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دبي ـ العربية: بعد ثالث 
سنوات من العيش في قرية 
عربية لفلسطينيي 48، أعلنت 
ناشطة السالم اليهودية طالي 
فحيما أنها اختارت اإلسالم 
إلى  اليهودية  دينا، وتركت 
األبد، بحسب تقرير لصحيفة 

»الشرق األوسط« امس.
وفحيما يهودية من أصل 
مغربي، نشأت وسط عائلة 
ميينية متطرفة، لكنها خالل 
إحدى زياراتها ملدينة جنني 
في الضفة الغربية، تعرفت 
إلى عدد من قادة حركة فتح 
وبدأت تتعاطف مع القضية 
الفلسطينية. وفي فترة عملية 
»السور الواقي«، التي أعادت 

فيها إسرائيل احتالل مدن الضفة الغربية وفرضت احلصار 
على الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة )املقاطعة في رام 
اهلل(، اعتصمت طالي فحيما في جنني وشكلت درعا بشرية 
لقائد كتائب شـــهداء األقصى اجلناح العســـكري لفتح، في 

املدينة، زكريا زبيدي.
على اثر ذلك، اتهمتها السلطات اإلسرائيلية بالتخابر مع 

العدو في أثنـــاء احلرب وحكمت 
عليها بالسجن ثالث سنوات، أمضت 
منها سنتني، وأطلق سراحها عام 
2007 وتســـبب الســـجن لها في 
اغترابها عن املجتمع اليهودي، رغم 
تعاطف عائلتهـــا ووقوف الكثير 
من نشطاء الســـالم اليهود معها. 
واعتذرت إليهـــم قائلة إن بقاءها 
بينهم سيكلفهم ثمنا باهظا، حيث 
إن املجتمع اليهودي لن يرحم من 
له عالقة بها. واختارت فحيما، منذ 
ذلك الوقت السكن في قرية عرعرة 
مبنطقة املثلث الفلسطيني داخل 

اخلط األخضر.
الشديد  ارتياحها  وأعربت عن 
لالســـتقبال احلار لها في القرية 
التـــي أحاطتها بالدفء  العربية، 
ووفرت لها مسكنا وقوتا ثم وفرت لها عمال تعتاش منه فال 
حتتاج عطفا من أحد. وقد أقامت شبكة صداقات واسعة من 
النساء العربيات في القرية والقرى احمليطة وشجعت النساء 
على اخلروج إلى العمل، وفعلت ذلك من خالل احترام التقاليد 
والعادات. وزادت هذه العيشـــة مـــن قناعاتها الفكرية بظلم 

السياسة اإلسرائيلية للفلسطينيني.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أنتج صناع الســـينما العاملية 
أفالمـــا عدة تصـــور قصة البطل 
االجنليزي الشعبي أو االسطوري 
روبن هود، وكان آخر هذه االفالم 
»روبن هود أمير اللصوص« الذي 
قام بـــدور البطولة فيـــه »كيفن 
كوستنر« مبشاركة النجم »مورجان 
فرميان« وقد حقق الفيلم جناحات 
باهرة وقت عرضه، ولعل الكثيرين 
الســـهم املنطلق  يتذكرون لقطة 
واملشتعل التي بهرت املشاهدين.

مؤخرا عـــادت هوليوود عبر 
شركة يونيفرسال وأنتجت فيلما 
جديدا عن روبن هود، وحاملا سمع 
التاريخية  املغامرات  أفالم  عشاق 
اخلبر استبشـــروا خيرا وتأملوا 
السابق )أمير  فيلما خارقا يفوق 
اللصوص( خاصة أن املشـــاركني 
فيه جنوم كبار، كاملمثل »راســـل 
كرو« واملخرج »ردلي ســـكوت« 
غير أن خيبة األمل كانت باملرصاد 

للجميع.
الفيلم اجلديـــد خدعة كبيرة، 
فهـــو ال يصور قصـــة املغامرات 
املعروفة للفارس االجنليزي، راشق 
السهام، القاطن في الغابات، والذي 
يســـرق االغنياء ليساعد الفقراء، 
بل ضيع املشـــاهدين في دهاليز 
قصة أخـــرى عن امللك االجنليزي 
ريتشارد قلب االسد ووريث عرشه، 
وحسبما قرأت فإن سيناريو الفيلم 
تعرض لتغييرات كثيرة، لذلك جاء 
العرض مهلهال، ولم يستقبله النقاد 

باحلفاوة املأمولة.

راشق السهام

كسر ساق سفير المعاقين في حادث على »السادس«
مفرح الشمري

تعرض سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي 
مســـاء اول من امس حلادث مروري ادى إلى كســـر 
ساقه اليســـرى وادخاله مستشفى الفروانية لتلقي 
العالج. وكان الشـــاعر العنزي يقود ســـيارته على 
طريق الدائري السادس عندما فوجئ بتوقف مفاجئ 
للسير وحاول تفادي السيارات املتوقفة منحرفا الى 
اليمن ليصطدم بســـيارة تاكسي كانت متوقفة على 

جانب الطريق االمين ما ادى الى اصابته.
 واضطر العنزي النتظار رجـــال املرور ورجال 
الطـــوارئ الطبية الخراجه من ســـيارته، وبفحصه 
تبينت ان اصابته بكسر في الساق اليسرى ما استدعى 

نقله الى املستشفى.
سالمات وما تشوف شر يا بوعبداهلل.

أمانة

انتهى اســـتجواب تلـــوث أم الهيمان 
بانسحاب املستجِوب احتجاجا على طلب 
احلكومة مناقشة هذا االستجواب في جلسة 
سرية مدعمة بجيش من النواب املوالني 
لها حتى ان احلكومة لم تبد أسباب طلبها 
السرية إمعانا في قدرتها على السيطرة 
العميانية على هـــذا املجلس وهذا أكبر 
دليل، ان يســـتجيب أعضاء األمة لطلب 
السرية دون ان تذكر احلكومة أي سبب 

لطلبها هذا.
لقد كتبت مقاال سابقا في شهر نوفمبر 
2009 بعنوان »تعســـف األغلبية قادم« 
ونبهت فيه الى أن احلكومة ونوابها سوف 
يتعســـفون بأغلبيتهم لضـــرب األدوات 
الدستورية وعلى رأسها االستجواب وهذا 
ما حصل، واألدهى أن الدعوات بدأت تنطلق 
بأن تكون جميع االســـتجوابات سرية، 
والسبب ان هناك من اجلمهور من يصفق 
لطرف دون اآلخر، فباهلل عليكم، هل من 
املعقول هـــذا املنطق؟! ان يحرم أكثر من 
مليون مواطن كويتي من متابعة أهم أداة 
دستورية ورقابية وهي االستجواب من أجل 
بعض املشاغبني الذين باإلمكان إخراجهم 
بســـهولة عن طريق حرس املجلس، وإذا 
لزم األمر إخراج اجلمهور وترك وســـائل 
اإلعـــالم تنقل احلدث حتى يعرف الناس 
احلقيقة من مصادرها، ملاذا ُيحرم الشعب 
الكويتي من االطالع على أداء أعضاء مجلس 
األمة وهم داخل قاعة عبداهلل الســـالم؟ 
وملاذا هذه االشارات والتمهيد لوأد وقتل 
أداة االستجواب وحتويله إلى سري ألن 
هناك بعض املشاغبني يحاولون التشويش 
وتخريـــب اجللســـات؟ أم أن هذه مجرد 

تبريرات ومتهيد ملا هو أكبر؟
إنها سابقة خطيرة جدا أن تكون هناك 
جلسة ســـرية دون إبداء أي مبررات لها 
واألخطر أن ُيســـتجاب لهـــذا الطلب من 
نواب األمة، فأي تعسف أكبر من أن ُيفرغ 
االستجواب من محتواه؟! أين أنتم يا محامي 
احلكومة من املذكرة التفسيرية للدستور 
الكويتـــي، والتي نصت علـــى ضرورة 

احلـــذر مـــن املبالغة 
في ضمانات السلطة 
التنفيذيـــة؟! وهـــل 
ستكون في املستقبل 
القريب جلسات مجلس 
األمة ســـرية ألنه قد 
يأتي بعض اجلمهور 

ويصفق ويشجع بعض النواب فيكون هذا 
سببًا وجيهًا لسرية جميع جلسات مجلس 
األمة والتي هي باألصل علنية كما نص على 

ذلك الدستور والالئحة الداخلية؟!
الناطق الرسمي للحكومة يطلب عدم 
تعســـف النواب في اســـتخدام أدواتهم 
الدستورية حتى ال تقابلهم احلكومة بإجراء 
مماثل.. وأنا هنا أستوقفك أخي القارئ كي 
تتأمل في هذا التصريح والذي فيه إقرار 
واعتراف صريح بـــأن احلكومة أحكمت 
قبضتها على هذا املجلس وأصبحت تقود 
أغلبية أعضائه بالرميوت كنترول ولألسف، 
وهو ما أفقد االستجواب قوته وليس سوء 
اســـتخدامه كما يدعي البعض. قلت في 
مقالي السابق إن السرية ستكشف األعضاء 
احلكوميني البصامني لها وهذا قد حصل 
فأحدهم صرح قبل يوم من االستجواب 
بأنه ضد السرية ولكنه صوت مع السرية 
فما الذي غيره بهذه الســـرعة؟! واآلخر 
بـــدأ معارضا ثم أصبح حكوميا أكثر من 
احلكومة فعندما ظهرت نتيجة االستجواب 
لصالح السرية قال هازئا: »اللي بعده«، 
فسبحان اهلل مغير األحوال وما هو السالح 
الفتاك الذي متلكه احلكومة لقلب هؤالء 

الرجال من حال إلى حال؟!
إن جنـــاح احلكومة في إبطال مفعول 
االستجواب يجعلها تعمل دون رقابة أو 
محاســـبة، إنها اآلن تتحكم في مشاريع 
باآلالف واملاليني، تفعل ما تشاء بحماية 
برملانية من قبل البصامني ضد أي نائب 
حر يريد أن يبر بقسمه بالذود عن مصالح 

الشعب وأمواله.
إن لســـان حـــال هذا املجلـــس يقول 
للحكومة: »إفعلي ما شـــئت فقد بصمت 

وأد االستجواب

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

عبدالكرمي العنزي

ناشطة سالم يهودية تعلن إسالمها
عقب سجنها عامين في إسرائيل

كريستيانو.. من الشمع

تمثال البطاطا
متثال من البطاطا احللوة مبناسبة 
مهرجـــان البطاطـــا احللوة في 
الصني.        )رويترز(

تمثال من الشمع لالعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إزاحة 
الستار عنه في متحف مدام توسو للشمع في لندن.                                )أ.ف.پ(

علماء سعوديون وصينيون يفّكون شيفرة جينات الجمل العربي
الرياض ـ أ.ف.پ: توصل علماء ســـعوديون 
وصينيـــون الى فك شـــيفرة اجلينات الوراثية 
للجمل العربي الذي يحظـــى باهتمام كبير في 
منطقة اخلليج، حسبما افاد رئيس مدينة امللك 
عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية محمد بن إبراهيم 

السويل امس.
وقال الســـويل في تصريحات نقلتها وكالة 
االنباء الســـعودية ان »فريقـــا من الباحثني في 
املدينة ومعهد بكني للجينوم في الصني متكنوا 
من فك الشيفرة الوراثية للجمل العربي )جينوم 
اجلمل( في اجناز علمي هو االول من نوعه على 
مســـتوى العالم«. وبذلك يدخل اجلمل العربي 
»النادي احلصري« الـــذي يضم عددا قليال من 

احليوانات التي مت فك شيفراتها الوراثية.
واوضح الســـويل ان االجناز »سيعود على 
االقتصاد الوطني بفوائد كثيرة حيث ســـيؤدي 
الى تطوير وحتسني السالالت من خالل تعريف 
اجلينات املتعلقة باإلنتاجية وبناء النسيج اللحمي 
في اجلمال كما سينجم عنها تطوير طرق الفحص 
والكشف عن األمراض التي تصيب اجلمال ودراسة 

جهازه املناعي املتميز«.

الكعب العالي
 على نفقة 

دافعي الضرائب! 

لندنـ  )يو.بي.آي: اعتمدت 
كلية بريطانية دورة لتعليم 
طالباتها املراهقات كيف ميشني 
في أحذيـــة الكعب العالي في 
اطار برنامج دراسي بتمويل 

من دافعي الضرائب.
وقالـــت صحيفـــة ديلـــي 
اكسبريس إن البرنامج املثير 
إلـــى تعليم  للغرابـــة يهدف 
الالتي يدرسن في  الشـــابات 
الكليـــة التجميـــل وتصفيف 
الشعر واالتزان والثقة وجتنب 
اصابتهن بآالم الظهر عند ارتداء 

أحذية الكعب العالي.
واضافـــت أن دورة الكعب 
العالي في كلية »ساوث ثيمز« 
مدتها ستة أسابيع وتكلف 150 
جنيها اســـترلينيا لكل طالبة 
وتقدم أيضا املشورة للفتيات 
اليد  حول طرق حمل حقائب 
الكعب  ارتـــداء أحذيـــة  عند 

العالي.

طالي فحيما

انقطاعات كهربائية 
بالجملة في السالمية

وحولي والجهراء
 والرقة والصباحية

دارين العلي
شـــهدت بعـــض مناطق 
الساملية والصباحية والرقة 
واجلهـــراء وحولـــي امس 

انقطاعات للكهرباء.
ورفضت الوزارة االفصاح 
عن اسباب االنقطاعات ولم 
حتدد ان كانت نتيجة ارتفاع 
االحمال او اعطال في شبكتي 

النقل والتوزيع.

الواقعة السبت الماضي والحكم أمس

السجن خمس سنوات لمحاميين بمصر
بعد اتهامها بالتعدي على مدير نيابة

ـ رويترز: قضت  القاهـــرة 
محكمـــة مصرية امـــس على 
محاميني بالسجن ملدة خمس 
ســـنوات مع الشـــغل والنفاذ 
إلدانتهمـــا بالتعدي على مدير 

نيابة وحارس مكتبه.
وأحيل احملاميان إلى محاكمة 
عاجلة عقدت امس بعد شجار 
وقع يوم الســـبت املاضي بني 
أحدهما ومدير نيابة قسم ثان 
مدينة طنطا عاصمة محافظة 

الغربية.
وخالل اجللسة، حاصر ألوف 
احملامني مجمع احملاكم مبدينة 
طنطا ورددوا هتافات مناوئة 
لكل من رئيس نادي قضاة مصر 

ووزير العدل.
وبعد ساعات من رفع اجللسة 
للمداولـــة، لـــم ينطق رئيس 
محكمة جنح قســـم أول طنطا 
بحكم في الدعوى لكن رئيس 
نادي قضـــاة طنطا عبداملنعم 
السحيمي قال لـ »رويترز« إن 
حكما صدر بســـجن احملاميني 
الدين  إبراهيم ســـاعي  محمد 
ومصطفى أحمد فتوح بالسجن 
ملدة خمس سنوات وغرامة 300 
جنيه لكل منهما واحلكم قابل 

لالستئناف.
وقال شهود عيان إن شعورا 
بالصدمـــة انتـــاب احملامـــني 
احملتجني وانهم أنهوا حصارهم 

ملجمع احملاكم.
وكان ســـاعي الديـــن دخل 
مكتب باسم رضوان أبو الروس 
مدير نيابة قسم ثان طنطا من 
دون إذنه، مما تسبب في مشادة 
كالمية بينهما قام حرس املكتب 
علـــى اثرها بتكبيـــل احملامي 

وضربه بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن أبو الروس 
صفع ساعي الدين وان فتوح 
دعا احملامني للتجمهر ومحاصرة 

أبو الروس وحراس مكتبه.

وأضافوا أن قيادات قضائية 
وأمنيـــة فكت احلصار ونقلت 
املتشاجرين إلى نيابة استئناف 
طنطا لبدء حتقيق وأن ساعي 
الدين متكن خالل ذلك من رد 

الصفعة ألبو الروس.
وتقول مصادر قضائية إن 
رئيس نيابة االستئناف محمد 
احلافـــظ وجه الحقـــا خمس 
اتهامات لساعي الدين وفتوح 
وأمـــر بإحالتهما إلى احملاكمة 

العاجلة محبوسني.

وقـــال محامـــون إن بعض 
االتهامات غير حقيقية، وقال 
محام إن النيابـــة العامة رمبا 

حتيزت ألبو الروس.
ومنذ صبـــاح امس حضر 
حشـــد ضخم من احملامني إلى 
مجمع محاكم مدينة طنطا بينهم 
نقيب النقابة العامة للمحامني 
ومقرها القاهرة حمدي خليفة 
وأعضاء مجلس النقابة العامة 
ونقباء نقابات فرعية باحملافظات 

تضامنا مع زميليهم.

 جانب من مظاهرة احملامني بعد احلكم


