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ــرحـلـة مـهــمـة وحـاسـمــة في تـاريـخه يُـمـر الــعـراق الـيـوم 
عـاصـر وبـعيـدا عن رضـا وعـدم رضـا اجلهـة الـفالنـية او ا
الــشــخص الـــفالني أو الــدولــة كـــذا أوكــذا فــأن الــعــراق
عراقـنـا ومـسـتـقـبـله ووجـوده بـشكل عـام هـو األهم من كل
ماموجود في الكون من بلدان ومـعالم وسلوكيات وأجندات
وقف مهما تكن وأفكار ومن هنا فان الـبقاء والثبات عـلى ا
ـوضـوع لذلك سـأكـتب الـيـوم مـقالي النـتـائج هـو األصل بـا
ـا فـيه من معـاني الى نـقـابات الـعـراق التي هذا مـتـوجهـا 
ثم توقـفت فـيـما ـبـارك  أطلت فـي بدايـة احلـراك الـشعـبي ا
وبقية علم   نقـابة االكادم  ,نقابة احملـام نقابـة ا بعد 
النـقـابـات الـتي تـتعـامل مع نـخب الـعـراق الـكبـيـر الـعـظيم ,
ــهــنـدســ والــصــيــادلــة والـكــيــمــيــائـ نــقـابــة األطــبــاء وا
والفـيـزيائـ وغـيرهـا أقـول سادتي الـكـرام إن ما نـسـمعه
س اليـد من مواقف رسمية تتعاطى مع من أخبار ونلمسه 
ـشـهــد الـعـراقي يــدل بال شك ان األمـر اخــذ شـكال أخـر ا
ا اجلهات الـرسميـة بدلت من نظـرتها لـلموقف وأخذت ور
تـنـاور وتـماطـل بـغيـة االسـتـفـادة من عـامل الـزمـن بالـشـكل
ا تتم فيـه حتى التراجع عن قـرار سحب الثقة من الذي ر
سـتقيل فاحلـراك السياسي الـذي يشهده رئيس الوزراء ا
البـلد الـيـوم قد أخـذ شكال أخـر فـالطـبقـة السـيـاسيـة ليس
بصـدد تقـد اخلـدمات لـلنـاس لـغرض تـهدئـتـهم ولن تنـظر
ـشاريع لـبـناءه ولن تـنـظر الى دول للـبـلد وتـضع اخلـطط وا
اجلوار وتصمم على أن تقطـع دابر تدخلهم فيه وفي قراره
السياسـي وتقول كفـى ذال للعراق  ,فالعـراق أسد واألسد
يظل مُهابا وان تعرض للخذالن فترة من الزمن  كل هذا لم
يحدث بل الذي حـدث حراك هنـا وهناك الـغرض منه إعادة
منح الثقة لـرئيس الوزراء وفي ذلك حتدي واضح وصريح
ــاذ تـفــكـرالــطـبــقـة الــسـيــاسـيـة إلرادة الـنــاس وال أعـرف 
احلـاكـمـة الم تـفـكـر يـومـا إنـهـا جـاءت خلـدمة الـبـلـد ونـاسه
ومـســتـقــبــله ألم تـنــكــر إنـهــا تـعــاطت مع الــنـاس من مــبـدأ
ـقراطية تقول وتـؤكد بأن الشعب مصدر قراطية والد الد
الـســلـطــات وأن رضــا الـشــعب عن احلــكـومــة هـو األصل
هم الكالم هنا اليجدي نفعا فالصحف اليومية وضوع ا با
ـــوضــوع وال أحــد ــقـــاالت الي تــتـــحــدث عن ا ــلـــوءة بــا
ـلوءة بـالـنُخب وهي تـتـحدث عن يسـتـجيب والـفـضائـيـات 
مـطـالب الـشـعب وضـرورة إحـتـرام ارادته والأحـد يـسـمع ,
يـظل  فــقط الـشــارع والـتــظـاهـر وإالســتـنــكـار هــو الـطـريق
الوحـيـد لـلـخالص من حالـة الـتـراجع فـالعـراق لـيس مـلـكا
لفالن أو عالن وإن الله تعالى هو الـقاهر فوق عباده  ,وهو
الـذي يـقول جـل شـأنه في مـحـكم كـتـابه اجملـيـد  ( إن يـشأ
يُذهبكم ويـستخلـف من بعدكم مايـشاء ) األنعام ..133 لذا
أدعو النقابات التي تتكلم باسم منتسبيها من نخب العراق
أولئك الرجال الذين يـسكن العراق في عقـولهم وقلوبهم ان
ـنـحـوا  احلــراك الـشـعـبي فـي الـعـراق الـيـوم يـتـحـركــوا و
دفعـات الى األمـام كي تـظـهـر اإلنـتفـاضـة قـويـة ومـؤثرة من
تـقول جديد  ,ولكي تـوصل رسالـة إلى الطـبقـة السـياسـية 
فـيــهـا إن الــعـراق لــلـعــراقـيـ وإن
ن يـعـشــقه ويـعـرف حـكم الـعــراق 
قـيمـته ويـسـتـطـيع أن يـصل به الى

مكانه احلقيقي  الذي يستحقه 
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ــال إدانـــتــهــا بــقـــتل رجل دفع ا
ـمـارســة اجلـنس مـعـهـا عـنـدمـا
راهقة. وتأمل كانت في مرحلة ا
شاهدين وست أن يقنع الفـيلم ا
بـأن الـبـعض يسـتـحـقـون فـرصة
أخــــرى حــــتى إذا تــــورطـــوا في
إحـــدى جـــرائم الـــعـــنف.وقـــالت
(لـيـست لـديـكم فـكـرة عن الـبـديل
ومــــــــــا أدى بــــــــــهـم إلـى هـــــــــذه
الــقــرارات... أتــمــنى أن يــصــبح

الناس أكثر عطفا).

ارتــكب فـعــلـة شـنــيـعـة لــكن كـيم
عـلى استـعـداد لـلمـجـازفة). وفي
 جنــــــــــــــــحـت وســت فـي 2018
الضـغط عـلى الرئـيس األمـريكي
دونـالد تـرامب لـتـخفـيف عـقـوبة
السجن مدى احلـياة بحق امرأة
عــــمـــرهـــا  63عـــامــــا في واليـــة
تنيـسي وأدانها القـضاء بإحدى
جـــرائم اخملـــدرات. وفـي مــطـــلع
 ساهمت وست في العفو 2019
عن امرأة أخرى من تنـيسي بعد

كالـيفورنـيا. وتـهدف إلى خوض
امــتــحــان احملــامــاة عـام .2022
وقــال فــيـنـس ديـبــيــرسـيــو أحـد
ـنـتجـ الـتنـفـيـذي لـفـيلم (ذا ا
جـاسـتيـس بروجـكت) (إن وست
جتازف كثيرا بالدفاع عن إطالق
ســراح الــســجـنــاء).وقــال (إنــهـا
شخـصية مـعروفـة على مـستوى
الــبالد ولــديــهــا عالمــة جتــاريـة
ـــمــكن أن يــخــرج كــبــيــرة. من ا
أحــدهم من الــسـجـن ويـكــون قـد

االنـــــــتـــــــقـــــــاد لـــــــذلـك فـال شيء
يــــزعــــجــــنـي).وأضــــافت (أركــــز
بالفـعل على القضـايا والناس...
ال أفعل ذلك بـغرض الدعـاية فأن
أهـتم بــحق). وتـقـول وست (39
عـامـا) إنـهـا تواظـب علـى دراسة
ــا يـصل في الــقــانـون يــومـيــا 
اجملـــمل إلى  20ســـاعـــة دراســة
أسبوعيا وإنها استكملت عامها
األول في بــــرنــــامج لــــلـــتــــدريب
ــهــني مــدته أربع ســنــوات في ا

وأصــبـــحت مـــهــتـــمـــة بــإصالح
العدالة اجلنائية بعدما ساهمت
فـي إطالق ســـراح امــــرأتـــ من
الـســجن.وفي الـفـيــلم الـوثـائـقي
اجلـديـد سُـئـلت وست عن ردهـا
عـلى من يـقولـون إنـهـا أصـبحت
مهـتمة بـالقـضية بـهدف الـدعاية
ـعروفة التي للعالمة الـتجارية ا
تملكـها.وقالت وست خالل حدث
مـن تـــنـــظـــيم جــــمـــعـــيـــة نـــقـــاد
الـتــلـفــزيـون (أنــا مــعـتــادة عـلى

قبل. وتـظهر في الفيلم نيسان ا
الــذي تـصل مــدته إلى ســاعـتـ
وهي تـزور سـجــونـا وتـعـمل مع
خــبــراء قـانــونـيــ لــبـحث أربع
حـاالت ألشـخــاص يـعـتـقـدون أن
األحـكـام الصـادرة بـحـقـهم كانت
ـة.واشـتهـرت وست بـتطـوير ظا
ــوضــة مــنـــتــجـــات اجلــمـــال وا
وسرد حياتـها مع شقيـقاتها في
الـبرنـامج التـلـفزيـوني (كـيبـينج
أب ويـــــذ ذا كـــــارداشـــــيـــــانـــــز).

{ كـالـيفـورنـيـا- وكـاالت - قالت
جنــمــة تـــلــفــزيــون الـــواقع كــيم
كــــــارداشـــــيــــــان وست (إنــــــهـــــا
اسـتـكـملت بـنـجـاح عـامـها األول
في دراسة القانـون فيما تـستعد
لعرض فيلم وثائقي عن نشاطها
إلصالح نـــــــظــــــام الـــــــعــــــدالــــــة
اجلنائية). وسيعرض فيلم (كيم
كارداشـيان وست: ذا جـاستيس
بـروجكـت) ألول مرة عـلى شـبـكة
أوكسج للبث في اخلامس من
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يـشـير اخلـبـراء والنـفـسانـيون الى
ـكن ان تـسـعد خـطـوات بـسـيـطـة 
الــزوجـ وفـي الـســطـور الــتـالــيـة

نتعرف على بعض منها:
 - التركيز على األشياء الصحيحة
الــتـركـيـز عـلى األمــور الـصـحـيـحـة
يـفيد العالقة أكثـر من التركيز على
األمـور اخلـطأ إذ إن الـتـركيـز على
الـــســلــبــيـــات يــدفــعك بـــعــيــدا عن
شـــريـــكك ويـــنـــمي لـــديـك شـــعــورا
مــتـــزايــدا بــالــنـــفــور واالنــفــصــال

العاطفي.
- ال تتعجل االنفصال

تزوج بتراجع في يـشعر أغلب ا
عالقـاتـهم الـعاطـفـيـة بعـد فـترة من
الـــزمن تـــدفــعـــهم لـــلـــتــفـــكـــيــر في
االنــفـصــال إال أن الـشــركـاء الـذين

يــثـابــرون في عالقــاتـهم يــشـعـرون
بـــتــحــسـن وطــمــأنـــة ويــأتي هــذا
الــشـعـور من حـيـث األنـشـطـة الـتي
ـرور يــقـومـون بـهـا مــعـا تـتـزايـد 

الوقت.
- احظوا بنوم كافِ

اتـــــضح أن الـــــشـــــركــــاء الـــــذين ال
يــحـظـون بـنـوم كــاف أكـثـر عـرضـة
لـــلــخـالف والــتـــشــاجـــر من هــؤالء
الـــذين يـــحـــظـــون بـــقــدر كـــاف من

الراحة يوميا.
تع - احلفاظ على روت 

يـهــتم كـثـيـر من الـشـركـاء بـالـقـيـام
ـتـعـة جتـمـعـهـمـا مـعـا بـأنـشــطـة 
وجتـدد حـيـويـة العـالقة بـالـنـسـبة
لـلـبعـض قد يـكـون روتيـنـا بسـيـطا
مـثل تـناول وجـبـة اإلفطـار مـعًا أو
الـتخطـيط لرحلـة رومانسـية هادئة

جتــــــــــــــمـــــــــــــــعــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــا.
نزل - ديكور ا

كـشف اسـتطالع رأي حـديث أجراه
مــوقع بــروش أن الـشــركــاء الـذين
أجــــروا تــــعــــديـالت حــــديــــثــــة في
مـنـازلـهم يشـعـرون برضـا أكـبر عن

عالقاتهم العاطفية.
- تـــأثــيــر مـــواقع الــتـــواصل عــلى
الـــــعالقــــة مـع تــــغـــــلــــغـل وســــائل
الـتـواصل االجتـمـاعي في حـياتـنا
تــزايــد تـــأثــيــرهــا عــلى الــعالقــات
الـــعــاطــفـــيــة وهـــو تــأثــيـــر لــيس

إيجابيا بالضرورة.
وفـقًا لتـقرير نـشره موقع نـيويورك
ئـة من دعاوى بـوست فإن  30 بـا
الـطـالق تـتـضـمن كـلـمـة فـيـسـبـوك
مــصـــحــوبــة بــاتــهـــامــات خــيــانــة

وخالفات وقتية.

{ واشـــنــطـن - وكــاالت - تـــظــهــر
حــفـريـة ديــنـاصـور شــرس صـغـيـر
أُطــــلـق عــــلــــيـه اسم وو لــــونغ أي
الــــتـــنـــ الـــراقـص وعـــاش عـــلى
األرض قــبل  120مــلـيــون سـنـة أن
الــريش كــان يــنــمــو عــلـى أجــسـام
بــعض الــديــنــاصــورات بــطــريــقــة
تـــخـــتـــلف عن الـــطـــيـــور. ويـــقــول
الــبــاحـثــون (إن هــذا الـديــنــاصـور
الـذي عاش في العصر الطباشيري
كـان من ذوات االثـنـ ومن أكـلة
الـــلــحــوم وخــفــيف الــوزن
وكــان أكــبــر قـلــيال من
الــغــراب ويــعــيش
قــرب الــبــحــيـرات
وكــــانـت أســـنــــانه
حــــــــــادة ولــــــــــديه

مـــخــالـب كــبـــيــرة وكــان
يــــعــــيش عــــلى األرجح
عــــــلى الــــــثـــــديــــــيـــــات

الــــصــــغــــيـــرة
والـسحالي
والـطـيـور
واألســمـا

ك).
وعُــــــثــــــر

عــلى حــفـريـة
الــــديـــنـــاصـــور في

إقـلـيم لـيـاونـيـنـغ بـشـمال
شرق الص واشتملت على هيكل
عـــظـــمي كـــامل وأنـــســـجــة لـــيـــنــة
كـالـريش من الـنادر الـعـثـور علـيـها
بـهذه احلـالة اجلـيدة.ولـلديـناصور
ذراعـان وساقان طـويلتـان كل منها
عــلـيـه ريش يـبــدو شـبــيـهــا بـريش
أجــنـحــة الـطـيــور في حـ يــغـطي

الزغب معظم بقية اجلسم. 

وفي نـهـايـة ذيـله العـظـمي الـطويل
تــــظـــهـــر ريــــشـــتــــان طـــويــــلـــتـــان
جـدا.واالعـتقـاد السـائـد أن الطـيور
نـشـأت نـتيـجـة تـطور ديـنـاصورات
صـغيرة من ذوات الريش قبل نحو

مليون سنة. لكن هناك 150
الـعديد من الديناصورات التي كان
لــهـا ريش ولم تـكن تــطـيـر مـثل وو
لـــونغ. ويــســـعى الــعـــلــمــاء لـــفــهم
االخـــتالفــات بـــ الــطـــيــور وهــذا
الـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوع مــن
الـديناصورات
.وعـن هــــــــــذا
الـديـنـاصـور
قــــال آشــــلي
بـاوست عالم

احلـــفــريــات في مــتـــحف الــتــاريخ
ــديـنــة سـان ديــيـجـو الــطـبــيـعي 
األمـريكية (ال أعتقد أننا نعلم حتى
اآلن فـيم كان يستـخدم ريشه. يبدو
عــلى األرجح أنه كـان يــسـاعـده في
ضــــــبـط درجـــــة حــــــرارة اجلــــــسم
واإلشـارة إلـى احلـيـوانـات األخرى
لـكن ال يزال مـن غير الـواضح كيف
كـان هـذا يحـدث ومدى أهـميـة هذه
الـوظـائف).وأضاف (تـنـمو أجـسام
الـطـيـور وتـصل إلـى حجـم الـبـلوغ
بـسـرعة شـديدة ألسـبـاب أهمـها أن
ــا يــتــيح يــصــبح اجلــسـم قــويـا 
و كن. لكن  الـطيران بأسـرع ما 
الـريش للمـستوى الذي يـكون عليه
وقـت الـبــلــوغ قــد يــتــأخــر طــويال.
ـثال فـطـيور الـنورس عـلى سـبيل ا
ال تــبـدو في هـيـئــة الـبـلـوغ حـتى
سن الـثالـثة أو الـرابعـة لكـنها
تـتـعلم الـطيـران بعـد ثالثة

شهور فقط).
وأظـهر فحص حفرية
الديناصور وو لونغ
أنـه كــان يـــبــلغ من
الــــعــــمــــر عــــامــــا

واحـدا أي كـان صغـيرا
فـي طــور الـنــمــو لــكن
ريـــــشه بـــــدا كــــريش
الـــــديـــــنـــــاصــــورات
الـــــبـــــالــــغـــــة.وقــــال
بـــاوست لــديه ريش
طـــويـل في نـــهـــايــة
ذيــله الــطــويل جـدا
هــــــــــو أيـــــــــضـــــــــا.
ويـــــخــــتـــــلف هــــذا
تـمـامـا عن الـطـيور
ويـبـ لـنـا أن هـذا
الـريش الذي كانت
أغـراضه جتميلية
سـبق البـلوغ عند
الــديــنــاصـورات.
ــا وبـــالــطــبع ر
كـانـت تـسـتـخدم
هــــــــذا الــــــــريش
بـطريقـة مختـلفة
جـدا عن الـطـيور

أيضا.
وأُطــلـق عـلـى هـذا
الــــــديـــــنــــــاصـــــور
(الــتــنــ الـراقص)
بــســبب الــوضـعــيـة
الــتي كــانت عــلـيــهـا

حفريته. 
ويـــــــنــــــتــــــمـي هــــــذا
الـديناصور إلى عائلة
مـن أكلة الـلحـوم تضم
أيـضا الفيلـوسيرابتور
الــــذي عــــاش قــــبل 75
مـليون سنة في منغوليا
وظـهر في سـلسـلة األفالم
الـــــشــــهـــــيــــرة (حـــــديــــقــــة

الديناصورات).
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زيـــــنت ســــــاحـــــة االحـــــرار في
مـحــافـظـة كــربالء بـنــسـخـة من
نـــصـب احلـــريـــة قـــرب ســـاحــة
التربية وبأنامل كربالئية وتعد
امـتــداداً لـلـحــراك الـســلـمي في
ـا سـاحــة الـتـحــريـر بـبــغـداد و
تـــــمـــــثــــــله مـن رمـــــزيـــــة لـــــدى
طالب تظاهرين السلمي ا ا
ـــشــروعـــة. وقــال بـــاحلــقـــوق ا
ـطــبـوعـات ـصـور ومــصـمم ا ا
حـيدر شـعـيب لـ (الـزمان) امس
ان (فـكـرة العـمل وتـصـمـيم هذا
الـــنــــصب انــــطـــلــــقت مـن قـــبل
التـدريسي وجدي فـرحان حيث
كــانت فـكـرته ان نــعـمل نـسـخـة
مـن نــــصـب الـــــتـــــحـــــريــــر و
االتـصــال بــاحــد االصــدقـاء في
بــغــداد لــيــرســلــوا لــنــا صـورة

لــلـنــصب وبــعـد مـدة  3ايـام 
ارسـال الـصورة وكـانت شـامـلة
لــنــصب الــتــحــريــر والــســاحـة

بأكملها). 
مـضـيـفـا انه (بـعـد االنـتـهاء من
اجلـزء االول لـلــتـصـمــيم تـبـنت

الـــــعـــــتــــبـــــة الـــــعـــــبـــــاســـــيــــة
تولي الشرعي وافقة ا االمرو
لــلــعــتـبــة احــمــد الــصـافي و
راحل الـتـنـفيـذ بـعد الـشـروع 
ــــكـــان حــــيث ان  حتــــديــــد ا
شـرعت مالكـات قـسم الـصـيـانة
الـهــنــدسـيــة بــتـنــفــيـذ نــســخـة
الــنـصب). وتــابع شـعــيب قـوله
ان (الـــنــصـب يــبـــلغ طـــوله 15
مترا وعرضه  3امتار وارتفاعه
عن االرض  3امـــتــار ونــصف).
مـشــيـرا الى ان (الـنـصب وضع
على هـيكـل حديدي يـرتكـز على
17اعــمــدة طـــول كل عــمــود  8
امـتــار بـاالضـافـة الى  40مـتـرا
مـن مــادة الــكـــوبــونــد لـــتــثــبت
عـلـيـهـا صـورة الـنـصب بـعد ان
 طبـاعتـها في مـركز الـكفيل).
الفــــتــــا الـى ان (هــــذا الـــــعــــمل
سيكون حافزا لالندفاع باجتاه
ظاهرات السلـمية بشكل اكبر ا
والول مــرة يـنـقل نــصب بـشـكل
حـضاري من مـركـزه الى مـراكز
اخــرى لــنـــقل الــروح الــثــوريــة

للنصب).

بـاستقالل الـطائرة والـذهاب لرؤية
أسـرتـهـا الـتي تـعـيش في اجلـزيرة
.ووصــفت مـــنـــذ أكــثـــر من عـــامـــ
نـيشـيدا مـا حدث مـعهـا بأنه مـه
ومـحـبط لـلـغـايـة وقـالـت (إن شـركة
الــطـيــران لم تــسـتــجب لــشـكــواهـا
األولــيــة).  وقـالت خــطـوط طــيـران
هــونغ كــونغ إكـســبـريس في بــيـان
لــصـحـيــفـة إن بي سي نــيـوز( نـود
االعــتــذار دون حتــفظ ألي شــخص
تــأثــر بــهــذا). وأضــافـت (اتــخــذنـا
تـجهة إجـراءات خاصة لـلرحالت ا
إلـى جـــزيـــرة ســـايـــبـــان مـــنــذ
شــباط  2019لـلـمسـاعدة
فـي ضــــــمـــــــان عــــــدم
تـــــقــــويـض قــــوانــــ
الهجرة األمريكية). 
وأكـدت الشركة (أن هذا
الــــتـــصــــرف جـــاء
بناء على اخملاوف
الـــــــتي أثـــــــارهــــــا
مـــــســـــؤولـــــون في
جـــــزر مـــــاريـــــانـــــا
الــشـمـالـيـة).وأكـدت
الـــشـــركـــة وقف هــذه

اإلجراءات.

ـقــيـمـ عــدد مـوالــيـد سـكــانـهــا ا
بحسب البيانات الرسمية. ويُعتقد
أن هــذا يـرجع بـصـورة كـبـيـرة إلى
سـفر األجنبـيات ومنهم صـينيات
إلـى ذلـك اإلقــــــلـــــــيـم األمـــــــريـــــــكي
لــلـوالدة.كــانت الـســيـدة نــيـشــيـدا
الـتي تـعـيش اآلن في طـوكـيـو وقد
نــشــأت مـنــذ صــغـرهــا في جــزيـرة
ســايـبـان قــد كـتـبت في اســتـبـيـان
الــرحــلـة أنــهـا لــيــست حــامال.لـكن
موظفي شركة الطيران طلبوا منها
إجــراء عـــدة اخــتــبــارات لــتــقــيــيم

حـالتها من بيـنها اختبار
احلــمل. واصـطــحـبـوهـا
ــــــــــــــرحـــــــــــــاض إلــى ا
وأعـــطـــوهــا شـــريـــطــا
خــــاصـــا الخـــتـــبـــار
احلـمل عـن طريق
الــــبـــول.وبــــعـــد
الـــــتـــــأكـــــد من
ســــــلـــــبـــــيـــــة
الـــنــتـــيــجــة
وعـــــــــــــــــــدم
حـــمـــلـــهــا
ســـمـــحــوا
لـــــــــــهــــــــــا

{ هـونغ كونك  –وكـاالت - تـقدمت
شـــــركـــــة طـــــيـــــران هـــــونغ كـــــونغ
إكـسـبريس بـاعتـذار رسـمي لراكـبة
بـــعـــد أن أجــبـــرتــهـــا عـــلى إجــراء
اخـتبار حمل قـبل سفرها من هونغ
كـونغ إلى إقليم أمريكي في احمليط
.وأصـرت الــشـركـة عـلى أن الــهـاد
جتـري الــشـابـة مـيـدوري نـيـشـيـدا
عــامـا اخــتـبـار احلــمل قـبل أن 25
تـستقل طائرتـها في تشرين الثاني
ـاضي إلى جزيـرة سايبان وهي ا
جــزء من جـزر مـاريـانـا الــشـمـالـيـة
ــتـحــدة في الــتــابــعــة لــلــواليــات ا
. وأرادت الشركة أن احملـيط الهاد
تـتاكد من أن الـشابة لـيست حبلى
نظرا النتشار فكرة ذهاب السيدات
احلــوامل إلى هــذه اجلـزر لــلـوالدة
هـــنــاك لــيــحـــصل أطــفــالـــهن عــلى
اجلـنسية األمـريكية.وقـالت الشركة
فـي البدايـة إن اختبـار احلمل جزء
من تـقييـم قدرة الراكبـة على ركوب
الـــطــائــرة. لـــكــنــهـــا اآلن اعــتــذرت
لـــلـــراكــبـــة عن تـــلك الـــواقـــعــة بال
حتـفظ.وشهدت اجلـزيرة األمريـكية
عـــام  2018والدة عـــدد كـــبـــيــر من
أطــفـال الـسـيـاح والــزائـرين يـفـوق

مـن حلـــظـــات الــــهـــوان).وأضـــافت
(إحــداهــا كــانت االعــتــراف بـأنــني
غـالبا من وجهـة نظري  تشويه
صـــورتي وإســـاءة فــهـــمي وأنــني
يـــتـــعـــ أن أحتـــمل الـــكـــثــيـــر من
ـسؤولية عن ذلك).وقالت عن مثل ا
هــذه الـلــحـظــات (أريـد بـالــفـعل أن
أجتـاهلهـا وأن أمحوهـا وأال أفكر
فـــيــهــا).وقــالـت (إنــهــا غـــالــبــا مــا
فـــــوجــــئت بـــــردود الــــفــــعـل عــــلى
تـصريحات أدلت بها بـينما شعرت
بـأن تلك التصريحات ليست بعيدة
ـألــوف).وخالل مــشــاهــدتــهـا عـن ا
الـفيلم قالت (إن هناك أوقاتا تمنت
لــو أنـهـا اسـتـطــاعت نـقل أفـكـارهـا

بطريقة أفضل).
وســيــعـرض الــفــيـلم فـي مـهــرجـان
سـانـدانس الـسـيـنـمـائي في مـديـنة
بـارك سـيـتي بـواليـة يـوتـا في وقت
الحـق من الـــشـــهـــر اجلـــاري كـــمـــا
ســـيــعـــرض في مـــهــرجـــان بــرلــ
الـــســيــنـــمــائي في شـــبــاط.وقــالت
بـيرست (أردت أن يفهم الناس أن
هــذه شـخـصــيـة تـاريــخـيـة مــثـيـرة
لـــــلــــجــــدل بـــــشــــكـل ال يــــصــــدق).

وعـضـويـتـهـا في مـجـلـس الـشـيوخ
وتـقلـدها مـنصب وزيـرة اخلارجـية
ومـحــاولـتـهـا الـفـاشـلـة ألن تـصـبح
أول رئـــــــيــــــــســـــــة لـــــــلـــــــواليـــــــات
تحدة.ويتناول الفيلم أيضا كيف ا
اقـتــرن صـعـود هـيالري بـحـمـلـتـهـا
ــســـاواة بــ الــرجل لـــتــحــقـــيق ا
ــــــرأة.وشـــــــاركت هــــــيـالري في وا
مـقـابالت مدتـها  35سـاعـة أجرتـها
الـسيـنمائـية نانـيت بيرسـت التي
سـجلت لها لقطات خلف الكواليس
خالل حـملـة االنتـخابـات الرئـاسية
في .2016وقـالت كل منهما (إنه لم
تـكن هـناك مـحظـورات في مـناقـشة
أي مـــوضــوع). ونــاقــشت هــيالري
( 72عـامـا) كل شيء من خـسـارتـها
أمــام دونـــالــد تــرامب إلى خــيــانــة
زوجــهــا لــهــا والــتي تــســبــبت في
مــحــاكـمــته عـام  1998لــعـزله وإن

كــان قـد جنـا من الـعـزل.وأيـضـا 
الـتسـجـيل مع بيل كـليـنتـون ضمن
اإلعـــداد لــلــفـــيــلم.وقـــالت هــيالري
ــاضــيـة أمــام جــمـعــيـة اجلــمــعـة ا
الـنـقـاد الـتـلـفـزيـونـيـ بـعـد عرض
تـمهـيدي للـفيـلم (كان هنـاك الكـثير

تـبنت فـيهـا نهـجا مـثيـرا لالنـقسام
هنية على مدى 50 خالل حـياتها ا
كون عـاما.ويسـجل فيلم هـيالري ا
مـن أربــعــة أجــزاء والــذي ســيــبـدأ
عرضه على قناة هولو التلفزيونية
ــــــقـــــبل فـي الـــــســــــادس من آذار ا
حـيـاتهـا من نـشأتـهـا في شـيكـاجو
إلى الـتـحاقـها بـكلـيـة ييل لـلقـانون
إلـى اكـتـسـابـهـا وضع سـيـدة أولى

{ كــالــيـفــورنـيــا- وكــاالت - قـالت
هــيالري كــلــيــنــتــون إنــهــا عــاشت
حلــــظـــات هــــوان خالل مــــقـــابالت
إلعـداد الفيلم الـوثائقي اجلديد عن
حـياتها وكذلك خالل مشاهدته بعد
االنــتـهــاء من إعـداده. ومــا شـعـرت
بــتـلك الــلـحــظـات عـنــد خـســارتـهـا
ــفــاجــئــة النـتــخــابــات الــرئــاسـة ا
األمـريكية عام  2016وبـعد مواقف
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