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غـدًا

انتقادات لوزير الداخلية األلماني بعد تصريحاته عن اإلسالم

فرنسا ستطبق حظر ارتداء النقاب بداية من أبريل
عدد املنتقبات في فرنسا وبحسب االحصائيات الرسمية يقارب 3 آالف امرأة

نتنياهو يشكر البابا بنديكتوس لتبرئة اليهود من دم المسيح
والكونغرس اليهودي يعتبرها عالمة مهمة في مكافحة معاداة السامية

برلني ـ كونا: وجهت احزاب سياسية املانية امس 
انتقادات وصفت بعضها بأنها شديدة اللهجة لوزير 
الداخلية االملاني اجلديد هانسـ  بيتر فريدريش على 
خلفية تصريحات له عن االسالم قال فيها ان الدين 
االسالمي »ال يعتبر جزءا من املانيا«. واستهل الوزير 
االملاني تسلمه امس ملنصبه كوزير للداخلية بالقول 
في مؤمتر صحافي في برلني ان تصريحات الرئيس 
االملاني كريســــتيان فولف التي قــــال فيها ان الدين 
االسالمي يعتبر جزءا من املانيا »ال ميكن اثباتها من 

الناحية التاريخيــــة«. وبهذا يناقض وزير الداخلية 
اجلديد الرئيس فولف املعروف بليونته بخصوص 
النقاش الدائر في املانيا عن االسالم واملهاجرين الذين 
ينحدرون من بلدان اسالمية السيما تركيا. وجاءت 
االنتقادات التي وجهتها شــــخصيات حزبية املانية 
لتشمل معظم االحزاب السياسية االملانية وعلى رأسها 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي املعارض ولكن ايضا 
احلزب الليبرالي احلر الشريك االصغر في االئتالف 

احلكومي االملاني وحزب اخلضر املعارض.

باريسـ  رويترز: قال مسؤولون امس إن فرنسا 
ستبدأ في تطبيق حظر على ارتداء املسلمات للنقاب 
اعتبارا من الشـــهر املقبل مما يعني ان أي منتقبة 
ستكون عرضة لالستدعاء ملركز شرطة وأن يطلب 

منها خلع النقاب أو دفع غرامة.
ويقول املسؤولون إن القانون رمزي باألساس 
وإن الشرطة لن تستدعي كل منتقبة يرونها لتجنب 

وصم املسلمني.
لكن أحـــد أئمة باريس قال إن اجبار املنتقبات 
على تقدمي أنفســـهن ملركز شـــرطة لن يكون أمرا 

مريحا في حد ذاته.
وحـــني أجيز حظر النقاب العـــام املاضي عبر 
زعماء مســـلمون عن خشـــيتهم من أن يؤدي الى 
معاملة الشـــرطة للمنتقبات على نحو غير عادل 

أو تعرضهن للتحرش.
وقال موســـى نيامبيلي وهو إمام مســـجد في 
شمال باريس »رد فعلي احلقيقي هو أن أقول إن 

ذلك كله )تصرف( أخرق«.
ويحرم احلظـــر ارتـــداء أي زي يخفي مالمح 
الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل 
املواصالت العامة واحملال واملدارس وقاعات احملاكم 

واملستشفيات واملباني احلكومية.
وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا 
مـــن 11 ابريل املنتقبات إلى مركز للشـــرطة حيث 
سيطلب منهن خلع النقاب من أجل »كشف الهوية« 
وتركه، وفي حال رفض املنتقبة خلعه تدفع غرامة 

مالية قيمتها 150 يورو )208 دوالرات(.

وقال نيامبيلي لـ »رويترز«: »توقفك الشرطة 
امـــام اجلمهور وترغمك علـــى اتباعهم إلى مركز 
الشـــرطة كشـــخص غير مرغوب فيه.. هذه كلها 

مسألة مظهرية اكثر مما ينبغي«.
ويبلغ عدد املسلمني في فرنسا 5 ماليني نسمة 
ويشـــكلون أكبر الطوائف االسالمية في أوروبا، 
وتقول احلكومة إن عدد املنتقبات يقل بقليل عن 

3 آالف امرأة.
وفي سياق جهودها في مجال العالقات العامة 
أطلقت احلكومة موقعا الكترونيا يدعو لكشـــف 
الوجه وطبعت ملصقـــات وكتيبات لعرضها في 

مجالس البلديات.
وفي واحد من تلـــك امللصقات وحتت صورة 
»ماريان« الشخصية النسائية التي ترمز للجمهورية 
الفرنســـية كتب »غير مسموح ألي أحد في مكان 

عام بارتداء زي مصمم إلخفاء الوجه«.
ويجيء تطبيق احلظر في حني يولي الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي اهتماما خاصا باإلسالم 
ودوره في مجتمع علماني قبل انتخابات رئاسية 

جترى عام 2012.
وانتقد بعض املعارضني احلظر باعتباره أداة 
سياســـية محضة في ضوء نـــدرة املنتقبات في 

فرنسا.
وتأكدت املخاوف من أن يؤدي احلظر إلى إهانة 
املسلمني كالعام املاضي حني هاجمت امرأة فرنسية 
ســـائحة إماراتية منتقبة في متجر فاخر متعللة 

باحلظر املقرر.

القــــدسـ  د.ب.أ: وجــــه رئيس الوزراء 
اإلســــرائيلي بنيامني نتنياهو الشكر امس 
للبابــــا بنديكتوس الســــادس عشــــر بابا 
الڤاتيكان لتبرئته اليهود من دم املســــيح 

في كتاب مرتقب صدوره.
وكتب نتنياهو للبابا خطابا نشره مكتبه، 
جاء فيه »أشكرك لرفضك الشديد في كتابك 
األخير لتهمة باطلة كانت أســــاس كراهية 

الشعب اليهودي في كثير من الدول«.
وأضاف »أملي اآلن أن يعزز وضوحك 
وشجاعتك العالقات بني اليهود واملسيحيني 
فــــي جميع أنحاء العالم وان يســــاعدا في 
الترويج للســــالم واملصاحلة بني األجيال 
القادمة«. ويحلــــل بنديكتوس في اجلزء 

الثاني من كتابه »املســــيح 
والناصــــرة« مــــا جــــاء في 
اإلجنيل عــــن اخليانة التي 
تعرض لها املسيح ليوضح أن 
كل املذنبني، البشرية جمعاء 

ـ تشترك في املسؤولية.
الڤاتيــــكان  وأصــــدرت 
مقتطفات من الكتاب األربعاء 
علــــى أن يتم إصدار الكتاب 
رسميا في العاشر من مارس 
اجلاري. كما اقترح نتنياهو 

في خطابه االجتماع بالبابا، وكتب »أتطلع 
لرؤيتــــك مرة ثانية واإلعــــراب عن عميق 

تقديري لكم شخصيا«.

مــــن جانبــــه، رحــــب 
الكونغرس اليهودي العاملي 
امس بتبرئة البابا بنديكتوس 
السادس عشر اليهود من قتل 
السيد املسيح. وقال رئيس 
الكونغرس اليهودي العاملي 
رونالد لودير »لعدة قرون 
عانى اليهــــود من اضطهاد 
شرس ومعاداة للسامية ألن 
املسيحيني حملوهم جماعيا 
مسؤولية قتل يسوع املسيح 
على الرغم من أنه كان هو نفســــه يهوديا 
وصلبه احلكام الرومان«. وقال إنه بعد ألفي 
سنة شكلت تصريحات البابا »عالمة مهمة 

ملكافحة معادة السامية في الكنيسة«.
وكان البابا قد قال في مقتطفات من كتابه 
»يســــوع الناصري« إنه ليس كل الشعب 

اليهودي مسؤوال عن موت املسيح.
غير أن لودر حذر من ان العديد من رجال 
الدين الكاثوليك سيستمرون في تعليم أن 
اليهود قتلوا املسيح إلى حني أن يصدر البابا 
رسالة رسمية أو منشورا بهذا الشأن ودعا 
إلى أن يصبح ذلك جزءا من عقيدة الكنيسة. 
وقال إن »اليهود حول العالم يقدرون بشدة 
أن هذا البابا جدي جتاه إقامة عالقة جيدة 
بني املسيحيني واليهود«، وكان الڤاتيكان قد 
أعلن عام 1965 عدم حتميل اليهود مسؤولية 

قتل املسيح.

البابا بنديكتوس

ملصق فيلم  »ابن بابل« 

العجيري: غبار »برد العجوز« ينتهي غدًا
هاني الظفيري

»الغبار يســـتمر حتى اليوم على ان تهدأ موجته 
ابتـــداء من يوم غد االحد« بهـــذه اجلملة بدأ الباحث 
الفلكي د.صالح العجيري حديثه لـ »األنباء« تعليقا 
على موجة الغبار التي ســـيطرت على اجواء البالد 

طوال يوم امس. وقـــال: نعيش هذه األيام آخر أيام 
برد العجوز وتصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة 
السرعة تنشط أحيانا وميكن ان تصل سرعتها الى 
45 كيلومترا في الســـاعة ما يثير الغبار خاصة في 

املناطق املكشوفة.

وحول الطقس خالل االســـبوع احلالي قال: بدءا 
من يوم غد االحد سيتغير الطقس وستسيطر رياح 
جنوبية شـــرقية معها سنشـــعر مبوجة من الدفء 
النســـبي ومعها تتكاثر السحب خاصة يومي االحد 

واالثنني مع فرص قائمة لتساقط امطار.

»ابن بابل« فيلم عراقي في دور السينما الكويتية
ُعرض تزامنًا مع األعياد الوطنية

روائي طويل يشهد على تلك احلقبة 
السوداء التي لم يشهدها ويذق مرارتها 
اجليل احلالي، فيلم بصبغة كويتية 
يعرض على شاشات السينما احمللية 
والعاملية تزامنا مع أعياد البالد بعد 
مرور 20 عاما على التحرير، فكم متنيت 
وأنا أشاهد فيلم »ابن بابل« في ليلة 
يوم 26 فبراير أن يكون الفيلم بعنوان 

»أبناء القرين«.
* مخرج سينمائي وأستاذ أكاديمي

الســـينمائي وجائزة  مهرجان برلني 
منظمة العفو الدولية.

لذلـــك، ال عجـــب ان يعرض فيلم 
ناجح ذو قيمة فنية وإنســـانية في 
دور العرض السينمائية في الكويت، 
فنجاحه يستحق العرض واملشاهدة 
والتشجيع، امنا العجب في عدم وجود 
فيلم كويتي ســـينمائي يؤرخ جرائم 
املقبور صدام حســـني بحق الكويت 
وشعبها إبان االحتالل عام 90، فيلم 

وتدين وحشـــية نظام املقبور صدام 
حسني وجرائمه بحق الشعب العراقي، 
من خالل  أحداث درامية مؤثرة ترجمها 
املخرج باحترافية إلى صورة سينمائية 
فنية حتمل في طياتها معاناة شعب 
الفيلم  عانى من ويـــالت الطاغيـــة. 
مثل العراق في أكثر من 60 مهرجانا 
سينمائيا عربيا وعامليا، وحصد في 
مشاركاته اخلارجية أكثر من 20 جائزة 
دولية من ضمنها جائزة الســـالم في 

كتب: أحمد الخلف*
نعم.. ُعـــرض فيلم »ابـــن بابل« 
للمخـــرج العراقي محمد الدراجي في 
دور السينما الكويتية تزامنا مع أعياد 
الكويت الوطنية في شهر فبراير، وال 
يزال الفيلم يعرض حتى يومنا هذا. 

ولكن هل هناك مشكلة؟
قد يرى البعض ان املشكلة تكمن في 
كيفية عرض فيلم عراقي يحمل اسم 
»ابن بابل« أثناء األعياد الوطنية للبالد 
وحتديدا في العيد العشرين من حترير 
الكويت مـــن االحتالل الصّدامي دون 
مراعاة ملشاعر شعب اليزال يستذكر 
باملرارة طعنة الغدر واخلديعة من قبل 
املقبور صدام حسني ونظامه البائد، 
وبذلك قد يتم توجيه أصابع االتهام إلى 
شركة السينما الوطنية »سينسكيب« 
ومقص الرقيب في وزارة اإلعالم الذي 
أجاز الفيلم ولم مينعه من العرض في 

دور السينما الكويتية.
في حقيقة األمر هذه مجرد تساؤالت 
تدور في الذهن فقط قبل مشاهدة الفيلم 
والنظر بتمعن فـــي محتواه وقيمته 
الفنية ثم ما تلبث أن تتبدد، فالفيلم 
يتجاوز كونه مجرد عمل ســـينمائي 
ترفيهي إلى وثيقة سياســـية تؤرخ 
مأساة الشعب العراقي في عهد الرئيس 
املقبور صدام حسني، وتدين اجلرائم 
التـــي ارتكبها حـــزب البعث في حق 
اإلنسانية، وما خلفته احلروب من مقابر 
جماعية فـــي مناطق عديدة بالعراق، 
والتي ذهب ضحيتها أكثر من مليون 
مفقود عراقي مجهول املصير حتى عام 

2009 تاريخ إنتاج الفيلم.
تدور أحـــداث الفيلـــم بعد مرور 
أسبوعني من ســـقوط صدام حسني 
ونظامه عـــام 2003، من خالل رحلة 
بحث عجوز كرديـــة ومعها حفيدها 
أحمد ذي الـ 12 ربيعا عن ابنها إبراهيم 
ـ والد أحمدـ  املفقود منذ 12 سنة حيث 
لم يعد إلـــى منزله منذ حرب حترير 
الكويت عام 1991، فتقرر التعرف على 
مصير ابنها املفقود، بعد ورود أنباء 
عن وجود أســـرى عراقيني أحياء في 
سجن الناصرية، فتنتقل مع حفيدها 
من شمال العراق إلى جنوبه بحثا عنه 
في السجون وينتهي بها املطاف إلى 
املقابر اجلماعية من دون جدوى في 

العثور عليه حيا أو ميتا.
التراجيدية توضح  الفيلم  أحداث 


