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يف العطلة الصيفية

بناتنا ما بني الستاليت واهلاتف ..واملطبخ..

اختفاء االقراص املدجمة
التخزين.
وقـال غـيتـس انـه ال شك ان تلفـزيـون
املـستقـبل لن يـشغل بـاقـراص فيـديـو
رقمية.
واضاف ان (هـذه التكنـولوجيـا ستكون
اختـفت خـالل  10سنــوات علــى ابعــد
تقدير .عندما نفكر اليوم انه علينا نقل
افالم او مـوسيقـى على اقـراص فضـية
( )...انه المر مضحك).
واوضح (ميكن هلـذه االقـراص
ان تصاب خبدوش او اضاعتها
بكل بساطة).
ويــؤكــد غـيتــس ان احلل
يكـمـن يف انـتـــاج جهـــاز
كـمبيـوتـر متطـور جـدا
يتم التحـكم به بالصوت
وجيهـز بقـدرات ختــزين
هــائلــة (يعــرف مــا احب
مشـاهدته ومـا هي بـراجمي
املفضلة او تلك احملظورة على
اوالدي).

كتابة وتصوير /آمنة عبد العزيز
العـطلة الصـيفية هلـا طعم خاص
عـند الطلبـة األعزاء دون سواهم،
فـهي حمـطـــة اسرتاحــة لــسنــة
دراسيـة مـتعبـة ،فـاحلـر يقـتحم
األبـــواب دون مقـــدمـــات علـــى
طريقته اخلاصة ،وما بني العطلة
الـصيفية والسنـة الدراسية شوط
كبري قطعـه الطلبة بكل تفاصيله
املتعـبة ابتـداء من قطع الكهـرباء
وإنتها ًء بـاملتفجرات واالختطافات
اليت رافقت امتحانـاتهم .وللبنات
الطـالبات معـاناتهن اخلـاصة جدًا
وهن يـسـتقـبلـن العـطلـة .كـيف
سـتقـضـي بـنــاتـنــا عـطلـتهـن
الصيفية؟
طرحنا هذا السؤال على الطالبات
اللـــواتي اخـتلفـت أراؤهن ولـكن
كانت النتيجة واحدة!
*الطـالبـة هنـد علي يف املـرحلـة
اإلعـدادية سألناهـا كيف تنظرين
إىل العطلة الصيفية؟
 ال أبــالغ إذا قلـت لك أن العـطلـةالصيفـية وبـرغم حـاجتـنا إلـيها
فــإننـا ال نـتحمـس هلــا ألسبـاب
عديـدة أوهلا هي أيـن سنقضـيها؟
وهـل هنالـك أماكن تـرفيه تـأخذ
الفتيات حـريتهن فيها؟ بصراحة
حنـن البنـات (حماصـرات) واقول
(حمــاصــرات) بـفعل الـظــروف
االجتمـاعيـة القـاسيـة والـوضع
األمـين املرتدي الـذي (زاد الـطني
بلـة) كل هذا حيـد من حتـركاتـنا
حـتى يف األمـاكن العـامة وبـرغم
مـرافقــة األهل نكــون مقيــدين
بسبب تصرفات بعض الشباب.
أما الطـالبة سهـى صاحل مـن كلية
املـأمـون فقـد كـان هلـا رأي آخـر
خمتلف حـيث قـالت :إن الـعطلـة

الصيفيـة ليست لنـا وسألتها :إذن
ملن هـي؟ إنهـــا للفـتيــات يف دول
أخـرى وعلــى سبـيل املثـال دول
اخللـيج العــربي فـربغم كــونهـا
جمتمعات حمافظة إال أنها استطاع
االنفتـاح علـى العـامل والتـواصل
مـعه من خالل الـتطـور العلـمي.
فهنــالك االنـرتنت الـذي ال خيلـو
منـه بيت أو مـدرسـة أو جـامعـة
إضافـة إىل سهولة الـسفر واإلماكن
الرتفيهيـة الكثرية فـأين حنن من
ذاك؟
الطـالبـة ريم سـعد وهـي طالـبة
مرحلة مـنتهية يف كليـة املنصور
قالت اشعـر باالكـتئاب!! وسـألتها
ملــاذا؟ يف البـدايــة ألني سـأفـارق

زمالئي وزميـالتي الذيـن تعودت
علـى رؤيــاهم يــوميـ ًا وهـا أنـا
أودعـهم يف هـذه الــسنــة األخرية
بـرغم فـرحـة أهلـي بتخـرجي.
ولكـن أين أقضـي العطـلة؟ الـبيت
وجـدرانه هـو املتنـزه والصحـون
وغسلها والطـبخ وبرنامج سأعده
إلرضـاء أهلي واجـتهد فـيه ألكون
طـاهية مـاهرة فـهذه هي العـطلة
الصيفية باختصار.
وعنــد جتمع طـالبـات إعـداديـة
احلـريـري كـانـت هنـاك وجـوه
ارتسـمت عليهـا الفرحـة وأخرى
لفها احلزن وكل هذا سببه استالم
نتــائج االمـتحــانــات ومـن بني
الـوجـوه الفـرحـة الطـالبـة هبـة

سعد وبعد املباركـة سألتها كم هو
املعـدل؟ قـالـت  %75واحلمـد هلل،
وقلت هلـا وكيف ستـكون العـطلة
بعــد هــذا الـنجـــاح؟ ابتـسـمت:
اجتزت مـرحلة مهمـة يف حياتي
أمـا خبصـوص العطلـة (فهـذا هو
القهر) فأننـا فتيات ولسنـا فتيان ًا
لنستمتع حبريـة اخلروج والتنزه
وبـالتـالي ستكـون العطـلة للـنوم
والراحة وممارسة مهام التنظيف
ال عن الـسـتاليت ،وســألتهـا
فـض ً
وكـيف سـيكــون الـتـــواصل مع
صــديقــاتهــا؟قــالت :مـن خالل
اهلاتف والذي هو املتنفس وحلقة
الوصل فيما بيننا

سعود الناصري

بال رتـــــوش

Fakhri Karim

اعلـن بـيل غـيـتـس احــد مــؤسـسـي
اجملموعة االمريكية العمالقة للربجميات
(مايكروسوفت) يف حديث نشرته جملة
(بيلـد)االملــانيـة ان اقــراص الفيـديـو
الرقمية (دي يف دي) ستختفي (خالل 10
سـنوات عـلى ابـعد تـقديـر) لتـستـبدل
باجهـزة كمبيـوتر هلا قـدرة هائلـة على

حماكمتان ونهجان!
مـرت بنا هـذه االيام الـذكرى الـسادسـة واالربعون
لثـورة  14متـوز املخلـدة .ومتثل امـام ابنـاء جـيلنـا
الذي عاصرهـا وشهد انتصاراتهـا وانتكاستها ،ومن
ثم ذحبهـا على ايـدي جزاري  8شـباط  ..1963متثل
امـامهـم تلك الصـور الـيت تشـابـكت فيهـا الـوقـائع
واالحداث املتناقضة .إالّ ان احملصلة االخرية للثورة
تبقـى زاخــرة مشـرقـة تـؤشـر ملـرحلـة غـايـة يف
االهمـية من تـاريخ العراق احلـديث .وتبقـى اهلوة
عميقة بينها وبني االنظمة اليت اعقبتها ،وخباصة
يف تلك الـسنوات الـسوداء اليت عـاشها العـراقيون يف
ظل حكم البعـث بعد انقالبـي  63و  .68كما يـبقى
الفـرق شاسـعاً بـني زعيمـها الـشهيـد عبـدالكـريم
قـاسم وكل اولئك الـرؤساء الذيـن توالوا عـلى سدة
احلكم سواء اكانوا (العـارفني الشقيقني!) ،او البكر
وصدام!.
ولكن االحداث وحدها تضطـرنا لعقد مقارنة بني
النهـايـة اليت آل اليهـا الـشهيـد وتلـك اليت آل اليهـا
اجلالد ،فاالول (الزعيم عبدالكريم) بقي متماسكاً
شجـاعاً مـدافعاً عـن قناعـاته ومبـادئه حتـى آخر
حلظة مـن حياته ،هاتفـاً حبياة الشعـب وهو يتلقى
زخات رصاص االنتقاميني.
أما الـثاني (صـدام) فقد هـرب جبلده! من املعـركة
اليت زج فيهـا مئـات االلوف دون ان يـرف له جفن
ملصريهم ،واختـبأ كمـا خيتبئ اجلـبناء املهـزومون،
ومل حيرك ساكناً عنـدما حانت ساعة القاء القبض
عـليه ،ومل يطلق اطالقة واحـدة بوجه (اعدائه!)،
كـأنه اراد ان يثبت هلـم (حسن سلـوكه!) ليعـاملوه
باملثل.
لقـد واجه عبدالكريم قاسم جالديه دون خوف او
رهبة وطـالبهم حبقه املـشروع يف حمـاكمة عـادلة،
ولكـنهم ،كـالعــادة ،تنكــروا لكل القـيم واالعـراف
وطبقـوا حبقه شـريعـة الغـاب وامطـروه ورفـاقه
بـوابل من الـرصـاص يف ستـوديـو املـوسيقـى بـدار
االذاعـة ،للتخلـص منه باسـرع وقت وبايـة وسيلة
كانـت ،واوغلوا يف جرميـتهم عندمـا رموا جثته يف
النهـر ،خـوفـا مـن ان يتحـول ضـرحيه اىل مـزار،
وحتسبا هلبة مجاهريية قد تنطلق من امامه.
امـا صـدام الـذي انقـذته القـوات االمــريكيـة من
قـبضـة العـراقـيني ،ومـا زال يفـضل البقـاء حتت
عبـاءتهم ،فقد توفـرت له كل مستلزمـات احملاكمة
القـانـونيـة العـادلـة ،وشـاهـده املاليني وهـو يعلن
امتنـاعه عن التـوقيـع على حمـضر االتهـام ،وذلك
عندمـااطمأن على حياته بعد ان كان مذعوراً لدى
استدعائه ،ظاناً بأنه سيواجه املقصلة.
وبالرغم من كل هـذا ،فإن اصوات جوقـة املرتزقة
الـعروبـيني تتـعاىل دون حـياء ،مـستفـزة مشـاعر
العراقيني ،مضفية عليه شتى النعوت الطنانة! ،يف
اطـار محلـة مسعـورة ضد الـسطـة العـراقيـة اليت
هيـأت االجواء الـدميقراطيـة للمحاكـمة ،وفق نهج
يـؤسـس لبنـاء جمـتمع مـدني قـائم علـى مبـادئ
الـعدالـة وسيـادة القـانون وحـقوق االنـسان ،عـلى
الـضـد مـن نهج حــزب البعـث العفـلقي الـدمـوي
االسـتـبــدادي االنـتقــامـي الــذي انـتهـجه يف كال
الفرتتني اللتني سرق فيهما السلطة يف العراق.
واخرياً ..ليس بوسع املرء سوى التساؤل:
هل تـصح املقـارنــة بني احملــاكمـتني! حمــاكمـة
الشهيد ..وحماكمة اجلالد!؟

تركيا تفوز بذهبية مهرجان البحر االبيض املتوسط لالغنية
فــازت املطـربـة الـرتكيـة مـالـتم تـشكـران
باجلـائزة الـذهبيـة يف املسـابقـة الرمسـية
للـدورة الثـانيـة ملهـرجـان البحـر االبـيض
املتـوسط لالغنـية الـيت اعلنت نـتائـجها يف
حـفل ختـام املهـرجـان يف مـسـرح الـسيـد
درويش يف االسكندرية.

وفـازت املطـربــة الرتكيـة بـالــذهبيـة عن
اغنيتها (الغـرف الفارهة) من بني اكثر من
عـشرين متنافـسا من مصر وتـركيا ولبنان
وسـوريـا وفلـسـطني وفـرنـسـا واجلـزائـر
واملغـرب وتـونـس ومــالطــا .وتبلغ قـيمـة
اجلـائـزة  20الف جـنيه (ثالثـة االف دوالر
تقريبا).

تبـاشـر النجمـة املصـريـة يسـرا خالل
األيام الـقليلة املقـبلة ،تصـوير املشـاهد
األوىل لفيلمـها املـؤجل منـذ فرتة (كالم
يف احلـب) ،لـلكــاتـبــة زيـنـب عــزيــز
وخيـرجه زوجهـا علـي إدريس .ويـدور
العمل حـول عاملـة يف مطعم تـتعرض
ألنـواع كـثرية مـن العالقـات مع أمنـاط
خمتلفة من الرجايسرا تعود للسينما
وجتري حـاليـا املنتجـة الفنيـة للفيلم
أمل أبـــو شـــادي ،اسـتعـــدادات بـــدء

التصوير يف القاهرة ثم يف دولة املغرب.
وكــان تـصــويـــر (كالم يف احلـب) قــد
تعرض للتأجيل أكثر من مرة
بـسبب انـشغـال يسـرا بـتصـويـر فـيلم
(إسـكنـدريــة نيـويــورك) مع يــوسف
شاهني وانـشغال إدريس بتصـوير فيلم
(عريـس من جهة أمنية) بـطولة عادل
أمام .وكـان آخر ظهور سينمـائي ليسرا
يف مــشهــد واحـــد من فـيلـم (معـــالي
الوزير) الذي مت عرضه قبل  3سنوات.

يســـــرا تعــــود للسينمــــا

سندريال تبحث عن خمرج

املطـربة الشـابة سنـدريال منشغلـة هذه األيام يف
البحـث عن فكـرة ألغنـيتهـا اجلـديـدة ،املنـوي
تـوصريهـا خالل هـذا الـشهـر وهـي من تــأليف
وتلحني حممـد الرفاعى الذي قدم عددًا من أشهر
األغنيـات ،منـها لـنوال الـزغيب وإليـسا .وتـقول
سندريال انهـا سعيدة جـدًا بالتعـاون مع رفاعي،
ألنه ميـلك إحساسًا عـاليًا وأعماله سـريعة القبول
لـدى اجلمهور .سـندريال أكدت (إنهـا أرسلت عددًا

وكالة

من أغنياتهـا إىل جمموعة من املخرجني من اجل
االسـتمــاع اليهــا واستخـراج فكـرة لـتصـويـر
أغنيـتني منها اللبومهـا األول املتوقع صدوره فى
نهـاية الـعام احلـالي والـذي يضـ ّم  10أغنيـات من
ضمنها أغنية (أنا حببك) (حلن حممد سعد) اليت
صـورتها فـيديـو كليب (مع املخـرج سامح عـبد
العـزيــز) ومت بثهـا علـى كـل الفضـائيـات بعـد
عرضها حصريًا على فضائية ميلودي.

وتقـــامست مـصــر واملغــرب اجلــائـــزتني
الفضية والربونزية.
فقــد اعلنـت جلنـة الـتحكـيم فــوز كل من
املصـري رامي خطاب عن اغـنية (انا اسف)
واملغربـي حممد رضـا عن اغنيـة (ليلـى انا
جمنون) ،اليت يعـارض فيها اغنيـة املطربة
الـسورية اصـالة (يا جمـنون انا مـش ليلى)،
مناصفة بـاجلائزة الفضيـة وقيمتها  15ألف
جنيه (2400دوالر تقريبا).
كما مـنحت اللجنة ،املكونة من املغربي عبد
اهلـادي اخلياط واملصريني حسن ابو السعود
وسنـاء مـنصـور ومحـديـة محــدي ونللي
ومندوب عـن املنظمـة العامليـة ملهرجـانات
االغـنيــة (فيـدوف) ،اجلـائــزة الربونـزيـة
مناصفـة للمصـري امحد عفت عـن اغنية
(ضمري العامل) واملغربي ابراهيم بركات عن
اغـنيــة (اختــارت) وقيـمتهـا عـشـرة الف
جنيـــه (1500دوالر تقريبا).
وقــدمـت جلـنــة الـتـحكـيـم جــائــزتـني
تقديرتني للمصـرية غادة عادل عن اغنية
(حلظة صـراحة) واملغـربية مـريم بن مري
عن اغنيـة (اساهيل احلزن) يف حني منحت
املطـرب املالـطي كلني فيال جـائزة منـظمة
الفيدوف العاملية عن اغنية (ألف شكر).
واحـيـت اصـــالـــة ،الـيت قـــام حمـــافــظ
االسكندرية عـبد السالم احملجوب بتكرميها
ومنحهـا مفتاح مدينة االسكندرية الذهيب،
حفل اخلتـام بتقـديم جمـموعـة من اشـهر
اغانيـها بعد ان قـام الفائزون بـاداء االغاني
الفائزة.

جينفر لوبيز تـستعد إلطالق ألبومها

بـدأت املـغنيـة واملـمثلـة جـنيفـر
لوبيز بـالعمل على البومها املقبل
مع املنتج املـوسيقي املنـفذ كوري
روني الـذي يشـرف على الـتوزيع
املــوسيقـي لأللبـوم ،متـوقعـا ان
يـصدر مـتزامـن ًا مع عـطلة عـيد
امليالد يف كانون األول املقبل.
كمـا جددت لوبـيز أغنيـة قدمية
بـعنـوان (سـوي) لــدين مــارتن
وستـسخـدم األغـنيــة يف فيـلمهـا

اجلـديــد مع ريتـشــارد غري (هل
نـرقص) لتكـون يف خامتـة الفيلم
وتـرافق امساء العـاملني فـيه ،قام
بـإنتـاجهـا املـوسـيقي وتـوزيعهـا
مـوسـيقيـ ًا زوج لـوبيـز الـسـابق
الفـنان مارك انتوني ،الذي سجلها
علـى نـسخـتني ،بـاالجنـليـزيـة
واالخـرى بــاالسبــانيـة علـى أن
تطـرح كأغنـية منـفردة يف وقت
الحق خالل هذا العام.

للدعاية وإالعالن
لنرش إعالنكم يف مجيع الصحف العراقية والعربية

إمنحنا ثقتك مننحك اإلنتشار األوسع

للمزيد من املعلومات
االتصــــــــال عـــــــلى
الــــهـواتف التـاليــــة
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