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وقفــةوحده الصوت يبقى

يـريدون بـالعراق شـرًا، أوقعهم
اهلل يف شر أعماهلم...

يريدون بالعراق مكرًا، وال حييق
املكر السيء إال بأهله..

يريدون من الفعل ابشعه ، ومن
القـصــد اشـنعه، ومـن الـضــر

أوجعه..
هم اشتات من السوء ال جامع هلا
سـوى الــوقيعـة بـالعـراق مـاء
وخناًل وانسانًا ليعم اخلراب، كي
يـنعقـوا كــالبـوم فـوق )األرض

اليباب(.
اشتــات مـتبـــاينــة اهلـيئــات
والـسحنـات، متنـطقت بـالغـدر
وحتزمـت بالـوقيعـة ومترتست
خلف سـواتــر القتل، لـتقتـنص
الغـادي والـرائح من العـراقيني
الذيـن شغلهم هم احلياة اليومي
عـن االنتبـاه ملسـار االطالقـة أو
القذيفة اليت ختتار من ضحيتها

موقع الصدر أو الرأس..!
حيـدث كل هـذا والعـراق شـامخ
مشـوخ اجلـبل، متــوهج تــوهج

الربكان، ابيٌّ إباء الصقر..
فهل وجدت جباًل هـّزته قبضة
ريح، وبـركـانــًا اطفــأته زخـة
مطـر، وصقـرًا نفــر من هـوام

اجلو..؟!
اســأل جباًل وبـركـانـًا وصقـرًا،
واســـأل قـبـل ذلك مـــاضـيـــًا
وحـاضـرًا، واسـتشـرف معـادلـة

املستقبل من خالهلما..
اسـأل كل هــؤالء قبل ان تـسـأل
عراقيًا اخـذ من اجلبل رسوخه
ومـن الربكــان عـنفــوانـه ومن
الـصقــر كربيــاءه ومن معـادلـة

الزمن يقينه...
أسـال كل هــؤالء قبل ان تـسـأل
عـــراقيــًا حـــاز من الــسجــايــا
اكــرمهـــا، وقبــس من املــآثــر
انــصعهــا، واحـتل مـن الــذرى

أرفعها..
أسـأل كل هـؤالء.. هل استكـانوا
يــومــًا لــزمـن ذمـيـم أو عــاٍد

لئيم..؟!
أســــأهلـم قــبل ان تـــســــأل أي
عـراقي.. فـان اجـابـوا بــالنفي،
ولن جييبوا بسواه، فاطِو سؤالك
السابق واسئلتك الالحقة.. فكل
هــؤالء قــد ازدهــوا بــازدهــاء
العـــراقـيـني. فـــاّنـــى لعـــراق
العراقيني، وهو استقامة الرمح
ونفـاذ الـسهم وحـد الـسيف، أال
يـستحضـر وصايـا األجداد حلث
االحفـاد علـى الـوفـاء بـالــدين
لوطن الرافدين..؟! فاطِو سؤالك
اذًا.. إطـــــــوه مـع اســـئـلـــتـك
الالحقـة.. فعراق العراقيني هو
السابق إىل السمو باالمس واليوم
ويف غــــد أيــضــــا، واىل االسـفل
فــاالسـفل كل اشـتـــات احلقــد
واملـوت والتخـريب، واىل األعلـى
فـــاالعلـــى العــراق احلـبـيـب..

احلبيب...

إذا أردت ان تعـرب مـن الـكــــرخ إىل
الرصافة، أو من الرصافة إىل الكرخ،
عليـك ان تصعــد يف زورٍق يتهـادى
وسـط امــواج دجلــة، لـينـقلك إىل
الضفـة اليت تـريـد، مقـابـل مبلٍغ
زهيـد. انها رحلـة قصرية فـيها كل
انواع املتعة واجلمال واخلوف. هكذا
قضيـت يومـني متتـالني وأنـا اقف
على ضفة دجلـة من جانب الكرخ،
وارنـو إىل هـذه الـزوارق الـيت تقف
بـ)الــســـرة( كـمـــا الــسـيـــارات يف
الكـراجات، كلمـا ميتلئ واحـد منها
يأتي الثـاني وهكذا، وعنـدما تصل
هـذه الــزوارق إىل الضفـة االخـرى،
تقف هنالك أيضـا، لتقوم بـالرحلة
املعاكسـة أي رحلة العـودة. شاهدت
نساًء ورجااًل، اطفـااًل وشيوخًا وهم
يصعـدون إىل هذه الـزوارق تالفـيًا
إلزدحــامــات الـطــرق والــوقــوف

املفاجئ.
اوقفت احد الذين يرومون العبور،
وامسه حمـمد علـي االسدي وسـألته
ملــاذا العبـور بـالـزورق؟ اجــابين:
العـبـــور يف الـــزورق فـيه مـتعـــة
مجيـلة، وجتـد نفـسك بغتـة وسط
ميــاه دجلــة متــد يــدك ومـن ثم
تضعها على وجهك وهي مبتّلة انها

متعة مجيلة.
فـيما حتـدث السـيد عبـد اهلل حسن

قائاًل:
انـا مـضطــر للعبـور بـالـزورق إىل
الضفـة االخرى، ألنـي اخاف الـنهر
وال اجيـد الـسبـاحـة، لكين بـسبب
االزدحام واحلـواجز الكـونكريـتية
يف الـشــوارع، اضع سيــارتي يف هـذا
الكراج )اومـأ إىل كراج قـرب املعرب(

ال ازدحــــــام يف دجلــــــة

ملكة مجال لبنان لعام 2004
مت اختيار نادين جنم ملكة جلمال لبنان لعـام 2004 وتظهر يف الصورة الثانية احلسناء ماري

جوزين ملكة مجال لبنان للعام املاضي، وهي تقلد امللكة احلالية التاج.

شـــارع الــنهـــر، ومـن هـنـــاك إىل
الشورجة مشيًا على االقدام.

وعن معـانـاتـهم يف التـصليح قـال:
عنـدمـا يـعطل الــزورق، وال سيمـا
احملرك نذهب به إىل منطقة الشيخ
معــــروف ونقــــوم بـتــصلـيـحه،
والتـصليح يكلف كثريًا. امـا الثقوب
اليت حتصل يف الزورق، فـإننا نعمل

على معاجلتها هنا يف الضفة.
سألته عن السفـرات اخلاصة إىل اين
تكـون؟ اجاب: امـا إىل االعظمـية أو
إىل منـطقــة خضــر اليـاس، حـيث
املقام الذي يزوره الكثري من الناس.
وعن مـوقف طريف مـر به قال: يف
إحـدى املـرات، ارادت فتـاة الصعـود
إىل الزورق، وكـانت تـرتدي تـنورة
ضيقـة جـدًا، اختل تـوازنهـا أثنـاء
الصعود، فوقعت يف حافة النهر، مما
حداني انـا وزمالئي لتـدارك االمر
والعـودة بها إىل الـضفة وهي مـبتلة

من الرأس إىل القدم.
بعد ذلك سـألت فتـاة مجيلة ارادت

الصعود إىل احد الزوارق:
ملاذا العبور بهذه الزوارق؟ قالت: انا
موظفة يف البنك املركزي واسكن يف
الكـرخ، ومـن الصـعب علـّي ان اعرب
اجلسـر وسط الـزحـام والفـوضـى،
فـأخرتت العبـور من هـنا واصـحاب
الـزوارق يعرفـونين، ألنين اعرب من

هنا يوميًا.
غادرت املكـان وكان بـودي ان تعمم
هـذه الظاهـرة على اكثـر من مكان،
وذلك لتـخفيف االزدحـام ووصـول
النـاس إىل أمــاكن عـملهـم بيـسـر

وسهولة.

واعرب بالزورق وأوكل أمري إىل اهلل.
مهنة بغدادية قدمية

نـــزلت إىل الـضفــة، نـــاداني احــد
اصحـاب الــزوارق، يبـدو انـه علم
بـعمـلي الـصحفـي، وطلـب مين ان
ارافقه يف جولـٍة بزورقه، جلست يف
الزورق وقبل ان ينطلق بي، حدثين
قـائاًل: امسي حـسني يعقـوب اعمل
يف هــذه املهنـة منـذ سـبع سنـوات،
واراهـا مهنـة ممتعـة، وفيهـا الكثري
من املفـارقـات. سـابقـًا كــان عملنـا
يقتـصر علـى العشـاق، ادور بهم يف
النهـر، ملدة سـاعة أو اكثـر ومن ثم

اعود.
وقلـت له: هل حـصلـت مع هــؤالء

العشاق مفارقات معينة؟
اجـــابين: نـعم، يف إحــدى املــرات،
صـعد اثـنان مـن العشـاق يف زورقي
وطلبــا ان ادور بهمــا ليـستـمتعـا
بأجـواء النهر. بعد نصف ساعة من
الـدوران والسـري، تشـاجرا، وكـانت
الـفتــاة عـصـبيــة جــدا وأرادت ان
ترمـي نفسهـا يف النهـر، أمسك بـها
صــديقهـا وتـوسلـت إليهـا انـا، وبـ
)طلعـان الروح( اقنعـناها بـالعدول

عن موقفها.
ثم انـطلق بـي بعــدهــا ويف وسـط
النهــر، قلت له: مـا رأيك لـو أرمي
بـنفــسي يف الـنهــر؟ ضحـك حتــى
دمعت عيناه وعاد بي إىل الضفة من

جديد.
ثم انـتقـلت إىل زورق آخــر يعــود
للسيـد امحد محيد العيساوي.. َمْن
هم زبـائـنكم؟ قـال: معظـمهم من
الـتجــار، يـضعــون سـيــاراتهـم يف
الكـــراج، ويعـربون يف الـــزوارق إىل

 ذكرت تقارير أن الفئران حتولت إىل
وجبـة رئيـســة للمـزارعني الـذين
يـتضـورون جـوعـا يف واليـة تـاميل
نادو جنوب اهلـند. فقد توقف هؤالء
املـزارعـني عن العـمل لعـدم تـوفـر
املياه وتـنحصر خيـاراتهم االن إما يف

اهلجرة أو املوت جوعا. 
وتضـيف رواية املزارع كي. سـوبايان
إىل مأسـاوية هذا الـوضع فهذا املزارع
الفقري يضـطر يومـيا إىل حفر أرضه
البور للبحث عن الفئران وقد حالفه
احلظ بـالعثـور علـى أربعـة يف املـرة
االخـرية فقــام حبـشــوهم بــالـفلفل
االمحـــر وامللح وشــوائهـم ليـطـعم

عائلته اليت تعاني سوء التغذية. 
ونـسبـت صحيفـة إنـديـان إكـسربس
للمـزارع بـيثـارميـال قــوله )حتـى
الفئـران أصبحـت نادرة هـذه االيام.
ففـي مثل هـذا الـطقـس تـتنـافـس
الثعـابني معـنا( مـضيفـا أن عملـية
صيـد الفئـران وأكلها مـستمـرة منذ

هنود يأكلون الفئران هربا من اجلوع 

مـن نهــر كــاوفريي الــذي يـصب يف
واليـة كارنـاتاكـا اجملاورة. وتـرفض
الوالية حـتى االن تقاسم مياه نهرها
قـائلـة أنهـا تعــاني هي االخـرى من
نقـص يف امليـاه وأن املـوسم الـزراعي

ليس يف أفضل أحواله. 

عـامني علـى االقل. وتعـاني الـوالية
منذ ثالث سنوات من اجلفاف وحتى
الـكميـة القليلـة املتـوفـرة من امليـاه
هـناك مـاحلة وال تـصلح لالستهالك
االدمي أو الزراعة. وميكن حل بعض
مـشاكل املـزارعني إذا مـا تلقوا مـياه

الشرطة تقتل الغوريال جباري

بدأت الشرطة اإليطالية استعمال
سيارات )المبورغيين( الرياضية
فائقـة السرعـة لضبط سلـوكيات
السـائقني املتهورين عـلى طرقات
البالد، ومـطاردة اجملرمني.وعدد
الـــسـيــــارات اجلــــديــــدة الـيت
ستستعملها الشرطة مثانية، وهي
مـن طراز )غـاالردو( وهي هـدية
من الـشــركـــة املنـتجــة، وتـبلغ
سرعتها الـقصوى 309 كيلومرتات

يف الساعة.
وقـد قــامت الـشـركـة املـنتجـة

الشرطة االيطالية وسيارات السباق

انتحار رجل بسبب الزالبية

قـررت واليـة مـيسـوري األمـريكيـة
حظر وضع اللـوحات اإلعالنية ذات
املـضمــون اجلنـسـي علــى الـطــرق
السريعة للواليـة بشكل تام.وقد قام
حاكم الواليـة بوب هولدن بالتوقيع
على قـانون مينع اللوحات اإلعالنية
اليت تـروج لنوادي الُعـري واألنشطة
األخرى املمـاثلة، على امتداد الطرق
الرئيسة للواليـة وملسافة ميل واحد
علـى جــانبـيهــا.وتتـضمـن بعـض
الـلوحـات املنتـشرة عـلى الـطرق يف
مـيسوري حـاليا لـوحات لنـساء شبه
عــاريـــات وحتمـل عبــارات )عـش
عـــاريـــا( أو )عـــري ســـاخـن(.ويف

ميسوري حتظر اإلعالنات اجلنسية
على الطرق

من املـتوقع أن حيصل زوجان بـريطانيـان على اكرب قرض
عقاري يف تاريخ بريطانـيا لشراء منزل يف أحد أحياء لندن
الفاخرة، وصلت قيمته إىل 15.2 مليون جنيه إسرتليين )27.9
مليـون دوالر(.ووفقا ملا جاء يف صـحيفة )مرتو( الصادرة يف
لنـدن ، فقـد أعلـنت إحـدى اكرب مـؤسـسـات اإلقـراض يف
بريطانيا، وهي شركة )سافيلس برافيت فاينانس( ابرامها
الصفقـة مع الزوجني، مـؤكدة أنهمـا سيكـونان مطـالبني
بدفع 250 ألف جنيه إسرتليـين )459 ألف دوالر( شهريا ملدة
مخس سنوات.وأوضحت الشركة اليت تأسست عام 1997، أن
املبلغ املرتتب على الزوجني قد يرتفع قليال يف حال ارتفاع

معدالت سعر الفائدة يف بريطانيا.
وجتدر اإلشـارة إىل أن العقار يقع يف منطقـة )بيلغريفيا( يف

15.2 مليون  جنية اكرب قرض يف بريطانيا
لـندن، ويـشتمل عـلى مثـاني غـرف نوم ومحـام سبـاحة
وجيمـنازيـوم وسينمـا، ويطل علـى حديقـة كبرية، كـما
يتضـمن أماكـن إضافيـة إلقامـة املوظفـني. وقالت شـركة
)سافـيل برافيت فـاينانـس( اليت نظمت عقـد الصفقة إن
القـروض العقـاريـة اليت تتجـاوز الـعشـرة ماليـني جنيه
إسرتليين )18.3 ملـيون دوالر( تعترب نادرة، مـضيفة أن هذا
النوع من الصفقـات غالبا ما يكون من قبل أشخاص أثرياء،
وذلك حبسب مـا نقلته جـريدة الـشرق األوسط يف عـددها
الصادر اجلمعة. ويـذكر أن اكرب قرض عقـاري سجل سابقا
يف بريـطانيـا ابرم مـن قبل مؤسـسة )تـشيس دي فريي( ،
الـيت قدمـت قرضـا بقيمـة 12.9 مليـون جنيه اسـرتليين
)اكـثــــر مــن 23 ملـيــــون دوالر( وذلـك يف عــــام 2001 .

اجلمـهوري لـلواليـة، مات بـارتل، أن
تـلك اللــوحــات )تــزايــدت بــشكل
عـدواني وتـزداد فـسقـا عـامـا بعـد

عام.(
واسـتنــادا للقـانـون اجلـديـد، فـإن
األنشطة اليت متارس نشاطا مرتبطا
بــالعــري أو مــا شــابه ذلـك، واليت
تتـواجـد يف منــاطق تبعـد أقل من
مـيل واحــد علـى جــانيب الـطـرق
الـــرئيـســة، سـيكــون هلــا احلق يف
لـــوحتـني فقـط، األوىل حتـــدد اسم
املكــان وعـنـــوانه وأرقــام اهلـــاتف
اخلاصة به، وساعات العمل، والثانية

حتذر الصغار من الدخول إليه.

تصـرحيـات له عـقب التـوقيع علـى
الـقانـون قال ه ولـدن )من حقـنا أن
نقود سياراتنا علـى الطرق الرئيسة
للـوالية دون أن يتعـرض األبناء ملثل
تلك الـصــور.(وأوضح هــولــدن أن
القانون اجلديد سيجعل الطرق أكثر
أمنــا ألنه سيقـلل من العــوامل اليت
تـثـري انـتـبــــاه وتـــشـتـت ذهـن
السـائقـني.ومينع القـانـون اجلـديـد
اإلعالنـات اخلـاصـة جبهـات ميـارس
العـاملون فـيها أعمـاهلم وهم عـرايا،
أو احملـال الـيت خيصـص أكثـر من 10

باملائة منها لعرض املواد اإلباحية.
ومـن جــانـبه أكــد الــسـيـنــاتــور

تهنئـة ارق من نـسمـات الصـباح واعـذب من
قطرات النـدى تهديهـا العمة غـادة جوني اىل
العـزيز سنـان غسـان جوني مبـناسبـة اطفاء
مشعتـه اخلامسـة ، وندعـو اهلل ليمده بـالعمر

املديد واملستقبل الزاهر 
)وعقبـــــــــــال 1000سنه (

أعلن مسؤولون يف حديقة حيوان
داالس أن الغــوريلال اليت قـتلتهـا
شـرطة املديـنة، بعد هـروبها من

قفصها يف /آذار، 
اسـتطــاعت ان تقفـز فـوق سـور
القفـص وجــدار يفــصلهـــا عن

مجهور املتفرجني.
الـغوريلال جباري )13 عـاما( الذي
يبلغ وزنه 340 بـاوندا قام بأعمال

اجلدار، يـفرتض أن يسبب له مسا
كهربائيا طفيفا لردعه وإعاقته.

غري أن الـسلـك الكهـربــائي كـان
سليمـا ومل يعلق عليه أي وبر من
شعـر الغوريلال ممـا يعين أنه جنا
مـنه، بسبب حـركاته البهلـوانية
اليت كـان يقـوم بهـا خالل قفـزه

جلذب نظر حيوانات أخرى.
كذلـك مل جيد حمـققو احلـديقة
أي خطـأ بشري يتعلق بـاحلادثة،
مـثل تـــرك أبــــواب األقفـــاص

مفتوحة.
هـذا وتقوم إدارة احلـديقة حـاليا
بتـشـييــد جــدار عــاٍل يـصل
ارتـفاعه إىل 15 قـدمًا بعـد أن كان

عند 12 قدمًا.

ختــريـب واسعـــة ألكثـــر من 40
دقيقـة يف الثـامـن عشـر من آذار
املـاضي، أسفرت عن جـرح ثالثة
أشخــــاص، قــبل أن تـتــــدخل

الشرطة وترديه.
ويعـتقــد حمققـو احلــديقـة أن
الغوريلال استطاع اإلفالت والقفز
فوق السور بعد أن استطاع النجاة
مـن سلـك كهــربــائـي يف أعلــى

أبلغ شاهد عيان الشرطة الكورية
أن رجال رمــى بنفـسـه من علـى
جـســر يف العــاصمــة الكــوريــة
اجلنوبـية سيـؤول، بعدمـا كشف
حتقيق رمسي أنه يبيع أنواعًا من
الــزالبيـة مـصنـوعــة من مـواد

متعفنة.
ومل تعثـر بعد الشرطة على جثة
الـــرجل إال أنهــا وجــدت أوراقــا
ثبـوتية تعـود للرجل، إضـافة إىل
وصية حديثة التاريخ. أما وسائل
اإلعالم فقــد أشــارت إىل الــرجل
بـامسه الـثانـي وهو الـسيـد شني،
Vision Food رئـيــس شـــركـــة

املصنعة للمأكوالت.
وكانـت اإلدارة احلكومـية للـمواد
الغذائية الكـورية أعلنت األسبوع
املــاضي أن 12 شـركـة علـى األقل

تـسـتعـمل خـضــارا مـتعـفنــة يف
صنــاعــة الـــزالبيــة املـثلجــة،
وأصـدرت اإلدارة أمرا بسحبها من

األسواق.
وكانت السلطات صادرت أكثر من
20 طنــا من هـذه الــزالبيــة ألنهـا
بـوصف الصحـافة احملليـة )سيئة

وال تصلح إال للقمامة(.
وكــتــب شــني يف وصــيــتـه أنه
استعمل خـضارا فـاسدة لكـنها ال
تـؤذي وال تتسبب مبشاكل صحية
للنـاس. وقــال أيضـا إنه يـواجه

مشاكل مادية مع جتار الزالبية.
ومل يــبلغ حـتـــى اآلن عـن أيـــة
حاالت مـرضية بـسبب الـزالبية
الفــاســدة. لـكن نــسبـــة مبـيع
الــزالبيـة يف الـسـوبـر مـاركـات
اخنفــضـت إىل 90 يف املــــائــــة. 

عيـــد ميالد سعـــيد

كتابة/عبد احلسني بريسم
تصوير/ نهاد العزاوي

مملـوكة حـاليـا لشـركة فـولكس
فاغن األملانـية ومقرها يف بولونيا

مشال إيطاليا.
والــسيــارات اجلــديــدة ذات ست
سرعـات ومقعـدين وقـادرة على
الوصول لسـرعة 100 كيلومرت من

الثبات خالل أربع ثوان فقط.
ويـبـلغ سعـــر الالمـبـــورغـيـين
اجلديـدة 165 ألف دوالر أمـريكي،
ويكفي أن )يـزأر( حمركها ليخيف
املـارة وتـرجتف قلـوبهـم، قبل أن
يعـرفـوا أنهـا سيـارة الـشـرطـة. 

للمستشفيات الستخدامها يف إنقاذ
حياة مرضى آخرين.

غيسيـيب دي كوستا هو واحد من
الثمانية الذين يقومون بدوريات
يف سيارات الـالمبـورغيين، يقول
أن الــســــائقـني يــســتفــــزونه

ليسابقهم. 
ويلحقه مـراهقـون يـرجـونه أن

يقوم بتوقيفهم، 
ألنهـم يــريــدون أن يــسـتقلــوا

الالمبورغيين اجلذابة. 
يـذكـر أن شـركــة المبـورغـيين

بتزويدها بضروريات العمل مثل
األجهــزة اليت تـصـدر األصـوات،
واألضواء اخلاصـة بالشـرطة، كما
قـامت بطالئـها بـاللـونني األزرق
واألبـيــض مع كـتـــابـــة كلـمـــة

)شرطة( على جانيب السيارة.
وأوضحـت مصـادر الـشـرطـة أن
السيـارات اجلديـدة ستعـمل على
الـطرق السـريعة جـنوب إيطـاليا
خـاصـة أثنـاء احلـاالت الطـارئـة
وعمليات نقل األعضاء اإلنسانية،
ملن يلقـوا حتفهم عـلى الطـرقات


