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عامل يهوى النوم أثناء العمل

يفمبادرةانسانية

جامعة شيزوكا اليابانية تتكفل بعالج
الطفل العراقي حممد هيثم صاحل

قـال مسؤولـون يوم االثنني
ان جهـازا لـرصـد احلـركـة
عثـر علـيه علـى قـضبـان
سكك حديدية يف فيالدلفيا
واثــار خمــاوف مـن هجــوم
ارهــابـي حمـتـمل ثـبـت ان
موظفـا وضعه عـلى أمل ان
ينبهه لقدوم رؤسائه عندما
يغفو أثناء العمل.
وكـــان اجلهـــاز املــسـمـــوح
بتـداوله جتـاريـا قـد عثـر
علـيه يف اخلامـس من مـايو
ايـار اجلـاري قــرب حمطـة
سكك حديدية يف فيالدلفيا
وسلم إىل مكتـب التحقيقات
االحتـــادي وسـط خمـــاوف
متنامـية بشـان أمن السكك
احلـــديـــديــــة يف أعقـــاب
تفجريات أصابت قطارات يف
مدريد.
ورغـم تـكهـنـــات ثـــارت يف
أجهـزة االعالم بـان اجلهـاز
قد يـكون جـزءا من خـطة
ملهامجـة السـكك احلديـدية
اال ان مكـتب الـتحقـيقــات
االحتــادي قــال يف بيــان ان
عامـال بهيئة الـنقل جبنوب
شـــرق بنــسلفـــانيــا وضع
اجلهـــــاز (الســتخــــــدامه
الشخصي).

املدى
تضيف
الطفل
املصاب
ووالده
وممثلي
اجلانب
الياباني
استقبل االسـتاذ فخـري كريـم رئيس
اجمللـس العــراقي للـسلم والـتضـامن
رئيسحتـريرجريدةاملـدىبعدظهر
أمـسيفمكتبهالـطفلالعراقـيحممد
هـيـثـم صــاحل الــذي اصـيـب بعـيـنه
اليـســرى خالل احــداث الفلــوجــة
ووالـده ،وممـثلي اجلـانـب اليـابــاني
الـذين يشـرفون علـى نقله اىل اليـابان
وعالجهعلىنفقةالشعبالياباني.
ويف بـداية اللـقاء عرب رئـيس التحـرير
عـن االعتـزاز الـكبـري بهــذه املبـادرة
االنـسـانيــة وعن شكـره هلـذا املـوقف
النبيـل،مؤكدًاانالـيابانتـستطيعان
تلعـب دورًا مهـمــ ًا يف هــذه احلـملــة،
موضحـ ًا ان القوات الـيابـانيـة وصلت

انتحار هندية بسبب رسالة
خاطئة

العـراق بـصيغـة سـلميـة ،واستحقـوا
تقديرالشعبالعراقي.
واشـار اىل ان هـذه املبـادرة واملبـادرات
املـماثلـة ميكـن ان تلعب دورًا حيـوي ًا يف
تعزيز العالقاتالثنائية بني الشعبني
العراقيوالياباني.
وأنمثلهـذهاملبادراتحتظىبتقييم
كبريمنقبلشعبناالعراقي.
احداثاملأساة
ويف لقــاء مع (املــدى) حتــدث الـطفل
املـصابحمـمدهيـثمصاحل 11سـنةعن
مأساةاصابتهقائالً:
خاللاحداثالفلوجة،وبعدانانهيت
دراسـيت ذات مــســـاء ،مسعـت صــوت
انفجـار،تالهاطالقناراصـابتاحدى

االطالقـات زجـاج نـافـذة غــرفيت،
وأصابـتين الشـظايـا يف عيين اليـسرى
وقـد اسـرع بي والـدي اىل املـستـشفـى
واجـريتلياالسعافـاتالالزمة،لكين
فقدتالبصر.
ويـضيـف الطـفل حممـد هـيثـم :أنين
سـعيـــد النين ســـوف اذهب ووالــدي
للعالج يف الـيابـان ،وأنين اشكـر الشعب
اليابانيوطالباجلامعةالذيناهتموا
حبـاليت ووقفوا هـذا املوقف االنـساني،
وبـرغـم أنين حــزين جــداً ،النين مل
اسـتطع ان أؤدي االمتحـانات النهـائية
هلذهالسنةبسبباصابيت،االانينسوف
احاول التـعويض عـن ذلك خالل العام
القادم.

امـاالسيـدهيثمصـاحلحممدالـدليمي
والـد الـطفل املـصــاب ،فقـد عـرب عن
اعتـزاز كبري بـهذه املبـادرة االنسـانية
النبيلـةمؤكدًابانهوعـائلتهلنينسوا
ابـدًا هذه الـوقفة النـبيلة ،مـوضح ًا ان
الطفل حممـد هو االكرب يف عـائلته وهو
طـالب يف الصف الـرابع االبتـدائي ،وله
شقيقةيفالسـابعةمنعمرها،وشقيق
اصغريفالرابعةمنعمره.
أمـا السـيد س .هـاشيـدا من تلفـزيون
أساهي اليـاباني ،فقـد اوضح لـ(املدى)
ان هـذه املبـادرة االنسـانيـة ،نهض بـها
طالب جامعـة شيزوكـا وسط اليـابان
الذين بـادروا جبمع التـربعات من اجل
حتملمجيعمصاريفالسفرواالقامة

مَنْ يَقرأ الصحف؟

الصحافة بني اخباراملتقاعدين والعمليات االرهابية
بعــد سنـوات طــوال من احـتكـار
االعالم من قبل الـسلطـة السـابقة
وجعله خلـدمـة مـآرب تـوجهـات
النظـام وقائده املخلـوع ،بغتة انهار
كل شيء ،وبـاتت يف البلد جمـموعة
كبـرية من الـصحف ،قــسم مـنهــا
نـاطق بـإسم حـزب معني ،وقـسم
آخــر نــاطق بــإسـم منــظمــات
وجتمعات ،وقسم آخر له توجه حر
وهـكذا .عن هـذه الصحف وقـرائها
كان هذا التحقيق.
توقفنـا او ًال عند اصحـاب املكتبات
واالكشاك وبعض املتجولني ،كونهم
علـى متــاس مبـاشــر مع القـرّاء.
السيد هـادي محود صاحب مكتبة
املتـوكل يف الباب املعظم قال :الذين
يقـرأون الـصحف هـم من شـرائح
متعـددة ،ويفضـلون الـصحف اليت
تنـقل احلقيقة ،وهنالك فئات تقرأ
الــصحف الـيت تـنـقل الفـضـــائح
واالخبار املفربكة من باب التسلية.
وقبل تـوزيـع رواتب االعالمـيني،
كـان االعالميون يـسألـون عن خرب
يـطمئـنهم علـى رواتبهـم ،اما اآلن
فال يسـألون .واضـاف السيـد هادي
محــود :ان كثـرة الـصحف بــاتت
مصـدرًا رزق للكثري من الناس اليت
تبيعها.
امـا السيـد قاسم وهـو بائع صحف
جـــوّال فقــال عـن اهـم الــصحف
املقــروءة مـن قـبل الـنــاس :هـي

وذكـرت الـنتـائـج االوليـة
لـتحقيق أجـراه املـكتب (ان
املـــــــوظف أبـلغ مـكــتــب
الـتحقيقـات االحتادي بـانه
وضع اجلهـاز عند الـقضبان
لـتنـبيه الي حـركـة أقـدام
يفـرتض انهـا لـلمـشــرفني
عليه).
واملــوظف الــذي مل يكـشف
النقــاب عن هــويته يـعمل
طـوال الــوقت بـاهلـيئـة يف
وظـيفة كهـربائـي بالنـوبة
اللـيلـيـــة ويعـمل لـبعـض
الــوقت بـشـركــة ألجهـزة
االنذار االمنية.
وقــال ريتـشـارد مـالــوني
املتحـدث باسم هـيئة النقل
جبنوب شـرق بنسلفـانيا ان
السلطات استبعدت اي صالت
بـاالرهـاب وأصــر علـى ان
النـوم أثنـاء العـمل ال ميثل
ظـــاهـــرة بـني العـــاملـني
بالسكك احلديدية.
ومـازال العـامل الـذي وضع
اجلهاز يعمل باهليئة ورفض
مـالونـي التكهن مبـا اذا كان
سـيبقــى يف وظيفـته بعـد
انتهـاء مكـتب التـحقيقـات
االحتادي من تقـريره بشأن
الواقعة.

صحف (املدى) والـصباح والـزمان،
فهي االكثر رواجًا بني هذا الكم من
الـصـحف ،ويقـبل علـيهــا انــاس
كثريون.
ال عن الصحف الـرياضية مثل
فض ً
(املــدى الــريــاضـي) ،والــزمــان
الرياضي ،و(سبورت) فهي مقروءة
من قبل الشباب الذين يتابعون كل
صغرية وكبرية يف كرة القدم بشكل
خاص.
الستاليت ينافس الصحف
علي صـدام بــائع صحف يف كَـراج
بـاب املعـظم قــال :السـتاليت اثـر
بشكل مـباشـر على بـيع الصحف،
وال سيما الصحف واجملالت الفنية،
فـإن الستاليت (الغـاها) ،ألنه ينقل
االخبار بـشكل مستمـر ويف وقتها.
وتـبقــى الــصحف تــدور يف فـلك
الـرواتب واملتقاعدين والعسكريني
والعمليات االرهابية.
اجملتمع املدني وجريدة
(املدى)
حمـطتنـا التـاليـة كانـت مع بعض
املثقفني لنستطلع آراءهم يف صحف
اليـوم خاصة وان اغـلبهم يكتب او
يعمل يف تلك الصحف.
الـسيـد هـاتف فـرحـان نــاشط يف
جمـال حقــوق االنسـان قـال :اقـرأ
وبـشكـل متــواصل كل مـا خيـص

اجملتـمع املــدنـي واسهـم يف بعـض
االحيـان بـالكتـابـة يف هـذا اجملـال،
واود ان اسجل سـابقه قـد حـصلت
علـــيهـــــا (املــــــدى) انهـــــا اول
جـريـدةخصـصت صفحـة كـاملـة
للـمجتمع املـدني وامتنـى ان حتذو
بقية الصحف حـذوها وكذلك اقرأ
الصفحات الثقافية .اما االخبار فال
أقرأها ألنـين امسعها واراها مصورة
مـن خالل الفـضــائـيــات .بعـض
املــواضـيع يف الــصحف تقـليــديــة
وتسري يف النهج الـذي يضعه املمول
واعتقد ان صـحافتنـا خرجت من
قبضة اليد الواحدة.
واصـبحت اآلن يف قـبضـة جمـاميع
اما االديب مؤيـد البصام فقد اتفق
بـشكل جــزئي مع الـسيـد هـاتف
حيث قال :اقتنـائي اليومي لبعض
الصحف ،ليس ألنها تقدم ما نطمح
اليه ولـكن املتغـريات االجتمـاعيـة
بعد سقوط النظام.
من هذا البـاب فإني اقتـين التآخي
و(املدى) والنهـضة وبعض الصحف
االسبـوعيـة ألنهـا متثل اجتـاهـات
خمتلـفة علـى الرغـم من التقـائها
على صعيـد الفكرة الـواحدة ولكن
فيـها خروقـات لبعض املـوضوعات
الـنقــديــة الـيت تــؤشـــر حجـم
االحتدام.
واخلالصـة مل يسـتطع هـذا العـدد
الصــادر من الـصحف مـن امتالك

عبد احلسني بريسم
تصوير نهاد العزاوي

نـاصيـة التـوافق مع القـارئ ألنهـا
ملتـزمــة بطـروحـاتهـا وليـست
برغبات وآراء وطموحات القارئ.
الصحافة مسرح جتاري
وكانت هنـاك آراء قاسيـة نوعـًا ما
على صحف اليـوم ومن باب حرية
الرأي ننشرها هنا كما جاءت.
 السـيد سالم منصـورحسني قال:معظـم صحفنـا اليـوم تـذكـرني
باملـسرح الـتجاري سـابقًا وبـسبب
ذلك يعـود اىل ان العامـلني يف جمال
الصحافة (االغلبية العظمى منهم)
هـم من انصـاف املثقفني الـذين ال
ميـتلكــون اخلربة الكــافيـة .وهـذا
ينطبق على رؤساء التحرير ايضاً.

والعالجللـطفلحممدوملـرافقهوالده
هيـثم صـاحل ،مـؤكـدًا ان جنـاح هـذه
العملـية مـؤكدة ،وسـوف يعود الـنور
ثانيةلعنيهذاالطفلاملصاب.
امـا السـيد اوكـاوا وهو احـد املشـرفني
علىهذهاحلملة،فـأشاراىلاهميةهذه
احلملـة اليت اشــرف عليهـا شخـصيـ ًا
القنـصل اليـابـاني يف العـراق ،الـسيـد
اميورا،يفتعزيزالعالقاتالثنائيةبني
الـــشعـبـني العــــريقـني العـــراقـي
والياباني.
هذاومناملـؤملانيغادرالطفلحممد
هـيثمووالده،فجـراالحدمتـوجه ًااىل
طوكيوعنطريقبانكوك.
تصويرنهادالعزاوي

ذكـر تقـريـر إعالمـي يف نيــودهلي أمـس أن فتــــــــاة
هنـديـة ( 17عـامـا) يف مـدينـة إنـدورا أقــدمت علـى
االنتحـار بعـد أن تلقـت رسالـة خاطـئة عـلى هـاتفـها
احملمـول تفيـد بـأنهـا رسبـت يف اختبـارات املـدرسـة.
وأقدمت أدييت جينا وهـي طالبة بالـصف الثاني عشر
علـى شنق نفسها يف غـرفتها أمس بعـد أن تلقت رسالة
قصرية على هاتفها احملمول بها معلومات خاطئة تفيد
بـأنهـا رسـبت يف االخـتبـار حـسـبمـا قــالت صـحيفـة
(هندوستان تاميز).
وتقدم شـركتان خلـدمات احملمـول نتائج االخـتبارات
املـدرسيـة لطالب الـصف الثـانـي عشـر يف إنـدور .ومل
تفصح الشـرطة عن اسم الشـركة اليت أرسلت الـرسالة
اخلـاطئة وهل مـا إذا كانـت الطالـبة أخطـأت يف إدخال
بـيانـاتها فـحصلت علـى نتـائج خاطـئة .وخيـضع هلذا
االمتحان  390ألف طالب يف اهلند.

الظالميون بعد
حزيران
حممد مزيد

مـاذا سيكـون مـصري االرهـابيني
بعـد الثالثني من حـزيران؟ فإذا
كــانت حجـتهم وجــود االحتالل
قـبل هـــذا الـتـــأريخ ،لــتفجـري
املــدارس وحمـطــات الـكهــربــاء
وانـابـيب النـفط ،فمـاذا ستكـون
حجتهم حني يـستلم العـراقيون
السيادة والسلطة؟
لقـد وصل مسلـسل العنف حداً ال
ميـكن الــسكــوت علـيه ،ووصـلت
مساوئه درجة ميكنين القول انها
االعلــــى يف كل ارجــــاء العـــامل،
وعنــدمــا نقلّـب صفحــات هــذا
العـنف لن جنـد هـدفـاً حقـيقيـاً
ميكنه ان يصمد طويالً ،ولن جند
سرتاتيجية ميكنها ان تبلغ مرامي
معـينـة ،وكــأن املقصـود بهـا ،ان
متعــن يف ايالم هـــــذا الــــشعـب
اجملـروح من الـوريـد اىل الـوريـد،
وكــأنهــا تــريــد ان تقــول ،ايهــا
العـراقيـون ال راحـة لكم مـا دام
الـطــاغـيـــة سقـط ووىل اىل غـري
رجعــة ،وكـــأنهـم يقــولــون ان
سقـوطه اليعين عـودة العراق اىل
احلـرية واحليـاة احلرة الكـرمية.
هكــذا جيـب ان نقــرأ مــسلــسل
العنـف ببطـولـة ظالميني جـاؤا
من جحـور الـزرقـاء وغريهـا من
املدن اليت تضمر الضغينة لشعب
العــراق احلــرّ ،ولكـننــا جيب ان
نقــول هلم ،تـرى مـاذا سـتكـون
حجــتكــم بعـــد الــثالثـني مـن
حزيـران؟ هل ستـكون اهـدافكم
عـز الــدين سلـيم آخــر ،ووكيل
وزارة آخــر ،حتــى بعـد اسـتالم
الـسيـادة؟ هل ستكـون اهـدافكم
انـــابـيـب الـنفــط ،وحمــطـــات
الكهــربـــاء حتــى بعــد اسـتالم
السلطة بيد العراقيني؟
ال ريـب ان هـــؤالء الــظالمـيـني
ســيجـــدون تـربيـــرات اخـــرى
لعنفهم ،وتفجرياتـهم وسياراتهم
املفـخخـــــة مـــــا دام االحــتالل
مـوجـوداً ،ولكـن هل (سيـصفن)
قليالً ،مجـاعــة الظـالم والعنف،
لريتـاحــوا هنـيهــة من الــوقت
ويـســألــوا انفـسهـم :هل بلـغنــا
غايتنا؟
بـالتـأكيـد سيكـون اجلواب  :كال،
لـن يسـتطيـعوا بـلوغ غـايتهم يف
العودة بالعـراق اىل الوراء بعد ان
وجـد ابنـاؤه ان طـريق احلـريـة
اكثـر مجـاالً مـن الطـريق الـذي
يؤدي اىل الدكتاتورية

شاب سوري يسحب مخس سيارات بلحيته
ذكـرت الصحـف بأن شـابا سـوريا
من السلمية يف حمافظة محاه (120
كـلم مشــال دمـشق) ميـتلك قــوة
خارقة جر بلحيته مخس سيارات
يف حـضـور احــد منـدوبـي سجل
غينيس لالرقام القياسية.
وذكـــرت ان وائل قـطـــريـب (38
عــامــا) ،وهـــو اب خلمـســة اوالد
ويعمل سـائق سيـارة شحـن لنقل
اخلضــار( ،يتـمتع بقـوة خـارقـة
ويقـوم بأعمـال غريبـة قام جبر 5
سيــارات بلـحيـته حبـضـور احـد
منـدوبـي سجل غيـنيـس العـاملي
للـمقــاييـس كـصــاحب ارقـام يف

القوى غري العادية).
واضـافـت ان قطـريب قــام ايضـا
بـبعـض العـروض لـتحـمل القـوة
ومنهـا وضع صخـور علـى صـدره
ورجليه وبطـنه بوزن حوالي طن
يف نادي الفارس الذهـيب بالسلمية
وقام صـاحب النـادي مراد سـيفو
بتكسـري الصخور بواسطة مطرقة
ضخمة.
كمـا قــام قطـريب (بـوضع رجل
علــى اصبع واحـدة وقـام بـرفعه
لـيربهـن علــى قــوته اخلــارقــة
الكبرية).
وقال قـطريب بانه قـام (بتدريب

اوالده الـثالثـــة ،علـي  9سـنــوات
ومـالك  7سنـوات وميسـاء  11سنة،
علـى تنفيـذ اعمـال غري عـادية)،
ويــأمـل أن يلقــى هــو وابـنـــائه
االهـتمــام مـن اجلهــات املعـنيــة
وخـاصـة االحتـاد الـريـاضي العـام
السوري.
وكان قـطريب قام يف الـعام املاضي
جبـر ثالث سيارات منهـا شاحنته،
ووزنهـا طنـان ،وسيـارتي اجـرة،
وزن كل واحدة طن ونصف الطن،
يف وقـت واحـــد بلحـيـته الـبـــالغ
طـوهلا  20سـنتم وذلك ملسـافة 100
مرت.

واضافت الصحيفة ان قطريب قام
(برفع سيارة علـى ركبتيه لتغيري
احدى عجالتها).
امـا اغرب ما قام به عندما (اوقف
حصانني عن العراك بامساكهما من
رقبتيهما).
وقـطــريـب وزنه  135كلغ ويــأكل
كـميات كـبرية من اللحم والـدجاج
ليحافظ على صحته وقوته) لكنه
انقص وزنه اخريا اىل  110كلغ).
ووائل قـطريب مل يـزر اي طبيب
يف حيـاته ويـستعـد حـاليـا جلـر
مخـس سيـارات بلحيـته وملسـافـة
كيلومرت واحد.

مبارك جلريدة
صوت االهالي

بحر الصحف املتالطم
امـا الـدكتــور حسـني علي هـارف
وهـو نـاقـد مـســرحي فقـال :ان
القــارئ الــذكـي اكـتــشف لعـبــة
الصحف ووضـع يده علـى الصحف
ذات املصــداقيــة والبــاحثــة عن
احلـقيقـة .امـا القـارئ الـنخبـوي
فستستهويه الصحف الرصينة ذات
الـصفحــات الثقـافيـة والفكـريـة
اهلـادفـة مـثل النـهضـة والقــاسم
املــشـرتك و(املـــدى) والـصـبـــاح
واملشرق.

صــدر العـــدد االول من جــريــدة
صـوت االهـالـي النـاطقـة بلـسـان
احلزب الوطين الدميقراطي .وضم
العــدد جممــوعــة من املــواضـيع
السياسـية والثقافيـة والفنية اليت
تؤكد على وحدة العراق ،والتوجه
اجلديد حنـو الدميقراطية والسالم
واالخاء.
مبـارك جلـريـدة صـوت االهــالي
انبثـاقها يف هـذه الفرتة املهمـة من
تــاريخ العــراق ،وملالكهــا النجـاح
والتوفيق..

آراء اخرى
وسـألنـا الـسيـد جميـد اجلبـوري
مـــدرس جـــامعـي عـن الــصحف
وقرائها فقال :ان الـغالبية العظمى
مـن القــراء تقــرأ الـصحـف وهي
معلقة على ابـواب املكتبات او على
االرصفة.
يقــرأون الـعنــاويـن فقـط ،علـهم
جيـدون شـيئـًا يقـلل من خــوفهم
وقلقهم عـلى احلـاضر واملـستقبل
واكثـرهم ال يـصدقـون ما تـكتبه
الـصحف وبــاعـتقــادي فـــإن اهم
الــصحف املقــروءة هي الـصبــاح،
(املـدى) ،الــدستــور ألنهـا افـضل
املوجود.
امـا السـيد عـطا ثـابت فقـال :اقرأ
الـصحف الرصيـنة ذات التـوجهات
الـيت تهم امـور النـاس اضـافـة اىل
الـدراسـات الـسيـاسيـة والفكـريـة
وهـذا اجـده يف طــريق الــشعب و
(املـدى) وبعـض االحيـان ينـبهين
احد االصدقـاء لقراءة مـوضوع ما
ب له.
يف جريدة معينة فأ ْس َت ِج ْ

مريفت
أستاذة جامعية
«االنــســـان والغــابــة» عـنــوان
سيـناريـو جديـد تقـرأه حالـي ًا
النـجمة مريفت أمني وسيخرجه
رفـعت اهلــادي وتــدور أحــداثه
حول أستاذة جامعية حتاول زرع
املبادئ والقيم يف الشباب وتواجه
العـديــد من املـشـاكل واملـواقف
الصعبة يف سبيل ذلك ،
ومـن املـنـتـظــر أن يـشــاركهــا
البطـولة فاروق الفيـشاوي .آخر
فـيلم ظهـرت فـيه مريفـت أمني
كان فـيلم أيام السادات مع النجم
أمحـد زكي ومنى زكـي وجسدت
فيه شخـصيـة جيهـان السـادات
بيـنما جـسدت منـة دور جيهان
السادات .

طفالن يف املهد

تصوير/مسري هادي

