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االطفال يف بريطانيا

يغلقون التلفزيون والكمبيوتر ويتجهون ملتعة املرسح
لندن/وكاالت

يغلق أطفال يف
أنحاء متفرقة يف
بريطانيا هواتفهم
احملمولة واجهزة
التلفزيون
والكمبيوتر
ويتجهون ملتعة
املسرح التي
تعتمد على
تكنولوجيا غير
متقدمة وينصب
اهتمامهم على
دراما حية يف
أماكن صممت
خصيصا لهم.

مفكرة مواعيدها حافلة بالنشاطات
الصحفية والتلفزيونية

بيروت/وكاالت

افالم جديدة ابطاهلا نجوم كبار يف السينام االمريكية
دبي/وكاالت

واملواعـيد الصـحفيّة ،والـتلفزيـونية،
واإلذاعـي ــة ،إض ــافـ ـةً إل ــى ال ــدع ــوات
إلفـ ــتـ ــت ـ ـ ـ ـ ــاح املـع ـ ـ ـ ـ ــارض ،وت ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــني
امل ـ ـ ـ ــؤسّ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــات اخل ــي ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة ،ودع ــم
اجلمعيات اإلنسانية.
وكـانت مـواجهـة غابـريال األولـى مع
الـ ــصحـ ـ ــافـ ـ ــة يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر ج ـمـعهـ ـ ــا
وال ـ ــوصــيفـتـني األول ـ ــى والـث ـ ــانـي ـ ــة.
وكـانت التجربـة األولى التـي تضعها
أم ـ ــام الــتحـ ـ ـدّي إذا صحّ الــتع ـبــي ـ ــر:
الـتج ــربـ ــة مع الــص ــراح ــة ،وس ــرع ــة
الـبديهة ،والـقدرة على اإلجـابة على
أسـئلــة لـم تعهــدهــا ســابق ـاً .وأثبـتت
غابـريال جـدارتها وأثـبتت أنهـا على
قـ ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــرهـ ــنـ ــت
للـصح ــافيـني علــى أنهــا أهل للـثقــة
الـتـي مـنـحه ــا إيّ ــاه ــا اجلـمه ــور مـن
خالل التصويت.
وأعلـنـت أيــض ـ ـاً انهـ ــا ســتعـمـل علـ ــى
م ـ ـ ـ ــواضـ ـيـع ثـالث ـ ـ ـ ــة :دع ــم أه ـ ـ ـ ــال ــي
املعــتقلـني اللـبـن ــانـيـني يف الــسج ــون
اإلسرائيلية والسـورية ،ومحاربة آفة
اخملــدرات ،وتـشـجيـع اجليـل النــاشئ
وخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة طـالب امل ـ ـ ـ ــدارس عـل ـ ـ ـ ــى
املـطالعة ،وهذه املهمـة حتديداً كانت
متـمي ــزة ولم يـسـبق أن طــرحـت من
قـ ـبـل .وربّ ــمـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان أجـ ـمـل مـ ـ ـ ــا يف
غ ــاب ــري ــال أنه ــا ال تــطعّـم ح ــديـثه ــا
ب ــاللغــات األجـنـبـيــة كعــادة الـبعـض،
ألنهـا ببـساطـة تفضل الـتركـيز عـلى
لغتها األمّ ،وعلى لهجتها اللبنانية.
هك ــذا انــطلق مــش ــوار غ ــاب ــري ــال ب ــو
راشـ ــد مع ال ــشه ــرة واألض ــواء الـتـي
تقــول عـنهــا أنهــا "تــداخلـت بعـضهــا
بـبعض" ،خـاصـة أنهـا بـطبعهـا حتب
احلف ـ ــاظ علـ ــى خــصـ ــوصـيــتهـ ــا وال
حتـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة واألض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء.

الديمقراطية واملثقف
بغداد /املدى

ضـمن انــشطـته وفعــاليــاته الفكـريــة والثقــافيـة يقـيم ديـوان الـشـرق ـ الغـرب.
ندوة بعنوان "الدميقراطية واملثقف" يحاضر فيها د .شفيق املهدي .وذلك يف
السـاعة الثـانية عـشرة من ظهـر يوم الثالثـاء املوافق  2006. /3/7وعلـى قاعة
الديوان الكائنة يف شارع حيفا والدعوة عامة.

لقــطــــــات

صحفية من العراق

من اجل حتسني االرادات

ملكة جمال لبنان لعام 2006

يف الـت ـ ــاسع مـن كـ ــانـ ــون االول 2005
كــان مــوعــد غــابــريــال بــو راش ــد مع
لقــب اجلــمـ ـ ــال الـ ـ ــذي تــتـ ـ ــوق إل ــيه
معظم صبايا لبنان.
ت ـ ـوّجـت غـ ــابـ ــريـ ــال بـ ــو راشـ ــد ملـكـ ــة
جمـال لبنـان لعام  ،2006ومـع التاج
املشعّ عـلى رأسهـا ،حملت املـسؤولـية
لــرســالــة راقـيــة ،وطـنـي ــة ،وأخالقـيــة
ممــثل ـ ــة بلـ ــدهـ ــا أم ـ ــام شعــبه وأمـ ــام
العالم ككل.
ولكـن اجلـم ــال وح ــده ال يـكفـي ،وال
بـ ـ ـدّ مــن عــن ـ ــاص ـ ــر أخ ـ ــرى ت ـ ــدع ــمه
ومتيّزه ،كالذكـاء ،واحلضور ،واجلهد
املتــواصل ،وال بـ ـدّ من إجـتمــاع هــذه
امليّزات كـافة للـتأكيـد على أن املـهمّة
خالل عـام كامل ليـست صعبـة فقط
بقدر ما هي دقيقة وهادفة.
منذ تتويجهـا إنقلبت حياة غابريال
رأس ـ ـاً علـ ــى عقـب ،وإمـتـألت مفـكّـ ــرة
مـ ـ ــواعــيـ ـ ــدهـ ـ ــا فجـ ـ ــأة بـ ـ ــاملقـ ـ ــابالت،

ويـصف الـبعـض املـســرح بــانه احــدى املـتع
املتــرفــة للـطـبقــة الــوسـطــى ولكـن محـبي
املـ ــس ـ ــرح يـ ـ ــرون انه حــي ـ ــوي م ـثـل الغ ـ ــذاء
واله ــواء النـقي يف ت ــربيــة أطفــال أصحــاء
وسعــداء .وت ـشـي ــر مجـمــوعــة مـن امل ـســارح
اجلـديــدة صممـت لتنـاسـب عشــاق املسـرح
الصغار الى رجاحة منطقهم.
وتـنـتج ب ــريـط ــانـيـ ــا الكـثـي ــر مـن االعـم ــال
الفـنـيــة مـن أجل االطفــال يف بــريـطــايـنــا
لـكــنه ـ ــا لــم تـ ـشــي ـ ــد اال م ـ ــؤخ ـ ــرا م ــس ـ ــارح
مخصصة لالطفال.
وام ــت ـ ـ ـ ــدح نـق ـ ـ ـ ــاد وأطـف ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــرح "ذا
يونيكورن" مـنذ ان افتتحه املؤلف واخملرج
ريتشارد اتنبروه يف ديسمبر كانون االول.
وكل شـيء يف املــس ــرح يـتـن ــاسـب مع ط ــول
قـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـطـفل مــن سـ ـ ــور الـ ـ ــدرج حــتـ ـ ــى
االحــواض يف دورات املـيــاه .وتـتـمـيــز ردهــة
املـســرح بــألــوان فــاحتــة بــراق ــة يتــوسـطهــا
ح ــص ـ ــان خ ـ ــرايف ع ــمالق احـ ـ ــادي الق ـ ــرن
(يونيكورن) وقاعتا مسرح وصالة تعليم.
وعـمـل ثالثـ ــون تلـمـيـ ــذا يف الـثـ ــامـنـ ــة مـن
العـمـ ــر يـ ــدرسـ ــون مبـ ــدرسـ ــة مـحلـي ـ ــة مع
مـصممي املـسرح اثنـاء عمليـة البنـاء التي
اس ـ ـتـغـ ـ ـ ـ ــرقـ ــت ثـالث سـ ــنـ ـ ـ ـ ــوات وجتـ ـ ـ ـ ــاهـل
املعـماريـون اقتـراح احد االطـفال بـتغطـية
األرضية بالشوكوالتة.
ويقـول تـوني جـراهـام املـديـر الفنـي ملسـرح
يونيكورن "ضرورة املسرح االن أكثر من اي

وقـت مــضـ ــى .نعـيــش يف ع ــالـم حتـيــط به
الـ ـشـك ـ ــوك وصعـب ومـعقـ ــد .مـن ال ــصعـب
الــوصــول الـيهـم .يعـتـبــرونـن ــا (االطفــال)
أصدقاء".
ويق ــول اخ ــرون ان املــس ــرح يــسـ ــد الفج ــوة
التي اوجدها اجملتمع احلديث.
وكـتب فيـليب بـوملـان وهــو من أكبـر مـؤلفي
أعمـال االطفـال يف بــريطـانيـا "ليـس مثل
مـشاهـدة التلـفزيـون او فيلم يف الـسينـما.
كـل شيء يف هـذه املـسـاحـة الـشــاسعــة حي
واجلـمــيع يـ ــرك ـ ــز علـ ــى ن ــش ـ ــاط محـ ــوري
واحد".
وينـطـبق هــذا بكل تــأكيـد عـلي مـجمـوعـة
من االطفـال كثيـري احلـركـة ممن تتـراوح
اعمـارهم بني اربعـة وثمـانيـة اعـوام الـذين
حــضـ ــروا عـ ــرض "ويف جـيــبهـ ــا دمـيـ ــة" يف
الشهر املـاضي وهي مسـرحية مـأخوذة من
قصة فولكورية روسية باسم بابا ياجا.
وجتـمع االطفــال بـصخـبهـم وضجـيجهـم
يف صالـة املسـرح البسـيطة املـطلية بـاللون
االســود وســرعــان مــا ســاد الـصـمـت فـيـمــا
اجــتـ ـ ــذبهــم مم ــثل ع ـ ــالــم املـ ــس ـ ــرح ح ـيــث
يتحول السحر الى حقيقة.
ويصف مـصممــو مسـرح (يـونيكـورن) بـانه
اول مسرح مخـصص لالطفال يف اجنلترا
ولـكن سـبقه ب ــوقت قــصيــر مـســرح "ذا اج"
(الـبـيـضــة) الــذي فـتح اب ــوابه يف مـنـطقــة
بـ ــاث بجـنـ ــوب غـ ــرب اجنلـتـ ــرا يف اكـتـ ــوبـ ــر
تشرين االول من العام املاضي.

اسـتغ ــرب محــدثـي حـيــاديـتـي يف تـنــاول حــدث اسـتفــز
مشـاعـر نقمـة تتقـن بعض االصـابع الـذكيـة حتـريكهـا
كالعـرائس املتحـركة لتـسلب لب من يـستخدم الغـريزة
بدال من العـقل ـ كما االطفـال متامـا ،وال ثبت له انني
مـن صنف العقالء وان مـثل تلك اللعـبة الـتقليـدية ال
تخـدع قنـاعاتـي فقد فـضلت ان اواصل حيـاديتي حـتى
ل ــو ص ــار الـتحـ ـزّب جله ــة م ــا ض ــرورة وواجـبـ ـاً يف زمـن
يــرغـب الـنــاس فـيه بــالـسـيــر وراء قــائــد حـتــى لــو كــان
يقـودهم الـى الهالك بـدال من اصـدار اآلراء والقـرارات
وفـق العقل واالخـتيــار ال ــذاتي ..أتـســاءل؟ هل نـحتــاج
الـى االنتماء الـى حزب ،او طـائفة ،او أي طـريق موجه
آخــر لـنحـقق احالمـن ــا؟ وهل يعـتـبــر احلـيــاد عـن هــذا
وذاك واالنضـواء حتت لـواء احلـب .حب الـوطن لـذاته
وليـس الغـراض اخـرى خـطـيئـة؟! يــؤسفنـي ان هنـاك
من يعـتبـر احليــاد خطـيئـة بل جـرميـة حتـاسـب عليهـا
قوانـني القوة اجلـديدة ،وان يفـضل رؤية شـرارة احلقد
تـلتـمع يف حــدقــات الـعيــون بــدال من اشــراقــة احلب...
وان ينـاولـني سالحـاً ألنــال به حقــوقي او مــا يتـصـوره
الـبعض انهـا حقـوق تخص احـدا دون االخـر ،بـدال من
ان يــسمـح لي مب ـدّ ي ــد بيـضــاء للــسالم ،وللـحب الــذي
صـار يرحتـل مغادراً االمكنـة الواحـد تلو اآلخـر بعد ان
بـدأ احلقـد يـنشـر اذرعه االخـطبـوطيـة مـستـوليـا علـى
النفـوس وتـاركـا العقـول يف سبـات طــويل ،فمـن يحمل
السالح لـيقتل بـريئـاً جملـرد اطفـاء نيـران اوقـدتهـا ايـدٍ
خـبيـرة ،يكـون قــد اعطــى عقله اجـازة طـويلـة ،امــا من
يـســر علـى هــدى عقلـه ووعيـه وحيـاديـته فهـو خــاطئ،
ذلـك ان احلرب الـعسكـرية واحلـرب االهليـة والسـجون
واملعـتقالت واجملـاعـات املفـتعلـة واحلقـد املـرزوع يف كل
مكــان هـي مف ــرداتنــا اجلــديــدة فهل تـنجح القـصــائــد
واللـوحات اجلميلـة وكل ما يحث علـى احلب واجلمال
واالنـسـانيـة يف منـافـستهـا  ..انهـا احلــرب املعلنـة علـى
ال ــدم ــاغ ،وق ــد ب ــدأت ب ــوادره ــا مـن ــذ ان ص ــار الـبعــض
كمـحدثني يـتوقعـون ممن يكتب عـن احلب واالنسـانية
ان يـتح ـ ـزّب جله ــة مـ ــا او ان يحـمل ال ــسالح ب ــدال مـن
الـكلـم ــة والـعقل ..ان ــا احـب وطـنـي به ــذه الـط ــريق ــة..
بطـريقـة الـعقالء ،حتـى لـو كـان حب الـوطـن بحيـاديـة
خ ـطـيـئـ ــة فـمـن كـ ــان مـنـكــم بال خ ـطـيـئ ـ ــة فلـيـ ــرمـنـي
بحجر!!.

ت ـسـتعــد صــاالت ال ـسـيـنـمــا االم ــريكـي ــة خالل األســابـيع
املقـبلــة لعــرض مـجمــوعــة مـهمــة مـن األفالم اجلــديــدة،
أبـط ــالهــا جنــوم كـبــار يـتـمـتع ــون بجـمــاهــريــة كـبـيــرة يف
الواليات املتحدة والعالم أجمع ،وهي التي يعتمد عليها
املـنتجــون وشبــاك التـذاكــر لتحــسني االيــرادات املفقـودة
والبعيدة عن مسـتوياتها املعهـودة.أول هذه األفالم تشهد
ع ــودة املـمـثل ب ــروس ويل ــز ألفالم (األك ـشـن) واالث ــارة ،يف
فيلم مـغامـرات جديـد يحمل عـنوان ، BLOCKS 16
تدور أحداثه يف مـدينة نيويورك وهـو من إخراج ريتشارد
دونيـر وبطولة مسي ديف ،ديفيـد موريس وألفري ولدارد
الى جانب الشهير بروس ويلز.
ومن أفالم الكومـيديا الرومانـسية يعود الفيلم FAILU
URE TO LAUNCHال ــذي يع ــد اجل ــزء الـث ــانـي
للرومـانسيـة األولى التـي قدمتهـا املمثلـة احلسنـاء ساره
جـيسيكـا بارك واملمـثل ماثيـو ماكـوفوغي الـذي يسـتسلم
ألحـالم سعيــدة تكـمن يف مقـابلــة فتـاة أحالمـه ،لتحـدث
هـنا تلك املقـالب املعروفـة عند حتقـيق االحالم ،وهو من
إخ ــراج ت ــوم دي .ويف أح ــداث ق ــدمي ــة تع ــود ل ـسـن ــة 1930
يلـتقي املـمثل الـشـاب كــولن فــاريل جنم فـيلم االسـكنـدر
األكبــر بحــسنــاء املكـسـيك ذات األصــول العــربيــة سلمـى
ح ـ ــايـك ،يف عــمل درامــي يحــمل عــن ـ ــوان ASK THE
 ،DUSTمـن إخ ــراج روب ــرت ت ــويـن ال ــذي كـتـب أح ــداث
الفـيلـم أيـض ـاً ،حـيـث يـسـتـمــر ع ــرضه نحــو  117دقـيقــة.
مفــاجــأه هــذا العــام األولــى سـتكــون مع ممـثلــة اإلغــراء

املمثلة آمي آدامز مع
جائزتها التي حصلت عليها
يف فيلم روح االستقالل

الـشـهيـرة شـارون
سـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ــتـ ــي
تـعي ــد بكل جــرأة
وعـب ــر ج ــزء ث ــان
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد فـ ـيـل ــم
BASIC
INSTINCT
( ،الــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
األسـاسيـة) التي
قـدمته قبل أكـثر
من عشـر سنوات
مـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــثـ ــل
الــشهـيــر مــايـكل
دوغـالس وحـقـق
إي ـ ــرادات وشهـ ــرة
كـبي ــرة يف جمـيع
أنحـ ـ ــاء الع ـ ــالــم،
حـيـث يــش ــاركه ــا
الـبــطـ ــولـ ــة هـ ــذه
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة كــل مـ ـ ــن
ديفـيد موريسي ،شارلتون رامـبلنغ وديفيد ثيويلز ،وتدور
األحـ ــداث يف أجـ ــواء غـ ــامــضـ ــة يف مـ ــديـنـ ــة لـنـ ــدن ،فـهل
ستـنجح ش ــارون ستــون مبـشــاركــة اخملــرج م ــايكل كــاتــون
جونـز يف حتقيق املفـاجأه واألرقـام القيـاسيـة يف أول يوم
من عرضه يف الصاالت األمريكية  31من مارس.

(نون) يف عددها اجلديد
بغداد /املدى

عــن الــتجــمع الــن ــس ـ ــائــي الع ـ ــراقــي
املـسـتقل .صــدرالعــدد الثــاني عـشــر
مـن مجلة "نـون" وهي مجلـة نسـوية
شهـ ــري ــة م ـســتقل ــة تعـن ــى بقـض ــاي ــا
النسـاء يف العراق وقـد تصـدر العدد
اجلـ ــدي ــد افـتـت ــاحـي ــة حتـت عـن ــوان
(احلكومـة اجلديـدة) كتبـتها رئيـسة
حتـريـر اجمللـة ميـسلـون الـدملـوجي
وقــد احتــوى العــدد اخبــاراً وتقـاريـر
منــوعــة اضــافــة الــى حتقـيق ــات عن
املؤمتر الـصحفي للحركـة النسـائية
العــراقيــة وتــرشيـح استــاذة عــراقيــة
لنـيل جــائــزة ن ــوبل للــسالم ،ولقــاء
مـع امهـ ــات فقـ ــدن اوالدهـن .ف ــضال

* يف بـالد الـع ـ ـ ــالــم
حتـى غير املـتقدمة
مـ ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـحـ ـ ـتـفـل
الـنـ ــاس بـ ــرمـ ــوزهـم
واماكنهم التي تدل
علـ ــى تـ ــاريـخهـم ،لـكـن مـن ال ــصعـب تــنفـيـ ــذ هـ ــذه
القــاعــدة يف بلــدنــا .واب ــرز مثــال علــى ذلك ســاحــة
الـرصــايف .فمن يـذهب الـى هنـاك سيـرى اعـدادا ال
تنتـهي من العربـات املارة واحململـة بشتـى االصناف
التي ال تخطر على البال،

ع ــن ذلــك  ،ض ــم الـع ـ ـ ـ ــدد مـق ـ ـ ـ ــاالت
متحـ ــورت ح ـ ــول واقع املـ ــرأة املـ ــريـ ــر
وسـبل الـنهـ ــوض به ،وكـ ــذلك ال ــدور
االج ـتــم ـ ــاعــي له ـ ــا .ام ـ ــا صـفح ـ ــات
"ثق ــاف ــة ن ــون" فق ــد رص ــدت ال ــواقع
الـراهـن للحـركــة الفـنيــة يف العـراق
وتأثيـر الوضع االمني غيـر املستقر،
فيمـا سلطت زاويـة "نساء عـراقيات"
الضـوء على حياة الشاعرة العراقية
وديعة الـشبيبي .امـا الكاتـب محمد
سعــيـ ـ ــد الـ ـصـك ـ ـ ــار فقـ ـ ــد تــنـ ـ ــاول يف
مقــاله( يــدي تعـانــدني) جــانبــا من
ح ــي ـ ـ ـ ــاة املـ ـثـقـف ــني الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ــني يف
امله ـ ــاج ـ ــر .ه ـ ــذا وقـ ـ ــد حفـل الع ـ ــدد
مبوضوعات متعددة اخرى.

* حـظــر الـتج ــوال كمــا يــرى بعـض املــواطـنني
وكـما تـرى الدولـة خطـة جديـدة لتـوفيـر االمن
وان كـان محـدودا بـالـزمن .ولـكن هنـاك الـكثيـر
مـن املــواطـنـني يــرون يف حـظــر الـتجــوال وقـتــا
صعبـا لتـوفيـر لقمـة العـيش .خـاصـة ان الـرزق
ال ـ ــذي ي ـ ــأتــيهــم
(يـ ـ ــوم بــي ـ ـ ــومه)
ف ـهــل ل ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املـعـ ـ ـ ــادلـ ـ ـ ــة م ــن
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل؟

* فيـما مـضى كـان املهـاجرون
العــراقـي ــون يعـبــرون احلــدود.
بـحث ــا عن احلــريــة واخلالص
من جـور الـنظـام الـسـابق ،امـا
اليــوم فهم يهـاجــرون بحثـا عن االمـان واحليــاة بعيـدا عن
الف ــوض ــى الـتـي تعـم الـبالد وت ــردي ال ــوضع االمـنــي .فهل
تتـرك احلكـومـة هـذه العقـول والكفـاءات تقــدم عطـاءاتهـا
ال ــى بل ــدان اخ ــرى؟ ام مـن االج ــدى ان ت ــوف ــر لهـم اسـب ــاب
احلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الــالئــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالمـ ـ ــن عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــهـ ـ ــم؟

* مـع ارتفـ ـ ـ ــاع اسع ـ ـ ــار وقـ ـ ـ ــود الغ ـ ـ ــاز غ ـي ـ ـ ــر
الـطبـيعيـة ارتفـعت اسعـار اخملـابـز واالفـران
وتـن ــاســب ذلك بـص ــورة ع ــسكـيـ ــة مع حجـم
رغيف اخلبز والصمـون ،كل ذلك واحلكومة
تقول ان الزيادات جديدة يف اسعار الوقود..
فـمـن نـص ــدق
احلـكـ ــومـ ــة ام
واقع احلال؟

* عندما راجع احدهم
م ـسـتــشف ــى الك ــرام ــة/
شــعـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ــني
املغـنــاطـي ـسـي ،اكـتــشف
ان اجله ــاز ع ــاطل ام ــا ال ـسـبـب فك ــان ان اح ــد الفـئ ــران
العــابـثــة يف امل ـسـتــشفــى قـضـمـت ال ـسـلك الــرئـيــس له،
مكتب خدمات زراعـية قدم عطاء للقضاء على الفئران
ام ــا املـبـلغ ال ــذي ط ــرحـه فهـ ــو  600الف ديـن ــار ،م ــدي ــر
املـستـشفـى رفض هــذا املبلغ ،فهـو كثيـر بـحسـابـاته ،امـا
واقع احلـال الـذي يفـرض نفـسه فهـو ان الفئـران بقيت
يف املستشفى تصول وجتول!!

