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شـهـادات من سـاحات االنـتـفـاضـة في الـعـراق ضد
الــفـســاد والـظــلم  تـؤكــد انّ اجلـيش الــعـراقـي مـنـذ
ال يـستـخدم اخلـامس والعـشرين من تـشرين االول 
ـا ظـهـر في الـرصــاص احلي ضـد احملـتـجــ  وطـا

مواقع مختلفة من دون حمل السالح .
 ويقـوم اجليش في سـبـعة مـداخل لسـاحة الـتحـرير
بـبـغـداد بـتـفـتيـش الداخـلـ إلـيـهـا مـنـعـاً لـتـسلل أي

شهد السلمي العظيم هناك . سالح قد يخرّب ا
 ذلك هــو مــوقف مــضيء يــعــزز حــقــيــقــة أنّ أبــنــاء
سـلـحـة يتـمـسكـون بـعراقـيـتهم ويـشـعرون الـقـوات ا

عاناة الناس في الشوارع .
الي من العراقي لكن ذلك كله يتالشى في نظر ا
كـلّمـا سـقطـت قطـرة دم من شـهيـد لم يـكن أكـثر من
ـزلزل مـتظـاهـر سـلـمي ال سالح له سـوى الهـتـاف ا
الذي لم تسمعه أقطاب العـملية السياسية من قبل 
وربّـمـا مـا كــانت  لـقـصـر نـظــرهـا تـتـخـيل أنّ هـذا

شهود قادم. اليوم العراقي ا
لم يعـد مقـنعـاً أي خطاب سـياسـي أو أمني يـتحدث
عن مــســلــحــ مــلـثــمــ أو مــنــدســ أو ســيـارات
مــجــهــولـة تــطــلق الــرصـاص وتــوقع الــشــهـيــد تــلـو
الـشـهـيـد من دون أن تـكـون الـسـلـطـات قـادرة عـلى
ـســلــحــ وعالمــاتــهم ــارقــ ا مــواجــهــة هــؤالء ا
معـروفـة ولون مالبـسـهم التخـطـئه العـ وأصـواتهم

. تظاهرين أحياناً تصل الى أسماع ا
كــيف يـكــون ذلك إال إذا كــنـتم أعــجــز من مـواجــهـة
هـؤالء الـقــتـلـة ألسـبـاب خـارجـة عن ارادتـكم  حـتى
بـات مـن حق الـعــراقي أن يـعــتـقــد أنّ عـدم حـمــلـكم
االسـلـحـة قـرب سـاحـات الـتـظـاهرات لـيـس لـتـطـم
احملـتـج بـقـدر مـا هو اعـطـاء فـرصة لـيـكـون أولئك
ـنـفـردة بـأسـلـحـة ـسـلـحـون هـم اجلـهـة الـوحـيـدة ا ا
الـقتل من دون الـتعـرض حلرج االحـتكـاك احلكومي

بها .
سـؤولـيـة احلكـومـيـة تكـبـر يـومـاً بعـد يـوم وتـصبح ا
كاآلتي: محاسبة قتلة الشهداء منذ موجة القناص

االولى.
ــطـلــقي الـرصـاص ألنّ تــلك مـســؤولـيـة والــتـصـدي 

تظاهر السلمي. سلحة وليس ا السلطة ا
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بـــطــــولـــة يــــاســــر جالل ونـــور
وروجيـنا وصبـري فواز وراندا
البحـيري ودينا ومـحمد رياض
وطــارق عــبــدالــعــزيــز وريــاض
اخلــولي ومـن تــألــيـف مــحــمــد
إسـماعـيل أم وإخـراج محـمد

سالمة.
كـما شـاركت في مـسـلسل (األب
الـروحي) وتـعـد تـلـك الـتـجـربة
هي الـثـانـيـة من حـيث الـوقوف
أمـام الـنـجم يـاسر جـالل حيث
ــاضي في شــاركت فـي الـعــام ا
مـسلـسلـه (ظل الرئـيس) والذي

حقق جناحا جماهيريا كبيرا. 
وكــــانـت مــــنى فــــاروق قــــد 
الــــقـــبـض عــــلــــيـــهــــا بــــســــبب
الـفـيـديـوهـات الـتي نـشـرت لـها
مع مخرج شهير والذي كشفت
عـن زواجـهـا مــنه بـعــد الـقـبض
عـلـيهـا مـؤكـدة أنه كـان صديق
والــــدهــــا وتـــــزوجــــتـه خــــمس
سنوات واسـتمرت في احلبس
لشهور و اإلفراج  عـنها بعد
فـــشل اثـــبــات أنـــهــا مـن قــامت
بـنــشـر وتــرويج الـفــيـديــوهـات

الفاضحة التي نشرت لها.
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ـصـريـة منى شـاركت الـفـنانـة ا
فاروق متابعيها عبر صفحتها
وقع (إنستغرام) الشخصيـة 
بـصـورة من زيــارتـهـا احلــالـيـة
لـبـيـروت. وظـهـرت مـنى فـاروق
فـي الـصــورة وهي عــلى جــبـال
بـيـروت وعـلـقت عـلـيـهـا قـائـلة:
(األمل في الــله يـجـعل أحالمـنـا

أجمل).
يـذكــر أن أخـر أعــمـال الــفـنــانـة
الـشابـة منى فـاروق مشـاركتـها
في مـســلـسل (رحـيم) وهـو من
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بــرغم تــوصل أبــحــاث حــديــثـة إلـى أضـرار
ــلـح وخــطـــورتـه الــشـــديـــدة عـــلى صـــحــة ا
اإلنـسان إال أنه مهم جدا في الطعام نظرا
ــا يـحــتـويـه من مـعــادن مـثـل الـبــوتـاســيـوم

غنيسيوم والكالسيوم. وا
ــعـادن في وتــسـاعــد األمالح الـطــبـيــعـيـة وا
احلـــد من االلــــتـــهـــاب وإشــــراق الـــبـــشـــرة
وتقـويتـها كمـا أن ملح الـبحر أيـضا مـقشر
جـيد ولـه خصـائص مـضـادة لـلـمـيـكـروبات
بــحـــسب مــا نـــقــلت ســـبــوتـــنــيـك عن مــوقع

(ميدس نيوز)
وقـدم البـاحثون  5 طـرق معتـمدة السـتخدام
مـلح البـحـر من أجل احلـصول عـلى فـوائده

ذهلة وهي: ا
 1-مبيض لألسنان:

يـساعـد على إزالـة البـقع وإشراق األسـنان
لـح أيـضـا علـى مـصـدر طبـيـعي ويـحـتـوي ا

للفلورايد.
 2-غسول طبيعي للفم:

كن أن يعـمل كمطهر لقتل الـبكتيريا التي 
تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

 3-عالج األظافر:
ـلح األظــافـر وتـعــمل صـودا اخلـبـز يـقـوي ا
والــلـيــمـون عــلى تــقـلــيل االصــفـرار والــبـقع

ألظافر أكثر إشراقًا وصحة.
 4-حتس نسيج الشعر:

لح في إعادة تكـوين نسيج الشعر يـساعد ا
اخلشن.

:  5-تهدئة الع
ـلح مضاد طـبيـعي لاللتـهاب ومن ثم فإنه ا
ـــنــتـــفــخــة يــعـــمل عـــلى تــهـــدئــة الــعـــيــون ا
وامـتصاص السوائل الـزائدة بجانب فوائده

ضادة لاللتهابات. ا
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من أشـعــار الـسـعـودي الـدكـتـور
مـانع بن سـعيـد الـعـتيـبـة أطلق
الفنان حس اجلسمي (السفير
ـــفــوّض فــوق الـــعــادة) أحــدث ا
ـــنـــفــردة بـــعـــنــوان أغـــنــيـــاته ا
(خـــطــيـــر) من أحلــانه وغـــنــائه
وتــوزيـع ومــكـــســـاج ومــاســـتــر
حــســام كــامل واضــعــاً تــمــيــزاً
وإنــفـراداً مـخــتـلـفــاً في أسـلـوب
ـتـنـاسق مع الـلـحن والــتـوزيع ا
كــلـمــات األغـنـيــة اجلـمــيـلـة ذات
التـفاؤل والـثقـة والذي قـال بها

الشاعر:
خطير في طبعك خطير بلونك
خطير يا ربي يكون ف عوني
ولي يحبك صار لك مجنونك
وأنا أحبك موت لو الموني

خطير يلي تمتلكني عيونك
اقرا جنون احلب وسط عيوني
لو هز في يوم الغرام ركونك
أنا من اسبابك تطيح اركوني

ووضـع حـــســـ اجلــــســـمي في
حلــنه ألغــنـــيــة (خــطــيــر) مــقــام
(الكـورد) ضـمن إيقـاعـات عربـية
زوجة بروح اإليقاعات أصيلة 
اإلماراتية احلديثة مؤكداً أدائه
تـفرد الذي وأسلـوبه الغنـائي ا
ال يـــشــبـه أحــد. هـــذا وقــد طــرح
الـــعــمل وقــدمه مـن خالل قــنــاته
YouTube الرسـميـة في موقع
ذات األكــثــر من مــلــيــار ونـصف
ـــشــاهـــدة الى جـــانـب جــمـــيع ا
اإلذاعـات اخلـلـيـجـيـة والـعـربـيـة
ـوسـيــقـيـة ــكـتـبــات ا وجــمـيع ا

تخصصة. اإللكترونية ا
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أصبـح محـرك الـبـحث (غوغل) ال
غنى عنه في عمـليات البحث عن
ـعلـومـات فـأيا مـا كـنت تـبحث ا
عــنـه ســتــجــد (غــوغل) يــقــدم لك
اإلجـــابــة وبـــأي لــغـــة ولــكن في
كـثــيـر من األحـيــان لن تـصل إلى
مـرادك من عـمــلـيـة الـبـحث وهـذا
راجع إلى أخـطـاء تـرتـكـبـهـا عـند

القيام بهذه العملية.
وتــتــمـــثل أخــطــاء الــبــحث عــلى

غوغل فيما يلي:
ــوضــوع مــرة  1- الــبــحـث عن ا
واحــدة الـــبــحث فـي غــوغل مــرة
واحــدة عـــادة لـــيـــسـت كـــافـــيــة

ـعلومات التي لتحصل على كل ا
حتــتــاجــهــا وخــاصـة إذا كــانت
قـضـيـة مـعـقـدة أو واسـعـة لـذلك
يقـترح أداء مـا ال يقل عن اثـنت
من عــــمــــلــــيـــات الــــبــــحث عــــلى
مـوضـوع مـعــ لـلـحـصـول عـلى
وضوع نظرة أشمل وكاملة من ا
في متـناول اليـد بحـسب ما نقل
مـوقع صـدى الــبـلـد عن (بـيـزنس

إنسيدر).
 2-عـدم حتـديـد الـتـفاصـيل الـتي
تــدخــلــهـا فـي الـبــحث مـن ضـمن
األخــــطــــاء الــــتـي يــــقــــوم بــــهــــا
مــســتـخــدمــو غــوغل هــو إدخـال
استـعالم مـحـدد جداً من أجل أن

ـنـشودة تـتحـول إلى الـنتـيـجة ا
ولكن فـي هذه احلـالـة لن حتصل
ا تبحث عنه. على إجابة دقيقة 
ـــثـــال ال تــبـــحث عـــلـى ســبـــيل ا
ــتـوسـط طـول االخــطــبـوط 12
سم فـاألفـضل الـبـحث ب مـا هـو
متوسط طول االخطبوط في هذه
احلـالـة سـتــحـصل عـلى اإلجـابـة

طلوبة والصحيحة.  ا
 3- استخدام الكلمات التي قد ال
تتـعرف علـيهـا نتـائج البحث إذا
كـنت تـري نــتـيـجـة الـبـحث الـتي
تــبــدو صـحــيــحـة ولــكن تــشـمل
مصطلحات غير مـألوفة بالنسبة
لك ال تتخط ذلك بل سـتكون في

حـاجـة إلجـراء عــمـلـيـة بـحث عن
ـألـوفة لـلـوصول الـكلـمـات غيـر ا

علومة بشأنها. إلى ا
كــمــا يــتــعـــرض م مــســتــخــدمــو
تطبيق واتسآب الى موقف حرج
ومــزعج فـي الــوقت نــفــسه عــنــد
إضافتـهم إلى مجمـوعات دردشة

جديدة دون إذنهم.
لذا طـرح تطـبيق واتـسآب مـيزة
ــــنع األشــــخــــاص من جــــديــــدة 
إضــافــة غــيــرهم إلـى مــحــادثـات
اجملـــــمـــــوعــــة دون إذنـــــهم. وفي
مـــدونـــة تـــعــلـن عن الـــتــحـــديث
أوضح متحدث باسم (واتسآب)
بالقول: (نحن نـقدم اليوم إعدادا

جــديـدا لــلـخــصـوصــيـة ونــدعـو
ـسـاعدتك في حتـديد من النـظام 
ـكـنه إضـافـتك إلى مـجـمـوعات
ـيزة ـكن تـفـعـيل ا الـدردشة). و
اجلــــديــــدة في قــــسم اإلعـــدادات
ـراسـلـة األشـهر ضـمن تـطـبـيق ا
في العـالم عبـر النـقر عـلى خيار
(احلــســاب) ثم (اخلــصــوصــيــة)
و(اجملموعات). وهناك ستجد 3
خيارات: الكل أو جهات االتصال
أو جـــهـــات االتــصـــال اخلـــاصــة
باسـتثنـاء. ويعـني خيـار (جهات
ـــســــتـــخـــدمـــ االتـــصـــال) أن ا
ــــوجـــودين لـــديـك في قـــائـــمـــة ا
ــكــنــهم الـــعــنــاوين اخلــاصـــة 

إضافتك إلى مـجموعـة الدردشة
بيـنمـا يتـيح لك (جهـات االتصال
اخلـــاصــة بــاســتــثــنــاء) حتــديــد

ـسـتـخـدمـ الـذين تـفضـل عدم ا
تمكنهم من إضافتك. 
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تـــــداولـــــهـــــا (خـــــاطـــــئـــــة).  وفي
التفاصـيل يطالب بالتـيني وفقًا
ــلف لــلــمــصــادر الـــقــريــبــة من ا
كـافأة قـدرها  1,8ملـيـون يورو
ساهمته في جناح كأس أوروبا )
الذي اسـتضـافـته فرنـسا) 2016
ودفع  636ألف يـــــورو أتـــــعـــــاب
محامـ باإلضافة إلـى متأخرات
الــــرواتب (لــــلــــفــــتــــرة من 2016

إلــــــــى 2019 ).
 ©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

ـدة اربع سـنـوات عـقـوبـة إيـقـافه 
في أوائل تــشـريـن األول/أكـتــوبـر
اضي بـنـحو  7,2ملـيـون يورو ا
بينها  5,5مليون يورو متأخرات
رواتب وهي أرقـــام لم يـــؤكـــدهــا
الـــــرئـــــيـس الـــــســـــابـق لالحتـــــاد

القــاري. 
وقــال بالتـــيــني لــوكـــالــة فــرانس
برس (عن طـريق احملـامـ أطلب
تـطـبــيق الـعـنــاصـر الـتــعـاقـديـة)
ـــبـــالغ الــتـي يــتم مـــعــتـــبــرا أن ا

{ لـوزان - سـويـسرا - (أ ف ب):
أكــد الــرئـــيس الــســـابق لالحتــاد
األوروبي لـــكــــرة الـــقـــدم (ويـــفـــا)
الفرنسي ميشال بالتيني اجلمعة
أنه يـــــطــــالـب االحتــــاد الـــــقــــاري
ســــــــداد مـــــتــــأخـــــرات الــــرواتب
ومـكـافــأة (مـنـصـوص عــلـيـهـا في
عـــــقـــــده) وكـــــذلك دفـع أتـــــعــــــاب

محاماة. 
لف وبحسب مصادر مقربة من ا
يــطـــالب بالتـــيــني الـــذي انــتــهت
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تظاهرين في ساحة التحرير  موجه كالمهم للعالم (كفاكم صمتا امام جراح االبرياء). وانطلقت خرج مغتربون عراقيون امس االول في العاصمة البريطانية لندن في مسيرة احتجاج لدعم الشباب ا
التظاهرة احلاشدة من امام مقر هيئة االذاعة البريطانية الى منطقة (ماربل آرج).


