
المحلية السبت
10  ابريل 2010

2
فريحة األحمد تزور المغرب اليوم

تلبية لدعوة س���امية من صاحب السمو امللكي 
األميرة اجلليلة لال مرمي، تقوم رئيسة اللجنة العليا 
لألم املثالية الشيخة فريحة األحمد بزيارة للمملكة 
املغربية اليوم على رأس وفد، ومتتد هذه الزيارة الى 
17 اجلاري، وتندرج هذه الزيارة في اطار التواصل 
املستمر بني أبناء األسرة احلاكمة في الكويت واألسرة 
امللكية الشريفة في املغرب من أجل توثيق األواصر 

األخوية التي جتمع بينهما والعمل على تبادل التجارب 
واخلبرات بني مؤسسة جلنة األم املثالية واملؤسسة 
االجتماعية التي ترعاها صاحبة السمو امللكي األميرة 
اجلليلة لال مرمي، والسيما في مجال الطفولة واملرأة 
وذوي االحتياجات اخلاصة، والبيئة، مبا يسهم في 
توطيد التعاون املثمر والتضامن الفعال بني الكويت 

واململكة املغربية.

احلضور يتابعون فيلم انفيكتوس سفير جنوب أفريقيا مستقبال عددا من احلضور

مشاهد من الفيلم

جانب من احلضور

الفيلم ُعرض في مجمع ليلى غاليري بحضور جمع من السفراء والشخصيات

»أنفيكتوس«  جّسد حكمة مانديال.. ووّحد السود والبيض في جنوب أفريقيا

بشرى الزين
هكذا أرادها الزعيم الزجني ان تكون، وهكذا جتاوزت 
الرياضة حدود التفرقة واجتازت جنوب افريقيا سنوات 

»األبار تايد« بحكمة نلسن مانديال.
مانديال الرمز حضر في شخصية بطل »انفيكتوس« 
الذي عرض في س���ينما سنس���كايب في ليلى غاليري 

بحضور الس���فير اجلنوب االفريقي اش���رف سليمان 
وعدد من السفراء والشخصيات الذين شدت انظارهم 

الى مقاطع الفيلم.
احلضور الذي حبس أنفاسه على مدى ساعتني استمتع 
مبا زخر به الفيلم من معان كرسها الزعيم االفريقي عبر 
نضاله السلمي رغم ما كان يعيشه شعبه من قمع وجتريد 

من ممتلكاتهم وتعرضهم النتهاك حكم البيض وحرمانهم 
من حق العيش على أرض اآلباء واألجداد.

كل تلك املعاناة حدها نلسن مانديال وأنصاره بحمالت 
معارضة ومقاومة من نوع آخر لتكون الكرة املستطيلة 
مفتاحا لوحدة السود والبيض. لعبة »الريغبي« التي 
نش���أت في اجنلترا في القرن ال���� 19 حتدد أهدافها اما 

باجلزاء أو االسقاط تسجل ثالث نقاط لكل من الفريقني 
ومتنح ضربة الهدف للفريق الفائز قواعد معينة للعب. 
ويبدو ان مانديال خلق قواعد جديدة في عملية النضال 
والوحدة التي جمعت السود والبيض في موطن واحد 
مستغال الرياضة التي أحبوها في إقصاء جميع أنواع 

االستغالل التي عاشها السود في جنوب افريقيا.

الفيلم الذي طبع مشاعر االعجاب واالندهاش لدى 
احلاضرين بالفكرة التي حوتها فصوله كرس ألهداف 
الرياض���ة ايا كان نوعها ولتظ���ل عامل لقاء وجمع ال 
تفرقة وسبيال للتواصل وسيتمر حلم جنوب افريقيا 
الرياضي في استضافتها مونديال كرة القدم في يونيو 

املقبل.


