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أول صــــــــــــورة لــــهــــاتـــفــــهـــا
ــنـتــظـر اجلــديــد (بـيــكـسل4) ا
طرحـه في األسواق بـعد أشـهر

 …—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

صـري محـمد تـعرض الـفنـان ا
هنـيدي النـتقـادات حادة خالل
ـــاضــيـــة بــســبب الـــســاعــات ا
تعـليـقه على إحـدى التـغريدات
واتهمه الـبعض بالـسخرية من

رأة. ا
وكان محمد هنيدي قد رد على
ي جاس تغريدة للمغني العا
بـيـبـر والـتي أعـلن من خـاللـها
دعـــوتـه لــلـــفـــنـــان تـــوم كــروز
خلــوض حتـدٍ في حـلــبـة قـتـال
ضـمن سـبـاق مـنــظّـمـة الـفـنـون
القتاليّة اخملـتلطة قائال: (أريد
أنْ أحتـدّى تـوم كـروز في قـتـال
في حـلـبـة وإذا لم تـوافق عـلى
هــذا الــتّـــحــدّي يــا تــوم فــأنت
خائف من يريد أنْ يراهن على

هذا القتال?). محمد
 هــنــيـــدي رد عــلى هــذا األمــر
كاتبًا: (منـظمة الفنـون القتالية
اخملـتـلطـة ال تـسـمح بقـتـال ب
رجل وامـــرأة آسف). وهــو مــا
اعـتبـره البـعض إهانـة للـمرأة.
وبـعد االنـتـقادات الـتي تـعرض
لـها مـحمـد هنـيدي قـام بحذف
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قـلـيــلـة. ونـشــرت (غـوغل) عـلى
حــســابــهــا في تــويــتــر صـورة
خــلــفــيــة لــهـاتـف (بــيـكــسل 4)

الـرد وغــرد قــائال: (حلــبــايـبي
الـلي زعـلوا بـسـبب رد جـاس
بيـبرر أكـيد عـمرنا مـا هنـسخر
من الـــنـــــــســـاء كـــلـــكـــوا فــوق

رأسنا).
مـن نـــاحـــيـــة أخـــرى يـــعــرض 
لـلـفـنـان مـحـمـد هـنـيـدي حـالـيًا
مـسـرحـيـة 3 أيـام في الـسـاحل
علـى مسـرح (موفـينـبيك) في 6
أكـتوبـر ويشـارك في بطـولتـها
كل من بــيــومي فــؤاد وأحــمــد
فـتــحي ومــحــمـد ثــروت ونـدا
مــــوسـى ومــــهـــــا أبــــوعــــوف
ومــحــمــد مــحــمــود وســامــيــة
الــــطــــرابــــلــــسي ومـن إخـــراج

مجدي الهواري. 
كما يسـتعد لبطـولة فيلم جديد
يـــحـــمـل اسم (كـــيـــنج ســـايـــز)
والــــذي يـــــؤدي مـن خالله دور
عـقـلـة اإلصـبع وهـو من تـألـيف
عـــمــــر طـــاهـــر وإخـــراج إسالم
خـــيــــري ومن إنــــتـــاج ولــــيـــد
صـبـري الـذي سـبق أن تـعاون
مع هــــنــــيــــدي في مــــســــلــــسل
الـــكــارتــون (ســوبـــر هــنــيــدى)

وفيلم (يوم ما لوش الزمة).

ا أن وعـلقت عـلـيهـا بـالقـول (
هنـاك بعض االهتـمام بـالهاتف
اجلـــــديـــــد هـــــذه أول صـــــورة

  UFzUA « dÐ«œ lDI  b¹bł w – nðU¼ sŽ nAJð qſuſ
WNł«u*« XO uð —U² ¹ sÓ

øZOK)« w

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

بــسـبب الـكـذبـات الـكـبـرى الــشـهـيـرة الـتي شـنّـوا بـهـا
احلــرب عـلى الـعــراق الـعـام 2003 بــاتت مـصــداقـيـة
تـحدة مـهدّدة حـتى اللـحظـة  حتى لو رأى الـواليات ا
العالم كلّه احلرس الثوري االيـراني وهو ينفذ الهجوم
عـلى نـاقلـتي الـنفط في خـلـيج عُمـان  بـالرغم من  كل
الـتطـمـينـات الدولـيـة في انّه ال توجـد حرب ضـد ايران
مـطـلـقـاً  حتـى لو جـرى ضـرب الـنـاقـلـة الـبـحـرية رقم

ست وليس الناقلة السادسة .
ايـران التخـشى الـضـربات الـعـسـكريـة مـثل خـشيـتـها
تصـعـيـد احلـرب االقتـصـاديـة التـي بدأت تـؤتي أكـلـها
في بلد ال يحتمل مزيداً من انهيار العملة والعقوبات .
ذلك انّ احلـــرب لـــو حـــصــلـت  لن تـــكـــون اكــثـــر من
دى  البدّ أن تكون ايران ضربات صاروخية بـعيدة ا
قــد حتــسـبت لــهــا وحــصـنت مــواقــعـهــا واســلـحــتــهـا
االســتـراتـيـجــيـة مـنــذ زمن بـعـيـد حــ بـدأ الـكالم عن

حرب وشيكة .
إذا صــحّت االثــبـاتــات في انّ ايــران وراء الـهــجــمـات
الــبـحــريــة  فـســتــكـون طــهــران قـد اخــتــارت أصـعب
ــتــحـدة الــتـوقــيــتـات عــلى خــصــومـهــا في الــواليـات ا
واخلـليـج  لسـحبـهم الى مواجـهة غـير مـستـعدين لـها
فـي ظل وضع دولي قــلق في الـشــرق االوسط بــسـبب
تـعـثـر مـؤتـمرات وتـفـاهـمـات صـفـقـة الـقـرن من جـهة 
وبـسبب امـكاناتـها في تـصعـيد نـوعي صاروخي ضد
صالح احليوية في السعودية عبر حلفائها احلوثي ا
في اليـمن من جهـة أخرى . كمـا تلوّح ايـران بإمكـانية
اسـتهـداف دول خـلـيجـيـة جـديـدة تمـتـد عـلى الـساحل
قـابل لهـا  السـيمـا انّ الهـجمـات الـبحـرية الـسابـقة ا
وقـعت قــرب الـسـاحل االمــاراتي والـسـاحل الــعُـمـاني

. أيضاً
ــا هــنــاك من اليــريـد الــعــالم يــنـتــظــر أدلــة قــويـة  ر
ـتــلـكـهــا  إذا لم تـخـدم ابـرازهــا اآلن حـتى لــو كـان 
تــوقـيــتــاته في الــدخــول في حــرب او لــنــقل مــواجــهـة
ـنــطـقــة الـتي يــحـبـس ذكـرهـا عـســكـريــة جـديــدة في ا
ـائـة من ــعـتــمـد في اربــعـ بــا االنــفـاس في الــعـالم ا
امدادات الطاقة فيه على ما يأتي عبر مضيق هرمز .
برغم ذلك  فإنّ تصريح الرئيس االمريكي ترامب في
ـضيـق لن يتم غـلـقه لفـتـرة طويـلـة يشـير الى أنّ هذا ا

حدث مهم مرتقب في األفق .
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{ غــــــزنـــــــة - وكــــــاالت - قــــــال
مــــســــؤولــــون مـــــحــــلــــيــــون في
ـا افــغــانــســتــان (إن بــرجــا قــد
يـــعـــود تــاريـــخه إلـى ألــفـي عــام
انـهار مـنـذ أيـام في مديـنـة غـزنة
ـا أثـار األفـغـانـيـة الـتـاريـخـيـة 
مـخـاوف بـشـأن الـتـراث الـثقـافي
لـــلــبالد وقـــدرة احلــكــومـــة عــلى

حمايته).
ـعروفة وكانت الـقلـعة العـتيـقة ا
بــاسم قــلـعــة غــزنــ تـتــألف في
األصل من 36 برجـا ولكن انـهار
 برجـا في الـسنـوات األخـيرة14
بـســبب عـقـود احلــرب واألمـطـار
الــغــزيــرة واإلهــمــال. والــقــلــعــة
ـــــواقع واحـــــدة مـن عــــشـــــرات ا
التـاريخيـة الفـريدة الـتي حتتاج
إلـى حـــــمـــــايــــــة عـــــاجــــــلـــــة في
ـركـز الـبوذي أفـغـانـسـتـان من ا
الــســابق عــلى عــهــد اإلسالم في
وادي بــامــيـان إلى مــئــذنــة جـام
نـطقة نـائيـة في إقليم الواقعـة 
غـور والـتي تعـود لـلـقـرن الـثاني
عـشــر.واضـافـوا فـي تـصـريح(إن
الـبـرج انـهــار في أعـقـاب هـطـول
أمطـار غـزيرة). ويُـظـهر تـسـجيل
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تـعــرت نـحـو  1.8ألف امـرأة في
إيــرلـنــدا لـلــمـشــاركـة في ســبـاق
Strip and Dip للـسـبـاحة في
البحـر. و نقلت »روسيـا اليوم«
عن صــــحـــيــــفـــة »ديـــلـي مـــيل«

وغـزنـة مـركــز اسـتـراتـيـجي يـقع
على الطـريق السريع بـ كابول
وجــنـوب أفــغــانـســتــان  وتـضم
مـجـمـوعـة من األعـمـال الـثـقـافـية
واألثرية بـعضهـا يعود لـفترة ما

قبل اإلسالم.
ـــنـــظـــمـــة اإلسالمـــيـــة وكــــانت ا
لـلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافـة
(إيـسـيـسـكـو) قـد أعـلـنت رسـمـيا
إقـــلــــيم غـــزنـــة وإرثه الـــثـــقـــافي
عــاصـــمــة آســيـــويــة لـــلــثـــقــافــة

اإلسالمية في عام 2013.

فـــيـــديـــو قــصـــيـــر عــلـى وســائل
التواصل االجتماعي البرج وهو
يـنـهـار لـكن سـكـانـا يـقـولـون (إن
اإلهـــــمـــــال ســـــاهم أيـــــضـــــا في
انــهـــيــاره).وقــال مــحــبــوب الــله
رحــمـاني الــقـائم بــأعـمــال مـديـر
هــــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــة واإلعالم في
غـــزنـــة(إن األمــــطـــار الــــغـــزيـــرة
والقتال ساهما في انهيار البرج
)وأضــاف(أن احلــكــومــة تــعــكف
على وضع وتنـفيذ خطـة حلماية

وقع من الدمار الكامل). ا

الـبـريـطانـيـة أن الـنـسـاء تـعرين
بهدف تسجيل رقم قياسي جديد
للمشـاركة بهذه التـظاهرة بهدف
جــمع األمـوال لــصـالح جــمـعــيـة
خيريـة لعالج السـرطان. وانضم
لهـذه التظـاهرة اخلـيرية الـنساء

W½eGÐ ÍdŁ√ ÃdÐ —UON½≈

WO½UG _«

 ÊU e « ≠ ÊbM

ــــشـــمش في تـــكـــمـن فـــائـــدة ا
احـتوائه عـلى نـسبـة عالـية من
الـبــوتـاســيـوم الــعـنــصـر الـذي
يـلــعب دورا مـهـمـا في حتـسـ
صـــــحــــة الـــــقــــلـب واألوعــــيــــة

الدموية.
Bujinfo وبـــــحـــــسـب مـــــوقع
يـنـصح أطـباء الـقـلب واألوعـية
الـــدمـــويـــة كـل من يـــعـــاني من
مـــــشــــكالت فـي الــــقــــلب إدراج
ـــشــمـش في قــائـــمــة نـــظــامه ا
الــغــذائي ألنـه يــحــتــوي عــلى
نــــســـــبـــــة عــــالـــــيــــة جـــــدا من
البـوتاسيـوم الذي يـحافظ على
صحة األوعية الدموية ويحمي

اجلسم من أمراض عديدة.
ويشير األطباء إلى أنه (بفضل
الـــنــســبــة الــعـــالــيــة من أمالح
الـبوتـاسيوم يـصبـح للمـشمش

تأثير عالجي في حال اخلفقان
كـمـا يـؤثـر في عـمـلـيـة الـتـبول
ن يـــعـــاني من وهـــذا مـــفـــيــــد 
ارتــــفـــاع ضــــغط الــــدم وتـــورم
الـقــدمـ بـسـبب مـشـكالت في
عـمل الــكـلى). وفــقـا لـلــخـبـراء
يـحـسن عــنـصـر الـبــوتـاسـيـوم
حالـة األوعيـة الدمـوية ويـنشط
عملية طرد السموم من اجلسم
ا فيهـا الكوليـسترول الزائد.
شمش كما يجب أن نعلم بأن ا
اجملـفف يــحــتـوي عــلى نـســبـة
أعــلى من الـبـوتـاسـيـوم تـعـادل
ـــوجـــودة في 5-6 أضـــعــاف ا
الـــثــمــار الــطـــازجــة.  وتــنــاول
ـشـمش اجملـفف يـسـاعـد على ا
حتــســـ احلــالـــة الـــصــحـــيــة
الــــنــــاجتــــة عن مــــشــــكالت في
الــــدورة الــــدمــــويــــة والــــوهن
الـعـضـلي واضـطـراب نـبـضـات

الـقـلب. وهـنـاك خـاصـيـة أخرى
مهـمة لـلمـشمش هـي احتواؤه
عـلى نـسـبـة عــالـيـة من الـبـيـتـا
. وقــد أثــبــتت نــتـائج كــاروتـ
دراســـات عـــلـــمـــيـــة أن بـــيـــتـــا
ـكـنه بفـعـالـيـة ليس كـاروتـ 
فقط مـنع تطور أمـراض القلب
بل وحـــتى الـــســـرطـــان. عالوة
شمش مفيدا على هذا يعتـبر ا
لكل من يـعاني من خلل الـتوتر
(ديـستـونيـا) ألنه يـحتـوي على
. مركبات الفالفونويد وفيتام
فـيمـايعـد الـبنـجر مـادة غذائـية
رخــيـــصــة ومــتــوفــرة وتــؤثــر
إيـجـابـياً عـلى الـقـلب واألوعـية
الــدمــويــة وأجــهــزة أخــرى في
اجلـسم. يـحـتوي الـبـنـجـر على
نـســبـة عـالــيـة من الــصـوديـوم
والـكالـسـيوم مـا يـنعـكس على
صـحـة األوعـيـة الـدمـويـة التي

تزداد مرونتها وتصبح محمية
نع من التصلب وهذا بدوره 
ارتــفـاع ضـغط الــدم وغـيـر ذلك
من أمــراض الــقـــلب واألوعــيــة

الدموية .
ويــــرى اخلــــبــــراء أن تــــنــــاول
عـصيـر البـنجـر بصـورة دورية
ومـنـتـظـمة يـسـاعـد في تـوسيع
األوعــيـة الـدمــويـة عالوة عـلى
أنـه يــسـاهـم في حتــسـ عــمل

اجلهاز العصبي والهدوء.
ويـنــصح اخملـتــصـون بــتـنـاول
مـيلـلـيلـتـر من عصـير 50-100
الـبـنـجر 3- 4مـرات في الـيوم
لـلــوقـايــة من أمـراض األوعــيـة

الدموية.
كـمـا أنّ تـنـاول عـصيـر الـبـنـجر
يساهم في الـوقاية من أمراض
الـغـدة الـدرقيـة بـفـضل ارتـفاع

نسبة اليود فيه.

 5¹«dA « VKB²  ‰UÒF  wzU Ë ÃöŽ gLA*«

 W¹u b « WOŽË_« lÒÝu¹ d−M³ « dOBŽ

 ÊU e « ≠ „—u¹uO½

بـــدون ســـابـق إنـــذار كـــشـــفت
شــركـة (غـــــــــوغل) األمـيــركـيـة

يوم  18أكـتـوبـر.  هـذا وتـشـير
الــتـــســريــبـــات إلى أن ســعــر (
بيكسل)4 سيـعتمـد على ما إذا 
كــــان الــــهــــاتف يــــدعم اجلــــيل

اخلامس (5G) أم ال. 
وذكــــر (تـــــيك أدفـــــايــــســــر) أن
األسعـار يتوقع أن تـتراوح ب

جنـيه إسـترلـيني 1000و 900
(1100و1260دوالرا أميركيا).
الـى ذلـك أعـــــــلــــــنـت شـــــــركــــــة
أنـهـا سـتـشرع في «واتـساب»
اتـخـاذ إجـراءات قـانـونـيـة ضد
ـسـتـخـدمـ الـذين يـرسـلـون ا
رســائل كـثـيــرة وفق مـا ذكـرت
صــــحـــــيـــــفــــة (إنـــــدبــــنـــــدنت)

البريطانية.
وفـي حتـــــــديـث عــــــــلى قــــــــسم
ـتـداولة) (األسـئـلـة واألجـوبـة ا
اخلـــــاص بـــــواتـــــســـــاب قــــال
الـتـطــبـيق (سـنــتـخـذ إجـراءات
قانـونيـة ضد كل من يـشارك أو
يــــســــاعـــد اآلخــــرين فـي ســـوء
االستخدام الـذي ينتهك شروط

اخلدمة اخلاصة بنا).
وأضاف أنه ابتـداء من السابع
ــقــبل ســتــبـدأ من ديــســمــبــر ا
( حـمــلـة مــحـاســبـة (اخملــالـفـ
لـــقــوانـــ الــشــركـــة.وتــابع أن
احلـمـلة تـهـدف إلى معـاقـبة كل

من يـستـخـدم مـنـصـتـهـا لـنـشر
ــعــروفـة ــزعــجــة ا الــرســائل ا
بـ(الـســبـام) وهـو أمــر مـخـالف

لقيود االستخدام.
ونــــقــــلت (اإلنــــدبـــــنــــدنت) عن
مـتـحـدث رسـمي بـاسم الـشـركة
قـوله (صُمّم واتـسـاب للـرسائل
اخلـــــاصــــة لـــــذلك اتـــــخــــذنــــا
ـــــــنع الـــــــرســــــائل إجــــــراءات 
اجلــمـاعـيـة وفــرض قـيـود عـلى

طرق استخدام التطبيق).
وغــالــبــا مـا تــســتــغل شــركـات
«SPAM» اإلعالنـات أسـلوب
إلرسـال مــجـمــوعــة كـبــيـرة من
الـــرســـائل الـــتي تـــســـتـــهــدف
مـســتـخـدمــ مـعـيــنـ بـهـدف

نتوجاتها. الترويج 
وإلى حـدود الــسـاعــة تـكــتـفي
(واتــــســـاب) بـــحــــظـــر رســـائل
ومـنع مـرسـلـهـا من «الـسـبام»
استخدام التـطبيق مرة أخرى
إال أن التحديث اجلـديد يكشف
أن »اخملالـف «سـيـتـعـرضـون
لـعـقــوبـات قـانـونــيـة ال تـعـرف

تفاصيلها بعد.
يـشـار إلى أن عـدد مـسـتـخـدمي
ـــمــلـــوك لــشـــركــة واتـــســاب ا
فـيسـبوك يـبـلغ أكثـر من ملـيار

ليار شخص. ونصف ا

لـــلـــجـــهـــاز.. انــتـــظـــروا حـــتى
يزاته). تتعرفوا على 

ووفـق مـــــــــــا ذكـــــــــــر مـــــــــــوقـع
(إيـنــــــــــــــــغـادجيـت) التـقني
فــــإن (غــــوغـل اتــــخــــذت قــــرار
كشـــــــــــف أولى صور اجلهاز
حـتى تـضع حـدا لــلـتـسـريـبـات
والــشــائــعــات الــكــثــيــرة الــتي

رافقت هذا الهاتف).
الحــظــة األولــيـة وأوضـح أن ا
ــكن رصــدهــا من خالل الــتي 
نشـورة أن الكـاميرا الصـورة ا
اخللـفيـة تبـدو على شـكل مربع
ثالثي العـدسات بشـكل مشابه
(XI آيــفــون) جــدا لــتـــصــمــيم
الــقــادم. من جـهــته قــال مـوقع
تــــيك أدفــــايــــســـر (إن كــــشف»
الـنــقـاب عن الـهـاتف سـيـتم في
ـقبل مــــــضيفا شهـر أكتوبر ا
أن (بـــــــــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــسـل 4)
ســـيــعــــــــــــتـــمـــد عـــــــــــــــــلى
نــظـام Android 10 Q الـذي
يتميـز باالبتكـار واخلصوصية

واألمان والرفاهية.
وكـــــــــــــــــــــانـت الـــــــشـــــــركــــــة
األمــيـــركــيــة طــرحت هــاتــفــهــا
الــســابق (بـــيــكــسل 3) يــوم 9
أكـتـوبـر 2018 وبـدأت عــمـلـيـة
بــيـعه فـي األسـواق األمـيــركـيـة
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األيام في فرنسا مختلفة تماما
عن أي مـبــاراة. فـفي الــلـحــظـة
التي أطلـقت فيهـا حكمـة اللقاء
صــــافــــرة الـــنــــهــــايـــة وهــــمت

الـالعــــــبــــــات بــــــاخلــــــروج من
ـســتـطــيل األخــضـر فــوجـئت ا
ـدافعـة الـكامـيرونـيـة ايسـتال ا
جـــونـــســـون بـــأحـــد  أعـــضــاء
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كانت نـهايـة مبـاراة الكـاميرون
وكــنــدا ضــمن  مــونــديــال كــرة
ــقـامـة هـذه الـقـدم لــلـسـيـدات ا

اجلـهـاز الفـني يـنـحني أمـامـها
عــــلـى ركـــبــــتــــيه  عــــلى اخلط
اجلانـبي للمـلعب ويطـلب يدها
لــلــزواج مــقــدمـا لــهــا خــاتــمـا
ذهبيا جـهزه للحـظة احلاسمة
حلــظــة كــشـف فــيــهــا عن حــبه
لـلـجـوهـرة الـذهبـيـة في مالعب
ـونـديـال أمـام عـشـرات اآلالف ا
ــدرجــات ــتــفــرجــ في ا من ا
الــذيـن تــفــاعــلــوا مع الــلــقــطــة
ـثـيرة بـالـتصـفـيق  مطـالـب ا
الـالعــبـــة جــونـــســون بـــقــبــول
الــعــرض. وبــات طــلب الــزواج
باريات الرياضية الكبرى في ا
مــوضــة الــعـصــر حــيث حتــفل
مالعب الـتنس بـهـذه الظـاهرة
ولكن تـبقى احلادثـة األبرز تلك
الـــتـي جـــدت خالل مـــونـــديـــال
روســـيــا 2018 عــنـــدمـــا طــلب
مساعـد احلكم جونـتان الزواج
لعب من احلسناء كارين على ا
الــذي شـــــهـد تــتــويج فــرنــسـا
بـلـقب كـأس العـالم عـقب الـفوز
ــبــاراة الـــنــهــائـــيــة عــلى فـي ا

كرواتيا.

الـــــلـــــواتي عـــــوجلن مـن مــــرض
الـــــســــرطــــان وأخــــريــــات ال زلن
ـرض اخلــبـيث يــكـافــحن هــذا ا
باإلضافة ألقـاربهن وأصدقائهن
الالتـي انــضــمـــمن أيــضـــا لــدعم

شاركات. ا
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احـتــلت روايــة (عـنــدمـا يــغـني
سـتنـقـعات األحـمر) لـوبسـتـر ا
ـركـز األول في لــدالـيـا اويــنـز ا
ـز ألعـلى قــائـمـة نـيـويـورك تـا
مـبـيــعـات الـكــتب في األسـبـوع
األخـيـر لـتـسـتـمـر هـذه الـروايـة
فـي الــقـــائــمــة لـ 38أســـبــوعــا
وحــلت روايــة (مــلــكــة الـنــحل)
لــدوروثــيــا بــنــتــون فــرانك في

ركز الثاني.  ا
وعلى مـستـوى األعمـال األدبية
ركـز الثالث أيضـا جاءت في ا
روايـة (قبل أن نـكـون لك) للـيزا
ركز الرابع وينجت فيمـا كان ا
لرواية (لعبة العروش) جلورج

مارتن.. 
ــركـز اخلــامس واألخـيـر وفي ا
ــز فـي قــائــمــة نـــيــويــورك تــا
لـألسـبـوع األخــيـر حــلت روايـة
(االخـــتــطــاف الـ18) جلـــيــمس

بـاتـيرسـون ومـاكـس بـايـترو.
أمـا على مـستـوى األعـمال غـير
األدبـــيــة فـــقــد تـــصــدر كـــتــاب
ـارك (تــكــبـــــــيل الــصــحــافــة) 
ليفـ القائمة لـألسبوع الثاني
عــلى الـــتــوالي وجــاء (تــقــريــر
مـــولـــر) الـــذي أعــدتـه جـــريــدة
ـــركــز واشـــنــطـن بــوسـت في ا

الثاني. 
ـركـز الثـالث جـاء كـتاب وفي ا
(مـتعـلمـة) لتـارا وستـوفر وحل
كتاب (الرواد) لديـفيد ماكولوغ

رابعا.
فــيـــمــا تــراجـع كــتــاب (هــوارد
سـتــيــرن يـعــود مــجـددا) بــقـلم
ـــذيع والــــكـــاتب والــــشـــاعـــر ا
األمــــــــــريــكي هــوارد سـتــيـرن
لـلــمـركـز اخلـامس واألخـيـر في
ـز ألعـلى قــائـمـة نـيـويـورك تـا
مـبـيــعـات الـكــتب في األسـبـوع

األخير.


