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بـاتت عبارة  ,أريـد تعيـيناً ,العـبارة االهم في الـقامـوس العراقي في
السنـوات االخيرة. ال تـكاد تتحـدث مع اي شاب او شابـة عراقية االّ
وطرحهـا في مقدمة كالمه وهمومه. الـعمل حق من حقوق الفرد على
الـــدولــــة وال شك في ذلك وقـــد قــــررت مـــجـــمـــوعـــات من خـــريـــجي
اجلامعـات العراقـية ان يعـتصمـوا في اماكن متـفرقة قـبالة الوزارات
العراقيـة مطالب بالتعـي فيها. وقد تكاثـرت اجلامعات العراقية في
السنـوات االخيرة اذ انها تـوفر الصحابها ولـلمتنفـذين موردا ربحيا
ـشكـلـة الـتي تـواجه خـريـجي اجلامـعـات هي مـشـكـلة كـبـيـرا.  لـكن ا
معقدة  ,فاحلكـومة العراقية ال تسـتطيع ان تستوعب عشرات االالف
ـن يـتــخــرجـون من اجلــامــعـات الــعــراقـيــة كل عــام. كــمـا ان واقع
ـشكـلة بـعيدة عن اي ستـشري والـنظـام الزبـائني يـجعل ا الـفسـاد ا

حل في اي وقت قريب. 
ــسـيــطـرة عــلى احلـكم في الــعـراق أن تــقـدم لم تـســتـطـع االحـزاب ا
وذجا ايـجابيا للحكم في العراق منذ سيطرتها عليه وعلى عائدات
ـتدفقـة اليه بعد رفـع احلصار االقتـصادي بعـد غزو العراق. النفط ا
جلأت تلك االحزاب الى النظام الزبائني الذي يقدم لالنصار وظائف
في وزارات الـدولة وهـيـئاتـهـا ليـصـبح الـتعـيـ في الـدولة هـدفـا لكل
العـراقيـ تـقريـبا. فـالـوظيـفة احلـكـوميـة توفـر امتـيـازات كثـيرة وهي
ثـابتـة حـتى في اصـعب الـظـروف واقـسـاهـا مـثل سـقـوط احملـافـظات
عـسـكـريـا بـيـد تـنـظـيم داعش. امـا الـقـطـاع اخلـاص فـيـتـعـثـر في كل
مـحـطـة و ال تـقـدم الوظـائف فـيه ضـمـانـات مـغـريـة قـيـاسـا بـالـوظـيـفة

احلكومية. 
اسـتـمـرت سـياسـة الـتـعـي في الـوظـائف احلـكـومـية مـنـذ عـام الـف
وثالثـة حــتى عـام الــفـ واربــعـة عــشـر. فــقـد اســتـخــدمت االحـزاب
سـيطـرتهـا على الـوزارات لتعـي انـصارهـا في الوظـائف احلكـومية.
انـتشـرت ايـضـا عـملـيـات بـيع الـوظائف بـاسـعـار مـختـلـفـة لـيتـلـقـفـها
ن يوفر له التعي في جمهـور متعطش ال يبالي بدفع جزء من راتبه 
الـبلـد الذي بـدا ان الحقـيقـة فيـه سوى الـوظيـفة احلـكومـية. وقـد وفر
ـالكي في احلـكم لثـمان سـنوات بـقـاء رئيس الـوزراء السـابق نوري ا
فرصـا اكـبر لـه ليـبـني قاعـدة والء مـعتـمـدة على تـوفـير فـرص الـعمل
همة كـافات وقد كان اخـرها مكافات لـلقوات االمنـية ا والعالوات وا
ـالكي انـتـخـابيـا قـبـيل انـتخـابـات عـام الفـ واربـعـة عشـر. لم يـكن ا
ـارس تــلـك الـســيــاســة بل ان االحــزاب كــانت وحــده بــالــطــبع مـن 
تـتـسـابق وتـتـصـارع من اجل احلـصـول علـى فرص الـعـمل من اجل
شــراء والء اجلـمــهـور الــذي كـان يـرى اخلــدمـات واالمن فـي تـدهـور
مستمر ولم يكن ثابتا في عينه اال التعي في الوظائف احلكومية. 
دن ـوصل وا في عـام الـفـ واربعـة عـشـر حـصـلت كـارثـة سـقـوط ا
واحملافظـات االخرى. كما و انـخفضت في نفس العـام اسعار النفط
بـنـسـبــة كـبـيـرة تــزامن ذلك مع صـعــود حـيـدر الـعــبـادي الى رئـاسـة
الكي. طبق العبادي سياسة الوزراء بعـد انقالبه على رئيسه نوري ا
تقشف قـاسية واوقف التعـيينات حتت ذريـعة الظروف االستـثنائية و
نظـمات الـدوليـة مثل صنـدوق النـقد الدولي دورا قـد لعـبت ضغـوط ا
في فرض سيـاسات التقشف لقاءا للقروض التي بدأ العراق بتلقيها
بنسـبة متزايدة في السنوات االخيـرة. كانت سياسة التقشف واحدة
من اهم االسـباب الـتي ادت الى سـقـوط العـبـادي انتـخـابيـا. فـعمـلـية
ـكن تــطـبـيــقـهـا فــقط بـفـرض الــتـقـشف مـن غـيـر رؤيـة االصالح ال 
حـقيـقيـة  تتـفهم حـاجات الـنـاس واهمـها تـوفيـر فرص الـعمل. رددت
ـتعـاقبة حـكومـة العبـادي الكالم الـذي تكـرر على لـسان احلكـومات ا
في ضرورة ان يـوفر القـطاع اخلاص الـوظائف للـناس. لكن الـقطاع
اخلاص كـان وما زال اسيـرا ب كـماشـة الهـاجس االمني والـفساد
مـكن ان يـخـسر الـقـطـاع اخلاص الكـبـيـر. فمـن غيـر امـان تـام من ا
بـسـرعـة وقـســوة ومن غـيـر تـعـويـض وبـوجـود الـفـســاد الـكـبـيـر فـان
الـقـطــاع اخلـاص لن يـشـعـر بــأي مـسـؤولـيـة جتــاه الـشـعب. وهـاهي
ـهـدي تـكـاد تـكـمل الـعام االول, حـكومـة رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
لحة والذي يقول البعض انه سيكون االخير ,من غير تلبية احلاجة ا
في سوق الـعمل. حتـققت بـعض التـغييـرات في بعـض الوزارات لكن
تمـثلة في االعـتماد الـتام على موارد شكـلة االقتصـادية اجلذريـة ا ا
الـنفط وانـتشار الـفسـاد الكبـير مسـتمـرة وهي مشكـلة اكـبر من هذه

ن سبقها.  احلكومة و
ائة. يقول الـبنك الدولي انّ نسبة البطالة في العراق هي عشرة في ا
تلك نسـبة ال اعتقـد ان العراقـي يصدقـونها ويـبدو ان هناك مـشكلة
صادر عند البنك الدولي. نهجية او بطريقـة الوصول الى ا تتعـلق با
ـعتـصـمـ خـارج اسـوار الـدوائر مـهـمـا كـانت نـسبـة الـبـطـالـة فـان ا
. ال ثلون رأس احلربة في جيش من العاطل احلكومية في العراق 
ـشاكل الـتي تواجـهها يهـتمون كـثيـرا با
احلكومات فوظيفة احلكومة بالنسبة لهم
ان توفـر لهم الـوظائف. دوامـة لن تنـتهي
اال بـاصالح حــقـيـقـي سـمع الـعــراقـيـون
الـوعـود عـنه وبـاسـمه كـثـيـرا من غـير أن

يروه بأعينهم.
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{ لـندن - وكـاالت - قالت الـشرطة
الــبـريـطـانــيـة الـســبت (إن لـصـوصـا
سـرقوا مـرحاضا مـن الذهب صالح
لالسـتـخـدام قـيـمــته خـمـسـة ماليـ
دوالر من قـصر بلـينـها البـريطاني
حـــيث كـــان يــجـــري عــرضـه ضــمن
ـرحـاض الـذهبي مـعـرض فني). وا
وهـو من عـيـار  18 قـيـراطـا ويـحـمل
اسم (أمــــريـــــكــــا) كــــان جــــزءا من
مــعــرض أعــمــال الــفــنـان اإليــطــالي
مــاوريـتــسـيـو كــاتـيالن الــذي افـتـتح
اضي في القصر الواقع اخلـميس ا
عـلى بعد حوالي  97 كـيلومترا غرب
ـرحاض مـعـروضا في لـندن.وكـان ا
ــــتـــحـف جـــوجــــنـــهـــا الــــســـابق 
بـنيـويورك حـيث تمـكن أكـثر من مـئة
ألف من اسـتخدامه. وقـالت الشرطة
(إن الـــــلـــــصـــــوص الــــذيـن كـــــانــــوا
يــســتـــقــلـــون ســيــارتـــ عــلى األقل
اقـتحموا الـقصر مكـان مولد رئيس
الــوزراء الـــبــريــطـــاني إبــان احلــرب
ـيـة الثـانـيـة ونسـتـون تـشرشل العـا
ــرحـــاض قـــبل الـــســـاعــة وأزالـــوا ا
اخلـامسة من صباح السبت بتوقيت
ــا تــسـبـب في أضـرار جــريــنــتش 
ياه).وأضافت (أنها بـالغة وتسرب ا
ألــقـت الــقــبض عــلى رجل يــبــلغ من
الـعمر  66عـاما لالشتـباه في تورطه
في الــسـرقــة لــكـنــهـا لم تــتــمـكن من
سروق). وفي رحـاض ا اسـتعـادة ا
ــاضي ذكـــرت صــحـــيــفــة الــعـــام ا
واشـنطن بوست (أن الرئيس دونالد
ــتــحف تــرامب رفض عــرضـــا من ا
ـرحاض مـؤقتـا في الـبيت لـتركـيب ا

األبيض الستخدامه الشخصي).

Êu d ¹ ’uB

V¼c « s  ÎU{UŠd

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.  Issue 6455 Monday 16/9/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6455 اإلثن 17 من محرم  1441 هـ 16 من ايلول (سبتمبر) 2019 م

U½UN¹—

vK ²ð

sŽ

¡UMG «

ÎU² R

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
يـة ريهـانا عن كشـفت الـنجـمة الـعـا
انـهـا سـوف تــتـخـلى عـن الـغـنـاء في
الفـترة احلـاليـة بسبب تـركيـزها على
البس إمـبـراطــوريـتـهــا في األزيـاء وا
الـداخــلـيـة ومـسـتـحـضـرات الـتـجـمـيل
الـــتي تـــقـــدر بـ 486 مـــلــــيـــون جـــنـــيه
ـعجبـيها إستـرلينـي. واعتذرت ريـهانا 
بشـأن تخـليـها عن الـغنـاء مشـيرة الى
(انـهـا لن تـصـدر أي أغـنـيـة جديـدة في
الـوقت قريب) وقالت ريهانا ردا على
سـؤال حــول مـدى صــحـة طــرحـهـا
أللــــبــــوم جـــديــــد خالل الـــفــــتـــرة
ــــــقـــــــبـــــــلـــــــة(أنـــــــا آســـــــفــــــة ا
).وأوضــــحت (أن عــــلى جـــداً
مــعـجــبــيـهــا اخملـلــصـ أن
يــتــحــلــوا بــالــصــبــر قــبل
سـمـاع أي شيء جـديـد
عـنهـا) وقـالت (كل ما
أقــــوم به ســــيــــكـــون
مـؤتـمـنـاً سـواء كان
األلــــــــــــبـــــــــــوم أو
الـــــــعـــــــطــــــور أو
ـــــــــــــالبـــــــــــــس ا
الــــداخـــلـــيـــة أو
ـــــكـــــيـــــاج أو ا
ـوضـة يجب ا
أن تــنــتــظــروا
أنـــــا آســـــفــــة

جداً).

نيويورك ولندن وكان وموسكو
ومــــــومــــــبــــــاي ودار الــــــسالم.
وجــمــعت تــبــرعــات لــضــحــايـا
اإلعـصـار كـاتـريـنـا وتـسـونامي
الـــيـــابـــان وزلــزال فـي هــايـــتي
وغيرها من الكوارث. واختارت
كــــامــــبل الــــتي تــــرعــــرعت في
جـنـوب العـاصـمة الـبـريطـانـية
مـنـظـمـة اليـونـيـسف وصـندوق
رئــيس بـلـديــة لـنـدن اخملـصص
لــتـشـجـيع احلــراك االجـتـمـاعي
لـسـكـان لـنـدن الـشـبـاب الـفـقراء
كـمـنــظـمـات شـريــكـة. وشـاركت
نــاعـــومي كـــامــبل ( 49عـــامــا)
شخصيا في عرض األزياء أوال
بفـستان طـويل ضيق مع فـتحة
خــلــفــيــة وبــأكــمــام من الــريش
مــــتـــعـــدد األلــــوان ثم في بـــزة
مـرجانـية الـلون مع قـورة صدر
كبيرة ارتدت فوقها مشلحا فيه
ـوضـة ثــقـوب. وكــان مـجــلس ا
ـثل أوساط الـبـريطـاني الـذي 
وضـة في بـريطـانيـا أعلن في ا
حــزيــران مــنـح كــامــبل جــائــزة
ـوضــة).وسـتــتـسـلم (أيـقــونـة ا
كـــامــبل اجلــائــزة في 2كــانــون
األول خالل حفـل توزيع جـوائز
ـوضـة في قاعـة رويـال ألـبرت ا

هول في لندن.

األزيـاء األول.و قـالت الـرئـيـسـة
الــتـــنــفـــيــذيـــة جملـــلس األزيــاء
الـبــريـطـاني كـاروالين راش في
تـــصـــريح (إن مـــطـــالـب إلـــغــاء
ــوضــة فـي لــنــدن ال أســبـــوع ا
شكـلة من حيث الـطريقة حتل ا
الـــتي حتـــتـــاج الــصـــنـــاعــة أن
تــتـصـدى بـهـا حلـالـة الـطـوار

ــنـاخ). ــتـعــلـقــة بــتـغــيـر ا ا
ـوضــة في لـنـدن وأســبـوع ا
هـــو احملــطـــة الـــثــانـــيــة في
مـوسم األزيـاء الـذي يـسـتـمر
دة شـهر وبدأ في نـيويورك
ويـنــتـقل بـعـدهـا إلى مـيالنـو
وبــــاريـس. الى ذلك شــــاركت
عـارضـة األزيـاء الـبـريـطـانـيـة
نــاعـومي كــامـبل فـي مـسـقط
رأسهـا لنـدن في عرض أزياء
خـيــري نــظم مـســاء الــسـبت
ـــــــــتـــــــــحف ـــــــــاضـي فـي ا ا
الــبـــريــطــانـي جلــمع األمــوال
لــلــشــبــاب والــفـقــراء.وضــمت
الــسـهـرة عــرض أزيـاء ومـزادا
عـلـنــيـا ونـظـمـت عـلى هـامش
أسبوع لندن للموضة في إطار
اجلمعـية التي أسسـتها كامبل
عام  2005وحتمل اسم (فاشن
فـور ريلـيف).وسـبق لكـامبل أن
نـــظــــمت عــــروضـــا كــــهـــذه في

حتـمل بـقــعـا شـبـيــهـة بـالـدمـاء
بنى أنفسهم عـلى باب مدخل ا
الـرئـيــسي اخلـاص بـفــعـالـيـات
وضة.ورقـد محتجون أسبوع ا
آخرون لفترة وجيزة فوق بقعة
من سائل وردي وقالوا (إن هذا
لـلــتـعـبــيـر عن الــدمـاء). وجـرى
االحـــتـــجـــاج قـــبـل بـــدء عــرض

لـربيع .2020وكانـت اجلمـاعة
التي نـظمت احتـجاجات كـثيرة
ــاضـيـة في األشـهــر الـقـلــيـلـة ا
لــلـمــطــالـبــة بــاتـخــاذ إجـراءات
ناخ قد دعت للتـصدي لتغيـر ا
مـجلس األزيـاء الـبريـطاني إلى
إلــغـاء احلـدث. ولــصق خـمـسـة
محتج يلبسون ثيابا بيضاء

تـظاهرون الـذين ينـتمون إلى ا
جـــمــــاعـــة (إكــــســـتــــيـــنــــكـــشن
ريـبـيــلـيـون) بـتـعــطـيل أسـبـوع
ـوضـة الـذي يـسـتـمـر خـمـسـة ا
أيـــام حـــيث تـــقـــدم الــعـالمــات
التجـارية الفاخرة مـثل بيربري
وفــيـــكــتـــوريـــا بــيـــكــام وإرد
مـجمـوعاتـها لألزيـاء النـسائـية

{ لـــــنـــــدن - وكـــــاالت - ثـــــبت
كـافحـة ظاهرة نشـطاء يـدعون 
ـادة ــنــاخ أنـفــســهم  تــغـيــر ا
الصــقــة في بــاب قــبل افــتــتــاح
ـــوضــــة في لــــنـــدن أســـبــــوع ا
ـاضـيـة سـعـيـا لـلفت اجلـمـعـة ا
االنــتــبــاه إلى تـأثــيــر صــنــاعـة
البس عــلى الــبـيــئــة.وتـعــهـد ا
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وافقـة على استخدام ـيون في ا إ
ــرضى دواء بـــالــفــورزيــا لـــعالج ا
الــذين تـتـراوح أعــمـارهم بـ أربع
ســنـوات و 14ســنــة وقــالت (إنــهـا
تـفكـر في تقـد الئحـة أسعـار تبدأ
بــثالثــة آالف دوالر وحـتى  20ألف
ـــتــوقع أن دوالر ســـنــويـــا). ومن ا
تــتـخــذ إدارة األغـذيــة والـعــقـاقــيـر
وافقة على األمـريكية قرارا بشأن ا
قبل. هذا الدواء في أوائل العام ا

يـقيـهم عواقب االستـهالك العارض
لـــلـــفــول الـــســودانـي).لــكـن بــعض
اخلــبـراء يـشــعـرون بــالـقـلق من أن
يعطي هذا الدواء للمرضى شعورا
ـا قــد يـدفــعـهم خــاطـئــا بـاألمــان 
لـسلـوكيـات تنطـوي على مـخاطرة.
ـرضى ويـرى آخـرون أنه يـعـرض ا
خملـاطـر غـيـر ضـروريـة ألن طـبـيـعة
الـدواء نـفـسـهـا تـثـيـر اخملـاوف من
حــــدوث رد فــــعـل شــــديــــد.وتــــأمل

جتـــاربه الـــســـريــريـــة أظـــهــرت أن
رضى جرعات صغيرة من تـناول ا
ـادة الـتي تـسـبـب لهـم حـسـاسـية ا
ـا يــزيل حـسـاســيـتـهم جتــاهـهـا 
يــحـــد من اخملــاطــر أو يــخــفف من
وطـــأة رد الــفـــعل. وتــقـــول شــركــة
ـــيـــون (إن اســـتـــخـــدام الـــعالج إ
ـرضى لــفـتــرة طـويــلـة ســيـجــعل ا
يـــتــحـــمــلــون بـــروتــ حـــبــة فــول
سـوداني واحدة على األقل وهو ما

ـــتـــحــدة ومع غـــيــاب الـــواليــات ا
ــعــتــمــدة الــعالجــات الــوقــائــيــة ا
رضى ومـقدمي الـرعاية يـتعـطش ا
عروف سابقا حللول. وبالفورزيا ا
بـــــاسم إيه.آر 101عـالج مــــنـــــاعي
يــؤخــذ عن طـريـق الـفم ويــتــضـمن
جـرعات محددة من مسحوق الفول
الــســـوداني تُــنــثـــر فــوق الــطــعــام
يـــومـــيـــا.وال يـــعـــالـج هـــذا الــدواء
حــسـاسـيـة الـفــول الـسـوداني لـكن

بـواقع سـبعـة مقـابل اثـن لـصالح
هــذا الـعالج وأيــد ثـمــانـيـة مــقـابل
واحـد سالمة دواء بـالفـورزيا الذي
ــــــــيـــــــون طــــــــورته شــــــــركـــــــة (إ
ثـيـرابـيـوتـيـكس). وعـادة مـا يـكـون
قـرار الـلجـنة عـامال مؤثـرا في قرار
اإلدارة األخـيـر. وحـسـاسـيـة الـفول
الــسـوداني هي الـســبب الـرئـيـسي
لـلـوفـيـات الـنـاجـمـة عن حـسـاسـيـة
اجلـــسم من أغــذيـــة بــعــيـــنــهــا في

{ واشــــنـــطن - وكـــاالت - أوصت
جلــنــة اســتــشــاريــة تــابــعــة إلدارة
األغــذيــة والــعــقــاقــيــر األمــريــكــيـة
وافقة على أول عالج حلساسية با
الـفول السوداني التي يـعاني منها
مـا يـربـو على  1.6مـلـيـون طفل في
ــتـــحـــدة لــكـن بــعض الـــواليـــات ا
اخلــــبــــراء حــــذروا مـن مــــخــــاطـــر

محتملة.
ـسـتقـلون وصـوت االسـتشـاريون ا
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تــخـتــتم الــيــوم االثــنـ فــعــالــيـات
ـهــرجـان دهـوك الــدورة الـســابـعــة 
الـسـيـنـمـائي الـدولي الـتي انـطـلقت
في الـــتـــاسع من الـــشـــهـــر اجلــاري
ــشــاركــة  112فــيــلــمــا.و تــتــولى
خـمس جلان تقييم االفالم القصيرة
والـطــويـلــة والـوثــائـقــيـة ولــتـوزيع
جـوائـز لـهـاالـيـوم .وشـاركت االفالم
الــعـربـيــة في هـذه الــدورة في قـسم
خـاص لــلـتـنـافس عــلى نـيل جـوائـز
ـهـرجـان ومــنـهـا الـفـيـلم الـسـوري ا
(يــوم أضـــعت ظــلـي)  لــلــمـــخــرجــة
سـؤدد كعدان والفيلم اللبناني (ابن

الـرقــاصـة) لـلـمــخـرج جـورج حـازم.
كــمــا تــتـنــافـس الـعــديــد من األفالم
ـية الـتي تعـرض للـمرة األولى الـعا
في الـــشــرق األوسط في مـــســابــقــة
هرجان على يـة في ا الـسينمـا العا
أربـعة جوائز لكل فئة جائزة وهي:
جـائزة أفـضل فيـلم قصـير وجـائزة
أفـضل فيلم وثائـقي وجائزة صناع
) ألفضل وهوب الـسينما اجلـدد (ا
فـــيــــلم روائي طــــويل أول أو ثـــاني
خملـــرجه واجلــائـــزة األهم جـــائــزة
يـلــمـاز غـونـاي ألفــضل فـيـلم روائي
طـويل. وتتـنافس الـعديد من األفالم
الـكرديـة الـتي تعـرض للـمرة األولى

في الـــشــرق األوسط في مـــســابــقــة
الـسينما احمللية على ثماني جوائز
مـقــدمـة من إدارة مـهـرجـان دهـوك 
فـــضال عن أنــــهـــا تـــتـــنـــافس عـــلى
جــــائــــزتـــــ أخــــريـــــ من خــــارج
ـهرجان. أما اجلوائز التي يقدمها ا
ـهـرجان فـهي: جـائزة أفـضل فـيلم ا
روائي كـــــردي وجـــــائـــــزة جلـــــنــــة
الـتحكيم ألفـضل فيلم روائي طويل
وتـتنـافس األفالم الـروائيـة الكـردية
الـطـويـلـة عـلـيـهـمـا وجـائزة أفـضل
فـيـلم وثـائقي وجـائـزة أفـضل فـيلم
قـصـيـر وجـائـزة أفـضل سـيـنـاريـو
ـــــثل كــــردي وجــــائــــزة ألفـــــضل 

ثلة كردية فضال وجـائزة ألفضل 
عن جـائـزة جلـنـة الـنـقـاد  وتـقـدمـها
الـــلــــجــــنــــة ألفــــضل فــــيــــلم روائي
طـويل.واجلـائـزتـان الـلـتـان تـقـدمان
هرجان هما: من جـهات ثانية غير ا
جـائزة مـحافـظة دهـوك ألفضل فـيلم
روائي طـــويل صـــوّر في مـــنـــطـــقــة
بـهـدينـان والـثانـيـة يـقدمـهـا احتاد
الـكتـاب واألدبـاء الكـرد ألفضل فـيلم
ــهــجــر. ومــجــمــوع مــا كــردي من ا
ــسـابــقــة احملـلــيـة من يــشـارك في ا

األفالم الكردية هو 25فيلما.
عـلى صـعيـد آخـر  أصـدرت محـكـمة
ـاضـيـة حـكـمـا أمـريـكـيـة اجلــمـعـة ا
ــمـثــلـة بــالــسـجن  14يــومـا عــلى ا
األمــريــكـيــة فــيــلــيــســتي هــوفــمـان
لـتصـبح أول ولي أمـر يتـلـقى حكـما
في فــــضـــيــــحــــة غش لاللــــتــــحـــاق
بــــــاجلــــــامـــــعــــــات في الــــــواليـــــات
ـتحدة.وصدر احلـكم بعد أن أقرت ا
هـوفـمان بـالذنـب بدفع مـبـالغ مالـية
لـتـزويـر اخـتــبـار قـبـول ابـنـتـهـا في
اجلـامــعـة. واعـتـذرت هـوفـمـان (56
عـامــا) بـطـلــة مـسـلـسـل (ديـسـبـرت
هــاوس وايــفـز) والــتي رشــحت من
قــبل لـــنــيل جــائـــزة األوســكــار عن
تـصــرفــاتـهــا قـبل الــنـطق بــاحلـكم
ـها  30ألف دوالر الـذي شـمل تغـر
ــراقــبـة. مع بــقــائــهـا عــامــا حتت ا
دة وطـالب االدعاء بسجن هـوفمان 

شــهـر بــعـد أن أقـرت
بــالـذنب وهي تــبـكي
في أيـار فيـما يـتعلق
بــالـــتــآمــر لــدفع 15
ألـف دوالر مـــــقـــــابل
قــــيـــام شــــخص مـــا
بـتــصـحـيح إجـابـات
ابـنــتـهـا في اخـتـبـار
ـــســتــخــدم (ســات) ا
لــــــــلــــــــقــــــــبــــــــول في
اجلـامعات. كما طالب
ـها 20 االدعـاء بـتغـر
ألف دوالر وإبـــقــائـــهــا
ـــراقــبــة. عـــامــا حتت ا
ـمــثـلـة ودافع مــحـامي ا
بــالـــقــول (إنـــهــا نـــادمــة

وتـــشــــعــــر بــــالـــعــــار) وحث
احملــكــمـــة عــلى (الــســـمــاح لــهــا
بــالــبـــقــاء خــارج الـــســجن عــلى أن
راقـبـة وتـكمل تـقـضي عـاما حتـت ا
 250سـاعة في اخلدمـة االجتمـاعية
وتــــــدفع غــــــرامــــــة  20ألـف دوالر).
وهـوفــمـان واحـدة فـقط من بـ 51
شـخــصـا وجـهت لــهم اتـهـامـات في
مــخـطـط واسع الـنــطــاق اتـهـم فـيه
أولـــيـــاء أمـــور أثـــريـــاء بـــالـــتـــآمــر
واســتـخـدام الـرشــوة وسـبل أخـرى
لـلـتــحـايل لـضـمــان دخـول أبـنـائـهم
جــــامــــعــــات بــــارزة شــــمــــلت يــــال

وستانفورد وجورجتاون.

w Ëb « wzULMO « „u¼œ WýUý vKŽ ÎULKO  ±±≤
 UF U'« ‰ušb  gſ W×OC  w  ÊUL uN  ÎU u¹ ±¥ s− «

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - يُـعـرض قـنـاع نـادر وخـوذة ارتـداهـمـا الـشـرير
دارث فـيدر في أحـد أوائل أفالم سلـسلـة  حرب النـجوم سـتار وورز  لـلبيع في
ديـنة لوس اجنـلوس األمريـكيـة هذا الشـهر إلى جـانب نظارة الـساحر مـزاد 
الـصـغـيــر هـاري بـوتـر الـشـهـيـرة وقـطع أخـرى مـن أعـمـال سـيـنـمـائـيـة ذائـعـة
زاد الذي تنظمـه دار (بروفايلز إن هيستوري) للمزادات الـصيت.وسيتضمن ا
ـمــثالن لــيــونــاردو دي كـابــريــو وكــيت ويــنــسـلـت في فــيـلم أزيــاء ارتــداهــا ا
(تـايـتـانـيك) بـاإلضافـة إلى زي لـشـخـصـية دوروثـي بطـلـة فـيـلم  سـاحر أوز ذا
ـتـوقع أن يـحـقق قـنـاع وخـوذة دارث فـيـدر أحـد أعـلى ويـزرد أوف أوز. ومـن ا
ا يتراوح أسـعار مقـتنيات حـرب النجـوم في ظل تقديرات بـأنهمـا سيباعـان 
ـسؤول في دار ب  250ألـفا و 450ألف دوالر.وقـال برايـان تشانـيس أحد ا
ـزادات في تـصريح(مـن الصـعب لـلغـايـة العـثـور على أي قـطـعة من الـثالثـية ا

األصلية).


