
 ملصقـات وطنية
تــرمــز الــى وحــدة
العـــراق واالخـــاء
بـني ابـنــائه، هــذه
امللــصقــات هـنــاك مـن يعـمــد الــى تقـطـيعهــا،
طريـقة متـزيقـها تـنم عن حقـد دفني، الـسؤال
هــو ان هــذه امللـصقــات ال تـعبــر عن اهــداف أو
اراء حـــزب معـني، هـي متـثل احلــس الــوطـنـي
احلقـيقـي الـبعـيــد عـن أي تـطــرف .. فلـمــاذا

تقطع ؟ وملصلحة من ؟!
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يف مدرسة املوسيقى والباليه يف بغداد،املدربة
ذكرى منعم  تقود طالبها نحو عالم الرفض

يف مدينة هانوفر االملانية عني
التكنولوجيا تطل على العالم

ـــــات ـلقــط

 قــبل ايـــــام اســتـــطـــــاع العــبـــــو املــنــتخــب
الــــوطـنـي ان يــــوحــــدوا العــــراقـيــني بعــــد
فــــوزهــم علــــى املـنــتخـب الــصـيـنــي علــــى
املــــســتـــطـــيل االخـــضـــــر ملـــــديــنــــــة العــني
االمــــــاراتــيــــــة، فـهل يــــســتـــطــيـع القــــــادة
الــسيــاسيـــون
ان يحـققــــــوا
مــــــــــــا حـقـقـه
الريــاضيون؟
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 يترك احـدهم سيـارته الى
جــانـب الــرصـيف ويــذهـب
الجنــاز عمل مــا، هنــا تبـدأ
املـشكلـة، فــالشـك كثيـراً مـا
يثـار حول اية سـيارة يطول
مـكوثـها، ومـا هي اال بضـعة دقـائق بـعد شـيوع اخلـبر
اال وتـنتـشــر سيـارات الـشـرطــة تغلق الـشــوارع وتخلـو
احملـــال مــن اصحــــابهـــا.. فـــالـــى مـتـــى يــبقـــى رعـب
الــســـــــــــــــــــــيــــارات املفــــــــــــــــــــــــــــــــــــخخـــة مــسـيــطــــراً علـــى

الشارع؟!
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سيــارات مـــدنيــة بال ارقــام ويف الغـــالب
حتــمل مــــسـلحــني يـــــشهـــــرون الـــــسالح
بــــوجه املـــواطـنـني .. الـــســـؤال هـــو مـن
يـثبت هوية هـؤالء؟ اليس من احملتمل
ان يكونوا عصابـة مسلحة أو غير ذلك
ممــــــــــــــــــــــــــــــــــن
يــــصـــــــــادرون
حـــــــــيـــــــــــــــــــــــاة
املـــــــواطـــن؟!
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اصبح السـمك سيد املـوائد
العــراقـيــة خــاصــة يف ايــام
الـــوالئـم واجلــمع، نـتــيجـــة
الطلب املـتزايد انتشرت انـواع جديدة من السمك
الـبحــري والـنهــري وارتفـع ثمـنهــا، امــا مـن يحـتج
علـى ذلك فله ان يغـامـر ويـأكل الـدجــاج متنـاسيـاً
شبح االنفلـونزا الـذي يخيم علـى الطيـور.. وهذا
بالضبط مـا ينطبق على كثيـر من االسر الفقيرة
التي وجدت يف انفلونزا الـطيور فرصتها الذهبية

ألكل الدجاج!!
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ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

أيـامنا جتـرجر نفـسها ببطء، وكـأن البشـر ال ميلكون
أي تأثـير عليهـا. فاالنسـان بهذا الـبلد أصبح العـوبة

الزمن، وليس العكس.
وهذا احساس يجده املرء حوله يف كل مكان.

ثقل األيـام يهـوي بـالـروح الـى قــرارة اليــأس أحيـانـا.
هنـاك عشرات العقـد يف حياتنا الـيومية بحـاجة الى
حلول فورية. لقـد مل املواطن، وال نقول القارئ، من

سماعها وتكرارها ليل نهار. 
مل الـصحف واالذاعــات والفـضـــائيــات، وتـصــريحــات
مـســـؤولي األحــزاب، وأصحــاب الـنيــافــة والفـصــاحــة

واحلصافة.
عقــدة الـكهــربــاء، والـصـيف الـثقـيل قـــادم بعــد ايــام،
وعـقــــــــدة االرهــــــــاب ومــــــــا يـلـحـق بـه مـــن تـفـجـــيــــــــرات
واغتيـاالت وعـنصـريـة ومــذهبيـة ومتــاريس طـائفيـة،
وغيـر ذلك من مفـاهيم وتـصنيفـات. وهنـاك الفسـاد
االداري الـــذي صــــار يعـيـق كل مـــا هـــو جــــاد وصحـي،
وعقـــــدة االنهـيـــــارات العــــامــــة يف الــطــــرق واجلـــســــور

والشوارع واألزقة واحلارات واملدارس واملشايف. 
مئـات اآلالف بــدأوا يتـركــون البلـد خـوفــا من أيــامنـا

الثقيلة هذه، أيامنا اخلالية من بارقة أمل. 
جـولة بـسيطـة حول مـحطات الـوقود، ومـشاهـدة هذا
الكم الهـائل من البـشر، وهـم ينتظـرون بفارغ الـصبر
)التارا( مـن البانزيـن او النفط او قنينـة غاز، يف بلد
يـسبح علـى محيـط من النفـط، جولـة تثيـر سخـرية

وملهاة ال يجد لهما احد فهما.
ويــرتفع الـســؤال: هل هـذا هــو العـراق الـذي حـلم به

اجلميع بعد سقوط الصنم؟
ومتــــر األيـــــام ثقــيلـــــة علـــــى كل شــيء، علــــى تـــشـكــيل
حكـومة جـديدة رغم ان أكـثر من شهـرين مضيـا على
االنـــتخــــــابـــــــات، وان القــــــوائـــم معــــــروفـــــــة واحلجــــــوم
محـسـوبـة، واجلـميع يــدعي انه عـراقـي حتـى العـظم
ويــريــد اخلـيــر للــوطـن. امــا علـــى احملك فـكل واحــد
يــــروم حـكــــومــــة علــــى مقــــاس أحـالمه الــصغـيــــرة، أو
املــريـضــة، او املـتـضخـمــة أو الــسلـيـمــة. امــا املــواطـن
الـــذي ســيكـتـــوي عــشـــريـن ســـاعـــة يف لهـيـب الـصـيف
القادم، فلـيأكل الهـواء، ولينظـر الى الـسماء الـغبراء

بحسرة. 
األيــام جتـــري ثقـيلــة ألن الـكلـمــات مــا عــادت تـنفع.
واخلراب لم يعـد يحرك الضمـائر. واجلثث املتـناثرة
يف الــشـــوارع واحلقـــول كل صـبـــاح، لـم تعـــد تـثـيـــر أي
مــشــاعــر ســوى مــشــاعــر الـثــأر او الـتــشفـي او األســى

املكبوت. 
واذا بـنــــا نعــــود مــــرة أخــــرى الــــى زمـن اخلــــوف، زمـن
الطاغيـة. وكأن عشـرات السنني التي مـرت لم تعطنا
درســــا، وكــــأن الــتجــــارب املــــريــــرة قــــد حــــدثــت لقــــوى
سـيـــاسـيـــة وأحـــزاب اخـــرى غـيـــر هـــذه الـتـي نـــراهـــا،

ونشاهد افعالها الدونكيشوتية كل يوم.
األيام جتري ثقيلة، ونخشى ان تتوقف فوق صدورنا

قبل ان يتفق السادة األجالء.

*كاتب من العراق

بغداد/ املدى 
عــن دار  الـــــشـــــــؤون الــثـقـــــــافــيـــــــة
العـامـة، صــدرت للقـاص مـحمـد
علــوان جبــر مجمـوعــة قصـصيـة
جـــديـــدة حتـمل عـنـــوان )تفـــاحـــة
سـقــــــــــراط( ضَــــمــــت عــــــــــدداً مــــن
القـــصــــص القـــصــيــــــرة املــمــيــــــزة

تفاحة سقراط 
لندن  /اف ب

روت فتـاة بـريـطــانيـة تـبلغ مـن العمـر 13 عـامـا
أمس األول كيف انها وضعت مـولودا يزن ثالثة
كـيلــوغــرامــات بـيـنـمــا  كــانـت جتهـل اصال انهــا

حامل.
وكـــانت شــارلــوت دوكـس تــشعــر بــانهـــا "سمـينــة
بعــض الــشـيء" واعـتقــــدت ان ذلك عـــائـــد الـــى
افــــراطهــــا يف الـــطعــــام، وان الـتـــشــنجــــات الـتـي

شعرت بها سببها التهاب معوي.
وروت لصحيفـة "ديلي ميـرور"، "كنت اصـرخ من

فتاة بريطانية يف الثالثة عرشة تضع مولودا 

القاهرة/اف ب
اعلـن اجمللــس االعلـــى لالثـــار املـصـــري
امـس االول ان البعثـة االملانـية الـعامـلة
يف معــبـــــد امـــنحــتــب الــثـــــالــث يف كـــــوم
احليتـان يف البر الغـربي ملدينـة االقصر
)700 كيلـومتر جنـوب( عثرت علـى ستة

متاثيل اللهة احلرب سحمت.
وقـــال االمـني العـــام للــمجلــس االعلـــى
لالثار زاهي حواس ان "التماثيل الستة
مـــن الغـــــرانــيــت االســـــود تـــصــــــور الهـــــة
احلــرب سحـمت جــالـســة علــى العــرش
وحــــاملــــة يف يــــدهــــا الـيـــســــرى مفـتــــاح

احلياة".
واوضح ان "الـتـمـــاثـيل الــسـتـــة يف حـــال

جيدة".
وقـالـت رئيـسـة الـبعثـة االملــانيـة هــوريج
ســــوزوزيـــــان ان "ثالثــــة مـن الـتـمــــاثــيل
كــاملـة فـيمــا متثــال رابع ال يـزال جـزؤه
الـسفـلي حتـت االرض، ولم يـعثــر ســوى
علـــى االجـــزاء الـــسـفلـــى مـن متـثـــالـني

اخرين".
واوضحـت ان "هـــذه االجـــزاء قــــد تكـــون
مكـملــة لـتمـــاثيـل لاللهــة نفــسهـــا عثــر

العثور عىل ستة متاثيل لالهلة سحمت 
يف معبد امنحتب الثالث يف االقرص

عليها العام املاضي."
وكــانـت الـبعـثــة االملــانـيــة قــد عـثــرت يف
املعـبد نفسه على ثـالثني متثاال لاللهة
سحــمـــت خالل تـــــرمــيـــمهــــــا للـــمعــبـــــد

وتنقيبها فيه.
ومعـبد امنحتب الـثالث يعتبـر من اكبر
املعـــابـــد يف الـبــــر الغـــربـي ويــضـم عـنـــد
مــــدخله الـــرئـيــسـي متـثـــالـني ضخـمـني
لالله امـنـــون، علـمـــا ان عهــد امـنحـتـب
الثــالـث شهــد رفــاهــا ملحــوظــا بعــدمــا
سـيـطـــرت القـــوات املـصـــريـــة علـــى بالد

الشام يف عهد والده احمس الرابع.
ومهــدت هــذه املــرحلــة لـبنــاء كـثيـــر من
الصـروح الــدينيـة الـضخمـة الـى جـانب
ثورة على الصعيدين الفني والثقايف. 

كــــذلك، فــتحـت الــطــــريق امـــام ديـــانـــة
التــوحيـد الـتي نـادى بهـا ابـن امنحـتب

اخناتون.
وسحـمت الهـة احلـرب تـرمـز الـى القـوة
والعــظـمـــة وســـاعـــدت املـلك يف حــــروبه
اضـافـة الـى كـونهـا االلهـة الـشـافيـة من

االوبئة.

تونس/ اف ب
وقـالت الـوزيرة الـتونـسيـة خالل
ــــى ـــــاء عل مــــؤمتـــــر صحــــايف "بــن
ـــونـــس االولـــى اقـتـــراح سـيـــدة ت
لـيلـي بـن علـي مت اقـــرار جـــائـــزة
افضل انتـاج اعالمي حـول املراة

العربية".
ــــــزة واضــــــافـــت ان هــــــذه اجلــــــائ
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جائزة ألفضل انتاج اعالمي حول املرأة ستمنح خالل عام 2006
الـعــــــربــيــــــة كــــــوجـه مــن وجــــــوه

اجملتمع العربي احلديث".
واضافـت "تسند اجلائزة الى كل
شخـص مـــادي و معـنـــوي بـــدون
شروط تتـعلق بالسن او اجلنس
)...( كــمــــا قــــد متــنـح لالنــتــــاج
ــــــذي مت بـــثـه يف ـــــشــــــور او ال املـــن
وســــــائل اتـــصــــــال واعالم غــيـــــر
عــربيـة ونـاطقــة بلغــات اجنـبيـة
حفـزا لالعـالميني االجـانب فـى
الـتعــامل االيجــابـي مع قـضــايــا
ـــي املـــــــــــراة و اجملـــتـــمـع الـعـــــــــــرب
ـــرســيخـــا حلـــوار الــثقـــافـــات وت

واحلضارات".
ومتنح اجلائزة وقيمتها 20 الف
دوالر، جلـنـــة تـتـــراسهـــا تـــونـــس
وتـتكـــون مـن خـبـــراء مخـتـصـني
فـــــى االعـالم وعلــم االجــتــمـــــاع
ــــون والـــثقــــافـــــة والفـكـــــر والفــن
الدرامية والسينمائية العربية.
وتسلـم اجلائـزة يف 13 اب املقبل
مبناسـبة "اليـوم الوطنـي للمراة
التــونــسيــة" واحـتفــاالت تــونـس
بـــالـــذكـــرى اخلـمـــسـني لــصـــدور
ــــــــــة االحــــــــــوال ــــــــــون مـجـل قــــــــــان

الشخصية )1965(.
وقـالت الـوزيـرة التـونـسيـة ايضـا
ان املنـظمــة سـتعـمل طـيلــة عــام
2006 على "مـراجعة صورة املرأة
يف البـرامج واملقـررات الـدراسيـة

ملرحلة ما قبل اجلامعة".
ـــامج ايــضـــا "احـــداث ـــرن ويف الـب
ــــــة رقــمــيــــــة" و"مــــشــــــروع مـكــتــب

مستقبلي للتعليم عن بعد".

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

انـواعهــا للتعـامل االيجــابي مع
قــضـــايـــا املــــراة العـــربـيـــة ونـقل
ـــة صـــورة مـــوضـــوعـيـــة مـتـــوازن
تـعـكـــــس ادوارهــــــا احلـقـــيـقـــيــــــة
وحجـم اسهــامــاتهــا يف مخـتلف
امليــادين وشتـى مجـاالت احليـاة
العــامــة وتــؤســس لـصــورة املــراة
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ـــــــوســـــــائـل االعـالم ســـتـــــســـمـح ل
"بـابـراز صـورة املـراة املـشـرفـة يف
مـخـــتـلـف مـــيــــــــاديـــن اجملـــتـــمـع
الـعـــــــــربـــي احلـــــــــديـــث وتـقــــطـع

الصورة النمطية السائدة".
وتابعـت ان اجلائـزة تاتـي "حفزا
لـالعـالمـــيـــني واملـهـــنـــيـــني يف كـل
وســــــــــــــــائــل االعــالم مبــخـــــتــلــف
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بغداد/  املدى
مبنـــاسبــة صــدور العــدد األول
والـثــــانـي مـن مـجلــــة "جــــدل"
تقــيــم اجمللـــــة احــتفـــــائــيــتهـــــا
اخلــــاصــــة وذلـك يف الـــســــاعــــة
العاشرة من صباح يوم السبت
11/ 3/ 2006، يف فـــــــنـــــــــــــــــــــدق
املنـصــور  امليـليـا، وتــأمل اسـرة

ـ ـ

باستلهامها الواقع بطريقة فنية
مغايرة اعـتمدها القاص ملعاجلة
مـــوضـــوعـــاته القـصـصـيـــة، وممـــا
يــذكــر ان القــاص مـحمــد علــوان
جـبــــر، يكـتـب القـصـــة القـصـيـــرة
مــنــــــــــــــــــــــــــذ ســـبعــيــنــيــــــات القــــــرن

املاضي.

احـــتفائيــة  )جـــدل(

حتفيزاً لالعالميني واملهنيني يف وسائل االعالم

 وروت الفـتـــاة ايـضـــا كــيف فقـــدت عـــذريـتهـــا يف
عيــد ميالدهــا الثــالث عـشــر حني كـانـت تعيـش

مع عائلة حتت اشراف الهيئات االجتماعية.
وقـــد عـــادت الـــى والـــديهـــا يف ايلـــول/سـبـتـمـبـــر
املاضي وال تشعـر باية رغبة يف لقاء اب طفلتها

البالغ من العمر 51 عاما.
وقـــالت شــارلـــوت "ال استـطـيع بعــد حـل عمـليــة
حـــســــابـيــــة بـــسـيــطــــة لـكـن اسـتــطــيع ان اجنـب
مخلــوقـــا صغـيــرا. ال يـبــدو لـي انه وضع عــادل

بالنسبة لشخص يف مثل عمري".

االلـم واقـــول اريـــد ان اخـــرج شـيـئـــا مـن بـطـنـي.
وتلك كـانت املـرة االولــى التي ادركـت فيهــا انني

حامل واني ساصبح اما".
وقـالت "فجأة زالـت االوجاع واصبـت بالصـدمة.
سمعت صـراخ +صويف+ للـمرة االولـى )...( بعد
ذلك ادركـت انـنـي اصــبحـت امــــا. لقـــد تـبـــدلـت
حـيــــاتـي يف ظــــرف ثالث ســــاعــــات. وحـتــــى ذاك
احلــني، كــنـــت اشعــــــر بــــــانــي مــــــريـــضــــــة واهــتــم
لفـــروضـي املـــدرسـيــــة، وفجـــأة اصــبحـت احــمل

طفال بني ذراعي واقلق حلياتي اجلديدة".

هووليود/ رويتر
كل امـرأة لهـا حكمـة معينـة فى الـزواج أو شروط
مـعينـة تـرغبهـا فـى شــريك احليــاة، ويسـرى ذلك
علـى كل إمـرأة حتــى املشـاهيـر، ويتـضح ذلك فـى
مادونا حيث أن لها حكمة معينة فى الزواج فهى
تــرغب فـى الـزواج مـن شبــاب أصغــر منهــا بعـشـر

سنوات.
وتــــؤكــــد حـكـمــــة مــــادونــــا أنـه كلـمــــا كــــان الــــرجل
أصغــــرمـن زوجــته سـنــــاً فــــإن الــــزوجــــة تــضـمـن
احلفـاظ علـى شبـابهـا ألطـول عمـر ممكـن، فهي
تـوضح أن ســر جمـالهـا ورشــاقتهـا وتغـلبهـا علـى
آفـة الـشيخـوخــة ينـحصـر يف زواجهــا من اخملـرج

من دون ان تعرف انها حامل

ـــــــــى ـــــــســــتــــمـع ال ـــــــــة ان ت اجملـل
مالحــظــــات وافكـــار احلــضـــور
مـن اجل تــأسـيــس مـنــطلقــات
لـثقـــافـــة تـتــطلع الـــى حتفـيـــز
ـــــــــة ـــــــــري ـــــــــوي اجلـــــــــوانـــب الـــتـــن
والعـقالنــيــــــة يف اجملــتـــــــــــــــــــمع
ـــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــعـــــــــــــــــ

اجلديد.
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مادونا ترغب بالزواج من شاب أصغر منها بعرش سنوات

اعلنت منظمة املرأة العربية امس االول يف تونس ان جائزة
"افضل انتاج اعالمي حول املراة العربية" ستمنح خالل العام .2006
وجاء هذا االعالن على لسان وزيرة شؤون املرأة والعائلة والطفولة

واملسنني سلوى العياشي لبان يف تونس.

ملناسبة صدور العدد االول والثاني

الشاب جاي ريتشي.
وتوضح مـادونا أنه كلـما تـذكرت أن زوجهـا أصغر
منهـا بعقـد من الـزمن ازدادت رغـبتهـا يف حتـدي
الـزمن عن طــريق االهتمـام مبظهـرهـا وصحتهـا
ـــــزوج وســـط آالف وجــمــــــالهـــــا لـكــي اليـــضـــيع ال

اجلميالت والشابات الالتي يحطن به.
اجلـديـر بـالـذكـر أن مـادونـا تـتبـع نظـامـاً صـارمـاً
للحفـاظ علـى جمـالهـا ورشـاقتهـا، حيـث تتنـاول
االطـعمــة العـضــويــة وتـلتــزم حـصـص الــريــاضــة

اليومية.
وتـعانـد التـوعكـات الصحـية، واحلـوادث العـارضة
لـتــــــــــــــــــــــــــبقــــى يف نــــــــــــــــــــــــــــظــــر زوجـــــــــــــــــــــــهــــا شــــابــــة

متألقة.
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