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املمثلة شارلي ثيرون تتحدث يف مؤمتر
Aeon صحايف للترويج لفلمها اجلديد

 Fluxيف طوكيو.
عروض ازياء ً للمصمم اللبناني باسل سودا

جملموعته عن ربيع وصيف عام 2006 يف
بيروت.

Thu. (9) March 2006

يف يوم املرأة العاملي، رجل يقف أمام باقة
زهور اصطناعية يف ميدنة هانوي / فيتنام.

The sopranos"" فريق ممثلي مسلسل
يصلون إلى متحف الفن املعاصر يف

نيويورك.

ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

فـيمـــا يتــرقـب العـــراقيــون تــشكـيل احلكــومــة الـــدائمــة
وسط جدل وصراع وجتـاذبات بني االطراف الـسياسية
الـــرئيـســة ويف ظل فـــراغ سيــاسـي وأمنـي انتـشــرت الــى
جـــانـب االعـمـــال االرهـــابـيـــة عـملـيـــات خــطف وابـتـــزاز

وتصفيات جسدية تقودها عصابات مسلحة .
يـــســتخــــدم هــــؤالء املـــسـلحــــون الـــسـيــــارات احلــــديـثــــة
ويـصــولـــون ويجــولــون يف شـــوارع العــاصـمـــة ويف وضح

النهار!
يـتطـاولـون علـى ممـتلكـات املـواطن ، بــدءا من الهـاتف
الــنقــــال ومـــسح اجلـيــــوب وحـتــــى الـــسـيــــارة الـتـي قــــد
يقــطعــــون صلـــة مـــالـكهـــا بـــاحلـيــــاة ، البل هـنـــاك مـن
يطـالـب ذوي اخملطـوف اذا كـان طفال أو فتـاة أو تـاجـرا
أو استـاذا جــامعيــا أو طبـيبـا بـارزا أو أي انـسـان آخـر ،
بفدية متـسلسة االرقام مـن الدفاتر الـدوالرية اخلضر

ال العملة احمللية !
أخـــذت هــــذه العــصـــابـــات يف االونـــة االخـيـــرة نـتــيجـــة
النعـدام تـطبـيق القــوانني الـرادعـة فــضال عن ظـاهـرة
الفسـاد االداري وانـتشـار الـرشـاوى يف بعض مـؤسسـات
الـدولة تقود عمليات منظمـة تكاد تكون يومية ، بل أن
الـبعــض مـنهــــا أضحـــى يـتجـــاســــر دون وجل أو خـــوف

لينتهك حرمات بيوت املواطنني اآلمنني .
واذا كـــانـت ظـــاهــــرة الهجـــرة والــتهجـيـــر ابـــان الـنـظـــام
الـسابق نـتيجة الـقمع واخلوف وارهـاب السلطـة آنذك
،فــان هجــرة اليــوم املنــظمــة لـبعـض االســر والكفــاءات
العلـمـيـــة العـــراقـيـــة هـي بـال شك بــسـبـب اجلـمـــاعـــات

االرهابية ومنها هذه العصابات املارقة .
الميـر يـوم دون أن حتصل عـمليـة خـطف هنـا أو هنـاك
علـى مساحـة الوطن ودون أن يـهاجر مهـندس أوطبيب
أو عـالم أو حـتى صـحفي ..! بحثـا عن احليـاة واالمان
والـسالم وهنـاءة العـيش ، يحـصل كل ذلك ، فـضال عن

الفوضى املستشرية واحلكومة ملا تتشكل بعد.
تــرى هل يطـول التـرقب واالنـتظـار لكـي تبقـى احلبـال
علــــى غـــــواربهــــا؟! أم أن هـنــــاك مـتــــسعــــا مـن املـبــــادئ
الــوطـنـيــة الـتـي يلـتقـي حـــولهــا الــسـيــاسـيــون تــاركـني
الهــوامــش خلف ظهــورهـم لالســراع بتــشكـيل حكــومــة
يـتــوحــد خـلفهــا اجلـمـيع ومـن ثـم اعـطــاء بــارقـــة أمل
للمواطن يف االفق القريب ان شاءت االرادة الوطنية .

* كاتب من العراق

تورونتو/ ا ف ب
مت اخـتيـار الـنجمـة اللـبنــانيـة مــادلني
مـطر مـؤخرا مـن قبل اللجـنة الـعاملـية
املـنظمـة حلفل ملكـات اجلمـال لتـكون
جنمـة حفل ميـس ايجيبـت لعام 2006
الـــذى تـبــــدأ فعـــالـيــــاته فــــى 10 أيلـــول

مادلني مطر نجمة ميس اجيبت 2006 
القـادم و تـستمـر ملـدة اسبـوع حـيث من
املقـرر ان تقـوم مـادلني بـاحيـاء احلفل
فـــى الــســـادس عــشـــر مـن أيلــــول علـــى
مـسرح يتـم جتهيزه حـاليا علـى احدث
مـستـوى مـن التقـنيـات فـى فنـدق جـى
دبلـيـــو مـــاريـــوت الـــذى ســيكـــون مـــركـــز

احلفل الرئيس. 
و جاء اختيار منظمى
احلفل ملـادلني كنـجمة
للحفل هـذا العام بعد
الـنجــاح الكـبيــر الــذى
القـاه البومها " بحبك
ودارى " خــــــاصــــــة فــــــى
مـــصــــــر ممـــــــا جعـلهــــــا
االخـتـيــار االمـثل ملـثل
هــــذا احلــــدث و الــــذى
يعــتــبــــــر احلـفل االول
ملــــادلـني مـبــــاشـــــرة مع

اجلمهور املصرى.
و من نـاحـيتهـا اعـربت
مــادلـني عـن سعـــادتهــا
الـشــديــدة الخـتيــارهــا
إلحياء احلفل و قالت
أنهــا تـتـمـنـــى ان تقــدم
حـفـالً يــكــــــــــون عـلــــــــــى
املـــــســتــــــوى املــــطلــــــوب
وعلـى قدر الـثقة الـتى
منحهـا اياها اجلمهور

املصرى.

بعد النجاح الكبير أللبومها 

بغداد / املدى
احـتفلت املـرأة العـراقيـة بيـوم املـرأة
العـــاملي هــذا العــام بـــرغم الـظــروف
االستثنـائيـة الصعبـة التي يعيـشها
البلـد. اسـرة حتـريـر )املـدى( اقـامت
احتفالية خاصة بهذه املناسبة قدم
فـيهــا الــزمالء الـتهـــاني واالمـنيــات

)املــدى( حتتفل بعــيد املـــــــرأة  
هـــذا الــظــــرف. يف احلقــيقـــة انـــا ال
اريـــــــــد ان أحتـــــــــدث عـــن االمـــــــــانـــي
واالحـالم بـعـــــيــــــــــــداً عـــــن الــــــــــــواقـع
املـعيـشـي. مع ذلـك، أمتنـى ان تـزول
نـظـــرة االزدراء مـن بعـض الـــرجـــال
جتـاه املـرأة وامكـانـاتهــا، كمــا أمتنـى
من املـرأة التي تـزاول نشـاطاً قيـادياً
يف مؤسـسات الـدولة ان متـثل صوت
املـــرأة وتــــدافع عـن مــطـــالـبهـــا عـــدا
ذلــك عـلــــيـهـــــــــا ان تــــتــــنـحـــــــــى عــــن

منصبها.
امــا الــزمـيلــة اثـل رحيـم فقــد بــدأت
حـديثها بـالقول: يف احلقـيقة نحن
نعـيـــش عــــاملـــــاً بال أمـنـيـــــات يف ظل
االوضـــاع االمـنـيـــة املـتـــرديـــة، بـــرغـم
ذلك فال احـد يــستـطيع ان ميـنعنـا
مـن ان نــــأمل صـنع حـيـــاة جـــديـــدة
يــكـــــــــون فـــيـهـــــــــا مـــتــــــسـع لـالحـالم

واالمنيات.
وعن يــومهــا العــاملي ابـدت الــزميلـة
أحالم حـسـني رأيهــا بهــذه املنــاسبــة
قـائلـة: بـاخـتصـار أمتنـى ان نـحتفي
بهــذه املـنــاسـبـــة يف العـــام القــادم يف
ظل عـراق آمن ومـستقـر وبعـد ذلك
يـكـــــون لــنـــــا حـــــديــث عــن احلقـــــوق

واالمنيات.
وشاركنـا الزمالء رعد محـمد حسن
وريـــــاض فـــــرحـــــان  وعقــيل هـــــاشــم
بـآرائـهم قــائلـنيً: نتـمنـى لـلمـرأة يف
العــالم واملـرأة يف العـراق ان حتـتفل
يف الـعـــــــام الـقـــــــادم يف ظـل أجـــــــواء
يـسودهـا األمن واالستقـرار والسالم
بخـــاصـــة يف بالدنـــا لكـي تــسـتـطـيع
املرأة ان تساهم بشكل فاعل يف بناء

العراق اجلديد.
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املـــــرأة العــــراقـيــــة مــــا زالـت تــــشعــــر
ـــــــــالـغــــنب يف بـعـــــض حـقـــــــــوقـهـــــــــا، ب
ـــــدســتـــــور كــمـــــا ارى لـــم يعـــط فـــــال
احلقوق املرجـوة للمرأة، اضافة إلى
ذلك، ان هنــاك نظـرة قـاصـرة جتـاه
املــرأة العــراقيــة، بـل هنــاك عالمــات
اســتفهـــام كـثـيـــرة حــــول وضعهـــا يف
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ـــــزمــيـالت العــــــامالت يف اقــــســـــام لل
الصحيفة.

وقـد أبدى املشـاركون يف االحتفـالية
بـعــــض آرائـهـــم وأمـــــــانـــيـهـــم بـهـــــــذه

املناسبة.
الـــزمــيلـــة غــــادة العــــاملـي حتـــدثـت
قـــائلـــة: يف الـبـــدايـــة اود ان اذكـــر ان
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