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الصور العادية بألف كلمة، أم����ا التقرير الوثائقي 
املصور فيغن����ي في رأيي عن مائة أل����ف كلمة، قامت 
اإلعالمية البريطانية الشابة سارة واملصور البريطاني 
جيمس ميللر )33 عاما متزوج ولديه طفلتان( بتصوير 
حي لألوضاع املأساوية في غزة عبر املكوث هناك ألشهر 
عديدة والتقاء األطفال والنساء، وبعد النهاية املأساوية 
 »Death in Gaza« التي جرت لهما مت عرض الفيلم املسمى

على قنوات عاملية واسعة االنتشار، كما حاز الفيلم عدة جوائز عاملية.
> > >

يبدأ الفيلم بلحظة تفجير سيارة مسؤول فلسطيني ومن معه، ونرى 
األطفال الصغار وهم يس����اعدون في لّم بقايا جسده املتناثرة، فهذا طفل 
يلتقط إصابع وذاك رأسا وثالث أمعاء.. الخ، كما يلتقي الفريق اإلجنليزي 
بالطفلني أحمد ومحمد اللذين يعمالن مع املقاومة اإلسالمية ويبديان رغبتهما 
الش����ديدة في االستشهاد واملوت بدال من احللم باحلياة، كما نتابع عملية 

استشهاد الطفل أسامة الشاعر الذي ال يزيد عمره على 14 عاما.
> > >

كما يلتقي سارة وجيمس بفتاة فلسطينية عمرها »16 عاما« وشقيقتها 
الصغيرة وقد استش����هد لهما 8 من اإلخوة واألقارب املباشرين، والفيلم 
الوثائقي شديد احلزن والتأثير على املشاعر اإلنسانية وال ميكن ملن يشاهده 
إال ان يتعاطف مع األوضاع القائمة في غزة والقطاع، كما يلتقيان بأمهات 
فلسطينيات يطالنب بإنهاء األوضاع املأساوية حيث يتوقعن في كل مرة 

يخرج فيها أبناؤهن وأطفالهن ان يصل خبر مبوتهم واستشهادهم.
> > >

تتصل الطفلة الفلسطينية واختها بالصحافية واملصور بعد أن اقتربت 
اجلرافات والعربات احململة باجلنود م����ن بيتهما لهدمه فيحضر االثنان 
ويقومان بعمل لقاء مع أهلهما ثم يقرران العودة للفندق ونسمع من اجلرافات 
والعربات أغاني فيروز وكالما بالعربي يثبت ان هؤالء اجلنود هم من عرب 
فلسطني املنضوين حتت اجليش اإلسرائيلي، ويخرج املصور جيمس ميللر 
يحمل العلم األبيض وبجانبه سارة ومترجم وخلفهم الكاميرا تصور ما 
يحدث ويخبرون اجلنود بأنهم من الصحافة البريطانية، إال ان رصاصة 
تنطلق من اجلنود تصيب رقبة ميللر وتقتله في احلال، ويذكر في نهاية 

الفيلم احلزين ان احدا ملا يحاسب حتى اليوم على تلك اجلرمية.
> > >

وفي فيلم وثائقي إسرائيلي اسمه »Waltz With Bashir« حائز كذلك عدة 
جوائز عاملية، يروي اإلسرائيلي اري فوملان وبصدق قصة غزو لبنان وما 
حدث في مخيم صبرا وش����اتيال ويعترف بأن القتلة تخفوا بزي اجليش 
اإلسرائيلي لطمأنة الفلسطينيني، كما ان ذلك اجليش بقيادة شارون ظل 
ملدة ليلتني يطلق القنابل املضيئة في س����ماء املخيم مما ساعد القتلة في 
جرائمهم، الفيلم ومثله مقال إلسرائيلية نشرته صحيفة »الهيرالدتريبيون« 
السبت املاضي يظهران أن هناك ضمائر حية محبة للسالم مازالت باقية 

في إسرائيل حتتاج الى من يدعمها.
> > >

آخر محطة: من قبل ما يقارب القرن كتب كثير من املفكرين العرب كأمير 
البيان شكيب أرسالن وكذلك املفكرون الفلسطينيون عن كيفية االستفادة 
اإليجابي����ة من اضطهاد العالم لليهود ووجودهم في منطقتنا لتطويرها. 
املس����اعدة احلقيقية للفلسطينيني وحل الوضع املأساوي القائم ال يتأتى 
بالتحريض والتثوير والتأجيج بل مبحاولة الوصول حلل س����لمي يفيد 
الطرفني الفلسطيني واإلس����رائيلي يقوم على مبدأ كسب الطرفني وحقن 
دمائهم، فكفى بغضا وكراهية وترويعا ألطفال فلسطني ولبنان وإسرائيل 
فقد جرب الفرقاء مس����ار احلرب والدم فلم يستفد أو يكسب أحد، وحان 

أوان جتربة مسار السالم احلقيقي.

اجللسة التي يحضرها خمسون نائبا 
وعدد آخر مثلهم من موظفيهم، و16 وزيرا 
وأيض���ا مثلهم م���ن موظفيه���م، واألمانة 
العامة للمجلس، يعني حوالي 200 شخص 
يتواجدون في القاعة أثناء االس���تجواب، 
كيف ميكن � عقال � اعتبارها »س���رية« في 
بلد تتسرب فيه املعلومات من اجتماعات 

ال يتجاوز عدد حضورها 20 شخصا؟!
بعبارة أخرى، لقد متت مصادرة حرية النائب في التعبير 
عن آرائه من خالل جلسات التصفيق والهتافات، والعكس هو 
الذي حدث في األسلوب اجلديد حيث ميارس النائب واجباته 
بحسب قناعاته وفق ما يسمعه من أطروحات املستجوب وردود 
الطرف اآلخر فيقتنع أو ال يقتنع، وبهذا نتخلص من مس���ألة 
التوقيع على طرح الثقة قبل بداية جلسة االستجواب، وهي 
مرحلة وّلت إلى غير رجعة، مرحلة تسببت في مصادرة حق 

النائب في تكوين رأيه بغير ضغوط من أي نوع.
هذا األسلوب يجب أن يطبق في املجلس البلدي أيضا ورمبا 
أكثر من مجلس األمة كونه يجمع كما كبيرا من املعامالت التجارية 
البحتة، ومعظمها يتطلب قلب أنظمة عمرانية وضغطا على 
اخلدمات بش���كل جائر، وال يتحقق ذلك اال بإرباك املسؤولني 
والضغط عليهم باألس���لوب املعروف، ومن ثم ترك املخطط 
العمراني تائها في مهب رياح املتنفعني على حساب الصالح 

العام للمواطنني والوطن.
في هذا اإلطار فإن الصحافة تتحمل مس���ؤولية كبيرة في 
من���ح أي قضية تطرح فرصة للرأي���ني، بغير حتيز، وهو ما 
حترص عليه عدد من صحفنا مشكورة، بعيدا عن الكاريكاتير 
الذي نش���رته »الراي« يقول فيه بائع الصحف »كله موجود، 
عايز اجلرنال اللي بيقول الدنيا ربيع وكل حاجة كويسة، وال 

اجلرنال اللي بيقول الدنيا زفت وكل حاجة مطينة؟«.
نعم، على صحفنا أن تساعد الرأي العام في املجتمع وتضع 
حدا حملاولة التشويش عليه، وأن تستفيد من املرحلة اجلديدة 
في أسلوب عقد جلسات االستجواب بغير تلك اإلثارة املعروفة، 
آن األوان أن نقول لشعوب اخلليج »ال تتخوفون، هناك أسلوب 
جيد لتطبيق الدميوقراطية غير الذي اشتهرنا به« نعم، أسلوب 
تسبب في التشهير بدميوقراطيتنا والتنفير منها، والشكر كل 
الشكر للجهود النيابية الناجحة في تصحيح املسار، وأيضا 
الشكر للقيادة السياسية في توفيرها األجواء املناسبة للعبور 
بالتجربة الدميوقراطية من هذه املطبات، واحلمد هلل ان الطائرة 
� املختطفة � قد جنت من االختطاف، وهي في طريقها للعودة 

الى مطار الوطن، والهبوط بأمن وسالم بإذن اهلل.
كلم�ة أخي�رة: تعتز الكويت مبمارس���ة املختلفني حلقهم في 
التقاضي، بينم���ا متارس دول أخرى أس���لوبا آخر في إنهاء 
خالفات الرأي، بعيدا عن ممارس���ة حق التقاضي الذي كفله 
الدستور، ولهذا فإن أي اتصال باخلارج للتشويش على هذه 
املمارسة الراقية يكش���ف ضعف إميان باملنظومة القضائية 
في الب���الد، وهو أمر غير مقبول، وبال���ذات من دول تصادر 
أبس���ط حقوق التقاضي ملواطنينا، على مدى عشر سنوات، 
وتدع���م اضطهاد مليون ونصف املليون في غزة، كيف ميكن 
أن نتوقع منهم الرأي احلكيم في ش���يء ال ميارسون فيه أي 

نوع من احلكمة؟

جلسات التصفيق والهتاف = مصادرة حريةالموت في غزة واإلبادة في صبرا
 النائب في التعبير عن رأيه

أكبر ساعة في العالم بمكة المكرمة

الرياض � د.ب.أ:  يبدأ املعتمرون في مدينة مكة 
املكرمة بالسعودية ضبط أوقاتهم على أكبر ساعة 

في العالم بداية من غرة شهر رمضان املقبل.
وبدأ العمل في الواجهة الش���مالية من الس���اعة 
املطلة على املسجد احلرام،  وتبقت الواجهات الثالث 
األخرى الغربية والشرقية واجلنوبية، والتي ميكن 

رؤيتها من أطراف مكة.
وكان العاهل السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
قد أمر بإنش���اء الساعة في أعلى البرج اخلامس من 

مشروع وقف امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة.
وتقع الساعة على ارتفاع يزيد على 380 مترا، كما 

يعلوها من اجلهات األربع »لفظ اجلاللة«.
ويشتمل املشروع على أربع ساعات للجهات األربع 
للبرج، منها ساعتان رئيسيتان بارتفاع حوالي 80 

مترا مبا فيها »لفظ اجلاللة« وبعرض حوالي 65 مترا 
وقطرهما حوالي 39 مترا، أما الساعتان اجلانبيتان 
فيبلغ ارتفاعهما حوالي 65 مترا وعرضهما حوالي 
43 مترا وقطرهما نحو 25 مترا. وسيتم تخصيص 
مصعدين لنقل الزوار إلى الش���رفة احمليطة أسفل 
الساعات األربع والتي يبلغ عرضها حوالي خمسة 

أمتار.
يذكر أن ساعة مكة املكرمة ستكون أكبر ساعة على 
مس���توى العالم، وقد تكلف بناؤها نحو 3 مليارات 
دوالر. ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية في عددها 
الصادر امس عن محمد األركوبي، نائب مدير عام فندق 
»برج ساعة مكة امللكي« املطل على احلرم الشريف، 
أن دوران الساعة س���ينطلق في يوليو املقبل، قبل 

شهر رمضان املبارك.

المشروع تكلف 3 مليارات دوالر.. وتبدأ مع غرة رمضان

حرارة اجلو لم متنعهم من االستمتاع باملوقع االثري وفي اإلطار احد السائحني يلتقط صورة          )أ.ف.پ(

ساعة مكة التي تكلف بناؤها 3 ماليني دوالر

بعض السياح يلتقطون الصور في املوقع

عريس أردني يضع صورة أردوغان على بطاقات الدعوات لحفل زفافه معاش رئيس الوزراء السلوڤيني ال يكفيه

ابن توني بلير يشتري منزاًل ب� 1.8 مليون دوالر 

پولندا تعتقل عمياًل للموساد يشتبه 
بمشاركته في اغتيال المبحوح

.. وعريس نيوزيلندي يهاجم عائلته بفأس في يوم زفافه

عّمان � أ.ش.أ: وضع شاب أردني صورة 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
وتصميما لقافلة أسطول احلرية على بطاقات 

الدعوات حلفل زفافه الشهر اجلاري.
وطرزت بطاقات الدعوات بعبارة مكتوبة 

باللغتني العربية والتركية تقول »نحبك يا 
أردوغان«.

وتأتي خطوة العريس األردني تعبيرا عن 
تقديره للمواق���ف التركية إزاء قضايا األمة 

العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

كم���ا ينوي العريس القي���ام بزيارة إلى 
الس���فارة التركية في عّمان لتوجيه دعوة 
رس���مية لرئيس ال���وزراء التركي أردوغان 
حلضور حفل زفافه الذي سيقام في الرابع 

والعشرين من الشهر اجلاري.

لوبليانا � ا.ف.پ: كشف رئي���س وزراء سلوڤينيا بوروت 
باهور ان معاش���ه ال يكفيه لتغطي�����ة نفقاته الشهري��ة وانه 
يضطر الى اس���تخدام مدخراته على ما ذكرت وس���ائل االعالم 

احمللية.
وقال باه���ور امام مجموعة من الطالب خالل لقاء معهم في 
لوبليان���ا على ما نقل موق���ع »24اور« االلكتروني »انا رئيس 
الوزراء. معاشي الشهري يبلغ 3002 يورو ال ميكنني ان اغطي 

كل نفقاتي الشهرية مبعاشي وحده«.
وأوضح فيما بعد ان صعوباته املالية عائدة الى كونه يغطي 
من امواله نفقات التمثيل بصفته رئيسا للوزراء كما تعهد بذلك 
العام 2009 عندما اعتمدت احلكومة اجراءات تقش���ف ردا على 

االزمة االقتصادية.
والتقى باهور ممثلني عن الطالب للحديث عن مشروع قانون 
مثير للجدل يهدف الى خفض ساعات العمل التي ميكن للطالب 

ان يقوم بها الى جانب دراسته.
وقد اوقف نح���و ثالثني طالبا في مايو املاضي بعد حوادث 
تخللت تظاهرة مناهضة ملشروع هذا القانون مت خاللها حتطيم 

بعض نوافذ البرملان.
ويبلغ متوسط االجور الصافي في سلوڤينيا 967 يورو في 

حني ان احلد االدنى لالجور هو 562 يورو.

لندن � يو.بي.آي: تس���اعد زوجة الرئيس البريطاني األس���بق 
شيري بلير ابنها البكر »إيوان« لشراء منزل مؤلف من 4 طبقات 

في العاصمة لندن تقدر قيمته بأكثر من 1.8 مليون دوالر.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية ان املنزل اجلديد الذي 
يعتزم ابن بلير )26سنة( شراءه يقع على بعد شوارع قليلة من 
القصر الذي متلكه العائلة في ميدان كونوت والذي يقدر ثمنه ب� 

5.4مليون دوالر.
وأشارت إلى انه مع هذا العقار اجلديد تقدر قيمة ممتلكات عائلة 
بلير منذ خروج رئيس الوزراء األسبق توني بلير من منصبه ب� 

20.4 مليون دوالر.
وأوضحت ان املن���زل اجلديد مؤلف من 3 غرف نوم وحمامني 
ومطبخ كبير وغرفة طعام وجل���وس وحديقة، وقد متكن إيوان 
بلير من تخفيض س���عره األساسي املطلوب الذي كان 2.1 مليون 

دوالر.

� د.ب.أ: ذكرت  هامب���ورغ 
مجلة »دير شبيغل« األملانية 
أن الشرطة الپولندية اعتقلت 
عميل موس���اد مش���تبها فيه 
تبحث عنه أملانيا على خلفية 
اغتيال القيادي في حركة حماس 

محمود املبحوح في دبي.
وذك���رت املجلة في عددها 
املقرر صدوره غدا أن شرطة 
احلدود الپولندية ألقت القبض 
الرجل في مطار وارسو  على 
خ���الل محاولته دخول البالد 
بجواز سفر صادر باسم »أوري 
برودسكي« نهاية األسبوع قبل 

املاضي. وجاء في تقرير املجلة أن »برودسكي«، الذي يحمل اجلنسية 
اإلسرائيلية، مشتبه في أنه شارك في اإلعدادات اللوجيستية الغتيال 
املبحوح. وذكرت املجلة أن السلطات األملانية استعانت بالشرطة 
الدولية )إنتربول( في البحث عن »برودس���كي« لالشتباه في أنه 
كان يعمل في أملانيا لصالح املوس���اد. وطلب���ت املانيا من پولندا 

تسليم »برودسكي«.
ووفقا لبيانات احملققني األملان اصطحب »برودس���كي« عميل 
موساد آخر مشتبها فيه خالل التقدم بطلب ملكتب سجل السكان 
ف���ي مدينة كولونيا غربي أملانيا إلصدار جواز س���فر أملاني ربيع 

عام 2009.
وبجواز السفر األملاني احملرر باسم »ميشائيل بودنهامير« دخل 
أحد األشخاص املش���تبه في قيامهم بقتل املبحوح إلى دبي قبيل 

عملية االغتيال، ثم غادر البالد عقب العملية بفترة قصيرة.
يذكر أن فرقة من املوساد مكونة من 26 شخصا على األقل قتلت 

املبحوح في 19 يناير املاضي.
وتعرفت ش���رطة دبي على هويات منف���ذي العملية من خالل 
كامي���رات املراقبة التي صورت العديد م���ن العمالء خالل عملية 

االغتيال.
وأثارت عملية االغتيال غضبا دوليا، وطالب وزير اخلارجية 

األملاني جيدو فيسترفيله بكشف مالبسات احلادث.
وذكرت املجلة أن عملية القبض على العميل املشتبه فيه أدت 
إلى مشكالت ديبلوماسية، حيث تدخلت السفارة اإلسرائيلية في 
وارسو عقب اعتقال »برودسكي« لدى احلكومة الپولندية وطلبت 

عدم تسليمه إلى أملانيا.
وأشارت املجلة إلى أنه لم يتقرر بعد إذا كانت پولندا ستوافق 

على تسليم »برودسكي« ألملانيا أم ال.

ويلينغتون � د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري ان 
عريسا نيوزيلنديا هاجم عائلته بفأس للزينة 
بعد خالف نشب عندما ضبط متلبسا وهو 

يقبل وصيفة الشرف في يوم زفافه.
وقال املدعي العام فيليب كورنيج حملكمة 
هاميلتون ان مارك سبنسر )39 عاما( وزوجته، 
اللذين ظال معا ملدة 18 عاما قبل أن يتزوجا 
في فبراير املاضي، كانت عالقتهما متأرجحة 
مع وصيفة الش���رف )اش���بينة العروس( 

وزوجها.
وذك���رت صحيفة »ويكات���و تاميز« في 
تقريرها عن القضية ان املدعي العام قال ان 
سبنسر »أصيب باجلنون« وبدأ يلكم شقيقته 

عندما ضبطته يقبل املرأة األخرى.
وأضاف املدعي العام ان���ه عندما تدخل 
آخرون دفع والدت���ه على األرض ولكم أحد 
اجليران في وجهه وضرب والده على رأسه 
بفأس للزينة وقال انه كان يريد القيام بذلك 

منذ فترة طويلة.
وأصيب والده وشقيقته بكسر في األنف 
بس���بب هجومه عليهما وق���رر والداه قطع 

عالقتهما به متاما.
وحكمت احملكمة على سبنسر بالسجن ملدة 
خمس سنوات بعد اعترافه بأنه مذنب بتهمة 
التسبب في ضرر جس���دي خطير وحيازة 
سالح هجومي وتعمد إحلاق األذى بآخرين 

فضال عن تهمتني باالعتداء العنيف.

طالئع السياح الفرنسيين تتجّول في بالد سومر بجنوب العراق

180 بلدا. واضاف فارسي »لم يبق 
اال حوالي 25 بلدا، اريد اكتشاف 

العالم كله«.
اما كاترين سودر التي شاركت 
في اعمال تنقيب في العراق بني 
العامني 1974 و1978، فتقول ان 
املواقع االثرية في العراق ليست 

متاحة امام اجلميع.
واضافت »بودي اطالق بعض 
النميمة، ليس هناك س���ياح من 
فئات ش���عبية هن���ا، فالزبائن 

مختلفون متاما«.

حلماية ثالث���ة حراس، ويجول 
في اجلنوب فقط ولن يذهب الى 
بغداد حيث الوضع »خطر جدا«، 

بحسب ديباش )44 عاما(.
ويعتبر ديباش ان هذه الرحلة 
االولى متثل نشاطا سياسيا قائال 
»ارفض القول عن بلد ما انه في 
محور الشر او ان بلدا في محور 

اخلير«.
لكن البد من احل���ذر. فعلى 
الطريق املؤدي الى تلو تتوقف 
احلافلة بش���كل مفاج���ئ لدى 

اثرها على العهد القدمي.
واضاف ان »الكل يرغب في 
املجيء الى هنا لكنهم ال يجرؤون، 
مؤكدين استحالة املغامرة في بلد 
كه���ذا، ونحن من الرواد القالئل 

املهمشني«.
من جهتها، قالت كريس���تني 
ل���وروا بروس���ت )65 عام���ا( 
املختصة في التاريخ القدمي ان اور 
الكلدانيني، مسقط رأس ابراهيم 
اخلليل وفقا للعه���د القدمي في 
الكتاب املقدس، »رائعة ومؤثرة 

رؤية دراج���ة نارية ملقاة على 
الطريق.

وقال املسؤول ان »احد عناصر 
الفريق  الش���رطة من ح���راس 
سيتوجه منفردا للتأكد من عدم 

وجود قنبلة«.
واعضاء املجموعة السياحية 
م���ن املولع���ني باالكتش���افات 
والتاريخ، وقال ديديه فارس���ي 
)55 عاما( القادم من مرس���يليا 
انه س���يزور بلدان العالم. ومع 
زيارته هذه، يكون جتاوز عددها 

لقد حلمنا بها منذ طفولتنا عندما 
كنا نق���رأ قصصا عن الش���رق 
االوسط«. واختمرت فكرة تنظيم 
رح���الت الى الع���راق في رأس 
الفرنس���ي هوبير ديباش مدير 
مؤسسة »تير انتييه« املتخصصة 
في الرحالت ذات الطابع الثقافي 

والديني املسيحي.
وال تسمح االوضاع االمنية 
الهشة في العراق بتنقل السياح 

في جميع االمكنة.
الفرنس���ي يخضع  فالفريق 

العراق � أ.ف.پ: وسط قيظ 
يلهب اعماق الصحراء ويجعل 
الس���ير أمرا شاقا، يعبر فيليب 
كوزن )65 عاما( عن دهش���ته 
كس���ائر افراد الفريق السياحي 
الفرنسي الذي يزور معه موقع 
تلو )غيرسو( السومري االثري 

في جنوب العراق.
وكوزن مهندس متقاعد يشكل 
م���ع 19 س���ائحا اول مجموعة 
فرنسية تقوم بجولة على ما بقي 
من حضارات بالد ما بني النهرين 
تستمر تسعة ايام، ضمنها آثار 

اور وبابل واوروك.
ولهذه املواق���ع اهمية بالغة 
بالنسبة لالنسانية، لكن الزائرين 
قلة نادرة. وتقع تلو في محافظة 
ذي ق���ار كبرى مدنها الناصرية 

)350 كلم جنوب من بغداد(.
وقرر الفريق السياحي التغلب 
على املخاطر التي قد تعترضهم 
في العراق، حيث تقع اعمال عنف، 
والتوجه خالفا آلراء عائالتهم او 
وزارة اخلارجية الى بالد ما بني 
النهرين »ليشاهدوا بأم اعينهم 

مهد حضارة العالم القدمي«.
ويهم���س كوزن قائ���ال »انه 
امر مثي���ر«، فيما كانت كاترين 
سورد احملاضرة اجلامعية تقرأ 
تاريخ املوقع وآلهة االمبراطورية 
السومرية التي تركت اساطيرها 

قرروا التغلب على المخاطر التي تعترضهم

محمود املبحوح


