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أوالً  أرى انّ العقوبات االقتصـادية ضد أية دولة ستؤذي
عوّل على حدوثه الشعوب اكثر من االنظمة  وان الشرخ ا
لن يصل الى نقـطة االنقالب السـياسي بسـنوات قلـيلة وقد

ال يحدث ذلك مطلقاً .
كـمـا انّ الـعـقـوبـات ال تـغـيّـر حـكـماً مـهـمـا كـانـت شـديدة 
والـدلـيل اســتـمـرار نــظـام كـوبـا  وبــعـده الـنــظـام الـعـراقي
الــســابـق احملــاصــر دولـــيــاً والــذي لـــوال حــرب االحــتالل

ا سقط . باشرة  ا
ـتحدة يبـرز سؤال الـيوم  هـو الى متى تـستـمر الـواليات ا
في منح العراق اعفاءات من الـشمول بالعقـوبات االمريكية
التي تـفـرضهـا عـلى ايران ?. هـذا الـسؤال التـزال اجـاباته
تـخــضع لــلـمــتــداول من تــصـريــحـات الــتــضـامن الــنــيـابي

نطلقة من بغداد باجتاه طهران . والسياسي ا
كن أن يـكون حاله قـلقـاً وظرفـياً  ففي البلـد  أي بلـد ال 
هذه احلالـة سيتـأثر االقـتصاد الـعراقي بـأية هزة ايـرانية 
ومن ثمّ فإنّ العـقوبات االمريـكية تـشماللعـراق كما ايران 

بصورة غير مباشرة .
وفي الـــوقـت ذاته  يـــعـــاني االقـــتــــصـــاد الـــعـــراقي بـــرغم
ــروج له هــذه االيــام  من ــســتــقــبـل الــنــفــطي الــواعـــد ا ا
وارد اخـتنـاقـات كـبـيـرة واعـتـمـاده عـلى جـانب واحـد في ا
ـصـادر وجـلب االسـتـثمـارات يـدور في حـلـقة وانّ تنـويع ا
مـفـرغـة مــنـذ سـتـة عــشـر عـامـاً  لــذلك ال يـسـتــطـيع اعـانـة

نظور. دى ا اقتصادات أخرى على ا
والتوجـد دالئل عـلى تـغيـيـر حـقيـقي في قـضـيـة االستـثـمار
االجـنـبي أيـضـاً حـتى اآلن  وهـذا يـدلّ عـلى انّ مـعـلـومات
دول العـالم عن الـعـراق ومسـتـقـبله التـقـودهـا الى االسراع
في خـطــوات كـبـرى  أمــام حـالــة الـقـلق الــتي ال تـظــهـرهـا
اجملـامالت الـدبـلـومـاسـيـة والـزيـارات  لـكـنّـهـا راسـخـة في
قنـاعـات الـدوائـر الـتي تصـنع الـقـرار االقـتـصـادي في تلك
ـسـتقـبلي الدول  فـهي تمـتـلك معـلـومات عن أفق الـعراق ا

ّا يوجد عند اجلالس في السلطة العراقية. أكثر 
ـنـظــورة بـعـيـون ســيـاسـيـة ـوقف لـيس بــهـذه الـسـهــولـة ا ا

مصابة بأكثر من مرض في الرؤية.

ودسـمة لـلـطبـقة ـغـربيـة هـدية مـعـتبـرة قدمت احلـكـومة ا
ي الذي الشغيـلة على بعـد أيام من احتفـاالت العيد األ
يـصـادف فـاحت آيــار (مـايـو) واســتـقـبـال شــهـر رمـضـان

بارك. ا
وهذه تعتـبر أول هدية تقـدم من طرف حكومـة سعد الدين
ـا انتـظرها العـثمانـي ولو أنهـا تعـتبـر حقـا مشـروعا لـطا
ـاديـة ـغـاربـة بـفـارغ الــصـبـر لـتـفك بـعـض مـشـاكـلـهم ا ا
ـتراكمـة عبر قروض األسرية لتـسديد كـمبيـاالت ديونهم ا

بنكية.
كن أن نـسـمي الـزيادة في األجـور الـعامـة (هـدية) وهل 

وخصوصا أنه لم تستقبل بأي حماس?
ـا وهل فـعـال كـانت نــقــابـة الــكـونــفـدرالــيــة عـلى صــواب 
امتـنعت الـتوقـيع على اتـفاق احلـوار االجتمـاعي اجلواب
ــوضــوع ســيــكــون عــنــد دهــاقــنــة الــصــائب عــلى هـــذا ا
النقابات الذين يعـرفون اخلبايا واخلفـايا كيف يتم فيها
مثل كذا اتـفاق في دقائـقه األخيـرة من غير الـضرب على

الطاولة.
فالـهديـة التي مـنحـتهـا احلكـومة لـيس فيـها الـعسل كـما
نظن أي العسل الذي سـنستقبل به شـهر رمضان بقدر
ما أن الـزيـادة في األجـور هي مدهـونـة بـاألسف واحلدر
ألنــهـــا ســوف لن حتل كـل مــشـــاكل الــتـــفــاوت الــطـــبــقي

واالجتماعي بل ستزيد منه مشاكل أخرى.
ويـبـقى األمل مـتـواصال كـالـسـراب في انـتـظـار احلـكـومـة
قبلة التي ستحمل بدورها مشاكل احلوار االجتماعي ا
ادية. وأحالم وآمال الطبقة الشغيلـة لتحس أوضاعها ا
وفي هذا االطـار كـانت الطـبـقة الـشـغيـلـة تنـتـظر الـزيادة
الـعــامـة في األجـور لــتـلــبي جـمــيع آمـالــهـا بـعــد الـزيـادة
ـدة ثـمانـي سـنـوات وصارت الـصـاروخـيـة في األسـعـار 
احلـيــاة لــديـهم مـع الـغالء ضــرب من الــتــحـدي من أجل
ـوازاة مع ذلك كـانت االسـتـمرار فـي العـيـش بكـرامـة. بـا
الطبقة الـشغيلة قد اكـتوت باقتطـاعات احلكومة من أجل
إصالح صندوق التقاعد حيث جلأت في عهد ابن كيران
ــا وجــدت إلى تــرقــيع هــذا االصـالح في وقت مــتــأخــر 
صـنـدوق الــتـقـاعــد أنه كـان مـثــقـوبـا ومــهـددا بـاالفالس
ــنــخــرطــ بــإضــافـة فــقــامت بــإصالحه  عــلى أكــتــاف ا
اقـتــطــاعـات عــلى مــراحل.  وعــود عــلى بـدء وبــعــد أخـذ
وجـدب وضـرب عــلى الـطـاولــة لـسـنـوات عــجـاف وقـعت
ــنـصــرم حــكــومـة ســعــد الـدين رسـمــيــا يــوم اخلـمــيس ا
العـثـمـاني عـلى اتفـاق احلـوار االجـتـماعي بـ احلـكـومة
ــغـرب وكل من نـقـابـة االحتـاد ـقـاوالت ا واالحتـاد الـعـام 
ــغـرب ـغــربي لــلــشــغل واالحتـاد الــعــام لــلـشــغــالـ بــا ا
ــغـرب. هـل هـذا يــعـني أن واالحتـاد الــوطـنـي لـلــشـغـل بـا
الـزيادة الـتي أعـلـنت عـنـهـا احلـكـومـة سـتـدخل الـسـعادة
والسـرور إلى قـلوب الـطـبـقة الـشـغيـلـة هذه الـزيـادة التي
حددت ما ب  40و  50دوالر  التي ستـصرف على ثالث
دفـعـات مـابـ سـنوات  2019و   2021 مع زيـادة تـقـارب
 10دوالرات عن كل طـــفل من األطـــفـــال الــثـالثــة األوائل.
لكن هذه الزيادة في األجور لم تكن احلـكومة فيها عادلة
عـاشات ـتـقاعـدين الـذين يشـتـكون مـن ا حيث اسـتـثنت ا
عـيشة.  وفي هذا تجمـدة التي لم تعد تـساير تـكاليف ا ا
واطن ومعلوم أن السياق هل ستتصالح احلكومة مع ا
كل زيـادة في األجـور تعـقـبـهـا زيـادة زيـادات مـتـوالـية في

واد الغذائية واحملروقات وفي وسائل النقل. ا
كمـا أن الـزيـادة الـتي أعلـنت عـنـهـا احلكـومـة في الـقـطاع
اخلـــاص تــــأتي حتـت ظالل أوضـــاع مــــزريـــة مــــا تـــزال
البـاطرونـا تسـتـنزف عـرقهم وتـعامـلـهم بقـسوة من خالل
وسمي الطرد التعسفي والعمل ا
ـدة وعـدم عـبـر عـقـود مـحـدودة ا
الـــــتــــصـــــريـح بــــأجـــــورهـم لــــدى
الــصــنـــدوق الــوطــني لـــلــضــمــان

االجتماعي.
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{ لــــنـــدن  –وكــــاالت - يـــذهب
الـرأي الـسائـد مـنـذ وقت طويل
إلى أن الـشــخــيـر أثــنـاء الــنـوم
مـشكـلـة تتـعلق بـالـرجال بـشكل
عام.. لكن دراسة جديدة كشفت
ـــكن أن أن الـــنـــســـاء أيـــضـــا 
شـكـلـة وبـنفس يـعـانـ نـفس ا
الشدة.وال تـعترف الـنساء عادة
بـــــأنـــــهـن يـــــصـــــدرن أصــــوات
الــشـخــيــر خالل الــنــوم وحـتى
عــنـــدمـــا يـــفــعـــلن ذلـك فــإنـــهن
يـصــمـمن عـلى أن شـخـيـرهن ال
يكون مرتفـعا مثل الرجال وهو

ما تب عدم صحته. 
وكــشـفـت دراســة مـنــشــورة في
دوريـة طب الـنـوم الـسـريري أن
بــاحـثــ درســوا حــاالت نــحـو
 2000مــــريض فـي مـــخــــتــــبـــر
مـتـخـصص في دراسـات الـنـوم
ئة خلصـوا إلى أن نحو  40با
من الـنـسـاء الالتي قـلن إنهن ال
يعان مشكلة الشخير يصدرن
حقاً هـذه األصوات أثنـاء النوم
بـــــشـــــكل كـــــثـــــيف أو شـــــديــــد
الكثافة.وقد يـكون الشخير أحد
أعـراض انـقـطـاع الـنـفس أثـنـاء
الـنـوم وهـو مـا يـزيـد من فـرص
تــعـرض الــشــخص لـتــداعــيـات
خطيـرة مثل ارتفـاع ضغط الدم

وأمراض القلب واجللطة. 
وقــــــال رئـــــيـس قــــــسم الــــــطب

ـــركــز الـــطــبي الـــبــاطـــني في ا
الـــتــــابع جلـــامــــعـــة ســـوروكـــا
رود مـيـمـون والذي الـدكـتـور 
شـــارك في وضـع الــدراســـة في
البيان (اكتشفنا أنه على الرغم
مـن عــدم وجــود فـــرق في شــدة
الــشـخــيــر بــ اجلـنــســ فـإن
ـلن إلى عدم اإلفصاح النساء 
عـن حــقــيــقــة مــعـــانــاتــهن تــلك
شـكلة ويقـللن من تـقدير مدى ا

ارتفاع صوت شخيرهن).
وشـــــمــــــلت الــــــدراســـــة 1913
مــــــريـــــضــــــا وهم  675امـــــرأة
و 1238رجال وبــــلغ مــــتـــوسط
أعــمــار اجملـــمــوعــة  49عــامــا.
ـرضى وطــلب الـبـاحــثـون من ا
اإلجــــابــــة عــــلـى أســــئــــلــــة في
اســتـبــيـان عن شــدة الــشـخــيـر
ــــرضى و لــــديــــهـم ثم نــــام ا
ــقــيـاس تــســجـيـل الـشــخــيـر 
صــوت رقــمي. وصـــنــفت شــدة
الــشـخــيـر عـلـى أنـهــا بـســيـطـة
عــــنـــدمـــا كــــانت بـــ  40و45
ديـسـيــبال ومـتـوســطـة بـ 45
و 55ديسيـبال وشديدة ب 55
و 60ديــســيـبـال وشــديــدة جـدا
عــنــدمـا ســجـلت  60ديــســيـبال
على األقل.وعند حتليل الصوت
تــبـــ أنه ال فــارق فـي ارتــفــاع
صــوت الـشــخـيــر بــ الـنــسـاء

والرجال.
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ــقــبل لـكن نــيـويــورك الـشــهـر ا
فريق العمل استبعدوا مادسن
مـن دون انـــــتــــــظـــــار نــــــتـــــائج
القضية.وبـالشق القانوني فمن
احملــــتـــمـل أن يـــواجـه مـــادسن
الــبـــالغ مـن الــعـــمــر  61عـــامــاً
عـقــوبـة الـسـجن إذا أدين بـعـد
أن حــطم ســـيــارة في مــالــيــبــو

اضي. الشهر ا

Chronicle مـادسن من فــيـلم
Of A Serial Killer وذلـك
بـســبب اتـهـامه بـالـقـيـادة حتت
تــأثـــيـــر الــكـــحـــول. وبـــحــسب
صحيفة ديلي ميل فإنه كان من
ـقـرر أن يحـصـد مـادسن أجراً ا
قـدره  100ألـف دوالر تــقــريــبـاً
جراء جتسيده الدور في الفيلم
الــذي كـان سـيـتـم تـصـويـره في
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جنحت اليابان اخلميس بتشكيل
أول حفرة من صنع اإلنسان على
سطح كويكب في خطوة تاريخية
ذات أهميـة علميـة واستراتـيجية
عـالــيـة.  وذكـرت وكــالـة (كـيـودو)
اليـابانـية إن مـسبـار  هايـابوسا
2 الياباني الفـضائي أطلق قذيفة
نـحـاسـيـة عـلى كـويـكب (ريـوغـو)
بوزن كـيلـوغرامـ تطـير بـسرعة
مترين في الـثانية مـا أدى لظهور
حــفــرة صــنــاعــيــة عــلى ســطــحه
وتـغــيـيــر تـضــاريـسه. والــكـوكب
ـريخ واألرض يبـعد الواقع بـ ا
حوالي  340ملـيون كـيلومـتر عن
األرض ويــبــلغ قــطـره  900مــتـر.
ــــســــبــــار إلـى طـــرف وانــــتــــقل ا
معاكس لـلكـويكب لـلحيـلولة دون
إصــابـــته بــشـــظــايـــا نــاجتــة عن
االنـفــجـار. وتــأتي هـذه اخلــطـوة
ــسـبــار الـتي كــجـزء من مــهـمــة ا
تـــهـــدف إلى اســـتـــكـــشـــاف أصل
احلياة وتـطور الـنظام الـشمسي
هام التي في واحدة من أصعب ا

هــذا لــيس مالئــمـاً.  عــلى األقل
يـجب أن جنـتـهـد ونـقـدم كل مـا
لــديــنــا لــلــفــريـق واجلــمــاهــيـر
والـنـادي وألنفـسـنـا كان طـريـقاً
صـــعــبــاً لـــنــصل إلـى مــا نــحن
عـليـه. من اخمليـب أن نصل إلى
ذلك ونــفـــشل في تـــقــد األداء
ذاته مــثـلـمــا فـعـلــنـا في يــنـايـر
(كـــانـــون الـــثــانـي)). وأضــاف:
(نـعـلم مـا هي مــشـاكـلـنـا. إنـهـا
الـعـقـلـيــة والـرغـبـة في الـركض
مـن أجل الــــفــــريق.  فــــلـــنــــنس
ـــربع الـــذهـــبي فال الـــدوري وا
يـجب عـلـيـنـا خـسـارة مـثل هذه
بـاراة. األمر بسـيط جلمـاهير ا
مــانــشــســتـر يــونــايــتــد.  نـحن
(الالعــبـون) ال نــتــحـدث ســويـا

لكن يجب أن نقف معا). 
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شـــكك مــــهـــاجم مـــانـــشـــســـتـــر
يـونـايــتـد مـاركــوس راشـفـورد
في مــــدى اجـــتــــهــــاد الـــفــــريق
وعـقـلـيـته بـعـدمـا قـدم تـقـيـيـما
صريحاً بشـأن سقوط فريقه -0
 2أمــام مـــانـــشــســـتـــر ســـيــتي
بــــاســـتـــاد أولــــد تـــرافـــورد في
ـمتاز لكرة الدوري اإلجنليزي ا
القدم األربعاء.  وبدت انتفاضة
يــونــايــتــد بـعــدمــا تــولى أولي
ــسـؤولــيـة جــونـار ســولـشــار ا
عقب إقالـة جوزيه موريـنيو في
ديـسـمـبـر (كـانـون األول) ذكـرى
نـال وخسر الفريق في بعيدة ا
سـبع مـن آخـر تــسع مــبــاريـات
ـسـابـقـات من بـيـنـها بـجـمـيع ا
ثالث مــرات بـدون تــسـجـيل أي
هــــدف.  وقــــال راشـــفــــورد: (لم
نلـعب مثل مـانشسـتر يونـايتد.
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كــويــكب (ريــوغــو)  في يــونــيـو/
المـسة ـاضي وقـام  حـزيـران ا
الــكــويــكـب في فــبــرايــر/ شــبــاط
اضي جلمع عينات من سطحه ا
حـــيث اكـــتـــشـف مـــعـــادن رطـــبــة
سـاعدة الـعـلمـاء على ستـسـهم 
حتديد ما إذا كانت الكويكبات قد
ــاء إلى األرض كـمـا هـو حـمـلت ا

مفترض.

الـيـابـانـيـ من جـمع عـيـنـات من
تربة الـكويكب). كـويكب (ريوغو)
يـــحـــمـل في جـــوفه اســـرار والدة
اجملــمـــوعــة الــشــمـــســيــة ووصل
مسبار (هايابوسا  2  الذي أطلق
إلى الفضـاء في ديسمـبر/ كانون
األول  2014مـن مــــــــــــــــركــــــــــــــــز
(تــيـنــيـغــاشـيــمــا) الـفــضـائي في
جنـوب غرب الـيـابان إلى مـحيط

ــسـبـار أن يــنـفـذهـا. يـفــتـرض بـا
وقـال يـويـتـشي تـسـودا األسـتـاذ
ـســاعـد فـي وكـالــة اسـتــكـشـاف ا
الفضـاء اليابانـية (جاكـسا): (لقد
تغيرت تضاريس الكويكب بشكل
ـصـدر نـفـسه. واضح) بـحـسب ا
وأضاف أن (قـصف الـكـويكب من
سبـار في مداره أدى إلى ظهور ا
حفـرة صناعـية سـتمـكن اخلبراء

التـجـارة االحتاديـة) مع مـنصـتـنا
.( ستخدم ارسات بيانات ا و
وبـــدأ الـــتــحـــقـــيق االحتـــادي في
أعــقــاب فـــضــيــحــة (كـــامــبــريــدج
أنـالــيـتــيـكـا) الــتي انـطــوت عـلى
انـــــتــــهــــاكـــــات خلــــصـــــوصــــيــــة

. ستخدم ا
وتـشيـر تـقـديـرات الـشـركة إلى أن
حــجم اخلـــســائــر الــنـــاجــمــة عن
انـتهـاكـات اخلـصـوصـيـة تـتراوح
ب ثالثة وخمسة مليارات دوالر.
وذكر البـيان: (ال يـزال األمر بدون
ـكن أن تـكون هـناك تسـوية وال 
ضمـانـة فـيمـا يـتعـلق بـتـوقيت أو

شروط أي نتيجة نهائية).
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تسـتعد شـركة (فـيسـبوك) لـغرامة
مـحـتـمــلـة بـنـحــو ثالثـة مـلـيـارات
دوالر مـن جــــــانب احلــــــكــــــومــــــة
األمريكيـة بعد أن هزتـها فضائح
على خـلـفـية إخـفـاقـها في حـمـاية

. ستخدم خصوصية ا
ـنـتـظرة في وانعـكـست الـغـرامة ا
بـيـان أربـاح الـشـركـة لـلـربع األول
من عام  2019والذي صـدر أمس
األربعاء. وذكـر البـيان: (في الربع
األول من عام  2019قدّرنـا بـشكل
معقول خـسارة محـتملة وسـجلنا
تـراكـمـا بـقـيـمـة  3مـلـيارات دوالر
عـــلى صـــلـــة بــتـــحـــقـــيق (جلـــنــة

والـتي أطـلق علـيـها اخلُـبراء بـفـصيـلة
(الـدم الذهبي) تُعد قيّـمة للغاية وذلك
بـاعتبارهـا فصيلة دم شـامل يستطيع
صــاحــبـهــا الــتـبــرُع ألي شــخص لـديه
أنــواع دم نـــادرة داخل نــظــام الــعــامل
الــــرايـــزيــــسي.  مــــا يـــعــــني أن قـــدرة
الـشـخص احلامل لـهذه الـفصـيلـة على
إنـقــاذ حـيـاة اآلخـرين هـائـلـة لـلـغـايـة
عـنـدما يـتـعـلّق األمر بـنـقل الدم.  فـيـما
أعــلـنت كــلـيـة الــطب بـجــامـعــة تـشـوال
لــوجنــكــورن في تــايالنــد عن حتــقــيق
نــتــائج إيـجــابــيـة مـن وراء اسـتــخـدام
(اخلـاليـا الـقـاتــلـة) وهي أنـواع نـادرة
مـن خاليـا / كـريـات / الـدم الـبـيـضـاء

في مكافحة سرطان الدم احلاد.
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لــفت الـعــلـمــاء مـؤخــرا الى ان من بـ
الــعــديــد من فــصــائـل الــدم الــشــائــعـة
والـنـادرة التي يـحـملـهـا النـاس هـناك
فـــصــيـــلــة واحـــدة تـــعــد األنـــدر عــلى
اإلطـالق وهناك نحو  43شـخصاً فقط
في الـعـالم بأسـره يـحمـلـونهـا وتدعى
 Rh nullوتـمـتاز بـعـدم وجود الـعامل
الـرايـزيسي فـيـها وهـو الـعامل األكـثر
عظم البشر. انتشاراً ب فصائل الدم 
ومـن ب الـ  43شــــــخــــــصــــــاً الــــــذين
يـحـملـون هذه الـفصـيـلة الـنادرة وفـقاً
لـ(ديـلي مـيل) هـنـاك تـسـعـة أشـخاص

 . تبرع النشط حالياً منهم من ا
وإلـى جانب كوْن هـؤالء األشخاص من
Rh Null ـمـيّـزين فـإن فصـيـلـة الدم ا
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صرية روبي شاركت الفنانة ا
ثيرة للجدل دائما  متابعيها ا
وقع عبر صفحتها الشخصية 
(إنستغرام) بصورة لها برفقة
بطل العالم هافثور يوليوس
.( بيورنسون أو (ذا ماون
وجرى التقاط الصورة لها من
كواليس تصوير فيلم (حملة
فرعون) والذي تشارك في
بطولته وتظهر الصورة الفرق
الكبير بينهما في الطول وحجم
العضالت حتى أنها تبدو إلى
جانبه كاألقزام.
وتقدم روبي خالل الفيلم بعض
هارة عالية مشاهد األكشن 
وهو ما يعد دورا جديدا عليها.
فيلم (حملة فرعون) تدور أحداثه
في إطار تشويقي حول الشاب
(يحيى) الشهير بفرعون والذي
يدير أكبر شبكة اغتياالت منظمة
في مصر ويضطر إلى التوجه
إلى سوريا لتحرير حبيبته.
يذكر أن روبي قد تعاقدت
مؤخرا على بطولة فيلم (بطل
نتج جمال العدل عادي) مع ا
وذلك للوقوف أمام محمد
رمضان في البطولة النسائية
والذي سيبدأ تصويرها خالل
قبلة. الفترة القليلة ا
ويأتي تعاقد الفنانه روبي على
بطولة الفيلم ليكون العمل الثاني
الذي يجمعها برمضان في
السينما بعد فيلم (الكنز) حيث
سيقوم بإخراج العمل ماندو
العدل وإنتاج جمال العدل في
عودته األولي للسينما بعد توقفه
اضية. خالل السنوات ا

لكن أوريوردان حلت محله بعد
عــام وأصـبــحت الـفــرقـة أفـضل
فـرق الـروك األيـرلـنـديـة مـبـيـعـا
بـعـد يو 2 وبـاعت أكـثر من 40
مــلــيـــون أســطــوانــة. وأعــلــنت
الــفـــرقـــة من قــبـل نــيـــتـــهــا في

االنفصال بعد إطالق األلبوم.
الى ذلك  وفـي خـطـوة مـفـاجـئـة
ـمثل األمريكي مايكل استبعد ا

جـدوى... مـن مـحــاولــة تـدمــيـر
إرث الــفـــرقــة).وتـــابع (كــان من
الــــواضح أن دولـــوريس أرادت
إجنـاز هـذا األلـبـوم ألنه عـنـدمـا
تـسـمع األلبـوم تـسـمع األغاني
ومدى قـوتهـا.. كانت مـتحـمسة

جدا جدا للتسجيل).
وتـشـكلت فـرقـة (ذا كـرانبـيـريز)
ـغن رئـيـسي آخـر عام  1989

2017 خـالل جــــــــولــــــــة عــــــــام 
وبحلـول شتاء ذلك الـعام قامت
أوريــوردان وعـــازف اجلــيـــتــار
نــــيــــــل هــــوجــــان بــــكــــتــــابـــة

وتسجيل  11أغنية.
وقال هوجان في مقابلة (عندما
أدركــنـا مـدى قــوة األغـاني كـان
هــذا هـو الـعـامـل احلـاسم حـقـا
فـي الـــقــــرار... لم يــــكن هــــنـــاك

ثـامن ألبـوم للـفـرقة الـتي عرفت
طــريــقــهــا لـلــشــهــرة في بــدايـة
تسعينيات بأغان مثل (زومبي)
و (لـــــيــــنـــــجــــر) ويـــــضم آخــــر
تــســجــيـالت ألوريــوردان الــتي
غــرقت في حـوض االســتـحـمـام
في فــنــدق بــلــنــدن في  كــانــون
الــثــاني  2018بــســبب تــســمم
كحـولي.وبدأ العـمل في األلبوم

{ لـندن- وكـاالت - تـودع فـرقة
الـــــــروك األيــــــرلـــــــنـــــــديــــــة (ذا
كرانبيريز) جمهورها بألبومها
األخــيــر الـــذي صــدر اجلــمــعــة
ـــثـــابـــة تــكـــر مـــؤثــر وهــو 
لـلـمغـنـية الـرئـيسـية فـي الفـرقة
دولــــوريـس أوريــــوردان الـــــتي
ـاضي. وألـبـوم تـوفـيت الـعـام ا
إن ذا إنــد هــو (فـي الــنـــهــايــة)


