أل��ق��ه��م
وت���خ���ط���وا ف���ري���ق ال����������دروازة ب��ث�لاث��ة
اه��������داف ن��ظ��ي��ف��ة ك���م���ا ت���غ���ل���ب ف��ري��ق
ال��م��رح��وم ع��ب��دال��رض��ا ال��ش��ي��خ على
فريق مبر الوزان  1/3ليلتقي الشيخ
م����ع ع����ي����ال ال�����ص�����داف ف����ي ال���م���ب���اراة
المقبلة.

 4مباريات قوية اليوم

وخلك رياضي امام الشهيد جرمان
المطيري وعبدالغفور تيفوني مع
ديوانية شهاب.
وت���ع���د ال���م���واج���ه���ة األخ����ي����رة ه��ي
األكثر سخونة واثارة خصوصا ان
ت��ي��ف��ون��ي ي��ع��د م��ن ال��ف��رق المرشحة
للوصول الى المبارة النهائية ،كما
يضم ديوانية شهاب نخبة من نجوم
كرة الصاالت.
وي��دخ��ل ف��ري��ق ج��ري��دة السياسة
مباراة اليوم بثوبه الجديد بعد ان
اج��رى سطام السهلي قائد الفريق
م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ت���غ���ي���ي���رات داخ�����ل
صفوف الفريق أبرزها ضم الالعب
الموهوب حسين طحات اضافة الى
العبين من أندية الدوري الممتاز.
وي������واص������ل ال����م����ط����اف����ئ م��س��ي��رت��ه
ال���ن���اج���ح���ة ف�����ي ال����������دورة وي���ت���رب���ص
ب��م��ن��اف��س��ة ص���راري���ف ال��دس��م��ة بعد
ان ف�����از ف����ي ال����م����ب����اراة األول�������ى ع��ل��ى
االيطالي .2/4
وي��خ��وض م��ل��ك ري��اض��ي م��ب��ارات��ه
الثانية في بوخمسين امام الشهيد
ج��رم��ان المطيري وك���ان ق��د ف��از في
االولى على عيال الذيب /3صفر.

تشهد دورة بوخمسين  4مباريات
ق��وي��ة ال���ي���وم ت��ج��م��ع األول�����ى ج��ري��دة
ال��س��ي��اس��ة م���ع دي���وان���ي���ة ال��م��ج��ادل��ي
وال��م��ط��اف��ئ م���ع ص���راري���ف ال��دس��م��ة

ً
تعادال
المرضي لجماهير المنطقة الحرة حامل اللقب ينتزع

أدى إل���ى اس��ت��ي��ائ��ه��م م���ن ال��ج��ه��از
الفني والالعبين.
وسجل يونس سليمان هدف
الطليعة الوحيد ف��ي الدقيقة 70
ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين،
وي��ق��ت��رب م��ن ال��ت��أه��ل ل����دور ال���ـ 16
ل��ل��ب��ط��ول��ة ،ح��ي��ث ي��ك��ف��ي��ه ال��ت��ع��ادل
على ملعبه في مباراة االياب بعد
أسبوعين.
وي����ع����د ه������ذا ال�����ف�����وز ه�����و األول
لالندية السورية في بطولة دوري
أبطال العرب على مدار تاريخها،
حيث لم يسبق ألي فريق سوري
أن حقق الفوز في النسخات االربع
السابقة للبطولة سواء على ملعبه
أو خارجه.

ان��ت��زع وف��اق سطيف الجزائري
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ت���ع���ادال ث��م��ي��ن��ا من
مضيفه موريتيل املوريتاني 1-1
ف���ي ن���واك���ش���وط ف���ي ذه����اب ال����دور
االول للنسخة الخامسة ملسابقة
دوري ابطال العرب لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان ايابا في االول
من اكتوبر املقبل في سطيف.

جانب من مباراة األهلي والزمالك

بعض الالعبين خصوصا أن هناك
ب��ع��ض ال�لاع��ب��ي��ن ي��ل��ع��ب��ون م��ب��اراة
ال��ق��م��ة ألول م���رة ف��ي ح��ي��ات��ه��م مما
دفعهم إلى التوتر الشديد وكان من
الضروري إعطاؤهم الفرصة إلزالة
الرهبة وإكسابهم خبرة المباريات
القوية والحساسة.

وأضاف كرول أن التشكيل الذي
لعب به أم��ام النادي األهلي نفسه
الذي حقق المكسب في المباريات
الثالثة األخيرة أمام بلدية المحلة
واالتحاد السكندري وإنبي وكان
م�����ن ال����ص����ع����ب أن ي�����ق�����وم ب�����إج�����راء
ت��غ��ي��ي��رات ف��ي التشكيل األس��اس��ي

اإلسماعيلي المصري يتنازل عن القمة لمصلحة األهلي
بتعادله مع األلمنيوم
واصل نادي االسماعيلي المصري
نزيفه للنقاط على ملعبه لألسبوع
ال���ث���ان���ي ع��ل��ى ال���ت���وال���ي ب��ع��دم��ا فقد
ن��ق��ط��ت��ي��ن ج��دي��دت��ي��ن ب��ال��ت��ع��ادل مع
مضيفه األلمنيوم  1-1في األسبوع
الخامس للدوري المصري الممتاز.
جاء اللقاء متوسط المستوى تمكن
ف��ي��ه أب��ن��اء الصعيد ب��ق��ي��ادة المدير
ال���ف���ن���ي ص���ب���ري ال���م���ن���ي���اوي ،م����درب
اإلسماعيلي السابق ،من السيطرة
ع��ل��ى معظم م��ج��ري��ات ال��ل��ع��ب ط��وال
شوطي اللقاء ،وبهذا التعادل فرط
ال������دراوي������ش ف����ي ف����رص����ة اس���ت���ع���ادة
ً
موقتا في انتظار
قمة ال��دوري ول��و
عودة طالئع الجيش وأدائه مباراته
المؤجلة مع نادي المقاولون العرب
بسبب م��ش��ارك��ت��ه ف��ي دوري أب��ط��ال
العرب ،وكان اإلسماعيلي في حالة
فوزه على األلمنيوم سيرفع رصيده
في تلك الحالة إلى  12نقطة متقدما

ع��ل��ى األه���ل���ي ال��م��ت��ص��در ال��ح��ال��ي بـ
 11نقطة ،ولكن تأتي الرياح بما ال
تشتهي السفن ،ويتعادل الدراويش
وي���رت���ف���ع رص���ي���ده���م إل�����ى  10ن��ق��اط
ي��ح��ت��ل ب��ه��ا ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ،وب��ذل��ك
يفقد اإلسماعيلي النقطة الخامسة
له على ملعبه على التوالي ،بعدما
ل��ق��ي ه��زي��م��ة األس��ب��وع ال��م��اض��ي من
نادي بتروجيت بهدف دون رد ،كان
قد تقدم المهاجم العراقي مصطفى
ك��ري��م لإلسماعيلي ف��ي الدقيقة 76
م���ن أح�����داث ال��ل��ق��اء ق��ب��ل أن ي��ت��ع��ادل
حمادة يحيي لأللمنيوم في الوقت
ب��دل الضائع ليفسد على جماهير
اإلس���م���اع���ي���ل���ي���ة ف���رح���ت���ه���م ب��ال��ن��ق��اط
الثالث.
ع��ل��ى صعيد آ خ���ر ،يلتقي مساء
ال��ي��وم ن���ادي ال��م��ص��ري��ة ل�لات��ص��االت
مع مضيفه االتحاد السكندري في
إط���ار منافسات األس��ب��وع الخامس

فوز الوهيب والوزان والحسيني في دورة الشايع
وج����ه ف��ري��ق ال��ش��ه��ي��د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف
الوهيب إنذارا شديد اللهجة الى الفرق
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي دورة ال��ش��اي��ع عندما
حقق ف��وزا كبيرا على فريق القناص
باربعة اهداف مقابل ال شيء ليصعد
الى الدور الثاني للدورة .سجل اهداف
ال��ف��ائ��ز ه��ان��ي الصقر ومحمد الصقر
وعادل الحساوي وعبداللطيف.

تألق الوزان

ض���م���ن ال�����������دورة ،ي��ل��ت��ق��ي ف����ي ال��ث��ال��ث��ة
وال���ن���ص���ف ف����ري����ق ال����م����رح����وم س��ل��م��ان
ال��ص��ب��اح م��ع ف��ري��ق ن��ج��وم ك��اظ��م��ة في
مواجهة قوية ،تليها المباراة الثانية
وت��ج��م��ع ن����ادي ش��ي��رم��ان م���ع الشهيد
يوسف فيصل والمباراة االخيرة يلتقي
فيها ال��م��رح��وم ع��ب��دال��ل��ه العيسى مع
فريق مشاريع الكويت في لقاء ساخن
ومهم للفريقين .وتصعد الفرق الفائزة
الى الدور الثاني بعد لقاءات اليوم.

حمزة :ال تردد في إدارة
مبارياتها
ق��ال الحكم ال��دول��ي ق��اس��م حمزة
ان دورة الشايع م��ن ال����دورات التي
احب ان اشارك في ادارة مبارياتها
ل���م���ا ت���م���ت���از ب����ه م����ن م���س���ت���وى ج��ي��د
وان��ض��ب��اط م���ن ال�لاع��ب��ي��ن واح���ت���رام
لقرارات ولوائح الدورة.

جانب م��ن إح��دى المباريات أمس
في دورة الشايع

بنيد القار أقصى البابطين ...وعبدالله اكتسح جوفنتوس في «الروضان»
اك�����د س���م���ي���ر س���ع���ي���د ن����ائ����ب رئ��ي��س
ال����ن����ادي ال���ع���رب���ي ال���س���اب���ق ،ان دورة
الروضان أصبحت دورة شبه رسمية،
وال تقل اث���ارة وس��خ��ون��ة وأه��م��ي��ة عن
بطوالت اتحاد الكرة.
وتوقع سعيد انضمام الروضان الى
رزنامة االتحاد في السنوات القليلة
المقبلة.
وأوض��ح ان ارتباطه بـ «ال��روض��ان»
ب���دأ ك�لاع��ب ث��م م���درب م ً
�����رورا ب���اداري

تتواصل ال��ي��وم منافسات دورة الكندري التاسعة المقامة تحت رعاية
النائب السابق جاسم الكندري بمشاركة  64فريقا بنظام المغلوب على
مالعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمشرف بجوار نادي اليرموك وكانت
اح��داث البطولة انطلقت امس باقامة ثماني مباريات جاء ت قوية ومثيرة
بين العبي الفرق المتبارية وتقام اليوم ثماني مباريات فيلعب كل من فريق
الزمردة القابضة مع شركة الصناعات وفريق يوفنتوس مع فريق ديوانية
عبدالهادي وفريق ذئاب الجبل مع مشاريع الكويت وفريق النجار مع فريق
شركة وفريق الخنساء مع حمامة السالم والوحيد مع الحر وفي المباراة
االخيرة يلتقي االستنباح مع االحرار.

دورة العنزي انطلقت في الجهراء

هذا وتقام عصر اليوم ثالثة لقاءات

سعيد :ال ّ
تقل عن بطوالت
االتحاد

ثمانية لقاءات في «الكندري» اليوم

اوضح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي القادسية بدر المطوع
ان بطولة الكندري تشهد نجاحا كبيرا من ع��ام ال��ى آخ��ر و يرجع ذل��ك الى
التنظيم الجيد من قبل اللجنة المنظمة اضافة إل��ى المنافسة القوية بين
نجوم الكرة الكويتية.

لقاءات قوية

أف���ل���ت ق����دام����ى األزرق ب�����در ح��ج��ي
واس����ام����ة ح��س��ي��ن وج���اس���م ال��ه��وي��دي
م���ن ش��ب��ح ال���خ���روج ال��م��ب��ك��ر م���ن دورة
المرحوم عبدالله المشاري الروضان،
وق�����ادوا ف��ري��ق��ه��م بنيد ال��ق��ار ال���ى ف��وز
مثير بثالثة أ ه���داف على البابطين،
بعد ان كانوا متخلفين بهدفين ،سجل
أهداف بنيد القار بدر حجي (هدفان)
وجاسم الهويدي (هدف) ،فيما سجل
هدفي البابطين يوسف الصقر.
وأس��ف��رت ال��م��واج��ه��ات األخ���رى في
مجموعة امريكانا النارية عن اكتساح
فريق ديوانية صباح عبدالله منافسه
جوفنتوس بستة اهداف مقابل هدفين،
وتغلب الزمردة القابضة على المرحوم

لمسابقة ال���دوري ال��م��ص��ري ،يدخل
ن��ادي االت��ص��االت اللقاء بمعنويات
م��رت��ف��ع��ة الس��ي��م��ا ب��ع��د ال���ف���وز ال���ذي
حققه األسبوع الماضي على بلدية
ال��م��ح��ل��ة ل��ي��ح��ص��ل ع���ل���ى أول ث�ل�اث
نقاط له هذا الموسم ،بينما يسعى
االت����ح����اد ال��س��ك��ن��دري إل����ى تحسين
م���وق���ف���ة ب���ال���ت���رت���ي���ب ال����ع����ام ل���ج���دول
مسابقة الدوري ،حيث يحتل الفريق
المركز الرابع عشر برصيد نقطتين،
يذكر أن الجهاز الفني لنادي االتحاد
ال��س��ك��ن��دري ب��ق��ي��ادة م��ح��م��د ص�لاح
ك������ان ق�����د رف������ض ت�����دخ��ل��ات م��ج��ل��س
إدارة ال����ن����ادي ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ق��وب��ة،
ال��ت��ي ت��م توقيعها ف��ي وق���ت سابق
على الالعب يوسف حمدي بإيقافه
مباراة وتغريمه مبلغ  20ألف جنيه
م����ص����ري ،ب��س��ب��ب اع���ت���راض���ه ب��ش��ك��ل
غ��ي��ر م��ق��ب��ول ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ره ف��ي أح��د
ال��ل��ق��اء ات ال��ودي��ة للفريق م��ع ن��ادي

أهلي بنغازي الليبي.
كما يلتقي مساء اليوم أيضا نادي
حرس الحدود مع أسمنت السويس
باستاد المكس ،في م��ب��اراة يسعى
ف��ي��ه��ا ال���ف���ري���ق���ان ال����ى االب���ت���ع���اد عن
مؤخرة الترتيب في مسابقة الدوري،
ح���ي���ث ي��ح��ت��ل ال����ن����ادي����ان ال��م��رك��زي��ن
األخيرين.

المطوع :بطولة ناجحة

وت���أل���ق ف��ري��ق ال������وزان وح��ق��ق ف���وزا
رائ���ع���ا ع��ل��ى ف���ري���ق ال���م���رح���وم ف����اروق
اب��راه��ي��م بنتيجة ستة اه���داف مقابل
ال شيء .سجل األه��داف عمر الجاسر
أربعة أهداف بينما سجل محمد خان
هدفا من ركلة جزاء و ناصر المسند
هدفا .وفي المباراة االخيرة استطاع
فريق الحسيني ان يجتاز االرجنتين
بستة اهداف مقابل ثالثة .بعد مباراة
سريعة وقوية لم تخل من الخشونة.
س����ج����ل ل����ف����ري����ق ال���ح���س���ي���ن���ي م����ب����ارك
الحسيني ه��دف��ي��ن ورائ����د ع��ب��دال��رزاق
وس���ال���م ام����ان وس���ال���م ال���ه���زاع وع����ادل
ت��وف��ي��ق ف���ي ح��ي��ن س��ج��ل ل�لارج��ن��ت��ي��ن
الالعب زيد عبدالله هدفين والشيشان
الهدف الثالث.

موسى الراشد بهدفين نظيفين.

وكان ينوي اخراج محمد أبو العال
وأح��م��د م��ج��دي م��ن ب��داي��ة ال��ش��وط
ال��ث��ان��ي وص��ب��ر عليهما  25دقيقة
ع��ل��ى أم���ل ت��ع��دي��ل ط��ري��ق��ة أدائ��ه��م��ا
واستثمار ميولهما الهجومية لكن
من دون أي جدوى.

ً
وأخيرا كمشاهد ومتابع لمبارياتها
المثيرة.
وأبدى سعيد حرصه على المشاركة
وت��ق��دي��م ال��م��س��ان��دة ل��ل��ج��ن��ة المنظمة
م��ن أج��ل المساهمة ف��ي إح��ي��اء ذك��رى
المرحوم عبدالله مشاري ال��روض��ان،
ً
كثيرا
واضاف ان «الروضان» تطورت
ع��ن ال��س��اب��ق وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ري��ادت��ه��ا
بين مختلف الدورات الرمضانية التي
ظهرت بكثرة في السنوات األخيرة.
وقال سعيد ان «الروضان» هذا العام
أف���رزت مجموعة كبيرة م��ن المواهب
ال��م��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ع��رف��ت ط��ري��ق��ه��ا نحو
ال��ت��أل��ق وال��ظ��ه��ور ،ب��ع��د اق��ت��ص��ار ع��دد
المحترفين على ثالثة العبين فقط.

حبيل يرشح امريكانا للنهائي
حرص البحريني عالء حبيل مهاجم
ا لكويت على حضور مباريات دورة
ال��روض��ان لمتابعة أح��داث��ه��ا المثيرة
التي لفت انتباهه من خالل نقلها على
الهواء مباشرة عبر تلفزيون الوطن.
واك���د حبيل ان��ه ت��اب��ع فعاليات دورة
الروضان ألولى مرة في انطالقتها هذا
العام ولم يكن يتوقع ان تحظى الدورة
بهذا االهتمام الجماهيري واالعالمي
الكثير مسبوق والذي لم يشاهده من
قبل في أي دورة رمضانية.
وأبدى اعجابه بفريق امريكانا الذي

افتتحت أمس األول على مالعب مركز شباب الجهراء الدورة الرمضانية
الثالثة للمهندس ط�لال منيزل ال��ع��ن��زي ب��م��ب��اراة سرقسطة م��ع القادسية
وانتهت بفوز االول بهدف مقابل ال شيء وجاءت نتائج المباريات االخرى
بفوز الخبرة والسالم ووليد جدوع وسالمة غدير والشهيد محمد فالح على
األرسنال والمرحوم كريم سلمان ومحسن شتيوي والمرحوم جابر األحمد
ومان يونايتد.
هذا وتقام اليوم باقي مباريات الدور التمهيدي حيث يلتقي حمامة
السالم مع هاني شاكر والزعيم مع العميد وتركي سلطان مع عبدالله
ذي��اب وال��ص�لال مع علي العنزي وف��واز سعد والشهيد بوابة دسمان
ونايف الجار الله والسعودية وأبو حسن مع زايد رحيل واي سي ميالن
مع الصقر األحمر والشهيد محمد جزاع مع النسور والمدفعجية مع
الطيار.

لقطات
فاز في مبارا ته األولى على بوحبيب
وي���ض���م ب��ي��ن ص��ف��وف��ه ن���ج���وم ال���ن���ادي
ال��ع��رب��ي محمد ج���راغ واح��م��د موسى
ومالك القالف.
وتوقيع حبيل تأهل امريكانا الى
المباراة النهائية.
واض�����اف ان ال����روض����ان م���ن أف��ض��ل
ال����دورات الرمضانية ال��ت��ي شاهدها،
م��ب��دي ً��ا المجابة ب��ك��رة ال��ص��االت التي
يعشقها العبو ك��رة ال��ق��دم لما تتميز
ب���ه م���ن خ��ص��وص��ي��ة ت���دف���ع ال�لاع��ب��ي��ن
ال��ى اخ���راج ك��ل مواهبهم وامكاناتهم
الفنية.

* ذه���ب���ت ج���ائ���زة أف���ض���ل الع�����ب ،وه����ي ع���ب���ارة عن
أح���دث ج��ه��از م��وب��اي��ل م��ن س��ام��س��ون��غ ،ال���ى الثالثي
حسين س��راج م��ن ديوانية صباح عبدالله ومهدي
ً
واخيرا يوسف القر
دورق��ي العب الزمردة القابضة
من البابطين.
* ت��ف��اع��ل ج��م��ه��ور ال���روض���ان م��ع ال��ن��ج��م المصري
االس��ت��ع��راض��ي ع��ب��دال��ل��ه ب��و ب��ك��ر س��ي��د ،ال����ذي خطف
عقول الجماهير والضيوف داخل صالة الشهيد فهد
األحمد من خالل الفقرة االستعراضية التي قدمها
عقب المباراة الثانية.
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رياضة

تصدر عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
رئيس التحرير خالد هالل املطيري

العربي هزم المولودية
واقترب من التأهل
وكاظمة أضاع طريقه
ً
مفارقات الدقائق االخيرة دائما
ماتكون محزنة و مفرحة في نفس
الوقت كما حدث في انطالق
مباريات مرحلة الذهاب إلى
مسابقة دوري ابطال العرب حين
نجح االخضر بخطف هدف في
الدقيقة الـ  82من فم مولودية
ُ
وهران في حين خطفت النقاط في
الدقيقة  84من فم كاظمة الذي
استضاف الوداد البيضاوي

حازم ماهر
ت���غ���ل���ب ال����ع����رب����ي ع����ل����ى م��ض��ي��ف��ه
مولودية وه��ران الجزائري 1-صفر
ف��ي ذه��اب ال���دور االول م��ن للنسخة
ال��خ��ام��س��ة ل��م��س��اب��ق��ة دوري اب��ط��ال
ال��ع��رب ب��ك��رة ال��ق��دم ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ذي
ج��م��ع��ه��م��ا اول ام������س ع���ل���ى م��ل��ع��ب
الشهيد احمد زبانه.
وس�����ج�����ل ع����ل����ي م���ق���ص���ي���د ه����دف
المباراة الوحيد في الدقيقة .82
وب��ات يكفي العربي التعادل في
م��ب��اراة االي��اب على ارض��ه في االول
م��ن اكتوبر المقبل لكي يتأهل الى
الدور الثاني .في حين تراجع كاظمة
ك��ث��ي��را ب��ع��د خ���س���ارت���ه ام�����ام ال�����وداد
0-1ف������ي ال���وق���ت ال�����ذي خ��ط��ا ال�����وداد
البيضاوي المغربي خ��ط��وة مهمة
نحو التاهل الى الدور الثاني بفوزه
ال��ث��م��ي��ن ع��ل��ى م��ض��ي��ف��ه ك��اظ��م��ة على
استاد الصداقة السالم.

الشوط األول

ج����������اء ت ب������داي������ة ال������ش������وط االول
حمساية من قبل الفريقين وان كانت
السيطرة لالعبي الوداد ،الذين ارادوا
اح��ب��اط الع��ب��ي ك��اظ��م��ة بالتمريرات
المتقنة في وس��ط الملعب من دون
خطورة تذكر ،وهو ما نجحوا فيه
ت��م��ا م��ا ،غير ان المحترف العماني
ي��ون��س المشفيري نجح ف��ي الهاب
ح��م��اس الع��ب��ي ك��اظ��م��ة ح��ي��ن��م��ا ق��ام
بالتسديد من خارج منطقة الجزاء
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ( ،)8واع��ق��ب��ه��ا بضربة
رأس مرت بجوار القائم االيسر لكريم
فركوش حارس الوداد ،وكانت هذه
الفرصة كفيلة بترجيح كفة كاظمة.

الفريق البلغاري ماركوف قام بالدفع
بالالعب مصطفى بيضوخان بدال
م��ن عبدالرحيم السعيدي و ج��اء ت
ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ب���رت���غ���ال���ي م����ن خ����ارج
ال��خ��ط��وط ،ب��م��ح��اول��ة س��ح��ب الع��ب��و
ك��اظ��م��ة لمنتصف ال��م��ل��ع��ب ث���م شن
ه��ج��م��ات م��رت��دة ب��غ��ي��ة اح����راز ه��دف
يحسموا به اللقاء لمصلحتهم،

الشوط الثاني

هدف قاتل

• ومع بداية الشوط الثاني اراد
الع���ب���و ال�������وداد ال����خ����روج م���ن ال��ل��ق��اء
ب��ال��ت��ع��ادل ب��ع��د ان ت��ع��م��دوا اض��اف��ة
ال���وق���ت ب��غ��ي��ر م���ب���رر ،غ��ي��ر ان م���درب

وف���ي ال��دق��ي��ق��ة  38ك���اد ك��اظ��م��ة ان
يحرز ه��دف السبق بعد ان سقطت
الكرة من يد الحارس فركوش حاول
س���م���اك���ة اب�������داع ال����ك����رة ف����ي ال��م��رم��ى

كرة هشام جويعة في طريقها
الى مرمى كاظمة معلنة هدف
المباراة الوحيد
(رائد قطينة)

لكنها ارتبطت بمدافعي ال��وداد ،ثم
ك��رة اخ��رى في الدقيقة  39اخرجها
دف���اع ال���وداد قبل ان يتجاوز الكرة
خ���ط ال���م���رم���ى ،وم����ن ه��ج��م��ة م��رت��دة
ن��ج��ح ه��ش��ام ج��وي��ع��ة ال����ذي دف���ع به
ماركونو في منتصف الشوط الثاني
م��ن ت��رج��ي��ح ك��ف��ة ف��ري��ق��ه ب��ع��د ان��ف��راد
بالمرمى ،واحراز هدف سهل يتحمل
مسؤولية ال��دف��اع وكنكوني ،حاول
مهاجموا كاظمة ادراك التعادل غير
ان اح�لام��ه��م ذه��ب��ت ادراج ال���ري���اح،
ل��ي��ق��ت��رب ال������وداد م���ن ال��ص��ع��ود وان
ك��ان االم��ل الزال موجودا ل��دى ابناء
العدلية!
ادار اللقاء الحكم الدولي االماراتي

فريد علي وساعده صالح المرزوق
وناصر بهروز وان��ذر علي مشاري
ال��ع��ازم��ي ،فيصل ال��ع��دوان��ي ،ج��راح
الظفيري ،يونس المشفري (كاظمة)،
هشام اللويس (الوداد).

كولجاتن :كل شيئ وارد
اك��������د م���������درب ك����اظ����م����ة ب���ارن���ي���ك���و
كولجاتنن عقب انتهاء المباراة ان
االم����ل م����ازال م���وج���ودا ،وان كاظمة
خسر بهدف واحد ,وممكن تعويضه
اذا اراد ال�لاع��ب��ون ذل���ك ف��ي االي����اب،
واض��������اف ان ف����ري����ق ال����������وداد ي��ل��ع��ب
بعقلية مترفة وان فريقه لعب بغير

األميركي «أندريه» جديد سلة الكويت
سلة الكويت تنجح في ضم
األميركي أندريه بيتس إلى
محترف
صفوفها ،ليكون ثاني
ً
أميركي في الفريق ،استعدادا
لخوض منافسات الموسم المقبل
تحت قيادة البوسني زوران.

محمد عبدالعزيز
ب��اش��ر ال��ف��ري��ق االول ل��ك��رة السله
ب����ن����ادي ال���ك���وي���ت ت���دري���ب���ات���ه ام����س،
ب��ع��د ان اك��ت��م��ل��ت ص��ف��وف��ه ب��ال��واف��د
ال��ج��دي��د االم���ي���رك���ي ان���دري���ه ب��ي��ت��س،
استعدادا لخوض منافسات البطولة
التنشيطية ا ل��ت��ي ستنطلق ا ل��ي��وم
بمباراته امام الساحل.

خطة طويلة المدى
وأك����د ب���در ال��ع��ص��ي��م��ي م��دي��ر ك��رة
السلة في نادي الكويت في تصريح
خ������اص ب�����ـ «ال������ج������ري������دة» ،ان ص��ف��ق��ة

ان��ض��م��ام ال�لاع��ب االم��ي��رك��ي ان��دري��ه
بيتس م��ن اه��م الصفقات ال��ت��ي قام
بها النادي ،ويعتبر الالعب اضافة
ج���دي���دة ل��ل��ف��ري��ق ل��م��ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه من
مميزات فنية وبدنية عالية ،ويعد
ان��دري��ه المحترف االميركي الثاني
في صفوف الفريق.
واش�����ار ال��ع��ص��ي��م��ي ال���ى ان ادارة
النادي تقدم الدعم الكامل للفريق،
ً
حيث انتهت أخيرا من التعاقد مع
ث�لاث��ة م��درب��ي��ن ع��ل��ى م��س��ت��وى فني
عال ،اولهم البوسني زوران لتدريب
ال���ف���ري���ق االول ،ون���ج���ح ال����ن����ادي في
التعاقد مع م��درب منتخب ناشئي
السعودية السابق البوسني دي��ان

انطالق «تنشيطية» السلة اليوم
تنطلق اليوم االربعاء البطولة التنشيطية لكرة
السلة ،حيث تقام أربع مباريات يلعب القادسية مع
اليرموك في الثامنة والربع مساء ،والكويت والساحل
في العاشرة والربع ،وتقام المباراتين على صالة
نادي الساحل ،وعلى صالة العربي وفي نفس توقيت
المباراتين السابقتين يلعب العربي مع التضامن
ً
والجهراء مع النصر .وتستأنف غدا باقي مباريات
االسبوع االول للبطولة.
وق��ام اتحاد كرة السلة بإجراء تغير على جدول

البطولة بعد الموافقة المفاجئة الندية القادسية
وال��ع��رب��ي وال���ج���ه���راء ع��ل��ى االش���ت���راك ف���ي ال��ب��ط��ول��ة،
ً
ن��ظ��را إل��ى ع��دم ات��خ��اذ اللعبة ل��ق��رار ح��اس��م باقامة
«التنشيطية» منذ فترة ،حيث واجه االتحاد مشكلة
ع����دم ت��وف��ي��ر ال���ب���دل ال��ن��ق��دي ل��ل��ح��ك��ام .وق����ام ب����دوره
بمخاطبة الهيئة بتوفير الدعم ،غير ان المسؤولين
ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة أرس���ل���وا ال����رد ب��ال��م��واف��ق��ة ق��ب��ل ان��ط�لاق
النشيطية بثالثة ايام.

اعمدته االساسية فهد الفهد وعصام
فايل وسعيد الخرازي ،وقال ان عمرو
س���م���اك���ة الع�����ب م���ح���ت���رف ل����م ي����ؤدي
المستوى ال��م��راد منه ويفترض ان
ينفذ ما يطلبه الجهاز واللعب في
اي مركز!!

الخرازي حزين لعدم المشاركة
ا ب���دى المحترف المغربي سعيد
ال��خ��رازي ح��زن��ه ل��ع��دم ال��م��ش��ارك��ة مع
فريقه الجيدد وانه كان يأمل ان يرسل
االتحاد المغربي البطاقة الدولية في
الوقت الذي حدد ليلة المباراة.

ق���������ال م�����س�����اع�����د م�����������درب ال�����������وداد
عبدالعزيز بنيج :ان المباراة جاءت
قوية وانه لم يكن يتوقع ظهور فريق
ك��اظ��م��ة ب���ه���ذا ال���م���س���ت���وى ،واض����اف
ان ت��غ��ي��رات ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ل��وداد
وج�������اءت اي���ج���اب���ي���ة ل��ل��غ��اي��ة ب��دل��ي��ل
ان ال��ب��دي��ل ج��وي��ع��ة ن��ج��ح ف��ي اح���راز
ه��دف��ه ال��وح��ي��د ،وق����ال ان ال�����وداد لم
يحسم الصعود النه نجح في الفوز
ب��ال��ك��وي��ت وي��ت��ب��ق��ى ام��ام��ه ال��م��ب��اراة
االصعب في المغرب.

بنيج :لم اتوقع هذا المستوى

أمان يناشد الهيئة توفير صالة
لتدريبات المنتخب
بدأ أمين سر االتحاد الكويتي للكرة
الطائرة وليد أمان يشكو الحال
وقلة الحيلة قبل انطالق بطولة
دورة األلعاب العربية الـ 11وناشد
المسؤلين توفير صالة للتدريب،
واستغرب قلة المشاركين من
األندية في البطولة التنشيطية!
م��ن��ف��ت��ش ل���ت���دري���ب ف���ري���ق ت���ح���ت 18
سنة ،كما تعاقد النادي مع المدرب
ال��م��ص��ري س��ي��د م��ص��ط��ف��ى ل��ت��دري��ب
فريق تحت  16سنة ،ليكتمل بذلك
الجهاز الفني لكرة السلة في نادي
الكويت.

ابطال آسيا مع الوحدة السوري قبل
 4سنوات ،ومع نادي سابا االيراني
الذي حصل معه على عدة بطوالت
اخ�����رى ف���ي ال������دوري االي����ران����ي ال���ذى
ي��ع��د م��ن اق����وى ال��ب��ط��والت المحلية
في المنطقة.

صفقة رابحة

الخطة طويلة المدى

وعن المحترف الجديد اندريه ،اكد
بدر العصيمي ان الالعب يعد صفقة
رابحة بكل المقاييس ،لما يتمتع به
من سيرة ذاتية مميزة جدا ،اضافة
ال���ى ال��ب��ط��والت ال��ت��ي ح��ص��ل عليها
مع عدة اندية عربية وآسيوية قبل
تعاقده مع الكويت.
وافاد العصيمي ان الالعب حصل
على عدة بطوالت دولية ،منها بطولة

من جانبه ،اعرب البوسنى زوران
م����درب ال��ف��ري��ق االول ،ع���ن ام��ت��ن��ان��ه
الشديد إلت��م��ام ال��ن��ادي التعاقد مع
المحترف االميركي اندريه ،النه يعد
اضافة كبيرة لكرة السلة في نادي
ال��ك��وي��ت ل��م��ا يتمتع ب��ه ال�لاع��ب من
مواصفات بدنية وفنية جيدة جدا،
وهذا ما يتماشى مع خطط النادي.
وع��ن تفضيله للتعاقد مع نادي

الكويت ،ف��ي حين ان��ه ت��رك اكثر من
ع���رض ل��ت��دري��ب م��ن��ت��خ��ب��ات وان��دي��ة
اخ�����رى ،ق���ال زوران «ب��ال��ف��ع��ل ت��رك��ت
ع���روض���ا ك��ث��ي��رة ل��ف��رق وم��ن��ت��خ��ب��ات
عربية وغير عربية ،وفضلت تدريب
ن���ادي ال��ك��وي��ت ،وه���ذا ي��رج��ع لسبب
مهم بالنسبة لي وهو الخطة التي
يسير عليها العمل داخ���ل ال��ن��ادي،
حيث وجدت في النادي خطة طويلة
ال����م����دى ت��ت��م��اش��ى م����ع خ��ط��ط��ي ف��ي
العمل النني ال اعمل لفترات قصيرة،
ل��ك��ن��ي اف���ض���ل االس����ت����ق����رار وال��ع��م��ل
لمدة طويلة ،وكان هذا اهم دافع لي
للتعاقد مع نادي الكويت».

أعلن أمين سر االتحاد الكويتي
للكرة الطائرة وليد أمان أن تدريبات
م���ن���ت���خ���ب ا ل�����ك�����و ي�����ت األول ل��ل��ع��ب��ة
ستنطلق اليوم استعدادا للمشاركة
ف���ي م��س��اب��ق��ة ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة ضمن
دورة األلعاب العربية الـ.11
وقال أمان إن االستعدادات تجري
على قدم وساق سعيا إلى تسجيل
المنتخب الوطني لحضور ايجابي
في هذه البطولة التي ستقام مسابقة
الكرة الطائرة فيها في القاهرة خالل
الفترة من  8الى  13نوفمبر المقبل.
وأش��ار أمان الى أن هذه البطولة
س��ت��ع��ق��ب��ه��ا ال���م���ش���ارك���ة ف����ي ب��ط��ول��ة
مجلس التعاون التي ستستضيفها
دول���ة ال��ك��وي��ت خ�ل�ال ال��ف��ت��رة م��ن 29
نوفمبر الى  8ديسمبر المقبلين التي
تحدو اتحاد الطائرة الكويتي امال
كبيرة بانتزاع لقبها.

وفي هذا السياق أشار أمان الى أن
أزرق الطائرة لم تتوافر له حتى االن
صالة يقيم عليها برنامجه التدريبي
االستعدادي للبطولتين لكي يتمكن
العبو المنتخب من الظهور بصورة
طيبة ومالئمة في البطولتين.
ون�����اش�����د أم��������ان ال���ق���ائ���م���ي���ن ع��ل��ى
الهيئة ال��ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
والمسؤولين الرياضيين في البالد
العمل على توفير صالة تدريب لكي
ي��ت��س��ن��ى ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى ل��ع��ب��ة ك��رة
ال��ط��ائ��رة االس��ت��ع��داد ب��ص��ورة الئقة
لتنظيم البطولة الخليجية.
واستغرب امين سر اتحاد الطائرة
ال��ك��وي��ت��ي ال��ع��دد القليل م��ن االن��دي��ة
المشاركة ف��ي البطولة التنشيطية
ال��ت��ي ت��ج��رى ف���ي ف��ت��رة اس��ت��ع��دادي��ة
مهمة للمنتخب الوطني األمر الذي
رأى انه سيقلل من خيارات الجهاز
الفني الطامح الى تسجيل حضور
طيب ف��ي البطولة العربية وسعيه
إلى الظفر بالبطولة الخليجية.

نعيمة األحمد ترعى إقامة خمس دورات رمضانية للفتيات منتخب التنس يستعد للقاء الفلبين ضمن كأس ديفز
تنظم الليلة الشيخة نعيمة
خمس دورات في ألعاب المبارزة
واالسكواش وكرة الطاولة وكرة
السلة والتايكوندو ،وسيتم إقامتها
على مالعب مختلفة ،ودورة
المبارزة ستقام على صالة االتحاد
بالدعية ،واالسكواش في كاظمة،
وكرة الطاولة في اليرموك ،والسلة
والتايكوندو في مالعب نادي
الفتاة.

اعلنت الرئيسة الفخرية للجنة
المرأة الرياضية باللجنة االولمبية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ش��ي��خ��ة ن��ع��ي��م��ة االح��م��د
امس اقامة دورات رمضانية للفتيات
ف��ي خ��م��س ال��ع��اب ري��اض��ي��ة تنطلق
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ل��ي��ل��ة ،وت��س��ت��م��ر لمدة
اسبوع.
وقالت الشيخة نعيمة ان الهدف
م���ن اق���ام���ة ه����ذه ال�������دورات ي���أت���ي في
اط�������ار ت��ف��ع��ي��ل ري����اض����ة ال�����م�����رأة ف��ي
الكويت ،وافساح المجال لالتحادات
الرياضية الح��ت��واء الالعبات تحت
مظلتها ،تمهيدا لتشكيل منتخبات
وطنية ثابتة ومتجانسة في االلعاب
الرياضية المختلفة.
واش��������ارت ال�����ى ص���ع���وب���ة ت��ش��ك��ي��ل
م����ن����ت����خ����ب����ات ن�����س�����ائ�����ي�����ة ري����اض����ي����ة
واكتشاف مواهب وخامات جديدة
ف��ي االل��ع��اب المختلفة ،بسبب عدم
وج���ود م��س��اب��ق��ات ري��اض��ي��ة رسمية
ل���ل���ف���ت���ي���ات م���س���ت���م���رة ت����ك����ون ط�����وال
الموسم الرياضي ،مضيفة ان مثل
ه��ذه ال���دورات تشجع الفتيات على
المشاركة لممارسة هواياتهن وابراز
طاقاتهن.
واك���دت الشيخة نعيمة حرصها
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ال����������دورات ف����ي م��ط��ل��ع
شهر رمضان المبارك ،انطالقا لما
ي��ح��ث��ن��ا ع��ل��ي��ه دي��ن��ن��ا ال��ح��ن��ي��ف على
مزاولة الرياضة واالهتمام بالبدن،
وت���م���اش���ي���ا م����ع االج��������واء االي��م��ان��ي��ة
والرياضية التي تسود بين الناس

خالل هذا الشهر الفضيل.
واشارت الى ان ال��دورات الخمس
في العاب المبارزة واالسكواش وكرة
ال��ط��اول��ة وك���رة السلة والتايكوندو
سيتم اقامتها على مالعب مختلفة،
م��ب��ي��ن��ة ان دورة ال���م���ب���ارزة س��ت��ق��ام
على صالة اتحاد المبارزة بالدعية
واالسكواش في مالعب نادي كاظمة
وك������رة ال����ط����اول����ة ف����ي م�ل�اع���ب ن����ادي
ال��ي��رم��وك وال��س��ل��ة وال��ت��اي��ك��ون��دو في
مالعب نادي الفتاة .
وق�����ال�����ت ال���ش���ي���خ���ة ن���ع���ي���م���ة ان���ه���ا
وم��ن��ذ ان راودت��ه��ا ال��ف��ك��رة اجتمعت
م�����ع ات������ح������ادات االل������ع������اب ال��م��ع��ن��ي��ة
لمعرفة م��دى ام��ك��ان تطبيقها ،وان
المسؤولين في هذه االتحادات ابدوا
اس���ت���ع���داده���م ل���دع���م ه����ذه ال�������دورات،
وت���وف���ي���ر ك���ل اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة
وانجاح الفكرة.
واعتبرت ان اق��ام��ة ه��ذه ال���دورات
ال��ري��اض��ي��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة خ��ط��وة اول���ى
وبداية لتنظيم دورات اخرى مماثلة
ف��ي ال��ع��اب ري��اض��ي��ة اخ����رى تستمر
طوال الموسم الرياضي ،للمحافظة
ع��ل��ى اس���ت���م���رار ال��ن��ش��اط ال��ري��اض��ي
النسائي وصوال الى تحقيق الهدف
ب��اق��ام��ة م��س��اب��ق��ات رس��م��ي��ة ت��ش��رف
عليها االتحادات الرياضية.
وش��ددت الشيخة نعيمة على ان
الرياضة النسائية الكويتية يجب
ان ت��ن��ت��ق��ل م����ن م���رح���ل���ة ال���م���ش���ارك���ة
الشرفية في البطوالت الخارجية الى

مرحلة المنافسة وتحقيق االنجازات
وال���ح���ص���ول ع��ل��ى االل����ق����اب ،خ��اص��ة
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال���ع���رب���ي ع��ل��ى اق��ل
تقدير ،ومن ثم المستويين االسيوي
والعالمي.
(كونا)

يستعد منتخبنا الوطني للتنس
لخوض اللقاء النهائي المرتقب
مع نظيره الفلبيني الحتالل
صدارة المجموعة االسيوية الثانية
في بطولة كأس ديفز والذي
ستستضيفه الكويت يوم الجمعة
المقبل.

ق������ال ام����ي����ن ال����س����ر ال���م���س���اع���د ف��ي
ات���ح���اد ال��ت��ن��س ع��ب��دال��ص��م��د ال��ع��ري��ان
ان ا ل��ك��و ي��ت تستضيف ي���وم الجمعة
المقبل المنتخب الفلبيني للعب معه
والفوز في اللقاء النهائي مع الفلبيني
يضع المنتخب الكويتي في ص��دارة
المجموعة الثانية لبطولة كأس ديفز
تؤهل الكويت للعب ضمن المجموعة
االس��ي��وي��ة االول���ى لكأس ديفيز العام
المقبل وه��ي خطوة ض��روري��ة لبلوغ
تصفيات المجموعة الدولية.
واض������������اف ان الع�����ب�����ي ال���م���ن���ت���خ���ب
ال��ك��وي��ت��ي ال��م��ك��ون م���ن م��ح��م��د وع��ل��ي
الغريب واحمد الربيع ومحمد خالق
وقائد الفريق خالد الفودري يدركون
اه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء وم����دى ق����وة المنتخب
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي م����ؤك����دا ت��ص��م��ي��م��ه��م ع��ل��ى
تحقيق ه��ذا االنجاز ال��ذي ان تم فانه
س��ي��ح��دث ن��ق��ل��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ع��ب��ة التنس
في الكويت.
وذك���������ر ان ال����ل����ق����اء ي���ش���م���ل خ��م��س
م���ب���اري���ات ح���ي���ث ي��ل��ع��ب ال��م��ن��ت��خ��ب��ان
م��ب��اري��ت��ي��ن ال��ج��م��ع��ة ال��م��ق��ب��ل ف���ي فئة
ال��ف��ردي وي��خ��وض��ان م��ب��اراة ال��زوج��ي
السبت المقبل فيما تقام المباريتان
األخيرتان في فئة الفردي االحد المقبل
موضحا ان الفريق الذي يحقق ثالثة
انتصارات في المباريات الخمس يفوز
في مجموع نتائج اللقاء.
واك�������د ال����ع����ري����ان ج����اه����زي����ة الع���ب���ي
ال��ك��وي��ت فنيا وب��دن��ي��ا ل��خ��وض اللقاء
ب���ع���د ان ام����ض����وا ف����ت����رة ال���ص���ي���ف ف��ي

المشاركة في بطوالت خارجية كثيرة
مبينا ان العقبة الوحيدة امام الالعبين
ان���ه���م س��ي��خ��وض��ون ال���م���ب���اري���ات وه��م
صائمون خاصة وان المباريات تلعب
صباحا.
واض��اف ان الحكم العام االسباني
خافيير وحكمي الكراسي عبدالرؤوف
ع��ب��د ال��س�لام م��ن ال��ك��وي��ت وط��ان��ي��وس
كنعان من لبنان سيديرون اللقاء.

ي��ذك��ر ان ال��ك��وي��ت تأهلت للمباراة
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل���ل���م���ج���م���وع���ة االس����ي����وي����ة
الثانية بعد ان تجاوزت على التوالي
منتخبي ايران واندونيسيا في حين
تأهلت الفلبين على حساب باكستان
ونيوزيالندا.
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ُ
أكتشفت قصائده المفقودة في المئوية األولى لوالدته

أودن...
عن «إندبندنت»

« »Stop all the clocksمجموعة
من قصائد الشاعر االنكليزي ويستان
هيو أودن غير المنشورة ونبشت من
أرشيف مدرسته القديمة.
لرجل يعتبره السواد األعظم من الناس
أبرز شاعر إنكليزي في القرن العشرين،
أمر مفاجئ أال تثار جلبة إعالمية كبيرة
حوله هذا العام ،في ذكرى مرور مئة
عام على والدته .أما ذكرى مولد جون
معاصر في
بيتجيمان المئة ،وهو تلميذ ً
مدرسة أدون ،فتميز بـ ـ 12شهرا من
األفالم الوثائقية المتلفزة حوله وإعادة
إصدار أعماله وإحياء تذكاره ومناقشة
وجهات نظره حول جميع المواضيع من
الهندسة إلى خطوط السكك الحديد
األحادية.
صديق أودين والشاعر الذي عاصره في
جامعة أوكسفورد ،لويز ماك نايس،
ً
المولود في العام  1907أصبح هو أيضا
محور ندوة أكاديمية في بلفاست تجمع
أدباء العالم في لندن.
ً
ّ
لكن ثمة أسبابا لهذا اإلهمال الواضح.
ً
أوال ال تتبنى أي دولة الشاعر أودن،
كما هي الحال مع «دولة» الشعراء
ويليام بتلر ييتس وتوماس هاردي
وشارلز إيفان هيوغز وجون بيتجيمان.
كذلك لم يعثر أحد على تحفة أدبية
واحدة يستطيع المرء التشكيك فيها
ً
سرا ،إذ لم يتوصل أودن إلى ما يشابه
قصيدة « »The Waste Landالتي
نظمها إيليوت ،أو قصيدة ييتس «The
 ،»Towerأو قصيدة هيوغز «.»Crow
ً
أما قصيدته األكثر شهرة ورواجا
فهي «»Stop all the Clocks
ُ
القصيرة التي تليت في فيلم «Four
.»Weddings and a funeral

الفوضوي المهمل والرومنسي الرائع

في أودن شيء ما يقف حجر عثرة
ً
أم��ام ال��وف��اء الشخصي ل��ه .بعيدا عن
ً
ً
ك��ون��ه رائ �ع ��ا وروم �ن �س �ي��ا ،ك ��ان أودن
ً
ً
ً
ف��وض��وي��ا وم �ه �م�لا أك �ث��ر م �ن��ه م�ف�ك��را
ً
غ��ام�ض��ا ف�ه��و متصلب ف��ي آرائ ��ه ،وال
ي �ت �ح �م��ل ع � ��دم ال ��دق ��ة ف ��ي ال �م��واع �ي��د.
وب �ح �س��ب ب��ن ب ��رادل ��ي م��ن «واش �ن �ط��ن
ب ��وس ��ت» وه ��و ل �ي��س م ��ن ال�م�ع�ج�ب�ي��ن
بأودن« :ادون لم يستحم بما يكفي».
بيد أن ه��ذا ال��وض��ع مؤسف لرجل
ترافق ذكره لدى وفاته عام  1973مع
ذكر بيكاسو وسترافينسكي .الجدير
ذك��ره أن الصحافي المجهول الهوية
ال � � ��ذي ي �ك �ت��ب ص �ف �ح��ة ال ��وف � �ي ��ات ف��ي
صحيفة «التايمز» كتب« :أودن الذي
بقي لوقت طويل الطفل المذهل للشعر
اإلن�ك�ل�ي��زي ،ي�ب��دو ف��ي نهاية المطاف
أشبه بأستاذه الرائع».
البريد الليلي
ب �ي��د أن ث �م��ة زاوي � � ��ة ف ��ي م�ق��اط�ع��ة
ن��ورف��ول��ك ح �ي��ث ُي �ع ��اد إح �ي ��اء ذك ��راه
ً
دائ� �م ��ا ،ك �م��ا أن ال�ش�غ��وف�ي��ن ب��أع�م��ال��ه
توصلوا إلى اكتشاف مذهل :المدرسة
التي ارتادها أودن ،مدرسة غريشام في
هولت في مقاطعة نورفولك ،بين عامي
 1920و .1925ك��ان��ت ه ��ذه ال�م��درس��ة
ً
ً
فخورة جدا بأعمال أودن وتنظم حفال
ً
صغيرا لتكريمه تحت عنوان In Praise
 ،of Audenيلقي فيه ك��ل م��ن ال�ل��ورد

غوري وكرايغ راين وباليك موريسون
كلمات وت�ع��زف مقطوعات م��ن ألبوم
« »cabaret songsبالتعاون مع المؤلف
الموسيقي بنجامين بريتن .تعرض
كذلك مقاطع من أفالمه مثل الوثائقي
« »Night Mailأي «ال �ب��ري��د ال�ل�ي�ل��ي»
ً
الذي أعده مكتب البريد العام .فضال
ع��ن ذل��ك ،إن��ه ال�م�ك��ان ال��ذي ول��دت فيه
قصائده األولى غير المنشورة.
وتحمل أعماله عناوين «Evening
 »and Night on Primrose Hillو«To
a Tramp Met in the Holidays in
 »Monmouthshireو«.»Enchantment
ُالجدير ذك��ره أن أعماله الثالثة هذه
ُ
نشرت من دون أن تذيل بأي توقيع في
المجلة التي تصدرها الجامعة The
 Greshamبين  1922و 1925عندما كان
ً
ً
أودن مراهقا ذكيا محمر الوجنتين في
سن الخامسة عشرة .وتمثل قصيدتان
القصائد األولى التي نظمها أودن .بيد
أن المجموعات الثالث تسلط الضوء
على األم��ور األساسية التي تأثر بها
وعلى تفكيره المراهق.
ذاكرة األجيال
ال ب ��د م ��ن اإلش� � ��ارة إل ��ى أن ال��رج��ل
ال ��ذي ق ��ام ب �ه��ذا االك �ت �ش��اف ه��و ج��ون
سمارت ،رئيس قسم الفنون في مدرسة
غريشمن على امتداد السنوات الخمس
عشرة الماضية .إنه شخصية متقدة،

أب�ي��ض ا ّل�ش�ع��ر ،نقطة ضعفه رب�ط��ات
ً
العنق ،لقن أودن أبياتا تبقى مطبوعة
في ذاكرة األجيال المقبلة .ذات يوم رأى
هذا الرجل العظيم يؤدي أبياته على
خشبة مسرح شيلدونيان Sheldonian
ف��ي أوك �س �ف��ورد ع ��ام  1969ق�ب��ل وق��ت
ً
ق�ص�ي��ر م��ن ت�ق��اع��ده م�ش��رف��ا م��درس�ت��ه
.Christ Church College
يقول سمارت« :لقد تقاسم القراء ة
م��ع ري �ت �ش��ارد ب��ورت��ون ال ��ذي أت��ى في
س �ي��ارة رول ��ز روي ��س وأل �ق��ى األب �ي��ات
بأسلوب خطابي رائ��ع»« .أودن نفسه
اعتلى المنصة بخفين فاتحي اللون
وسحب من جيبه قصائد أكلها العث
ً
وألقاها بنبرة جافة ومملة جدا».
يعرب سمارت عن استغرابه حيال
تردد الشاعر« :لدى أودن ذوق مرهف
وي�ع�ت��رف الجميع ب��أن ل��دى ال�ش�ع��راء
ً
ً
ً
اآلخرين أسلوبا مميزا ومتناغما لكن
ال يمكن ل�ل�م��رء ق��ول ذل��ك ع�ن��ه .أعتقد
أن محور أعماله يدور حول القصائد
التي نظمها قبل ذهابه إلى الواليات
المتحدة في .»1939
ً
ك � ��ان س � �م� ��ارت ي � �ج ��ري ب� �ح� �ث ��ا ع��ن
كتاب لجون ه��اورد وه��و أدي��ب مميز
نقح كتاب البطريق Penguin Book
باألبيات اإلنكليزية وش��ارك من بين
أم ��ور أخ ��رى ف��ي م�ش�ه��د م�س��رح��ي مع
إيليوت ،حين اكتشف أن هاورد أضحى
في السنوات األخيرة التي أمضاها في
مدرسة غريشام ،محرر مجلة غريشام

اودن مع زمالئه في المدرسة

أودن :فصول وأبيات
منذ دي��وان��ه «بويمز» في  1930ال��ذي نشر بعد سنة من مغادرته جامعة أوك�س�ف��ورد ،حلق أودن في فضاء
األدب مثل شهاب عصري .كان اإلبداع عنوانه .حتى أن مجموعة جديدة من الشعراء البريطانيين أعلنت والءها
لملك الشعر الصغير ،المعجزة ،الذي ظهر أسلوبه المتناقض ،الهادئ والمؤلم ،الصناعي والغنائي ،الحديث
والمتجذر في الماضي.
أضحى أودن أسطورة بسرعة فائقة .وفي  1933اتصف كل بيت يحاكي أعمال كاتب في منتصف العشرين بـ
«األودني» .المذهل آنذاك في قصائد المراهقة التي اكتشفت مدرسة غريشام أنها سلطت الضوء على حياة أودن
ً
قبل دراسته في جامعة أوكسفورد بطريقة أكثر تواضعا .تلك القصائد تصدر عن مقلد مراهق ماهر كسواه من
المراهقين.
يبدو أن قصيدة « »Evening and Night on Primrose Hillالمجزأة تركت أثرها في أعمال الشاب ت .س.

التي تصدرها الجامعة .فقرر سمارت
إل�ق��اء ن�ظ��رة على المجلة وه��ذا م��ا لم
ً
ي�ف�ع�ل��ه خ�ل�ال  15ع��ام��ا م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م.
ع �ث��ر ع �ل��ى إف�ت�ت��اح�ي��ة ه � ��اورد األول ��ى
في العدد الصادر بتاريخ  25فبراير
 ،1922ويلتمس فيها المساهمات في
ً
ه��ذه المجلة« :ليس المحرر مغمورا
ب ��ال� �م� �خ� �ط ��وط ��ات ،ل �ك �ن �ن��ا ن� ��أم� ��ل ف��ي
المستقبل القريب أن ننتج كمية أكبر
من المخطوطات ...من وجهة نظرنا،
تفتقر المدرسة بشدة إلى الشعراء من
أصحاب المستقبل الواعد».
أحوال المراهقة
ف��ي ه��ذا السياق ال ب��د م��ن اإلش��ارة
إل��ى أن��ه ال غنى ع��ن م��درس��ة غريشام
ل�ف�ه��م أودن ف�ه��ي ال �م �ك��ان ال ��ذي شهد
والدت��ه األدبية األول��ى أو وحيه األول
وبوتقة صهر روحه المعارضة .حين
ً
وصل أودن اليها في  1920كان المعا
ً
ً
وموهوبا ،واثقا من نفسه ولم يتجاوز
الثالثة عشرة.
رغ��م أن��ه الم��ع في معرفة كل شيء،
ً
سلبيا .وفي نص
كان تقويمه لنفسه
ُ
كتبه عن أيام الدراسة ونشر في 1934
قال« :كنت ،مع تقديري الكبير وما زلت
ً
ً
ً
ذكيا وموهوبا ،مظهري ليس جميال
ً
ً
ً
ج ��دا ،قصير ال�ن�ظ��ر ،أرن�ب��ا ج�ب��ان��ا في
ً
األلعاب كافة ،أقضم أظافري ،جبانا،
ً
غ �ي��ر ص � � ��ادق ،ع ��اط �ف �ي ��ا ،ال أم� �ل ��ك أي
ً
ح��س اجتماعي ،بشكل أوض ��ح ،ول��دا
ً
ً
ً
نموذجيا المعا وطفال صعب المراس».
وتؤكد صوره التي التقطت بين 1920
و 1922ذل ��ك :ل��م ي�ك��ن أودن ف��ي سني
مراهقته األول ��ى متعة ل�لأن�ظ��ار ،كان
منتفخ الوجنتين ،شفتاه مكشرتان،
عيناه متنبهتان وجاحظتان وأذن��اه
ن ��ات� �ئ� �ت ��ان إل ّ � ��ى ال � � �خ � ��ارج .ب � ��دا أش �ب��ه
بتلميذ يحض مظهره ه��ذا التالميذ
واألشخاص المحافظين في المدرسة
على مضايقته والسخرية منه».
أم��ا وال ��داه ال�ل��ذان انتقال ف��ي 1920
م��ن س��ول �ي �ه��ول إل ��ى إح� ��دى ض��واح��ي
برمنغهام فيبدو أن اختيارهما وقع
ع �ل��ى غ ��ري� �ش ��ام ل �س �م �ع �ت �ه��ا ال �ح �س �ن��ة
ال��ذائ �ع��ة ف��ي م �ج��ال ال �ع �ل��وم .وع�ن��دم��ا
أص �ب��ح اب�ن�ه�م��ا األص �غ��ر ف��ي ال�ث��ال�ث��ة
ع �ش��رة ك �ش��ف ع ��ن ش �غ �ف��ه ب��ال�م�ن��اج��م
واألعمال الهندسية .وهذان العنصران
ك��ان��ا ي �ش �ك�لان ال �ف �ك��رة ال��رئ �ي �س �ي��ة أو
المحور األساسي لشعره وأظهرا أنه
ً
كان ممكنا أن يبرع في مجال العلوم.
لكنه لم يفعل.

أع �ج ��ب واي� � ُس� �ت ��ان ال� �ش ��اب م�ب��ان��ي
المدرسة التي شيدت على األرجح بين
 1900و 1919في عهد مدير المدرسة
ج ��ورج وي �ل �ي��ام س ��ول ه��وس��ون ال��ذي
ط� � ّ�ور ث � ��روات غ��ري �ش��ام وزاد ط�لاب�ه��ا
أرب�ع��ة أض �ع��اف .ك��ذل��ك أح��ب ال��دروس
الخاصة والصفوف الدافئة والمكتبة
«المدهشة» والمختبرات «الرائعة».
ب �ي��د أن م ��ا ل ��م ي �ن��ل إع �ج ��اب ��ه ف��ي
غ ��ري �ش ��ام ه ��و م ��ا ُي �س �م��ى ب� �ـ «ن �ظ��ام
ال� � �ش � ��رف» ال � � ��ذي أدخ � �ل� ��ه ه ��اوس ��ون
ويقضي هذا النظام بأن يجري مدير
المدرسة مقابلة مع الوافدين الجدد
إليها ومع األساتذة المسؤولين عن
المدرسة الداخلية ُ
ويطلب الى هؤالء
ال�ت�لام�ي��ذ أن ي�ق�ط�ع��وا «وع ��د ش��رف»
ب �ع��دم ال �ق �ي��ام ب �ث�لاث��ة أم � ��ور :ت �ن��اول
الكحول والقسم وقول أي شيء مشين
أو القيام بأي عمل سيئ .إذا نكث أي
من التالمذة بوعده ،فينبغي عليه أن
يطلع األستاذ المشرف في المدرسة
ً
الداخلية على ذلك .وإذا رأى ولدا آخر
ي �س��يء ال �ت �ص��رف وال ي�ف��ي ب��وع��وده
عليه إق�ن��اع��ه ب��االع �ت��راف ب��ذل��ك وإذا
عندئذ االعتراف بذلك
فشل عليه هو
ٍ
عنه .بذلك كان التالمذة ُيدفعون نحو
الصالح األخالقي ،محملين بالشعور
بالذنب «لنكثهم بوعد الشرف الذي
ق�ط�ع��وه» ،ومشجعين إل��ى ال��وش��اي��ة
بالتالمذة اآلخرين.
أص�ي��ب أودن ب��ال�ص��دم��ة م��ن ذل��ك.
كتب بعد سنوات« :أعتقد أنه لم يتم

إليوت المدنية القوية كـ «the lighting of the lamps»، «Preludes»، «Women who come and go/talking of
 .»Michelangelo»، «The Love Song of J Alfred Prufrockوبعد بروز هذا األدب الطليعي انتقل أودن الشاب
إلى المناظر والمواقف الرومنسية التي القت قبول األساتذة الذين عايشوا الحربين .ذلك في قصيدة «To a
ً
 .»…Trampهنا نستذكر عالم ووردزوورث ،المنتزه الذي يضم فالحين متفلسفين مستعدين دوما لقول كلمات
حكيمة للمتجولين في عالم الشعر .وإن كانت السطور األولى من القصيدة تسمع صدى ديوان Lyrical Ballads
ً
و Old Cumberland Beggarفإن السطور األخيرة مقتبسة مباشرة من «.»Prelude
أما قصيدة « »Enchantedالتي ال تزال مجهولة المؤلف فتبدو شبيهة بموسيقى أودن التي أسرت عقول الشعراء
ً
في العالم بأسره .وإن صح األمر يكون أودن فقد سريعا االهتمام بالقصص السحرية األدبية التي عرضت في
هذا البيت .فال نستشعر لمسة أودن في العالم الخيالي ،رغم ذكر الفرسان الوحيدين والغابات الرائعة ،كما هي
الحال في النغمات الطربية والفظة في آن التي نسمعها من الهرولة الملحمية التي تأخذنا معه إلى األماكن
ً
المظلمة حيث يختبئ السحر .إال أنها أكثر شبها باألبيات الرئيسية التي ألفها في صباه عندما رافق الوافد
ً
الجديد خطوة خطوة كل من و .بـ .ييتز ووالتر دو ال مار.

ندوة

ّ
إدوار الخراط :الكتابة عندي تجريب مستمر
ّ
القاهرة  -عزة جاد
مشروع أديب نوبل الراحل نجيب
ال يزال
ً ً
محفوظ معيارا مهما ألي مشروع أدبي.
ً
غالبا ما يقارن اآلخرون كتاباتهم بما
أنجزه محفوظ لنواحي التفرد أو التجاوز
ّ
والتميز .في هذا السياق أكد الروائي
أدوارد الخراط على اختالف مشروعه
األدبي ّ
وتميزه عما قدمه محفوظ
وقال في ندوة في «أتيلييه القاهرة»:
«المشروعان مختلفان فمحفوظ سعى
في مشروعه نحو التراث وأنا اخترت
التجريب واختراق المسلمات حتى إن
كتاباتي في البداية كانت كتابات غريبة
عن تلك الموجودة في الساحة األدبية،
أي أنها كانت ضد التيار وال يعني ذلك
أن ال مشتركات بيننا.»...

ّ
الخراط:
وحول جائزة نوبل رأى
«أن ه��ذه ال �ج��ائ��زة ي�م�ك��ن أن تكرس
ً
وأحيانا ال ّ
تكرسها على
قيمة أدبية
االط�ل��اق إذ ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ك �ت��اب ال
يستحقونها .فالجائزة تدخل فيها
اعتبارات سياسية خارج األدب ،لذا
ن ��رى أن األدب األف��ري �ق��ي وال�ه�ن��دي
مثال غير حاضرين في هذه الجائزة
على النحو الذي يمنحهما حقهما.
ً
نجد أن ثمة تركيزا على المركزية
الغربية التي يمكن أن نضيف اليها
اليابان .أرى أن الجائزة تأتي عندما
يحقق ال�ع�م��ل االدب ��ي ال�ت��واص��ل مع
جمهور القراء» .وأش��ار الخراط إلى
أن التجريب أمر مستمر لديه فهناك
ً
دوما سعي إلى التعبير عن الجمال
ال �ك��ام��ن ف��ي ال��وج��ود وال �ب �ح��ث عما
ن�س�م�ي��ه ال �ع��دال��ة وال �ح��ب وال �ح��ري��ة.
وأض� ��اف« :إن ال�ك�ت��اب��ة ،ب�ش�ك��ل ع��ام،
ه��ي لحظة واح��دة ممتدة .كلنا في
النهاية نكتب كتابة واح��دة لكنها
ٌّ
ليست استنساخا ف�ك��ل منا يذهب
إل ��ى أب �ع��د أرض م�م�ك�ن��ة ون�ك�ت�ش��ف
جوانب لم نكن نراها من قبل .ليس
في كتاباتي حنين إلى الماضي بل
ه �ن��اك اس �ت �ي �ع��اب ت ��ام وت��وح��د بين
المواقف المختلفة الواقع والمتخيل
ً
�ددا ل� ّ
�دي
األن��ا واآلخ ��ر .وال زم��ن م �ح�
في الكتابة فالحاضر متقلب وعابر
والكتابة هي تدفق للحياة المتصلة
ً
بحيث يبقى الماضي فيها حاضرا
ً
حيا .المسألة ليست مجرد استعادة

ذك��ري��ات ب��ل معايشة ج��دي��دة تعيد
خلق ال�م��اض��ي م��ن ج��دي��د ويمكننا
ال�ق��ول إن ال ماضي أو حاضر إنما
نغمة متصلة».
وع� ّ�م��ا إذا ك��ان ي�م�ك��ن أن يتوقف
ً
ع��ن ال�ك�ت��اب��ة ،ع�ل�م��ا أن ��ه ت��وق��ف بعد
م�ج�م��وع�ت��ه «ح �ي �ط��ان ع��ال �ي��ة» ،ق��ال
الخراط« :ال اتوقف عن الكتابة على
اإلط�لاق .في مثل تلك الفترة كانت
الكتابة مستمرة ف��ي داخ�ل��ي كأنما
اص� ��وغ ال �ع��ال��م واع �ي��د ت�ش�ك�ي�ل��ه في
داخلي .في تلك الفترة التي ال أعرف
ِل َم توقفت فيها كان إبداعي ينضج
ع �ل��ى ن ��ار ه ��ادئ ��ة .م�ن�ه��ا ك �ن��ت اع�ي��د
كتابة ال�ن��ص أك�ث��ر م��ن ثالثين م��رة.
ً
اآلن ال �م �س��ودة ه��ي ت �ق��ري �ب��ا ال�ن��ص
الذي أنشره».

ّ
قصائد غير موقعة
ع� �ن ��دم ��ا ب� � ��دأ ج� � ��ون س � �م� ��ارت ف��ي
التدقيق في النسخ القديمة عن مجلة
المدرسة أدرك أنه عثر على كنز ثمين
م��ن ال��ذه��ب ،ذل��ك أن بعض القصائد
غ �ي��ر ال �م��وق �ع��ة ظ �ه��ر ف��ي Juvenilia
و ه��ي مجموعة قصائد ألودن .بيد
َ ً
تر أبدا
أن المحررة كاثرين بوكنل لم
ال�ن�س��خ ال�ق��دي�م��ة لمجلة «غ��ري �ش��ام».
ّ
«قرأت أن ثمة قصيدة مفقودة تحمل
اسم «»Sunset from Primrose Hill
وأدرك� � ��ت أن ��ه ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ك��ون تلك
ال� �م ��وج ��ودة ف ��ي غ��ري �ش��ام .ف��روب��رت
ميدلي عاش في منطقة بريمروز هيل
ً
 Primrose Hillوغالبا ما ذهب أودن
لزيارته وبقي هناك لبعض الوقت».
بمعنى آخر ،كانت تلك أكثر قصيدة
ح ��ب م �خ �ب��أة وم �ح �ف��وظ��ة ب ��أم ��ان في
تاريخ األدب ،مع وايستان وروب��رت
ً
معا في وضع طاهر غير إباحي ،في
نقطة جامدة من هذا العالم المتحرك
ال � � ��ذي ي � � ��دور ب ��اس� �ت� �م ��رار (ي �ت �س ��اءل

من ذاكرتي

الشريف الرضي
أبكيك لو نقع الغليل بكائي
َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
المقال ِبدائي
وأقول لو ذهب
			
َ ُ ُ
َ ّ ً
بالص ْبر َ
وذ ّ
ميل ت َعزيا
الج
وأع
ِ
ِ
َ ْ َ َ
بالص ْبر َ
ان ّ
ميل َعزائي
الج
ك
و
ل
			
ِ
ِ
ً
رجل سياسة وأن رسالتي الحقيقية
طورا تكاثرني الدموع وتارة
ليست في العمل السياسي وإنما
آوي الى اكرومتي وحيائي
في 			
ً
العمل الفني .ل��م يكن ذل��ك اكتشافا
كم عبرة موهتها باناملي
ً
وسترتها متجمال بردائي
ألني أدركت منذ البداية أنني لست 			
رجل سياسة ،لكن كان هناك إحساس
ابدي التجلد للعدو ولو درى
بنوع من الواجب ّ
ََُْ َ َ
ََ
علي القيام به في
بتململي لق ِد اشتفى أعدائي
			
مواجهة االستبداد .بعد ذلك أدركت
ما كنت اذخر في فداك رغيبة
أن الفن واإلبداع قادران على تحقيق
ً
بفداء
لو كان يرجع ميت
جميعا وبالتالي 			
ِ
القيم التي نرجوها
فان العمل االدبي رسالة ويتميز عن
ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ه��و رس��ال��ة
م �ب��اش��رة وغ �ي��ر ف��اع�ل��ة ع�ل��ى ال�م��دى
ال �ط ��وي ��ل ،ع �ل��ى ع �ك��س األدب ال ��ذي
يثري الوعي عن طريق تغيير الوعي
ال� �ف ��ردي ال � ��ذي ي �ف �ض��ي إل� ��ى تغيير
الوعي الجمعي».

إصدار

«إلتقاء الحضارات»

مواجهة االستبداد
وح � � ��ول ف � �ت� ��رة اع� �ت� �ق ��ال ��ه وع �م �ل��ه
ب��ال �س �ي��اس��ة« :اع �ت �ق �ل��ت ف ��ي ال �ف �ت��رة
م ��ن  1948ح �ت��ى  .1950و ف� ��ي ت�ل��ك
ً
ال �ف �ت��رة ك ��ان ال� �م ��رء م �ل �ي �ئ��ا ب��اآلم��ال
وأش� �ي ��اء ك �ن��ا ع �ل��ى أت ��م االس �ت �ع��داد
للتضحية بحياتنا من أجلها .هذا
ما نفتقده اآلن .قد اتاحت لي فترة
السجن فرصة تأمل الذات والتعامل
وال�ت�ع��اي��ش م��ع ال �ن��اس وم��ع ال��رؤى
والسلوكيات المختلفة .بعد خروجي
من المعتقل م��ررت بنوع من فقدان
اإليمان السياسي وأدركت أني لست

ً
التوصل أب��دا إل��ى آلية أق��در من هذه
على جعل األوالد أبرياء ومهووسين
بالشعور بالذنب ،من خالل الحفاظ
ً
على الشوائب في طباعهم عوضا عن
معالجتها».
يبدو أن معظم نتاج أودن األدبي
ال �م �س �ت �ق �ب �ل��ي ان� �ب� �ث ��ق ع � ��ن ع�ل�اق �ت��ه
ال ��وط� �ي ��دة ب �م �س��أل��ة «ال � �ش � ��رف» :م�ن��ذ
ديوانه األول كانت مخيلته تدور في
فلك الجواسيس والمؤامرات والرموز
وال �ك �م��ائ��ن أو ال �م �ك��ائ��د و«ال �ج �ي��ران
المتهامسين» والشخصيات البارزة
م��ن أص�ح��اب ال�س�لاح ال��ذي��ن يتولون
زم� � ��ام ال �ح �ك��م وت �ح��رس �ه��م ال� �ك�ل�اب.
الجدير ذكره أن انتماءه لفترة قصيرة
إلى الشيوعية ودعمه المعلن للقوى
الجمهورية في اسبانيا واشمئزازه
الذي طال قمعه من الطبقة الوسطى،
خبرات استخلصها من «الشرف» الذي
أرغ��م على االلتزام به .كتب في وقت
ً
الحق« :كان ارتيادي المدرسة عامال
ً
أس��اس�ي��ا ف��ي جعلي أت�ب�ن��ى وج�ه��ات
النظر السياسية اليسارية».

سمارت إن كان يرد في هذه القصيدة
للمرة األولى في الشعر اإلنكليزي ذكر
قبعات الرجال الصغيرة المستديرة.
فهي خير داللة على الحداثة في شعر
جورجيا التأملي الذي كان يتمحور
حول الطبيعة آنذاك).
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ن�ظ��م س�م��ارت
قصيدة « »Enchantedالتي تتماشى
مع األسلوب السائد عهدذاك بفضل
س �ح��ره��ا ال�م�ي�ث��ول��وج��ي وال�م�ش��اه��د
ال��ري�ف�ي��ة ال�ت��ي تتضمنها .ل�ك��ن ،كما
يشير ،كان أودن شديد التأثر بأبيات
والتر ديال ماري حول السحر والجن
وال ي �ت �ط �ل��ب ذل� � ��ك ع �ب �ق ��ري ��ة ل ��رؤي ��ة
ّ
يصور في الخامسة عشرة
وايستان
بتردد مثليته الجنسية التي اكتشفها
ً
ح��دي�ث��ا م��ن خ�ل�ال م�غ��ام��رت��ه الليلية
وت�ه��دف إل��ى حماية الشخص ال��ذي
ي�ح�ب��ه م ��ن «ال �ت �ن��ان �ي��ن» ،أي ال �خ��وف
م ��ن ك �ش��ف ط �ب �ي �ع �ت��ه ال �ف �ع �ل �ي��ة أم ��ام
أترابه وأساتذته الذين يعلمونه في
المدرسة الداخلية ومدير مدرسته.
أم� � ��ا ال� �ق� �ص� �ي ��دة ال� �ث ��ال� �ث ��ة «To a
Tramp Met in the Holidays in
 »Monmouthshireف �ظ �ه��رت بعد
سنة في المجلة ،وكان هايوارد ترك
ال �م��درس��ة ح �ي �ن��ذاك .س �م��ارت مقتنع
ً
أي � �ض ��ا ب � ��أن أودن ن �ظ �م �ه��ا .ي�ع�ت�ق��د
س �م��ارت أن ق�ص��ائ��د أخ ��رى م��دف��ون��ة
في المجالت التي أصدرتها مدرسة
غريشام في عشرينات القرن الماضي
«لكنني ال أستطيع أن أثبت ذلك .ما
ً
ال� ��ذي ي�ث�ب��ت أن ف�ل�ان��ا ن�ظ��م قصيدة
م�ع�ي�ن��ة؟ م�خ�ط��وط��ة م��وق �ع��ة؟ ك��ل ما
أستطيع فعله ه��و أن أ ظ�ه��ر أن ثمة
ً
ً
إثباتا قويا» .نشر سمارت ،حتى هذه
اللحظة ،القصائد قبل أن يفعل بعض
تالمذة أودن البارزين في الواليات
المتحدة أمثال البروفيسور نيكوالس
ج �ن �ك �ي �ن��ز م� ��ن ج ��ام �ع ��ة س �ت��ان �ف��ورد
وباكنل .وهو ينتظر ويراقب إن كانت
س�ت�ض��اف إل��ى مجموعة ال�م��ؤل�ف��ات.
يقول سمارت« :أنا متحمس للمضي
ً
ق ��دم ��ا .م ��ن غ �ي��ر ال �م �ع �ق��ول أال ي�ك��ون
ك�ت��ب ال �م��زي��د م��ن ال�ق�ص��ائ��د ف��ي ذل��ك
الوقت وهو ما لم يذكر في القصائد
المدرسية».

كلنا نكتب
كتابة واحدة
لكنها ليست
استنساخا
ٌّ
فكل منا يذهب
إلى أبعد أرض
ممكنة

صدر لدى دار «سوي» الفرنسية كتاب
«إلتقاء الحضارات» اليمانويل تود ويوسف
كورباج يتوقعان فيه حصول «التقاء» بين االسالم والغرب،
ً
خالفا لما تنبأ به االميركي صمويل هانتينغتون عام  1993في كتابه
«صدام الحضارات».
استخدم الباحثان التحليل الديموغرافي للتوصل الى هذه النتيجة
والحظا وجود تحولين في العالم االسالمي هما تراجع نسبة الوالدات
بشكل كبير مقابل ارتفاع نسبة التعليم خاصة بين النساء .فمن 6,8
اطفال لكل ام��رأة عام  1975انخفضت هذه النسبة الى  3,7عام 2005
بسبب التأخر في ال��زواج وانتشار استخدام وسائل منع الحمل .كما
تراجعت ايضا نسبة الزيجات بين االق ��ارب .حيال ذل��ك يتجه العالم
االسالمي نحو الحداثة ولن يقع «صدام الحضارات» بحسب الكاتبين
الفرنسيين.
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عادل إمام ...من الحارة إلى السفارة ()6

لساني زي الكرباج...
وأستطيع أن أضحك
طوب األرض بسهولة
من الحارة إلى السفارة مشوار كفاح طويل لم يكتبه عادل إمام بعد ..صخرة أشبه بصخرة
سيزيف حملها الفتى الفقير بدأب من السفح إلى القمة ،لقد صار ابن الحارة الشعبية نجما
المعا وسفيرا ألشهر منظمة دولية في التاريخ الحديث ..الطفل المشاغب المولود في مطلع
األربعينيات من القرن الماضي وسط أجواء الحرب والفقر والقمع العائلي صار زعيما ،ثريا،
صانعا لألخبار ،زادا للشاشات وهدفا للعدسات.
لم تكن الرحلة سهلة ،ولم تكن قدرا عبثيا ،كان عادل يعرف أن صخرته من الممكن أن تتدحرج
إلى أسفل في لحظة ليبدأ الرحلة من جديد إذا استطاع ،لذا كان يحسب خطواته واليضع

القاهرة  -منى الحسن
في الحلقات السابقة تعرفنا على جانب
من معارك الزعيم ،وعدنا إلى ينابيع
التكوين األولى ،وفتحنا ملف عالقته
المركبة مع والده الحازم حتى القسوة،
ووالدته إلى البسيطة غلى حدود الطاعة
السلبية ،وربطنا بين الحياة الشخصية
لعادل كصعلوك فردي متمرد ،وبين
الظروف السياسية واالجتماعية التي
نشأ فيها ،وتوقفنا عند أول نقلة أثرت
في تكوينه النفسي بشده ،وهي انتقاله
من البيت القديم في حي السيدة عائشة
غلى بيت جديد في حي الحلمية الذي
شكل الجزء األكبر في شخصية عادل
إمام ،بحيث سكنته الحلمية كما لم يسكنه
مكان أو حي آخر في مصر.

ي��ق��ول ع���ادل :بعد ان انتقلنا إلى
الحلمية ظللت لفترة متعلقا ببيتنا
ال����ق����دي����م ،وك����ن����ت أذه�������ب إل�����ى ه��ن��اك
ب��م��ف��ردي واق���ف ام���ام ال��ب��ي��ت وأب��ك��ي
حزنا والعمال يهدمونه ،ويخلعون
الشبابيك واألبواب ،ولكن بعد فترة
كان الزمن كفيال بالتغلب على هذا
الحزن ،خاصة وانني بدأت في معرفة
ال��ن��اس وت��ك��وي��ن ص���داق���ات ،ب��ع��د ان
دخلت مدرسة بنبا قادن القريبة من
السيدة زينب ،وكانت الصداقة هي
مفتاح دخولي إل��ى عالم جديد من
التألق االجتماعي ،ونافذة للتعبير
عن كل التصرفات التي ال استطيع
أن اقوم بها في البيت بسبب وجود
والدي ،وأصبحت معروفا بالشقاوة
الشديدة ،وتدبير المقالب المضحكة،
وذاع صيتي ف��ي ال��م��درس��ة ،لدرجة
انني كنت على طول «مرفود» ألن أي
تصرف يحصل في الفصل يقولوا:
هاتو عادل إمام ..أي حركة أعملها
العيال تفطس من الضحك ..برغم اني
أحيانا ال أفعل أي ش��ئ ..مجرد اني
أبص بصه ألي حد من زمالئي أجد
العيال يضحكون ،وفي البداية كنت
زعالن ،وأسأل نفسي :هم بيضحكوا
ع��ل��ى إي�����ه؟ ،وف����ي م����رة ق��ل��ت لنفسي
يانفسي أنا بسأل نفسي دايما ليه؟
الزم أس�����أل ال���ع���ي���ال دي ،وس��أل��ت��ه��م
فعال فقالوا :مانعرفش ..احنا مجرد
نبص لك نضحك ،وكلما أسألهم بعد
ذلك ..يقولون :بنضحك على شكلك،
والمشكلة إ ن���ي و ج���دت نفسي بعد
كده مشهور ومتهم في نفس الوقت،
مشهور ألن الكل يقول عادل ..عادل،
ومتهم ألن أي مصيبة تحصل في
المدرسة يقولوا أوتوماتيك :وراها
عادل إمام
وف����ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ل���م ت��ك��ن ق��ي��ادت��ي

من فيلم «المنسي»

قدمه إال على أرض صلبة ،ومع كل هجوم يتعرض له ،لم يكن يرتكن أبدا إلى ماحققه من
نجومية أو ثروة أو شهرة او عالقات ،كان يفكر بنفس البساطة 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 على التفاصيل األسطورية لرحلة عادل إمام ،ليس باعتبارها حكايات
مسلية عن حياة نجم كوميدي مشهور ،ولكن باعتبارها ملحمة تحكي عن حياتنا نحن أكثر مما
تحكي حياة عادل وحده ..إنه قصة مجتمع بالكامل ،مرآة نرى فيها أنفسنا ونتابع صورة األب

من فيلم «بخيت وعديلة»

ل��زم�لائ��ي ت��س��ي��ر ب�لا م��ت��اع��ب لكنها
ك��ان��ت أس���اس ال��م��ت��ع��ب ،ألن��ن��ي كنت
أجد نفسي من غير اختيار أو قصد
أقف في وجه المدفع ،وكلما حدثت
ك��ارث��ة ف��ي المدرسة يبحثون عني،
ويوجهون لي التهمة وراء التهمة،
وف���ي أح��ي��ان ك��ث��ي��رة ع��ل��ى أش��ي��اء لم
أرتكبها فعال ،وكنت أتقبل العقاب
م��ن غير أن أب���رر ،أو أوج���ع دم��اغ��ي،
ربما ألن محدش هيصدقني ،وربما
ألني كنت أعتبر ان هذه هي ضريبة
الشهرة ،فأن يذكرك الناس في شئ،
افضل من ان تتحول إلى شئ منسي،
وك��م مهمل ((ت��ذك��روا دور ع��ادل في
شخصية وفيلم المنسي)).
وي���ض���ي���ف ع���������ادل :وال�����ل�����ه ح���اج���ة
تجنن ا ل��ع��ا ق��ل ،لكنها أ ي��ض��ا ممكن
ت���ع���ق���ل ال����م����ج����ن����ون ،ف����أن����ا أذك�������ر ف��ى
أح����د األي�������ام ان���ه���ار ج����زء م���ن س��ور
ال��م��درس��ة ب��ال��ص��دف��ة ..ش��ئ طبيعي،
لن المدرسة قديمة وأثرية ،وطبعا
حصل شوية هلع وخوف ،والتالميذ
ه��رب��وا م��ن ال��ح��وش ج���ري ،وأخ���ذوا
يصرخون ع��ادل إم��ام وق��ع السور...
ع����ادل إم����ام ه���دم ال���س���ور ..وال��غ��ري��ب
إن���ي ي��وم��ه��ا ك��ن��ت أرق����د م��ري��ض��ا في
م��ن��زل��ن��ا ،واألغ�����رب إن���ي ص��دق��ت��ه��م...
هههههههه
ي��ض��ح��ك ع����ادل إم����ام وه���و ي��ق��ول:
في هذه الفترة كانت شقاوة الصبا
تلقائية وغ��ي��ر م��ؤذي��ة ،وطبعا أنا
وجدت اعجاب وترحيب من الناس
اول ج��م��ه��ور ط��ب��ي��ع��ي ل���ي ف��ط��ورت
أدائي ،كرد فعل الإرادي ،وكان إسعاد
أصحابي هو هدفي الوحيد ،ولما
كانوا يضحكوا كنت أشعر بحالة
من السعادة الداخلية الغريبة ،ولما
أح������اول أت���ذك���ر أول ل��ح��ظ��ة س��ع��ادة
ع��رف��ت��ه��ا ف��ي ح��ي��ات��ي أك��ت��ش��ف غنها

ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة ب��ق��درة ع��ل��ى إس��ع��اد
أصحابي في المدرسة ،لذلك قلت الزم
أوس���ع نشاطي م��ن داخ���ل المدرسة
إلى الشارع ،والحي كله ،وبدات في
ترتيب وإخراج المقالب ،وبالصدفة
ك����ان ف��ي��ه��ا ج��ان��ب��ي ت��م��ث��ي��ل��ي ك��ب��ي��ر،
فمثال أذكر أنني كنت أقترح على أحد
الشلة ،أو واحد نحيف من جيراني
ف��ي ال���ش���ارع أن أض��ع��ه ف��ي»م��ق��ط��ف»
وأغطيه بجالبية قديمة أو جزء من
مالية سرير منتهية الصالحية ،ثم
ن��ض��ع المقطف ع��ل��ى األرض ويقف
في كل م��رة واح��د مختلف بجواره،
وعند م��رور إح��دي السيدات يطلب
م��ن��ه��ا ص��اح��ب��ن��ا ال���واق���ف أن تعينه
ع���ل���ى ح���م���ل «ال����م����ق����ط����ف» ،وع���ن���دم���ا
ت��ن��ح��ن��ي ال���س���ي���دة ي���خ���رج ص��اح��ب��ن��ا
النائم من المقطف وهو يصرخ في
وجه السيدة ليفزعها ،وفي مرة من
هذه المرات ونحن ننفذ هذا المقلب
سقطت سيدة على األرض من وقع
الصدمة وعلم زوجها ،وأخذ يبحث
ع��ن��ا ل��ي��ض��رب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ،وط��ب��ع��ا لم
يعثر على اح��د فينا ،لكن م��ن سوء
ح��ظ��ي أن���ن���ي ك��ن��ت م���ش���ه���ورا ب��ذل��ك،
فأبلغ زوج السيدة والدي بما حدث
وك��ان نصيبي علقة ساخنة أخ��رى
من الوالد.
وي���ك���م���ل ع�������ادل :وال����غ����ري����ب أن��ن��ي
ع���ن���دم���ا ات����ذك����ر م����اح����دث ب���ع���د ه���ذه
الحادثة أكتشف أنني لم ادبر مقلبا
بعد ذل��ك ألي س��ي��دة ،وحتى عندما
استهوتني فكرة السخرية من الناس
عن طريق تقليدهم بطريقة مضحكة،
ل����م أل���ج���أ إل�����ى ت��ق��ل��ي��د أي س���ي���دة أو
السخرية حتى لو كانت شخصيتها
أو صوتها فيه حاجة مميزة تغري
بالتقليد ،وقد سألت نفسي كثيرا عن
سبب ذل��ك ،وتأكدت ان علقة وال��دي

ل��م تكن السبب ،لكن منظر السيدة
وهي تسقط هو الذي أثر في بشكل
عميق ،واعتبرتها مش جدعنة وال
رج��ول��ة ان أسخر م��ن س��ي��دة ،وربما
ك���ان ل��م��ا ي��ق��ول��ه ع����ادل إم����ام تفسير
آ خ���ر يتعلق بطبيعة ا ل��ع�لا ق��ة التي
تربطه بين أمه من ناحية ،وبين أبيه،
ح��ي��ث ت��ع��ت��ب��ر ال��س��خ��ري��ة ف���ي إح���دى
صورها نوعا من االنتقام من الظلم
او القهر ،كما تذهب رواي��ة «العنف
والسخرية» للكاتب الفرنسي مصري
األ ص��ل ألبير قصيري ،وكما تدلنا
أي��ض��ا ن���وادر ج��ح��ا ،وح��ك��اي��ات على
الزيبق ،ومقالب الشطار والعيارين
ف���ي ت��راث��ن��ا ال��ع��رب��ي ،ك��م��ا أن ال��رب��ط
بين العنف والسخرية يقودنا إلى
الملمح ال��ذي ي��اخ��ذه ع��دد كبير من
النقاد والجمهور العربي على عادل
إمام ،في المبالغة بتوجيه الصفعات
لمعظم الممثلين في اعماله من أجل
استدرار ضحكات الجمهور ،بحيث
يبدو الصفع والتطاول والسخرية
من الشخصية التي امامه نوعا من
إدعاء البطولة من جانب ،ومن إشباع
رغبته ورغبة فئات من جمهور عبر
وسيلة سطحية لالنتقام من الموز
التي تضايقهم و»مسخرتها» على
المأل بشكل مهين.
ويبدو واضحا إن مشاغبات عادل
إم��ام كانت مشاغبات صبي متمرد
على حياته األس��ري��ة ،وع��ل��ى قسوة
وال����ده ،وع��ل��ى اح��ب��اط��ات اجتماعية
متمثلة في فقر وعجر وإمكانيات،
وه��ذا مايؤكده ع��ادل بنفسه عندما
ي������ق������ول :ل����ق����د أص����ب����ح����ت م����ش����ه����ورا
بالقفشات والمقالب الالذعة ،وكان
لساني زى الكرباج ،وكنت استطيع
أن أض��ح��ك ط���وب األرض بسهولة،
وم��ك��ن��ت��ش ف��اه��م ل���ي���ه ،ل��ك��ن ب��ع��دي��ن
ف���ه���م���ت أن����ن����ي ك���ن���ت أق�������وم ب��ع��م��ل��ي��ة
ت��ن��ف��ي��س وت����روي����ح ع���ن ن��ف��س��ي ،ألن
ص��وت��ي ل��م ي��ك��ن ي��خ��رج ف��ي ال��ب��ي��ت..
أب��وي��ا ك���ان بيشتغل ف��ي البوليس،
وكان أيضا بوليس في البيت ،ولو
صوتي قلق منامه أو وصل ودان��ه،
فلن اجد إال ألقى األقالم على وجهي،
والركالت والصفعات والتوبيخ من
غ��ي��ر ف��ص��ال أو ن���ق���اش ،وك��ن��ت اظ��ل
أب��ك��ي واص����رخ ط���وال ال��ض��رب حتى
تحن علي أمي وتتجرأ شوية فتقول
لوالدي كفاية يا حاج ..كفاية الواد
ح يسورق ..ومفيش فايدة ...عم إمام
يظل يديني ض��رب ..ويقول لي فين
ي��وج��ع��ك؟ ...يظهر وال��ل��ه اع��ل��م كانت
الشقاوة تعويض خارجي عن القهر
داخل البيت.
هكذا يتحدث عادل إمام عن والده
بلقب «عم إم��ام» ،وهو تقليد اليزال

المتسلط واألم الحنون الحامية في صمت ،والواقع القاسي ،والقدر الذي يضن ويعطي وفق
معادالت ولوغاريتمات غامضة ،وشيفرات القوة التي نستهين بها قبل ان تفاجئنا بالكثير
والكثير وفي مقدمتها الصبر والدأب واألمل..
ومن دون تبجيل أو تقليل تعالوا نتعرف مع عادل إمام على مشاهد وخبرات من حياته نعتقد
أنها أعمق كثيرا مما قدمه من شخصيات فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة

م��وج��ودا ف��ي ري��ف م��ص��ر ،ول��ك��ن في
حدود اقل كثيرا من الفترات السابقة،
وح���س���ب ع���ال���م االج���ت���م���اع ال��دك��ت��ور
أحمد ابو زيد فإن هذا األسلوب في
ال���ن���داء ي��ع��ب��ر ع��ن وج����ود ح��اج��ز في
التواصل ومسافة بين األب واإلبن،
ل��م ت��ت��ج��اوزه��ا أج��ي��ال كثيرة بحكم
ال��ح��رص ع��ل��ى م��ك��ان��ة وس��ل��ط��ة األب
التي تحمي نفسها بسلوك موروث
من التسلط وصناعة الخوف.
وه������ذا ال���ت���ن���اق���ض ب���ي���ن ال��ض��ح��ك
وال����ت����راج����ي����دي����ا ،أو ب���ي���ن ال���م���ل���ه���اة
والماساة ،كان حاضرا منذ السنوات
األول������ى داخ�����ل ع������ادل ،ف��ه��و يضحك
ض��ح��ك ك��ال��ب��ك��اء ك��م��ا ق���ال المتنبي
عن مصر ،أو على طريقة شر البلية
مايضحك ،لذلك ك��ان يبكي أحيانا
ب��ع��د أن ي��دب��ر ال��م��ق��ال��ب المضحكة،
وك����م����ا ك�����ان ي���ض���ح���ك وه�����و الي�����درك
السبب الحقيقي ،ك��ان يبكي أيضا
وهو اليدرك السبب الحقيقي ،حيث
ي���ق���ول ع������ادل :ك��ن��ت أم����د ي����دي ألح��د
األشخاص كأني أنوي أن أصافحه
ب��ش��ك��ل م���ح���ت���رم ،وب���م���ج���رد أن ي��م��د
الشخص ي��ده اس��ح��ب ي���دي ،واقلب
اصبعي ال��ب��اه��ام ف��ي ال��ه��واء واه��زه
إل����ى أع��ل��ى واس���ف���ل ك��ان��ن��ي أض����ع له
بعض نقط القطرة ،والعيال تضحك
في الشارع ،لكنني كنت أحيانا الوم
نفسي ،واعتبر ما أق��وم به سخافة،
ك���م���ا ك���ن���ت أح���ف���ر ح���ف���رة ف����ي وس���ط
الشارع وأمألها بالماء ،ثم اغطيها
ب��ورق شجر أو قطعة م��ن الكرتون،
وع���ن���دم���ا ي���م���ر ف���وق���ه���ا أي ش��خ��ص
محترم يقع وتتسخ مالبسه ،وكانت
العيال تضحك ،لكنني كنت أمشي
وحدي بعد المقال وأبكي بمفردي،
لقد كنت أشعر بالندم ،وأقول بيني
وبين نفسي دي مش جدعنة.
لكنني عندما ارى حب أصحابي
وإع���ج���اب���ه���م وس���ع���ي���ه���م ل��ص��داق��ت��ي
كنت أق��ول لنفسي إن ما أفعله صح
وجعنة ،وكنت أحاول ان اتمسك بهذا
ال��م��وض��وع واث��ب��ت لنفسي وللناس
ان���ن���ي ج����دع وم��س��ت��ع��د أق�����دم رق��ب��ت��ي
لخدمة أي حد من منطقتي ،ومستعد
أروح «طوكر» علشان واحد صاحبي..
ويرفع عادل غمام اصبعه ويتحسس
مكانا في وجهه وهو يقول :هنا آثار
ضربة مطواة ..كنا في سينما «راديو»
و إت���رازال���ن���ا ..يعني س��وق��ن��ا ال��رذال��ة
على ن��اس ت��ان��ي��ة ،واتريقنا عليهم،
وعملنا معاهم نظام غالسة جامد،
ف��ب��دأت خناقة ،ك��ان الطبيعي أه��رب
واقول يافكيك ،لكن خدتني الشجاعة
وقلت ياواد اعمل جدع ،فضربناهم
وضربونا ،والسينما أوقفت العرض،
وف����ي آخ����ر م���ات���ش ال���ج���دع���ن���ة ،لقيت

براويز وشبكات
علي أفندي ..ال أقبل

هرب التالميذ
من المدرسة
وهم يصيحون
عادل إمام هدم
السور ..بينما
كنت مريضا
في البيت

على أفندي مصطفى الله يرحمه كان مدرس رياضة في مدرسة «بنبا
ق��ادن» وك��ان مستقصدنى ..ك��ان حاطط نقره من ن��ق��ري ..كانت هوايته
يرفدني من المدرسة ..مرة تصديت لقراراته ورفضت ان أنفذ مايقول،
وحصلت في الفصل زيطة التامذة هاجوا ،فوقفت ورفعت يدي ،وقلت
بصوت عالي»:أنا ال أقبل».
وتعجب علي أفندي وسألني مندهشا :ماتقبلش إيه يا عادل؟
فقلت :مش عارف
وغ��رق الفصل ف��ي الضحك ،وفشل على أف��ن��دي ف��ي إس��ك��ات الهيصة
وإيقاف الضحكات ،وغضب جدا ،وقرر رفد الفصل كله ،وتعاطف معه
الناظر وأصدر قرارا بتقسيم التالمذة إلى فئات حسب مستوى التهريج
الذي ارتكبوه ،فهناك فئة (أ) وفئة (ب) وثالثة (ج) ..الفئة الولى تحضر
للمدرسة بعد أسبوع ،والثانية لن يسمح بدخولها إال بعد أسبوعين،
والثالثة ال تعود إال بحضور ولى األمر حتى يتم قبول قيد التلميذ من
جديد بعد أن يدفع رسوم القيد ،ويضيف عادل إمام ،أما أنا فكنت في
الفئة «دال» بمفردي ،ولم ينقذني من هذه الورطة إال خالي ،لن والدي لو
عرف كانت هتبقى كارثة على دماغي.

الفاتحة لسانت تريزا
يقول عادل في قصة ذات مغزى عميق عن الوحدة الوطنية في مصر:
مرة أمى راحت كنيسة سانت تريزا في شبرا عشان تؤدي ندر ،ألن كان
نفسها تخلف ولد تاني ،وأخدتنى معاها ..أنا كنت متصور –ومازلت -أن

كلها بيوت الله ،وان سانت تريزا مكان للعبادة والزيارة زى ماروحت مع
أبويا سيدنا الحسين رضي الله عنه ..قعدت في سانت تريزا في قبو كله
جالل ورهبة ..وبدأت أقرأ الفاتحة بصوت عالي ،وأقول واكررها من «بسم
الله الرحمن الرحيم ...حتى وال الضالين ..آمين»» جت واحدة خواجاية
زغدتنى في جنبي علشان اسكت ،اتغظت منها ،وبصيت ناحيتها شوية
ولقيت نفسي بكمل بأعلى ما في صوتي وأتحداها ..فزغدتنى تانى،
وثالث،وانا مصمم ..هي تزغد ،وأنا أقول« :الحمد لله رب العالمين ..مالك
يوم الدين إياك نعبد وغياك نستعين!! ..

إحباط اليد القصيرة
في الحلمية بدأت مطالب الصبي عادل إمام تكثر ،لكن العين بصيرة
واإلي���د قصيرة ،وع��ن ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة يحكي ع���ادل :أب��وي��ا كان
يشخط في العبد لله اللي هو انا كلما طلبت أي حاجة جديدة او زيادة
عن المعتاد ويقول لي :أنا بعت إللي عندي ،وأمك باعت اللي عندها،
عشان نربيك ونعلمك ،احنا هنقطع نفسنا يعني ياسعادة البيه ،ذاكر
وب��ط��ل طلبات ،وق��د س���اء ت ظروفنا أك��ث��ر لما ات��ج��وز خ��ال��ي وم��اع��دش
بيساعدنا ..طبعا ك��ان بيته أول��ى بما يكسبه ،في الفترة دي حسيت
أكتر بالعجز ،واإلح��ب��اط ،وفهمت يعنى إيه أهمية إنه يبقى فى إيدك
فلوس ،كنت مشهور ومعروف وسط أصحابي ،وكانوا يقولوا عادل
راح ..عادل جه ،وكنت عايز اعمل كرامة وأكون قد الحكاية دي ..نفسي
أعزمهم مرة على حاجة ..نفسي أك��ون على قد الصورة اللي حطوني
فيها ..نفسي أكون ناجح في كل شيئ ..لكن كما قلت كانت العين بصيرة
واإليد قصيرة.

من فيلم «أمير الظالم»

من فيلم «الزعيم»

م��ط��وة ف���ي خ�����دي ..ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��رم��ت
أت��خ��ان��ق ب��ع��د ك����ده ..ل��ك��ن محرمتش
جدعنة من بعيد لبعيد.
ويكمل ع��ادل جانبا من مفهومه
للصداقة في تلك الفترة المبكرة من
ح��ي��ات��ه ف��ي��ق��ول :ف��ي الحلمية عرفت
معنى ال��ص��داق��ة ،ع��رف��ت الكثيرين،
وك�����ن�����ت اش�����ع�����ر ان�����ن�����ي ص�����دي�����ق ك��ل
ال���ن���اس ف���س ال��ح��ي ح��ت��ى ال��ح��ي��ط��ان
وطوب الرصيف ،وقد بدأ إحساسي
بالصداقة رومانسيا جميال صادق
عندما عرفت عددا من زمالء المدرسة
وج���ي���ران���ي ف���ي ال���ح���ي وك�����ان بينهم
م��ح��م��د ،ت��ق��رب��ت م��ن��ه وت���ق���رب م��ن��ي،
وصار الصديق األقرب ،وكنا نخرج
معا ،ونفضفض في كل شئ ،ونسهر
م���ع���ا ف����ي ل���ي���ال���ي رم�����ض�����ان ،ون������زور
األض�����رح�����ة وال���م���س���اج���د ال��م��ح��ي��ط��ة
ب��ن��ا ف��ي ك��ل م��ك��ان ،وارت��ب��ط��ت بشدة
بصديقي محمد ،وفجأة غاب عني
محمد عدة أيام ،وأذكر أننا كنا في
نهاية األسبوع ،أحد أيام الخميس
ع��ص��را ،عندما خ��رج��ت ل��ل��س��ؤال عن
محمد ،ولماذا اختفى؟ ،وظللت أطرق
على باب بيتهم وال أحد يرد ،حتى
خرجت سيدة من الجيران ،وسالتني:
انت عاوز مين؟
ف���ق���ل���ت ل�����ه�����ا :ان��������ا ع���������اوز م��ح��م��د
صاحبي.
ف���ق���ال���ت ل����ي ك���ل���ه���م س�����اف�����روا إل���ى
الخارج.
قلت :يعنى إيه يا جماعة؟
قالت وهي تنهي الحوار وتدخل:
هاجروا ..مش هيرجعوا هنا تاني..
انت عاوز منه حاجة؟
ل���م أرد ..وع����دت ح��زي��ن��ا ،وب��ك��ي��ت
مثلما بكيت ي��وم ان رأي���ت سريري
محموال على العربة «المهكعة التي
يجرها ال��ح��ص��ان ال��ع��ج��وز ..وكانت

اول مرة أفهم معنى الفراق وقسوته،
ويعني إيه تنقطع الحياة وتتحول
لذكريات في لحظة
ي���ق���ول ع������ادل :ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن كل
هذا الفقر واأللم والذكريات الغريبة
ال يمكن أن أص��ف ه��ذه المرحلة من
حياتي بالشقاء او التعاسة ،وال أحب
ان اقول انني عشت طفولة معذبة بل
اشعر أنني عشت طفولة مصرية مثل
ماليين غيري ،وهذه الظروف الصعبة
لم تكن كلها شرا ،فالفقر واإلمكانيات
الضئيلة ك��ان��ت تدفعنا إل��ى تجاوز
ه��ذه ال��ص��ع��وب��ات وم��ح��اول��ة تحقيق
األح����ل����ام ب����س����رع����ة ،ح���ت���ى الن��س��ت��م��ر
ف����ي ن���ف���س ال����ح����ال ،وه����ك����ذا ن��ض��ج��ت
سريعا وشعرت أنني أصبحت رجال
كبيرا وخبيرا وأنا ال ازال صبيا في
العاشرة من عمري.
(يتبع)

عالقتي
بالتمثيل
بدأت بإخراج
المقالب
والسخرية
من الناس
في الشارع
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صح لسانك

قرصة
لقناة دبي على عرضها لقطات
االغتصاب في مسلسل «قضية رأي
عام» من دون أن يطالها ّ
مقص الرقيب.
يا جماعة نحن في شهر الصوم!

زين

قال أحد الفنانني الكبار« :لن تخرج
أكثر مسلسالت رمضان الحالي عن
إطار البكائيات والعنف والدموية
والصفعات والصراخ».

شين

حرفية الفنانة القديرة اسمهان توفيق
في أداء دورها الجديد وحضورها
الواضح في مسلسل «نعم وال».

ثرثرات

عودة املمثل داود حسني في دور
«درويش» وخلطه ما بني املوقف
التراجيدي والكوميدي في آن .لم يكن
التقمص موفقًا.

ألبوم مروان خوري في عيد الفطر

دردشة

أمل حجازي:

يضع المغني اللبناني م ��روان خ��وري اللمسات األخ �ي��رة على
ً
ألبومه الجديد ويستعد إلصداره قريبا عن شركة «روتانا» .وكان
شارك الفنان خوري في حفل الليلة ما قبل األخيرة لمهرجان حلب
حيث قدم مجموعة من األغاني أمام سبعة آالف مستمع قدموا من
أنحاء سوريا كافة ،ومن األغاني «يا رب» التي أداها برفقة الفنانة
كارول سماحة.

لن أمنع ابنتي من احتراف الفن

«كليب» جديد ألحمد حسين
ي � �س � �ت � �ع� ��د ن� � �ج � ��م «س� � �ت � ��ار
اك��ادي�م��ي» أح�م��د حسين إلى
ت� �ص ��وي ��ر أغ� �ن� �ي ��ة ث ��ان� �ي ��ة م��ن
ألبومه من إنتاج «روتانا» ،إال
أن��ه يفضل ت��رك اس��م األغنية
مفاجأة.
وفي رمضان اتجه حسين
ً
ن�ح��و ال�ت�ق��دي��م وت �ح��دي��دا في
ب ��رن ��ام ��ج أل � �ع ��اب ي� �ق ��دم ع�ل��ى
شاشة «إل.بي.سي الفضائية»
ت �ح��ت ع �ن��وان «اب� ��ن ب�ط��وط��ة»
وي� � �ت� � �ط � ��رق إل � � � ��ى ش �خ �ص �ي��ة
الرحالة ابن بطوطة الذي جال
على ال��دول العربية .يتحدث
حسين في كل حلقة عن دولة
ً
عربية معينة مقدما معلومات
ع�ن�ه��ا ع �ب��ر أس �ئ �ل��ة ي�ط��رح�ه��ا
ً
على المشاهدين .يبث يوميا
عند السابعة بتوقيت الكويت.
في مجال آخر.

بيروت – نينا أبو طانوس
أمل حجازي امرأة قوية واجهت
صعوبات كثيرة لكنها لم تستسلم،
ً
فتجربتها في عرض األزياء سابقا
أكسبتها ثقة بالنفس وقوة حضور الفتة
على المسرح من خالل جمالها األخاذ
ونظراتها الجذابة صريحة وعفوية.
تحب بلدها وال تستطيع العيش بعيدة
عنه .عن سبب منعها من دخول الكويت
وعن عالقتها بشهر رمضان التقيناها
ّ
وحدثناها.

َ
بم يذكرك شهر رمضان؟
يعيدني إلى طفولتي .كنا ننتظره
ً
بفارغ الصبر لنبتاع ثيابا جديدة
ف��ي ال �ع �ي��د .أذك� ��ر أن �ن��ي ك �ن��ت أدخ��ل
ّ
الحمام كي أتناول الطعام من دون
أن يراني أحد وأدعي أنني صائمة.
كبرت وما زلت أحتفظ بهذه الذكرى.
رم � �ض ��ان ش �ه��ر ال� �ت� �ق ��وى .ت �ق��ل ف�ي��ه
ً
األعمال السيئة ويفكر اإلنسان مليا
ق�ب��ل ق�ي��ام��ه ب�ع�م��ل م�م�ك��ن أن يسيء
إلى اآلخرين .الصوم مهم للروح كما
للجسد .ام��رئ يحتاج إل��ى تنظيف
ً
جسده على األقل مرة سنويا.
هل تعملين في هذا الشهر؟
ّ
أوقف أعمالي كلها في هذا الشهر.
ً
أص� �ح ��و ف� �ج ��را ألت �س �ح��ر وأم �ض��ي
معظم وقتي في مشاهدة التلفزيون.
ومساء تجتمع العائلةُ .ت ّ
شد أواصر
الروابط العائلية في رمضان.
هل تحضرين إفطارات؟
كال ،تتكفل أمي بتحضير الطعام.
أن � ��ا ف��اش �ل��ة ف ��ي ال� �ط �ه ��و .ال أح �س��ن
تحضير شيء.
هل تتوترين بسبب قلة األكل؟
ّ ً
�وري��ا بسبب
ي�ت��وت��ر ال �م��رء ال ش �ع�
قلة األك��ل أو حين يتبع حمية .يأكل
ً
أح �ي��ان��ا ك ��ي ي�ت�س�ل��ى ال ألن ��ه يشعر
بالجوع .ل��ذا ينزعج حين يمنع من
م ��زاول ��ة ش ��يء اع� �ت ��اد ع �ل �ي��ه .أح ��اول
قدر اإلمكان البقاء هادئة ومتمالكة
أعصابي ألنني أصوم لنفسي ولربي
ً
مضطرا إلى ّ
تحمل عصبيتي.
وال أحد
أصوم عن قناعة وإيمان.
متى بدأت الصوم؟

ّ
ف��ي س ��ن ال �ع��اش��رة .ل��م يجبرني
أهلي على ذلك .حين تلزم الشخص
ب � �ش� ��يء ف� ��إن� ��ه ال ي �ف �ع �ل��ه ب�م�ح�ب��ة
واق�ت �ن��اع ،ل��ذا ت��رك ل��ي أه�ل��ي حرية
االخ�ت�ي��ار ك�م��ا س��أف�ع��ل م��ع أوالدي
ً
مستقبال  .ثمة أ ش�خ��اص يدفعون
أوالده� � ��م إل ��ى ال �ص��وم ب��ال �ق��وة فال
يركزون على دراستهم.
ب � � � � � � � � � � َ�م ي � � � �خ � � � �ت � � � �ل� � � ��ف رم � � � � �ض � � � � ��ان
ً
راه� � � � � � � � � �ن � � � � � � � � ��ا ع� � � � � � � ��ن ال� � � � � �م � � � � ��اض � � � � ��ي؟
ب� ��أم� ��ور ك� �ث� �ي ��رة اب � ��رزه � ��ا ال �خ �ي��م
ال��رم �ض��ان �ي��ة ال �ت��ي ش��وه��ت ص ��ورة
رمضان .يمكن السهر من دون التردد
إل��ى ت�ل��ك ال�خ�ي��م ،ب �ق��راءة ال �ق��رآن في
البيت وتمضية ال��وق��ت م��ع العائلة
واألصدقاء.
أي أع � �م� ��ال ف �ن �ي��ة ت �ت��اب �ع �ي��ن ف��ي
رمضان؟
ً
أحب كثيرا متابعة البرامج التي
ً
ّ
يقدمها نيشان .تابعت أيضا السنة
الفائتة مسلسل «السندريال» .أنا من
أشد المعجبين بسعاد حسني.
أين تمضين شهر رمضان؟
ً
غ��ال �ب��ا م��ا أم�ض�ي��ه ف��ي ل�ب�ن��ان مع
أه�ل��ي ،أم��ا ل��و اض�ط��ررت إل��ى السفر
فال أغيب ألكثر من يومين.
ما الطبق الذي ال تستغنين عنه
على اإلفطار؟
شورباء العدس والفتوش.
َ
بم تبدأين إفطارك؟
ً
أب� ��دأ دائ� �م ��ا ب �ك��أس م ��اء أو ك��وب
عصير.

هل تقبلت عائلتك دخولك مجال
الفن؟
ع� �ل ��ى االط � �ل� ��اق ،ك ��ان ��ت أم � ��ي م��ن
أش ��د ال �م �ع��ارض��ات ل��دخ��ول��ي ال �ف��ن.
مرضت لذلك .رغم احترامي الشديد
ل�ه��ا ولتضحياتها م��ن أج�ل�ن��ا ربّ��ت
عشرة أبناء بمفردها .والدي متوف.
ً
ً
ً
ً
ك ��ان زم �ن��ا ص�ع�ب��ا وم �ع �ق��دا ومليئا
ب��ال �ع �ق �ب��ات .ل �ك��ن ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ه��ذه
ح�ي��ات��ي وال �ف��ن أك�ث��ر م��ا أح��ب فعله.
الحمدلله إنها اآلن راضية عني وعن
مسيرتي الفنية المحترمة .أفهمها
وأ س�ت��و ع��ب مخاوفها فالفن مجال
صعب وإن رزقت بإبنة أحبت دخول
الفن لن أمنعها لكنني سأحرص على
وقوفي إلى جانبها وتوجيهها .ثمة
طريقان في الفن أولى سريعة وسهلة
وض� ��د م �ب��ادئ��ي وأخ �ل�اق ��ي وث��ان �ي��ة
طويلة وصعبة سلكتها بكرامتي.
أمضيت ثمانية أعوام في فرنسا،
ِ
َ
لم عدت إلى لبنان؟

ً
هربا من الحرب وألدرس .يشعر
اإلن �س��ان خ ��ارج ب�ل�اده ب��أن��ه غ��ري��ب.
لبنان ال مثيل ل��ه ففيه الحضارات
ً
كافة .أسافر كثيرا .ثمة بالد جميلة
وآم �ن��ة أك �ث��ر م��ن ل �ب �ن��ان ل �ك��ن ال بلد
يغنيك عن بلدك .أي إنسان يمكن أن
يتأقلم في لبنان.
ً
ه� ��ل وص � �ل ��ت ي� ��وم� ��ا إل� � ��ى ط��ري��ق
مسدود ّ
ثم قررت الرجوع؟
اع �ت��رض �ت �ن��ي ص �ع��وب��ات ك �ث �ي��رة،
لكنني امرأة قوية ال يردعها شيء.
م� � � � ��ن ي� � �ل� � �ف� � �ت � ��ك م� � � � ��ن زم � � �ي �ل��ات � ��ك
اللبنانيات؟
أحب نانسي عجرم ونجوى كرم
وإليسا.
إن ك��ان��ت ل��دي��ك خ�لاف��ات م��ع أح��د
هل تبادرين إلى المصالحة في شهر
رمضان؟

بالتأكيد .لم يحصل ذلك .لكنني
بالطبع لن أتردد.

مصطفى قمر يلغي عقوده

م � � � ��اذا ع � ��ن م� �ن� �ع ��ك م � ��ن دخ � ��ول
الكويت؟
آخر زيارة لي الى الكويت كانت
خ �ل��ال ت��وق �ي �ع��ي ع �ق ��د م� ��ع ش��رك��ة
«فاشن لوك» ألكون الوجه االعالني
ل�ه��ا .ال أع ��رف س�ب��ب م�ن��ع دخ��ول��ي
ال �ك��وي��ت وأت �م �ن��ى أن أك �ت �ش��ف من
ي �ح��ارب �ن��ي وم� ��ن ل ��ه م �ص �ل �ح��ة ف��ي
ذل��ك ألنني أح��ب ه��ذا البلد وأح��ب
حضوري فيه.
ما جديدك؟
أحضر أللبومي الذي سأصدره
بعد رمضان ويتضمن عشر أغان.
اتعامل فيه مع شعراء وملحنين
سبق أن تعاونت معهم أمثال هيثم
زي � ��اد ون� � ��ادر ن� ��ور وج � ��ان صليبا
والياس ناصر وآخرين.

ّ
أجل الفنان المصري مصطفى قمرارتباطاته الفنية كلها وألغى
ً
عقود حفالته حدادا على رحيل والدته قبل أيام .هذا وحرص عدد كبير
من النجوم على تقديم واجب العزاء لمصطفى ،في مقدمهم محمد
فؤاد وهشام عباس وهاني سالمة وشريف منير.

نجوم

مارينا هاندس ممثلة سطع نجمها في «عشيق الاليدي تشاترلي»
عن «اندبندنت»
تتحدر من ساللة عريقة في عالم الفن،
لكنها «حاجزة» جائزة بعد مشاركتها
في فيلم «عشيق الليدي تشاترلي» .تشق
مارينا هاندس بنفسها طريقها نحو
المجد .كيف تحولت هاندسن من امرأة
فرنسية مثيرة إلى وردة انكليزية؟

ت �ش �ت �ه ��ر ال� �س� �ي� �ن� �م ��ا ال �ف��رن �س �ي��ة
ب�م�م�ث�لات�ه��ا ال �ج �م �ي�لات ال �ب��ارع��ات،
م ��ن ك��ات��ري��ن دون � ��وف إل ��ى إي��زاب �ي��ل
هوبير وإيمانويل بيار وجولييت
ً
ً
بينوش .اليوم ،نرى جيال جديدا من
الممثالت يمتع الجمهور الفرنسي،
ف��ي م�ق��دم�ه��ن م��اري�ن��ا ه��ان��دس .ذاع
ص �ي �ت �ه��ا ع �ن��دم��ا ف ��اج ��أت ال�ج�م�ي��ع
ونالت «السيزار» (أهم جوائز التمثيل
الفرنسية) ألدائها في فيلم «عشيق
الليدي تشاترلي».

يستند تصوير بسكال ّ
فيران إلى
رواية ديفيد لورانس المشهورة في
نسختها ما قبل األخيرة وعنوانها
«ع�ش�ي��ق ال�ل�ي��دي ت �ش��ات��رل��ي» .يشير
دارس� ��و رواي � ��ات ل��وران��س إل ��ى ه��ذه
ال �ن �س �خ ��ة ب ��اس ��م «ج � � ��ون ط ��وم ��اس
وليدي جاين» وهما إسما التحبب
اللذان أطلقهما العشيقان احدهما
ع�ل��ى اآلخ ��ر .ي�ب��دو أن ه��ذه النسخة
القصيرة من الرواية تحوي عالقات
حميمة أكثر من الحوار ،من دون أي

م �س��اس ب��ال�ت�ع�ق�ي��دات ال �ت��ي حوتها
النسخة األخيرة .يتبع الفيلم حوادث
الرواية اإلنكليزية ،عدا أن الممثلين
ً
ج� �م� �ي� �ع ��ا ف ��رن� �س� �ي ��ون وي �ت �ك �ل �م��ون
الفرنسية ،م��ع أ ن�ه��م يمثلون أدوار
شخوص إنكليزية.
تملك هاندس كامل المواصفات
المطلوبة ألداء ه��ذا ال��دور .والدها،
ت � �ي� ��ري ه � ��ان � ��دس ،م� ��دي� ��ر ال� �م� �س ��رح
ال�ب��ري�ط��ان��ي ،ووال��دت �ه��ا ،ل��ودم�ي�ن��ال
ميكايل ،أدت دور البطولة في فيلم
كلود سوتيه الكالسيكي Vincent,
 François, Paul… et les autresعام
 1974وفيلم  .Noce Blancheتقول
ه��ان��دس« :ل�ع��ل ذل��ك م��ا دف� َّ�ع بسكال
إلى اختياري لهذا الدور .ظنت أنني
أم �ل��ك ال�ص�ف��ات ال �ت��ي س�ت�ح��ول دون
إضفاء الطابع الفرنسي على الدور،
مع أنني ال أشعر بأنني بريطانية
على اإلط�ل�اق .لكن ف��ي نظر الشعب
ً
الفرنسي ،بعيدة تماما عن أن أكون
ف��رن �س �ي��ة .ال ش ��ك ف ��ي أن �ن��ي أع��ان��ي
متالزمة أوالد المهاجرين وهذا أمر
ٍّ
م�س��ل ،م��ع أن�ن��ي واج�ه��ت صعوبات
جمة خالل نشأتي».
آخر من يعلم
تتمتع هاندس بقدرة كبيرة على
ال �ظ �ه ��ور ب �م �ظ �ه��ر م �خ �ت �ل��ف ف ��ي أي
دور تؤديه .نجحت في دخول عالم
ً
روبرت دو نيرو بعدما كسبت وزنا
ألداء دور ل�ي��دي ت�ش��ات��رل��ي .قليالت
ه ��ن ال �م �م �ث�لات ال �ل ��وات ��ي ي�ق�ب�ل��ن أن
يلتهمن المأكوالت المليئة بالدسم
ً
و ه��ن يعلمن أنهن سيمضين وقتا

ً
طويال يتجولن عاريات أمام عدسة
ال�ك��ام�ي��را .ال تنتهي ع�لاق�ت�ه��ا ب��دو
نيرو عند هذا الحدُ .منحت جائزة
أفضل ممثلة في مهرجان تريبيكا
لألفالم الذي يقيمه ،مع أن الممثلة،
على م��ا ي�ب��دو ،ك��ان��ت آخ��ر َم��ن يعلم
ب �ه��ذا ال �ن �ج��اح .ت� ��روي« :ك �ن��ت أع�م��ل
في المسرح خالل االعداد لمهرجان
تريبيكا .تسلمت ذات ي��وم ر س��ا ل��ة
إلكترونية تقول إنني سأفوز بجائزة
أف� �ض ��ل م �م �ث �ل��ة .ح ��اول ��ت االت� �ص ��ال
ب� �ب� �س� �ك ��ال ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت آن � � � ��ذاك ف��ي
نيويورك ،لكنني لم أفلح .فبسكال
والهواتف النقالة ليسا على اتفاق
ت��ام .بقيت ط��وال أي��ام أفكر في هذه
الرسالة كأنها دعابة ،حتى تمكنت
في النهاية من االتصال بأحد أعضاء
فريق االنتاج الذي أكد لي الفوز».
صحيح أن الممثلة إبنة الواحد
ً
وال� �ث�ل�اث� �ي ��ن ع� ��ام� ��ا ت �ل �ق��ى إع� �ج ��اب
ال �ج �م��اه �ي��ر ،ب �ي��د أن �ه��ا ل ��م ت �ش��أ في
ال� �ب ��داي ��ة أن ت �ت �ب��ع خ �ط��ى وال��دي �ه��ا
وتمتهن التمثيل .كانت تحلم بأن
تصبح فارسة تمتطي الخيل وكانت
ان�ض�م��ت ف��ي طفولتها إل��ى الفريق
ال �ف��رن �س��ي ل ��رك ��وب ال �خ �ي��ل م ��ن فئة
الصغار وكان فيه الممثل والمخرج
ً
ّ
غيوم كانيه .استرجعا معا في اآلونة
األخ � �ي� ��رة ذك� ��ري� ��ات ال �م ��اض ��ي ح�ي��ن
ّ
كخيالين ف��ي فيلم No One
ظ�ه��را
 Tellالذي استوحاه كانيه من رواية
هارلم كوبن.
تقول« :حين طلب غيوم مني أداء
ذل��ك ال��دور ك��ان يتذكر ما مررنا فيه
وم��ا ش�ع��رن��ا ب��ه آن ��ذاك .ل��م أت ��ردد في
االن�خ��راط في مجال التمثيل بسبب

وال � ّ
�دي وال�ن�ج��اح ال��ذي حققاه ،ربما
ألنني لم أكن بارعة بما يكفي ألغدو
ف ��ارس ��ة م �ح �ت��رف��ة .ل� ��ذا ت �خ �ل �ي��ت ع��ن
الفكرة ،رغم أن قلبي انفطر .عشت في
عالم الخيول منذ سن الخامسة وكنت
مثل أي فتاة صغيرة أنسج األحالم.
لكنني في النهاية لم أنجح».
تضحك هاندس على «فشلها» ألن
ن�ه��ا ي��ة مسيرتها المهنية كفارسة
ك��ان��ت ال ��داف ��ع وراء دخ��ول �ه��ا كلية
التمثيل وتغلبها على خوفها من
اتباع خطوات والدتها .تقول« :مررت
ف��ي م��رح �ل��ة ع�ص�ي�ب��ة ول ��م ي �ك��ن أب��ي
ال�س�ب��ب .إن��ه م�خ��رج وه ��ذا مختلف.
ل �ك ��ن أم � ��ي م �م �ث �ل��ة م� �س ��رح ن��اج �ح��ة
ً
وم �ح �ت��رم��ة ج � ��دا .ظ�ن�ن��ت أن ال �ن��اس
ل ��ن ي ��أخ ��ذون ��ي ع �ل��ى م �ح �م��ل ال �ج��د
بسببها .سيعتقدون أ ن�ن��ي دخلت
ع��ال��م ال�ت�م�ث�ي��ل ألن وال � � ّ
�دي يملكان
معارف في هذا الوسط ،ما سهل علي
الحصول على العمل».
المسرح البريطاني
انفصل والداها وهي بعد صغيرة.
ل��ذا اع�ت��ادت ه��ان��دس تمضية فصل
ال�ص�ي��ف ل ��دى وال��ده��ا ف��ي إن�ك�ل�ت��را.
ً
ت�ت��ذك��ر« :ك ��ان ي� ُع�م��ل ك�ث�ي��را ف��ي تلك
الفترة حتى إنه أرغم على اصطحابي
معه إل��ى أم��اك��ن عمله .كنت أجلس
وأتأمل ما يدور حولي في جلسات
ال�ت��دري��ب ف��أرى وال ��دي يتحدث إلى
ال �م �م �ث �ل �ي��ن وك� ��ان� ��وا ي �ص �غ��ون إل��ى
النصيحة التي يسديها .كنت أشاهد
المسرحيات طيلة الوقت وليس تلك
ال�ت��ي ي�ت��ول��ى إخ��راج �ه��ا ف�ح�س��ب .لم

ً
أكن أفهم شيئا مما يحدث إذ كنت
ً
صغيرة السن .غير أنني تأثرت كثيرا
بأعمال أبي وبالمسرح البريطاني.
ما زلت أذكر لقائي بجيرمي أيرونز
ورال � ��ف ف�ي�ن��ز ون �ي ��ام ك � ��وزاك ال��ذي��ن
أعشقهم».
ال � �ي� ��وم ،ص� � ��ارت االب � �ن ��ة ت �ت �ص��در
ً
األخ� � �ب � ��ار .إن� �ه ��ا ب� ��ارع� ��ة ج � � ��دا ع�ل��ى
الشاشة .عن جرأة الليدي تشاترلي
ت��وض��ح« :ألق�ل�ق�ن��ي األم ��ر ل��و عملت
مع مخرج آخ��ر .ه��ذه األم��ور تعتمد
إل��ى ح��د بعيد على الشخص ال��ذي
تعمل معه .أعلم أن بسكال ل��م تشأ
ً
ً
أن ت�ص��ور فيلما ف��اض�ح��ا .ل�ك��ن َم��ن
يرغب اليوم في التأثير في الناس
عليه أن يتخطى الكثير من الحدود
لينجح».
ت �ض �ي��ف« :ف� ��ي ع�لاق �ت �ه��ا م ��ع ه��ذا
الرجل تقوم الليدي تشاترلي برحلة
استكشاف .اعتقدت أن من المذهل
تصوير المعاناة التي مرت فيها كي
تتخلى عن كل شيء وتدع هذا الرجل
ً
يلمسها .كما أنها رحلة جميلة جدا
بالنسبة إلى ممثلة .حرصنا على أال
ِّ
يقدم الفيلم صورة خيالية عن هذه
الشخصية».
البقاء في القمة
ال �ي��وم ب�ع��دم��ا ذاع ص�ي��ت الليدي
تشاترلي ،باتت مصممة على البقاء
ف ��ي ال �ق �م��ة .س �ت �ش��ارك ب �ع��د ذل ��ك في
فيلم جوليان شنابل «The Diving
ً
 »Bellو» .»Butterflyوستؤدي الحقا
دور كوكو شانيل في فيلم لمخرج
« »Exorcistوليام فريدكين« :ستكون

تجربة مثيرة .نحن محتارون حيال
السبب الذي دفع فريدكين إلى إخراج
ه ��ذا ال �ف �ي �ل��م .س �ن �ب��دأ ال �ت �ص��وي��ر في
أكتوبر ،وهو إنتاج أوروبي من دون
أي ممثلين أميركيين .أعرف الكثير
ً
عن (كوكو) وقد شدتني إليها تماما
مثلما يشد الفنانون المعجبين .أحب
ً
كثيرا النساء اللواتي تركن بصماتهن
في التاريخ وكسرن القواعد وتمتعن
ً
حقا بحرية التعبير والتصرف».
لكن إحدى سلبيات نجاح هاندس
ال �ج��دي��د اض� �ط ��راره ��ا إل� ��ى ال �ت��وق��ف
ع��ن ال�ت�م�ث�ي��ل ف��ي ال�م�س��رح ال��وط�ن��ي
الفرنسي .غير أن فرصة العمل مع
م�خ��ر ج�ي��ن ك �ب��ار تعشقهم جذبتها
إل ��ى ع��ال��م ال�س�ي�ن�م��ا .ت�ق��ر ب��أن�ه��ا لو
ً
تلقت ع��رض��ا م��ن م�خ��رج كبير ول��و
ً
ً
كان الدور تافها ومقيتا فلن ترفض
العرض .توضح« :أج��د صعوبة في
تمثيل بعض األمور ،لكنني أضعف
أمام المخرجين .إنهم يقومون بعمل
رائ ��ع أع�ج��ز ع��ن ال�ق�ي��ام ب��ه .صحيح
أن� �ن ��ي س ��أش� �ع ��ر ب� ��ال � �ح� ��زن ،ل�ك�ن�ن��ي
ألتزم بوجهة نظر المخرج وأحاول
مساعدته لينقل الفكرة التي يبغي
التعبير عنها».
تختم« :أعتقد أنها عالقة مذهلة
ً
ت� �ع ��ود ب� �ف ��ائ ��دة ت� �ف ��وق أح� �ي ��ان ��ا م��ا
ق��د يجنيه الممثل م��ن وق��وف��ه على
خشبة المسرح .قد يقول كثيرون إن
الممثلين يفضلون المسرح ألنهم
ي �ق��دم��ون أع �م��ال �ه��م أم� ��ام ال�ج�م�ه��ور
م�ب��اش��رة .ه��ذا جميل! لكنني أشعر
ً
ً
بأنني أقدم عمال ناجحا حين أنال
إعجاب مخرج ما ويطلب مني العمل
معه مرة ثانية».

مزاج
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دردشة

بعد قراره تأجيل تصوير مسلسل «اإلمام»

حسن يوسف :ال أشاهد أعمالي الدينية في رمضان
القاهرة  -عرفة محمود

ّ
وبات «الشيخ حسن» .رغم كونه أحد
تخلى الفنان حسن يوسف عن لقب «الولد الشقي» ً
أبرز نجوم الشاشة الصغيرة في األعمال الدينية تحديدا وحرصه على حضوره السنوي
ضمن خريطة الدراما الرمضانية ،إال أنه ّقرر فجأة تأجيل تصوير مسلسله الجديد عن
اإلمام عبدالحليم محمود أحد كبار علماء الدين.
عن أسباب اختفائه هذا العام عن الشاشة الرمضانية وتجربته كمقدم ألحد البرامج التي
تبث خالل الشهر الكريم حادثناه.

ماذا عن تصوير المسلسل؟
أج���ل���ت ت��ص��وي��ر ال��م��س��ل��س��ل إل��ى
م��ا ب��ع��د ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م ك��ي يحظى
ً
بمشاهدة متأنية ،إذ غالبا ما تظلم
مثل هذه األعمال في حال عرضت
ض��م��ن زح���م���ة أع���م���ال رم����ض����ان ،ما
يفسر عرضها في توقيت سيىء إما
بعد السحور أو قبل اإلفطار حين
تنعدم المشاهدة تقريبا.
لكن مشكلة التوقيت هي الشكوى
ًّ
سنويا؟
الدائمة للنجوم
صحيح ،لكن بشكل خاص تظلم
ً
األعمال الدينية تحديدا في توقيت
عرضها رغم أهميتها والدور الذي

ت���ؤدي���ه وم��ن��اس��ب��ت��ه��ا ل���ه���ذا ال��ش��ه��ر
والجهد ال��م��ب��ذول فيها م��ا يصيب
ً
القائمين عليها بإحباط شديد .بدال
من عرضها في أوقات تتابعها فئات
واس��ع��ة م��ن المشاهدين وتستفيد
م���ن���ه���ا ،ث���م���ة ت���وق���ي���ت ي��ظ��ل��م��ه��ا ف�لا
يتابعها إال عدد ضئيل.
ل َ����م ال ت���رك���ز ج���ه���دك ع��ل��ى ع��رض
األع���م���ال االج��ت��م��اع��ي��ة وه���ي األك��ث��ر
ً
ً
ان������ت������ش������ارا وح������ظ������ا م������ن األع�����م�����ال
الدينية؟
ب��ع��د ع���ودت���ي إل����ى ال���ف���ن ،ات��خ��ذت
ً
ق�����رارا ب��ت��وج��ي��ه أع��م��ال��ي ال��ف��ن��ي��ة إل��ى
خ����دم����ة ال���م���ج���ت���م���ع ون����ش����ر ال��ث��ق��اف��ة
اإلسالمية الهادفة .أرشدني إلى ذلك

الشيخ الشعراوي الذي ّ
تقربت إليه
وتعلمت منه الكثير .أ ن��ا ال أر ف��ض
ً
األعمال االجتماعية لكن ثمة شروطا
ينبغي ضمانها قبل موافقتي ،أهمها
التحفيز على الخير والفضيلة .لو
توافر أي من هذه األعمال فال مانع
لدي من تقديمه .كانت لدي تجربة
سابقة ناجحة في مسلسل «عواصف
النساء» الذي قدمته قبل عامين .
م���ت���ى ب��������دأت ع�ل�اق���ت���ك ب��ال��ش��ي��خ
الشعراوي؟
بدأت تلك العالقة مطلع عام 1982
حين كنت في بداية تحولي ناحية
االل���ت���زام .ت ّ���م ال��ل��ق��اء ف��ي م��ن��زل أح��د
األصدقاء الذي أقام مائدة اإلفطار
ع���ل���ى ش������رف ال���ش���ي���خ ال����ش����ع����راوي.
ي����وم����ذاك اق���ت���رب���ت م���ن���ه وت��ح��دث��ن��ا.
بدأت العالقة تتخذ منحى الصداقة
ً
ّ
فترددت عليه كثيرا في منزله ألتعلم
م��ن��ه .أدي���ن ل��ه ب��ال��ف��ض��ل ال��ك��ب��ي��ر في
تعليمي الكثير من أمور ديني.
م���اذا ع��ن ورث���ة ال��ش��ي��خ عبدالحليم
محمود .هل ظهر أي اع��ت��راض من
ناحيتهم على تقديم عمل يتناول
سيرة والدهم؟
ل���م ي��ع��ت��رض��وا ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س
ً
ً
وجدت ترحيبا وتشجيعا كبيرين
م��ن جانبهم ،خاصة بعد قراء تهم
الحلقات التي كتبها د .بهاء الدين
إبراهيم الذي عقد جلسات عمل مع
ابنه د .منيع عبدالحليم محمود.
أم���ده ه��ذا األخ��ي��ر بتفاصيل مهمة
عن حياة والده.
ما موقف زوجتك السيدة شمس
من عودتك هذه إلى الفن؟
لم تعترض ،بل على العكس كانت
ً
سعيدة جدا وازدادت سعادتها حين
قدمت األعمال الدينية التي تحرص
على مشاهدتها ومناقشتها معي.

في شخصية االمام المراغي

أال ت���ف���ك���ر ال����س����ي����دة ش����م����س ف��ي
ال��ع��ودة إل��ى الفن أس��وة بزميالتها
من الفنانات المعتزالت؟

م��س��ت��ح��ي��ل أن ت���ع���ود إذ ح��س��م��ت
األم�����ر وق����ال����ت« :ل����و ط��ل��ع��ت ال��ش��م��س
من المغرب لن أعود إلى الفن» .قرار
اعتزالها ال عودة عنه.
كيف تعيش بعد االعتزال؟
ب��ص��ورة ط��ب��ي��ع��ي��ة ،م��ث��ل أي ام���رأة
لديها أوالد وزوج .تلبي حاجاتهم
ب�����ال�����ت�����زام .ال م����ان����ع م�����ن أن ت��ل��ت��ق��ي
بأخواتها من المسلمات ،يتناقشن في
أمور الدنيا والدين التي تسير بشكل
طبيعي ال كما يتصور البعض.

وبما ّ
يقدم.
بلغنا استعدادك لتقديم عمل عن
المجاهد الفلسطيني الراحل الشيخ
أحمد ياسين ،ما أسباب تأخر هذا
العمل؟
ً
صحيح ،تلقيت منذ فترة عروضا
ب��ه��ذا ال��ش��أن .ش���رف كبير ل��ي وفخر
أن أق��دم شخصية ه��ذا المناضل في
ً
ع��م��ل ف��ن��ي ك��ب��ي��ر .أن���ا أف��ك��ر ج��دي��ا في
تقديم هذا العمل ألنني أعتبره أحد
أهم رموز المقاومة الفلسطينية في
القرن العشرين.

ماذا عن عمر ابنك الذي اتجه إلى
الفن ،هل كان لك مع والدته دورا في
قراره؟

م����اذا ع��ن ال��ب��رن��ام��ج ال����ذي ت��ع��د له
ً
حاليا ويعرض في رمضان؟

ال عالقة لنا البتة في ه��ذا القرار.
حين قرر االنغماس في العمل الفني
ن��ص��ح��ن��اه أن�����ا ووال�����دت�����ه ب�����أن ي��ه��ت��م
بتقديم ما هو هادف وجيد ويبتعد
ع ّ���م���ا ي���س���يء إل���ي���ه وأن ي��ث��ق بنفسه

يتناول البرنامج سلوك المسلم
ال��ذي نحرص على التنويه به بلغة
م���ب���س���ط���ة وس����ل����س����ة .آم�������ل أن ي��ل��ق��ى
ال��ب��رن��ام��ج ق��ب��ول ال��ج��م��اه��ي��ر وي��ن��ال
إعجابهم.

ه��ل أن���ت م��ت��اب��ع ج��ي��د للبرامج
الدينية والمسلسالت المعروضة
في رمضان؟
ً
سأكون صادقا معك .ال أتمكن
من متابعة أعمالي في رمضان.
كل ما يشغلني في هذا الشهر هو
العبادة وال��ص�لاة وق���راء ة القرآن
وق���ي���ام ال��ل��ي��ل ال�����ذي أداوم ع��ل��ي��ه.
أم����ا ع����دا ذل����ك ف�ل�ا م���ج���ال ل����ه .إن��ه
نظام تعودت عليه وزوجتي منذ
سنوات .سبق أن عرض لي أكثر
من عمل في رمضان لم أتمكن من
متابعته إال بعد إعادته ،فرمضان
هو شهر العبادة فحسب.
م���ا رأي�����ك ف���ي ع�����ودة ال��ف��ن��ان��ات
ّ
ال��م��ع��ت��زالت إل��ى ال��ف��ن وتقديمهن
األع���������م���������ال غ�����ي�����ر ال�����دي�����ن�����ي�����ة ف���ي
رمضان؟
ّ
ل����م أر أع���م���ال���ه���ن وال أح�����ب أن
أتحدث إال عن نفسي.

ّ
األبنودي يتكلم
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ّ
األبنودي يتذكر ويروي حكايات البدايات (:)6
القاهرة  -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.

كانت جدتي تطاردني بالطوب و«الجرجوب»
وإلى اآلن ال أعرف ما هو الجرجوب!
م��ازل �ن��ا م ��ع ال �ح ��اج ق �ن��دي��ل وب�ي�ت��ه
َ
وك ْرم النخل الذي كان يضم  16نخلة.
تعرفنا الى أسماء بعضها وصفاتها
وك � ��ان ب�ي�ن�ه��ا ن �خ �ل��ة «ال� �م� �ق ��رش» ألن
بلحها ك��ان يصبح «م�ق��رم�ش��ا» حين
ينضج ،وكانت «المقرش» عبارة عن
نخلتين متجاورتين تطرحان البلح
نفسه وال تعرف أيهما األصل وأيهما
الفسيل .وهناك أيضا نخلة «مغربية»
يقول األبنودي إنها اكتسبت اسمها
 ع �ل��ى األرج � � ��ح  -ن �س �ب��ة إل� ��ى ام� ��رأةت��دع��ى «م �غ��رب �ي��ة» ،ل�ك��ن م��ن ه��ي ه��ذه
ال �م �غ ��رب �ي ��ة؟ وم � ��ا ص �ل �ت �ه��ا ب�ب�ي�ت�ه��م
وب� �ج ��ده ال� �ح ��اج ق �ن��دي��ل؟ ه� ��ذا م ��ا لم
يسأل عنه األبنودي ولم يعرفه ،ربما
ألن��ه رأى ف��ي ه��ذه النخلة واس�م�ه��ا -
كما رأى في كل نخلة واسمها  -شيئا
واح ��دا .وب�ي��ن ال�ن�خ�لات أي�ض��ا نخلة
«ال �خ �ض��راوي» وك ��ان ب�ل�ح�ه��ا أخ�ض��ر
ال�ل��ون حلو الطعم ونخلة «المصب»
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ق��ف ع �ن��د م �ص��ب ب�ئ��ر
ال �م��اء ون�خ�ل��ة «ال �م �ك �س��ر» المنسوبة
إل��ى مكان انكسار ال�م��اء منحدرا من
ً
«ال�م�ص��ب» ال�م��رت�ف��ع ق�ل�ي�لا إل��ى أرض
َ
الك ْرم الوطيئة والنخلة «القبلية» أي
التي كانت تقف في اتجاه «ال ِقبلة».
ي �ق��ول األب� �ن ��ودي« :ك��ان��ت ال�ن�خ�لات
تنتمي إلينا ،كانت جزءا من العائلة،
ت �ع �ط��ي ك� ��ل م �ن �ه��ا م� ��ا ي �م �ي��زه��ا ع��ن
ج ��ارات� �ه ��ا ،وي �ش �ك �ل��ن م �ع��ا م�ن�ظ��وم��ة
ال يمكن أن تعثر ع�ل��ى م��ا يشبهها،
وب �ي��ن ك��ل ه ��ذا ال�ن�خ��ل ال�م�ث�م��ر كانت
هناك نخلتان غير مثمرتين ،األولى
هي نخلة «ج�لال» التي تسمت باسم
أخي األكبر «الشيخ جالل» رحمة الله
عليه ،ول��م ن��ر فيها بلحة واح��دة في
ي��وم م��ن األي� ��ام ،وال�ث��ان�ي��ة ه��ي نخلة
«عبد الرحيم» ،وكانت تطرح سباطة
واحدة ،فيها قليل من البلح األعجف
ال �ض��ام��ر ،ب�ل��ح ع�ج�ي��ب ك��أن��ه ي�ح��اول
ان �ت��زاع حلمه ب��ال�ح�ي��اة ان �ت��زاع��ا .في
ال�ن�ه��اي��ة ج�ف��ت ه��ذه ال�ن�خ�ل��ة وم��ات��ت،
ول �م��زي��د م��ن ال��ده �ش��ة ف��إن �ه��ا ف��ارق��ت
الحياة مباشرة بعد وفاة أخي «عبد
الرحيم»  -الذي تسمت باسمه -طالب
«ال � �ط� ��ب» ال� � ��ذي ك � ��ان أك� �ث ��رن ��ا ت �ف��وق��ا
ف� ��ي ال � � ��دراس � � ��ة ،وال � � � ��ذي رح� � ��ل ش��اب��ا
أث�ن��اء دراس �ت��ه ال�ج��ام�ع�ي��ة ،إذ أصيب
بسرطان من النوع نفسه الذي أصاب

كانت النخالت
تنتمي إلينا،
كانت جزءا من
العائلة ،تعطي
كل منها ما
يميزها عن
جاراتها

طالع النخل في أبنود

«أم ��ل دن �ق��ل» ف��ي م��ا ب �ع��د ،وط�ب�ع��ا لم
ن�ك��ن آن� ��ذاك ن �ع��رف م��ا ه��و ال�س��رط��ان
وال ك�ي��ف يمكن ال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه ،وف��ي
يوم رحيله نفسه ماتت النخلة التي
سبق ألمي أن أطلقت عليها  -بإلهام
ال يخطئ  -اس��م اب�ن�ه��ا ال ��ذي رافقته
حياته المنتزعة ،وموته الصادم!
بقي أن نذكر أهم نخالت كرم الحاج
قنديل وه��ي نخلة سامقة حولها 3
فسائل تطرح البلح نفسه الذي تجود
به األم .كان اسمها نخلة «العامود».
ي�ق��ول األب �ن��ودي« :طبعا  -وك�م��ا يدل
االسم  -كانت «العامود» أطول نخالت

كنا ننطلق
لنبشر
الصائمين
باإلفطار على
الكعك العائم
في السمن...
ولم يكن
هناك كعك
وال سمن
الكرم ،كان جذعها مستقيما معتدال
كأنه رسم بالمسطرة ،وطولها فارع،
ويبدو أنها زرعت قبل أن يزرع جدي
«ال � �ح� ��اج ق �ن ��دي ��ل» ن �خ�ل�ات��ه األخ � ��رى.
ذات ي ��وم وج��دت �ن��ي ،وك��أن �ن��ي م�ن��وم
م�غ�ن��اط�ي�س�ي��ا ،أت �ج��ه إل ��ى «ال �ع��ام��ود»
ألتسلقها ،ال أدرى أي شيطان أغواني
وج�ع�ل�ن��ي أط�ل�ع�ه��ا ،إذ أن بلحها لم
يكن مغريا ،كان من النوع الذي يترك
حتى يجف ،ولم يكن في حالوة بلح
ن �خ�ل��ة «ال� ��زن� ��ان» م �ث�ل�ا .أع �ت �ق��د أن�ن��ي
ك �ن��ت م ��دف ��وع ��ا ب� �ن ��وع م ��ن ال �ت �ح��دي
الغامض لنفسي ،وف��ي غيبة جدتي
ً
«ست أبوها» اتخذت في لحظة قرارا
ً
طفوليا بطلوع هذه النخلة ،وبالفعل
طلعت ،ووصلت إلى بلحها ،وقبضت
قبضة منه ووضعتها في جيبي ،ثم
حانت مني التفاتة إلى األرض كانت
كفيلة بإبطال المشروع كله .نظرت
إلى األرض ،ووجدتها بعيدة بعيدة،
فتخشبت ،وأدركت للمرة األولى هول
ما فعلت!».
العالج بالطوب
ي� �ق ��ول األب� � �ن � ��ودي :ك �ن��ت ف ��ي ن�ح��و
ال �س��ادس��ة م��ن ع �م��ري ،وأول م��رة في
حياتي أشعر بأنني في مأزق حقيقي،
لم يكن هناك أحد ألستنجد به ،ولم
أع��د أستطيع الحركة بعد أن شلني
ال��رع��ب ،فظللت ث��اب�ت��ا أق �ب��ض بيدي
الصغيرتين على ج��ري��د «ال�ع��ام��ود»،
تفصلني عن األرض مسافة تجعلني
أرى األش�ي��اء صغيرة ،ول��م أع��د أنظر
َّ
عيني
إلى أسفل وال إلى أعلى ،وثبت

االبنودي مع عائلته

ف��ي ج ��ذع ال�ن�خ�ل��ة ك��أن �ن��ي م�ق�ي��م إل��ى
ً
ً
األبد ،ومرت الدقائق دهرا طويال قبل
أن تصل «ست أبوها» ،وتتفقدني فال
تجدني .سمعتها  -من فوق النخلة-
وه� ��ي ت� �ن ��ادي ع� �ل � ّ�ي ،ورأي �ت �ه ��ا وه��ي
ت�ب�ح��ث ع �ن��ي ،وح �ي��ن ل��م ت�ج��دن��ي في
أرك ��ان ال ��دار رأي�ت�ه��ا تنظر ف��ي البئر،
وي�ب��دو أن�ه��ا خشيت أن أك��ون وقعت
ف �ي �ه��ا أث � �ن ��اء م� �ح ��اول ��ة ج �ل��ب ب�ع��ض
ال �م��اء ،وع�ن��دم��ا ل��م تجدني ف��ي البئر
ن� ��ادت ع �ل � َّ�ي ف��ان �ه �م��رت ال ��دم ��وع من
عيني وص�ح��ت «الحقيني ي��ا ستي»
واكتشفت «ست أبوها» مكاني فوقفت
ح ��ائ ��رة ل �ل �ح �ظ��ات ،وف �ج ��أة وج��دت�ه��ا
تلتقط ال�ط��وب م��ن األرض وتقذفني
ب ��ه ع �ق��اب��ا ل ��ي ع �ل��ى م ��ا ارت �ك �ب��ت م��ن
حماقة ،كانت تقذفني بالطوب وأنا
ف��ي أس� ��وأ ح� ��ال ،م ��رع ��وب ،متخشب،
خ��ائ��ر ال �ق��وى وع �ل��ى وش ��ك ال�س�ق��وط،
ك � ��ان ال� �ط ��وب ي �ح �ي �ط �ن��ي وي �م �ك��ن أن
ً
ي�ص�ي�ب�ن��ي ،وت�ل�ق��ائ�ي��ا وج ��دت نفسي
أل��ف ألض��ع ج��ذع النخلة بيني وبين
ال �ط��وب ،وراح� ��ت «س ��ت أب��وه��ا» تلف
معي ،وتمطرني بطوبها وهي تردد:
«بالطوب ..والجرجوب» ،وحتى اآلن
ال أع� ��رف م�ع�ن��ى «ال� �ج ��رج ��وب» ه ��ذه،
لكنها ت�ب��دو ك�ل�م��ة موسيقية أجمل
بكثير من كلمة «الطوب» التي نعرف
معناها .ووج��دت نفسي أدور حول
جذع النخلة ،مقتربا من األرض شيئا
ً
ف�ش�ي�ئ��ا ،ج�ع�ل�ن��ي ال��رع��ب م��ن ال�ط��وب
أن �س��ى م��ا أن ��ا ف�ي��ه م��ن رع ��ب ال�خ��وف
من السقوط ،جعلني أتحرك وتسترد
�داي وق ��دم � ّ
ي� � ً
�اي ح�ي��وي�ت�ه��ا ،وال �ط��وب
ّ
ينهال علي من كل جانب وأنا أحاول

تحاشيه ،وأع�ج��ب اآلن كلما تذكرت
ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ات ال�ع�ص�ي�ب��ة :ك �ي��ف لم
تفكر في أنني يمكن أن أسقط؟ لكن
يبدو أنها كانت تعرف أن الرعب يزيل
الرعب ،كانت تعي أنها بهذه الطريقة
ت�ع��ال�ج�ن��ي م��ن ت�ص�ل��ب ج �س��دي ،وق��د
نجح عالجها ،ووصلت األرض ،وكان
أول ما فعلته هو أن «أفر» من أمامها،
بالرغم من أنها لم تطاردني ولم يبد
عليها الغضب ،ولعلها راح��ت تردد
«الحمد لله»!».
ي �ت��ذك��ر األب � �ن� ��ودي« :م � ��رت س �ن��وات
طويلة ،لكن ال يمكن أن أنسى مأزقي
األول .سنوات طويلة تسلقت خاللها
النخل عشرات ،وربما مئات ،المرات.
ورب �م��ا ص��ادف �ن��ي أث �ن��اء ت�س�ل��ق ه��ذه
ال �ن �خ �ل��ة أو ت �ل��ك م� � ��أزق أو م�ش�ك�ل��ة،
لكنني ال أذك��ر إال ذل��ك المأزق األول.
ل � ��م ت� �ك ��ن ه � �ن� ��اك ن� �خ� �ل ��ة ت �س �ت �ع �ص��ي
ع� �ل � َّ�ي ،إل� ��ى أن ع �ج ��زت م �ن��ذ س �ن��وات
ع��ن ت�س�ل��ق ن�خ�ل��ة ص �غ �ي��رة ،ك�ن��ت في
ح��ال��ة م��ن ح��االت االس�ت�ع��راض ول� ّ
�دي
الرغبة في أن يرى اآلخ��رون خبراتي
القديمة ،لكنني فشلت فشال عبقريا،
واكتشفت أن مهارتي المشهود لها
لم تعد معي!».
العالج بـ «المركوب»!
يتابع األبنودي« :يبدو أن طريقة «ال
يفل الحديد إال الحديد» كانت قاعدة
تؤمن «ست أبوها» بصحتها ،كانت
ت�ع��رف  -ب��األح��رى ك��ان��ت ق��د تعلمت-
أن ال � �ف ��زع ال �ك �ب �ي��ر ي �ج �ع��ل اإلن� �س ��ان
ي�ن�س��ى م �خ��اوف��ه األق� ��ل درج � ��ة ،وه��ي
ق��اع��دة ك��ان��ت ج��دت��ي تطبقها دائ�م��ا،
وأذك��ر كيف لجأت إليها لتخلصني
من الرعب عندما طاردني كلب للمرة
األولى .كان عم «علي» النجار يمارس
ع�م�ل��ه مستظال ب��ال�ج�م�ي��زة ال�ك�ب�ي��رة،
ال�ت��ي تعتبر «م�ل�ك�ي��ة ع��ام��ة» ألب�ن��ود،
ج� �م� �ي ��زة ال ي � �ع� ��رف أح� � ��د م � ��ن ال � ��ذي
زرعها .وكنت أحب «الفرجة» على عم
ع�ل��ي وه��و ي �م��ارس صنعته بمهارة
شديدة ،محوال كتل الخشب وألواحه
إل� ��ى «ط �ب �ل �ي��ة» ل �ت �ن ��اول ال� �ط� �ع ��ام ،أو
«كنبة» للجلوس ،أو يصنع األب��واب
ال �م �خ �ت �ل �ف��ة :أب� � ��واب ال� �غ ��رف وأب � ��واب
الدور وأقفالها الخشبية ،كما يصنع
السواقي الخشبية ،و«خنزيرة» البئر
ال �ت��ي ت��رق��د ف��ي ق��اع �ه��ا ،وه ��ي دائ ��رة
ت �ص �ن��ع م� ��ن خ �ش��ب ال �ج �م �ي��ز ،وي �ت��م
«تعشيق» أجزائها من دون مسامير.
ص �ن �ع��ة م��ده �ش��ة ،وب ��راع ��ة ت�س�ت�ح��ق
الساعات ال�ط��وال التي أنفقتها وأن��ا
أش��اه��د ع��م ع�ل��ي وه��و ي�ع�م��ل ،بينما
ي �ق��ف  -أو ي��رق��د  -إل ��ى ج � ��واره كلبه

ال�م�ه�ي��ب ب �ن��ي ال �ل��ون ط��وي��ل ال��رق �ب��ة،
ك��ان كلبا ضخما ج��دا ،أو أنني كنت
ص �غ �ي��را .ال �م �ه��م أن ال �ك �ل��ب ال �ه ��ادئ
م �ع �ظ��م ال ��وق ��ت ه � ��اج (م� � ��رة واح� � ��دة)
وان�ق�ل��ب إل��ى وح ��ش ،وح��ش حقيقي
ان� ��دف� ��ع ن��اح �ي �ت��ي ب �ع �ي �ن �ي��ن ت �ب��رق��ان
وأن� �ي ��اب ت �ل �م��ع ،ول �ل �ح �ظ��ات ت�س�م��رت
مكاني ،جمدني الرعب ولم أعد أشعر
َّ
بساقي ،وحين تمالكت نفسي عدوت
ب��أس��رع م��ا أم�ك��ن ل��ول��د صغير حافي
القدمين ف��وق ت��راب ال��درب الملتهب
كأنه بساط من جمر ،كنت أعدو وهو
يجري خلفي وأكاد أن أشعر بأنفاسه
تلفح ظهري ،وكان عم «علي» يصيح:
«ال تجر حتى ال يؤذيك الكلب» .وهو
«مجرد كالم» من رجل «يده في الماء
ال�ب��ارد» يقف آمنا وليس هناك كلب
ي� �ط ��ارده ،أم ��ا أن ��ا ف �ل��م أك ��ن م�س�ت�ع��دا
للتوقف ،حتى عندما ت��وق��ف الكلب
واس�ت��دار عائدا لم أت��وق��ف ،بل ظللت
أع ��دو ح�ت��ى وص �ل��ت إل ��ى ب ��اب بيتنا
ال �ض �خ��م ال �ث �ق �ي��ل ودف �ع �ت��ه  -ب �ك��ل ما
ب��داخ �ل��ي م��ن رع ��ب  -ول �ل �م��رة األول ��ى
نجحت في فتحه ،ألدخل وأرتمي في
أحضان «ست أبوها» مستنجدا وأنا
أتخيل أن الكلب م��ازال ورائ��ي .وقبل
أن أنتبه إل��ى رد فعلها ،ك��ان��ت «ست
أبوها» تميل جرة الماء ،وتمأل كفها
منه ،و«تضرب» وجهي بالماء فجأة،
لتصيبني ح��رك�ت�ه��ا غ�ي��ر المتوقعة
ب�ف��زع أك�ب��ر مما أن��ا ف�ي��ه ،وانتفضت،
ان �ت �ف �ض ��ت ك � ��ل خ �ل �ي ��ة م � ��ن خ�ل�اي ��اي
ك��أن �ن��ي أخ � ��رج ال ��رع ��ب م ��ن ج �س��دي.
ول��م تكتف «س��ت أب��وه��ا» بما فعلت،
ب ��ل راح� � ��ت ت �ض��رب �ن��ي ع �ل��ى ص ��دري
وظ�ه��ري بحذائها القديم (المركوب
كما نسميه في الصعيد) وهي تردد
 كأنها ترقيني « :-ي��ا خلعة (فزعة)الكلب ..اطلعي من القلب» .كان طقسا
مرعبا أنساني رعب مطاردة الكلب،
الكالب ..تسكت ..وتنبح
الكالب ..تقفل ..وتفتح
الكالب ..تمنع ..وتسمح
والكالب ..تخسر ..وتربح
نبحها في الليل غريب
صمتها دايما مريب
ع البيبان واقفة مناوبة
ِبشمة ال تشبع متاوبة
لو أكلت اللقمة تنبح
لو رميت اللقمة تنبح
لما تتاوب ما بتداريش نيابها
لما نتكلم تعبر ـ في وضوح ـ
عن اكتئابها
علمتنا االكتئاب

وجعلني أسترد وعيي وأفكر ـ فحسب
ـ في كيفية اإلفالت من «مركوب» ست
أب��وه��ا ،وت�ج�ف�ي��ف ال �م��اء ال ��ذي يغمر
وج �ه��ي ،وم ��رة أخ ��رى أث�ب��ت عالجها
أنه ناجع ،وخلصني من الفزع!».
شيخ الجامع الفريسة!
ي� �ق ��ول األب� � �ن � ��ودي« :ك ��ان ��ت ال �ك�ل�اب
ف��ي أب�ن��ود ك�ث�ي��رة ،تقريبا ك��ان هناك
ك �ل��ب ي��رق��د أم� ��ام ك��ل ب �ي��ت ،وف ��ي حي
«العجمية» كان هناك كلبان في غاية
الشراسة ،وكنا  -بسببهما -نتحاشى
ال�م��رور م��ن درب�ي��ن م��ن دروب ��ه .أيضا
ف � �ق ��د ك� ��ان� ��ت «ط � ��اح � ��ون � ��ة ال � �ش ��ري ��ف»
ت� �ح ��رس� �ه ��ا ك� �ل ��اب س � � � � ��وداء ش� ��ري� ��رة،
وال�م�ش�ك�ل��ة أن �ه��ا ك��ان��ت ت �ح��ول بيننا
وب�ي��ن «ال�م�ك�س��ر» ،وه��و م�ج��رى مائي
مليء بالسمك ،وك��ان علينا لنتمكن
من ال�م��رور وص��وال إل��ى «المكسر» أن
نعثر على طريقة نغري بها الكالب
ب ��أن ت�ت�غ��اض��ى ع �ن��ا ،ول ��م ن �ك��ن ن�ع��دم
ال�ح�ي�ل��ة ،وال ش�ج��اع��ة ال�ت�ج��رب��ة ،التي
ك ��ان فشلها ي�ع�ن��ي ال�ت�ع��رض للعض
وال� �خ� �م ��ش ف� ��ي ال �س��اق �ي��ن وف � ��ي ذي��ل
ً
ال �ج �ل �ب��اب أي� �ض ��ا .ش �خ��ص واح� ��د في
أبنود كان ال يجسر على المرور أمام
أي كلب مهما حدث ،ومهما كان الكلب
نحيال مهزوال ،ذلك هو شيخ جامعنا
ال��ذي ك��ان إم��ام��ه وم��ؤذن��ه ف��ي ال��وق��ت
نفسه .كان الشيخ ذا صوت خافت ال
يكاد يسمعه أحد ،وهو أمر يتعارض
كليا مع طبيعة عمله :اإلمام والمؤذن،
لكنه  -مع ذلك  -استمر يؤديهما حتى
رح ��ل ع ��ن ع��ال�م�ن��ا ي��رح �م��ه ال �ل ��ه ،ول��م
يمثل له خفوت الصوت عقبة جدية.
أما وظيفته كمؤذن ،فكان «المؤذنون
ال� �ه ��واة» ي��ري �ح��ون��ه م��ن أدائ �ه ��ا ث�لاث
م � ��رات ف ��ي ال� �ي ��وم ع �ل��ى األق � � ��ل ،ح�ي��ث
جربت أجيالنا المتعاقبة في أبنود
الكالب
األب � � �ن � � ��ودي ـ ال� � �ك �ل��اب ـ األح� � � ��زان
العادية
لما بتعدي ..نوسع
لو نناقشها ..تسرسع
الكالب تنبح ولكن مش بتسمع!!
أي كلمة لو نقولها
تنتفض ..ترفع ديولها
قد ما تضيق الحياة قدام عيوننا
قد ما قدامها توسع
في الحوانيت الرخيصة تحتقرنا
لما نسأل ع اللي أرخص

طلوع المئذنة ،كلنا جربنا أصواتنا
في رفع األذان ،ومرة بعد مرة اكتشفنا
من بيننا أصحاب األصوات الجميلة
الجديرة بأداء هذه المهمة ،فأفسحنا
لهم المجال .وفي رمضان ،كنا ـ ونحن
صغار ـ نقف تحت المئذنة في انتظار
س� �م ��اع أذان ال �ش �ي ��خ ،ال � ��ذي ل ��م ي�ك��ن
يرفعه بل «يفحه فحيحا» وفي أغلب
األح��وال ،لم نكن نسمعه ،وإنما نراه
وقد صعد المئذنة ،ووضع يده على
أذن ��ه ،وف�ت��ح ف�م��ه ،فنعرف أن��ه ي��ؤذن،
لننطلق في اتجاه بيوتنا عبر دروب
«أبنود» المختلفة ،ونحن نردد:
افطر يا صايم
ع الكحك العايم
أي أن المغرب أذن ،وأصبح بمقدور
ال�ص��ائ��م أن يفطر ،وأغنيتنا تبشره
ب ��اإلف� �ط ��ار ع �ل ��ى ال �ك �ع ��ك ال� �ع ��ائ ��م ف��ي
السمن ،وطبعا لم يكن هناك ال كعك
وال سمن!
ول��م يكن الشيخ ـ بسبب خوفه من
الكالب ـ يرفع أذان المغرب إال في شهر
رم�ض��ان فقط ،حيث تمتلئ ال�ش��وارع
بالحركة ،أما في بقية أيام السنة ،فهو
ال يؤذن ،وال يؤم الناس إال في صالتي
الظهر والعصر ،وهما صالتان ال يقرأ
ال �ق��رآن ج�ه��را فيهما ،وه �ك��ذا ل��م يكن
ال�ش�ي��خ ي�ح�ت��اج إل��ى أن ي��رف��ع صوته
إال ف��ي ال�ت�ك�ب�ي��رات وال�ت�س�ل�ي��م ،وك��ان
القريبون منه يسمعون فيتابعونه
ف � ��ي ال �ت �ك �ب �ي ��ر وال� � �ح � ��رك � ��ة ،وي� ��راه� ��م
اآلخرون ويسمعونهم فيقتدون بهم،
وهكذا سارت األم��ور .على أن مشكلة
ال� �ص ��وت ال �خ �ف �ي��ض ل ��م ت �ك��ن ال�س�ب��ب
ف ��ي اق �ت �ص��ار أذان ال �ش �ي��خ وإم��ام �ت��ه
على صالتي الظهر والعصر ،لكنها
مشكلة فزعه الشديد من الكالب ،التي
ك��ان يمر على الكثير منها وه��و في
ط��ري�ق��ه م��ن ب�ي�ت��ه إل ��ى ال �ج��ام��ع ،وف��ي
صالتي الظهر والعصر كان يجد من
أحبابه وأصدقائه عددا كافيا ليسير
م �ح �م �ي��ا ب � ��ه .أم � ��ا ص � �ل� ��وات ال �م �غ��رب
والعشاء والفجر ،حيث يحل الظالم
وتخف الحركة ف��ي ال��دروب وال يجد
الشيخ من يحرسه ،فإنه كان يصليها
في البيت مهما ح��دث ،ول��م تفلح كل
محاوالت أهل القرية في إقناعه بأن
يصليها ـ ول��و أح�ي��ان��ا ـ ف��ي الجامع،
ك��ان ي��رد على الجميع ب��أن��ه م�ع��ذور،
فالكالب تهاجمه وكأنما هناك «ثأر
بايت» بينه وبينها ،وهي تختاره من
بين الجمع الذي يسير معه ـ ولو كان
بالعشرات ـ لتنبح في وجهه وتكشر
ع��ن أن�ي��اب�ه��ا وت �ح��اول «ن�ه�ش��ه» كأنه

للكالب مهمات
محددة ،أولها
أن تنافق أهل
البيت جميعا،
مبدية لكل
واحد منهم
أنه األقرب
إليها ومرتكبة
الخيانة
عارفه أحوال الجميع
من غير سؤال..
من غير ما تفحص
األب � � �ن � � ��ودي ـ ال� � �ك �ل��اب ـ األح� � � ��زان
العادية
لو تعضك إوعى تحدفها بطوبة
القوانين للعقوبة
والكالب أم الخصوبة
ليها أطفال عمي بكره يفتحوا
وينبحوا
من غير صعوبة
ي� � �خ � ��رج � ��وا ط � � ��وف � � ��ان ع � �ل� ��ى ق �ل��ب

ف��ري�س��ة .وال��واق��ع أن��ه ل��م ي�ك��ن يبالغ،
وك � ��ان م� �ع ��ذورا ف �ع�ل�ا! وك � ��ان ال�ك�ث�ي��ر
م��ن «ن ��اس أب �ن��ود» ي�ق��ول��ون ل��ه  -بين
ال�ج��د وال �م��زاح  -إن��ه يستحق نصف
أج��ره فقط ،م��ادام ال ي��ؤدي إال نصف
ال�ع�م��ل ،وك ��ان ي�ق��ول ل�ه��م« :اف�ع�ل��وا ما
ب��دا ل�ك��م ،ول��و ل��م أح�ص��ل ع�ل��ى أج��ري
كله» .وكانت «س��ت أيوها» من هؤالء
الذين يرون أنه يستحق نصف األجر
فقط .كان الشيخ يقصد بيتنا دافعا
ال � �ب� ��اب ال� �ض� �خ ��م ،وم� �ت� �خ ��ذا م�ج�ل�س��ه
خ �ل �ف��ه ف� ��ي ال �ض �ح ��ى ل �ي �ق ��رأ ال � �ق� ��رآن،
وك ��ان ��ت ج��دت��ي ت �ج��زم أن م ��ا ي �ق��رؤه

لم تكن هناك
نخلة تستعصي
َّ
علي ،إلى أن
عجزت منذ
سنوات عن
تسلق نخلة
صغيرة ،كنت في
حالة من حاالت
االستعراض
ليس ق��رآن��ا ،ب��ل ليس ك�لام��ا م��ن كالم
الناس ،كانت تقول إنه مجرد «مواء»
كمواء القطط .وأحيانا كانت تشكك
في حفظه للقرآن متسائلة« :هل سبق
أن سمع أحدكم ما يقرؤه أو فهم منه
ً
ش �ي �ئ��ا؟» وت� �ق ��ول« :م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن
تعاديه الكالب وتطارده م��ادام يموء
كالقطط!».
ال ي��رى األب �ن��ودي ف��ي الكلب «أوف��ى
ص��دي��ق ل�لإن�س��ان» ب��ل ي ��راه انتهازيا
ك � �ب � �ي ��را ف� ��ال � �ك�ل��اب ت� �ت� �ط� �ب ��ع ب �ط �ب��اع
أص� �ح ��اب �ه ��ا ،ف �ك �ل��ب األش � � � ��رار ش��ري��ر،
وكلب الطيبين طيب .ويقول :للكالب
مهمات محددة ،أولها أن تنافق أهل
البيت جميعا ،مبدية لكل واحد منهم
أنه األقرب إليها ،ومرتكبة الخيانة -
بال وجل -إذ تنسى من كانت تتظاهر
أمامه ببذل الود بمجرد أن يغيب عن
أنظارها ،وتتظاهر بالود نفسه لمن
ت ��راه م��ن أف ��راد األس� ��رة ،أي أن الكلب
يمارس الخيانة عدة مرات في اليوم،
ورب�م��ا تلقى اإلن�س��ان دروس النفاق
األولى من الكالب!
لعل هذه الرؤية وذاك التراث المتعلق
بالكالب كان في ذهن األبنودي وهو
يبدع قصيدته «الكالب» عام  ،1997تلك
القصيدة التي فتحت طريق الصداقة
ب�ي�ن�ن��ا ورب �ط �ت �ن��ا ب ��أواص ��ره ��ا ،ال ألن
«ال�ع�ب��د ل �ل��ه» ي �خ��اف م��ن ال �ك�لاب أكثر
من شيخ الجامع ويحتقرها أكثر من
األبنودي ،بل ألن القصيدة كانت حدثا
وحديثا ،حدثا فنيا بديعا ،وحديثا
م ��ن ال �ق �ل��ب ب ��ارع ��ا ،وك �ن��ت ب��ال�ت��أك�ي��د
أع ��رف األب �ن��ودي قبلها بكثير ،ربما
مع معرفة ال�ق��راءة .لم أعرفه فحسب،
ب ��ل ت �ب �ن �ي��ت ش� �ع ��ره ،أح �ف �ظ��ه وأروي � ��ه
وأع �ي��ر ش��رائ �ط��ه ال�م�س�ج�ل��ة ل�م��ن ش��اء
أن ينسخها .ولعلها ب��داي��ة تستحق
أن ت � ��روى ح �ك��اي �ت �ه��ا ،ف ��إل ��ى ال�ح�ل�ق��ة
المقبلة.
المدينة
اللي ما لناش حاجة فيها
واللي مالهاش حاجة فينا
يخرجوا طوفان َ
يحروا برد طوبة
واحنا ما في اليد حاجة
سذجا ..آخر سذاجة
ٌ
نباح وعض
ما اكتشفناش إنها
كان بقى لنا قصور
 ..ومال ياما وأرض
ُ
بس لو كان علمونا كره بعض
كان زماننا بننجحوا
كان زماننا بنسكتوا وبننبحوا
وبنقفلوا ..وبنفتحوا
زي الكالب!
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مخطوطات مصورة

شخصيات

«الحيل الجامع»...
سبق دافنشي في االبتكارات العلمية

شجرة الدر...
من جناح الجواري إلى عرش مصر

تصاويره موجودة في متحف الكويت الوطني
القاهرة  -د .أحمد الصاوي

قبل أن يقوم اإليطالي ليوناردو
دافنشي بتسجيل تصوراته
لمخترعات المستقبل كان
عالم عربي قد سبقه بعدة
قرون إلى ابتكار بعض الحيل
الميكانيكية القريبة الشبه بفكرة
اآللية «األتوماتيك» التي نألف
تطبيقاتها اآلن.

هذا العالم هو ابن الرزاز الجزري
ال � ��ذي ك� ��ان أح� ��د أب � ��رز امل �ه �ن��دس�ين
ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي خ ��دم ��ة ب �ل��اط ن ��ور
ال��دي��ن محمد ب��ن ق��را أرس�ل�ان أحد
س�لاط�ين ب�ن��ي أرت ��ق ف��ي دي ��ار بكر
«كردستان».
ومل � ��ا ك � ��ان ه � ��ذا األم � �ي� ��ر م ��أخ ��وذًا
بمخترعات مهندسه الغريبة طلب
�اال عنها ،فكان
منه أن يصنف م�ق� ً
ك�ت��اب اب��ن ال �ج��زري «ك �ت��اب الحيل
ال�ج��ام��ع ب�ين ال�ع�ل��م وال�ع�م��ل» ال��ذي
تم إنجازه في عام 605هـ (1206م)،
ورغ��م أن امل�خ�ط��وط األص�ل��ي ال��ذي
كتبه الجزري وأهداه إلي السلطان
األرت�ق��ي ق��د فقد فإنه م��ن الواضح
عبر النسخ التي وصلتنا منه أنه
كان م��زودًا بالرسوم التوضيحية
ال �ت��ي ت ��وات ��ر ن�ق�ل�ه��ا م ��ن م�خ�ط��وط
إل��ى آخ��ر بحذافيرها ودون أدن��ى
تغيير.
وم ��ن أه ��م ال �ن �س��خ ال �ت��ي وص�ل��ت
إلينا من كتاب الحيل امليكانيكية
م �خ �ط��وط ي�ح�ت�ف��ظ ب��ه ف��ي متحف
طوبقابوسراي بإستانبول وهو
م��ن ن �س��خ «م �ح �م��د ب��ن ي��وس��ف بن
ع�ث�م��ان» ف��ي س�ن��ة 652ه� �ـ (1254م)
ويشتمل على  86ورق��ة ،ببعضها
رسوم توضح اآلالت املختلفة وما
يتصل بتركيبها من ص��ور آدمية
وحيوانية ورسوم طيور.
وف��ي مجموعة «س�ي�ف��ورد كيان»
امل � � ��وج � � ��ودة ب� ��أم � �ي� ��رك� ��ا م �خ �ط��وط
آخ ��ر م ��ن ك �ت��اب ال �ح �ي��ل ت ��م نسخه
ف� ��ي م �ص ��ر ع � ��ام 715ه � � � �ـ (1315م)
ويحتفظ متحف «فريوغاليري» في
واشنطن بمجموعة م��ن تصاوير
هذا املخطوط كما يحتفظ متحف
ال � �ك ��وي ��ت ال ��وط � �ن ��ي ب � ��واح � ��دة م��ن
تصاوير نسخة مخطوطة من كتاب
الجزري.
وم� �ه� �م ��ا ي� �ك ��ن م � ��ن أم� � ��ر ال �ن �س��خ
امل �خ �ط��وط��ة م ��ن ه� ��ذا ال �ك �ت��اب ف��إن
م ��ادت ��ه ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ف �ن �ي��ة تكشف
م��دى ع�م��ق ال �ت��داخ��ل ب�ين مختلف
ال�ت�ي��ارات ال�ح�ض��اري��ة ال�ت��ي عرفها
الشرق .فاملعرفة العلمية الضرورية
لآلالت التي ابتكرها الجزري لتقوم
ب ��أداء ح��رك��ات ذات�ي��ة إن�م��ا تستمد
ف��ي حقيقة األم ��ر م��ن االك�ت�ش��اف��ات
الرياضية امليكانيكية التي وضعها
«أرخ � �م � �ي ��دس» وغ� �ي ��ره م ��ن ع�ل�م��اء
اإلغريق ،وأصبحت بالتالي مألوفة
عن طريق املصنفات اليونانية التي
وضعها أمثال «أهرون السكندري»
و«فيلون البيزنطي».
ومل��ا ك��ان��ت الكتب القديمة تضم
ر س��و م��ًا توضيحية لتبني طبيعة
ووظيفة مختلف الحيل فقد شاع
استخدام هذه التصاوير في كتاب
اب � ��ن ال� � � ��رزاز ال � �ج� ��زري ع ��ن ال �ح �ي��ل
امليكانيكية.
ومن الحيل التي ابتكرها الجزري
واح ��دة ن��راه��ا ف��ي ورق��ة معروضة
في متحف الكويت الوطني وكانت
في األصل جزء ًًا من مخطوط نسخ
ب�م�ص��ر ف��ي ع ��ام 715ه� � �ـ (1315م)،
وه ��ي ت�م�ث��ل دوارة ل �ل��ري��اح تنبئ
ع��ن ات�ج��اه�ه��ا ب�ح�ي�ل��ة ميكانيكية
بسيطة.
أما مخطوط إستانبول الشهير
ال � ��ذي آل� ��ت ب �ع��ض ت �ص ��اوي ��ره إل��ى
متحف املتروبوليتان بنيويورك،
ف ��أه ��م ت � �ص� ��اوي� ��ره م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �س��اع��ات م�ن�ه��ا ال �س��اع��ة الفيلية
وفيها يؤشر على مضي الساعات
بثالث طرق متباينة ،فمن الناحية
أوال من
العملية يمكن قراءة الوقت ً
م�ي��زان تشير إل�ي��ه ص��ورة شخص
دائ ��رة ف��ي أع�ل��ى ال�ف�ي��ل وث��ان�ي��ًا من
ق��رص كبير على قمة هيكل يشبه
القلعة قائم على ظهر الفيل ،حيث

الساعة الفيلة

عندما لقي السلطان «الصالح
أيوب» َّربه في ليلة النصف من
شعبان (سنة 647هـ) كانت
القوات الصليبية تزحف ً
جنوبا
على شاطئ النيل الشرقي
لفرع دمياط؛ لإلجهاز على
القوات المصرية الرابضة
في المنصورة ،وكانت إذاعة
خبر موت السلطان في هذا
الوقت الحرج كفيلة أن تضعف
معنويات الجند ،وتؤثر في سير
المعركة.
القاهرة  -ةديرجلا

ت� �ت� �ح ��ول س �ل �س �ل��ة م � ��ن ال �ف �ت �ح��ات
السوداء الواحدة تلو األخ��رى إلى
فتحات بيضاء بمضي كل ساعة.
وال� �غ ��رض م ��ن ال �ط��ري �ق��ة ال�ث��ال�ث��ة
ي� �ك� �م ��ن ف � ��ي ق �ي �م �ت ��ه ال �ت ��رف �ي �ه �ي ��ة،
والواضح أن هذا الغرض هو أساس
االختراع لهذه الساعة الفيلية ،ففي
ك ��ل ن �ص��ف س��اع��ة ي �ص �ف��ر ال �ط��ائ��ر
ال��واق��ف ف��ي أع�ل��ى القبة ويستدير
في الوقت الذي يضرب فيه سائق
الفيل بفأسه وي�ح��دث ص��وت دقة
بمضرب الطبل.
وباإلضافة إلى ذلك يحرك الرجل
ال�ص�غ�ي��ر ال ��ذي ي�ب��دو عليه وك��أن��ه
يتطلع من نافذة في جهة اليسار
ال �ع �ل �ي��ا ذراع� �ي ��ه وس��اق �ي��ه ليحمل
ال �ن �س��ر ف ��ي ال �ج �ه��ة ال �س �ف �ل��ى ع�ل��ى
إطالق بندقة ،وعندما تتحرك هذه
ال�ب�ن��دق��ة إل��ى أس�ف��ل تجعل التنني
يستدير إلى أن تهبط بصفة نهائية
في الزهرية على ظهر الفيل .ومن
ه �ن��ا ت �س �ق��ط ف ��ي ج� ��وف ال �ح �ي��وان
لتمس ناقوسًا م��ن النحاس ومن
ثم تستقر أخيرًا في طاسة صغيرة.
و ب��ذ ل��ك يستطيع املشاهد للحيلة
أن ي �ح �ص��ي أن � �ص� ��اف ال� �س ��اع ��ات

التي مضت وذل��ك باحتساب عدد
الكرات الصغيرة التي تجمعت في
الطاسة.
وه ��ذه اآلل ��ة ال �ت��ي س�ب��ق وصفها
استفادت منها أوروبا أو باألحرى
م ��ن أف �ك��اره��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي عمل
ال �س��اع��ات امل�ت�ق�ن��ة ال �ص �ن��ع وال �ت��ي
عثر عليها ف��ي ق��اع��ات االستقبال
ال��رس�م�ي��ة ب��ال�ق�ص��ور وف��ي كنائس
امل � ��دن ال� �ت ��ي ت� �ع ��ود إل� ��ى ال �ع �ص��ور
الوسطي والتي يكون فيها ُمضي
ال � ��وق � ��ت أك � �ث� ��ر إت � �ق� ��ان� ��ًا وذل� � � ��ك ع��ن
ط��ر ي��ق التمثيل ا مل�س�ل��ي للتماثيل
املتحركة.
وال ب��د م��ن االع� �ت ��راف ب ��أن ف�ك��رة
ال�ف�ي��ل ال ��ذي ي�ح�م��ل ه��ودج��ًا متقن
ال �ص �ن��ع أش �ب��ه ب��ال �ب��رج ه ��ي ف�ك��رة
ش��رق �ي��ة ص�م�ي�م��ة وق ��د ج� ��اءت في
األصل من الهند ،كما يبدو واضحًا
من تمثيل سائق الفيل في صورة
رجل هندي داكن البشرة وال يرتدي
س��وى س��روال قصير وغطاء رأس
صغير مسدول.
ورغ � ��م ذل� ��ك ف� ��إن م �ن �خ��س ال �ف �ي��ل
وال� � �ف � ��أس م � ��ع أن� �ه� �م ��ا ق � ��د ص �ن �ع��ا
باملواصفات التي أعطاها الجزري

في كتابه فإنهما غير هنديني من
ح �ي��ث ط��رازه �م��ا وه�ي�ئ�ت�ه�م��ا على
وجه التأكيد.
وي�ع�ت�ق��د ع��ال��م اآلث � ��ار األم �ي��رك��ي
«أيتنغهاوزن» أن ه��ذا التغيير قد
حدث ألن صورة الهندي املستعملة
ع� �ل ��ى ن � �ط� ��اق واس� � � ��ع ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م
اإلسالمي كانت رمزًا لكوكب زحل
ال��ذي ك��ان يصور ع��ادة بمثل هذه
األداة شعارا له.

ي��ذك��ر ال� �ت ��اري ��خ أن ش �ج��رة ال ��در
وق �ف��ت م��وق� ً�ف��ا رائ � ً�ع ��ا ،ت�ع��ال��ت فيه
ع �ل��ى أح��زان �ه��ا ،وق��دم��ت امل�ص��ال��ح
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ب�لاد ،وأدرك� � ��ت خ �ط��ورة
امل ��وق ��ف ال �ع �ص �ي��ب ،ف��أخ �ف��ت خ�ب��ر
م � ��وت ال� �س� �ل� �ط ��ان ،وأم � � ��رت ب�ح�م��ل
ج�ث�ت��ه س � ً�را ف��ي س�ف�ي�ن��ة إل ��ى قلعة
الروضة بالقاهرة ،وأمرت األطباء
أن ي ��دخ �ل ��وا ك ��ل ي� ��وم إل� ��ى ح �ج��رة
السلطان كعادتهم ،وكانت ُتدخل
األدوي� ��ة وال�ط�ع��ام إل��ى غ��رف�ت��ه كما
ل��و ك ��ان ح� ً�ي��ا ،واس �ت �م��رت األوراق
ال��رس�م�ي��ة ت�خ��رج ك��ل ي��وم وعليها
عالمة السلطان.
وتولت شجرة ال��در ترتيب أمور
الدولة ،وإدارة ش��ؤون الجيش في
ميدان القتال ،وعهدت إل��ى األمير
«فخر الدين» بقيادة الجيش ،وفي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه أرس �ل��ت إل ��ى ت ��وران
شاه ابن الصالح أيوب تحثه على
ال�ق��دوم وم�غ��ادرة حصن كيفا إلى
مصر ،ليتولى السلطنة بعد أبيه.
وفي الفترة ما بني موت السلطان
الصالح أيوب ،ومجيء ابنه توران
شاه في ( 23من ذي القعدة 648هـ
=  27من فبراير 1250م) ،وهي فترة
ت��زي��د ع �ل��ى ث�ل�اث��ة أش �ه ��ر ،نجحت
ش �ج��رة ال� ��در ف��ي م �ه��ارة ف��ائ �ق��ة أن
تمسك ب��زم��ام األم� ��ور ،وت �ق��ود دف��ة
ال� �ب�ل�اد وس ��ط األم� � ��واج امل�ت�لاط�م��ة
ال �ت��ي ك� ��ادت ت�ع�ص��ف ب �ه��ا ،ون�ج��ح
ال�ج�ي��ش امل �ص��ري ف��ي رد ال �ع��دوان
الصليبي ،وإلحاق خسائر فادحة
بالصليبيني ،وحفظت السلطنة،
حتى تسلمها توران شاه الذي قاد
البالد إلى النصر.
وب� �ع ��د ال �ن �ص��ر ت �ن �ك��ر ال �س �ل �ط��ان
وبدال من أن
الجديد لشجرة الدر،
ً
يحفظ لها جميلها بعث يتهددها
ويطالبها بمال أبيه ،فكانت تجيبه
ب��أن�ه��ا أنفقته ف��ي ش ��ؤون ال�ح��رب،
وت��دب�ي��ر أم ��ور ال��دول��ة ،فلما اشتد
ع�ل�ي�ه��ا وراب �ه��ا خ ��وف م�ن��ه ذه�ب��ت
خوفا من غدر السلطان
إلى القدس
ً
وانتقامه.
ول��م يكتف ت��وران ش��اه بذلك ،بل
امتد حنقه وضيقه ليشمل أ م��راء

املماليك ،أصحاب الفضل األول في
تحقيق ال�ن�ص��ر ال�ع�ظ�ي��م ،وإل�ح��اق
ال� �ه ��زي� �م ��ة ب��ال �ح �م �ل��ة ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة
السابعة ،وب��دأ يفكر في التخلص
منهم ،غير أنهم كانوا أسبق منه
في الحركة وأسرع منه في اإلعداد،
فتخلصوا منه بالقتل.

والية شجرة الدر
وجد املماليك أنفسهم في وضع
جديد ،فهم اليوم أصحاب الكلمة
األول��ى في البالد ،ومقاليد األمور
ف� ��ي أي ��دي � �ه� ��م ،ول � ��م ي� � �ع � ��ودوا أداة
ف��ي ي��د َم ��ن ي�س�ت�خ��دم�ه��م لتحقيق
مصلحة أو نيل هدف ،وعليهم أن
وبدال من
سلطانا للبالد،
يختاروا
ً
ً
أن ي �خ �ت��اروا واح � � ً�دا م�ن�ه��م لتولي
شؤون البالد اختاروا شجرة الدر
لهذا املنصب الرفيع .ويتعجب املرء
م��ن اخ�ت�ي��اره��م ه ��ذا ،وه��م األب�ط��ال
ال �ص �ن��ادي��د ،وال� �ق ��ادة ال��ذي��ن مشى
النصر في ركابهم.
ول��م ت�ك��ن ش�ج��رة ال ��در أول ام��رأة
ت�ح�ك��م ف��ي ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي ،فقد
س �ب��ق أن ت ��ول ��ت «رض � �ي� ��ة ال ��دي ��ن»
س�ل�ط�ن��ة دل �ه��ي ،واس �ت �م��ر حكمها
أرب ��ع س �ن��وات (638-634ه � � � �ـ-1236/
1240م).
و«ش �ج��رة ال� ��در» م��ن أص ��ل تركي
وقيل إنها كانت أرمينية ،وكانت
جارية اشتراها السلطان الصالح
أيوب ،وحظيت عنده بمكانة عالية
حتى أعتقها و ت��زو ج�ه��ا وأنجبت
ولدا اسمه خليل ،توفي صغيرا
منه ً
ف ��ي ( 2م ��ن ص �ف��ر 648ه � � �ـ = م��اي��و
1250م).
ُأخذت البيعة للسلطانة الجديدة،
ونقش اسمها على السكة (النقود)
ب ��ال� �ع� �ب ��ارة اآلت � �ي� ��ة «امل �س �ت �ع �ص �ي��ة
ال�ص��ال�ح�ي��ة م�ل�ك��ة امل�س�ل�م�ين وال��دة
خليل أمير املؤمنني».

تصفية الوجود الصليبي
وم��ا إن جلست شجرة ال��در على
ع ��رش ال �ح �ك��م ح �ت��ى ق�ب�ض��ت على
زمام األمور ،وأحكمت إدارة شؤون
ال �ب�لاد ،وك��ان أول عمل اهتمت به
هو تصفية الوجود الصليبي في
ال� �ب�ل�اد ،وإدارة م �ف��اوض��ات م�ع��ه،
ان�ت�ه��ت ب��االت �ف��اق م��ع امل �ل��ك لويس
التاسع الذي كان أسيرًا باملنصورة
على تسليم دمياط ،وإخالء سبيله
وسبيل من معه من كبار األس��رى
مقابل فدية كبيرة قدرها ثمانمئة
أل � ��ف دي � �ن� ��ار ،ي ��دف ��ع ن �ص �ف �ه��ا ق�ب��ل
رحيله ،والباقي بعد وصوله إلى
عكا ،مع تعهد منه بعدم العودة إلى
سواحل اإلسالم مرة أخرى.
غير أن ال�ظ��روف ل��م تكن مواتية
ألن تستمر شجرة ال��در في الحكم
�لا ،على ال��رغ��م مما أب��دت��ه من
ط��وي ً
م � �ه ��ارة وح� � ��زم ف ��ي إدارة ش ��ؤون
ال � ��دول � ��ة ،وت �ق ��رب �ه ��ا إل � ��ى ال �ع ��ام ��ة،
وإغ ��داق� �ه ��ا األم � � ��وال واإلق� �ط ��اع ��ات
على كبار األمراء ،فلقيت معارضة
ش��دي��دة داخ� ��ل ال �ب�ل�اد وخ��ارج �ه��ا،

وخ� ��رج امل �ص��ري��ون ف��ي م �ظ��اه��رات
غاضبة تستنكر جلوس امرأة على
عرش البالد.

تنازل عن العرش
ول��م ت�ج��د ش �ج��رة ال ��در إزاء ه��ذه
املعارضة الشديدة بدًا من التنازل
عن العرش لألمير عز الدين أيبك
أت ��اب ��ك ال �ع �س �ك��ر ،ال � ��ذي ت��زوج �ت��ه،
وت�ل�ق��ب ب��اس��م امل �ل��ك امل �ع��ز ،وك��ان��ت
املدة التي قضتها على عرش البالد
يوما.
ثمانني ً
وإذا كانت شجرة الدر قد تنازلت
ع ��ن ال �ح �ك��م وال �س �ل �ط ��ان رس �م� ً�ي��ا،
وان � ��زوت ف��ي ب�ي��ت زوج �ه ��ا ،فإنها
مارسته بمشاركة زوجها مسؤولية
ال � �ح � �ك� ��م ،وخ� � �ض � ��ع ل �س �ي �ط ��رت �ه ��ا،
فأرغمته على هجر زوجته األولى
وحرمت عليه زيارتها
علي،
ّ
أم ولده ّ
ه��ي واب �ن �ه��ا ،وب�ل��غ م��ن سيطرتها
على أم��ور السلطان أن قال املؤرخ
ال�ك�ب�ي��ر «اب ��ن ت �غ��ري ب� ��ردي» «إن�ه��ا
كانت مستولية على أيبك في جميع
أحواله ،ليس له معها كالم».

وفاة شجرة الدر
غير أنه انقلب عليها بعدما أحكم
ق�ب�ض�ت��ه ع �ل��ى ال �ح �ك��م ف ��ي ال �ب�ل�اد،
وتخلص من منافسيه في الداخل
ومناوئيه من األيوبيني في الخارج،
وتمرس بإدارة شؤون البالد ،وبدأ
في اتخاذ خطوات للزواج من ابنة
«بدر الدين لؤلؤ» صاحب املوصل،
فغضبت شجرة الدر لذلك؛ وأسرعت
في تدبير مؤامرتها للتخلص من
أي� �ب ��ك؛ ف��أرس �ل��ت إل �ي��ه ت�س�ت��رض�ي��ه
وت �ت �ل �ط��ف م� �ع ��ه ،وت� �ط� �ل ��ب ع� �ف ��وه،
فانخدع أيبك لحيلتها ،واستجاب
لدعوتها ،وذهب إلى القلعة ،حيث
لقي حتفه هناك في ( 23من ربيع
األول 655هـ= 1257م).
أشاعت شجرة الدر أن املعز أيبك
قد مات فجأة بالليل ،ولكن مماليك
أيبك لم يصدقوها؛ فقبضوا عليها،
وحملوها إلى امرأة عز الدين أيبك
ال�ت��ي أم��رت ج��واري�ه��ا بقتلها بعد
أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة ،وأل� �ق ��وا ب �ه��ا م��ن ف��وق
ودفنت بعد عدة أيام..
سور القلعةُ ،
وه �ك��ذا ان�ت�ه��ت ح�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى ه��ذا
النحو بعد أن كانت ملء األسماع
واألبصار.

من قديم الصور

ذاكرة

سياسة بال أخالق
كان أمير البحر أحمد فوزي باشا قائدًا لألسطول التركي ،في
الوقت الذي بلغ الصدام فيه ذروت��ه بني مصر وتركيا ،وفي هذا
الوقت الحرج مات السلطان محمود سلطان األتراك وخلفه غالم في
السابعة عشرة اسمه عبداملجيد ،فعني (خسرو) صدرًا أعظم ،كما
جرت عليه العادة في دول الشرق منذ القدم ،فتلك الفترات تكون
نعمة على البعض ،مثلما هي نكبة على البعض اآلخر ،حيث تكثر
الدسائس واملظاهرات ،وكان القبودان أحمد فوزي باشا يتوقع
شرًا من جانب (خسرو) بسبب خصومة قديمة بينهما ،لذلك لم
يكن ف��وزي باشا يتلقى أمر استدعائه إلى االستانة حتى أدرك
أنه إما مقتول أو معزول ،فأشار عليه البعض بفكرة اللجوء إلى
مصر وتسليم األسطول التركي إلى محمد علي ،فينال حظوته،
واستحسن الرجل الفكرة وأقلع باألسطول وعلى ظهره أكثر من
 21أل��ف بحار وج�ن��دي ،وأصبحت مصر أق��وى دول��ة بحرية في
البحر األبيض املتوسط ،ولقي ف��وزي باشا عند سيده الجديد
الحظوة املتوقعة.

لكن الرياح لم تجر بما كان يشتهي أمير البحر التركي ،وال بما
كان يتمنى محمد علي ،فلعبت الدول األوروبية بزعامة إنكلترا
لعبتها املعروفة إلجهاض نهضة محمد علي ،وأسفرت املؤامرة
عن إبرام معاهدة لندن التي أعادت الجيوش املصرية إلى معاقلها
األص �ل �ي��ة ،وب �ع��ده��ا أص ��در ال�س�ل�ط��ان ال�ع�ث�م��ان��ي ف��رم��ان��ًا ب��إع��ادة
األس�ط��ول التركي والعفو عن جميع رجاله باستثناء القبودان
وتحير محمد علي بني مقاومة السلطان ،ومن
أحمد فوزي باشا،
َّ
خلفه الدول األوروبية املتحفزة ،وبني تسليم الرجل الذي لجأ إليه
فتضيع هيبته أمام أتباعه ،وشعر السلطان بحرج موقف محمد
علي وأراد أن يسهل عليه األمر فبعث إليه بأنه ليس من الضروري
تسليم القبودان الخائن حيًا ،وفهم وال��ي مصر مغزى اإلش��ارة،
فأرسل أحد خاصته مع قنينة سموم إلى فوزي باشا وكلفه مهمة
التفاهم معه إلخراج والي مصر من ورطته ،وفهم القبودان الرسالة
وقام وتوضأ وصلى العصر ثم التفت إلى فنجان القهوة املسمومة
فتجرعها وهو يهذي بالتركية «قسمت ...قسمت».
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الشيخ محمود المصري لـ «ةديرجلا»:
الداعية يحتاج إلى الذكاء والمهارة وسرعة البديهة

دعاء
كان رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -يقول في دعائه« :اللـهم
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح لي دنياي التي فيها
معاشي ،وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ،واجعل الحياة زيادة
لي في كل خير ،واجعل املوت راحة لي من كل شر».
وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم« :اللهـم آتنا في الدنيا
حسنة وفى اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار».

حوار :شريف حلمي

على الدعاة
دور كبير
في اإلصالح
والنهوض باألمة

ول���د ف��ي ال����درب األح��م��ر بمحافظة
القاهرة ،وعاش طفولته في ظل ظروف
ص��ع��ب��ة ،ي��ق��ول إن ال��ف��ق��ر ك���ان ل��ه األث��ر
الكبير فى نشأته ،ألن املعاناة واأللم
واإلح����س����اس ب����أح����وال ال���ن���اس جعله
دائ��م��ًا يشعر ب��ال��رف��ق وال��رح��م��ة تجاه
اآلخرين وكيفية مساعدتهم ،لذا فكر
ف��ي أس��ل��وب دع����وي ج��دي��د ي��ص��ل إل��ى
الناس بسهولة من خالل فكرة «ملاذا ال
نأخذ من املتساهلني أسلوبهم ونأخذ
من املتشددين منهجهم؟» كما نشأ في
بيئة بسيطة ومتواضعة ،حصل على
ال��ل��ي��س��ان��س ف��ي ال��خ��دم��ة االجتماعية
ل��ك��ن��ه ل���م ي��ع��م��ل ف���ي ه����ذا امل����ج����ال ،ب��دأ
شبابه غير ملتزم ولكن دون ابتذال
وح���ف���ظ ال���ق���رآن ف���ي س���ن م���ت���أخ���رة ،لم
ي��ح��ف��ظ��ه وه����و ط��ف��ل م��ث��ل ال��ك��ث��ي��ر من
العلماء والدعاة ،تفتحت أوصاله على
حب الله بعد زياراته لبيته املتكررة مع
أصدقائه ،فهو كان بعيدًا عن املساجد
حتى اصطحبه أح��د اص��دق��ائ��ه إليها
وك��ان��ت ب��داي��ة ح��ي��اة ج��دي��دة للداعية
الشيخ محمود املصري.
«الجريدة» التقته في القاهرة ودار
معه الحوار التالي:
• م���ا ه���و دور ال���دع���اة ف���ى تحقيق
اإلصالح فى املجتمع املسلم اآلن؟
 أع��ت��ق��د أن ل��ل��دع��اة دورا ك��ب��ي��را فياإلص����ل���اح وامل���س���اه���م���ة ال���ف���ع���ل���ي���ة ف��ى
ال���ن���ه���وض ب���ال���وط���ن وم�����ن ث����م ب���األم���ة
ج��م��ي��ع��ه��ا ،م��س��ت��خ��دم�ين ك��ل ال��وس��ائ��ل
التى تؤثر فى الناس ،وأول ما يجب
أن يبدأ به الدعاة تعزيز فكرة االنتماء
إل����ى ال���وط���ن وج��ع��ل��ه ج�����زءًا م��ن��ه وم��ن

أحالمه .أيضًا من املهم أن يعالج الدعاة
بدال من الشدة
األمور باللني والرحمة ً
وال��ت��ع��ص��ب آلراء ف��ك��ري��ة أو تصرفات
خاطئة ،وليبدأ كل بنفسه فى إصالح
م����ا ي��س��ت��ط��ي��ع إص��ل��اح�����ه ،ف���اإلص�ل�اح
الشامل يبدأ بنهضة شاملة والداعية
ب��ك��ل��م��ت��ه امل����ؤ ث����رة ي��م��ك��ن أن يستثمر
الكثير من جهد الشباب ويحوله إلى
طاقة إيجابية بناءة.
• ما هى فى نظرك مواصفات الداعية
الناجح؟
 أس���ت���ط���ي���ع أن أق�������ول إن ت���روي���ضالنفوس ليس باألمر السهل ،بل يحتاج
إل���ى داع��ي��ة يتميز ب��ال��ذك��اء وام��ت�لاك��ه
مل����ه����ارة ال���ح���ض���ور وس����رع����ة ال��ب��دي��ه��ة
وم��ع��رف��ة ك��ي��ف ي��ك��ون م���ؤث���رًا ،وه���ذا ال
يكون إال بتحويل املنهج الربانى إلى
منهج حي يمشي ويتحرك بني قلوب
وأفعال الناس ،كما فعل رسولنا الكريم
صلى الله عليه وسلم م��ع الصحابة
ب�����إخ�����راج ج���ي���ل ك�����ان ي���ع���ب���ث وي���س���رق
وي��ش��رب ال��خ��م��ر ،فتحولوا إل��ى رج��ال
بكائني خاشعني لله تعالى ،وتلك هى
املعجزة حتى قال أحدهم« :لقد انتصر
محمد ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم يوم أن صاغ من فكرة اإلسالم
ش��خ��وص��ًا ح َّ�����ول إي��م��ان��ه��م ب���اإلس�ل�ام
��م�لا ث��م ن��س��خ م��ن امل��ص��ح��ف ع��ش��رات
ع ً
ال���ن���س���خ ب����ل م���ئ���ات وآالف ول���ك���ن���ه ل��م
ينسخها بمداد من الحبر على الورق
وإنما بمداد من النور على صفحات
قلوبهم ثم تركهم يتعاملون مع الناس
ف��ي��أخ��ذون وي��ع��ط��ون ف��ي��راه��م ال��ن��اس
فيؤمنون باإلسالم».

محرر «الجريدة» مع الشيخ محمود
المصري

الشيخ محمود املصري

إذن ل��دي��ن��ا م��ن��ه��ج وت��ع��ال��ي��م أس��ت��اذ
البشرية صلى ا ل��ل��ه عليه و س��ل��م لنا،
ع���ن ط���ري���ق س��ي��رت��ه ال���ع���ط���رة وس��ي��رة
أصحابه ،فهو أعظم أسلوب للتربية
الفعلية والتطبيقية ويجب االستشهاد
بسيرته فى كل أمور حياتنا وهذا هو
األسلوب الناجح لكل داعية ،فالداعية
كالفالح املاهر الذى يعرف كيف يضع
البذرة فى املكان املناسب فال يلقيها
هباء ثم ينتظر بعد ذلك ثمارها.
ً
• مل�����اذا ات��ج��ه��ت إل����ى م���ج���ال تعليم
األط������ف������ال ف�����ى ب���رن���ام���ج���ك «ح���ك���اي���ات
تربوية» وما قصة هذا البرنامج ؟
 أن����ا أح����ب األط���ف���ال ج����دًا وال���ل���ه عزوجل أعطانى املوهبة التى أعرف بها
كيف أخاطب الطفل وه��ذا األم��ر ليس
سهال ويحتاج إلى جهد لتربية عقول
ً
ت��ت��س��م ب��ال��ش��ف��اف��ي��ة وال���ذك���اء وال��ت��ق��ب��ل
لكل ما ترويه بنفس صافية ،والفكرة
جاءتني عندما سمعت من أصدقائى
أن أطفالهم ينتظرون برنامجي على
قناة «ال��ن��اس» فسألتهم ه��ل يفهمون
ما أقول؟ ومن هنا بدأت أربط بني ما
أقول وبني تربية جيل جديد يبدأ من
ال��ط��ف��ول��ة ،وف��ك��رت ف��ي ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج
ال���دي���ن���ي ال���ت���رب���وي وب������دأت أع���ل���م فيه
األط���ف���ال األم�����ور ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة
البسيطة واملتنوعة من خالل القصص
واملفاهيم العامة ،حتى ال يمل األطفال
أثناء املوضوع ،والحمد لله لقي هذا
���وال ح���س���ن���ًا ...ه����ذا غير
ال���ب���رن���ام���ج ق���ب ً
م���ا أح���دث���ه م���ن ت��غ��ي��ر ف���ى س��ل��وك��ي��ات
بعض األطفال الذين كانوا يشاهدون
البرنامج وسيتغير اسمه بعد ذلك إلى
«حكايات عمو محمود».
• م���������ن امل������س������ج������د إل�����������ى ش������اش������ات
الفضائيات ...كيف جاءت النقلة؟
 -لم تكن طموحاتي إل��ى ه��ذا الحد،

وك��ل م��ا كنت أط��م��ع فيه أن أدع���و إلى
سبيل الله مجموعة من الناس ،ولهذا
لم أسع إلى تحقيق شهرة عن طريق
مسجد كذا أو كذا ،وبدأت رحلتي مع
الدعوة في مساجد صغيرة جدًا وعلى
األص����ح «زاوي������ة» إل���ى أن ان��ت��ق��ل��ت إل��ى
مسجد الفتح في حي املعادي ،ومكثت
فيه مدة ليست بالقصيرة حتي ازدحم
الشارع الذي أمام املسجد ،ما دفع األمن
لنقلي إلى مسجد العزيز بالله في حي
الزيتون بالقاهرة ،وف��ي ه��ذا املسجد
ك����ان ال��ح��ض��ور ال��ج��م��اه��ي��ري ضخما
جدًا ،لدرجة أنه في يوم الجمعة تعدى
املئة ألف شخص ،وانتقلت بعدها إلى
العديد من املساجد ،وسجلت خطبي
إل����ى أن ب�����دأت ق���ن���اة ال���ن���اس ف���ي ال��ب��ث
وبدأت مرحلة جديدة.
• هل أضافت الفضائيات إلى منابر
املساجد أم خصمت منها؟
 ال شك في أن املسجد في حد ذاتهم���درس���ة ت���رب���وي���ة ل��ه��ا خ��ص��وص��ي��ت��ه��ا
ودورها ،لكن الفضائيات اآلن ساعدت
ال������دع������اة وال����ع����ل����م����اء ع���ل���ى االن���ت���ش���ار
فبدال
والوصول إلى الناس بسهولة،
ً
من أن يصل صوت الداعية إلى بضع
م��ئ��ات أو آالف ،اآلن يسمعه أو ي��راه
املاليني بدون زحام أو تعب ،ومع زيادة
القنوات الدينية أصبحت هناك صحوة
دينية أك��ث��ر مما ك��ان ف��ى الستينيات
والسبعينيات من القرن املاضي ،فكل
قناة لها خصائصها ومميزاتها التى
تستقل بها عن غيرها.
• ل��ك��ن ال��ب��رام��ج الفضائية الدينية
تفتقد ال��ج��و ال��روح��ى وال��ت��أث��ي��ر ال��ذى
يسببه املسجد ،فكيف ترى الحل؟
ـ ن��ع��م امل��س��ج��د ال غ��ن��ى ع��ن��ه أب����دًا بل
أستطيع ال��ق��ول إن املسجد ي��ؤث��ر فى
الداعية وكذلك فى الجمهور الحاضر
ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر وال������داع������ي������ة ي��س��ت��ف��ي��د
بالتعامل املباشر مع الجمهور وهذه
امل��ي��زة تفتقدها ال��ب��رام��ج الدينية فى
ال���ف���ض���ائ���ي���ات .وح����ت����ى ن��س��ت��ف��ي��د م��ن
املسجد والفضائيات يمكن أن نغير
م����ن م���واع���ي���د ال��������دروس ف����ى امل��س��اج��د
والفضائيات لتكمل بعضها بعضًا
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ت����واص����ل ال����دع����اة ف��ي
املساجد حتى ي��راه��م ال��ن��اس أمامهم
وفي القنوات الفضائية كذلك.
• ما املنهج الذي يقوم عليه خطابك
اإلسالمي؟
 البسمة والرحمة ،ألن الناس اليوميمرون بضيق كبير في حياتهم بسبب
ل��ق��م��ة ال��ع��ي��ش ،خ��ص��وص��ا ف���ي ب�لادن��ا
امل��ح��س��وب��ة ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث ،وإذا
ظهرت كداعية أمامهم متجهم الوجه،
وأغلقت في وجوههم أب��واب الرحمة
لن أجدهم معي بعد ذلك والله وحده
يعلم إل��ى أي الطرق يمكن أن أوصله

بهذا األسلوب الخاطئ ،إذن كان لزامًا
علي ووفقًا ملقتضيات األمر الواقع أن
يقوم منهجي على البسمة وه��ى أقل
القليل اآلن.
• مل����اذا ي��ت��ه��رب ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء من
االستفسارات التي تهم الناس خاصة
عبر الهاتف؟
 نحن قوم العلماء والدعاة ،نعيشح���ي���ات���ن���ا م����ن امل���ح���ب���رة إل������ى امل���ق���ب���رة،
وس��أت��ك��ل��م ع��ن ن��ف��س��ي ،ع��ن��دي تقريبًا
محاضرة أسبوعية في أحد املساجد،
ال�������درس ال������ذي أل���ق���ي���ه ي���ح���ت���اج ي��وم�ين
للتحضير ،وفي كل يوم أستهلك عشر
س���اع���ات ،أي��ض��ًا ع��ن��دي ال��ب��رام��ج التي
ت��ق��دم ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ��ي��ات وي��ش��اه��ده��ا
امل�لاي�ين ،فضال ع��ن كتبي التي أعمد
ال���ى ك��ت��اب��ت��ه��ا وت��ن��ق��ي��ت��ه��ا وت��ق��وي��ت��ه��ا،
ثم بيتي وأسرتي ،وحياتي الخاصة
كتربية أبنائي ،ومع ذلك فأنا أخصص
ث�لاث ساعات يوميا بشكل متواصل
لتلقي االت���ص���االت وم���ع ذل���ك تأتيني
ب���ع���ض ال���رس���ائ���ل ال���ت���ي ت��ش��ك��و وه���ى
غاضبة ألنني ال أستجيب ملكاملاتهم،
وذل�������ك ألن ال����س����اع����ات ال�����ث��ل��اث ال���ت���ي
خصصتها للمكاملات التليفزيونية
ال يحدثني فيها أكثر من خمسة عشر
شخصا تقريبًا ،ألن من يحدثني يظل
على ال��ه��ات��ف أك��ث��ر مما ينبغي وه��ذا
ه��و بيت القصيد ،ل��ذا أق��ول إلخواني
وأخواتي ،البد أن يعذر بعضنا بعضا
وعلى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك ،فأنا سعيد
بشغف الناس على الدين وانشغالهم
ب���ال���س���ؤال ع���ن���ه ،وأح���ت���س���ب ذل����ك عند
الله خيرًا.
• إذا أردت أن ت��س��ت��ف��ت��ي أ ح�����دًا في
م���س���أل���ة ال ت����ع����رف ل���ه���ا ح���ك���م���ا ف َ���م���ن
تستفتيه؟
 بعد الشيخ اب��ن العثيمني وغيرهمن كبار العلماء الذين توفاهم الله،
يوجد اآلن نخبة من العلماء األجالء
ال��ذي��ن أحسبهم بخير وال أزك��ي على
الله أحدًا ،من أمثال الشيخ أبو إسحق
الحويني والشيخ محمد عبداملقصود
وغيرهما كثيرون.

 ...والله أعلم
م��س��اح��ة م��خ��ص��ص��ة الس��ت��ق��ب��ال أي س����ؤال يتعلق
ب��ال��دن��ي��ا وال���دي���ن ،وي��ج��ي��ب ع���ن األس��ئ��ل��ة ن��خ��ب��ة من
العلماء وأهل الفتوى ...والله أعلم.
السؤال:
 -1هل يجوز ضرب الطفل اليتيم لتأديبه؟
االجابة :اليتيم يجب إكرامه واحترامه ،والله جل وعال ذكر أخالق
املكذبني بيوم الدين بقوله في س��ورة املاعون اآلي��ة {َ 2ف َ��ذ ِل َ��ك َّال ِ��ذي
يم} ( )2سورة املاعون ،فإكرام اليتيم والعناية به من األمور
َي ُد ُّع ْال َي ِت َ
الواجبة ،ورحمته والشفقة عليه ،كل هذا واج��ب ،يقول الله تعالى
ين َل ْو َت َر ُكو ْا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي ًة
{و ْل َي ْخ َش َّال ِذ َ
في سورة النساء اآلية َ 9
يدا} ( )9سورة
ولو ْا َق ْو ًال َس ِد ً
الل َه َو ْل َي ُق ُ
ِض َع ًافا َخ ُافو ْا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا ّ
النساء أما تأديبه وتربيته التربية الحسنة ،وحمله على األخالق
وجل ،هذا
عز
َّ
وعما حرم الله َّ
الفاضلة ،وحجزه عن األخالق السيئةّ ،
واجب ،وهو من أعظم البر واإلحسان إليه ،وإن احتاج األمر إلى ضربه
فيضرب بقصد التربية واإلحسان إليه ضربًا غير مبرح ،ويلحظ
في ذلك كله أنه فاقد ألبيه أو أبويه كليهما ،فتكون الشفقة به أعظم،
واالبتعاد عن استخدام وسائل الضرب والتعنيف ما وجد إلى ذلك
سبيال ،وفقكم الله ملا يحبه ويرضاه .والله اعلم.
 - 2السؤال:
إذا أخذ أحد أفراد طاقم الطائرة بالعزيمة ،وصام في السفر ،وحان
وقت اإلفطار ببلده التي منها بدأ السفر صائمًا ،ولكن موعد اإلفطار
في البلد التي وصل إليها لم يحن بعد ،فهل يحق له أن يفطر على
توقيت بلده التي بدأ فيها الصيام؟
االجابة :املسافر يراعي في إفطاره توقيت البلد الذي هو فيه ،وال
يجوز أن يفطر على توقيت البلد الذي بدأ فيه صومه .والله اعلم.

من هو؟
أحد الراسخني في العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من
األنصار ،كان في الحادية عشرة من عمره يوم قدم الرسول صلى الله عليه
وسلم إلى املدينة ،ولذلك رده الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج
يوم بدر ويوم أحد ،ولكنه بدأ الجهاد من غزوة الخندق ،وشهد مع الرسول
بقية املشاهد ،كان أحد كتاب الوحي للرسول وشهد العرضة األخيرة للقرآن
قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ،وهو أحد األربعة الذين جمعوا
القرآن كله حفظًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .ب��رز دوره وملع
نجمه في أعقاب معركة اليمامة حيث اجتمع رأي أبي بكر وعمر على جمع
القرآن الكريم بعدما قتل عدد من القراء حفظة القرآن ،ووقع اختيارهما على
صاحبنا ليقوم بجمع القرآن فأخذ في جمعه من العسب واللخاف وصدور
الرجال والرقاع واألكتاف ،فكان ال يثبت شيئًا من القرآن إال إذا كان مكتوبًا
بني يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحوبًا بشهادة رجلني على
ذلك ،وبرز دوره مرة أخرى في زمن عثمان بن عفان عندما أراد أن يوحد
املسلمني على مصحف واحد فوقع اختياره على صاحبنا ليتولي عملية
النسخ من املصحف األول الذي قام هو بجمعه.

اإلجابة :زيد بن ثابت
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الجامع األزهر ...دور علمي بارز منذ أكثر من ألف عام
د .أحمد الصاوي
ع��ن��دم��ا ش����رع ج���وه���ر ال��ص��ق��ل��ي
في تشييد القاهرة اختار ملسجد
املدينة الجامع بقعة تحتل منطقة
هي األقرب لبوابة الربع الجنوبي
الشرقي من القاهرة وبدأت أعمال
البناء ف��ي الجامع األزه���ر ف��ي 24
ج����م����ادى األول�������ى ع�����ام 359ه�������ـ (4
أب����ري����ل 970م) واس��ت��ك��م��ل��ت ه���ذه
األع��م��ال بافتتاح األزه���ر للصالة
ف��ي رم��ض��ان س��ن��ة 361ه����ـ (يوليو
972م).

قبلة الجامع األزهر

وكان األزهر في تخطيطه األصلي
شبيهًا بمساجد الشمال األفريقي،
ف���ه���و ي���ت���أل���ف م�����ن ص���ح���ن أوس�����ط
مكشوف تحيط ب��ه أروق���ة الصالة
م��ن ث�ل�اث ج��ه��ات ف��ق��ط ،ح��ي��ث خال
ال��ض��ل��ع امل���ق���اب���ل ل��ظ��ل��ة ال��ق��ب��ل��ة من
األروق������ة .وأك���ب���ر ال���ظ�ل�ات ه���ي ظلة
القبلة التي كانت مؤلفة من ثالثة
أروق�������ة ،ف��ي��م��ا اح���ت���وت امل��ج��ن��ب��ت��ان
على رواق واحد فقط في كل جهة،
وش���ي���دت ث��ل�اث ق���ب���اب ع��ل��ى رواق
القبلة ،واحدة كبيرة فوق املحراب
واثنتان في طرفي ال���رواق لزيادة
كمية اإلض���اء ة الطبيعية في هذه
املنطقة.
وف�����ي ع���ه���د ال��خ��ل��ي��ف��ة ال��ف��اط��م��ي
الحافظ لدين الله أضيف رواق��ان
ح������ول ال���ص���ح���ن ف�����ي االت����ج����اه����ات
األرب������ع������ة وأص����ب����ح����ت ه����ن����اك ظ��ل��ة
للصالة في مؤخر املسجد ،وجعلت
قبة فوق الرواق املطل على الصحن
بظلة القبلة وهي ماثلة للعيان إلى
اليوم وتمتاز بزخارفها الجصية
البديعة.
ومنذ تأسيسه اضطلع األزه��ر
ب��دور علمي ب��ارز ،إذ كانت تلقى
ب��ه دروس ف��ي الفقه على املذهب
اإلس���م���اع���ي���ل���ي وك�������ان االزدح���������ام
شديدًا على حضورها إلى الدرجة
التي خصص معها ي��وم للنساء
وقضى البعض اختناقًا في بعض
األيام.
تعرض ملحنة كبيرة
ولكن األزهر ّ
بعد نجاح صالح الدين األيوبي في
إس��ق��اط الخالفة الفاطمية ،إذ أمر
ص�لاح الدين بإغالق األزه��ر الذي
كان مركزًا للدعوة الفاطمية وحول
ص�لاة الجمعة إل��ى جامع الحاكم
بأمر الله ،فتخربت أروقته وتهدمت
ب���واب���ات���ه وص����ار ال���ن���اس ب��دواب��ه��م
يعبرون أروقته متنقلني بني حارات
القاهرة إلى أن سكن بجواره أحد
أمراء املماليك وهو األمير عز الدين
أيدمر الحلي ،فاستأذن السلطان
امل��م��ل��وك��ي ال��ن��اص��ر م��ح��م��د ف���ي أن
يقوم بإعادة إعمار األزهر ،فكان له
ذل��ك وأخ��ذ األزه��ر يستعيد رونقه

امل���ع���م���اري وأي���ض���ًا دوره ال��ع��ل��م��ي
تدريجيًا.
وتعزيزًا لدوره العلمي ألحقت به
ثالث مدارس في العصر اململوكي
وه��ي امل��درس��ة األق��ب��غ��اوي��ة (740ه���ـ
 1339م) وه��ي على يمني الداخلإلى األزهر من باب املزينني وأمامها
م����ب����اش����رة امل�����درس�����ة ال��ط��ي��ب��رس��ي��ة
(719هـ 1319 -م) وهي أقدم املدارس
اململوكية امللحقة بالجامع وأخيرًا
املدرسة الجوهرية القنبقائية التي
شيدت في القرن التاسع الهجري
وهي في الجهة الشمالية الشرقية
من األزهر.
واعتمد األزهر في تدريس العلوم
الدينية على نظام األروقة التي تم
تقسيمها وفقًا لألقاليم التي وفد
منها الطالب سواء من داخل مصر
(الصعايدة  -البحاروة  -الشراقوة)
أو من خارجها مثل رواق الشوام
ورواق ال��ه��ن��ود ورواق ال��س��ن��اري��ة
وال����ب����رن����ي����ة (ت�����ش�����اد) وال���ج���ب���رت���ي���ة
(إريتريا).
وك�������������ان ال��������ط����ل���اب امل������ع������روف������ون
ب��امل��ج��اوري��ن ي��ق��ي��م��ون ف���ي ح���ارات
ح��ول األزه��ر مثل ح��ارات العفيفي
وال���ب���ش���اش���ة وال����زه����ار وامل���ن���اص���رة
ويتلقون جرايات ثابتة من الخبز
بفضل ري��ع األوق��اف الكبيرة التي
خصصت لألزهر.
وي��ع��ود ال��ف��ض��ل إل���ى األم��ي��ر عبد
الرحمن كتخدا في زي��ادة مساحة
األزه����ر إل���ى مساحته ال��ح��ال��ي��ة ،إذ
أض����اف ف��ي ع���ام 1167ه�����ـ (1753م)
بيت صالة كامل خلف ظلة القبلة
األصلية وجعل له محرابًا جديدًا
ول���ك���ن ع���ل���ى ذات ال���ن���س���ق ال��ق��دي��م
باستخدام أع��م��دة رخامية تحمل
ع����ق����ودًا م���دب���ب���ة م���م���اث���ل���ة ل��ل��ع��ق��ود
الفاطمية.
وأنشأ خلف ه��ذه ال��زي��ادة مبنى
واس���ع���ًا ل���ه ب����اب ك��ب��ي��ر ي�����ؤدي إل��ى
ح���ارة ك��ت��ان��ة وه���و امل��ش��ه��ور ال��ي��وم
ب��اس��م ب���اب ال��ص��ع��اي��دة ،ك��م��ا أنشأ
أيضًا باب املزينني ليضم املدرستني
الطيبرسية واألقبغاوية إلى مبنى
األزهر.

الجامع األزهر في القاهرة

وق�����د زود األزه�������ر ع���ب���ر ت��اري��خ��ه
ال���ط���وي���ل ب���ع���دد م����ن امل�������آذن س��ق��ط
بعضها وفقد ،مثل املئذنة الفاطمية
األصلية وم��آذن العصر العثماني
امل��ت��أخ��ر ف��ي��م��ا اح��ت��ف��ظ ب���ث�ل�اث من
أجمل املآذن اململوكية وهي مئذنة
أقبغا عبد الواحد اململوكي ومئذنة
قايتباي ذات الرأس املزدوج وهي
أك��ب��ر م���آذن األزه����ر وأي��ض��ًا مئذنة

السلطان ال��غ��وري ،ب��اإلض��اف��ة إلى
مئذنتني من تشييد عبد الرحمن
كتخدا.
وت��ع��ت��ب��ر امل���درس���ة ال��ت��ي ش��ي��ده��ا
محمد بك أبو الذهب في مواجهة
األزه�����ر م���ن امل�����دارس ال��ت��ي ألحقت
به لتدعيم ال��دور العلمي للجامع
وال��ذي ك��ان يستقبل طالبًا من كل
أرجاء العالم اإلسالمي.

األزهر ّ
تعرض لمحنة
كبيرة بعد نجاح صالح
الدين األيوبي في إسقاط
الخالفة الفاطمية
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المالبس في «وكالة البلح» ...بالكيلو!

«شوبينغ الفقراء»
في أكبر سوق عربية للمالبس المستعملة
القاهرة  -أحمد حسني
ً
ليس صعبا أن تهتدي إليها .يكفي أن
تكون وسط القاهرة وتسأل «فين وكالة
البلح» .ستجد أن الجميع يرشدونك
إليها وأن اآلالف سبقوك إليها ،حتى
يخيل إليك أن جميع سكان القاهرة
ساقتهم أقدامهم إلى هناك بسبب ما
يشهد من كثرة زحام .تعتبر وكالة البلح
أكبر سوق عربية للمالبس المستعملة.
تجد فيها كل ما تحتاج اليه من مالبس
جديدة أو قديمة ،لكنها ما زالت تحتفظ
برونق المالبس الجديدة ،خاصة ذات
الماركات العالمية .فيه كل ما تحتاج
إليه من بضاعة مستعملة ،أو كما يقول
الباعة في وكالة البلح «سكندهاند»،
حتى السيارات القديمة .إلى ذلك تجد
ّ
سلعا جديدة بأسعار متدنية مستوردة
من الصين.

ي� �ق ��ول ع �ب��دال��رح �م��ن ع� � ��ودة أح��د
تجار السوق« :المالبس في وكالة
البلح أربعة أنواع ولكل نوع زبونه
ال� � �خ � ��اص .األول ه� ��و ال �م �س �ت �ع �م��ل
م � ��ن م � ��ارك � ��ة م � �ش � �ه� ��ورة أم �ي ��رك �ي ��ة
أو ه��ول �ن��دي��ة أو ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة وث�م��ن
ً
ال �ق �ط �ع��ة  80ج �ن �ي �ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي��زي��د
ث�م�ن�ه��ا ج��دي��دة ع �ل��ى  400ج�ن�ي��ه».
يضيف« :أن ما يباع في الوكالة هو
المستعمل وزبائنه إما من األثرياء
هواة اقتناء األشياء القديمة ويمكن
أن يدفعوا في القطعة الواحدة أكثر
من السعر المطلوب ،إم��ا من أبناء
ال �ط �ب �ق��ة ال �م �ت��وس �ط��ة ال�م�ت�ط�ل�ع�ي��ن
إل��ى تقليد األغ�ن�ي��اء ف��ي مالبسهم.
أم� ��ا ال� �ن ��وع ال �ث ��ان ��ي م ��ن ال �م�لاب��س
ال�م�س�ت�ع�م�ل��ة ف�ت�ل��ك ال �ت��ي ال تحمل
م��ارك��ة عالمية وت �ت��راوح أسعارها
بين  5جنيهات للقميص و 30و40
ً
ج �ن �ي �ه��ا ل �ل �ب �ن �ط �ل��ون وزب� ��ائ� ��ن ه��ذا
النوع هم من الفقراء .النوع الثالث
م�ل�اب ��س ج� ��دي� ��دة غ �ي ��ر م�س�ت�ع�م�ل��ة
لكنها «م��وض��ة ق��دي�م��ة» ت��رج��ع إلى
س �ن��وات م��اض �ي��ة وم ��ن ال�م�م�ك��ن أن
ت �ك ��ون ف �ي �ه��ا ع �ي ��وب ت �ص �ن �ي��ع .ف��ي
ً
الوكالة أيضا مالبس جديدة لكنها
م �س �ت��وردة م��ن ال �ص �ي��ن ال �ت��ي غ��زت
بمنتجاتها األسواق المصرية».
من ناحيته يقول أش��رف محمود
أح� � ��د ت � �ج ��ار ال� ��وك� ��ال� ��ة« :ت� �س� �ت ��ورد
ش � ��رك � ��ات م �ت �خ �ص �ص ��ة ال� �م�ل�اب ��س
ال �م �س �ت �ع �م �ل ��ة م � ��ن ب � �ع ��ض ال � � ��دول
ال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل ب�ل�ج�ي�ك��ا وه��ول �ن��دا
والواليات المتحدة األميركية ويتم
اس�ت�ي��راده��ا ب��ال��وزن ال بالعدد كما
ه��ي ال�ح��ال بالنسبة إل��ى المالبس

الوكالة ...مالذ الفقراء

ال� � �ج � ��دي � ��دة .ي� �ت� �ح ��دد س� �ع ��ر ك �ي �ل��و
ال �ق� �م ��اش ب �ح �س��ب ن��وع �ي��ة خ��ام �ت��ه
وجودتها وبلد المنشأ ويصل إلى
ً
 60ج�ن�ي�ه��ا ف��ي ال �خ��ام��ات ال�ج�ي��دة
ب �ي �ن �م��ا ي �ن �خ �ف��ض إل � ��ى  30أو 40
ً
جنيها في الخامات األقل جودة.
ي�ض�ي��ف أش ��رف م �ح �م��ود« :تقسم
ال� � �م� � �ح �ل��ات ف � � ��ي ال� � ��وك� � ��ال� � ��ة ث�ل�اث ��ة
أن � � ��واع ،م �ن �ه��ا م ��ا ي �ب �ي��ع ال �م�لاب��س
ال� �م� �س� �ت� �ع� �م� �ل ��ة وم � �ن � �ه� ��ا م � ��ا ي �ب �ي��ع
المالبس الحديثة ومنها ما يبيع
المالبس المستعملة والحديثة إال
أن مالبسها المستعملة ال تكون
ً
إال م��ن م��ارك��ات عالمية ف�ض�لا عن
ع �ش ��رات ال �ب��اع��ة ال ��ذي ��ن ي�ف�ت��رش��ون
الرصيف».
ب��دوره يقول علي السيد صاحب
محل في الوكالة« :ولدت في الوكالة
ً
ونشأت فيها إذ ك��ان وال��دي تاجرا
فيها م�ن��ذ ب��داي��ات س��وق المالبس
ال�م�س�ت�ع�م�ل��ة ال �م �ت�ل�ازم م��ع ال �س��وق
الحرة في بورسعيد .منذ أكثر من
ً
 25ع��ام��ا أح �ض��ر وال� ��دي ال�م�لاب��س
المستعملة م��ن ال�س��وق ال�ح��رة في
بورسعيد بأسعار رخيصة وكانت
تلقى إق �ب��اال ش��دي��دا ف��ي ال �ق��اه��رة».
يوضح السيد أن��ه تخرج ف��ي كلية
التجارة العام الماضي لكنه يعمل
ً
م �ن��ذ ع��ام �ي��ن ف ��ي ال ��وك ��ال ��ة ت ��اج ��را
ً
م�س�ت�ق�لا ع��ن وال � ��ده .ب ��دأ ب�م�ب�ل��غ 5
آالف جنيه لشراء بضاعة وفرشها
ّ
ف��ي ال �س ��وق ،ت ��وزع ��ت ع�ل��ى نوعين
من المالبس :الجديد والمستعمل
م ��ن م� ��ارك� ��ات ع��ال �م �ي��ة .ب �ع��د ف �ت��رة
ب ��دأ ف��ي ع ��رض ال �م�لاب��س ال�ج��دي��دة
والمستوردة من الصين نظرا الى

تصوير حمدان زكريا
تدني أسعارها .فالبنطلون ال يزيد
ً
سعره على  80جنيها وهو يناسب
متوسط الدخل.
ال ينفي السيد أن السوق تدهورت
ً
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ � �ي� ��رة ،م �ش �ي��را إل��ى
أن تجارته فيها وف��رت عليه عناء
ال �ب �ح��ث ع��ن وظ �ي �ف��ة ب �ع��د ت�خ��رج��ه،
ل �ك��ن أوض � ��اع ال �س��وق ت �غ �ي��رت عما
كانت عليه قبل عشر سنين «عندما
ً
كنا نكسب دهبا من التجارة» ألن
ً
ع ��دد ال �ت �ج��ار ل��م ي �ك��ن ك �ب �ي��را ب�ق��در
م��ا ه��و ال �ي��وم ول��م ت�ك��ن المنتجات
ال�ص�ي�ن�ي��ة غ ��زت ال �س��وق ال�م�ص��ري��ة
ً
وأي� �ض ��ا ك ��ان س �ع��ر ك�ي�ل��و ال�ق�م��اش
الجيد نحو  40جنيها بينما يزيد
ً
اليوم على  80جنيها« :كنا نشتري
ً
ب�ن�ط�ل��ون ال�ج�ي�ن��ز ال�م�س�ت�ع�م��ل ،أي��ا

ك��ان��ت م��ارك�ت��ه ال�ع��ال�م�ي��ة ،بسعر ال
ً
يزيد على  30جنيها جنيها وكنا
نبيعه بضعف ثمنه أو اكثر .تغير
ه ��ذا األم� ��ر ال �ي ��وم وأص �ب ��ح ه��ام��ش
الربح ال يزيد على عشرة جنيهات
في القطعة الواحدة.
ي� �ك� �ش ��ف ال� �س� �ي ��د «أن ال� �م�ل�اب ��س
ال � �ن � �س� ��ائ � �ي� ��ة ه � � ��ي أك� � �ث � ��ر األن � � � � ��واع
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��د إق � �ب� ��اال إض� ��اف� ��ة إل ��ى
م�ل�اب��س األط� �ف ��ال ألن أك �ث��ر زب��ائ��ن
ال��وك��ال��ة س �ي��دات م��ن أب �ن��اء الطبقة
المتوسطة.
ً
ل��م تعد ال��وك��ال��ة س��وق��ا للمالبس
القديمة والمستعملة فحسب إنما
ً
للحديثة أيضا .يؤكد الحاج محمد
ع� �ل ��ي ،أح � ��د أق� � ��دم ت� �ج ��ار ال ��وك ��ال ��ة،
ً
ع �ل��ى ذل � ��ك م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن وك��ال��ة

زحام رمضان

ً
ً
ال �ب �ل��ح ت �ش �ه��د ت ��راج� �ع ��ا م �ل �ح��وظ��ا
ب �ع��د ت�ص�ف�ي��ة ال�م�ن�ط�ق��ة ال �ح��رة في
ب��ورس�ع�ي��د و ب�ع��دم��ا أص �ب��ح تجار
ال��وك��ال��ة يحصلون بصعوبة على
ال � �م �ل�اب ��س ال � �ج � �ي ��دة ال �م �س �ت �ع �م �ل��ة
الجيدة وارتفعت أسعارها فاتجه
بعض تجار الوكالة إل��ى المالبس
الحديثة.
عن سبب تسميتها «وكالة البلح»
ي��وض��ح ال�ح��اج محمد أن المنطقة
ك ��ان ��ت ت �ح ��وي ت� �ج ��ارة ال �ب �ل��ح ق�ب��ل
نقلها إلى منطقة الساحل ،عندئذ
ت�ح��ول��ت إل��ى س��وق لبيع المالبس
والمفروشات والخردة وقطع غيار
السيارات.
تشير عائشة محمد (رب��ة منزل،
ً
 46ع ��ام ��ا) م ��ن م�ن�ط�ق��ة ب � ��والق أب��و

ال �ع�لا إل ��ى أن أك �ث��ر زب��ائ��ن ال��وك��ال��ة
ه ��م م ��ن ال �م �ن��اط��ق ال�ش�ع�ب�ي��ة وه��ي
تقصدها لشراء المالبس لعائلتها،
خ��اص��ة األط� �ف ��ال ل �ت��دن��ي األس �ع��ار.
تقول »:اشتري قميص الولد بـ 7,5
جنيه وب�م��ائ��ة جنيه ف�ق��ط أش�ت��ري
ك�س��وة ال �م��دارس أو العيد ألوالدي
الثالثة وه��م ول��دان وبنت .الوكالة
هي المنفذ للغالبة ،يشترون منها
م ��ا ي ��ري ��دون م ��ن م�ل�اب��س رخ�ي�ص��ة
وال ي�ش�ع��رون ب��ال�ح��رم��ان .ل��ذل��ك لم
ً
تشكل المالبس سببا ألزم��ة مالية
في األسرة».
أم��ا ه��دى محمد عبد ال�ع��ال (رب��ة
ً
م�ن��زل33 ،ع��ام��ا) ف�ت�ق��ول« :إن زي��ارة
ال��وك��ال��ة ه ��ي «ش��وب �ي �ن��غ ال �ف �ق��راء».
ً
أشياء جميلة وجيدة بأسعار
أجد

م �ن��اس �ب��ة .ع �ن��دم��ا ك �ن��ت ط��ال �ب��ة في
الجامعة كنت اشتري مالبسي من
الوكالة ومازلت حريصة إلى اليوم
على زيارتها مرة كل شهرين على
األقل.
ي � ��أت � ��ي ال� � �ش� � �ب � ��اب ف� � ��ي ال� �م ��رت� �ب ��ة
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي قائمة زب��ائ��ن الوكالة
بعد ال�ن�س��اء .ي�ق��ول محمد محسن
ً
(24ع � ��ام � ��ا)« :أزور ال ��وك ��ال ��ة دائ �م��ا
وأش�ت��ري منها بنطلونات الجينز
ال �م �س �ت��وردة ،رغ ��م أن �ه��ا مستعملة
في الخارج إال أنه استعمال خفيف.
أف�ض��ل البنطلونات االميركية الن
ً
أسعارها رخيصة ج��دا .البنطلون
االم�ي��رك��ي ف��ي أي م�ك��ان ثمنه نحو
 400ج �ن �ي ��ه وي� �م� �ك ��ن ش � � � ��راؤه م��ن
الوكالة بأقل من  100جنيه».

مالبس مستعملة

رمضان الكويتيين في مصر ...صالة وسهر و«قرقيعان»
القاهرة  -تامر عبد العزيز
يعتبر شهر رمضان فرصة كبيرة
للتعارف بين الطالب الكويتيين الجدد
والطالب القدامى ،ما يتيح لهم إقامة
عالقات وثيقة فتمسي أجواء هذا
الشهر شبيهة باألجواء التي يعيشها
الطالب في الكويت .ويعتبر االتحاد
الوطني لطلبة الكويت في القاهرة
اإلطار الجامع لجميع الطالب الذين
يلتقون بصفة شبه يومية خالل الشهر
الفضيل في مقره ليمضوا سهراتهم
الرمضانية.

ي � �ق� ��ول رئ � �ي� ��س االت � � �ح� � ��اد ن��اي��ف
ال � ��رش� � �ي � ��دي« :إن االت � � �ح � ��اد ي �ق �ي��م
ً
يوميا ف��ي رم�ض��ان حفالت إفطار
جماعي في مقره من أجل لم شمل
ج�م�ي��ع ال �ط�ل�اب وإت ��اح ��ة ال�ف��رص��ة
ل �ل �ط�لاب ل �ل �ت �ع��ارف ف��ي م��ا بينهم
وت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق��ات .ي�ح�ض��ر إل��ى
القاهرة جميع الطالب الكويتيين
ال� ��دارس � �ي� ��ن ف� ��ي ج �م �ي��ع ج��ام �ع��ات
مصر الحكومية منها والخاصة.
تقدم في اإلفطار األكالت الكويتية
المشهورة كالمجبوس باللحمة
ً
أو ال � �ف� ��راخ ف� �ض�ل�ا ع ��ن ال �ت �ش��ري��ب
وال �ل �ق �ي �م��ات ب �ج��ان��ب ال �ت �م��ر وه��و
األساسي على اإلفطار ألنه سنة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ويلي
اإلف� �ط ��ار ت� �ن ��اول ال �ق �ه��وة ال�ع��رب�ي��ة
وب � �ع� ��د اإلف � � �ط� � ��ار ي � �ق� ��وم اإلت � �ح� ��اد
ب �ت �ن �ظ �ي��م ب ��رام ��ج دي �ن �ي��ة ي�ق��دم�ه��ا
علماء متخصصون .ال��ى البرامج
الدينية يقوم الطلبة بعمل أنشطة
رياضية وترفيهية عدا اهتمامهم
ب��ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ف ��ي جميع
ال� �م� �ج ��االت ،وب �ع��د ص �ل�اة ال�ع�ش��اء
وال �ت ��راوي ��ح ت�ح�ي��ن ف��رص��ة ال�ت�ن��زه
ف��ي األم ��اك ��ن األث ��ري ��ة ف��ي ال �ق��اه��رة
ال �ق��دي �م��ة م �ث��ل م �ن �ط �ق��ة ال �ح �س �ي��ن
ال �م �ش �ه��ورة ب �ط��اب �ع �ه��ا ال�س�ي��اح��ي
ال��دي �ن��ي ال �م �م �ي��ز ،وت �م �ت��د ال�س�ه��رة
ح �ت��ى وق ��ت ال �س �ح��ور ال �م �ك� ّ�ون من
الطعام الشعبي المصري كالفول
وه � � � ��و ال � �ط � �ب� ��ق ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ع �ل��ى
ال �م��ائ��دة ال �م �ص��ري��ة ف��ي ال �س �ح��ور.
اع�ت��اد ال�ط�لاب الكويتيون الطابع
ال� �م� �ص ��ري ،خ ��اص ��ة ف ��ي ال �م �ظ��اه��ر

طالب كويتيون في إفطار جماعي في رمضان الفائت في مقر اتحاد الطالب

ال ��رم� �ض ��ان� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ق � ��د ي �خ �ت �ف��ي
بعضها ف��ي ال�ك��وي��ت م�ث��ل ظ��اه��رة
شراء الفوانيس والزينة الرمضانية

ال �ت��ي ت �ت��زي��ن ب �ه��ا ش� � ��وارع م�ص��ر.
وي � �ح � ��رص ال � �ط �ل��اب ال �ك��وي �ت �ي��ون
ف ��ي م �ص��ر ع �ل��ى ت� �ب ��ادل ال ��زي ��ارات

وإقامة االحتفاالت الدينية وإقامة
ال � � ��دواوي � � ��ن ب� ��اخ � �ت �ل�اف أن ��واع� �ه ��ا
الثقافية منها واالج�ت�م��اع�ي��ة ،أما

م ��ا ي �ح��رص ع �ل �ي��ه ط �ل �ب��ة ال �ك��وي��ت
فأن تكون فترة الدوام في القاهرة
مناصفة مع وطنهم الكويت فهم

ت � �ع� ��ودوا ع �ل��ى ال �ط ��اب ��ع ال �م �ص��ري
وال � �ط � �ع� ��ام ال � �م � �ص� ��ري وي �ف �ع �ل��ون
مثلما يفعل المصريون في تقديم
اإلف � �ط ��ار وت��أخ �ي��ر ال �س �ح��ور وف��ق
السنة النبوية .من ناحيته يؤكد
أم� �ي ��ن ص� �ن ��دوق ال �ه �ي �ئ��ة اإلداري � � ��ة
ل�لات�ح��اد ال��وط�ن��ي لطلبة الكويت
في القاهرة عبد الله العوضي على
كثرة األنشطة الثقافية في رمضان
ال��ذي يعتبر فرصة ال تعوض للم
شمل الطلبة المغتربين وتوفير
ج � ��و رم � �ض� ��ان� ��ي ي� �ش� �ب ��ه إل � � ��ى ح��د
ب�ع�ي��د األج � ��واء ال �ت��ي ك ��ان ال �ط�لاب
ي�ع�ي�ش��ون�ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت .وت �ق��دم
خ�ل�ال �ه��ا ب ��رام ��ج ت��رف �ي �ه �ي��ة ت ��وزع
ف� �ي� �ه ��ا ال � �م � �ك � �س� ��رات وال� �ح� �ل ��وي ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وي��دع��و االت �ح��اد أشهر
ال�ف�ن��ان�ي��ن والممثلين الكويتيين
ال � ��ذي � ��ن ي� � �ص � ��ادف وج� � ��وده� � ��م ف��ي
القاهرة أمثال الفنان داود حسين
وال �م��ذي��ع ب��رك��ات ال��وق �ي��ان .وت�ق��ام
أمسيات شعرية ومنتديات ثقافية
ش��ارك فيها خالل األع��وام السابقة
ال �ش��اع��ران ف�ه� ّ�د ال �س �ك��ران وفيصل
العدواني .يحق لجميع العائالت
الكويتية ح�ض��ور ه��ذه األمسيات
واألن�ش�ط��ة وال يقتصر األم��ر على
ال �ط �ل �ب��ة ف �ح �س��ب وال �ن �ش ��اط األه ��م
في هذه األنشطة حفل القرقيعان.
ف� �ف ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ي� � �ت � ��ردد ال� �ش� �ب ��اب
ع� �ل ��ى ال � �م � �ن� ��ازل م� � ��رددي� � ��ن ن �ش �ي��د
«ال� �ق ��رق� �ي� �ع ��ان» وذاك م� ��ا ي �ح��رص
االت�ح��اد على إقامته في مقره في
ال �ق��اه��رة وي� ��ؤدي ال�ط�ل�ب��ة النشيد
وي��وزع��ون المكسرات والحلويات

ثم توزع جوائز قد تصل إلى تذاكر
ط �ي��ران للسفر إل��ى ال �ك��وي��ت .وف��ي
األي��ام العشرة األخيرة تقام صالة
ً
القيام يوميا في مسجد االتحاد.
أما السحور أو الغبقة ففي بعض
األح� �ي ��ان ي�ت�ج��ه ال�ط�ل�ب��ة إل ��ى خ��ان
الخليلي في الحسين للسحور في
مقهى نجيب محفوظ أو في بعض
ال �م��راك��ب ال�ع��ائ�م��ة ف��ي ن�ه��ر النيل.
وي� �ق ��ام ال �س �ح��ور ع � ��ادة ب�م�ش��ارك��ة
أع�ض��اء م��ن السفارة الكويتية في
القاهرة».

تقدم في اإلفطار
األكالت الكويتية
المشهورة كالمجبوس
باللحمة أو الفراخ
ً
فضال عن التشريب
واللقيمات بجانب
التمر وهو األساسي
على اإلفطار

ّ
صحتنا

 Xتوابل ةديرجلا
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ُ
االعتدال والتوازن طريقك إلى إفطار صحي
بيروت  -داليا ّ
البحاح
ّ
يحل شهر رمضان المبارك على
الصائمين ّ
فيغير عاداتهم ويكثر
صلواتهم ويحدث تغييرات جذرية في
روتين غذائهم فتظهر التعقيدات
والمشاكل الصحية .الحل األمثل لتفادي
االضطرابات المحتملة في شهر رمضان
يعتمد على وعي الصائمين وااللمام
بالطرائق الصحية األساسية الواجب
اتباعهاّ .
تشدد اختصاصية التغذية
كارال ياردميان على وجوب مراعاة قانون
االعتدال والتوازن خالل شهر رمضان
ّ
وتقدم نصائح مفيدة لصوم ّ
صحي سليم.

م���ا ه���ي ق���واع���د ال���ص���وم ال��ص��ح��ي
وكيف نطبقها؟
ً
ي��ج��ب ال��ت��ح��ض��ي��ر م��س��ب��ق��ا لشهر
رم����ض����ان ك���االم���ت���ن���اع ع����ن ال��ت��دخ��ي��ن
والتخفيف من الحلويات كنوع من
ال��ت��دري��ب قبل ال��ب��دء ب��ال��ص��وم .يجب
ً
أن يكون شهر رمضان صحيا شرط
اعتماد قاعدة التوازن فتضم وجبتي
االف��ط��ار وال��س��ح��ور ال��ف��ئ��ات الخمس
األساسية لغذاء ّ
غني وشامل :الخبز
وال����ح����ب����وب ،ال���ح���ل���ي���ب وم���ش���ت���ق���ات���ه،
ال���ل���ح���وم ،ال���خ���ض���ار وال����ف����واك����ه .ك��م��ا
ي���ن���ب���غ���ي االع�������ت�������دال ف������ي ال����وج����ب����ات
لناحيتي الكم والنوعية واالبتعاد
ق���در االم���ك���ان ع��ن ال���زي���وت االض��اف��ي��ة
وال��م��ق��ال��ي وال��ح��ل��وي��ات واإلك��ث��ار في
ال��م��ق��اب��ل م���ن ش����رب ال���س���وائ���ل وأك���ل
الخضار والفواكه وعدم إغفال الحركة

الرياضية األساسية لمنع التعقيدات
الصحية كزيادة الوزن وارتفاع نسبة
ال��ده��ون والملوحات ونسبة السكر
في الدم.
م��������اذا ي���ن���ب���غ���ي أن ت���ش���م���ل وج���ب���ة
االفطار؟
لتكون أي وجبة سليمة وصحية
ي���ج���ب أن ت��ش��م��ل ال���ف���ئ���ات ال��غ��ذائ��ي��ة
ًُ
ال��خ��م��س ال���ت���ي ذك���رن���اه���ا س���اب���ق���ا ،ال
سيما وجبة االفطارّ ،
لتزود الصائم
ال��غ��ذاء ال��ك��ام��ل وت��س ّ��د ال��ن��ق��ص ال��ذي
ً
يعانيه خالل فترة الصوم .تضم أوال
النشويات من خبز عادي أو أسمر ثم
الحليب أو كأس لبن ،ثم تأتي اللحوم
واألفضل أن تكون قليلة الدهن أو من
الحبوب كالفول والعدس والحمص
ال���غ���ن���ي���ة ب���ال���ب���روت���ي���ن���ات ف��ال��خ��ض��ار

نصائح
م�����������ن ك����������ت����������اب «ص�����ح�����ت�����ك
ب����ص����ح����ن����ك» الخ���ت���ص���اص���ي���ة
التغذية كارال ياردميان:
• اإلكثار من شرب الماء.
• ت��ن��اول كمية م��ن الخضار
خالل الوجبات ّاما الفواكه
فبعدها.
• تفادي السكر ومصادره من
المشروبات والحلويات.
• ت��ف��ادي ال��م��أك��والت الغنية
بالبهارات.
• ت�����ف�����ادي ال���م���ق���ال���ي وك���ث���رة
الزيوت في الطعام.
• ت��ف��ادي ك��ث��رة ال��م��ش��روب��ات
ال������غ������ن������ي������ة ب�����ال�����ك�����اف�����ي�����ي�����ن
م�����ث�����ل ال�����ق�����ه�����وة وال������ش������اي
والمشروبات الغازية...
• تخفيف تناول النيكوتين
وت��خ��ف��ي��ف ال���ت���دخ���ي���ن ق��ب��ل
أسابيع من بدء الصوم.
• تنظيف األسنان قبل النوم
وب��ع��د ال��س��ح��ور لتخفيف
عوارض تسوس األسنان.
• ممارسة أنواع من الرياضة
ً
الخفيفة يوميا مثل المشي
أو ركوب الدراجة الهوائية...
ذل���������ك ض�������������روري ل���ع���م���ل���ي���ة
الهضم بعد االفطار.

ع���ل���ى أن���واع���ه���ا وال����ف����واك����ه .ل���ك���ن م��ن
المستحسن تناولها بعد ساعة من
ً
االفطار لتسهيل عملية الهضم .أخيرا
تأتي الحلويات ويمكن استبدالها
ب��ال��ف��واك��ه ألن��ه��ا م��ص��در س��ك��ر سريع
ي��زي��د االح���س���اس ب��ال��ج��وع أو يمكن
تناول الحلويات الخفيفة كالصفوف
وحالوة الجبن.
ماذا عن وجبة السحور؟
وج���ب���ة ال��س��ح��ور ض���روري���ة ألن��ه��ا
ت ّ
������زود ال���ص���ائ���م ال���ط���اق���ة وال���م���خ���زون
ّ
الغذائي الكافي لتحمل نهار طويل
من الصوم .وألن الصوم هذه السنة
ط��وي��ل وم��ت��ع��ب ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��ص��ائ��م أن
ً
ي��ول��ي وج��ب��ة ال��س��ح��ور اه��ت��م��ام��ا وان
ي��ك��ث��ر م���ن ش����رب ال���س���وائ���ل وت���ف���ادي
المأكوالت المالحة والغنية بالسكر
أو ال��ب��ه��ارات ل��ت��ف��ادي ال��ع��ط��ش ال��ذي
س��ي��ع��ان��ي��ه م��ع��ظ��م ال��ص��ائ��م��ي��ن ه��ذه
السنة .تضم هذه الوجبة النشويات
م���ع األل���ب���ان واألج����ب����ان أو ال���ف���ول أو
ال���ب���ي���ض ب����االض����اف����ة ال������ى ك������وب م��ن
الحليب وال��خ��ض��ار وال��ف��واك��ه ،يمكن
ً
أيضا أكل المناقيش (فطائر الزعتر
أو الجبنة) .تجاهل هذه الوجبة يعني
إضعاف المخزون السكري وبالتالي
اض��ع��اف عنصر ال��ن��ش��اط األس��اس��ي
ّ
لتحمل يوم الصوم.
ه��ل يقتصر اإلف��ط��ار ع��ل��ى هاتين
الوجبتين؟

وش���رب ال��س��وائ��ل ب��ك��ث��رة م��ن ثمانية
ً
ال���ى ع��ش��رة أك����واب ي��وم��ي��ا وال��ت��وق��ف
ق������در االم�����ك�����ان ع����ن ش������رب ال���س���وائ���ل
الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي
وال��م��ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة ال��ت��ي تمتص
الماء من الجسم فتؤدي الى العطش
واالم���س���اك .أم���ا ف��ي ح���االت االم��س��اك
الشديد فال بد من استشارة الطبيب
ّ
المسهلة لعملية
واللجوء الى األدوية
الهضم .قد يشكو البعض زيادة الوزن
وارت��ف��اع نسبة ال��ده��ون والملوحات
والسكر في ال��دم اذا لم يبتعدوا عن
الزيوت والحلويات الدسمة والمقالي.
كما تزداد نسبة الحموضة في المعدة
واالح�����س�����اس ب���ال���ق���رح���ة ال���ت���ي ي��ج��ب
التغلب عليها باالكثار من المصادر
الغنية باأللياف.
ً
ه����ل ي��ش��ك��ل ال����ص����وم ض�������ررا ع��ل��ى
المصابين بمرض السكري؟
على المصابين ب��داء السكري أو
ال��ذي��ن يعانون مشاكل ف��ي القلب أو
المرأة الحامل استشارة الطبيب قبل
البدء بالصوم لتنسيق تناول األدوية
مع توقيت الوجبات الغذائية .وألن
الصوم طويل هذه السنة يفضل أال
يصوموا الشهر ّكله ،على أن ّ
يعوضوا
األيام الذي أفطروها بعد رمضان.
ه��ل يمكن للراغبين ف��ي تخفيف
وزنهم خسارة بعض الكيلوغرامات
في شهر رمضان؟

ً
صحيا ان ّ
يقسم االفطار
المفضل
ث��ل�اث وج����ب����ات ،األول������ى ب��ع��د ح��ل��ول
وقت االفطار وتتضمن وجبة خفيفة
تقتصر على  3حبات بلح وكوب من
العصير الطازج وصحن شوربا ،ثم
ً
بعد ساعتين تقريبا ي��ب��دأ الصائم
ب��وج��ب��ة ال��ع��ش��اء ال��ت��ي تشمل سلطة
الخضار الطازجة والطبق الرئيسي،
ً
وأخيرا وجبة السحور.

ّ
م���ن ال��س��ه��ل ع��ل��ى م��ت��ب��ع��ي حمية
غ��ذائ��ي��ة تخفيف وزن��ه��م خ�ل�ال ه��ذه
ً
ال��ف��ت��رة ،ع��ل��م��ا أن عملية ال��ه��ض��م قد
يتخللها بعض التعقيدات .لكن يمكن
خسارة ثالثة كيلوغرامات إلى أربعة.
السبب كمية الوجبات القليلة مقارنة
م��ع وج��ب��ات ي���وم ع���ادي ول���و اتبعت
يمكن خسارة
الحمية بشكل صحيح
ّ
الوزن بشكل صحي غير مضر.

م�����ا ال���م���ش���اك���ل ال���ص���ح���ي���ة األك���ث���ر
ً
شيوعا في شهر رمضان؟

ّ
أي ح��م��ي��ة ي��م��ك��ن ات��ب��اع��ه��ا أث��ن��اء
وجبة االفطار؟

ي����ع����ان����ي ال����ص����ائ����م����ون ت���ع���ق���ي���دات
صحية كثيرة ان لم يتقيدوا بالنظام
الصحي السليم ال��ذي ذكرناه ،منها
حاالت اإلمساك التي تكثر خالل شهر
الصوم .الطريقة المثلى لتفادي هذه
المشكلة هي في ال��ت��وازن واالع��ت��دال

ً
ابدأوا أوال بشرب السوائل ،ال سيما
الماء ،ثم شوربة الخضار أو الدجاج،
بعدها ت��أ ت��ي السلطة أو التبولة أو
ال���ف���ت���وش ث����م ال���ط���ب���ق ال���رئ���ي���س���ي م��ن
اللحوم أو السمك أو ال��دج��اج .يجب
أن تكون نسبة النشويات خفيفة ما

كارال يارديميان

ّ
يعني تناول الرز أو البطاطا أو الخبز
بكميات قليلة .ب��ع��د وج��ب��ة االف��ط��ار
يمكن تناول حبتين من الفواكه كما
يمكن شرب المياه الغازية الخالية من
السعرات الحرارية وقطعة صغيرة من
الحلويات الخفيفة .أما وجبة السحور
فيجب ان تكون غنية باأللياف لتدفع
ال��ج��وع ع��ن ال��ص��ائ��م وت��ح��ت��وي على
الخبز األس��م��ر واألج��ب��ان أو األل��ب��ان
أو ال��ب��ي��ض وال��ف��واك��ه ب��اإلض��اف��ة ال��ى
الماء.
ّ
كيف نحضر وجبة صحية؟

وال���م���ل���ح وال�����م�����واد ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��س��ك��ر
ّ
السريع  High Glycemic Indexكالرز
ّ
واستبدالها بالبرغل أو الرز البسمتي
أو ال���م���ع���ك���رون���ة .ي��ن��ص��ح ب��ال��ت��رك��ي��ز
على الخضار والفواكه واإلكثار من
ال���س���وائ���ل ،ال س��ي��م��ا ف���ي ه���ذه السنة
ال��ح ّ
��ارة .يمكن االعتماد على حبوب
ّ
الفيتامين  Multivitaminلمد الصائم
بالطاقة وا ل��ن��ش��اط وللتعويض عن
النقص المحتمل ف��ي الفيتامينات
ع��ل��ى أن ت��ؤخ��ذ ح��ب��ة م��ن��ه م���ع ال��م��اء
على السحور.

وجبة السحور
ضرورية
ألنها ّ
تزود
الصائم الطاقة
والمخزون
الغذائي الكافي
ّ
لتحمل نهار
طويل من
الصوم

يجب أن تحوي الوجبة على األقل
ً
ثالثا ّمن الفئات الخمس األساسية.
وي����ف����ض����ل االب����ت����ع����اد ع����ن ال����ب����ه����ارات

الفواكه والخضار ...بستان فوائد
تزخر موائد اإلفطار والسحور في
رمضان بأطباق كثيرة وال تكاد تخلو
مائدة من الفواكه الطبيعية كالتفاح
والبرتقال والموز ،ومن أنواع السلطات
المختلفة التي تحتوي على الخضار
المفيدة كالخس والخيار والبقدونس
والنعناع والبندورة والتي ال تكتمل
ّ
فائدتها إال بإضافة القليل من زيت
الزيتون.

ن���ظ���رة س��ري��ع��ة ع��ل��ى ف���وائ���د بعض
الخضر والفواكه لتنتقوا ما يفيدكم.
االناناس

الفاكهة

ت���ح���ت���وي ع���ل���ى ك���م���ي���ات ك���ب���ي���رة م��ن
ال���س���ك���ر .غ���ن���ي���ة ج������دا ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
والخمائر المساعدة على الهضم%70 .
م���ن وزن���ه���ا م���اء و  % 20س���ك���ر .فيها
م��ادة تسمى البروميلين ،تساعد في
هضم اثقل االغذية على المعدةّ ،
غنية
باألمالح المعدنية المفيدة مثل اليود
وال��ف��وس��ف��ور .ممنوعة ع��ن المصابين
بمرض السكر .تفيد ف��ي ادرار البول
وم��ك��اف��ح��ة ال���س���م���وم ف���ي ال������دم .م��ف��ي��دة
للطاقة الجنسية.
البرتقال
 % 80م���ن وزن�����ه م����اء ون���ح���و % 2
د ه�������ون و % 10ا ل����ي����اف و % 5م����واد
م����ع����دن����ي����ة واح��������م��������اض ون������ح������و % 3
س����ك����ري����ات وف����ي����ت����ام����ي����ن����ات .ي���ح���ت���وي
ع���ل���ى ام���ل��اح م��ع��دن��ي��ة م���ث���ل ال��ك��ب��ري��ت
وال��ف��وس��ف��ور وال��ك��ال��س��ي��وم وال��ن��ح��اس
و ف����ي����ت����ا م����ي����ن  Cو ف����ي����ت����ا م����ي����ن����ي و.B2
يساعد على تثبيت الكلس في العظام.
م��ق��اوم ألم����راض ال��ب��رد وي��س��اع��د على
حماية االس��ن��ان م��ن التسوس .ينشط
الدورة الدموية ويقوي الكبد .ال ينصح
ب��ش��رب ع��ص��ي��ر ال��ب��رت��ق��ال للمصابين

سلطة الخضار بالمايونيز
المقادير
  2حبة بطاطس نصف كوب بسلة نصف كوب فاصوليا خضراء 2جزرة مبروشة  1بصلة مقطعة جوانح  2فص ثوم مفروم  2حبة فلفل روم���ي ش��رائ��ح أوفليفله
  2ليمون نصف كوب زيت  2م/ك خل ملح /فلفل اسود 1م/ص زعتر 1م/ص كمون أو سنوت -نصف كوب مايونيز

الطريقة
 ن��س��ل��ق ال���خ���ض���ار(ال���ب���ط���اط���س-البسلة-الفاصوليا).
ً
 نخلط مقادير الخضار معا. ن���ض���ي���ف م���ل���ع���ق���ت���ي ل���ب���ن ع��ل��ىال��م��اي��ون��ي��ز ث���م ن��ض��ع��ه��ا على
الخضار ونقلبها.
 نضع الثوم مع الخل +الليمون +ال���م���ل���ح  +ال���ف���ل���ف���ل األس��������ود +
ال���ك���م���ون  +ال���زع���ت���ر ف���ي وع���اء
م��غ��ل��ق .ن��خ��ل��ط ال��م��ك��ون��ات ثم
نضيفها الى السلطة.

بقرحة المعدة واالثني عشر.
التفاح
 % 85م��ن وزن��ه��ا م��اء % 12 ،سكر.
ف���ي���ه���ا  90وح���������دة م�����ن ف���ي���ت���ام���ي���ن ،A
 40و ح��������������دة م���������ن ف�����ي�����ت�����ا م�����ي�����ن ،B1
 20و ح������������������دة م�����������ن ف������ي������ت������ا م������ي������ن ،C
 4غ���رام���ات م���ن االل���ي���اف وال��ك��ث��ي��ر من
االم��ل�اح ال��م��ع��دن��ي��ة م��ث��ل ال��ب��وت��اس��ي��وم
وال��ك��ال��س��ي��وم وال��ف��وس��ف��ور وال��ح��دي��د.
تتميز ب��م��ادة تسمى (ال��ب��ك��ت��ي��ن) التي
تساعد على التخلص من الحموضة
وال����غ����ازات ب��ال��م��ع��دة .ت��ح��د م���ن زي����ادة
الكوليسترول في الدم وتوقف ارتفاعه
كما تساعد على ا س��ت��ق��رار السكر في
الدم .تعالج اإلمساك واإلسهال .تساعد
ع���ل���ى ت��ف��ت��ي��ت ح���ص���ى ال�����م�����رارة .ي��ؤك��ل
تفاحتين في اليوم للوقاية من اإلصابة
ّ
بتصلب الشرايين .من فوائده أنه يزيل
حمض البول وينشط الكبد ويهدىء
السعال ويزيل الشعور بالتعب.
المشمش
ت��ح��ت��وي ك���ل م���ائ���ة غ�����رام م��ن��ه على
أم����ل���اح م���ع���دن���ي���ة ،خ����اص����ة ال���ف���س���ف���ور
وال��ح��دي��د والكالسيوم والبوتاسيوم
وع������دد وف���ي���ر م����ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م��ث��ل
ف��ي��ت��ام��ي��ن  Aوف��ي��ت��ام��ي��ن  Bوفيتامين
 .Cو  13غ�������رام م�����ن ا ل����س����ك����ر 1 ،غ�����رام
بروتين 30 ،مليغرام ده���ون 20 ،غ��رام
كالسيوم 20 ،مليغرام حديد والياف.
يساعد في صنع كريات الدم الحمراء
ّ
ويقوي البصر ويزيد من قوة الجسم
ال��دف��اع��ي��ة ل�ل�ام���راض .م��ف��ي��د ف���ي ح��ال��ة
ف��ق��ر ال�����دم ول���وظ���ائ���ف ال��ك��ب��د وال��ش��ع��ر
واألعصاب .نافع للمصابين بالدم في
البول ومفتت لحصى الكلى والمثانة.
يساعد ف��ي تكوين العظام واالغشية
ال����م����خ����اط����ي����ة .ي���ن���ص���ح ع��������دم ت���ن���اول���ه
لالشخاص المصابين بعسر الهضم
او المصابين بااللتهابات الحادة في
األمعاء والمعدة ال تشربوا الماء البارد
بعد اكله.
العنب
 % 95م����ن وزن������ه م������اء 7 ،غ���رام���ات
غ����ل����وك����وز 1 ،غ�������رام ده��������ون 16 ،غ����رام
ك��رب��وه��ي��درات ون��ص��ف غ����رام ب��روت��ي��ن
وعشرين مليغرام فيتامين  .Cافضل
ان��واع��ه الكبير الحجم وأبيض اللون.
ً
يعتبر منشطا للعضالت واالعصاب

ً
ً
ومجددا للخاليا وط��اردا للسموم من
ّ
ّ
البدن .مطهر ومدر للبول ومفيد للذين
ي��ع��ان��ون ضعف ال��ع��ظ��ام واض��ط��راب��ات
ال������دم وداء ال���ن���ق���رس وأم��������راض ال���رئ���ة
وال��م��ص��اب��ي��ن ب���ال���روم���ات���ي���زم .ي��س��اع��د
في اختزان المواد اآلزوتية والدهنية
في الجسم فتزداد مناعتة ومقاومتة
لالمراض والتعب .يجب غسل العنب
ً
ج��ي��دا ق��ب��ل األك����ل الزال����ة م����ادة سلفات
النحاس التي ترش عليه.
الموز
ت������ح������ت������وي ك���������ل م������ئ������ة غ��������������رام م���ن���ه
ع�����ل�����ى  % 70م���������اء و  % 25ن����ش����اء
و 60م����ل����ي����غ����رام ح�����دي�����د وك���ال���س���ي���وم
وب����وت����اس����ي����وم وف���ي���ت���ام���ي���ن  Cو .B2
غني باأللياف التي تحمي الجسم من
االصابة ب��االورام السرطانية .يساعد
على اف��راز الملح لتوافر البوتاسيوم
فيه .عصير الموز مع الحليب يساعد
ف����ي ت���ه���دئ���ة ق����رح����ة ال���م���ع���دة وي��ع��ت��ب��ر
الكالسيوم الموجود في الموز أجود
منه في الجبن والحليب .يحتوي قشر
الموز على مادة اليسراتونين وهي من
مكونات ال��دم��اغ وتساعد على تهدئة
االع��ص��اب والشعور ب��االرت��ي��اح .يمنع
ت��ن��اول��ه ل��ل��م��ص��اب��ي��ن ب��م��رض ال��س��ك��ري
وامراض الكبد.
البطيخ
 % 90م���ن وزن�����ة م�����اء 10 ،غ���رام���ات
سكر ،نصف غرام بروتين 7 ،مليغرام
ده��ون 9 ،مليغرام كالسيوم  .يحتوي
على فيتامين A,C .غ��ن ّ��ي بالحديد و
المغنيسيوم والفوسفور والصوديوم
وال����ب����وت����اس����ي����وم .م���ف���ي���د ل��ل��م��ص��اب��ي��ن
ب��ال��روم��ات��ي��زم وع��ل�اج ف��اع��ل ل�لإم��س��اك
الحتوائه على كمية كبيرة من االلياف.
بذور البطيخ ذات قيمة غذائية عالية
الح���ت���وائ���ه���ا ع���ل���ى  % 42م����ن وزن���ه���ا
بروتين ونحو  % 15سكر ونشاء و27
 %زالل��ي��ات .ينصح ب��ع��دم االك��ث��ار من
اكله للمصابين بمرض السكري.
الخضار

الطماطم
 غ���ن���ي���ة ب���ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات واألم����ل����احالمعدنية.
 ت���ف���ي���د ف����ي ع���ل��اج أم��������راض ال���ن���ق���رسّ
المعوية.
والتعفنات
 تقاوم عسر الهضم وحموضة المعدةالزائدة.

ُ
 تكافح اإلمساك.ُ
 عصير الطماطم يساعد على هضماألطعمة النشوية واللحوم.
ُ
ّ
وحصيات
 ت��ق��اوم التهاب المفاصلالكلى وحصيات ّ المثانة.
ُ
 تفيد ف��ي ع�لاج ت��ق��رن الجلد ( تراكمّ
ط��ب��ق��ات ال��ج��ل��د ال��س��ط��ح��ي��ة بعضها
فوق بعض).
 ت�����ن�����اول ال����ح����س����اء ال����م����ص����ن����وع م��نالطماطم ُيفيد مرضى القلب وارتفاع
الضغط.
 سهل االم��ت��ص��اص وت��ع ّ��دل ُحموضةّ
الدم
ّ
 ُي���م���ك���ن ت����ن����اول ال���ط���م���اط���م ن���ي���ئ���ة أومطبوخة أو على شكل عصير.
البصل
ّ
 غ�����ن�����ي ب���ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات واألم����ل����احالمعدنية.
 قاتل للجراثيم وخاصة التي تستوطنالفم واألمعاء.
 ُي��س��اع��د ع��ل��ى ت��ح��دي��د ن��س��ب��ة السكرفي ّ
الدم.
ُ
 ف��ات��ح للشهية وي��ك��اف��ح االل��ت��ه��اب��اتالهضمية.
ُ َ
نشط عمل القلب والدورة ّ
الدموية.
يّ
 ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����واد ت���ق���وي ال��ج��ه��ازالعصبي.
ّ
��ول وال��ص��ف��راء وي��س��اع��د في
 م���در ل��ل��ب ّحاالت تشمع الكبد.
 ُيساعد على خفض الضغط المرتفعوخفض الكوليسترول.
 ُيفيد في ع�لاج السعال وااللتهاباتّ
الصدرية.
 ُي���س���اع���د ف����ي ط�����رد ال��ب��ل��غ��م وح�����االتّ
التسمم الدموي.
القرنبيط
ّ
ّ
المعدنية
 غني بالفيتامينات واألمالحمثل البوتاسيوم والكروم.
 ي���س���اع���د ف����ي ت��خ��ل��ي��ص ال���ج���س���م م��نّ
السموم.
ّ
شبكية
 ي��س��اع��د ف��ي تقليل ان��ف��ص��امالعين.
 ي���ع���م���ل ع����ل����ى خ����ف����ض ض����غ����ط ال ّ�������دم
المرتفع.
ّ
5ـ ي��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��ق��رار ن��س��ب��ة ال��س��ك��ر
في ّ
الدم.
ّ
ّ
 يقلل من اإلصابة باألزمات القلبية. ي�����ف�����ي�����د ف���������ي خ������ف������ض م�����س�����ت�����وي�����اتالكوليسترول في ّ
الدم.
ُ -يعتقد انه يقاوم أمراض السرطان.

الثوم
ّ
ّ
المعدنية
 غني بالفيتامينات واألمالحمثل الفوسفور والكالسيوم.
 ي��ع��م��ل ك��م��ض��اد ح��ي��وي ف���ي م��واج��ه��ةالمرض.
ّ
 يكافح أمراض القلب ويخفض الضغطالمرتفع.
ّ
 يعزز جهاز المناعة في الجسم. يعمل على تقليل نسبة الكولسترولفي ّ
الدم.
 يساعد في عالج أمراض الروماتيزم. ي��س��اع��د ف��ي ع�ل�اج آف���ات ال��ب��ش��رة مثلالدمامل والجروح.
 ي���ق���اوم ال ُ���س���ع���ال وي��ع��م��ل ع��ل��ى ع�لاجّ
التنفسي.
أمراض الجهاز
ّ
ُ
 فاتح للشهية ويكافح التخمة. ط��ارد للديدان التي تستوطن أمعاءاإلنسان.
الخس
ً
 غ��ن ّ��ي ج���دا بحمض ال��ف��ول��ي��ك المفيدللنساء الحوامل.
 غ���ن ّ���ي ب���األل���ي���اف ال���غ���ذائ ّ���ي���ة ال��م��ف��ي��دةلألمعاء.

ّ
 يعمل كمهدئ ومسكن لأللم. يقاوم العطش ُوالسعال الجاف.
ّ
 ّويهدىء األعصاب.
مدر للبول
 يقي الجسم من سرطان القولون. ّغني بالفيتامينات وخاصة فيتامين
 Aوفيتامين  Cالمضاد لألكسدة.
 ُيصنع من ورقه شراب خاص بأمراضاألطفال وخاصة أمراض الصدر.
الملوخية
ّ
 تصنف من األغ��ذي��ة المفيدة السهلةالهضم.
 ّغنية باألمالح المعدنية مثل الحديد
والفسفور.
 ت�������ح�������ت�������وي ع�������ل�������ى ال������ب������روت������ي������ن������اتوال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات م���ث���ل ف��ي��ت��ام��ي��ن A
وفيتامين .C
 ّغنية باأللياف الغذائية التي تساعد
في مكافحة اإلمساك.
 تحتوي على م ّ���ادة غذائية تفيد في
تلطيف األغشية المعوية .
 تحتوي على مواد تساعد في وقايةاألمعاء من االلتهابات.
 زي��ت ب��ذور الملوخية يفيد في عالجّ
الجلدية.
بعض األمراض

ّ
 يمكن طهو الملوخية خضراء أو جافةوإذا أض���ي���ف إل��ي��ه��ا ال��ل��ح��م تصبح
وجبة غذائية كاملة.
الفول
ّ
 غ��ن��ي ب��ال��ب��روت��ي��ن��ات وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��اتواألم���ل���اح ال��م��ع��دن��ي��ة م��ث��ل ال��ح��دي��د
والفسفور.
ّ
 ي����ق����اوم ال����ت����وت����ر واإلج������ه������اد ال���ل���ذي���نيصيبان الجسم.
ّ
ّ
 ي��ع��ت��ق��د ان�����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��اتّ
ّ
ك���ي���م���اوي���ة م���ع���ق���دة ت����ق����اوم أم�����راض
السرطان التي تصيب الفم.
 مفيد للقلب من حيث زيادته مستوىالجيد في ّ
الكوليسترول ّ
الدم .
 يعمل على خفض ضغط ال ّ���دم لدىالنساء في مرحلة ّسن اليأس.
ّ
ّ
 يحافظ على مستوى السكر في الدم. يحتوي على مواد ّتقوي مناعة الجسم
ّ
ضد األمراض المختلفة.
 قشور ال��ف��ول تكافح ح��االت االمساكالتي تكثر في شهر رمضان.
 ت��ن��اول ال��ف��ول م��ع الطماطم والبصلوال��زي��ت وال��خ��ب��ز تجعل م��ن��ه وجبة
غذائية كاملة.

ّ
صحتنا
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لك
ِ

اإللتهابات البولية من ألف إلى ياء
ء
تقلب االلتهابات البولية المؤلمة حياتنا
ً
جحيما .لكن التهابات المثانة ليست
مميتة .ثمة عالجات فاعلة وينبغي
ً
اعتماد بعض الممارسات البسيطة يوميا
للتخلص منها.

نشعر في البداية بانزعاج بسيط
على مستوى «المبال» وه��ي القناة
الصغيرة التي يخرج منها البول.
لكن سرعان ما يتحول هذا االنزعاج
إلى شعور حقيقي بالحريق ال سيما
عند التبول فنشعر برغبة في التبول
ع���دة م����رات ف���ي ال��س��اع��ة م���ع أل���م في
ً
المعدة .قد نرى أحيانا بعض آثار
الدم في البول .تلك عوارض التهاب
غشاء المثانة .إليك بعض النصائح
التي برهنت عن فاعلية حقيقية.
التطبيب الذاتي

إن عدم االغتسال بشكل
كاف أو فرط االغتسال
مع استخدام مواد غير
مناسبة يساهمان في
نشر الجراثيم

ً
أح��ي��ان��ا ت��ه��دأ ال��ت��ه��اب��ات المثانة
ا ل��ت��ي ل��م تتم معالجتها بمضادات
ح��ي��وي��ة م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف��س��ه��ا ،خ��اص��ة
إن تم استخدام العالجات بالنبات
ك����ورق ال��ق��م��ام آس���ي وال���زي���زف���ون أو
حتى عنب الدب .ينبغي تجنب هذه
ال��م��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي ت���ب���اع ب�ل�ا وص��ف��ة
طبية ،إذ تسكن ال��ع��وارض من دون
معالجة االل��ت��ه��اب ال���ذي ي��ع��ود إل��ى
الظهور مجددا في غضون أيام.
المضادات الحيوية
ف�����ور ظ���ه���ور ال�����ع�����وارض اش���رب���ي
الكثير من الماء إلضعاف الجراثيم.
ً
تناولي مضادا لاللتهابات من أجل
ت��س��ك��ي��ن األل����م واس��ت��ش��ي��ري طبيبك

ً
ال��ذي سيجري لك تحليال .لو تبين
أن ال��ف��ح��ص إي���ج���اب���ي س��ي��ص��ف لك
ً
ً
م����ض����ادا ح���ي���وي���ا ع���ل���ى ال����ف����ور .ه���ذا
العالج الذي قد يمتد ثالثة أيام فاعل
ً
جدا .يفترض اختفاء العوارض في
غضون أربع وعشرين ساعة.
التحليل
إن ك��ن��ت ت��ع��ان��ي��ن ب��ش��ك��ل م��ت��ك��رر
من التهابات بولية يطلب الطبيب
منك إجراء تحليل بول .بعد دخولك
ً
الحمام صباحا تجمع كمية البول
ً
ف���ي ق������ارورة إذ ي��ك��ون م���رك���زا أك��ث��ر.
بانتظار النتائج ،يصف لك الطبيب
ً
ً
مضادا حيويا لمحاربة البكتيريا
ً
ً
األكثر شيوعا في األمعاء .غالبا ما
ً
يصف العالج وفقا للنتائج.
التوت البري األحمر
ُيجمع معظم األطباء اليوم على
ف����وائ����د ه������ذه ال���ح���ب���ي���ب���ات ال���ح���م���راء
الصغيرة في الوقاية من التهابات
ال��ب��ول .ل��ذا ال ي��ت��رددون ف��ي وصفها
ل��م��رض��اه��م ،إم���ا ع��ل��ى ش��ك��ل عصير
أو حبوب تباع في الصيدليات .في
ال��واق��ع يمنع ال��دب��اغ ال���ذي يحتويه
التوت البري التصاق الجراثيم على
غ��ش��اء المثانة م��ا يسهل التخلص
منها.

المضاعفات
م����ن أخ���ط���ر ال���م���ض���اع���ف���ات ال��ت��ي
يمكن أن تحصل نتيجة التهابات
البول التهاب الكلى وحويضتها.
يصيب االلتهاب الجزء األعلى من
الجهاز البولي أي المبال والكلية
ويتسبب بحرارة مرتفعة تتخطى
ً
 39درجة مئوية وآالما قوية أسفل
ً
الظهر .لذا استشيري الطبيب فورا
ألن ال���ت���ه���اب ال��ك��ل��ي��ة وح��وي��ض��ت��ه��ا
يمكن أن يؤدي إلى تعفن ال��دم ،أي
تلوث الدم بالجراثيم وإحداث ضرر
في الكلية.

المراقبة
ع���ل���ى ال���ن���س���اء م���راق���ب���ة ب��ع��ض
الفترات في حياتهن عن كثب ،ال
سيما ع��ن��دم��ا ي��ت ّ
��زوج��ن ويحملن
ف��ح��ي��ن��ه��ا ي���ت���اث���ر ال���ج���ه���از ال��ب��ول��ي
ف��ي��ؤدي إل��ى ت��راج��ع ع��ام ف��ي وظيفة
جهاز المناعة من ناحية وإلى تمدد
المبال والقناة الصغيرة التي يخرج
بواسطتها البول من ناحية
ث�����ان�����ي�����ة .ب����م����ا أن ه����ذه
ال��ق��ن��اة م��ن��ف��ذة فهي
ت��س��م��ح ب���وص���ول
ال���ج���راث���ي���م

الهورمونات
إن كان النقص في الهورمونات
يتسبب ب��ان��خ��ف��اض ف��ي اإلف����رازات
ال��م��ه��ب��ل��ي��ة ف���ه���و ي��ص��ي��ب ال��م��ث��ان��ة
وال���ث���ق���ب ال������ذي ي���خ���رج ال����ب����ول م��ن
ً
خالله .نتيجة لذلك يصبح صعبا
ً
ال��ت��ب��ول وغ��ال��ب��ا م���ا ي��ك��ون ال��ت��ب��ول
ب��ك��م��ي��ات ص��غ��ي��رة .ق���د ت��ش��ي��ر ه��ذه
العوارض إلى التهابات في البول،
إال أن الحال ليست كذلك .ال ضرورة
التباع عالج بالمضادات الحيوية.
ال ت���ت���رددي ف���ي اس��ت��ش��ارة طبيبك
ً
الذي يقدم لك حلوال أخرى تريحك
من االنزعاج.

النظام الغذائي
ّ
يبدو أن بعض األطعمة يتسبب بالتهابات بولية لكن ذلك لم يثبت على اإلط�لاق .ما عليك إال تجنب
األطعمة التي ال تالئمك .من أكثر األطعمة المتسببة بااللتهابات :ال��ش��اي ،القهوة ،ال��ب��ه��ارات ،الهليون
والرشادُ .ينصح بتناول الحمضيات كالحامض والليمون وعصير الكشمش األسود فالحمض الطبيعي
الذي تحتوي عليه يغير درجة الحموضة في البول ما يساعد على إزالة الجراثيم.

االغتسال
إن عدم االغتسال بشكل كاف أو
ف��رط االغتسال مع استخدام مواد
غ��ي��ر م��ن��اس��ب��ة ي��س��اه��م��ان ف��ي نشر
ً
الجراثيم .لذا يكفي االغتسال يوميا
بصابون بدرجة حموضة مكيفة.
يجب عدم استخدام القفازات ويجب
التنظيف من األمام إلى الوراء كي
ال تنتقل الجراثيم من الشرج إلى
المبال.
الضغط النفسي
ًّ
ً
متسببا
ق��د يشكل القلق ع��ام�لا
ب���ال���ت���ه���اب���ات ال����ب����ول إذ م����ن ش��أن��ه
خ���ف���ض ال���م���ن���اع���ة ال���م���وض���ع���ي���ة .إن
ك���ان���ت ه�����ذه ح���ال���ت���ك ف���ال���ج���أي إل���ى
ال��ع�لاج��ات ال��ت��ج��ان��س��ي��ة أو ال��وخ��ز
ب������اإلب������ر ،أو إخ����ض����ع����ي ل��ج��ل��س��ات
التنويم المغناطيسي واالسترخاء،
أو قومي بتمارين رياضية .يحسن
ذلك حالتك.

بسهولة إل��ى ال��م��ث��ان��ة .ف��ي المقابل
وت���ح���ت ت��أث��ي��ر وزن ال��ج��ن��ي��ن تفقد
ال���م���ث���ان���ة ق����درت����ه����ا ع���ل���ى ال��ت��ق��ل��ص
ف���ي���س���ت���ق���ر ال�����ب�����ول ف���ي���ه���ا وت��ن��ت��ش��ر
الجراثيم.

الشرب
ًّ
يوميا كلما شربنا
من الضروري شرب كميات إضافية من الماء ،أي ما ال يقل عن ليتر ونصف ليتر
ّ
تبولنا وبالتالي قل عدد الجراثيم التي تتجمع في المثانة.

التوقف عن التبول
تتمثل ه���ذه ال��وس��ي��ل��ة ال��ت��ي ك��ان
ً
ي��ن��ص��ح ب���ه���ا ق���دي���م���ا إل�����ى ال��ت��وق��ف
للحظات ع��ن ق���ذف ال��ب��ول .إال أنها
لم تعد رائجة اليوم ألنها تتسبب
ب���ال���ت���ه���اب���ات ف�����ي ال�����ب�����ول ب��خ��اص��ة
وب����م����ش����اك����ل ف�����ي ال����ج����ه����از ال���ب���ول���ي
بعامة.
دخول الحمام
إن����ه����ا ن��ص��ي��ح��ة ب��س��ي��ط��ة ل��ك��ن��ه��ا
ً
نافعة ج��دا يجب تلقينها للفتيات
ال��ص��غ��ي��رات م��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ��اف��ره��ن

اإلمساك
استقرار البراز على مستوى المستقيم يؤدي إلى انتشار الجراثيم قرب المبال .لذا ينبغي مكافحة
اإلمساك عبر شرب الماء وتناول الكثير من الفواكه والخضار وتناول الوجبات بإنتظام والقيام بتمارين
رياضية.
وهي عدم اإلمساك عن التبول .يجب
ّ
تعليمهن طريقة أخرى :عند المسح
بعد التبول ،تمرر الورقة من األمام
إلى الوراء كي ال تنتقل الجراثيم من
الشرج إلى المبال.
ل��م��اذا تصاب النساء بالتهابات
بولية أكثر من الرجال؟

ّ
يعود ذلك إلى تكوين بنيتهن
فالمسافة الفاصلة بين الجهاز
ال�����ب�����ول�����ي وال�����م�����ه�����ب�����ل وال������ش������رج
ً
ص���غ���ي���رة ج��������دا .ك���م���ا أن ال���م���ب���ال
الذي يسمح بإفراغ البول قصير
ً
جدا ،أي بطول يترواح بين  3و4
س��ن��ت��ي��م��ت��رات ب��ال��م��ق��ارن��ة م���ع 20
ً
سنتيمترا ل��دى الرجال فتتكاثر

ال��ج��راث��ي��م ع��ن ط��ري��ق ال��م��ب��ال ،إذ
ً
تتخذ هذه القناة القصيرة طريقا
لها إلى المثانة.
كما أن ثمة النساء ال يعانين
التهابات بولية إال خالل الدورة.
ذل���ك ي��ع��ود إل���ى ال��ف��وط الصحية
التي تسمح بنشر الجراثيم .لذا
يجب تغييرها بانتظام.

تغذية

الحديد ...مصادره وفوائده
يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى
فقر الدم ويتسبب بالتعب واالصفرار
وصعوبة التركيز .لذا من الضروري أن
يعمد المرء إلى زيادة كمية الحديد في
جسمه شرط عدم اإلفراط في تناول
كمية الحديد التي يحتاج إليها جسمه.
ً
كمعدل عام ،ينبغي تناول  16ميليغراما
ً
ً
يوميا ،و 30ميليغراما للحوامل .رغم أن
الكثير من األطعمة يحتوي على الحديد،
الجسم إال كمية صغيرة
ال يمتص ّ ً
منه %25 :حدا أقصى في حال كانت
المنتجات حيوانية و %5في حال كانت
المنتجات نباتية.

إن األط��ع��م��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على
كمية كبيرة من الحديد هي اللحم
ومنها كبد العجل والكلى والدجاج
وبلح البحر .أم��ا اللحوم البيضاء
وال��س��م��ك فتحتوي ع��ل��ى كمية أق��ل
من الحديد.
الشاي بكميات قليلة
ي���ت���م���ي���ز ال�����ب�����ق�����دون�����س وم���ع���ظ���م
ال�����ح�����ب�����وب وال�����خ�����ض�����ار ك���ال���ع���دس
والفاصولياء وبعض أنواع الفاكهة

المجففة كالمشمش والدراق بكمية
ك��ب��ي��رة م��ن ال��ح��دي��د .أم���ا السبانخ،
ع����ل����ى ع����ك����س م�����ا ي���ع���ت���ق���د ال����ن����اس،
ف��إن��ه��ا ل��ي��س��ت غ��ن��ي��ة ب��ال��ح��دي��د إل��ى
ّ
حد كبير .في المقابل ،ثمة أطعمة
تعيق ام��ت��ص��اص ال��ج��س��م للحديد
وبخاصة القهوة وال��ش��اي ،بسبب
المادة القابضة في أنسجتها .لذا
ينصح باحتسائه بين الوجبات أو
عند تناول الفطور.
ً
إذا تبين أن المرء يعاني نقصا
في الحديد ،يمكنه استشارة طبيب

البرتقال...

ك�����ي ي���ص���ف ل�����ه م���ك���م�ل�ات غ���ذائ���ي���ة
تساعده على سد هذا النقص.
يزيد الفيتامين  Cمن امتصاص
ال��ح��دي��د .عندما ي��ك��ون م��ص��در هذا
ً
الفيتامين نباتيا يساعد الجسم
على امتصاص الحديد أكثر بمرتين
أو ثالث .لذا ينصح االختصاصيون
الناس بتناول أن��واع من الخضار
والفاكهة تحتوي على الفيتامين
 Cخالل كل وجبة.
أثناء الفطور
يمكن للمرء تناول بعض حبوب
الفطار أو كوب من رقائق الذرة مع
كوب من الحليب وشريحة صغيرة
من الخبز الكامل مع العسل.
والغداء
يمكن تناول بعض شرائح الجزر
ال��م��ق��ط��ع ك���ن���وع م���ن ال��م��ق��ب�لات مع
قطعة من اللحم المشوي وكوب من
اللبن أو من الشراب .للتحلية يمكن
تناول قطعتين من الكيوي.
والعشاء
يمكن إع��داد سلطة من الخضار
تحتوي على البقدونس مع القليل
من زيت الزيتون وشريحة صغيرة
من جبنة الغنم وإجاصة.

مأكوالت غنية بالحديد
ً
 كبد الغنم :يحتوي كل  100غرام من لحم الغنم على  10أو  12ميليغراما من الحديد.ً
ًّ
حدا أقصى أسبوعيا إذ تحتوي على دهون
 اللحوم الحمراء :ينصح بتناولها مرتين إلى ثالث مراتً
مشبعة .يحتوي كل  100غراما من اللحوم الحمراء على  3أو  4ميليغرامات من الحديد.
 ينصح بتناول كل الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامين  Cكخيار الشنبر والفريز والفليفلة والقنبيطوالملفوف األحمر واللوبياء والكيوي والليمون والطماطم.

يزيد الفيتامين  Cمن
امتصاص الحديد
وعندما يكون مصدره
ً
نباتيا يساعد الجسم
على امتصاص الحديد
أكثر بمرتين أو ثالث

ّ
يجدد الخاليا ويكافح السرطان
ّ
يؤمن شهر رمضان المبارك راحة نفسية وجسدية إال أنه يجعل الصائم
أكثر عرضة لالضطرابات الصحية التي يجب استدراكها والعمل على الحدّ
ّ
منها قبل أن تتفاقم ّ
وتتحول الى مشاكل معقدة .مواجهة هذه التعقيدات
الصحية ّ
تتم بتحسين النمط الغذائي واإلكثار من الفواكه والخضار لما
تحويه من فوائد ومنها فاكهة البرتقال.
ال���ب���رت���ق���ال ف���اك���ه���ة غ���ن���ي���ة ب���ال���م���اء
المقطر والسكر والفتامين Cواالمالح
ال��ق��ل��وي��ة ال��ت��ي ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ش��ب��اب
ال���خ�ل�اي���ا م����ن خ���ل��ال م���ن���ع األك����س����دة
الحتوائه على مادة BIOFLAVONOID
البيوفالفونويد التي تطهر الجسم
م���ن «ال����ش����وارد ال����ح����رة» ،ل����ذا ينصح
بإطعامه للمرضى .يرضي األذواق
ك��ل��ه��ا ل��غ��ن��اه ب���األل���ي���اف ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة.
م��ذاق��ه شهي وأش��ك��ال��ه م��ت��ع��ددة ،من
ال���س���ك���ري ال����ى ن��ص��ف ال���س���ك���ري ال��ى
الحامض .يحتوي على مواد قلوية
ت��ن��ف��ع ف����ي ح���ال���ة ت���ق���رح ال���م���ع���دة ،إذ
يتحول حامضها الى سكر قلوي عند
ال��ه��ض��م .ش��راب��ه ل��ذي��ذ ج���دا ومنعش
اذا ت��م تناوله ف��ور عصره وبتمهل،
شرط عدم عصر القشرة التي تحتوي
على سموم لقتل الحشرات المؤذية
للثمرة.
يحتوي البرتقال على  % 80من
وزن���ه م���اء ون��ح��و  2%ده���ون ونحو
 % 10ا ل���ي���اف و % 5م����واد معدنية
واح�����م�����اض ون����ح����و  % 3س���ك���ري���ات
وفيتاميناتّ .
غني باألمالح المعدنية
مثل الكبريت والفوسفور والكالسيوم
وال��ن��ح��اس وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  Cو B1و

 .B2يساعدعلى تثبيت ا ل��ك��ل��س في
العظام .يقاوم امراض البرد و يساعد
على حماية االس��ن��ان م��ن التسوس.
ينشط الدورة الدموية ويقوي الكبد.
ال ي��ن��ص��ح ب��ش��رب ع��ص��ي��ر ال��ب��رت��ق��ال
للمصابين بقرحة المعدة واالثني
عشر.
الفوائد
-

-

يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره
نافع.
يزيل الحمى ويساعد على هبوط
درجة الحرارة.
ي��ط��رد ال��ب��ل��غ��م وي��ن��ظ��ف ال��ب��ل��ع��وم
والحنجرة.
ّ
منظف للكلية والمثانة.
ّ
ّ
ملين ومنظف للمعدة واألمعاء.
يساعد على إلتئام الجروح وشفاء
األم���������راض ال���ج���ل���دي���ة وي���ن���ف���ع ف��ي
حاالت ارتفاع ضغط الدم.
ي��ق ّ��وي ال��م��ع��دة واألس���ن���ان وي��زي��ل
بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت
الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من
الجسم.
م����ق ٍّ����و وم�����ش ٍّ�����ه خ���ص���وص���ا ل��ل��ذي��ن

أظهرت دراسة أميركية جديدة ان عدم الحصول على كميات كافية
من فيتامين ( سي ) من الغذاء يزيد خطر االصابة بالسكتة الدماغية،
خاصة بين الرجال المصابين بإرتفاع ضغط ال��دم أو الذين يعانون
ً
ال��ب��دان��ة  .وج��د العلماء ف��ي دراس��ت��ه��م التي شملت ألفين و 419رج�لا
ان خطر االصابة بالسكتة الدماغية يزداد إلى اكثر من الضعف لدى
االشخاص الذين تنخفض عندهم مستويات فيتامين  Cواكتشفوا ان
ً
شرب كوبين من عصير البرتقال يوميا لمدة ستة أسابيع يساعد على

-

يشكون فقر الدم.
ي���ق ّ���وي األع���ص���اب وال��ق��ل��ب .م��ن ّ��وم
ومهدئ ومريح للدماغ.
ي��ق��وي ال��ع��ظ��ام واألظ��اف��ر والشعر
واألس��������ن��������ان وي����ق����ل����ل م������ن ن��س��ب��ة
الدهون(الكوليسترول).
ينظم عملية الجهاز التنفسي.
مضاد ضد السعال واألنفلونزا.
يساعد على طرد الغازات.
ي��ن��ظ��م ع��م��ل ال��ع��ض�لات وال���ع���روق
ويزيد الكالسيوم.
يقلل من األورام الرحم والمبيض

-

والمجاري البولية والبروستات.
م���ف���ي���د إلزا ل����������ة أورام ا ل���م���ف���ا ص���ل
ّ
وال��ن��ق��رس وال��روم��ات��ي��زم وتصلب
الشرايين.
ي��س��اع��د ع��ل��ى إزال�����ة آث����ار التسمم
ن����ت����ي����ج����ة إس�����ت�����ع�����م�����ال األدوي�������������ة
الكيمياوية.
ي����������ق ّ
����������وي ال��������ج��������ه��������از ال����ع����ص����ب����ي
والهضمي.
ي����م����ن����ع ال����ك����ث����ي����ر م�������ن األم�����������راض
السرطانية.
نافع ضد الزكام واألنفلونزا.

خفض ضغط الدم االنقباضي بنحو  10ميلليمترات زئبق.
أظ��ه��رت ال��دراس��ات ان للمواد الكربوهيدراتية ف��ي قشور البرتقال
ً
تأثيرات صحية عظيمة .فمركب « البكتين} مثال غير القابل للهضم ذو
خصائص حيوية مميزة ويشجع نمو البكتيريا المفيدة في األمعاء
الغليظة ال��ت��ي تمنع ب��دوره��ا اإلص��اب��ات اإلنتانية وال��م��ع��وي��ة .أثبتت
ً
الدراسة أن تناول الحمضيات يوميا يساهم في مكافحة سرطان الفم
والحنجرة باإلضافة إلى سرطان المعدة.
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منة فضالي:

			 ذكرياتي مضحكة مع المعكرونة
اخ �ت �ب ��رت ال �ف �ن��ان��ة ال �ش��اب��ة
م � �ن� ��ة ف � �ض� ��ا ل� ��ي اول م ��و ق ��ف
ك ��وم� �ي ��دي ف� ��ي ال �م �ط �ب��خ ي ��وم
كانت في الخامسة عشرة حين
طلبت ال�ي�ه��ا وال��دت�ه��ا تقليب
ال�م�ع�ك��رون��ة ع�ل��ى ال �ن��ار حتى
ّ
الهاتفية.
انتهائها من المكالمة
وإذ أن �ه��ت األم م�ك��ال�م�ت�ه��ا لم
تجد الحلة على ال�ن��ار ب��ل في
ص�ن��دوق ال�ق�م��ام��ة .لما سألت
ابنتها عن سبب قيامها بذلك
قالت منة« :تخيلت أنه مكانها
الطبيعي إذ وجدت المعكرونة
ً
ج��اف��ة وي��اب �س��ة ت� �م ��ام ��ا!» .أم��ا
ن �ص �ي �ح��ة م� �ن ��ة ال��رم �ض��ان �ي��ة
ف�ه��ي أن ال�ص��ائ��م ي�ح�ت��اج إل��ى
تعويض م��ا ف�ق��ده جسمه من
سوائل باإلكثار من شرب الماء
ب�ع��د اإلف �ط��ار ب�م�ع� ّ�دل ليترين
ك��ل ليلة للحفاظ ع�ل��ى صحة
ً
ال �ج �س��م وت � �ح� ��دي� ��دا ال � �ت� ��وازن
المائي الملحي ألعضائه.

ّ
حمام محشي بالرز ( 4أشخاص)
املقادير
حمام
ملح  /بهارأسود
ّ
رز مصري
زبدة
بصل مفروم
		
مكعب ماجي
كبد وقوانص الحمام

سلطة الفاصوليا والبطاطا

(لشخص واحد)
املقادير

  

بندورة مقطعة
بطاطا مقطعة ومسلوقة
فاصوليا مسلوقة
جرجير مقطع
بصل مقطع شرائح رفيعة
		
خل
		
ملح
خردل

عدد 1
عدد2
كوب
ربع كوب
عدد 1
ربع كوب
بحسب الرغبة
ملعقة طعام

التحضير

عدد 4
بحسب الرغبة
كوبان
ملعقتا طعام
عدد 1
عدد2
بحسب الرغبة

 .1ضعي الزبدة في مقالة على نار متوسطة واتركيها لثالث
دقائق أو حتى تذوب.
 .2أض�ي�ف��ي ال�ب�ص��ل ال �م �ف��روم وال �ب �ه��ار وال �ك �ب��د وال �ق��وان��ص
ً
المقطعة مع التحريك جيدا لخمس دقائق.
ّ
 .3أض�ي�ف��ي م�ك�ع�ب��ات م��رق ال��دج��اج وال� ��رز ال��ى ال�خ�ل�ي��ط مع
التحريك.
 .4بعد نضوج المزيح ،ضعيه داخل الحمام.
 .5أسلقي ال�ح�م��ام ف��ي ال�م��اء وال�م�ل��ح ل�م��دة س��اع��ة كاملة أو
حتى ينضج.
ّ .6
قد مي الحمام في طبق كبير وزيني جوانبه بالفليفلة
والملفوف المفروم.

عصير غوافة باللبن (لشخص واحد)
املقادير

الكمية

الكمية

التحضير

  

غوافة مقطعة
لبن
سكر ناعم
قشطة

الكمية
عدد 2
ليتر واحد
كوبان
ملعقة طعام

التحضير
 1ض�ع��ي ال �غ��واف��ة ال�م�ق�ط�ع��ة وال�ل�ب��ن وال�س�ك��ر وال �ق �ش��دة في
ً
المخفق الكهربائي ثم إمزجي المكونات جيدا ثم صفيها
وضعيها في زجاجة في الثالجة حتى تبرد.

 .1أخلطي الخضار في وعاء.
 .2أض � �ي � �ف� ��ي ال� � �خ � ��ل وال � �م � �ل� ��ح وال � � � �خ� � � ��ردل ال� � � ��ى ال� �خ� �ض ��ار
وامزجيهما.

كيك بالكيوي والموز والفراولة
حساء الفلفل والذرة

املقادير

(لشخص واحد)
املقادير

كزبرة مفرومة
ذرة مسلوقة
مرق الدجاج
كريمة طازجة
زبدة
طحينة
فلفل رومي أحمر
ملح /حر بودرة
بصل
فلفل حر أحمر مقطع
صلصة البندورة

الكمية
10غ
كوب واحد
كوبان
نصف كوب
ملعقتا طعام
ملعقة طعام
عدد 2
بحسب الرغبة
عدد 1
عدد1
ملعقتا طعام

التحضير
 .1ضعي الزبدة في إناء على نار متوسطة لدقيقتين.
 .2أضيفي الذرة المسلوق والبصل والفلفل الرومي األحمر والفلفل األحمر الحار
مع التحريك واتركيها على النار المتوسطة حتى تنضج الخضار.
 .3أضيفي الكزبرة الخضراء المقطعة والطحين ثم الملح والفلفل ومرق الدجاج
ّ
والكريمة الطازجة وصلصلة الطماطم وقلبي المكونات واتركيها حتى يجمد
الحساء.

طحين
بايكينغ باودر
بيض
لبن 		
سمن
سكر
فانيليا
كيوي مقطع شرائح
موز مقطع
فراولة مقطعة
عسل النحل
قشدة 		
فستق حلبي

التحضير

الكمية

كوبان
كيسان
عدد 4
كوبان
كوبان
كوبان ونصف كوب
 4أكياس
عدد1
عدد1
عدد 10
 5مالعق طعام
علبة واحدة
نصف كوب

ً
 .1ضعي البيض واللبن والسمن والسكر والفانيليا في المخفق الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدا ثم أضيفي الخليط السابق
الى الطحين والبيكنج باودر ثم ّ
صبي العجين في قوالب صغيرة وأدخليها الفرن على درجة حرارة  220حتى ينضج الكيك.
 .2أخرجي قوالب الحلوى من الفرن واتركيها لتبرد ثم أضيفي الفاكهة المقطعة وعسل النحل ومقدار من القشدة والفستق على
الوجه.
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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 اليتجزأ 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.

ّ
سفاح
جرائم الغرام واالنتقام

القاهرة  -صـــالح اإلمـــام
ّ
يهرق السفاح دماء ضحاياه مع تخطيط
مسبق وبال ندم .يرتكب الجرائم من
دون رادع شخصي أو اجتماعي .يواصل
مسيرته اإلجرامية بهدف إشباع حاجة
نفسه المعتلة .ينتشي كلما رأى الدماء
ً
مكررا جرائمه كأنها هواية فيتحول إلى
وحش ّ
بشري .ينتفي األمل في إصالحه
أو تهذيبه .في ما يلي مختصر حكايات
أشهر السفاحين الذين ّروعوا مصر
بجرائمهم خالل القرن العشرين.

انهار سعد اسكندر
على المقعد داخل
القفص الحديدي ما
اضطر حرس المحكمة
إلى حمله إلى «سيارة
الترحيالت»

سفاح كرموز تأثر
بجرائم ريا وسكينة
كان سفاح كرموز نجم اإلعالم بين
ع��ام��ي  1948و 1953ت��اري��خ إع��دام��ه.
اس �م��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي س�ع��د اس�ك�ن��در عبد
ال �م �س �ي ��ح .أث � � ��ار ال� ��رع� ��ب ف� ��ي م��دي �ن��ة
االسكندرية بعد سلسلة ج��رائ��م قتل
ال�ن�س��اء المرتكبة خ�لال ه��ذه الفترة.
ه��و م��ن أص��ل صعيدي ،م��ن محافظة
ً
أس�ي��وط .ن��زح إل��ى االسكندرية بحثا
ً
عن عمل ثم اقترض مبلغا من المال
م ��ن أح ��د اق ��ارب ��ه ث ��م اس �ت��أج��ر ش��ون��ة
ل �ت �خ��زي��ن ال � �غ �ل�ال ل �ك �ن��ه خ �ل��ال ف �ت��رة
ً
قصيرة ّ
حولها مسرحا لجرائمه.
ب��دأت حكاية ال�س�ف��اح تبصر النور
ف��ي أوائ ��ل سبتمبر/ايلول ع��ام ،1948
ً
ت�ح��دي��دا ف��ي ش ��ارع وادي ال�م�ل��وك في
ح� ��ي غ� �ب ��ري ��ال ال �ش �ع �ب��ي ف� ��ي م��دي �ن��ة
االسكندرية .في أحد المنازل من هذا
ً
ال �ش��ارع سمعت ق�ط�ق��وط��ة ( 20ع��ام��ا)
ص ��رخ ��ة م � � ّ
�دوي � ��ة م� �ص ��دره ��ا ال �ط �ب �ق��ة
العلوية من المنزل نفسه حيث تقيم
ف��ي ال��دور األول منه فعرفت ب��أن ثمة
مكروها أصاب الست بمبة التسعينية
وتقطن بمفردها في الطبقة العلوية.
ق �ف��زت درج � ��ات ال �س �ل��م ال ��ى أن بلغت
ً
ب ��اب ش�ق��ة ج��ارت �ه��ا ف��وج��دت��ه م�ش� ّ�رع��ا
وإذ دخ�ل��ت ال�ت�ق��ت ش��اب��ا ف�س��أل�ت��ه عن
الست بمبة .قال لها « :إطمئني ،إنها
ف��ي ال ��داخ ��ل ت �ص �ل� ّ�ي» ث��م أش� ��ار إل�ي�ه��ا
ب��ال��دخ��ول إل��ى ال�غ��رف��ة .م��ا أن تخطت
العتبة م��دي��رة ظ�ه��ره��ا ح�ت��ى باغتها
ب �ض��رب��ة ق ��وي��ة ع �ل��ى م ��ؤخ ��رة رأس �ه��ا
ب �س ��اط ��ور ك� ��ان ي �خ �ف �ي��ه خ �ل��ف ظ �ه��ره
فسقطت غارقة في دمائها.
ه � ��رب ال� �م� �ج ��رم ون� �ق� �ل ��ت ق �ط �ق��وط��ة
إل ��ى ال�م�س�ت�ش�ف��ى وه ��ي ب �ي��ن ال�ح�ي��اة
وال � �م ��وت ح �ي��ث م�ك�ث��ت ف ��ي غ�ي�ب��وب��ة
ف��ارق��ت خ�لال�ه��ا ال �س��ت ب�م�ب��ة ال�ح�ي��اة
ّ
ل �ك��ن ق�ط�ق��وط��ة ك�ت��ب ل�ه��ا ع�م��ر ج��دي��د
فاستعادت حياتها بأعجوبة لتروي
ما حدث معها لرجال الشرطة ،مؤكدة
ع �ل ��ى أن ال� �ق ��ات ��ل ش � ��اب ك � ��ان ي �ت ��ردد
ّ
ال ��ى ال �ب �ي��ت واك �ث ��ر ال �ظ ��ن أن ��ه شقيق
ف��اط�م��ة ص��دي�ق�ت�ه��ا .ح�ي��ن واج�ه��وه��ا
به قالت إنه ليس هو ،بل ذاك الشاب
ت��اج��ر ال �غ ��زل .ف�ت�ع� ّ�رف��ت ال �ش��رط��ة من
أوص��اف��ه ال��ى ال�ق��ات��ل الحقيقي سعد
اس�ك�ن��درع�ب��دال�م�س�ي��ح ب�ع��دم��ا تعرفت
ال�ي��ه قطقوطة أث��ر ع��رض المجرمين
ف��ي المستشفى فأحيل على النيابة
ال� �ت ��ي ق � � ��ررت اح �ت �ي��اط �ي��ا إل � ��ى ح�ي��ن
محاكمته.

كرموز كان الشيطان يخاف منه...
المطرية هوايته قتل الفقراء ...
الجيزة فشل في قتل شقيقته فقتل ابنتيها
اس �ت �غ��ل م �ح��ام �ي��ه ال �ت �ن��اق��ض ال ��ذي
ورد على لسان قطقوطة فأقنع غرفة
ال�م�ش��ورة ب�ع��دم وج��ود م�ب��رر إليقافه
على ذمة القضية فأفرج عنه بضمانة
مالية واختفى لعامين كاملين حتى
ً
كاد الناس ينسوه تماما.
في  23نوفمبر/تشرين الثاني 1951
أبلغ سائق سيارة نقل أنه أثناء مروره
ف��ي ش� ��ارع ق �ن��ال ال �م �ح �م��ودي��ة ش��اه��د
شخصين يتقاتالن :أحدهما تسيل
دم � ��اؤه ب� �غ ��زارة .ك ��ان االث �ن ��ان ي�ق�ف��ان
أمام الشونة في الشارع الذي يحمل
ال��رق��م  .122ه ��رول ش��اوي��ش ال��دوري��ة
ّ
مضرجة
ليجد جثة رجل في جلباب
بالدماء وال أحد قربها وباب الشونة
مفتوح .من خالل المعاينة المبدئية
ً
وجد داخل جيوب الرجل  115جنيها
وآث� � � ��ار دم � � ��اء ع� �ل ��ى ال � � �ج � ��دران داخ� ��ل
الشونة كما آث��ار لحفرة ف��ى األرض.
حين حفرت وجدت فيها عظام آدمية.
تبين خ�لال البحث أن مستأجر هذه
الشونة هو نفسه سعد اسكندر عبد
ال�م�س�ي��ح م��رت�ك��ب ج��ري�م��ة ق�ت��ل بمبة.
م�ن��ذ ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة أط�ل�ق��ت الصحافة
عليه لقب «سفاح كرموز»
لقاء في أبوتيج
ع�ل��ى ب�ع��د ن�ح��و  800ك�ي�ل��وم�ت��ر من
ً
م�س��رح ال �ح��وادث وت �ح��دي��دا ف��ي بلدة
ابوتيج ف��ي أس�ي��وط ك��ان ال�م�لازم أول
ف �خ��ري ع �ب��دال �م �ل��ك ع �ل��ى رأس كمين
ن �ص �ب��ه ،ي �ف �ت��ش س� �ي ��ارة أوت ��وب �ي ��س،
فرأى شابا مالمحه ليست غريبة عنه
فباغته بسؤاله عن اسمه .رد الشاب
ً
م��رت�ب�ك��ا :اس�م��ي ج ��ورج ع�ب��د ال�س�لام.
ً
أعاد الضابط السؤال مندهشا :اسمك.
ف� ّ
�رد اآلخ��ر بارتباك اكثر :ج��ورج عبد
الملك! عبد السالم إزاي؟ فترك المالزم
سائر الركاب وحدق الى ّ
محدثه جيدا
ً
ث��م وض��ع ي��ده ع�ل��ى كتفه ق��ائ�لا :ان��ت
س �ع��د اس �ك �ن��در س �ف��اح ك ��رم ��وز .وأم��ر
جنوده بالقبض عليه فورا وتم نقله
الى االسكندرية الستكمال التحقيقات
معه في القضية األخيرة.
أش��ارت التحريات أن��ه استولى من
التاجر على مبلغ  600جنيه ول��م ير
مبلغ الـ  115جنيه الذي وجد في أحد
جيوب القتيل بعد اكتشاف الجريمة.
ل�ك��ن ال �س��ؤال ال ��ذي ف��رض نفسه على
رج��ال ال�م�ب��اح��ث  :م��ن ي�ك��ون صاحب
الجثة األخ ��رى ال�ت��ي وج��دت مدفونة
ف � ��ي ال � �ش� ��ون� ��ة؟ أش � � � ��ارت ال� �ت� �ح ��ري ��ات
ال ��ى أن �ه��ا ت �ع��ود ال ��ى ت��اج��ر األق�م�ش��ة
المتجول وزي��ري ال��ذي أبلغت أسرته

ع��ن اختفائه منذ أش�ه��ر وق��ال بعض
الشهود إنهم شاهدوه يدخل الشونة
ب �ع��رب �ت��ه ال�خ�ش�ب�ي��ة ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
سعد اسكندر .بعد التفتيش الدقيق
ع�ث��ر ع�ل��ى آث ��ار ال �ع��رب��ة م �ح��روق��ة في
أح��د أرك��ان الشونة وق��ال تجار سوق
األق�م�ش��ة ب��أن سعد باعهم منذ فترة
ك�م�ي��ة م��ن األق �م �ش��ة م��ن دون م�ع��رف��ة
مصدرها.
رغ� ��م ذل� ��ك ظ ��ل س �ع��د ي �ن �ك��ر ع�لاق�ت��ه
ً
ب �ه��ذه ال �ج ��رائ ��م ،ق ��ائ�ل�ا إن ��ه اس�ت��أج��ر
ه��ذه الشونة على أم��ل أن يقيم فيها
م�ص�ن�ع��ا ل�ل�ن�س�ي��ج .ل�ك��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة أن
ه ��ذه ال �ش��ون��ة ك��ان��ت وك� ��را ل�ع�لاق��ات��ه
ال �غ��رام �ي��ة .ب�ع��د ت�ف�ت�ي��ش م�ن��زل��ه ُع�ث��ر
ع�ل��ى ع��دد م��ن مجلة ال�ش��رط��ة وفيها
ق �ص��ص ج ��رائ ��م ري � ��ا وس �ك �ي �ن��ة ،ك�م��ا
عثرت الشرطة على إش��ارات وضعها
ح��ول الجزء ال��ذي يتحدث عن كيفية
إخفائهما لجثث ضحاياهما تحت
أرضية منزلهما،فما كان من الشرطة
إال أن قدمته الى النيابة التي أحالته
ب � ��دوره � ��ا ع �ل ��ى م �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��اي��ات
ف � �ص� ��در ض � � ��ده ح� �ك� �م ��ان ب ��األش� �غ ��ال
الشاقة المؤبدة في قضيتي قتل بمبة
وم �ح��اول��ة ق�ت��ل ق�ط�ق��وط��ة ،ث��م أح��ال��ت
أوراق � � � ��ه ع �ل��ى ال �م �ف �ت��ي ف ��ي ق�ض�ي�ت��ي
مقتل ت��اج��ري األق �م �ش��ة .ف��ور ص��دور
الحكم هلل كل من في القاعة وصاح
الجميع «يحيا ال�ع��دل» ،بينما تسمر
س �ع��د اس �ك �ن��در ف ��ي م �ك��ان��ه ث ��م ان �ه��ار
على المقعد داخ��ل القفص الحديدي
ما اضطر حرس المحكمة إلى حمله
إل��ى «س �ي��ارة ال�ت��رح�ي�لات» لنقله ال��ى
ال�س�ج��ن .ل�ك��ن م�ص��ر كلها ل��م تسترح
إال حين صدور صحف يوم  26فبراير
م��ن ع��ام  1956لتزف ال��ى ال�ن��اس خبر
إعدام سفاح كرموز.
«الدنيا كده يا تاكلها يا تاكلك»

سفاح المطرية
ف��ى  22م��ارس ع��ام  1985ورد بالغ
إلى قسم شرطة المطرية في القاهرة
بالعثور على جثة في عقدها الثالث
م �ل �ق��اة ف ��ي ال �ت��رع��ة ال �ت��وف �ي �ق �ي��ة .إث��ر
المعاينة عثر على الضحية ملفوف
ّ
ع �ن �ق �ه ��ا ب� �ف ��ان ��ل ��ة داخ � �ل � �ي � ��ة .ك �ش �ف��ت
ال�ت�ح��ري��ات ب��أن الضحية ع��ام��ل بناء
ً
ح �ض��ر م ��ن ال �م �ن �ي��ا ب �ح �ث��ا ع ��ن ع �م��ل.
فعمل ف��ي القصعة ( ال��ذي��ن يحملون
الخرسانة في القصعة فوق أكتافهم)
ل�ك�ن��ه ظ��ل ألس �ب��وع �ي��ن ب�لاع �م��ل ف�ق��رر
ال� �ع ��ودة إل� ��ى ب �ل��ده إذ ن �ف��ذت ن �ق��وده

وقتل يوم سفره وهو في الطريق إلى
المحطة.
ب �ع��د ال �ح��ادث��ة ب��أس �ب��وع ورد ب�لاغ
آخ��ر م��ن ص��اح��ب حقل قمح بالعثور
على جثة شخص مقتول ف��ي حقله.
كانت الجثة لشاب في العقد الثالث
من عمره يرتدي المالبس العسكرية.
ك�ش�ف��ت ال �ت �ح��ري��ات أن �ه��ا ل�م�ج�ن��د في
ال �ق��وات المسلحة ك��ان ي ��زور شقيقه
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �م ��رج ق �ب��ل ع ��ودت ��ه إل��ى
المعسكر.
ً
ب�ع��د أس �ب��وع أي �ض��ا ع�ث��ر ع�ل��ى جثة
ش � ��اب م �ل �ق��اة ع �ل��ى أرض ف� �ض ��اء ف��ي
منطقة األباصيري في دائرة قسم دار
السالم وكان مقتوال بالطريقة نفسها
التي قتل فيها الشابان السابقان أي
ً
خ�ن�ق��ا بالمنديل م��ع تكتيف اليدين
خلف الظهر ووجد سرواله مسحوبا
إل ��ى األس �ف��ل ب�ح�ي��ث ت�ظ�ه��ر أع �ض��اؤه
التناسلية.
ت� � �ك � ��رر ال � �س � �ي � �ن� ��اري� ��و ن� �ف� �س ��ه ب �ع��د
ذل� ��ك  6م � ��رات ف ��ي م �ن��اط��ق ال �م �ط��ري��ة

وضعت أجهزة البحث
الجنائي أملها في هذا
ّ
الشخص لعله يحل
لغز الجثث التسع التي
عثروا عليها
ودار ال �س�ل�ام .ك ��ان ج�م�ي��ع ال�ض�ح��اي��ا
أش� �خ ��اص ��ا ب �س �ط��اء ال ي �ح �م �ل��ون إال
القليل م��ن األم ��وال فيستولي عليها
القاتل مع ساعة اليد.
بعد أع��وام اكتشف أح��د المخبرين
شخصا نحيفا يصارع الموت ّ
مكبل
ال�ي��دي��ن ،ي�ه��ذي بكلمات مبهمة .نقل
ع �ل��ى ال� �ف ��ور إل� ��ى ال �م �س �ت �ش �ف��ى ح�ي��ث
ّ
أدخل قسم الرعاية المركزة .وضعت
أج �ه��زة ال �ب �ح��ث ال �ج �ن��ائ��ي أم �ل �ه��ا في
ّ
ه��ذا الشخص لعله يحل لغز الجثث
ال�ت�س��ع ال �ت��ي ع �ث��روا ع�ل�ي�ه��ا .ب�ع��د 48
ساعة استرد الرجل قدرته على الكالم
وبدأت المباحث في استجوابه فأدلى
ً
بأوصاف كاملة عن الجاني قائال إنه
ب�ي��ن  170و 180س��م ،ي��رت��دي مالبس
ب �ل��دي��ة أس �م��ر ال� �ل ��ون ،ي�ع�ت�م��ر ع�م��ام��ة
كبيرة على رأسه ،يميل إلى النحافة،
عيناه غائرتان ونظراته حالكة.
م��ن ه��ذه األوص ��اف ت��م رس��م ص��ورة
تخيلية للجاني .قال عنها الضحية
الذي تم إنقاذه إنها تكاد تكون صورة
ل �ل �ق��ات��ل ف ��وزع ��ت ع �ل��ى ج�م�ي��ع أق �س��ام
الشرطة وأفراد الشرطة السريين .كان
أه��م م��ا ج��اء ف��ي اع �ت��راف��ات الضحية
تصريحه بمقابلة الجاني في ميدان
الجيزة حيث أوهمه أنه مخبر سري
يشتبه فيه وال بد من اصطحابه إلى
قسم الشرطة للتأكد من شخصيته.
ّ
ً
أقله باألتوبيس ونزال معا في محطة
ال�م�ط��ري��ة وس ��ارا ع�ل��ى ط��ري��ق ت��راب��ي
في عزبة الفاكهة ثم طلب منه تقييد
يديه إلى خلف ظهره كي ال يتعرض
ل�ت��وب�ي��خ ض��اب��ط ال�م�ب��اح��ث ،ف�ط��اوع��ه
ال��رج��ل ع�ل��ى ذل ��ك وس �م��ح ل��ه بتقييد
ي ��دي ��ه م ��ن ال �خ �ل��ف .ب �ع��د ذل� ��ك ف�ت�ش��ه
واستولى على عشرة جنيهات كانت
م �ع��ه ث ��م ف ��وج ��ىء ب ��ه ي �ط��رح��ه أرض ��ا
ً
ض��اغ�ط��ا على رقبته ول��م يستفق إال
وه � ��و ف ��ي ال �م �س �ت �ش �ف��ى.ش �ك �ل��ت ه��ذه
المعلومات مع الصورة بداية الخيط
لرجال المباحث لينطلقوا بحثا عن
م �ج��رم أص �ب��ح ش �ب��ه م �ع ��روف ل��دي�ه��م
وبات يقف على باب المصيدة.
بعد أيام قليلة رأى أحد التحريين
مشاجرة رجلين على الطريق العام:
أحدهما مجند في ال�ق��وات المسلحة

وآخر يرتدي المالبس البلدية ،فطلب
ال�ي�ه�م��ا م��راف �ق �ت��ه إل ��ى ال �ق �س��م .ه�ن��اك
روى المجند أن ه��ذا الشخص ّادع��ى
ً
أنه مخبر سري يشتبه فيه طالبا منه
مرافقته إلى قسم الشرطة .وافق لكنه
ف��وج��ىء ب��ه يتجه ب��ه إل��ى ط��ري��ق آخر
ب�ع�ي��د ع��ن ق�س��م ال �ش��رط��ة .وإذ أبصر
شخصا في الطريق ّ
تعمد المشاجرة
معه كي يتجمع الناس حوله.
شعر رج��ال المباحث ب��أن��ه القاتل
ال� �م� �ج � �ه ��ول ال � � � ��ذي ي� �ب� �ح� �ث ��ون ع �ن ��ه،
ف�ع��رض��وه ع�ل��ى ال�م�ج�ن��ي ع�ل�ي��ه ال��ذي
ك��ان ال ي��زال في المستشفى ،فتعرف
ع �ل �ي��ه ف� � ��ورا .ل� ��دى م��واج �ه��ة ال�م�ت�ه��م
بمعلومات المباحث اعترف بمنتهى
السهولة بارتكابه ك��ل تلك الجرائم
ً
م �ب��ررا أف �ع��ال��ه ه ��ذه ل�لاس�ت�ي�لاء على
األم� ��وال القليلة ال�ت��ي ت�ك��ون ب�ح��وزة
ً
ال �ض �ح��اي��ا م �ع �ت��رف��ا أي� �ض ��ا ب��وج��ود
ش�خ��ص ك ��ان ي �س��اع��ده ف��ي اس �ت��دراج
الضحايا ،لكنه تخلى عنه إذ شاهده
يقتلهم.
ت �ب �ي��ن أن ال� �ق ��ات ��ل م �س �ج��ل «خ �ط��ر
س��رق��ات ع��ام��ة ت �ح��ت رق ��م  567ب�ن��در
ديروط في أسيوط» وسبق اتهامه في
سبع ج��رائ��م نصب وأن��ه ك��ان مفرجا
عنه في أوائ��ل ع��ام  1985أي قبل بدء
ارتكابه جرائمه بشهرين.
ح �ي��ن س ��أل ��وه« :ك �ي��ف ك �ن��ت ت�خ�ت��ار
ضحاياك؟» .ق��ال« :من الغالبة الذين
تخيفهم كلمة مخبر ،أو يرعبهم منظر
مسدس« ،ولماذا كنت تقتلهم؟» .قال:
«الدنيا كدا يا تاكلها ياتاكلك ،كيف؟
لو لم أقتلهم وأسرقهم كنت سأموت
جوعا».

سفاح الجيزة
خبر حياة السجن
«نعم أنا قاتل لكن من أجل الشرف
ق� �ت� �ل ��ت .ك� �ي ��ف ل�ل�إن� �س ��ان أن ي�ع�ي��ش
وش��رف��ه م �ه ��دور؟ ه��ل ث�م��ة أغ �ل��ى من
الشرف في الدنيا؟ قبل أن تحاكموني
استمعوا إل��ى م��أس��ات��ي» ه�ك��ذا كانت
ك�ل�م��ات ج �م��ال ال �م �ص��ري ق��ات��ل بنات
ً
شقيقته ،المتهم اي�ض��ا ف��ي قضيتي
قتل آخرين.
ف��ي م�ل�ف��ه اإلج ��رام ��ي أرب� ��ع ج��رائ��م.
ك� ��ان خ� ��رج م ��ن ال �س �ج��ن م �ن��ذ ش�ه��ور
ف ��رف ��ض أش � �ق� ��اؤه أن ي �ع �ي��ش م�ع�ه��م
فدعته شقيقته فاطمة لإلقامة معها
م��ا ج�ع�ل��ه ي�ت�ع��رف ال ��ى خ�ف��اي��ا م�ن��زل
ال �ش �ق �ي �ق��ة .اك �ت �ش ��ف أن ث �م ��ة ع�لاق��ة

سفاح المطرية

قبيحة تربط بين ابنة شقيقته وابن
زوج ام �ه��ا .ع ��رف أن شقيقته ك��ان��ت
ن�ج�م��ة ج�ل�س��ات ال�ن�م�ي�م��ة ف��ي ال�ق��ري��ة
عقب وفاة زوجها الرتباطها بعالقة
حب مع زوجها الحالي الذي تزوجها
بعد الضغط عليه.
ل�ك��ن ب�ع��د أش �ه��ر قليلة م��ن اإلق��ام��ة
وال�ت��ردد على منزل شقيقته اكتشف
أن فضائح ابنة شقيقته سوف تزداد
ً
ب �ع��د أن أص �ب �ح��ت رم� � ��زا ل�ل�ان �ح��راف
وس � ��وء األخ� �ل��اق ل� ��دى ج �م �ي��ع س�ك��ان
ال�ق��ري��ة م��ا جعله ي�ع� ّ�د خطة ويصدر
ق��رار اإلع��دام بحق شقيقته وابنتيها
إيمان وه��دي وزوج الشقيقة وابنه.
ح ��ان وق ��ت ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��د أن سيطر
الشيطان على مركز اتخاذ القرار في
عقله فكانت الجريمة.
مع صباح ي��وم جديد تحول منزل
شقيقة جمال إلى ميدان كثير الحركة.
ه��ي ت��رغ��ب ف��ي أن ت�ل�ت�ح��ق بعملها.
زوج �ه��ا خ��رج م��ع أول ض��وء ال�ن�ه��ار.
إي �م��ان وه� ��دى ،دق��ائ��ق وتستيقظان
ً
م ��ن ال� �ن ��وم اس� �ت� �ع ��دادا ل �ل��ذه��اب إل��ى
المدرسة .أما الصغيرة التي لم يتعد
عمرها ال�س�ن��وات العشر فمدرستها
قريبة ما يجعلها تنعم بدقائق أكثر
في النوم.
ات � �ج� ��ه ن� �ح ��و ح � �ج� ��رة ن� � ��وم إي� �م ��ان
وه ��دى .أي�ق��ظ األول ��ى ث��م ذب�ج�ه��ا .ثم
الثانية .ماتتا ف��ي صمت .ل��م تشهد
ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة إال االب �ن��ة ال�ص�غ��رى
التي شاهدت خالها يقتل شقيقتيها.
ً
لزمت الصمت خوفا على حياتها لكن
م��ع خ��روج��ه م��ن ال�م�ن��زل استنجدت:
«الحقوني».
روت ال� �ص� �غ ��رى ب �س �م��ة ت �ف��اص �ي��ل
ال �ج��ري �م��ة وت �ل �ق��ت م �ب��اح��ث ال �ج �ي��زة
ً
ً
بالغا بالواقعة .فألقي القبض سريعا
على المتهم بعد لحظات وجيزة من
ورود البالغ إلى الشرطة.
ل ��م ت �س �ت �ط��ع األم إخ� �ف ��اء أح��زان �ه��ا
أو ال�ت�م��اس��ك .ك��ان ال�ض�ع��ف وال�ح��زن
عنوانا وجهها .أما زوج األم فسيطر
عليه ّ الخوف خاصة أن��ه علم برغبة
ال �س��ف��اح ف��ي ق�ت�ل��ه إذ اع �ت �ب��ره ب��واب��ة
الفساد الذي ساد منزل شقيقته.
اعترافات القاتل
«أنا كنت أخطط للجريمة منذ نحو
ثالثة أشهر .في ذلك الوقت كنت في
بداية أيام الحرية التي عادت ّ
إلي بعد
اإلف� ��راج ع�ن��ي وخ��روج��ي م��ن السجن
بانقضاء مهلة العقوبة المحددة.
ح �ي��ن خ��رج��ت إل ��ى ال��دن �ي��ا خ��ذل�ن��ي

غرافيك وتصميم محمد حسين

ش �ق �ي �ق��ي .ن �ق �ل��ت إق��ام �ت��ي إل� ��ى م�ن��زل
ش�ق�ي�ق�ت��ي وب � ��دأت أش �ع��ر ب�ت�ص��رف��ات
غريبة في منزلها .كنت أرى الرجال
ي �ت��رددون على ال�م�ن��زل .ال يليق هذا
ال��وض��ع بأرملة مثلها ول��ن يرحمها
كالم الناس .صدقت توقعاتي
ف ��ان� �ت� �ش ��رت األق� � ��اوي� � ��ل ع � ��ن ع�ل�اق��ة
ش �ق �ي �ق �ت��ي ب ��أح ��د ش� �ب ��ان ال� �ق ��ري ��ة م��ا
جعلني أقصده ألع��رف م��اذا يخطط،
لكنه ط�ل��ب ي��د شقيقتي ل �ل��زواج .تم
الزفاف في منزلها حيث عاش.
ل��م تتبدد ظنوني وش�ك��وك��ي .كنت
ً
أرى اب��ن زوج شقيقتي ح��اض��را في
ال� �م� �ن ��زل م ��ع ب� �ن ��ات ش �ق �ي �ق �ت��ي وأرى
االضطراب في عيون بنات شقيقتي
م��ا جعلني أج��زم أن ثمة ع�لاق��ة بين
الشاب وابنتي شقيقتي.
ّ
ل��م ي�ك��ن أم��ام��ي إال ت�ق��دي��م النصح
ل �ه �م��ا ووض� � ��ع م ��راق� �ب ��ة خ �ف �ي��ة ع�ل��ى
ال�ف�ت��ات�ي��ن .ل��م ي�ش�ع��ر أح ��د ب�م��ا كنت
أف�ع��ل .اكتشفت أن ابنة اختي إيمان
ً
تذهب إل��ى منزل اب��ن زوج أمها س��را

لم يحقق القدر أمنيتي
ليجتمع األفراد الخمسة
المطلوب إعدامهم
بقراري .لذا قررت قتلهم
على مراحل
م��ن دون ان تخبر أح ��دا ب��ذل��ك .وألن
القرية صغيرة انتشر الكالم عن سوء
أخالق ابنة شقيقتي وعالقتها بتامر
ابن زوج أمها.
ت�ح��رك��ت أداف ��ع ع��ن ش��رف��ي وه��ددت
«روم� �ي ��و» ب��ال�ق�ت��ل إن ل��م ي�ب�ت�ع��د عن
اب�ن�ت��ي شقيقتي وخ��اص��ة إي �م��ان .لم
يكترث لكالمي واعتبرني استعرض
ع�ض�لات��ي ام��ام��ه .م�ن��ذ ذل ��ك ال�ت��اري��خ
ق��ررت االنتقام ليس م��ن روم�ي��و لكن
من شقيقتي وابنتيها ومن الشيطان
زوج اخ �ت��ي ال �ع��ري��س ال ��ذي وضعنا
وس��ط الشائعات وك�لام ال�ن��اس .فتح
ال �ط��ري��ق أم ��ام اب �ن��ه ح�ت��ى ي�ع��رب��د في
م �ن��زل ش�ق�ي�ق�ت��ي م ��ع ب �ن��ات �ه��ا ال�لات��ي
ت��أث��رن بسينما ال��روم��ان�س�ي��ة وأف�لام
الحب التي تعرض في التلفزيون.
رسمت الخطة لقتل شقيقتي سبب
شقائي األول وابنتها إيمان مصدر
ال �ش��ائ �ع��ات وش�ق �ي �ق �ت �ه��ا ه� ��دي ال �ت��ي
ً
اكتشفت أيضا «ناضورجي الغرام».
طقوس الغرام كلها تتم بمساعدتها.
فصلت م��ن ال�م��درس��ة ل�س��وء السلوك
إضافة إلى زوج شقيقتي وابنه.
م �ن��ذ أك� �ث ��ر م ��ن ش �ه��ر وأن� � ��ا أراق � ��ب
ً
ت �ح��رك��ات �ه��م ج �م �ي �ع��ا .ك �ن��ت أت��رق��ب
ل�ح�ظ��ة ال�ص�ف��ر لتنفيذ ال�ج��ري�م��ة .لم
أخطط للهرب بعد اكتشافها ..كنت
أفكر في غسل عاري فحسب.
ل��م ي�ح�ق��ق ال �ق��در أم�ن�ي�ت��ي ليجتمع
األف ��راد الخمسة المطلوب إعدامهم
بقراري .لذا قررت قتلهم على مراحل.
تخلصت من إيمان وهدي في لحظة
واح� � � ��دة .ك ��ان ��ت ك ��ل م �ن �ه �م��ا ن��ائ �م��ة.
أي �ق �ظ��ت األول � ��ى وذب �ح �ت �ه��ا م ��ن دون
أن ي�ص��در منها ص ��وت ،ث��م األخ ��رى.
ال�غ��ري��ب أن�ن��ي ل��م أش�ع��ر ب��ال�خ��وف بل
كنت مثل القائد العسكري المنتصر.
ً
كنت سعيدا بنجاح خطتي في الثأر
ل�ش��رف��ي وغ �س��ل ع ��اري ح�ت��ى ل��و ك��ان
ال �س �ج��ن ه ��و م �ص �ي��ري ف ��أن ��ا خ �ب��رت
حياة السجن من قبل».
بصوت يغلب عليه الشجن اعترف
سفاح الجيزة بأن حزنه الكبير فشله
في قتل شقيقته وزوجها وابن الزوج
حتى ي�ك��ون عقابه النهائي معروفا
له.

تسالي
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ً
ً
تتألف شبكة  SUDOKUهذه من  16مربعا كبيرا .يقسم كل مربع منها إلى  16خلية صغيرة .عليك ملء الخاليا الصغيرة
باألرقام واألحرف المناسبة من  0إلى  9ومن  Aإلى  . Fيجب أن ال يتكرر الرقم أو الحرف أكثر من مرة في كل صف أفقي أو
عمودي.

تهدف هذه اللعبة الى ملء الخانات البيضاء في الشبكة باستعمال األرقام من  1الى  .9تتكون الشبكة من مجموعات أفقية ومجموعات عمودية
تحدها خانات زرقاء .تتألف كل مجموعة من  2الى  9خانات ،إمأل بأرقام يكون مجموعها الرقم المدون في الخانات الزرقاء .إذا كان الرقم
ً
ً
األساسي مدونا في الجزء األعلى من الخانة الزرقاء فهو يعني المجموعة األفقية ،أما إذا كان مدونا في الجزء األدنى فهو يعني المجموعة
العمودية .ينبغي أال يظهر أي رقم مرتين في المجموعة نفسها.

دائرة الكلمات

املتقاطعة البيضاء
كي تحل شبكة الكلمات المتقاطعة هذه ،عليك أن تضع بنفسك
الخانات السوداء في أماكنها الصحيحة.
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ضع مرادفات الكلمات المدرجة أدناه في األماكن المخصصة لها في الدائرة بحسب األرقام.
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1

ً
أفقيا

ً
عموديا

2

 - 1شخصية خيالية تمثل
نموذج مصاص الدماء
 - 2ألم -مدخول
 - 3رخاء العيش  -دكان
 - 4وعي
 - 5ثقل  -مدخل
 - 6حرف عطف  -رجاء
 - 7قليل الوجود  -لبن
 - 8يفوز  -ضد عاق
 - 9مضيق بين البحر
األحمر وخليج عدن

 - 1شخصية أسطورية
إسبانية تعتبر مثال
المغامر العاطفي
 - 2عاد  -أركان
 - 3اشراف المدينة  -طريق
 - 4بسط  -زاد
 - 5للندبة  -غزال أبيض
 تسوية - 6عاصمة البيرو  -حرف
نصب
 - 7اقترف الجرم  -نجل
 - 8التهب  -إقصاء
 - 9تمرين  -فتل (معكوسة)

3

 =7-1تفرد البالد بحكم نفسها
 =11-7دولة عربية
 =15-11اعتراف
 =29-15رأس في اقاصي أفريقيا الجنوبية
 =32-29سيف
 =36-32منبر
 =41-36أسر
 =45-41بحيرة أوروبية
 =49-45أنبوب من جلد
 =54-49دولة عربية
 =57-54شاب
 =61-57ديباجة الكتاب
 =69-61دولة أميركية
 =72-69ثعبان
 =80-72شاعر عباسي كبير
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بدءا من أعلى الهرم وصوال إلى
األسفل لتحصل على مجموع
ً
 .75بإمكانك التحرك أفقيا أو
إلى األسفل.
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إقليدس  -بن

=
77

=
52
14
2
14
30

18
1

5
16
3
12

أكمل المربعات

9

70

11

72

20

=

=

=

13

26

18

10

4

24

29

12

17

26

8

18

5

؟

17

15

9

9

24

17

2

8

ما الرقم الذي ينبغي أن يحل
ً
منطقيا محل عالمة االستفهام؟

13

21

10
11

3

10
23

19
21

14

16
4
12
10
15

20
21

17
8

= 78
= 88

6

=x

x
3

==x

15

9

-

12
8

المعادلة السرية

8

=

47

x
-

+
=+

7
2

=

34

-

12

ب

=

11

ا
ن
ا

ج

4

م

ي

ع

ن

3

ع

ج

و

2

ا

ر

د

1

1

2

3

ك
4

المتقاطعة البيضاء

د

ن

ر

ا

ب

م

ع

ا

ن
م

ل

ي
د

ب

ب
ب

ر

ك

ا

ا

ب
ي
ر

ج

ت

م

د

ا

ر

ي

ا

ا

ل

و
5

6

7

ت
8

9

تسالي

 XVتوابل ةديرجلا

•

www.aljarida.com

العدد  / 95األربعاء  19سبتمبر 2007م  7 /رمضان 1428هـ

كلمات متقاطعة
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إعصار
بحيرة
بركان
بركة
تمساح
ثلج
ثمار
جزيرة

جليد
حرارة
حرير
خسوف
درب
ربيع
رعد
رياح

زنبق
زهور
زوبعة
ساقية
سحاب
سنابل
شجرة
شروق

شهاب
صحرء
صندل
صنوبر
ضباب
طبيعة
طوفان
ظالم

عاصفة
عصفور
عنبر
غابة
غروب
غزال
فراشة
فيروز

كسوف
كوكب
مرجان
مزرعة
مطر
نجوم
نسيم
هالل

واحة
ياقوت

الكلمة املفقودة

3

8

1

8

ً
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 مصري قدير.

2

4

5

6

7

9

ً
أفقيا

ً
عموديا

 - 1بحار ورائد عربي رافق
فاسكو دي غاما إلى الهند
 - 2مرسى السفن  -ممشى
 - 3دولة أفريقية عاصمتها
وندهوك
 - 4قهوة  -غير مطهو
 - 5يشرف  -غضب دفين
 - 6لقي  -يلين
 - 7مرفأ هام في شمال
لبنان
 - 8أحصى  -مدينة في
سورية الشمالية
 - ِّ 9عالم باألدب واألخبار
ُ
لقب بكافي الكفاة

 - 1رحالة عربي طاف في
شتى أنحاء العالم
 - 2أصابع  -سحب
 - 3أسف  -يالعب
 - 4بحيرة في مصر
بمحافظة البحيرة  -جسد
 - 5ضد نهار
 - 6شاعر هجاء أموي
 مصور - 7هدر  -ضد باطل -
متشابهان
 - 8أكثر من الشكوى  -ضد
مر
 - 9رياضي يوناني علم في
اإلسكندرية  -قهوة

املعادلة السرية
ضع العالمات الحسابية (- +
 )Xفي الخانات المظللة بحيث
تحصل على المجموع المدون
عند نهاية كل صف أو عمود.
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أكمل املربعات
امأل المربعات باألرقام المناسبة كي
ً
ً
يكتمل جمع األرقام أفقيا وعموديا
بشكل صحيح.

ب

امأل المربعات البيضاء الفارغة
أعاله بالكلمات المدرجة أدناه،
ابتداء من كلمة ( بنان ) ،تظهر
ً
بعد ذلك كلمة أغفلت عمدا ،هل
عرفت ما هي؟

 3أحرف
بيت
يمن
ملف
رقي
أسى

 4أحرف
وسام
بنان
ركيك
نديم
أسير
بدوي
أسيل

ن

 5أحرف
لبنان
أرقام
أعمال
مناسب
قمران
أنامل
إتقان

ا
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نيبال
برميل
إلمام

 7أحرف
ليفربول
اليابان

 6أحرف
ابتعاد
احتراف
اقتراب

 8أحرف
سعاد حسني
عادل إمام
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استضاف فندق مارينا
ال���ك���وي���ت االع�ل�ام���ي���ي���ن
وعائالتهم في غبقته
الرمضانية السنوية،
وك����ان����ت ل��ي��ل��ة ش��رق��ي��ة
م��م��ي��زة استمتع فيها
اإلع����ل���ام��������ي��������ون ب����ك����رم
ال����ض����ي����اف����ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���م���ع���روف���ة ع����ن إدارة
ال�������ف�������ن�������دق ،وأم������ض������وا
ساعات مليئة بالمتعة
ف�����ي «ق����م����ر ال���م���اري���ن���ا»
ال����ذي ي��س��ط��ع ض��ي��اؤه
ف���ي م��ط��ع��م « 6ب��ال��م��ز»
ال����م����ت����م����ي����ز ك�������ل ل���ي���ل���ة
م������ن ل����ي����ال����ي رم����ض����ان
الفضيل.

المناسبة
غبقة رمضانية
المكان
فندق المارينا
(تصوير نوفل ابراهيم)
ميرنا حرب

طاقم ادارة الفندق في لقطة عامة

ً
وللنساء ...ايضا

مسابقات للرجال

فوازير واجابات فورية

من اجواء الغبقة

وجوه من الغبقة

بعض الحضور

ندى حمود

الفرقة الموسيقية تعزف االغاني الطربية

احتفل التوأمان
ع�������زي�������ز وج��������وى
ال������غ������ان������م ب���ع���ي���د
م���������ي����ل����اده���������م���������ا
الثالث في بيتزا
اكسبرس  ،وذلك
في حفل حضره
االهل وعدد كبير
م���ن االص����دق����اء ،
وت����م����ي����ز ال���ح���ف���ل
بأجواء ترفيهية
اسعدت االطفال
وام�������ت�������ع�������ت�������ه�������م
بأمسية جميلة

المناسبة
عيد ميالد جوى وعزيز
المكان
بيتزا اكسبرس

جوى وعزيز الغانم بين اصدقائهما

محمد الصباح

مجتمع
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اق������������ام ال����ن����ائ����ب
اح���������������������������م���������������������������د
ع���ب���دال���م���ح���س���ن
ا ل��م��ل��ي��ف��ي غبقة
رم��������ض��������ان��������ي��������ة
ح���ض���ره���ا ع���دد
م�����������ن ال���������ن���������واب
وال���م���س���ؤول���ي���ن
واالص�����������دق�����������اء،
وذل������������������������������ك ف������ي
دي���������وان���������ي���������ت���������ه
ب��م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ان.
وتميزت الغبقة
باجواء اسرية.

المناسبة
غبقة رمضانية
المكان
ديوانية احمد المليفي
(تصوير محمد االحمدي)
المليفي متحدثا الى احد المدعوين

بعض الحضور

ً
المليفي مستقبال احد زواره

حضور «للشياب»

ً
مجبل المطوع وأحمد المليفي يتوسطان عددا من المهنئين

ي�����ع�����اود ال���ن���ائ���ب
م���������رزوق ال���غ���ان���م
ا س���ت���ق���ب���ال رواد
دي��وان��ي��ت��ه مساء
ك�����ل اث���ن���ي���ن ب��ع��د
ص�لاة التراويح،
ويهنىء الكويت
ح��ك��و م��ة وشعبا
ب������ح������ل������ول ش���ه���ر
رمضان المبارك.

بعض المدعوين

يستقبل محمد
ال�������ع�������ب�������دل�������ل�������ه
ال���ع���ب���دال���ج���ادر
ك��ل اثنين رواد
دي��������وان��������ي��������ت��������ه
ال������ك������ائ������ن������ة ف���ي
ال���ن���زه���ة ق��ط��ع��ة
 - 2ش�������ارع 25
 -منزل .8

ي������������ت������������ق������������دم
النائب جمال
الكندري من
ال��م��واط��ن��ي��ن
وال��م��ق��ي��م��ي��ن
ب����ال����ت����ه����ن����ئ����ة
ل����م����ن����اس����ب����ة
ح���ل���ول شهر
رم�������������ض�������������ان
المبارك.

مرزوق الغانم

ً
 ...ومستقبال آخر

محمد العبدالجادر

جمال الكندري

«األولى لالستثمار» و«عين للتأمين التكافلي» تعرضان مشاريعهما الجديدة
في معرض مشاعر األول للحج والعمرة
اعلنت الشركة االولى لالستثمار
وش���رك���ة ع��ي��ن ل��ل��ت��أم��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي
ان���ه���م���ا ت���ع���ت���زم���ان ال���م���ش���ارك���ة ف��ي
م���ع���رض م���ش���اع���ر االول ل��ح��م�لات
الحج والعمرة ،الذي يفتتح اليوم
(ال�����ث��ل��اث�����اء) وي���س���ت���م���ر ح���ت���ى ي���وم
 8رم���ض���ان ال���م���ب���ارك ال���م���واف���ق 20
سبتمبر ال��ج��اري ،ف��ي قاعة الراية
بفندق كورت يارد  -ماريوت.
م����ن ج���ان���ب���ه ،اك�����د ن���ائ���ب رئ��ي��س
ادارة االس���ت���ث���م���ار ال���م���ب���اش���ر ف��ي
ال��ش��رك��ة االول���ى لالستثمار ط��ارق
عبدالوهاب العدساني ان الشركة
ت����ق����وم ح���ال���ي���ا ب������دراس������ة ع������دد م��ن

المشاريع الحيوية في مكة المكرمة
والمدينة المنورة ،خاصة في قطاع
الضيافة والتي من المتوقع ان توفر
خدمات جديدة للزائرين.
وق������ال ان س�����وق رح���ل��ات ال��ح��ج
وال���ع���م���رة ف����ي ال���ك���وي���ت ه����و س���وق
واع�����د ،ح��ي��ث ي��ت��زاي��د ال��ط��ل��ب عليه
بشكل دائ����م ،م��ش��ي��را ال���ى ان زي���ادة
المنافسة لها اثرها االيجابي في
ت���وف���ي���ر خ����دم����ات ج����دي����دة ،وك���ذل���ك
مجاراة الطلب المتزايد.
واوض����������ح ان ال����ش����رك����ة االول�������ى
ل�ل�اس���ت���ث���م���ار س�����وف ت��س��ت��ف��ي��د م��ن
مشاركتها في معرض مشاعر االول

ي������������������ع������������������اود
محمد احمد
ال�������ع�������وض�������ي
استقبال رواد
دي������وان������ي������ت������ه
ط��������وال ش��ه��ر
رم��������������ض��������������ان
المبارك.

لحمالت الحج والعمرة ،من خالل
االح���ت���ك���اك ب��ش��ك��ل اك���ب���ر ب��ال��ع��م�لاء
والشركات المتخصصة في تقديم
الخدمات لضيوف الرحمن.

طارق العدساني

محمد السبيعي

محمد احمد العوضي

أخبار اجتماعية

مهرجان رمضان والعيد في أرض المعارض
ت��واص��ل شركة معرض الكويت
الدولي استعداداتها القامة دورة
جديدة في سلسلة دورات مهرجان
رم����ض����ان وال���ع���ي���د ال�������ذي اع����ت����ادت
الشركة اقامته ف��ي ه��ذا ال��وق��ت من
كل عام منذ نحو  11عاما ماضية،
إذ يقام خ�لال الفترة من  2ال��ى 11
اكتوبر المقبل على ارض المعارض
الدولية بمشرف.
وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة اع���ل���ن م��دي��ر
المعارض في شركة معرض الكويت
الدولي علي مبارك الشطي ان اكثر

من  200جناح تم حجزها لشركات
كويتية واجنبية ،اعلنت رغبتها في
المشاركة في المهرجان.
واض������اف ال��ش��ط��ي ان م��ه��رج��ان
رم���ض���ان وال���ع���ي���د ق���د م���ر ب��م��راح��ل
عديدة من التطوير ال��ى ان اصبح
على ما هو عليه ،مستقطبا اهتمام
آالف الجماهير طوال فترة اقامته،
وي��ت��اب��ع ج��م��ه��ور ارض ال��م��ع��ارض
ب��ش��غ��ف م��وع��د وت��ف��اص��ي��ل انشطة
المهرجان المنتظرة.
واش��ار الشطي ال��ى ان مهرجان

رم������ض������ان وال�����ع�����ي�����د ي�����ت�����زام�����ن م��ع
اس��ت��ع��دادات اس��ت��ق��ب��ال ع��ي��د الفطر
ال�����م�����ب�����ارك ،إذ ي����وف����ر ال���م���ه���رج���ان
ل��زواره كل لوازم العيد من مالبس
ودراع�������������������ات وع�������ط�������ور وال����ت����ح����ف
واالك������س������س������وارات وال����م����ف����روش����ات
وال��ع��اب االط��ف��ال واالح��ذي��ة وم��واد
غذائية وجلديات.

خدمات
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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

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 •

محافظة العاصمة
محافظة حولي
محافظة الفروانية
محافظة األحمدي
محافظة الجهراء
محافظة مبارك الكبير
إدارة العمليات
الطرق السريعة والجسور
مكتب خدمة المواطن
بدالة الوزارة

• وزارة الداخلية •

• الشرطة •

• طوارئ الكهرباء •

4722000
2422366
2553779
2510854
4844227
5311437
5739011
5427361
4883000
4725149
4717425
4575448
4587088
9003502
3941455
3919089
3261927
3810731
3950114
3950414
4818725/4834044
5713154/5713299
4895804/4893755
3980134/3981521
4578500/4578532
3902307
4834044
5395562
5395506
5385520

2422353
2434064
2435865
2544200
2530801
2547133
2515277
2616662
5714406

كهرباء المدينة
كهرباء الجهراء
كهرباء الشوي ــخ الصن ــاعية
كهرباء السالمية
كهرباء خيطان
كهرباء حولي
كهرباء الفحيحيل
كهرباء الوفرة
إنارة الشوارع
كهرباء الديزل

4847041/4847329
4578568/4578380
4831792/4831781
5711130/5712259
4722935/4722937
5312521/5312520
3915300/3911333
3810695/3810693
4745536/4745598
4745839/4738641

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

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

• طوارئ المياه •

• المعلومات المدنية •

خدمة الجمهور
رقم البدالة

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

				

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

• 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
4820281/4811294/5713164/5720252
مكاتب حماية المستهلك
5731000/5757257
بيت الزكاة:

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
النفسية واالجتماعية
د .أيوب أشكناني
د .حسن الحميدي

4/5660705
3/5321542
5711411
5647366
5625494
2662537
2515550
2545960
2525315
5757050

د .مدينة صادق الجمعة
(عيوب النطق والكالم)
معهد اإليحاء واإليماء
مركز التوازن
مركز الرتاج

العيادات الخاصة

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

(Email (Info@dpm.gov.kw

• 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 •

www.aljarida.com

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

األميري حوادث
األميري أطفال
الصباح
الوالدة
مبارك الكبير
األمراض الصدرية
الفروانية
العدان
ابن سينا
الرازي
الرازي (فاكس)
األمراض السارية
مصح النساء
الطب النفسي
المعزل الصحي
عيادة العيون
الجهراء
مكافحة السرطان
الحساسية
بدالة طب األسنان
الطب الطبيعي

4722000

2450005
2451442 2450080
4812000 /4815000
4843100 /4842100
5312700
إلى 709
4849400
4888000
3940609
3940639
4840300
4846000
4847271
4870351
4848022
4843900
4873272
4840300
4575300
4849100
2466631 4849252
2466639
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
2631800/2631700
د.ابراهيم الرشدان (استشاري)
26507700
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

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
5655556
د .عماد النجادة (استشاري حروق)
5625060/5625030
د .عادل قطينة
• 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
5739275
د .صباح يحيى الحديدي(استشاري)
5650557
د .حسين دشتي (استشاري)
د .خالد عبدالوهاب الشرف (استشاري)

3713100

د .محمد سالم بالل (جراحة الفم والفكين)

5730050

د .ميرفت سعود الصالح(استشاري)
د .باسل محمد السميط (استشاري)
د .محمد ماهر قنواني
د .محمد براك الهيفي
د .صباح يحيى الحديدي (استشاري)

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

الرشاقة سنتر للتغذية

5327128
5320069
5745111
2665058
5745111
5625494/5647366
2424998/2414050

2453465/2453466

• طب طبيعي •
د .مساعد السعيد (استشاري)
د .طارق اسماعيل (استشاري)
عايشة الرقم (اخصائية)
• غدد وهرمونات •
د .أحمد األنصاري
د .عبدالناصر العثمان
د .يوسف بو عباس
د .سمير الشمري
• أسنان •
عيادة دنتل كير لألسنان
د .شفيق الشالوحي
د .سامر خلف
مركز أبها لطب األسنان
د .معصومة غريب
عيادة باب هاني (خدمة  24ساعة)
عيادة الميدان ـ الكويت
(الفحيحيل)
الفروانية
مركز الحكمة لطب األسنان
عيادة الخليج لألسنان
مركز العائلة لطب فم األسنان
د .نعمت عيد (استشاري تقويم)
أ.د .مفيد الصواف
د .سهيل مهلهل الياسين
د .فايز الطبري
د .محمود أحمد المسقطي
د .أنيسة الرشيد
د .عبدالله العامر
د .فيصل الفوزان
د .عبدالله الدويسان
د .سعيد اللوغاني
د .إبراهيم بهبهاني
د .علي الهديب
د .نجاة بهمن
د .عمر عبدالله القعود
د .هدى الدالي
د .سهيلة عبداللطيف الحجي
د .سلوى عبدالسالم
د .جاسم المنصور
د .سعاد إبراهيم النجادة

2666288
5650064
5645070
5658888
5339330
5750756/5722978
6870502
5620111
5620111
4/4757153
9/8/2610534
9/8/2610534
7/5730000
77/2408044
7/3911026
20/4727130
5/3/2641442
2561444/2572002
5326265
2525234/2572002
2630404
88/77/3915344
2641443
4/4763223
2561444
2562226
2619557
2668777
5320880
7/5730000
2626177
5340200
2613663
5342727
5344520
7/5730000
2622266
5312260
4756555
8/4579287

د .عصام الحزامي (أخصائي تركيب وزراعة)
المركز الطبي الكويتي (الجهراء)

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

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

5759044

د .ليندا عصفور (اختصاصي طب األسنان)

2408044

د .عبدالقادر فلو (استشاري)

د .سلوى سليمان العمر (استشاري)

4/5328093

د .هادي الصفار (لثة وزراعة أسنان)

97/2497787

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

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

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

د .عماد خاطر (جراحة الفم وزراعة األسنان)

عيادة الخليج لطب األسنان
• أطباء لثة •
د .بدر عبدالله األنصاري
د .علي حسن حسين دشتي
د .شارل جبران الحاج
د .وليد العلي
• أطباء أشعة وسونار •
د .حميد الطالب
• عقم وضعف جنسي •
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
د .عبداللطيف السليم
• مراكز طبية •

مختبر الكويت للتحاليل الطبية
مركز حمد العبدالله الصقر التخصصي

إنترناشيونال كلينك

5640514
2668777
2/3/2641445
4757154

888/5644666
5620111
5755737
2641445/2630404
9/2610538
5/2653384
5313120
5334438
89/5625387
2519464

5745111

األنصاري الطبي
مختبر حولي الحديث
مختبر المركز اإلنجليزي
مختبر ابن النفيس للتحاليل الطبية
مركز العائلة لطب الفم واألسنان
مختبر السالمية للتحاليل الطبية

مختبر الحمراء
مختبر البشر والكاظمي
مختبر H.B.M
مركز بوشهري كلينك
مختبر بن سينا للتحاليل الطبية
مختبر طيبة كلينك
مركز طيبة كلينك

المختبر الكويتي األلماني
مركز األمل للعالج الطبيعي
المركز األوروبي للعالج الطبيعي
المستوصف األوروبي التخصصي
مستوصف الصايغ كلينك

5658888
2662109/2633521
5319909
3924101
5343330/5342727
5714043

2669183
5655300
9/5714008
5650064
3912582
5529023
9/8/5529017

5315456/5315464
2626711/2626733
4/4721213
4764055/4764044
3725200/3717800

مجموعة لندن للخدمات الطبية
عيادة الدكتورة خالدة البخيت

883883
2631008

المركز الطبي الكويتي (عيادة السالمية)
المركز الطبي الكويتي (عيادة الجهراء)
المركز الطبي الكويتي (عيادة الفروانية)
مختبر الكويت الوطني للفحوصات الطبية

5759044
8/4579284
4755580
2434588

مركز اكستسي الطبي
مركز دنتل الطبي (السالمية)
مركز دنتل الطبي (الفروانية)
دار البراك كلينك
مستوصف فيصل التخصصي
• أطفال •
د .عبدالله الرشيد
د.عفاف الرومي
د .ياسر القحف
د .سعاد البصيري
د .حسين العنزي
د .سيلفا شحيبر
د .خالد بو حيمد
د .صالح الرومي
د .نحمده أبو سنة
د .سناء معروف
د .زهرة اسماعيل
د .سهيل خمار
د .محمد الغانم
د .خالد السعيد
د .عبير محمود عوض
د .فاطمة سالم الثالب
د .أحمد يعقوب عبدالله
د .وفاء عبدالعزيز الشايجي
• أسنان أطفال •
د .عبدالعزيز عباس دشتي
مركز الحكمة التخصصي
د.فؤاد صادق حسن
د .قماشة الجامع
د .عبدالرحمن الكندري (استشاري)
د .محمد علي سيد عبدالرؤوف
• استشاري أطفال •
د .ريم قنواتي
د .لولو أبوشعبان (قلب)

د.آمال العيسى استشاري أطفال وأمراض كلى)

5665444
222/5620111
555/4756444
5326551
2573994
5340200
5318092
5739277
5711226
4588501
5738844
5622999
2614130
3925599
5713514
3925639
2621099
4559444
5357511
5728833
4560477
3717800
2620304
3/2641442
5/4/2641443
5320515
2666116
2613663
6851919
5622330
5337204
2612120

4747004
5318092
3910990
4/2615053
5745111
9/5665408
2621911
5745111
3720707
2610042
5620014
5666668
4715119

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

د .عزت بدوي
د .قنال الصايغ
د .زيد سكر
د .طالل سليمان العلي
د .سحر فؤاد الغانم
• استشاري مسالك بولية •
د .خليل عبدالله العوضي
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
د .فوزي طاهر ابل
د .علي ناصر الصيرفي
د .علي يوسف مهدي زاده
د .احمد محمد الكندري
د .م لطفي محروسة

د.عبدالقادر عبدالحميدالسيد
• انف واذن وحنجره •
د.حسام عبدالفتاح
د .عبدالحميد المهنا
د .سند الفضالة
د .اسماعيل الفودري
د.عبدالله محمد العلي
د .محمود البوز
د .عبدالمحسن جعفر
د .جمال الحربي ( استشاري)
د .خالد الصبيح (استشاري)
د.محمد الدماطي (استشاري)
• أمراض نساء ووالدة •
د .فوزية القطان( استشاري)
د .عالية الفضلي
د.مهجة البدر
د.عادل الريس
د .صبرية اللنقاوي (استشاري)

5745111
3725200
( 572666داخلي)8316
2658090/2628090
2618112/2618211
2616660
5313120
2639955
3713100
5649918
2/2630041
 2232222-830003داخلي 2135

د .محمود المطاوعه
د .منصور الصليلي
د .فريد سالم صوصو
د .سكينة عباس فرمن
د .معصومة مخصيد (استشاري)
د .ماجدة خليفة اليتامي
د .نجيبة القطان
د .دالل السالم
د .سامر كميل الريس
د .نداء محمود بو خضور
د .سميرة العوضي (استشاري)
د .اميرة فيصل محمود بهبهاني
د .مي احمد سنان
د .يسرى محمد عبدالسالم
د .ايمان غيث عيسى المطوع
د .ناهد عبدالله العلي
د .هدى الناصر الزكي (استشارية)
د .خالدة صالح البخيت
د .حنان عبدالمحسن
د .هند مسعود عبدالله
د .ليلى ابو الليل
د .هند محمد الحمدان
د .امل عبدالعزيز اسماعيل (استشارية)
د .ماجد الشمري
د .جاسم يوسف حجي(استشاري)

6237805

5739277
5755255
9/8/5529017
2620166
5644660
5650064
2616122
3/2650302
2650555
2650606
9/5665408
2644474
2413282
5742557

77/4554066

2661519
4584140/4580030
2618787
3921627
2641308
5343406
5713016
5325051
5742558
4717006
2622088
4734505
5731275
4716754
3713100
5656886
52/2668762
2631008
3925505
2613151
5145111
4726614
2630605
60/4567850
2644475

د .خيرية عباس سالم
د .هبه رمزي
د .امنه حسن غلوم علي
د .سعاد الباوي
د .ليلى اشكناني(استشارية)
د .سلوى سيد علي الرفاعي(استشارية)
• استشاري امراض روماتيزم •
د .عادل العوضي
5330060
2573883
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
5321171
د .معصومة حبيب
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)

د .جمال علي الكندري(استشاري)

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

3713100
2644474
20/5710130
3721441
144/2633311
4753232

5620057

2425911
4741515
2635047
5312664
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فرقة العميري أحيت ليلة «قريش»
أحمد عيسى
تحت رعاية الشيخ سالم صباح
الناصر نظمت فرقة العميري للفنون
البحرية «ليلة قريش» قدمت خاللها
مختلف ال�ف�ن��ون واألل� ��وان البحرية
والشعبية ،وبمشاركة عدد كبير من
الفنانين والموسيقيين الكويتيين.
واخ � � � �ت � � � �ل� � � ��ط ح � � � �ض� � � ��ور ال � �ل � �ي � �ل� ��ة
بالموسيقيين والعازفين الكويتيين
م��ع ج�م�ه��ور اس�ت�م��ع ألداء الفنانين
الشعبيين الذين تناوبوا على أداء
الفقرات المتعددة ،وهم خالد المال
وعبد الوهاب الراشد وصالح حمد
خليفة وسليمان العماري وإبراهيم
مسفر ون��وح الجاركي وفيصل مال
الله.
ك �م��ا ق ��دم ��ت خ�ل��ال ال �ل �ي �ل��ة أن� ��واع
مختلفة من أغاني وأساليب الغناء
البحري ومنها «خراب بريخة صدرة»
و»يا مال معلي» وكالهما من الفنون
العملية التي عادة ما تصاحب أداء

األع �م��ال ع�ل��ى ال�س�ف�ي�ن��ة ،ك�م��ا قدمت
فنون بحرية أخرى منها السوداني
وال �ن �ج ��دي وال � �ح� ��دادي وال �م �خ��ال��ف
وال �ح �س��اوي إض��اف��ة إل ��ى ال�س��ام��ري
وفن الصوت.
وتعتبر ف��رق��ة ال�ع�م�ي��ري للفنون
ال�ب�ح��ري��ة م��ن ال �ف��رق ال�ش�ع�ب�ي��ة التي
تمتاز ب ��أداء مختلف أل ��وان الفنون
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ،ودائ� � �م � ��ا م� ��ا ت �ن �ت �ه��ز أي
مناسبة لتقديم عروضها للجمهور
بشكل مباشر ليتعرف على التراث
الكويتي.
وت �ع��د م �ن��اس �ب��ة «ق ��ري ��ش» إح ��دى
أش � �ك ��ال االس � �ت � �ع ��داد ل ��دخ ��ول ش�ه��ر
رم� �ض ��ان وف �ق��ا ل �ل �ع��ادات ال�ك��وي�ت�ي��ة
والتهيؤ لتغير النظام االجتماعي
والحياتي بما يتواء م مع التغيرات
ال � � �ت� � ��ي ي � �ح� ��دث � �ه� ��ا ش � �ه � ��ر رم � �ض � ��ان
المبارك.

ً
ً
م�ه�ن�ي��ا :ت��رس� ّ�م أه��داف��ك ج �ي��دا.
بالعزيمة تحقق ما تصبو إليه
في حياتك المهنية.
ً
عاطفيا :ال ت��دع حبك للشريك
ً
يتحول حقدا بسبب المشاكل
المتراكمة بينكما.
ً
اج �ت �م��اع �ي��ا :ح� �ض ��ورك ال��دائ��م
ً
ً
يجعل منك شخصا محبوبا.
رقم الحظ.12 :

استند إلى مراجع تاريخية إلبعاده عن التلفيق والتزوير

ترخيص ألول جمعية لحماية األسرة
من العنف في السعودية
أعلنت وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية
السعودية ،أنها وافقت على الترخيص
ألول جمعية في المملكة متخصصة
ب�ح�م��اي��ة ال �م��رأة وال �ط �ف��ل م��ن ال�ع�ن��ف،
تحمل اسم «الجمعية الخيرية النسائية
لحماية األسرة».
وق��ال��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا نشر
ام��س االول ،إن «الجمعية ت�ه��دف إلى
كفالة االح�ت��رام للمرأة والطفل وكبار
ال�س��ن ،ال��ذي ق��دره لهم اإلس�ل�ام وق��رره
المرجع األول القرآن والسنة».
ك�م��ا ت �ه��دف ال�ج�م�ع�ي��ة إل ��ى ح�م��اي��ة
األس � ��رة م��ن ال �ع �ن��ف وإع � ��داد ال �ب��رام��ج
التأهيلية للمعنفين وتطبيقها ووضع

برامج تأهيلية لهم ،وإقامة ورش عمل
ل �ت��دري��ب ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي م �ج��ال العمل
وت ��وع �ي ��ة ال �م �ج �ت �م��ع ب �ح �ق��وق ال�ط�ف��ل
والمرأة ،ووضع استراتيجية للحد من
العنف وبث الثقافة الالزمة لذلك.
وأضافت أنه تقرر أن تعقد الجمعية
أول اج�ت�م��اع��ات�ه��ا خ�ل�ال ال �ـ  48ساعة
ال�م�ق�ب�ل��ة ل�ل�ب��دء ف��ي وض ��ع ال�ت��رت�ي�ب��ات
الالزمة لتدشين أعمالها ،على أن يتم
ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س وأع� �ض ��اء مجلس
ً
اإلدارة الح � �ق� ��ا  ،ع �ل �م��ا ان ال ��دك �ت ��ورة
إنعام الربوعي هي الرئيس المرشح
للجمعية.
(الرياض  -يو بي آي)

رقم قياسي جديد ألكبر عدد
من ّ
مجددي عهود الزواج
سلوم حداد

ووفاء موصلي وفيصل العميري
ومروان عقيلي ونخبة أخرى من
نجوم الدراما السورية.
يذكر أن المسلسل يعرض في
ً
الساعة  16:20يوميا على شاشة
تلفزيون الكويت.

ت�ج�م��ع أك �ب��ر ع ��دد م ��ن األزواج في
العالم حتى اآلن ،في سيدني بأستراليا،
لتجديد عهود زواجهم في الوقت نفسه.
وذكرت الـ «إي .إي .بي» األسترالية ،أن
 278م��ن األزواج اجتمعوا ف��ي حديقة
سنتينيال العامة شرق سيدني ،لكسر
ال��رق��م القياسي ألك�ب��ر تجمع لتجديد
عهود ال��زواج ،وذل��ك بقول كلمة «نعم»
في اللحظة نفسها.
وك � � ��ان آخ � ��ر رق � ��م ق� �ي ��اس ��ي م�س�ج��ل
ف��ي ك�ت��اب غينيس ،ح�ص��ل ف��ي مدينة

أورالن� ��دو ب��والي��ة ف�ل��وري��دا األم�ي��رك�ي��ة،
حيث اجتمع  234من األزواج في العام
 .2002وق � ��ال ب �ي��ل ف �ي��رغ �س��ون ،ال ��ذي
ش��ارك في الحدث مع زوجته غلينيز،
ب�ع��د زواج دام  57س�ن��ة« ،إن �ه��ا ال�م��رأة
األولى والوحيدة التي أحببتها ومازلت
أحبها ...وبالتأكيد أري��د ال��زواج منها
ً
مجددا» .وتبادل األزواج القبالت على
وق��ع الموسيقى بعد نهاية المراسم،
وحلقت  12حمامة في السماء.
(سيدني  -يو بي آي)

القوس

 22يونيو  22 -يوليو

 23اغسطس  22 -سبتمبر

فرقة العميري

ت � �ش � �ه ��د ال � �ح � �ل � �ق� ��ات ال �م �ق �ب �ل ��ة
م� ��ن م �س �ل �س��ل ع� �ن �ت ��رة ب� ��ن ش� ��داد
ً
ً
ت � �ط� ��ورا م �ل �ح��وظ��ا ف ��ي األح � ��داث
ال �م �ل �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ش��وي��ق واإلث � � ��ارة
ً
راصدة مظاهر الحياة واألنماط
ال �م �ع �ي �ش �ي��ة ال � �س� ��ائ� ��دة ف� ��ي ت �ل��ك
الحقبة الزمنية.
ً
وي � �ت � �ن� ��اول ال �م �س �ل �س ��ل س� � ��ردا
ً
تاريخيا ل�ه��ذه القصة الجميلة،
وي �س �ل��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى ف��روس �ي��ة
ً
ع �ن �ت��رة وش��اع��ري �ت��ه م ��رك ��زا ع�ل��ى
أب��رز األح ��داث ال�ت��ي ع��اش�ه��ا منذ
ط�ف��ول�ت��ه ،م ��رورا ب��ال�م�ع��ارك التي
خ ��اض� �ه ��ا وان � �ت � �ه� ��اء ب ��ال� �م ��راح ��ل
األخيرة من حياته.
وتستند أحداث المسلسل الى
م��را ج��ع تاريخية موثقة لتجنب
ال � �س � �ق� ��وط ف � ��ي دائ � � � ��رة ال �ت �ل �ف �ي��ق
واال ف�ت��راء أو تزوير الحقائق في
هذه السيرة التاريخية الضخمة،
و ق��د ت��م تصويره بطريقة تقنية
ح ��دي� �ث ��ة م � � ��زودة ب ��اك� �س� �س ��وارات
وم� ��واق� ��ع ت� �ص ��وي ��ر ت �ض �ي��ف إل ��ى
العمل بعدا بصريا وجماليا ،إلى
جانب األداء المتقن الذي أبدع فيه
فريق العمل الذي يتزعمه الفنان
س�ل��وم ح��داد وس�ل�اف فواخرجي

السرطان

العذراء

عنترة ...دراما تاريخية ضخمة بطالها
سلوم حداد وسالف فواخرجي

سالف فواخرجي

فلك

ً
مهنيا :منافسة العمل صارت من
ّ
تحسن أدائك.
الماضي بعد
ً
ع��اط �ف �ي��ا :إلخ�ل�اص ��ك للحبيب
أث� ��ر ك �ب �ي��ر ف ��ي ت�م�ت�ي��ن ال �ع�لاق��ة
بينكما.
ً
اج �ت �م��اع �ي��ا :أم ��ر م�ف��اج��ئ ي�ب��دد
قلقك والحيرة.
رقم الحظ.17 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م �ه �ن �ي��ا :ال ت� �ت ��ردد ف ��ي ف��رض
وجهة نظرك والدفاع عنها ألنك
على طريق التفوق والنجاح.
ً
ع��ا ط�ف�ي��ا  :ال تستغل طيبة قلب
ال �ح �ب �ي ��ب وم �ح �ب �ت ��ه ال �ع �م �ي �ق��ة
للحصول على مرادك.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الكبرياء،
ذلك يزعج من حولك.
رقم الحظ.12 :

الحمل

االسد

الجدي

 21مارس  19 -ابريل

 23يوليو  22 -اغسطس

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :وا ج��ه المشاكل بعزيمة
ّ
ألن� � ��ك ق � � ��ادر ع� �ل ��ى ح � ��ل أش� ��ده� ��ا
صعوبة.
ً
عاطفيا  :تستخدم ك��ل الوسائل
إلب��راز مواهبك للحبيب وإث��ارة
اعجابه.
ً
اج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ا :ن� � �ظ � ��م ح� �ي ��ات ��ك
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ألن� � �ه � ��ا أس � � ��اس
مستقبلك.
رقم الحظ.9 :

ً
�ان من
مهنيا :تعمل باستمرار وت�ف� ٍ
أجل تحسين وضعك المالي.
ً
ّ
تنجر وراء األح�ل�ام في
ع��اط�ف�ي��ا :ال
ع�ل�اق �ت��ك ال �ع��اط �ف �ي��ة ك� ��ي ال ت�ت�ل�ق��ى
صدمة.
ً
اجتماعيا :اعتراضك على كل شيء
يزعج المحيطين بك ويدفعهم إلى
انتقادك.
رقم الحظ.6 :

الثور

ً
مغر تتلقاه
مهنيا :عرض ّ مهني ٍ
اليوم ،قد يحقق طموحك.
ً
ّ
استعد الرتباط عاطفي
عاطفيا:
األفق.
يلوح فيً ّ
اجتماعيا :تتفهم حاجة اآلخرين
ّ
ما يميزك عنهم ،فال تتخل عن
هذه الميزة.
رقم الحظ.14 :

 20يناير  18 -فبراير

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
مهنيا :إج��ازة من العمل كي ترتاح
ّ
وتنظم أفكارك.
ً
ً
ً
ع ��اط � �ف � �ي ��ا :ت� �م� �ض ��ي ي � ��وم � ��ا م� �م� �ي ��زا
ً
ً
وسعيدا مع الحبيب ،تخططان معا
للمستقبل.
ً
اجتماعيا  :نفسيتك مرتاحة .يزول
ّ
قلقك المستجد.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء
 21مايو  21 -يونيو

الدلو

الميزان

 20ابريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتقبل مالحظات الزمالء
ً
برحابة صدر معيدا النظر في
أعمالك الراهنة.
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب كالمك
ال �م �ع �س ��ول ف �ل�ا ت ��دع ��ه ي�ن�ت�ظ��ر
ً
طويال.
ً
اجتماعيا :التهور عدوك اللدود
ف ��اح ��ذر م �ن��ه وت � � ّ
�رو ف ��ي ات �خ��اذ
قراراتك.
رقم الحظ.11 :

ً
مهنيا :تتفوق على زمالئك بفكرة
مذهلة ما يثير إعجاب رب عملك
بكفاءتك العالية.
ً
عاطفيا :تسترجع ذكريات عالقة
سابقة ،ذلك يشعرك بالحنين.
ً
اجتماعيا :اتصال ّ
سار من صديق
بعيد.
رقم الحظ.4 :

ً
م �ه �ن �ي��ا :ل �ي��س م ��ن داع ل�ل�ت��ذم��ر
والتشاؤم ،أم��ورك المهنية على
أحسن ما يرام.
ً
ع��اط �ف �ي��ا :ي�ف��اج�ئ��ك ال�ح�ب�ي��ب في
ً
مكان رومانسي هادئ بعيدا عن
الضجيج والضغوط.
ً
اج �ت �م��اع �ي��ا :ي�ع�ت��ذر ص��دي��ق عن
ً
سوء تصرفه معك سابقا.
رقم الحظ.6 :

العقرب

الحوت

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تفكيرك منطقي وإيجابي.
تواجه الصعوبات بثقة.
ً
ع��اط �ف �ي��ا :ال ت ��دع ال�ح�ب�ي��ب يستغل
ع ��اط �ف �ت ��ك ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى م� � ��راده
بسهولة.
ً
ّ ً
ً
تحديا جديدا لكنك
اجتماعيا :تواجه
تنتصر ما يزيد ثقتك بنفسك.
رقم الحظ.9 :

ً
ً
ّ
م�ه�ن�ي��ا :ت�ف��ك��ر م�ل�ي��ا ف��ي تغيير
مهنتك لبدء عمل جديد .الحظ
ً
حليفك راهنا فاستغل الفرص
المتاحة لك.
ً
عاطفيا :تتحضر لتمضية عطلة
نهاية األسبوع مع الحبيب في
مكان بعيد وهادئ.
ً
اجتماعيا :يقترح عليك صديق
القيام بنشاط رياضي أو فني.
رقم الحظ.8 :

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

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

المسلسالت
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

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

Supermovies
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
			
23:00
01:00

الراي
7:00
7:05
7:50
7:55
8:40
8:45
9:45
9:50
10:35

تلفزيون دبي
مسابقة فوازير حليمة
مسابقات تراي
(ورد وهيل)
مسابقة فوازير حليمة
برنامج الديني
«بيني وبينكم»
مسابقة فوازير حليمة
اعادة المسلسل
الكوميدي
«وحيد والمخبرين»
مسابقة فوازير حليمة
اعادة مسلسل
ّ
يتربى في عزه
مسابقة فوازير حليمة

سينما 1
09:15
11:00
13:10
15:00
			
17:00
19:00
21:10
23:00

15:30
			
16:20
17:20
17:35
18:15
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
00:30
01:00

للذين أحسنوا
الحسنى
الخراز
دعاء الصالحين
المقاريد
غشم شم 2
قضية رأي عام
على حافة الهاوية
شاهين
الخراز
المصراوية
األخبار
فريج
همس الحراير

MBC
بدوية في باريس
حبيب العمر
اثنين في القفص
حسان ومرقص
وكوهين
عيش الغراب
حسن بايع الغلبان
الفأس في الرأس
الطائر الجارح

SHOWMOVIES 1

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

Love, Actually
12:00
Friday Night Lights
11:00
Raise Your Voice
14:00
Van Helsing
13:00
Grands Champions
16:00
The Hitchhiker’s
15:15
Duma
18:00
		 Guide To The Galaxy
Rundown
20:00
Friday Night Lights
17:15
The Darwin
22:00
La Marche
21:00
Awards
00:00
De L’empereur
			
Resident Evil
			
Last Holiday
23:00
Being Julia
02:00
Hostel
01:00
			

«كل يوم شي» يعرض الساعة 19.30

سما دبي

Super Size Me
Connie And Carla
Rugrats In Paris
Super Size Me
Underworld 2
Bottle Rocket
La Marche
De L’empereur
Braddock: Missing
In Action 3

17:15
17:40
17:55
18:15
18:50
19:00
19:30
			
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الفائت ،يعود البرنامج الكوميدي
اليومي «كل يوم شي» فيقدم على مدى نصف ساعة «اسكتشات» سياسية
واجتماعية ساخرة بأسلوب فكاهي مثير« .كل يوم شي» من بطولة عادل
كرم وعباس شاهين ونعيم حالوي وروال شامية.

MBC 2
13:00
15:00
16:30
18:00
20:00
22:00
00:00
02:00

MBC 4
Bailey’s Mistake
Max Q
Head Of State
Mr. Destiny
The Other Sister
Antitrust
Holy Man
Next Of Kin

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

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

ّ
من عنا لك حصة
مجرم رغم أنفه
البوم االفالم
ثالثين يوم
في السجن
سحر العيون
هنا القاهرة
هارب من الحياة

MBC Action
15:00
The Insider
16:00
Grounded For Life
			 According To Jim
17:00
Friends
18:00
American Funniest
19:00
Home Videos
20:00
Biggest Loser
			
Supper Nanny
21:00
Midsomer Murder
22:00
Agatha Christie
23:00
Becker
			
Seinfeld
00:00
Frasier
01:00
Friends
The Insider

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
10:00
12:00
13:27
14:00
			
16:00
20:00
22:00

المستقبل

Law And Order
CSI/ Medical
Investigation
NCIS
Quantum Leap
Nash Bridges
Alias / Killer
Instinct
Ncis
Angel/ X Files
CSI/ Medical
Investigation
Law And Order
The Rookie

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30

الجديد
المطبخ الكاريبي
قرقعان
حسين في استديو
احمد بدير ...يذوق
أكلت الضرب
الشقة
احالمك اوامر
راجل وست ستات
تامر وشوقية
ميوزك بوكس
المنزل
بطاقات بريدية

Dubai One
16:00
17:00
17:30
			
18:00
18:30
19:30
20:00
21:00
22:00
			
00:00
			

17:10
			
17:30
18:30
			
18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

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
ضربة حرة
مساء رمضان

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

21:00
The View
21:30
Jamie At Home
22:00
Good Morning
			
Miami
22:30
According to jim
22:55
Tyra
			
Emirates News
23:00
Alias
23:25
Jack And Bobby
23:50
Mysterious Island
00:15
part 1
			 Mysterious Island
			
part 2
00:40
01:05

Jakie Chan
Tom And Jerry
Irraf Aktar
Shaik With Kids
Al Tabeen
		Al Hoorof
Al Arabiya
Aladdin
Jetsons
Ustorat Aldahab
Super Robot
Monkey Team
Hyperforce Gol
Astro Boy 40
Yu-Gi-Oh

 ...وعنبر
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«سوبرانوز» و آل غور
يحصالن على جائزة إيمي

خبريات
قرد ُيثير الذعر
في مطار نيودلهي
قال مسؤول امني امس
االول ،ان مسؤولي الحياة
البرية حاولوا االمساك
بقرد تسلل الى داخل
المنطقة االمنية في مطار
نيودلهي الدولي ،واجبر
السلطات على اغالق
صالة كبار الزوار لفترة
وجيزة.
ُ
وأغلقت هذه الصالة
بشكل جزئي ألكثر من
ساعة األحد الماضي،
بعد ان فر القرد عبر
صالة المغادرة للرحالت
الدولية.
وحاول مسؤولو الحياة
البرية االمساك بالقرد.
وقال المسؤول «انهم
يعطون القرد فاكهة
لحصره في منطقة واحدة
وضعت فيها شبكة،
حدث بعض الذعر الليلة
الماضية ،لكن تم عزل
القرد بعد وضع الشبكة».
وأضاف المسؤول ان القرد
دخل الى المبنى من فتحة
في السقف بسبب عملية
بناء في المطار.
(نيودلهي  -رويترز)

األول ألفضل مسلسل درامي و الثاني جائزة عادية
ح��ص��ل م��س��ل��س��ل «س���وب���ران���وز»
ال���ذي ي���دور ح���ول ج��رائ��م المافيا
ع����ل����ى ج������ائ������زة أف�����ض�����ل م��س��ل��س��ل
درامي بحفل توزيع جوائز إيمي
التلفزيونية مساء االحد الماضي،
وج����������اءت ن����ت����ائ����ج أك�����ب�����ر ج����وائ����ز
تلفزيونية ب��ا ل��وال ي��ات المتحدة
مخالفة للتكهنات لتكرم عددا من
االعمال والممثلين.
وحصل مسلسل « 30روك» على
ج��ائ��زة أف��ض��ل مسلسل كوميدي
خ�لال الحدث الفني الكبير الذي
أقيم بقاعة «شراين أوديتوريوم»
ب�����ل�����وس أن����ج����ل����س ح����ي����ث ح��ض��ر
وتنافس عدد من نجوم الشاشة
الصغيرة بدءا من إيفا لونغوريا
م��ن مسلسل «زوج�����ات ي��ائ��س��ات»
وصوال إلى سيمون كويل المتهكم
الذي يرأس لجنة تحكيم برنامج
«أمريكان ايدول» على أكبر جوائز
التلفزيون االميركي.
وكان مسلسل «سوبرانوز» الذي
اختتم موسمه السادس واالخير
في يونيو الماضي مرشحا ليفوز
بمعظم ال��ج��وائ��ز ،لكن ك��ان عليه
أن ينتظر حتى االع�ل�ان ع��ن آخر
جوائز المسابقة ليحقق نتيجة
ك����ب����ي����رة .وف�������از ج���ي���م���س س��ب��ي��در
ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل ممثل درام���ي عن
مسلسل «ب��وس��ت��ون ل��ي��غ��ال» ب��دال
م���ن ج��ي��م��س غ��ان��دول��ف��ي��ن��ي بطل
مسلسل «س��وب��ران��وز» ،كما فازت
سالي فيلد بجائزة أفضل ممثلة
عن «إخوة وأخوات» متفوقة على
بطلة «سوبرانوز» إدي فالكو.
ول����م ي��ف��ز م��اي��ك��ل إم��ب��ي��ري��ول��ي
ب����ج����ائ����زة أف����ض����ل م���م���ث���ل درام������ي
مساعد عن «س��وب��ران��وز» لتذهب
ال��ج��ائ��زة إل���ى ت��ي��ري أوك���وي���ن عن
مسلسل «م��ف��ق��ود» ،كما حصلت
ك���اث���ري���ن ه���ي���غ���ل ب���ط���ل���ة م��س��ل��س��ل
«جريز أناتومي على جائزة أفضل

أميركا فيريرا

ايفا لونغوريا

روبرت دوفال

جيريمي بيفن

آالن تايلر

سالي فيلد

ممثلة درامية مساعدة .وحصلت جايم
ب��ري��س��ل��ي ع��ل��ى ج���ائ���زة أف���ض���ل ممثلة
كوميدية مساعدة عن مسلسل «اسمي
إيرل» بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل
كوميدي مساعد إلى جيريمي بيفين
الذي يلعب دور عميل مراوغ بمسلسل
«إنتوراج» .وحصل الممثل البريطاني
ريكي جيرفيز على جائزة أفضل ممثل
ك��وم��ي��دي ع��ن «إك��س��ت��راز» بينما ف��ازت
أم��ري��ك��ا ف��ي��ري��را ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل ممثلة
كوميدية عن «بيتي القبيحة».
وحصل ديفيد تشيس كاتب مسلسل
«سوبرانوز» على جائزة أفضل كاتب
عن آخر حلقات المسلسل التي حملت
ع���ن���وان «ص���ن���ع ف���ي أم���ي���رك���ا» وأث�����ارت
الكثير من الجدل ،بينما فاز أالن تيلور
بجائزة أفضل مخرج عمل درامي عن
حلقة أخرى بالمسلسل حملت عنوان

«كينيدي وه��اي��دي» وقتل فيها توني
سوبرانو ابن أخ زوجته كريستوفر.
وذه���ب���ت ج���ائ���زة أف���ض���ل م��م��ث��ل عن
مسلسالت قصيرة أو فيلم تلفزيوني
إل��ى روب���رت دوف���ال ع��ن دوره ف��ي فيلم
«ب��روك��ن ت��ي��ل» وه��ي أول ج��ائ��زة يفوز
بها بعد ترشيحه اربع مرات.
ك��م��ا ف���از ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي
السابق آل غور الذي كان نائبا للرئيس
السابق بيل كلينتون وفشل في تطلعه
إل��ى شغل منصب ال��رئ��ي��س األميركي
ع�����ام  2000ب����إح����دى ج����وائ����ز «إي���م���ي»
التليفزيونية ،و ح��ص��ل على جائزته
ت���ق���دي���را ل��م��ش��روع��ه اإلع��ل�ام����ي ال���ب���ارز
حيث أ ط��ل��ق السياسي الديموقراطي
قناة تليفزيونية باسم «كارنت» تقدم
خدماتها إلى  19مليون مشترك وهي
موجهة بشكل خاص إلى فئة الشباب

من  18إلى  34عاما وتبث بنظام الكابل
وعبر شبكة االنترنت.
ويتولى آل غور رئاسة قناة «كارنت»
التي أطلقت في أغسطس من عام 2005
ويقوم مشاهدوها بإعداد البرامج التي
تبث عليها على غرار التسجيالت التي
تبث على موقع «يوتيوب» الشهير على
االنترنت.
وي��أت��ي م��ن��ح آل غ���ور ج��ائ��زة إيمي
بعد شهور فقط من فوز فيلم وثائقي
م���أخ���وذ ع���ن ك��ت��اب��ه ال��ش��ه��ي��ر «ح��ق��ي��ق��ة
مزعجة» بجائزة أوسكار أفضل عمل
وثائقي.
(لوس أنجلس  -د ب أ)

جيمس سبيدر

جايم برسلي

تيري اوكوين

دايفيد شايس

ُمكافأة مالية لإلنجاب في أستراليا
اق����ت����رح ال���س���ي���ن���ات���ور األس���ت���رال���ي
ستيف فايلدينغ تقديم مكافأة مالية
إضافية من قبل الحكومة ،لتشجيع
العائالت على اإلنجاب.
ون�����ق�����ل�����ت وك�������ال�������ة «إي.إي.ب�������������������ي»
األسترالية ع��ن فايلدينغ ،وه��و من
ً
عائلة كبيرة تضم ً 16
وأختا ،أنه
أخا
يجب تقديم مكافأة مالية إضافية
بقيمة  8425دوالرا أميركيا للعائلة
عند إنجاب الطفل الثالث ،زيادة على
ً
أصال لكل مولود،
المكافأة المدفوعة
التي تقدر بحوالي  3483دوالرا.
وق������ال ف���اي���ل���دي���ن���غ «إن ال���م���ك���اف���أة
المدفوعة جيدة ،لكن زيادتها عند
إنجاب الطفل الثالث تبدو منطقية،

ألننا نحتاج إلى المزيد من األطفال،
إذا ل���م ن��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��م وأص��ب��ح��ن��ا
جميعنا مسنين لن يبقى أحد لدفع
الضرائب ودعم المجتمع».
وأض�����اف ال��س��ي��ن��ات��ور أن ت��ق��ري ً
��را
ً
حكوميا ص��در ف��ي أب��ري��ل الماضي
تنبأ بأزمة سكانية بسبب انخفاض
عدد المواليد الجدد.
(سيدني  -يو بي آي)

أشعلت النار بأطفالها الثالثة
اع��ت��ق��ل��ت ش���رط���ة والي�����ة ت��ك��س��اس
األميركية ً
أما ،اتهمت بصب البنزين
على أطفالها الثالثة وإشعال النار
فيهم داخل منزل العائلة.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ف�����ورت وورث
ستار ت��ل��غ��رام» ،أن اليشا غرين (29
ع���ام ً���ا) اع��ت��ق��ل��ت ل��ت��س��ب��ب��ه��ا ب���إح���راق
أط��ف��ال��ه��ا ال��ث�لاث��ة ( 2و 4و 6أع����وام)
ً
عمدا داخل المنزل.
ون��ق��ل��ت غ���ري���ن إل����ى ال��م��س��ت��ش��ف��ى
لعالج حروقها ،ألنها صبت البنزين
ع���ل���ى ن��ف��س��ه��ا أي����ض ً����ا ق���ب���ل إش���ع���ال
الحريق ،والت���زال حالتها الصحية
مجهولة.
وق��ال ج��ون ف�ل�اورز ،جد األطفال،

أن أمهم حاولت قتلهم وقتل نفسها
معهم« ،حبستهم في الخزانة وصبت
البنزين وأشعلت النار في المنزل».
ونجا األطفال الثالثة من الموت،
ل���ك���ن���ه���م ن����ق����ل����وا إل�������ى ال���م���س���ت���ش���ف���ى
ل���م���ع���ال���ج���ت���ه���م م�����ن ال������ح������روق ال���ت���ي
أص��اب��ت��ه��م ،وق����ال ش��ه��ود أن أص��غ��ر
األط����ف����ال ع���ان���ى م����ن اح����ت����راق ك��ام��ل
جسمه .وذك��رت الشرطة للصحيفة
ً
أخيرا تتجادل مع
أن غرين شوهدت
زوجها في حديقة المنزل.
(تكساس  -يو بي آي)

«الشجاعة» يتصدر ايرادات األفالم بأميركا الشمالية
تصدر الفيلم الجديد (الشجاعة)
ل��ل��م��م��ث��ل��ة ج�����ودي ف��وس��ت��ر إي������رادات
االفالم بأميركا الشمالية مسجال 14
مليون دوالر.
وتدور قصة الفيلم ،وهو من افالم
الحركة والرعب ،حول ام��رأة تسعى
ال���ى ال��ت��ع��اف��ي م��ن تعرضها لهجوم
وح���ش���ي ع����ن ط���ري���ق خ�����وض م��ه��م��ة
لالنتقام.
وي������ش������ارك ج���������ودي ف����وس����ت����ر ف��ي
البطولة تيرنس هاوارد.
وت����راج����ع م���ن ال���م���رك���ز األول إل��ى
المركز الثاني فيلم «إلى يووما».
وت���دور قصة الفيلم ،وه��و انتاج
جديد الحد افالم رعاة البقر بنفس
االس������م وال���ق���ص���ة ان���ت���ج ع�����ام ،1957
ح����ول ص���اح���ب م���زرع���ة ي���واف���ق على
ح��ج��ز ش��خ��ص خ����ارج ع���ن ال��ق��ان��ون
عنده ،انتظارا لوصول قطار ينقله
ال���ى ب��ل��دة ي��ووم��ا للمحاكمة ،ولكن
ل��م تسر االم���ور كما ك��ان يتوقع مع
سعي الشخص الطريد ال��ى إره��اب
صاحب المزرعة.
ويقوم ببطولة الفيلم راسل كرو
وكريستيان بيل.
واح����ت����ل ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ال��ف��ي��ل��م
الكوميدي الجديد «السيد وودكوك»
بإيرادات  9.2ماليين دوالر.
وتدور قصة الفيلم حول شخص
يفاجأ بإعالن زواج امه فيقرر العودة
الى المنزل في محاولة لمنعها من
ال�������زواج م���ن م���درس���ه ال���ق���دي���م خ�لال
تعليمه الثانوي .وكانت المدرسة في

المعلمون في أستراليا
ال يجيدون الهجاء

كاثرين هيغل

كثير من النساء يعانين آالم البطان الرحمي
كثير م��ن ال��ن��س��اء يعانين اآلم��ا
ح���ادة ف��ي ال��ب��ط��ن ف��ي ال��ف��ت��رة التي
تأتي فيها الدورة الشهرية ،ويكون
األلم حادا للغاية بالنسبة لبعضهن
إل����ى ح���د أن���ه���ن ي��ل��زم��ن ال��ب��ي��ت وال
يتوجهن ال��ى العمل ،أو يتعاطين
مسكنات ق��و ي��ة ح��ت��ى يمكنهن أن
يواصلن العمل في هذا اليوم.
وه�������ذا ال����ن����وع م����ن األل��������م ،ال����ذي
ي��أت��ي ك��ل ش��ه��ر ،ل��ي��س ع��ادي��ا وه��و
يشير إلى االصابة بمرض البطان
الرحمي ،وهو نمو لبطانة الرحم أو
األغشية المبطنة للرحم في مناطق
أخ��رى من بطن المرأة غير الرحم،
وي��ع��د م��ن أك��ث��ر األم����راض انتشارا
بين النساء.
وي��ت��س��ب��ب ه����ذا ال���م���رض ف���ي أن
ي��ت��رس��ب ال��ن��س��ي��ج ال��م��ب��ط��ن للرحم
ع���ل���ى أع����ض����اء خ������ارج ال����رح����م م��ث��ل
المبيض وقنوات فالوب ومناطق
أخرى من البطن .ويبدأ هذا النسيج
ال��م��ت��رس��ب ف���ي غ��ي��ر م��وض��ع��ه في
االن���ت���ش���ار وي���ت���ص���رف م���ث���ل ب��اق��ي
األنسجة المبطنة للرحم وينزف
دما أثناء فترة الدورة الشهرية.
ومعظم حاالت البطان الرحمي
تنشأ لدى النساء في سن السادسة
وال���ع���ش���ري���ن وت���ص���ل إل����ى ذروت���ه���ا
ل�����دى ال���ن���س���اء ف����ي س����ن ال��خ��ام��س��ة
والثالثين.

ويقول أندرياس إيبرت ،االستاذ
في جامعة هومبولت في برلين ،إن
هذا المرض غير خطير ولكن بعض
خصائصه تتشابه مع خصائص
الورم مثل اتجاهه للنمو.
وم����ن ب��ي��ن األع�������راض ال��م�لازم��ة
ل�����ل�����م�����رض أن ت�����ع�����ا ن�����ي ا ل����ن����س����اء
المصابات به ألما أثناء الجماع،
وه������ذا أم�����ر غ���ي���ر م���ع���ت���اد ع���ل���ى ح��د
تعبير كاترين هوفمان من جمعية
ال��ب��ط��ان ال��رح��م��ي األل��م��ان��ي��ة ال��ت��ي
يوجد مقرها في اليبتسيغ ،وتقول
إن من الضروري أن تعرض المرأة،
التي تعاني ألما أث��ن��اء الممارسة
ال��ج��ن��س��ي��ة ،ن��ف��س��ه��ا ع��ل��ى الطبيب
وأن تقدم له وصفا دقيقا لموضع
األلم وحدته.
وت��ق��ول ه��وف��م��ان إن ال��ك��ث��ي��ر من
النساء اليعرفن كيف يعبرن عما
في أنفسهن ومن المهم أن يتغلبن
ع��ل��ى خ��ج��ل��ه��ن ،وأن ي��ك��ون لديهن
إدراك واض���ح لطبيعة األل���م ال��ذي
يعانينه.
وع��ادة ما يظل البطان الرحمي
صعب التعرف عليه لمدة تتراوح
ب��ي��ن س���ت وث��م��ان��ي س���ن���وات .وف��ي
أل��م��ان��ي��ا ي��ت��م ال���ت���ع���رف ع��ل��ى نحو
ثالثين أل��ف حالة سنويا .ويقول
إيبرت إن النساء هن الالتي يقررن
منذ البداية إن كن سيعالجن بهدف

اإلن���ج���اب أو ب��ه��دف ال��ت��خ��ل��ص من
األل��م .وف��ي كلتا الحالتين يتم في
ال��م��رح��ل��ة األول�����ى ع�ل�اج للتخلص
م���ن ال���م���واد ال��م��ل��ت��ص��ق��ة ،وت��ع��اط��ي
ال��ه��رم��ون ي��ؤت��ي ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة،
ك��م��ا أن ت��ن��اول االق����راص واألدوي����ة
األخرى التي تغير مواعيد الدورة
ال��ش��ه��ري��ة م��ن األم����ور ال��م��ف��ي��دة في
هذا الصدد.
(هامبورغ  -د ب أ)

نفقات اإلعالة تنقطع عن كيفن فيدرالين
مشهد من الفيلم

نظر عدة اجيال من الطالب جحيما
بسبب هذا االستاذ.
ويقوم ببطولة الفيلم بيلي بوب
ثورنتون وشين وليام سكوت.
وج������اء ف����ي ال���م���رك���ز ال����راب����ع ف��ي��ل��م
«حروب التنين» وسجل  5.4ماليين
دوالر.
وت��س��ت��ن��د ق��ص��ة ال��ف��ي��ل��م ،وه���و من
أعمال الحركة ،حول اسطورة كورية
تسعى فيها ك��ا ئ��ن��ات غ��ي��ر معروفة

ال���ى ت��دم��ي��ر ك��وك��ب االرض فيجري
استدعاء الصحافي إيثان كندريك
الجراء تحقيق بشأن االمر.
ويقوم ببطولة الفيلم جيسون بير
وأماندا بروكس.
وت���راج���ع م��ن ال��ث��ال��ث ال���ى ال��م��رك��ز
الخامس الفيلم الكوميدي «صاخب
للغاية» مسجال  5.2ماليين دوالر.
وت��دور قصة الفيلم حول شابين
ملتزمين متفوقين دراسيا بالمرحلة

ال��ث��ان��وي��ة ت��رب��ط��ه��م��ا ص���داق���ة ق��وي��ة،
ل��ك��ن��ه��م��ا ي���ض���ط���ران ال�����ى اس��ت��ك��م��ال
ال��دراس��ة في جامعتين مختلفتين،
فيقرران ترتيب حفل وداع صاخب
ليفعال معا كل ما لم يعتادا عمله من
احتساء للخمر ولهو مع الفتيات.
(لوس انجلس  -رويترز)

ش�����وه�����د م���غ���ن���ي ال�����������راب ك��ي��ف��ن
فيدرالين في أحد المالهي الليلية
ف����ي م���دي���ن���ة ل�����وس أن���ج���ل���س خ�ل�ال
األس���ب���وع ال��ح��ال��ي وه���و يستمتع
بوقته قبل ي��وم واح��د من انتشار
نبأ ع��دم حصوله بعد اليوم على
نفقات إعالة أوالده من نجمة البوب
ب��ري��ت��ن��ي س���ب���ي���رز .وك���ان���ت أوراق
ال����دع����وى ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال���ت���ي رف��ع��ت
في األسبوع الحالي أمام محكمة
ل���وس أن��ج��ل��س ال��ع��ل��ي��ا أظ���ه���رت أن
س��ب��ي��رز س��ت��ت��وق��ف ع���ن دف���ع مبلغ
ً
شهريا إلى زوجها
 20ألف دوالر
ال��س��اب��ق ،ن��ظ ً
��را إل���ى وج����ود ات��ف��اق
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص ق��ب��ل زواج��ه��م��ا.
وذك���رت صحيفة نيويورك دايلي
نيوز أن أوراق الدعوى أظهرت أنه

ً
ً
صالحا،
وفقا لالتفاق الذي ال يزال
فإن سبيرز ليست مجبرة على دفع
نفقات إعالة عائلية بعد شهرين
من اليوم .وأش��ارت الصحيفة إلى
أن الزوجين السابقين عالقان في
دع��وى حضانة ولديهما التي ما
ت��زال مستمرة لغاية ال��ي��وم .وقبل
يوم واحد من النبأ «المدمر» شوهد
ف����ي����درالي����ن ب���رف���ق���ة ن���ي���ك���ول ن�����اران
الصديقة السابقة للممثل كولن
فاريل في أحد المالهي الليلية في
مدينة لوس أنجلس .من جهتها،
أش�������ارت م��ج��ل��ة ب���ي���ب���ول م���اغ���ازي���ن
على موقعها اإللكتروني أنه على
ال���رغ���م م���ن أن ف��ي��درالي��ن ل���م يصل
إ ل��ى الملهى الليلي برفقة ن���اران،
المعروفة من خالل شريط فيديو

نشر لها وهي تمارس الجنس مع
فاريل ،فإن فيدرالين وناران رقصا
ً
معا طوال الليل.
(لوس أنجلس  -يو بي آي)

كشفت إحدى الباحثات
امس االول أنه لم ينجح
أحد من مجموعة تضم
 39معلما في المدارس
الثانوية في أستراليا
في أن يتهجى بطريقة
صحيحة جميع الكلمات
في امتحان هجاء خاص
بمن هم في عمر  14عاما
ويضم  11كلمة.
وكان أفضل معلمي
المجموعة خمسة معلمين
نجحوا في هجاء 10
كلمات من أصل  11كلمة
بطريقة صحيحة ،في
حين كان هجاء أحد
المعلمين لجميع الكلمات
خاطئا ،وهناك معلمان
تمكنا من هجاء كلمتين
فقط بصورة صحيحة.
وأوضحت الباحثة
دينيس ريتشي أن
النتائج كانت نموذجية
وعكست أخطاء الطرق
الحديثة لتعليم اللغة
االنكليزية.
وقالت ريتشي لصحيفة
«ذا أستراليان» إن
«المعلمين يجهلون
أصوات اللغة االنكليزية
البالغة  44صوتا وجميع
االختيارات الهجائية التي
تشكل هذه االصوات...
ففهمهم محدود جدا لها».
(سيدني  -د ب أ)

والية ماليزية تسمح
بالزواج من دون
موافقة الوصي
قامت السلطات االسالمية
في والية بيرليس الواقعة
شمالي ماليزيا ،بتعديل
قانون إسالمي يقضي
بعدم السماح بزواج
المرأة من دون موافقة
الوصي عليها.
وقال أبو بكر رئيس
مجلس الشؤون االسالمية
في الوالية ،إن أي شابين
مسلمين يمكنهما اآلن
المضي في إجراء ات
زواجهما ،حتى إذا رفض
الوصي على الفتاة،الذي
عادة يكون االب ،الموافقة
على زواجهما.
وأوضح أن قاضي محكمة
الشريعة االسالمية
سيكون له الحق فيما بعد
لكي يقرر االستمرار في
إجراء ات الزواج من عدمه.
ونقلت وكالة أنباء
«برناما» الرسمية عن
أبو بكر قوله إن «االسالم
يشجع المسلمين على
الزواج وبدء أسر وما إلى
ذلك ...والوصي ال يمكنه
منع إتمام زواج من دون
عذر مقبول ،حيث إن ذلك
االمر قد يؤثر سلبا على
الشخصين اللذين يريدان
الزواج».
وكان القاضي من قبل
يصدق على الزواج فقط
بعد موافقة الوصي على
الزوجة.
(كوااللمبور  -د ب أ)

