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الناس في احلاالت  ينتظر 
االعتيادية أخطاء احلكومات 
كي يشرعوا في انتقادها، اما في 
حالتنا نحن فإن االنتظار تكلف 
ال داعي له، فاملواطن الراغب في 
انتقاد احلكومة يجد فرصته 
متاحة له متى يشاء، ذلك ان 
احلكومة الرشيدة حريصة على 
توفير اخطاء باجلملة الفراد 
الشعب كافة في كل وقت، وليس 
املطلوب من املواطن س���وى 
التقصي���ر احلكومي  اختيار 
املناسب ملزاجه ومباشرة عملية 

النقد.
القضاي���ا تكب���ر، والزمن 
مير، والناس تشققت اكبادها 
قهرا وكمدا، واحلكومة جالسة 
باسترخاء توزع االخطاء، مرة 
باليم���ن ومرة بالش���مال كي 
مي���ارس املواطنون حقهم في 
االنتقاد والسخط، اضافة الى 
انها توفر للصحافة »خبطات 
صحافية« تتعلق بالتقصير 
احلكومي حتى أمست اخطاء 
االدارات احلكومي���ة املصدر 
الرئيسي والوحيد واحلصري 
لكل القضايا التي يتحدث حولها 

الناس.
اننا شعب  البعض  يعتقد 
محس���ود على نعم���ة حرية 
التعبير، وذلك اعتقاد صحيح، 
فاحلكومة الكرمية لم تقصر مع 
الشعب وحترص على تزويده 
في كل يوم بقضايا كثيرة تدفعه 
نحو السخط والشكوى، رمبا 
اميانا منها بض���رورة توفير 
االخطاء التي حتث الشعب على 

ممارسة حقه في التعبير.
التراجعات تتزايد واحلكومة 
)ي���ا اهلل من فضلك( صامدة، 
ثابتة، كما اجلبل الذي ال تهزه 

الريح.

قال: »أنا معك أن هناك »تعس����فا« 
في االستجوابات أخرجها عن الغرض 
الذي وضع����ت من أجله، وأنا معك في 
أن »مناسبات« االستجوابات هي فرصة 
لتحقيق مكاسب مادية ونفعية للبعض 
باإلفادة من الضعف احلكومي إبان تلك 
املناسبات، وأنا معك في أن عقد ندوات 
قبيل االستجواب، ودعوة أكبر عدد ممكن 
لالحتش����اد داخل القاعة هو »لفرض« 
موقف محدد على النائب، وأنا معك أن 
تكرار هذه املمارسة قد تسبب في »شلل« 
إداري للدولة أشغلها عن متابعة وتطوير 
اخلدمات األساسية، ولكن ليس احلل في 

عقد جلسة سرية لالستجواب«.
قلت: »بعد كل هذا االعتراض الذي 
ذكرته على املمارسة احلالية تتذمر من 
حل عملي ظه����رت فاعليته، هل لديك 
حل بديل تطرحه بغير أن تعيدنا إلى 

املربع واحد؟«. 
قال: »أنا ضد تفريغ الدس����تور من 

محتواه«.
التعبي����رات اجلميلة  قلت: »ه����ذه 
إل����ى نظرة فاحصة،  واملكررة حتتاج 
أليس����ت املادة 94 التي تقول »جلسات 
مجلس األمة علنية، ويجوز عقدها سرية 
بناء على طلب احلكومة أو الرئيس أو 

عشرة أعضاء«؟«. 
ق����ال: »ه����ذا يتطلب في الرئاس����ة 

احليادية«.
قلت: »أي حيادية تقصد؟ التي كانت 
مفقودة في الرئاسة السابقة قبيل الغزو 
وكانت من مقدماته كما سيثبت التأريخ 
الوثائق����ي – وهو ق����ادم ال محالة - أم 
احليادية التي يقبلها األعضاء في الرئاسة 
احلالية حينما أعادوا الرئيس بالتزكية 
مرتن؟ ملاذا ال تسمى األمور بأسمائها؟ 
أليست هذه مناقش����ة مصيرية حول 
ممارسة دفعنا ثمنها غاليا جدا، والسبب 

هو تلك املجامالت الباهظة الثمن؟«.
قال: »مبناس����بة الثمن، م����ا الثمن 
الذي يحصل عليه م����ن يدعم املوقف 

الرسمي؟«.
قلت: »هل تقبل بش����هادة الزور مع 
ه����ذا الط����رف أم ذاك؟ إن من يحصل 
على ثمن، وبحجم ذلك الثمن يش����هد، 
س����يتحمل وزرا ثقيال ال قبل له به في 

الدنيا واآلخرة«.
قال: »ماذا تسمي ما يحققه البعض 

من وراء تلك املواقف؟«.

قلت: »)كل امرئ 
مبا كسب رهن(.. 
ولكنك سترى بعينك 
تأثي����ر األس����لوب 
اجلديد في خفض 
فرص االبتزاز وهي 
اآلن مفتوحة على 

مصراعيها مع األس����ف، هل تريدنا أن 
نستمر هكذا أم نتخلص من هذا الوضع 

املزري؟« انتهى.
احملاورة في أمر كهذا يجب أن توصلنا 
الى حل، فالتعس����ف في استخدام أداة 
االس����تجواب تتم معاجلت����ه اآلن من 
داخل النص الدستوري وعلى يد اآللة 
البرملانية، وهذا تطور لم يكن يحدث في 
السابق بأسلوب البطوالت الشخصانية 
البحتة التي تقوم على املراهنة بطريقة 
الوطن  الهاوية«، حتى س����قط  »حافة 

بأكمله في »هاوية« االحتالل.
نعم، ال محل للقول بأن الدس����تور 
ضد عقد اجللسة السرية، العكس هو 
الصحيح كما هو موضح في املادة 94، 
ومن يعتبر ذلك توسعا في املباح فعليه 
أن يربط ذلك بتوسع البعض أيضا في 
املباح - في االجتاهن – والعلة تنقضي 
بانقضاء السبب، نحن بحاجة إلى جترد 
في تفسير النصوص من املواقف املسبقة 
من جان����ب املتخصصن، حتى نطمئن 

إلى تفسيراتهم، وما أكثرها.
كلمة أخيرة: تقول املادة 29 من الدستور 
»الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة«، وتقول املادة 31 »ال 
يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو 
تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته 
إال وفق أحكام القانون« واملادة 34: »املتهم 
بريء حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاء 

املتهم جسمانيا أو معنويا«.
 هذه الضمانات الدس����تورية متنح 
املختلفن في أي شأن »حق التقاضي«، 
فهل يري����د البعض تعطيل هذا احلق؟ 
نحن معه فقط في حالة التعسف الذي 
نهت عنه تلك النصوص، ولسنا مع هذا 
البعض إذا طلب جتاوز وتعطيل تلك 
النص����وص، حيث يؤدي التعطيل إلى 
حرمان املواطن من احلصول على حقه 
في اإلنصاف جتاه من يؤذيه في سمعته 
وكرامت����ه، وعندئذ ال يكون املواطنون 

سواسية في الكرامة اإلنسانية.

ضمن درجات حرارة خمسينية 
ال مثيل لها ف���ي مكان آخر على 
سطح األرض، انقطعت الكهرباء 
عن منطقتنا الساعة 9 مساء يوم 
االثنن، ويفترض في حاالت كهذه 
ان تفتح الوزارة املعنية عشرات 
اخلطوط الهاتفية لطمأنة الناس 
وابالغهم ما اذا كان العطل مؤقتا أم 
دائما حتى يرتبوا أمورهم وخاصة 

لألطفال وكبار السن.

> > >

ما حصل ه���و العكس متاما 
لذلك املتطلب االنساني، فقد رفعت 
طوارئ املنطقة سماعة الهاتف منذ 
اللحظ���ة األولى لالنقطاع وبقي 
اخلط مشغوال إلى ما بعد الساعة 
الثانية عشرة عندما وصلت اول 
سيارة طوارئ لتعمل في محول 
املنطقة وتعيد الكهرباء للبيوت 
التي حتولت ال���ى أفران قريبة 
إبان احلرب  النازي���ة  أفران  من 

العاملية.

> > >

وتتجاوب الدول املتقدمة مع 
ما يقال ويكتب في وسائل اإلعالم 
لذا تقل مش���اكلها مع كل صباح 
تصدر فيه صحفها التي تقترح 
احللول ملا تواجهه الشعوب من 
مشاكل وتأخذ اجلهات املعنية ما 
يصلح من تلك احللول، ويتميز 
بلدنا عن اآلخرين بتبني سياسات 
»عمك أصمخ« و»احلقران يقطع 
الراحل  املصران« ويتغن���ى مع 
عرف���ات باهزوجة »ي���ا جبل ما 

يهزك ريح«.

> > >

الكهرباء  انقطاع  حل مشاكل 
واملاء، واالثنان للعلم هما أغلى 
وأندر ما متلكه الشعوب من ثروات، 
ال يتم بإنشاء املزيد من احملطات 
التي ستلوث البيئة وتضيع علينا 
مداخيل مئات آالف براميل النفط 
يوميا والتي ستستخدم لتوليد 
الكهرباء بدال من بيعها وحتصيل 
أموالها، كم���ا ان احلل ال يتأتى 
من عمليات الترشيد االعالنية اذا 

لم يصاحبها 
نظام متطور 
يجعل املواطن 
واملقيم يدفع 
كل منهما ثمن 
يستهلكه  ما 
م���ن كهرباء 

وماء حتى لو ُرفع راتبه مقابل رفع 
أسعار تلك السلع احليوية.

> > >

ان املطل���وب ه���و التحديث 
»الفوري« لعدادات الكهرباء واملاء 
الت���ي ميكن ان تعم���ل عن بعد، 
وتسليم توصيل تلك اخلدمات 
وحتصيل أموالها أليدي شركات 
العام  مساهمة تطرح لالكتتاب 
مع فرض وجود عدادات على كل 
وحدة سكنية حتى لو كانت ضمن 
البيت الواح���د، فليس هناك ما 
هو أدعى لالسراف من اال يدفع 
املستهلك ثمن استهالكه، ان أمورا 
كهذه لو طبقت ستوفر 50% من 

االستهالك احلالي.

> > >

البيوت اجلديدة  وستتحول 
بالتبعي���ة من نظ���ام التكييف 
املركزي الذي يكيف منازل وقالعا 
بأكملها ألجل اراحة ش���خص او 
شخصن يسكنان املنزل الى نظام 
تكييف الوحدات املنفصلة التي 
تبرد فقط املكان الذي يس���كنه 
االنس���ان، كما س���تتوقف على 
الفور آالف انهار املياه العذبة التي 
تخرج من البيوت كل صباح على 
أيدي اخلدم لتصب كالش���الالت 
الهادرة في املجاري ..و»احلديث 

ذو شجون«.

> > >

آخ�ر محطة: الع���زاء احلار آلل 
القصار الك���رام في وفاة الزميل 
عادل القصار غفر اهلل له، والعزاء 
احلار للزميل احم���د الدين في 
وفاة املرحومة والدته، للفقيدين 
الرحمة واملغفرة وألهلهما وذويهما 
الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

تجاوز »المواطنون سواسية« والمادة 94 = تفريغ الدستور من محتواهالحكومة وحرية التعبير الكهرباء.. »كالكيت للمرة المية«!

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جورج بوش االبن يطل على »محبيه« من بوابة »الفيس بوك«.

� وأعتقد أن أول تعليقات »محبيه« على صفحته ستكون: »اهلل ال يعيد أيامك«!
األرصاد: درجة الحرارة تجاوزت ال� 53 مئوية.

� والحكومة حالفة إن ساعة جسر التحكم ما تطوف ال� 49 لو يحترق الدائري 
أبواللطفواحدالخامس ال سمح اهلل.

قال إنه يبحث اآلن عن فتاة أحالمه ويفضل أن يكون عاشقًا ال معشوقًا 

الزيدي: ضربت بوش بحذاء اشتريته من حي الهرم 

القاهرة � وكاالت: فجر الصحافي منتظر الزيدي 
مفاجأة عندما أكد أنه اشترى احلذاء الذي رمى به 
الرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش من 

شارع العريش بحي الهرم بالقاهرة.
وأكد الزيدي خ���الل برنامج »احلقيقة« الذي 
يقدمه اإلعالمي وائل اإلبراشي على قناة »درمي 2« 
الفضائية أنه اشترى احلذاء عندما كان في مصر 
في فترة املعرض السنوي للكتاب الذي أقيم في 
فبراير 2008، مشيرا إلى أنه أشيع شراؤه احلذاء 
من تركيا، ولكن احلقيقة انه اش���تراه من شارع 

يسمى العريش بحي الهرم.
وأوضح الزي���دي في التقري���ر الذي عرضه 
موقع »محيط« أمس نقال عن برنامج »احلقيقة« 
أنه ُعرض عليه ش���راء احل���ذاء مببالغ ضخمة، 
ولكن لألسف مت اتالفه من قبل احلكومة العراقية 
واملخابرات األميركية في نفس الس���اعة حتى ال 
يصبح رمزا، والدليل أن هذه الكوندوليزا )يقصد 
وزيرة اخلارجية األميركية السابقة( قالت ان العالم 

سينسى حادثة احلذاء بعد 50 عاما من اآلن.
من جهة أخرى، أكد الزيدي أن هدفه من رمي 
احلذاء هو تكذيب ادعاء بوش بأن الشعب العراقي 
استقبله بالورود، موضحا أنه دخل القاعة كمواطن 
ثائر وليس كصحافي، معتبرا أنه في الوقت نفسه 
كان سيخرج ش���هيدا وبالتالي نطق الشهادتن 
ألن���ه كان ال يعرف ماذا كان س���يحدث له ورغم 
ذلك فهو لم يبال ألنه قرر أن يكون فداء للثكالى 

واملغتصبات واأليتام.
وقال: دخلت القاعة بعد تفتيش ذاتي من جانب 
احل���رس اخلاص للرئيس األميركي بوش وكنت 
سأنفجر من الغضب لكني متالكت نفسي وأمسكت 
أعصابي خش���ية ضياع اجلهد الذي كنت سأقوم 

به من أجل حالة خاصة.
وتابع: بعد انته���اء عملية التفتيش أعطوني 
كارت املرك���ز اإلعالمي للبي���ت األبيض بالعراق 

ولكني دخلت ورميته على األرض ثم اخترت حافة 
أو زاوية ألجلس بها حتى ال يصاب أحد معي إذا 

رموني بالرصاص.
وواصل: نزعت احلذاء من رجلي جزئيا ووضعته 
حتت قدمي للتهيئة وحتى يكون س���هل الرمي، 
وبالفعل نفذت العملية وقلت لبوش وأنا أرمي: 
هذه قبلة الوداع أيها الكلب، صحيح أن احلذاء لم 
يصبه بشيء لكنه أجبر هذا البرغوث على االنحناء 
أمام احلذاء العربي والكرامة العربية، ومنتظر جزء 
من هذا الكيان فأنا لست أسطورة أو زعيما كل ما 

في األمر أنه أهمني ما ألم بشعبي.
وعن تفاصيل ما بعد احلادث قال الزيدي انهم 
هجموا عليه وبدأوا يضربونه في رأسه باخلوامت 
التي كانوا يرتدونها، وكسروا أسنانه وأنفه وعينه 
حي���ث كان ال يرى بها في القاعة ثم حملوه على 
البساط األحمر ثم بدأوا اجلر والسحل على االرض 

ومزقوا مالبسه الداخلية.
وكشف الزيدي عن س���ر خامته الذي أعطاه 
للمصور قبل دخوله القاعة وقال: أعطيت خامتي 
وقلمي للمصور ألنه ميثل ذكرى ماضية )ش���به 
عاطفية( لدي ألني خفت أن يضيع أو يسرق أو 
يسقط من يدي وسط اجلعجعة، وأيضا حتسبا 
لوفاتي قمت بكتابة وصيتي وتركتها وأبلغت أخي 

بأال يفتحها إال عند وفاتي.
ورغم محاوالت احلفاظ على اخلامت إال انه فقد 
عندما عاد الزيدي من رحلة العالج وقال: فقدان 

اخلامت كان نذير شؤم علي.
وأخيرا وعن حيات���ه االجتماعية أكد الزيدي 
انه يبحث عن فتاة أحالمه، مشيرا إلى أن نظرة 
الفتيات في العالم له على أنه معشوق ال يفضلها 
بل يفضل أن يكون عاش���قا، أما حياته اخلاصة 
فأوضح أنه إنسان عادي يعيش في شقة متواضعة 
حتى في بعض األحيان يستأجر تاكسي لقضاء 

مشاويره.

مشروب غازي يعد بالتخلص
من الثمالة ويثير االمتعاض

باريس � أ.ف.پ: تس���ريع عملية »تخفيض مستوى الكحول في 
الدم« وعد جديد يقطعه مش���روب »ثوري« سيطرح في فرنسا بعد 

غد وسط إدانة وشجب الناشطن في حمالت مناهضة اإلدمان.
وفي دعوة وجهت حلضور مؤمتر صحافي يعلن إطالق املشروب 
في باريس، ش���دد املنظمون على أن »هذا املش���روب الغازي يسرع 
بش���كل كبير في خفض مس���توى الكحول في الدم، ويسمح للمرء 
بالعودة سريعا إلى وضعه الطبيعي«. وحتتفظ شركة »أوتوكس« 
بسرية خلطة املشروب كما باسمه، قبل إطالقه في فرنسا. أما التلميح 
الوحيد الذي ميكن احلص���ول عليه فهو حضور ومداخلة د.جيرار 

بورت حول فوائد الفروكتوز أو سكر الفاكهة.
وتقوم املفاوضات اليوم مع املوزعن بهدف تسويق عبوات املشروب 
في املتاجر الكبرى واحلانات واملطاعم، بحس���ب ما توضح متحدثة 
باس���م »أوتوكس« لوكالة فرانس برس، تضيف »ميكن بيعها أيضا 

في ماكينات التوزيع عند مداخل اجلامعات واملالهي..«
لكن هذه الفكرة أثارت شجب الناشطن في حمالت مكافحة اإلدمان 
الذين يخشون أن يحفز هذا املنتج الناس، وخصوصا الشباب، على  
احتساء الكحول بكميات أكبر خالل السهرات أو قبل قيادة السيارة، 

مؤكدين ان مثل هذا املشروب يثير االمتعاض.
بالنسبة إلى األجهزة املعنية بالسالمة على الطرقات، ما من صيغة 
سحرية للتخفيف من مستوى الكحول في الدم. والكحول هو املسبب 

األول للوفيات الناجتة عن حوادث السير.
وبتهك���م يقول د.أالن ريغو، رئيس اجلمعي���ة الوطنية للوقاية 
من الكحول واإلدمان، »إذا ما متكن أحدهم حقيقة من اختراع منتج 
قادر على التخفيض من نسبة الكحول في الدم، فهو يستحق جائزة 

نوبل«.

البروفيس���ور ياسو كنيوشي من جامعة طوكيو يراقب أحد طالبه مع 
الطفل الروبوت )نوبي( الذي يبلغ طوله 71سم ووزنه 7.9كلغ.

الطفل الروبوت مجهز بكاميرتن وميكروفونين على رأسه، كما ان جلده 
الصناعي يحتوي على نحو 600 مستش���عر، وهو مصمم حملاكاة سلوك 
ومنو رضيع طبيعي، ويعتقد مبتكرو هذا الروبوت انه سيساعد الباحثن 
على فهم أفضل لعملية النمو اإلنساني       )أ.ف.پ(.

الزيدي أثناء قذفه بوش باحلذاء وفي االطار أثناء البرنامج

نوبي.. 
الطفل 

الروبوت

أوباما »يرطب« جوفه
من آثار البقعة النفطية!

الرئيس أوباما يتن���اول املرطبات في أحد 
املطاعم بوالية أالباما خالل زيارته للسواحل 
املطل���ة على خليج املكس���يك الذي يعاني من 
آثار التس���رب النفطي. وفي الصورة يشارك 
إح���دى العائالت مائدة الطع���ام وميزح معها 

)رويترز(.

د.طارق الخميس وياكم
تستضيف »األنباء« غداً اخلميس 
استشاري الطب الطبيعي وإصابات 
املالعب، د.طارق أنور اس���ماعيل 
بن الس���اعتن 7 و9 مساء وذلك 
الفقري،  العمود  للحديث عن آالم 
والروماتيزم والسمنة والرد على 
أسئلة القراء، وذلك على الهواتف 
التالي���ة: 24830514 � 24830238 � 

24830322 � داخلي: 131 � 318.

»جيل مبارك« يتحدث عن الرئيس األب
يعتبر املصري ماجد س���رور نفسه واحدا 
م���ن أبن���اء »جيل مب���ارك« قائ���ال: متثل لي 
الرئيس حس���ني مبارك شخصية  شخصية 
الوالد، رغم ادراكي وبشكل كبير لبعض األمور 

التعسفية«.
ويرأس سرور واحدة من الهيئات اإلدارية 
غير احلكومية التي قام بتأسيسها عام 2005 

في القاهرة.

اما نها الشاهد )28 عاما( والتي التقتها وكالة 
االسوش���يتيدبرس امام سوق األوراق املالية 
أم���س تعليقا على رؤيتها ل���� »جيل مبارك«: 
عندما نقل الرئيس حس���ني مبارك الى أملانيا 
للعالج كنت في حالة من الرعب، وكنت أفكر 
الى من س���تؤول أمور الدولة في حال وفاته، 
ومع تواجده بيننا نشعر اننا بعيدين عن حالة 

الفوضى ولو مبسافة صغيرة.


