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لم يشـهد تـأريخ األرض احلديث  حـصاراً ارهـابياً
هــمــجــيــاً كـــذاك الــذي ســنّهُ الــوحــوش األمــريــكــان
واإلنــــكــــلــــيـــــز ومن واالهم مـن الــــذيــــول الــــعــــرب 
عارضة العراقية التي تخرجت في ألعن وأشطن وا
وأقـذر مــواخــيـر الــدنــيـا  حــيث ســيـــجـت خـريــطـة
الـــعـــراق ومــــنع عـــنـه كل شـــــــيء حــــتى مـــات من
األبـريـاء أزيـد مـن نـصف مـلـيــون  ويـومـهـا خـرجت
ـاسونـيـة مادلـ اولـبرات عـلى شـاشات السـاقطـة ا
الـعهـر لـترد عـلى ســؤال احلـصـار اجملرم بـقولـها 
ـقـراطــيـة وتـغــيـيـر صــدام حـسـ ان احلــريـة والــد
يـــســــتــــــــحـق أن تـــمــــوت من أجــــله هــــذه األعـــداد

الضخمة .
أمـا حصـار أمريـكا إليـران اآلن  فهـو نكـتة تـعيـسة
ـلـة  فــأوربـا وروسـيـا وحــكـايـة شــتـائـيـة مــعـادة و
والص والهند ومعظم أمصار الكون هم مع إيران
 فضالً عن ساحتها األمامية العراقية التي تقودها
منـغلـة خائنـة من كائنـات شاذة بعـضهم كان جـندياً
بــجـيش ايــران  وسـاهـم بـقـتـل اجلـنــود الـعــراقـيـ
وتـعـذيب األسـرى في حـرب الـثمـانـيـنـات التي دامت
ثمانـية أعوام وانتهت بـواقعة كأس الـسم والزقنبوت

الشهيرة .
ـحميـة بغداد يـطالبـون بعدم هؤالء الـذين يحـكمون 
االمتثال ألي نوع من أنواع العقوبات ضد طهران 
بل بـلغ اخلـزي والـرذيـلــة بـواحـد مـنـهم وجـهه يـنـقّط
سمّـاً  أن يطالب بـتعـويض إيران عمـا حلق بها من
خــسـائــر في حــرب الـثــمــانـيــنـات الــطــويـلــة  وكـان
األشرف واألعـدل هو مـطالـبة اإليرانـي بـدفع مئات
مــلـيــارات الـدوالرات لــلـعــراق الـذي كــان يـدافع عن

أرضه ضد عدوان معلن وسافر.
حكـومة محـمية بــــغداد وذيولـها وأحزابـها العـفنة 
تلطم وتـــــــــولول وتبـكي على حصار شـكلي بسيط
ـنغلة جداً وغيـر مــــــــــؤثر ضـد إيران  لكن هذه ا
هي نفسـها التي كانـت تزود ألقحـبة الكونـية أمريكا
بـاألكـاذيب والـقـصص احلـقـيـرة من أجل اسـتـمـرار
ــلــعـــــــــــــون عــلى شـــعــبــهــا وأهــلــهــا احلـــصــار ا

وأرضها .
ايران تصدر نفطها وحـدودها وسماواتها وبحورها
مـفــــــتــوحـة عــلى كـل اجلـهــات  وبــيـنـــــــــهــا وبـ
الـعــراق جتـارة من جــانب واحـد قـيــمـتـهــا أكـثـر من
ثالثـــة عـــشــــــــــــــر مــلـــيـــار دوالر ســـنــويـــاً  وهي
تـسـتــورد الـغـذاء والـطـعــام والـسالح وأدوات الـعـلم
ـعرفـة والـزراعة والـصنـاعة والـذرة بحـرية تـامة  وا
وتــتــعــامل مع بــنــوك مــعـروفــة في
بـغـداد وبـيـــــروت وبـنـمـا وبعض

محميات اخلليج العربي.
 فـعن أي حـصـار يـثـرثـر الدوني

ترامب اخملبول ?!
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{ لـنـدن  –وكــاالت - اعـتــبـرت
خـبـيــرة فـنـيــة بـارزة أن لـوحـة
مــنـــســوبــة لـــلــرســام ويـــلــيــام
ـبلغ 165 نيـكولـسون بـيعت 
ـة القـيمة ألف استـرليـني عد
تــقــريــبــا ألنـهــا مــزيــفــة.وكـان
يــعــتــقـد أن الــلــوحــة الـزيــتــيـة
إلبــريق من الـــزجــاج وثــمــرتي
أجــــاص من أعـــمــــال الـــفـــنـــان
الـبــريـطـاني الـراحل.وفـحـصت
الـلـوحـة من جـانب بـرنـامج بي
بي سـي (ثـــروة أم مــــزيــــفـــة?)
وقـالت اخلـبـيـرة بـاتـريـشـا ريد
(إنـه ال يـوجــد دلــيل كــاف عـلى
أنـــهـــا مـــرتـــبــــطـــة بـــالـــســـيـــر
نيكولسون) وقالت ل صاحبة
الـــلــوحــة( لـــقــد كـــان حــبــا من

الـنــظـرة األولى) مـضـيـفـة (أنه
لـم يــــكـن لــــديـــــهـــــا أي شك في
أصـالة الـلوحـة ح اشـترتـها
عام 2006. لكن حـينـما نـشرت
ريـد قـائـمـة عام 2011 بـأعـمال
نــيــكــولــســون وهي الــقــائــمــة
ـعروفة الرسـمية لـكل أعماله ا
لم تكن تلك الـلوحة من بـينها).
: (لـقـد تأذيت. أشـعر وقـالت ل
أنه خـطأ في تـطـبيـق العـدالة)
ومن ثـم أعـربـت عن أمــلـهــا في
أن يتوصل فـريق برنامج ثروة
أم مـزيـفـة? إلى نـتـيـجـة أخـرى.
وقـال صـاحب مـعـرض مـايـفـيـر
ويل ديربي الذي عرض اللوحة
بلغ 165 قبل بيـعها إلى لـ 
ألف استرليني للـمذيعة فيونا
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بـروس( لــقـد صـدمت. في رأيي
ـــكن أن أن هـــذه الـــلـــوحــة ال 
تـــكـــون لـــشــــخص آخـــر غـــيـــر

نيكولسون).
وفي حلقة ليلة األحد كشف عن
دلـيل جــديــد ربط عـلــمـيــا بـ
الـــلــوحـــة وصـــنــدوق الـــدهــان
اخلـاص بـالـفـنان نـيـكـولـسون
الــذي جــرى االحــتـــفــاظ به في

منزل حفيده.
وقـــال خــــبـــيــــر في خط الــــيـــد
لـلـبـرنـامج (إنه مـقـتـنع بـنـسـبة
ــئــة بــأن الــكــتــابــة 100 في ا
ـوجــودة عـلى ظــهـر الــلـوحـة ا
بــخـط نــيـــكـــولــســـون.كـــمــا أن
ـــســـتـــخـــدمـــة في األصـــبـــاغ ا
الـلـوحة مـشابـهـة للـغـاية لـتلك

والشـخصيـة  للمرة االولى.
ــعـروفـة و قــالت صـابــرين ا
بـالكتـمان ب الـوسط الفني
 إن اخملــرج مـحــمــد فــاضل
هـو من قدمـها لـلجـمهور في

بداياتهـا واقترح والدها أن
يـطلـق علـيـهـا اسم صـابرين
فـــــاضل ولـــــكــــنه لـم يــــحب
االسم واقــــتــــرح الــــفــــنـــان
فـاروق الفـيـشـاوي أن يـكون

ستخدمة في لوحة أخرى من ا
أعــمــال الــفــنــان الــبــريــطــاني
مـوجـودة في كنـدا). ورغم ذلك
ال تـزال اخلـبـيـرة ريـد مـقـتـنـعـة
بــأن الـلــوحـة لــيــست أصـلــيـة.
وقـــالـت:(ال شيء يـــقــــدم دلـــيال
مـبـاشــرا عـلى أنه هـو من رسم

اللوحة بنفسه). 
وقـالت ريــد (إن بـعض لـوحـات
نــــيــــكــــولــــســــون كــــان يــــعـــاد
اســــتــــخــــدامــــهــــا من جــــانب
الـرسـامـ الـذين كـان يـعـلـمـهم
في مـرسمه). وولـد نيـكولـسون
عــام 1872 وأمــضـى خــمـــســة
عــقــود يـــرسم لــوحــات فــنــيــة
ومـــنــاظــر طــبـــيــعــيــة وصــورا

للطبيعة الصامتة.

كـــان يـــعـــمل في الـــســـيــرك
ويــقـدم مــشـاهــد األكـشن في
أفـالم الـفـنــان فـريــد شـوقي
ولكنه تعرض حلادث وعمل

بعد ذلك كمهرج.
ـمثلـة التي ارتدت و قالت  ا
احلـجاب مـبكـراً إن اخملرجة
إنـعام مـحمد عـلي اختـارتها
لتـقـد مسـلـسل (ام كلـثوم)
ألن لهـا أذن مـوسيـقـية كـما
أنهـا عمـلت مع والدها وهي
صـغــيـرة وكـانت تـرى أنـهـا
األفــــضل لـــلــــدور واألنـــسب

إليه.
 وكــــشـــــفـت صــــابـــــرين  أن
مسلسل (أم كـلثوم) تكلف 5
مـلــيـون جـنــيه ولـكــنه حـقق
ـصري مـكسب لـلـتلـفـزيون ا
يــــزيـــد عن الـ 50 مـــلــــيـــون

جنيه.
كـــــــــمـــــــــا أشــــــــــارت إلى أن
اجلمـهـور مـعـذور وله احلق
في احلــقــد عــلى الــفــنــانــ
وخـاصـة أن الـبـعض يـصدر
لـه أن الـفـنــان يـأخــذ ماليـ
كثيـرة وأن ال يقود إال أغلى

السيارات.
و لفتت إلى أنـها بكت بشدة
بــســبب شـــخــصــيــة (زيــنب
الـــــغـــــزالـي) وفي أول يـــــوم
تـــصــويــر دخــلـت غــرفــتــهــا
واعــــتــــذرت عن جتــــســــيــــد
شــخــصـيــة ال تـســتــطـيع أن

حتبها ولكنها تراجعت.
أم كـلثـوم الدراما كـشفت عن
عالقتـها بالـفنانة شـيريهان
وقــالت إن كل مـنـهــمـا كـانت
صــــديــــقــــة لألخــــرى مــــنــــذ
الـبـدايـة وكـانـت شـيـريـهـان
تـــشــجــعــهــا عــنــدمــا قــدمت
الفـوازيـر وعـندمـا تـعرضت
شـيريهـان حلادث لم تتـركها
صـابـرين وقـالت إنـها كـانت
(حتت قدميـها) بينـما عندما
كـــــانـت صـــــابــــــرين تــــــضع
أطــفــالـهــا كـانت شــيـريــهـان
تـفــعل مـعــهـا نــفس الـشيء
مــشــيــرة إلى إنــهــا عــنــدمــا
تلتـقي شيريهان تـشعر انها

لم تفارقها أبدا.

اسمها صابرين فقط وكان.
ــصـريــة أشـارت الــفـنــانـة ا
خـالل لــقــائــهــا مع اإلعالمي
أسامـة كمـال إلى أن والدها
تـعـرض لـلــظـلم كـثـيـرا فـقـد w½«œu « wKŽ
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ــعـارضــة واجلــمـيع مع  في الــعـراق  اجلــمــيع مع ا
الــسـلــطـة  واجلــمـيع ضــد الـفــسـاد  واجلـمــيع ضـد
ـــهــجـــرين  االرهـــاب  واجلـــمـــيع مع الـــنـــازحـــ وا
واجلـمـيع غـير مـتـورط في الـذي حل بـهم من كوارث 
ـــلــيــشـــيــات ومع  حـــصــر الــسالح واجلـــمــيع ضــد ا
واجلميع واجلـميع مع الشـفافيـة  السـائب بيـد الدولة 
صـاحلـة الوطـنـية واجلـمـيع مع ا ضد الـديـكتـاتـورية 
واجلـمـيـع غـيـر مـلـوثـة أيـديه بــالـدمـاء واجلـمـيع يـهـمه
الحـقـة اللـصوص مسـتقـبل الـبلـد واجلمـيع يـطالب 
واجلميع مع بناء اجليش العراقي ال العام  وسرّاق ا
بـشـكل وطـني واجلـمـيع مع الـفـيـدرالـيـة واجلـمـيع مع
طالـبة بتـعديل الدستـور واجلميع يلـعن احملاصصة ا
واجلـمـيع يقـاوم االحـتالل  واجلمـيع يـريـد أن يهـاجر
ح تلوح الفرصة واجلميع مع روابط االخوة العربية
ـعـوزين واالسالمـيـة واجلـمـيع يــعـاني مع الـفـقـراء وا
ـطـلـوب فـيـهـا الـبـكـاء واجلـمـيع ـواسـم ا ويـبـكي في ا
يـرقص في االعـراس واجلمـيع يـطالب بـإحـقاق احلق
وضـرب الــبــاطل  واجلــمـيـع يـلــبي مــطــالب الــشـعب
واجلــمــيع يــضــرب بــحــديــد تــظــاهــرات الــشــارع إذا
لـة نحـو الرصـيف واجلـميع يـتظـاهر انـحـرفت قيـد أ
تظاهرين  واجلميع مع رفع العقوبات االمريكية مع ا
عن ايـــران واجلــمـــيـع لم يـــســمع بـــوجــود عـــقــوبــات
واجلـمــيع مع الـبـعث الـسـوري أمـريـكــيـة عـلى تـركـيـا 
واجلمـيع ضـد الـبـعث احملـظـور واجلـمـيع مع حـقوق
االنـســان في الـبـحـرين واجلــمـيع غـيـر مــعـني بـنـفس
احلـقـوق في سـوريـا اجلـمــيع يـظن أنه غـيـر مـشـمـول
اجلـمــيع يـعــتـقـد أنّ بـقــانــــــون الـعــقـوبــات الـعــراقي 
قـطـوع عن جـنوب الـعراق اليـأتي إلـيـنا عـبر الفـرات ا

سوريا.
اجلـــمــــيـــــع يـــرى أنـه أجـــــــــبـــر االمــــريـــكــــان عـــلى
االنــســحــــــــاب من الــعـــراق اجلــمـــيــــــع يــظـــن أنّ
ترامب ال يقصده ح يقول إنّ أمريكا لن حتمي  بعد
الــيــوم األنــظـــمــة في الــشــرق االوسـط وكل الــــــعــالم

ببالش.
بـاخـتصـار  إنّ اجلمـيع  ضـد اجلمـيع  وإنّ اجلـميع

مع اجلميع في العراق .
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نيويورك - الزمان 

تـواجه شــركــة غـوغل مــشـكــلـة
تـتـمـثل في إمكـانـيـة خسـارتـها
حلــوالي 50 مـــلـــيــون دوالر أو
أكــــثــــر خالل الــــعــــام احلــــالي
بـسـبب أكــبـر لـعـبــة في الـعـالم
Fortnite Battle فـــــورتــــنـــــيت
Royale والـــتـي أطــــلـــقــــتــــهـــا
ز) طـورة (إيبيك غا الشركة ا
Epic Games. قــرار الـــشـــركــة
طـورة لـلـعـبـة يعـتـبـر سـابـقة ا
خـــطـــيـــرة مـن خالل تـــعـــريض
ــسـتـخــدمـ خملـاطـر أجـهـزة ا
أمــنــيــة وبــرمــجـيــات خــبــيــثـة
ـز) أطـلقت وكـانت (إيـبـيك غـا
إصـــداراً جتـــريـــبـــيـــاً لـــنـــظــام
أنــــــدرويــــــد مـن خـالل هــــــاتف
Galaxy Note غــاالكــسي نـوت
9 الـذي أعـلنت عـنه سـامـسونغ
قــبـل عـدة أيــام عــلى أن تــصل
إلى جــمــيع الــهــواتف الــذكــيـة
ؤهـلة واحلـواسيب الـلوحـيـة ا
الـعـامـلة بـنـظـام تشـغـيل شـركة
غـوغل في غـضـون أيـام قـلـيـلة.
طـورة للعبة وأعلنت الـشركة ا
خـالل وقـت ســـــــابـق من هـــــــذا
الـشـهـر أنهـا لن تـعـرضهـا عـبر
مــتــجــر تــطــبــيــقــات أنــدرويــد
Google الــرسـمـي غـوغل بالي
ــــــا شــــــكـل صــــــدمـــــة   Play
لشـريحة كبـيرة من مسـتخدمي
أنـدرويد وذلك بـعـد أن صدرت
ـنصات تـقريباً اللعـبة ألغلب ا
ـــــا في ذلك  PlayStation 4و
Nintendo  Xbox One و 
Switch باإلضافة إلى توافرها
ــســتــخــدمي أجــهــزة آي فـون

وآي باد اللوحية.
عـلومـات وفقـاً لتـقرير وتـأتي ا

جـديد أصـدرته شـركة األبـحاث
Sensor Tower والذي يـتحدث
ا يصل إلى عن خسارة غوغل 
 50مـلــيـون دوالر خالل الـفـتـرة
ـتبـقـيـة من عام 2018 بـسبب ا
ــطـورة لـلــعـبـة قـرار الــشـركـة ا
تجر سـبوق بتجـاوزها  غير ا
غوغل بـالي وغيـره من أسواق
التـطـبـيـقـات وعرضـهـا الـلـعـبة
لـلــتـنــزيل بـشـكـل مـبـاشــر عـبـر

موقعها اإللكتروني.
وال تـتـمـتع مـعـظم الـتـطـبـيـقات
واأللعـاب بإمـكانـية اتـخاذ مثل
هـذا اخليـار حيث تـعـد مسـألة
الــنـشــر الــتـوزيع عــبــر مـتــجـر
غـوغل بـالي أمـر بـالغ األهـمـيـة
لـلـنــشـاط الـتـجــاري لـلـشـركـات
Epic Games ـــطـــورة إال أن ا
تــعــتــقــد أن لــعــبــتــهــا حتــظى
بـشـعـبـيـة كـافـيـة ولـديـهـا قـدرة
عـــــلـى جـــــذب الالعــــــبـــــ إلى
موقعهـا على اإلنترنت من أجل
تنزيل نسخـة أندرويد من لعبة

.Fortnite Battle Royale
وحـقـقت الـلـعـبـة أكـثـر من 180
مــلــيــون دوالر حــتى اآلن عــلى
أجــهـزة آي أو إس iOS والـتي
كانت متاحة بشكل حصري عن
طـــريق نــظـــام الــدعـــوات مــنــذ
إطالق نـسـخــتـهـا الـتــجـريـبـيـة
بـتاريخ 15 مـارس (آذار) لـيتم
الحــــقـــاً تـــوفــــيـــرهـــا جلــــمـــيع
مـسـتـخـدمي مــتـجـر آب سـتـور
App Storeوتـــــقــــــدر شـــــركـــــة
األبـحـاث حتـقـيق آبل أكـثـر من
54مــــــلــــــيــــــون دوالر مـن خالل
الــرســوم الــبــالــغــة نــســبــتــهـا
ـئـة من كل عـمـلـيـة شـراء 30بــا
ــســـتـــخــدم داخل يــجـــريــهـــا ا

اللعبة.
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ـــصـــريـــة روت الـــفـــنـــانـــة ا
صـابــرين تـفــاصـيـل جـديـدة
تــتـعــلق بـحــيـاتــهـا الــفـنــيـة
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قـــالت صــحــيـــفــة  ســعــوديــة إن
حـافظـة جدة اجلهـات األمنـيـة 
بـــاشــرت  صـــبــاح امس حـــادثــاً
آلـيـمـاً عــقب قـيـام سـيـدة بـقـذف
أطـــفـــالـــهـــا الـــثـالثـــة من الـــدور
ـــا نــتـج عــنـه وفــاة الـــســـابع 
طفلت وإصابة الطفل الثالث.
و بـحــسب سـبق الـســعـوديـة مـا
زالت اجلهات ذات العالقة تتابع
حيثيات احلادث وأسبابه وفتح
حتقـيق مع األم; لـكـشف غـموض

الواقعة.
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ـمـثل الـبـريـطاني إدريس يـثيـر ا
إلبا تـكهـنات بأنه قـد يتولى دور
جــيـمـس بـونــد عـنــدمــا يـتــنـحى
دانـيـال كريغ جـانـبـا حـيث نـشر
تغريد غـامضة على مـوقع تويتر
أثـــارت ضــجـــة حـــول كــونه أول
بـونـد أسـود. ونـشـر جنم بـرامج
مـثل (ذا واير) و (لـوثـر) تـغـريدة

عــلى مــوقع تــويــتـر أمـس األحـد
صــورة فـنـيــة الـتـقــطـهـا لــنـفـسه
حتت عــــنـــــوان (إســــمـي إلــــبــــا
إدريس إلـــــبــــا) مـــــرددا شــــعــــار
اجلاسوس الـشهيـر. وأثار منتج
األفالم األمـيركي أنـطـوان فـوكوا
تـــكــهــنــات طـــويــلــة األمــد حــول
حصول إلبا على الدور األسبوع
ـاضي عــنـدمـا قـال لــصـحـيـفـة ا

ديلي ستار البريطانية إن باربرا
بـروكــولي رئـيــسـة أفـالم بـونـد
قـــالت (لـــقــد حـــان الــوقـت) لــكي
ـــثل غــيـــر أبــيض دور يـــلــعب 
الـــعــــمـــيل 007. ولـــكـن قـــبل أن
ــعـجـبــ نـشـر يـزداد حــمـاس ا
إلـبــا تـغــريـدة أخـرى بــعـد بـضع
ســــاعـــات تـــقـــول: ال تـــصـــدقـــوا

الضجة.


