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ليس سرًا أن القضاة الذين جيء بهم ليحلوا محل مفوضية انتخابات 
ببعض  املأهول  املريخ  كوكب  من  استيرادهم  يتم  لم   ، البائدة  العراق 
في  احلاكمة  املؤسسة  صنعت  التي  الطينة  نفس  من  هم  بل   ، حياة 
العهد األمريكي القبيح ، والتي جنحت في حتويل بالد ما بني القهرين 
 ، القائمة على وجه األرض  إلى واحد من أفسد األوطان   ، العظيمني 
انتماًء عاطفيًا وعقائديًا مع األحزاب احلاكمة  وهؤالء القضاة ينتمون 
وذيولها من املرشحني واملرشحات ، وال ميكن ائتمانهم على عملية ولدت 
أصاًل مشوهة وفاقدة لشرعيتها القانونية واألخالقية ، حيث لم يشارك 
في حفلة األصابع البنفسجية تلك حتى العدد الذي ميكن أن مينحها 

بعض صك غفران .
قيل في أخبار التدويخ والتخدير والتحشيش أن خبراء ومراقبني دوليني 
، من األمم املتحدة ورمبا من سفارات قوية ، ستشارك بعملية مراقبة 
األصوات  وجتارة  الفضيحة  لصناديق  الفاحصني  اجلدد  الفارزين 
احلرام ، فقلنا اّن لدى العراقيني جتربة مرة مع املوظفني األمميني من 
الغزاة  لوجه  تلميعهم  حتى  األسود  احلصار  دكاكني  في  مشاركتهم 
املشاركة  والكيانات  األحزاب  كل  ان  فقالوا   ، احلاكمة  والشلة  القذر 
في احلفلة سيكون لها ثلة مندوبني في عملية العد والفرز اجلديدة ، 
وستتم االستعانة بعشرة االف موظف جديد إلمتام العملية القيصرية 
، فقلنا ان هذا سيتطلب انتداب مائة الف موظف ملراقبة العشرة آالف 

والقضاة واملندوبني !!
للدعاية  جديدة  فترة  بدأت   ، مؤّجل  وطن  مثل  امليتة  األثناء  هذه  في 
على  تظهر  مرشح  وال صورة  انتخابي  فيها صمت  ليس   ، واإلعالن 
تتكىء على  اعالنات  بل   ، رائعة  بحياة  الرعية  لتعد  التلفزيون  شاشة 
أكبر جيب فقر وبؤس  ، وهي  الثورة مثاًل  انفجار كدس عتاد مبدينة 
في العاصمة العليلة بغداد ، وقد أفطر الكدس على أجساد عشرات 
الضحايا ، ثم توسع املشهد ليصل الى شوارع اخرى بكركوك وديالى 
البارود  على  والتشهير  الشهرة  أعمال  تتوقف  ولم   ، الدين  وصالح 
والقتل فقط ، بل ذهبت الختراع طقطوقة جفاف دجلة الذي أنتج ملحمة 
تدويخية ومرثيات بكائية تكفي مللء نهر عظيم بالدموع . ثم دخلت على 
خط املعمعة الشيطانية املقصودة ، مسألة الكهرباء الضائعة وانفتحت 
معها ملفات النهب والسمسرة ، وبعدها انولدت طقطوقة اخرى وأخرى 

اسمها الفراغ الدستوري وامكانية مد عمر احلكومة وأعمار النواب .
كل هذه الفظائع التي ال شبيه لها في الكون 
جتري في العراق ، ولم تر الناس يومًا يظهر 
فيه حوت واحد من حيتان الفساد املتناسلة ، 
قفص  في  التطهير  اصبع  يعض  جالس  وهو 
محكمة صار العدل فيها بخبر كان وأخواتها 

باملعنى !!

،إّن الرئيس  الله علينا   سياسي عراقي قال إّن من نعم 
وال  الكبرى  الدولية  همومه  في  غارق  ترامب  االمريكي 
كما  أحواله  في  يدقق  وال  املتردي  العراق  لوضع  يلتفت 

يدقق في شؤون كوريا وايران وكندا. 
ترامب أمامه هّم السالح النووي الكوري الشمالي الذي 
يتحرك بيد زعيم فيه الكثير من صفات التشابه واالختالف 
مع  التجارية  وتشغله اخلصومة   . االمريكي  الرئيس  مع 
أجدادها  بأّن  عيرته  التي  كندا  السيما  السبع  مجموعة 
وهو  وتتوحد  املتحدة  الواليات  تولد  أن  في سبيل  قاتلوا 
في  شيء  أي  من  الغاضب  الرئيس  أغضب  الذي  األمر 
العالم . وقبل أن يلتفت ترامب للعراق ، يواجه تداعيات 
قراره االنسحاب من االتفاق النووي االيراني مع أوروبا 
املنزعجة . وبني هذا وذلك ،الهّم السوري الذي اليصرح 
به كثيرًا، وتعلو على صوته هنا أصوات روسية وإيرانية 
وضعه  على  املنسحب  الداخلي  الصراع  ولديه  ولبنانية. 
منذ ملف روسيا في االنتخابات االمريكية الى اعترافات 
املمثلة االباحية بتلقيها مبلغًا كبيرًا من املال من محامي 

ترامب لكي تسكت .
ذلك  نظر  في   ، واألزمات  واملشاكل  الهموم  هذه  جميع 
معوقات  والتفكير،  األهلية  ناقص  العراقي  السياسي 
العراق  وضع  عن  منشغاًل  االمريكي  الرئيس  جتعل 
ومؤجاًل التعامل معه. وهذا في املوازين السياسية للدول 
الكبرى نوع من اخليال وأحيانًا اخلرف ، إذ فضاًل عن 
التداخل بني معظم تلك امللفات الدولية في روابط مشتركة 
االمريكية  العني  ،فإّن  والتوقيت  واحلجم  الشكل  متنوعة 
السياسية  االجهزة  عليها  تشتغل  العراقي  الوضع  على 
واالستخبارية االمريكية مبعزل إن كان الرئيس هو ترامب 

أبو املشاكل أو سواه.
ال يفرح السياسي العراقي ، وهو واحد من املئات الذي 
الذي  البلد  في  الضحل  السياسي  املشهد  يشكلون 
ستتحرك ملفاته مع الرياح الدولية شاء أم أبى ، وعندها 
املواقف  في  الواضح  الفصل  واشنطن سوى  أمام  ليس 
تبعًا  الذي يخفت ويشتد  االيراني  املوضوع  تناولها  عند 

للحاجة االمريكية إليه .

علي السوداني

سحب ترخيص عرض فيلم كارما في مصر
املصرية  الرقابة  - سحبت  القاهرة-)أ ف ب( 
خالد  للمخرج  كارما  فيلم  عرض  ترخيص 
يوسف قبل ثالثة أيام من موعد خروجه إلى 
»قرارات سيادية  العرض، بعد صدور  صاالت 
مبنعه«، بحسب ما قال اخملرج لوكالة فرانس 
برس االثنني.  وقال اخملرج في اتصال هاتفي 
»حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين 
من الرقابة من دون أن تبدي أي مالحظة على 
وأضاف  للعرض«.  املعدة  النهائية  النسخة 
املصنفات  على  الرقابة  رئيس  بأن  »فوجئت 
الفنية )خالد عبد اجلليل( يتصل بي ويبلغني 
أجهزة  )من  سيادية  قرارات  صدرت  بأنه 
كان  الذي  كارما  وفيلم  الفيلم«.  مبنع  أمنية( 
من املفترض أن يعرض في السينما اخلميس 
املقبل، هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ 
أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل 
السياسي، بعد ثورة العام 2011 التي أسقطت 
الرئيس السابق حسني مبارك. وكان يوسف، 
الرئيس  مؤيدي  من  البرملان،  في  عضو  وهو 
يتخذ  أن  قبل  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 
موقفا علنيا معارضا التفاقية متنح فيها مصر 
تيران  جزيرتي  على  السيادة  حق  للسعودية 

وصنافير.
 2017 آب/اغسطس  في  السيسي  وأقر 
في  الواقعتني  باجلزيرتني  اخلاصة  االتفاقية 
خلليج  اجلنوبي  املدخل  عند  األحمر  البحر 

العقبة.
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فيلم  تصدر  الزمان   نيويورك- 
اجلديد،  واملغامرات  احلركة 
السينما  إيرادات   ،»8 »أوشنز 
خالل  الشمالية  أميركا  في 
محققا  اجلاري،  األسبوع 
مليون   41.5 بلغت  إيرادات 
دوالر.  والفيلم بطولة ساندرا 
وآن  بالنشيت  وكيت  بولوك 
إخراج  ومن  وريانا،  هاثاواي 
فيلم  وتراجع  روس.   جاري 
»سولو:  واملغامرات  احلركة 
من  ستوري«  وورز  ستار 

املركز 2 هذا  إلى  األول  املركز 
األسبوع، بإيرادات بلغت 15.2 
مليون دوالر.  والفيلم بطولة، 
جلوفر  ودونالد  إرينيرك  ألدن 
إخراج  ومن  كالرك،  وإميليا 
فيلم  وتراجع  هاوارد.   رون 
املركز  من  »ديدبول2«،  احلركة 
هذا  املركزالثالث  إلى  الثاني 
األسبوع بإيرادات بلغت 13.7 
بطولة  والفيلم  دوالر.   مليون 
برولني  رينولدز وجوش  ريان 
وتيريكروز  باكارين  ومورينا 

ليتش.    ديفيد  إخراج  ومن 
وجاء في املركز 4 فيلم الرعب 
اجلديد »هيراداتري« بإيرادات 

بلغت 13 مليون دوالر.
كوليت  توني  بطولة  والفيلم   
ومن  دود  وآن  بيرن  وجابريل 
إخراج آرياستر.  وتراجع فيلم 
احلركة واملغامرات، »أفينجرز: 
املركز  من  وور«  إنفينيتي 
اخلامس،  املركز  إلى  الرابع 
بلغت  بإيرادات  األسبوع  هذا 

6.8 مليون دوالر

فيلم مغامرات يتصدر إيرادات السينما األمريكية 

ب(   ف  -)أ  الزمان   - روما  جنيف- 
التابعة  العليا لالجئني  املفوضية  دعت 
ومالطا  ايطاليا  االثنني،  املتحدة  لالمم 
سفينة  برسو  الفور  على  السماح  الى 
االمر  هذا  واصفة  مهاجرا،   629 تقل 

ب«الضرورة االنسانية امللحة«.
اكواريوس  االنقاذ  سفينة  وكانت 
اس  او  »اس  منظمة  تستأجرها  التي 
الغرق  من  السبت  انقذت  ميديترانيه« 
629 مهاجرا بينهم سبع نساء حوامل 
و11 طفال ، اضافة الى 123 قاصرا من 

دون اولياء امرهم.
في  السبت  منذ  السفينة  هذه  تزال  وال 
ومالطا،  ايطاليا  قبالة  البحر  عرض 
البلدين  في  السلطات  رفض  بسبب 
احد  في  بالرسو  للسفينة  السماح 
مرافئهما. وقالت املفوضية في بيان انها 
الى احلكومتني املعنيتني  »وجهت نداء 
مئات  بانزال  الفور  على  تسمحا  لكي 
منذ  املتوسط  في  العالقني  االشخاص 
السبت« على سفينة االنقاذ اكواريوس. 
اخلاص  املوفد  كوشوتيل  فنسان  وقال 
وسط  منطقة  الى  العليا  للمفوضية 
املتوسط »هناك ضرورة انسانية عاجلة 
حالة  في  هنا  »الناس  مضيفا  هنا«، 
يأس وباتوا يفتقرون الى الغذاء، وهم 
واعتبر  املساعدة«.  الى  ماسة  بحاجة 
مثل  تشعبا  االكثر  »املسائل  ان  البيان 
وكيف  املسؤولية؟  يتحمل  من  معرفة 

بني  املسؤوليات  هذه  تقاسم  ميكن 
الدول؟، يجب ان تعالج الحقا«. وكررت 
للسفينة  السماح  رفضها  االحد  مالطا 
احلاح  رغم  مرافئها  احد  في  بالرسو 
لوكالة  مالطي  متحدث  وقال  روما. 
التي  االنقاذ  عمليات  ان  برس  فرانس 
في  جرت  اكواريوس  سفينة  بها  تقوم 
منطقة انقاذ ليبية، وهي مرتبطة مبركز 

لتنسيق عمليات االغاثة في روما. االمر 
غير  انها  مالطا،  حسب  يعني،  الذي 
السفينة  هذه  ركاب  اخذ  على  مجبرة 
»ال  كوشوتيل  واضاف  عاتقها.  على 
اليوم  جتري  التي  مثل  حلوادث  ميكن 
في  االنقاذ  مبدأ  في  النظر  تعيد  ان 
ان  االخرى  احلكومات  وعلى  البحر. 
تتحرك لدعم الدول التي تواجه وصول 

واستقبلت  شواطئها«.  الى  املهاجرين 
مطلع  منذ  مهاجرين   13،706 ايطاليا 
مقارنة  كبير  انخفاض  في  العام 2018 
أعلنت  ما  حسب  السابقة،  بالسنوات 
االيطالية  السلطات  وكثفت  املفوضية. 
دعواتها  املاضية  القليلة  االيام  خالل 
للحلف االطلسي ملساعدتها في مكافحة 
القادمة  الشرعية  غير  الهجرة  موجات 

من شمال افريقيا. وقال رئيس احلكومة 
لقائه  اثر  كونتي  جوزيبي  االيطالية 
ينس  االطلسي  للحلف  العام  االمني 
ستولتنبرغ االثنني »ال ميكن اال ان يكون 
لدينا تعاون اوسع بني احللف االطلسي 
واالحتاد االوروبي في املتوسط اي في 

اي مكان آخر«. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 سفينة املهاجرين تبحث عن مرفأ: 629 بينهم سبع حوامل
و 123 قاصراً من دون أولياء أمورهم

مبادرة  قالت  -الزمان  برلني 
إن  األملانية  املستهلك  حماية 
ركيزة  متثل  الصحية  الدهون 
املتوازنة،  للتغذية  أساسية 
النباتية  الزيوت  أن  موضحة 
املستخلصة من اللفت أو اجلوز 
مثاًل متتاز بأنها غنية بأحماض 
على  إيجابي  تأثير  ذات  دهنية 

مستوى الكوليسترول.
ميتاز  اللفت  زيت  أن  وأضافت 

فالنوع  استخداماته؛  بتنوع 
محايد  مبذاق  يتمتع  املكرر 
التحمير،  في  استخدامه  وميكن 
في حني يعد زيت اجلوز مناسبًا 
الباردة  واملقبالت  للسلطة 
يحذر  عام  وبشكل  واحللويات. 
تسخني  من  األملان  اخلبراء 
املعصورة  أو  الِبكر  الزيوت 
مجلة  أفادت  فيما  البارد.  على 
ملح  بأن  األملانية  »فرويندين« 

فعااًل  سالحًا  يعد  الهيمااليا 
حيث  النوم،  صعوبات  ملواجهة 
يعمل هذا امللح ذو اللون الوردي 
على حتفيز إنتاج هرمون النوم 
على  يساعد  ما  »امليالتونني«، 
التمتع بنوم عميق ومريح. ولهذا 
املعنية  اجمللة  تنصح  الغرض 
ملعقة  مبزج  واجلمال  بالصحة 
صغيرة من ملح الهيمااليا مع 5 
مالعق صغيرة من عسل النحل، 

ثم وضع كمية صغيرة من املزيج 
إلى  الذهاب  قبل  اللسان  حتت 
»فرويندين«  وأشارت  الفراش. 
ميتاز  الهيمااليا  ملح  أن  إلى 
على  يساعد  فهو  أخرى،  بفوائد 
إنقاص الوزن ويحارب االكتئاب 
بفضل قدرته على ضبط هرمون 
»السيروتونني« في الدماغ، وهو 
هرمون  باسم  املعروف  الهرمون 

السعادة.

حتذير من تسخني الزيوت املعصورة على البارد
برنامج ملح الهيمااليا يحّفز هورمونات السعادة على  عن خاصية جديدة  النقاب  أبل  كشفت شركة   : -الزمان  نيويورك 

تصفح اإلنترنت اخلاص بها مينع موقع التواصل االجتماعي فيس بوك من جمع 
البيانات واملعلومات عن مستخدميه عبر اإلنترنت. وذكرت شركة أبل أن متصفح 
جمع  من  بوك  فيس  موقع  منع  الفور  على  سيبدأ  سفاري  بها  اخلاص  اإلنترنت 
إضافة  خاصية  أو  أعجبني«  »زر  مثل  املوقع  أدوات  عبر  املستخدمني  بيانات 
لشؤون  أبل  رئيس  نائب  وقال  اخملتلفة.  اإلنترنت  مواقع  في  املدمجة  التعليقات 
هندسة البرمجة كريغ فيدريغي إن املتصفح سفاري سيعطل عمل أزرار فيس بوك 
مثل »أعجبني« و«مشاركة« املوجودة على املواقع األخرى والتي تتيح تتبع أنشطة 

املستخدم سواء ضغط على هذه األزرار أم ال.
يأتي ذلك فيما يواجه فيس بوك انتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع بيانات 
مليون   85 من  أكثر  بيانات  بتسليم  قيامه  عن  الكشف  بعد  خاصة  املستخدمني، 

مستخدم إلى شركة استشارات إعالمية وسياسية بطريقة غير قانونية.

آبل تتصدى لفيسبوك

مكون  إداري  مبنى  يفتتح  الزمان   نيويورك- 
من 80 طابقا في موقع مركز التجارة العاملي 
في  مكتملة  سحاب  ناطحة  ثالث  ليكون 
التوأمني.  البرجني  فيه  تواجد  الذي  املوقع 
البالغ  العاملي  التجارة  افتتاح مركز  وميثل 
نحو  رئيسية  خطوة  مترا   329 ارتفاعه 
الذي  اجلديد  املبنى  املوقع.  بناء  إعادة 
تبلغ تكلفته 2.7 مليار دوالر، والذي صممه 
احلائز  روجرز  ريتشارد  املعماري  املهندس 
أطول  خامس  هو  بريتزكر،  جائزة  على 
مبنى في مدينة نيويورك. وتقع ردهة املبنى 
التي يبلغ طولها 19 مترا قبالة متحف 11 
سبتمبر/أيلول. ويتألف املبنى من 80 طابقا 
وميتد على »منصة« من 17 طابقا. من بني 
مستأجري املبنى شركة إم3 لإلعالن وشركة 
املبنى  بناء  توقف  لالستشارات.  ماكينزي 
لسنوات بسبب نقص التمويل والنزاع بني 
شركة اإلنشاءات الري سيلفرشتاين وهيئة 

ميناء نيويورك ونيو جيرزي.

ناطحة سحاب 
ثالثة في موقع 

البرجني


