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االيـطــالـيـة فى مــايـو عـام 2018
بضبط حاوية دبلـوماسية كبيرة
حتـوي 21.855  قــطــعــة اثــريـة
كـــشف ان جــــهـــات مــــســـئــــولـــة
ــسـتـوى وشـخــصـيـات رفــيـعـة ا
متورطة فى تلك العملية . واتهم
د/ عــبــد الــفــتـاح الــبــنــا اســتـاذ
الـتـرمـيم بـكـلـيـة االثـار بـجـامـعـة
الـقـاهرة فى تـصـريـحـات خـاصة
للزمـان زاهى حواس وزير االثار
االســـبـق بـــانه واحـــد من اكـــبـــر
ــتـهــمــ بــســرقـة ــســؤولــ ا ا
ـــتـــحــدة وان الـــواليــات ا االثـــار
تـوفـر له احلـمـايـة كـمـا ان هـنـاك
قـــيــادات بــوزارة االثـــار فــاســدة
حـــتى اخـــمص قـــدمــيـــهــا اال ان

جهات عليا كانت تتسترعليها.
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الطـماطم من اخلـضروات التي
يـفـضل الـكـثـيـر مـن األشـخاص
تـــنــاولـــهــا وتـــدخل في إعــداد
مـعـظم الــوجـبـات الحــتـوائـهـا
عـــلى الــعـــديــد من الـــعــنــاصــر
الــغـــذائــيـــة الــهـــامــة لـــصــحــة
اإلنــســـان كــالـــفــيـــتــامـــيــنــات

ومضادات األكسدة.
وأفــادت دراســة حــديــثــة بــأن
الـشـخص الـبـالغ الـذي يـتـناول
أكثر من ثمرتي طماطم أو أكثر
من ثالث حـصص من الـفـاكـهـة
الــطــازجــة يــومــيــا يــســتـطــيع
تـأخيـر تراجع وظـائف الرئـت
مقارنة بالشخص الذي يتناول
أقل من ثـمرة طـماطم أو حـصة
فـــاكــهــة واحـــدة يــومـــيــا عــلى
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{ لــوس اجنـــلـــوس وكــاالت -
تــصـدر فــيـلم اإلثــارة واحلـركـة
اجلــديــد ســقـوط مـالك (أجنـيل
هــاز فـولن) إيـرادات الــسـيـنـمـا
في أمـريـكا في مـطـلع األسـبوع
مــســجال 21.3 مـــلــيــون دوالر.
والـفـيـلم بـطـولـة جـيـرارد بـتـلر
ــــان وجـــادا ومــــورجــــان فــــر
بـيـنكـيت سـمـيث والنس ريديك

ومن إخراج ريك رومان وو.
وتراجع الفيلم الكوميدي أوالد
ـركز طـيبـون (جود بـويز) من ا
ــــــركــــــز الـــــثــــــاني األول إلى ا
مـــــســــــجال  11.8 مــــــلــــــيـــــون
دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة جـاكوب
ــــبالي وكــــيث ولــــيــــامـــز تـــر
وبـرادي نـون ومـولي جـوردون
ومــن إخــــــــــــــــــــراج جــــــــــــــــــــ
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هــنــاك اتــفــاقــيـة االطــار االســتــراتــيــجي بــ الــعـراق
ـتـحـدة  جـرى توقـيـعـها  قـبـيل انـسـحاب والـواليات ا
اجلـيش االمــريـكي بـعــد سـنـوات من احــتالله الـعـراق

واقامة نظام سياسي جديد فيه .
عـاد احلديث عن هـذه االتفـاقيـة بعـد الضـربات الـيوم 
اجلــويـة ( االســرائــيـلــيــة) ضـد أهــداف مــخـتــلــفـة في
الــعــراق . إذ تــنص االتــفــاقــيــة عــلى تــقــدم الــواليــات
ساعدة لـلعراق عنـد تعرضه لعدوان تحـدة الدعم وا ا
خارجي . لـكن االتفـاقية لـيست بهـذا التبـسيط  حيث
لم تتوقف اية حكومة عراقـية عندها في حينها  حتت
غطـاء مـا أشـاعته احلـكـومـات في انّهـا حـقـقت اجنازاً

في جعل االمريكان ينسحبون من العراق.
احلــكــومــة الــعــراقــيــة احلــالــيــة مــدعــوة لــقـراءة االن 
االتـفاقيـة جيداً  السـيما فـي البنـد الدفاعي والـتعاون
الـعـسـكـري  واالنـطالق مــنه في احلـديث عن الـدفـاع

عن سالمة االجواء العراقية .
لكن هناك مـشكلة أساسيـة هي انّ العراق لم يتعرض
بـحـسب مفـهوم االتـفاقـيـة لعـدوان خارجي يـهدّده كـما
فعل تنظيم داعش ح احتل في ساعات ثلث مساحة
الـعـراق ذلك انّ اجلـانب الـعـراقي لم يـحـدد صـراحـة
ـعـنـيـة  واالمـر اليزال في نـطـاق تـصـريـحات اجلـهة ا
قـادة احلشـد والتـكـهنـات االعالميـة وتوقـعات اخلـبراء
اســتــنــاداً الى كالم رئــيـس احلــكــومــة االســرائــيــلــيـة
في أنّه سـيالحق أي هدف نـتنـياهـو االسبـوع االخـير 
ايــراني فـي الــعـــراق وســوريـــا اذا كــان يـــهــدد االمن

االسرائيلي .
ـشـكـلـة االجـرائــيـة الـثـانـيـة الـتـي تـعـتـرض تـفـسـيـر وا
االتفـاقيـة االطاريـة االمريـكـية الـعراقـية االسـتراتـيجـية
هي انّ الضـربات وقعت ضـد اهداف تعـدها واشنطن
بــشـكـل مـعــنـوي أو شــخـصي أو عــام عـلى مــدرجـة 
قائمة االرهاب  أو انهـا اهداف موالية اليران وليست
علن من ضمن بـناء الدولـة العراقـية  بالـرغم من انّ ا
الـرسـمي هـو انّ احلـشـد هـيـئـة رسـمـيـة تـتـبع  الـقـائـد

سلحة قانوناً . العام للقوات ا
كذلك  يـبدو انّ احلـكومة الـعراقـية حتتـاج الى اظهار
تـفـسـيــرهـا لـبــنـود االتـفــاق مع االمـريـكــان في تـوفـيـر
احلماية لـلعراق . كما انّ الـشعب العراقي اليدري كم
عامـاً ينـبـغي أن يـكون الـعراق غـيـر قادر عـلى الـدفاع

عن نفسه
ولـيس حالـه كتـركيـا وايران  ومـحتـاجاً لـلدولـة االعظم
لتـدافع عـنه  بـالـرغم من تـعاقـب احلكـومـات اجلـديدة

دة ست عشرة سنة ? في بغداد 
ا ال نهاية ? هل  يعني ذلك أنّ مدى التعاون مفتوح 
وهل ان ذلك أمــر مــفــرح لــلـــعــراقــيــ  وهل لــهم أن
يـغيروا رأيـهم بعـد سنوات من االتـفاقـية ليـقرروا أمراً
كن ? ومـا الـثـمن الواجب آخـر بـشأنـهـا  وهل هـذا 

دفعه لو كان هذا القرار في متناول اليد ?
ثمـة مسائل غامـضة انتـبه اليها الـعراقيون  الـغائبون
غـيـبـون  فجـأةً  وحتـتـاج الى شرح وافـهـام عـلني وا
للشـعب أو السكـوت االبدي وعدم االشـارة لالمريكان

من قريب او بعيد  والخيار ثالث في األفق .

ـاضـيـة أيـام حـرب أعصـاب بـإمـتـيـاز بـالـنـسـبة كـانت األيـام ا
لــلــغـيــارى من أبــنــاء هــذا الـعــراق إعــتــداءات وتـصــريــحـات
إسـرائيليـة مهيـنة للـدولة العراقـية تصـريحات بـعض الزعماء
الـعــراقـيـ الـتي فـضـحت عـدم ســيـطـرة الـدولـة عـلى الـقـوات
األمنـية التابـعة لها عـنتريات فـارغة ودعوات مفـتوحة ألمهات
هــزائم جـديــدة. جـحــود صـارخ بــحق اجلــيش الـعــراقي هـذا
اجلـيش الذي شـهدت له كـفر قـاسم صوالت مـشاته وشـهدت
له اجلــوالن صــوالت دروعه يــوم قــاربت دروع الــعــدو تــخـوم
دمـشق أخت بـغـداد وشـهدت لـه قنـاة الـسـويس وخط بـارليف
اجلبار صوالت طياريه فرسان طائرات الهوكر هنتر العراقية
الـذين كانوا مـن أول من عبر الـقنـاة ودك التحـصيـنات ليـمهد

شهود. ليوم العبور ا
لقد قـتلوا روح النـصر بتخـرصاتهم وتنـاسوا أن هذا اجليش
كــان في األمس الــقــريب يـدعـم بـدروعه ومــدفــعـيــته وطــيـرانه
ـتـقـدمـ عــلى الـعـدو من جـهـاز مـكـافـحـة ومـغـاويـره أبـنـائه ا
اإلرهـاب والــشـرطــة االحتـاديـة واحلــشـد ويـصــول مـعـهم في
ــدرعـة . هـل نـنــسى صــوالت الــفـرقــة ا مــعـارك أم الــربــيــعـ
الــتـاســعـة ومــغــاويـرهــا وهل نــنـسـى أن هـذا اجلــيش مــنـجم
ـستحدثة الضـباط الشجـعان في كافة الـتشكيالت الـعراقية ا
الحقـا. هل تـذهب تـضـحـيات أبـطـال احلـشد هـبـاء جـراء هذا
التـهـريج يوم افـتـتـحوا بـأرواحـهم مجـالـدة العـدو الـغاشم في
جــرف الـصــخـر وديــالى وهل نـنــسى يـوم عــبـرت بــدر جـبـال
مـكـحـول? هل نـنسى الـزهـو الـذي شـعـرنـا به عـنـدمـا حتركت
القـوات العـراقيـة بـكامـلهـا من جيـش وجهـاز مكـافحـة إرهاب
وشـرطة احتـاديـة وحـشـد وبـيشـمـركـة عـلى داعش فـهـذا يدك
مواضع الـعـدو وذاك يـطوق فـلـول العـدو وآخـر يـقتـحم. تـذكر

? يوم الفلوجة ويوم تكريت ويوم أم الربيع
ال فـرق ب الـنشـامى فكـلهم فـلذات أكـبادنـا وعلى الـرئاسات
الـثالث أن تـثـبتـهم في مـراكـز شرف الـدفـاع عن الـعراق وفق

تقدمة. أحدث تنظيمات الدول ا
ـون العراق فـيه حتت اإلهانة من إن الوضع الـذي وضع الظا
كـل جـانب وبــضـمــنـهــا الــداخل في الـوقـت احلـاضــر ذكـرني
عـروفـة بـالـفـرسان بـالـقـصة الـشـهـيـرة في األدب الـفـرنسـي ا
ـلك والـوطن في خـطـر الـثالثـة حـيث وجـد هـؤالء الــثالثـة أن ا
فنذروا أنفسهم للحفاظ عليهم وقاتلوا وظهورهم حتمي ظهور
شهور: الكل بعض   أعداء ملـكهم ووطنهم وكان شـعارهم ا

للواحد والواحد للكل بوحدتنا نقف  وبفرقتنا نقع .
All for one and one for all united we stand divid-
ed we fall.
أمـا نـحن فـقـد قـتـلـنـا ملـكـنـا واحلـمـد لـله الـذي ال يـحـمـد على

مكروه سواه ولم يبق لدينا سوى هذا الوطن لندافع عنه.
أين الفرسان الثالثة الذين يتوجب أن نـستثير هممهم للدفاع

قنع والفاجر? بتلى بلؤم ا عن هذا الوطن ا
اجلـواب موجودون وال نـحتـاج أن نصـعب األمر عـلى أنفـسنا

توفر شئنا أم أبينا. إذ ما يأتي هو ا
من هم?  

الـرؤسـاء الـثالث وهم أكـثـر من مـؤهـلـ شـهـادات وخـبرة إن
هـداهم الـله وحـموا ظـهـور بـعـضهـم كالـفـرسـان الـثالثـة آنفي
الـذكـر وأصـلـحـوا الــداخل بـرجـاحـة الـعـقل وحـد الـسـيف إن
اقــــتـــضى األمــــر وأجلـــمـــوا اخلــــارج بـــحـــسن
سلحة العراقية السياسة وبأس القوات ا

بكافة صنوفها.
األسد عيب يتخلّى عن عرينه ألن جربوع

يردس بالثنية
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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غـربية سلمى رشيد اقامت الفنانة ا
نتظر ولـودها ا حفل (بيبي شاور) 
بـحـضـور والـدتـهـا وأفـراد أسـرتـها

وعدد من أقرب صديقاتها.
جنمة Arab Idol كشفت عن االسم
نتظر وهو ولودها ا الذي اختارته 
(يــانـيـس) وحـرصـت عـلى مــشــاركـة
مـحــبـيـهـا بــصـور من أجـواء احلـفل
لكي حـيث غلب على مـكان احلفل ا
الـلــون األزرق كـمـا تــألـقت الــفـنـانـة
الــشــابــة بــقــفــطــان شــديــد األنــاقـة
ـشـغـوالت ذهـبـية وزيـنت شـعـرهـا 
زادت طلّتهـا صخباً. ووفـقاً للعادات
غربيـة رسمت سلمى وصـديقاتها ا
ووالـــدتـــهـــا عــلى أيـــديـــهن نـــقــوش
احلــنـاء وفي لــقـطــة سـريــعـة لـزوج
الــفــنـانــة الـشــابــة ظـهــر في مــقـطع
فـيـديـو اسـتــعـراضي لـلـحـفل يـضع
يــده عــلى بــطن زوجــتـه بـيــنــمــا لم
يــظــهـر وجــهه حــيث كــانت ســلـمى
حـريــصـة مـنــذ بـدايـة زواجــهـا عـلى
اخـــفـــاء هـــويـــته عن اإلعـالم. فـــانــز
سـلـمى تـفــاعـلـوا مع الـصـور بـشـكل
كـبـيـر عــبـر تـعـلـيـقـات هـنـأوا فـيـهـا
الفنانة الشابة بقرب قدوم مولودها
مـتـمـنيـ لـهـا ولـ(يـانـيس) الـصـحة

والسالمة.
من نـاحـيـة أخــرى احـتـفـلت سـلـمى
بــطــرح كــلـيـب جـديــد لــديــو غــنـائي
جــمـعــهـا بــالـفــنـان اجلــزائـري مـوك
MA GA-) صـــــايـب بـــــعــــــنـــــوان
ZELLEأو (غــــــزالــــــتي) وهـي من(
كلمات وأحلان ياس رامي وتوزيع
دوكي ومــــوك صـــايب ومن إنـــتـــاج
ســـلـــمى رشـــيـــد وقــد  تـــصـــويــر
الــكــلـيب في مــديــنـة طــنــجـة شــمـال
ـــغـــرب بــعـــدســـة اخملـــرج يــونس ا

الراقي.
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رشحت تونس فـيلم (ولدي) لـلمخرج
مــحـمــد بن عـطــيـة لــلـمــنـافـســة عـلى
جـائـزة أوسـكـار أفـضل فـيلـم أجنـبي
بعد أن توج بالعديد من اجلوائز في
ـــركــز مــهـــرجـــانــات دولـــيـــة.وقــال ا
الــوطــني لــلــسـيــنــمــا والــصـورة في
تـونس في بـيـان (إنه شـكل جلـنة من
ســبــعــة أعـضــاء من بــيــنــهم شــيـراز
ـديــرة الـعــامـة لــلـمــركـز الــعـتــيــري ا
رشح).وأضاف (أن الختيـار الفيـلم ا
الفـيلم حـظي بأغـلبـية أصـوات جلنة
االختـيار خالل اجـتمـاعهـا الذي عـقد

اضي). االثن ا
يــتــنـــاول الــفــيــلـم قــضــيـــة جتــنــيــد
ـــتـــشــددة لـــلـــشـــبــان اجلــمـــاعـــات ا
وإرسالهم إلى مناطق الصراعات من
خالل قـصــة أب يـفـاجـأ بــرحـيل ابـنه
عن البـيت وسفـره إلى سوريـا فيـقرر
تـرك كل شيء والـذهـاب لـلـبـحث عـنه
واستـعادته مـرة أخرى.الـفيـلم إنتاج
تـونـسـي بـلـجـيـكي فــرنـسي مـشـتـرك
ومن بــطــولــة مــحــمــد ظــريف ومــنى
ـان الـشـريف وزكـريا بن مـاجري وإ
عياد.وسـبق للفـيلم أن حصـد العديد
من اجلـوائــز خالل األشـهـر الــقـلـيـلـة
ثل من اضية منها جائزة أفضل  ا
مــهـرجــان اجلـونــة الـســيـنــمـائي في
مـــصـــر وجـــائـــزة أفـــضـل فـــيـــلم من
ـتوسط في مهـرجان سـينـما الـبحر ا

باستيا بجنوب فرنسا.
ويحق لكل دولة ترشيح أحد أفالمها
للمنافسة على اجلائزة على أن تعلن
ـيــة فـنــون وعـلــوم الـســيـنــمـا أكــاد
تـحـدة الـقـائـمـة األولـية بـالـواليـات ا

قبولة في كانون األول. لألفالم ا
وتــعــلـن األكــادــــــــيـــمــيــة الـــقــائــمــة
الـقـصـيرة لـألفالم في كـانـون الثـاني
بــيـنــمـا يــقـام حــفل الـدورة الــثـانــيـة
والتـسع لـألوسكار في الـتاسع من

شباط 2020.
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ـقـاالت الـعـلـمـية تـتـوافـر الدراسـات وا
ــيــة عــلى ســرد الكــتــشــافـات واألكــاد
ونظريات علمـية مختلفـة تتعلق بشتى
مــجــاالت الــعــلــوم ولــكن مــعــظـم هـذه
الوثائق يُكـتَبْ بلغة عـلمية مـتخصصة
تـخصصـ فهـمها يصـعب على غيـر ا

أو استيعابها.
وفي ضـــــوء ذلك ابـــــتــــكـــــر فـــــريق من
البـاحثـ بجامـعة تـكسـاس األمريـكية
ـكنه اسـتخالص تطـبـيقـاً إلـكتـرونيـاً 
ـــهــمـــة من الـــدراســات ــعـــلــومـــات ا ا
الــبــحـثــيــة من أجل تــقــد تـعــريــفـات
واضحـة للـمـصطـلحـات العـلمـية تـتيح
ـادة ـتــخـصص فــهم ا لــلـقــار غـيــر ا
الــعــلــمــيــة دون احلــاجــة لالســتــعــانـة

بطرف متخصص. 

ــوقع اإللــكـــتــروني (فــيــز دوت ونــقـل ا
ـتـخـصص في الـتـكـنـولـوجـيا أورج) ا
عن الباحث وي جيا تشو رئيس فريق
الــدراسـة من جــامـعــة تـكـســاس قـوله:
ـشــروع إلى حتـســ الـقـدرة (يـهــدف ا
ــقــاالت الــتي تــنــشــر في عــلى قــراءة ا

الدوريات العلمية).
مـؤكـداً أن (هـذا الــتـطـبـيق اإللـكـتـروني
هــو نــتــاج مـــجــهــود مــشـــتــرك قــام به
بــاحــــثـــون في مــجـــال الـــكــمـــبــيـــوتــر
والـطــبــيـــعــة احلــيــويــة والــصــحــافـة
كنها بغرض تطوير خدمة إلكترونية 
ــواد الـعـلـمـيـة وتــطـويـعـهـا في رصـد ا
صـــورة تـــصــلـح لــلـــنـــشــر فـي وســائل

االعالم).
وطــــور تــــشــــو وزمـالؤه مــــنــــظــــومــــة
كنـها استخالص إلكترونـية موسـعة 
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الــبــيـانــات من الــوثـائق الــعــلـمــيـة ثم
ـنـظـومـة في خـدمة قـامـوا بـدمج هـذه ا
عــــلى االنــــتـــرنـت حتـــمـل اسم (دايف).

بـغـرض حتويل األبـحـاث الـعـلـمـية إلى
ـــواقع مـــواد تـــصــــلح لـــلــــنـــشـــر فـي ا

الصحفية واالخبارية.

القاهرة  —مصطفى عمارة 
ـلك توت فجـر بيـع تمـثال راس ا
عـنخ امـون فى صـالـة كـريـسـتـيز
بـلــنـدن من جـديـد قــضـيـة سـرقـة
صـرية فى اخلارج وبيع االثـار ا
ـصري وبالـرغم من ان القـضاء ا
وضع الــعـديــد من الـتــشـريــعـات
للقـضاء على تـلك الظاهرة اال ان
الـــســـنـــوات االخــــيـــرة شـــهـــدت
إذ اشارت تقارير جلان تفاقمهـا 
ـعـرفـة االدارة ـشــكـلـة  اجلـرد ا
ـتــخـفــيـة ــركــزيـة لــلـمــخــازن ا ا
لـــوزارة االثــــار ان عـــدد الـــقـــطع
ــفــقــودة وصل عــام 2017 الى ا
قطعة .  وبالرغم 638الف و  32
من ارجــــاع وزارة االثــــار ازيــــاد
عـــمــــلــــيــــة تـــهــــريب االثــــار الى
االنـفالت االمـنى عـقب ثـورة عـام
اال ان قـــيــام الـــســلـــطــات 2011

الـتــوالي. ويـعــتـبــر اسـتــخـدام
الـــطــمــاطم كــغـــســول مــبــاشــر
ــو لــلــشــعـــر يــســاعـــد عــلى 
بـــــويـــــصـالته واإلكــــــثـــــار من
تـنـاولــهـا يـســاهم في نـضـارة
ـيت الـبــشـرة بــإزالــة اجلـلــد ا
عـنــهـا وذلك الحــتـوائـهــا عـلى
الـعـديـد من الفـيـتـاميـنـات مثل

(أ ب سي ك إي).
بـالــرغم من الــفـوائــد الـعــديـدة
لـــلــــطــــمــــاطم إال أن األطــــبـــاء
يـنــصــحـون بــعــدم األفـراط من
تنـاولـها إذ جتـدر اإلشارة إلى
أن تـنـاول الكـثـير من الـطـماطم
ـيـنـا ـكـن أن يـتـلف ا الـنـيـئـة 
وجـودة على األسـنان بـسبب ا

كمية احلمض العالية فيها.
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{  الــــريــــاض-(أ ف ب)  —رغم
ــغـــرب لم رفع اآلذان لـــصـالة ا
يـــــتــــوقف عــــمــــال فـي مــــطــــعم
سـعــودي في الـريــاض عن قـلب
شواة في شرائح اللـحم على ا
مــشــهــد غــريب في بــلــد اعــتــاد
ـطـاعم فيه ـتـاجر وا أصـحاب ا

إغالق محالتهم وقت الصالة.
يبـدو األمر مخـتلفـا عن السابق
عـنـدمـا كـانت الـشـرطـة الـديـنـية
ــراكـز ـقــاهـي وا تالحـق رواد ا
الـتجـاريـة وجتـبـر احملالت على
اإلغالق وقت الــصالة ويــوحي
وكـــــــأنه يــــــأتـي ضــــــمن إطــــــار
اإلصالحـــات الـــتي تـــشـــهـــدهــا
ـمــلــكـة بــدفع من ولي الــعــهـد ا
الــســعــودي األمــيـر مــحــمــد بن

سلمان.

وأعــلــنت الــســعــوديــة الــشــهــر
ـــــــاضي أنـه  الــــــســــــمــــــاح ا
دة لألنشطـة التجـارية بالـعمل 
ساعـة مـقابل دفع بـدل مالي 24
لــلـســلـطــات مـا أثــار تـسـاؤالت
حــول مـــا إذا كــان هــذا يـــشــمل
مواعيد الصالة. ولـكن بالنسبة
لـــــبــــعـض احملــــال فـي مــــراكــــز
جتاريـة قد يـكون الـقرار عـبارة
عن إشـارة ضــمــنـيــة لــلـســمـاح

بالعمل وقت الصالة. 
وإن ثــبت أن الـتــســاهل بـدأ في
هـذا اجملال فـسـيـكـون ذلك أحد
أكثـر اإلصالحات حـساسـية في

ملكة احملافظة. ا
وبالـتـالي وفي انتـظار اتـضاح
الــقـرار تــغـامــر بـعض احملالت

بإبقاء أبوابها مفتوحة.

ـوجــود في مــركـز ــطــعم ا في ا
ـمــلــكـة الــتــجـاري الــراقي في ا
العـاصمة الـسعوديـة تواصلت
خدمة الزبـائن عند حلول صالة
ـطــعم ـغــرب. ويــبــرز مــديــر ا ا
ـــتــخـــصص بـــبــيـع شــطـــائــر ا
الهـمـبرغـر لوكـالة فـرانس برس
ـطعم رسـالـة نـصـيـة من مـالك ا
السـعودي اجلنـسية يـطلب منه

طعم مفتوحا. إبقاء ا
وورد في الرسالـة النصـية (قرّر
مــــجــــلـس الــــوزراء الــــســــمـــاح
ـطـاعم واألسـواق لـلـمــحالت وا
دة 24 ساعة التجارية بالعمل 
والـــقــــرار يــــشـــمـل عـــدم إغالق

احملالت أوقات الصالة).
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سـتوبـنيـتـسكي. واحـتل الفـيلم
الــــدرامـي اجلــــديــــد الــــفــــائــــز
ركز الثالث محققا (أوفركمر) ا
 مـــلــيـــون دوالر .والـــفـــيــلم8.2
بــــطــــولــــة ألـــيــــكـس كـــنــــدريك
وبــــريـــســـيـال شـــيـــرر وشـــاري
ريــجــبي ومـن إخــراج ألــيــكس

كندريك.
تحركة وتراجع فيلم الـرسوم ا
ــــــلك 2019 (اليــــــون األســــــد ا
ركز الثالث كـينج 2019) من ا
ركز الـرابع هذا األسبوع إلى ا

مسجال 8.2 مليون دوالر.
كـــمـــا تـــراجع فـــيـــلم احلـــركـــة
ـــركــز هـــوبس أنـــد شـــاو من ا
ــركـز اخلـامس الــثـــــاني إلى ا
هـذا األسـبـوع مـحـقـقـا إيرادات

بلغت 8.1 مليون دوالر.


