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القاهرة - الزمان 

حسماً للشائعات والتأويالت 
وبـــعــد أيـــام من تــداول أنـــبــاء
ـصـرية طـربـة ا تـفـيـد بـزواج ا
أنـــغـــام ســـرا مـــنـــذ فــتـــرة من
ــــوســــيــــقي أحــــمــــد ــــوزع ا ا
إبــراهـيـم أحـيـت أنــغـام حــفال
غـنـائـيـا كـبيـرا ضـمن فـعـالـيات
مــهـــرجـــان فــبـــرايـــر الـــكــويت

.2019
و يـــبـــدو أن انـــغـــام  أرادت أن
تؤكد لـلجميع خـبر زواجها من
وسيـقي الشاب حيث وزع ا ا
ظــهـرت وهي تـرتــدي في يـدهـا
اليـسرى خـا الزواج (الـدبلة)
ــسـرح بـأحـدث وتــألـقت عـلى ا

أغانيها.
فـنيـا. كـانت قد طـرحت الـفنـانة
أنـــغـــام أحــــدث ألـــبـــومـــاتـــهـــا
الـغـنـائـيـة (حـالـة خـاصـة جـدا)
في الساعـات األولى من صباح

اخلميس 21 فبراير. 
ـوزع أحـمـد وحـرص زوجــهـا ا
إبــــراهـــــــــــــيم عـــــلى تــــقــــد
الــتــهــنـئــة لــهــا ونــــشــر عــبـر
Instagram حــــــســـــابـه عـــــلى
صــورة لــغـالف األلـبــوم وكــتب
تعـقيبـا علـيها: (ألف مـبروك يا
حــــبـــيـــبـــتي ربــــنـــا يـــســـعـــدك

وينجحك).
وبـــدورهـــا ردت عـــلـــيه أنـــغــام
قــائـــلــة: (مـــبــروك عـــلــيـــنــا يــا

حبيبي).
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ـئــة. وقـال بـنــسـبــة سـتــة في ا
جـــاجن لـــيــــو وهـــو بـــاحث في
مـجال الـتغـذية بـكلـية تي.إتش
تـشان لـلصـحة الـعامـة التـابعة
جلـامـعـة هـارفـارد في بـوسـطن
وكـبـيـر الـبـاحـثـ في الـدراسة
(تـــوفــر هـــذه الــبــيـــانــات أدلــة

جـديـدة تـدعم التـوصـيـة بـجعل
ـــاط ـــكــــســـرات جـــزءا من أ ا
الــــغـــذاء الـــصـــحــــيـــة من أجل
الوقايـة من مضاعـفات أمراض
الـــقـــلب واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة
صاب بكرة ب ا والوفيات ا

بالسكري).
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أحلــان وتــوزيع عــلي حــسـون
والـــكـــلـــيب من إخـــراج أحـــمــد
ـنـجد ويـأتي ذلك بـعـد الـديو ا
الـــغــنـــائي الـــذي شــاركـت فــيه
لـيـال الــفـنـان الـلــبـنـاني (عـلى
) من الــديك) ألغــنـيــة (اجملــانـ
كــلــمــات حــيــاة إســبــر أحلــان
فـضل سـلـيـمـان توزيـع روجيه

ابي عقل.
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سؤول) عنه?  سؤول في العراق من (ا وقت ا
ــســؤول الـى الــدوام ومــتـى يــخــرج وكم مــتى يــأتـي ا
مـعـامــلـة رســمـيـة يــقـضي وكم مــواطـنــا من أصـحـاب
شـكالت يقابل وكم دائـرة تابـعة لسـلطته احلاجـات وا
ة هـاتفـيـة تصب فـي مصـلحـة الـعمل يزور  وكم مـكـا
يـجـري وكم يـصـرف من الـوقت حـ الـغـداء  أو حـ

العشاء اذا لزم االمر وكان مستمراً في عمله ? 
في اسـئلـة يـعـدها بـعـضـنا من الـتـفـاصيل الـصـغـيرة 
حـ انـهـا عالمـة من عـالمـات الـعـمل أو عـدم الـعـمل

والشيء بينهما كمنطقة وسطى .
قبل يوم قدّم الوزير اليـاباني يوشيتاكا ساكورادا
اعـتـذارًا عـلنـيًـا لـدى وصوله مـتـأخـرًا ثالث دقائق إلى

اني. اجتماع بر
ــكــلـفــة بـدورة األلــعـاب ويــتــولى سـاكــورادا الـوزارة ا

بية طوكيو 2020. األو
ــانـيـون  إن تــأخـر ســاكـورادا يــعـكس عـدم وقــال بـر
ـيـزانـية ـنصـبه وقـاطـعـوا اجـتمـاعًـا لـلـجنـة ا احـتـرام 

خلمس ساعات احتجاجًا.
ـسـؤول الـذي ــال الـعـام  فــا هـدر الــوقت مـثل هـدر ا
عـلـيه اجنـاز خـمـس جـواز سـفـر في كـل يـوم وهو ال
يـنـجـز سـوى عـشــرين او اقل أو يـحـول اجنـازهـا الى
قـدار ما يـختلس ـا يخـتلس من الـوقت  يـوم تال  ا
اليـــ الــتي تــنـــهب كل يــوم حتت مــوظـف اخــر من ا

اغطية حكومية ومن دونها . وقس على ذلك . 
ــــــائـــــة من وزارء صـــــحــــــة لم يـــــزوروا واحــــــداً في ا
ـؤسـسات الـصحـية الـتابـعـة لهم في عـموم الـعراق  ا
ال يــعــرفـون عن ـتــعــاقـبــون  وكــذلك وزراء الـتــربــيــة ا

مدارس البصرة أو الديوانية أو احللة أي شيء.
الحظ ان الــــوزراء لم يـــخــــصـــصـــوا من  كـــمــــا ان ا
اوقـاتـهم اي فسـحة لـلـفروع الـتابـعـة لهم في الـنواحي
واالقـضـية  واذا صـادف و حتـرّك مـسـؤول في زيارة
ولــو اسـتــعـراضــيـة فــإنـهــا ال تـعــدو مـركــز احملـافــظـة
الفالنية  ومـعظم الوقت يقضـيه في دعوة الغداء التي

يقيمها احملافظ أو رئيس مجلس احملافظة .
هل سـتـأتي الــفـرصـة لــنـجـد آلـيــة حملـاسـبــة مـخـتـلس
الـوقت الــعـام بــعــد أن شـهــدنـا الــعـجــز الــفـاضح في

ال العام? محاسبة مختلس ا
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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

أوهـايو األمـريـكـيـة خالل مـبارة
لـــهـــوكي اجلـــلــيـــد بـــ فـــريــقي
كولومـبس بلو جـاكيتس وتـامبا

باي اليتينغ.
ويــظـهــر مــقـطع الــفــيـديــو الـذي
التقطـته عدسة الكـاميرا صدفة
ـعلق مـاكـغوايـر الـبالغ الـتفـات ا
من الـــعـــمـــر 57 عـــامــــا حلـــظـــة
انـطالق كـرة الـهـوكي الـصـغـيـرة
جتــاه رأسه إذ مــرت عــلى بــعــد

سنتيمترات فقط عنه.
ولم يـكن لـدى مــاكـغـوايـر الـوقت
الـــكـــافي لـــتالفـي كـــرة الــهـــوكي
ـتــجـهـة نــحـوه الــتي لم يـرهـا ا
حتى آخـر حلـظة. وقـال اخلـبراء
في تــعـلــيـقــهم عــلى احلـادث إن

الرجل كان محظوظا للغاية.
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وثقت كامـيرا تـلفزيـونية مـشهدا
خـطـيرا لم تـتـجـاوز مـدته دقـيـقة
واحــدة حلــادث مــفـاجـئ كـاد أن
يقتل معلقا رياضيا للعبة هوكي
ــتــحـدة اجلــلــيـد فـي الـواليــات ا
األمريكية. وذكـرت صحيفة ديلي
ــــعـــــلق الـــــريــــاضي مــــيـل أن ا
الشهير بييـر ماكغواير تعرض
ـهنـية ألخطـر حادث في حـياته ا
أثناء نقله ألحداث مباراة لهوكي
اجلــــلـــيــــد مع الــــعـــلـم أن عـــمل
الــصـحــفي الـريــاضي بـعــيـد عن
اخملاطر أما هذه احلادثة فكانت

استثنائية.
وقع احلـــادث يـــوم االثـــنـــ 18
فــــبـــــرايــــر اجلـــــاري في واليــــة

يـــواجه الـــعــراق إرهـــابــا جـــديــدا يـــفــوق في خـــطــره
ــسـلــحـة راح ــواجـهــات ا الـعــصــابـات اإلرهــابــيـة وا
ــواطـنـ دون أن نــرى أي حتـركـات ضـحــيـته آالف ا
واجـهة هذا اخلـطر الغـائب عن بال اجلميع ملـموسة 

حكومة وشعبا.
خــمـــســة آالف ضــحــيــة لــقـــيت مــصــرعــهــا و18 ألف
ــروريـــة في عــام 2018 أصــيــبـــوا جــراء احلـــوادث ا
وحـده.. وهـو رقم كـبـيـر وخـطـيـر يـفـرض عـلى الـدولـة

ناسبة للحد من هذه األرقام. وضع احللول ا
إحـصـائـيـات تـدل عـلى فـوضى كـبـيـرة وعـدم إكـتراث
واطنـ وسالمتهم وعـجز األجهـزة اخملتصة بحـياة ا
عن تطـبـيق القـوانـ والتـشـريـعات الـتي تـوقف نزيف

األرواح.
تـــعـــددت األســــبـــاب الـــتـي أدت الى زيـــادة احلـــوادث
ــروريــة فــالــعــراق شــهــد طــفــرة كــبــيــرة في أعــداد ا
ـدن تـستـوعب هـذه األعداد الـسـيارات حـتى لم تـعد ا
الكبيرة يقابلها تهالك الشوارع والبنى التحتية وعدم
تزايدة  وغياب إنشاء طرق جديدة تستوعب األرقام ا
الـرادع الـقـانــوني واحملـاسـبـة الــتي يـجب أن تـفـرض

. على سواق السيارات اخملالف
دن الـعراقـية الـتي يخـلو نـظرة بـسيـطة الى شـوارع ا
رورية.. معظـمها من اإلشارات الـضوئية والـعالمات ا
فــتـرى هـنـالك صـبـيـا لم يـبــلغ الـسن الـقـانـونـيـة يـقـود
ســيـارة فــارهــة بـأقــصى ســرعــة دون خـوف أو وجل
بيـنما يـستمتع بـعضهم بـقيادة السـيارة وهو يـستخدم
ــا حــوله و جــعل بــعـضــهم ــوبــايل دون  شــعــور  ا
الـشــارع كـراجـا لـسـيـارته ومــوقـفـا لـصـعـود الـركـاب

لك حوال وال قوة. رور الذي ال حتت أنظار رجل ا
الغـريب أن الـعـراقـيـ صاروا يـطـلـقـون لـقب (شوارع
ــوت)  عـلى بــعض الـطــرق بـســبب مـا حــصـدته من ا
ــطـبــات الـتي فــيـهـا دون أن أرواح لــكـثــرة احلـفـر وا
عنية يتصدر هذه يكون هناك معاجلات من اجلهات ا
الشوارع طريق بغداد الناصرية جنوبا وطريق بغداد
كـركوك شـماال وال نـنسـى الطـريق السـريع رقم واحد
الذي شـهـد حوادث رهـيـبة بـسـبب السـرعـات العـالـية

التي تصل أحيانا الى 200 كم في الساعة.
تـؤكـد أحـصـائـيات وزارة الـصـحـة أن هـناك 100 الف
ضـحيـة ب قـتيل ومـصاب بـسبب حـوادث السـيارات
ـاضـيـة.. وهي أرقــام كـبـيـرة خالل الـعــشـر سـنــوات ا
جتــعل الــعـراق من أعــلى الــدول في أعــداد الـوفــيـات
ـرورية التي ال يدرك أحد تـأثيراتها بسبب احلوادث ا
اإلقـتصـادية واإلجـتمـاعيـة على اجملـتمع الـعراقي فـما
صـابـون بـهذه هـو حجـم الرعـايـة الـتي سـيحـتـاجـهـا ا
احلـوادث وكم عائـلـة فقـدت فردا مـنهـا بسـبب التـهور

أو السرعة الفائقة.
لـكي نـحـد من هـذه األرقـام الكـبـيـرة البـد من إجراءات
مـهـمة أهـمهـا فرض الـقانـون عـلى اخملالـف وحتـديد
سن الـسـيـاقـة ومـنع الـذين اليـحـمـلـون إجـازات سوق
وصيـانة الشـوارع التي أصبـحت تغص بأعـداد كبيرة
من السـيـارات والـتشـجـيع عـلى النـقل الـعـام بدال من
اخلــاص وإزالــة الـــتــجــاوزات عــلى
الــطـرق الـعـامــة الـتي حتـولت الى
أسواق لـبيع الـفواكه واخلـضر بل

اشية. وحتى ا
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أثــــــــــار نـــــادي بــــرشــــلــــونــــة
اإلســـبــانـي اجلـــــــدل بـــعـــدمــا
كــــشف عن العـب صـــغــــيـــر في
صـفــوفه يـشــبه إلى حـد بــعـيـد
أسطـورته األرجنـتيـني ليـونيل

ميسي.
ونـــشـــر احلــــســـاب الــــرســـمي
ـية برشـلونـة على موقع ألكاد
(تـويـتر) صـورة لـلـطـفل وكتب:
(بـــالــنـــســـبـــة لي هـــذا الــفـــتى

يذكرني بشخص.. وأنت?)
وأثـــارت تــغــريــدة بـــرشــلــونــة
ـتـابـعـ وخـاصة اجلـدل بـ ا
مشجـعي الفريق بـسبب تشابه
مـالمــــحـه مع مالمـح مــــيـــــسي

عندما كان صغيرًا.
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وقـــال مــاكـــغـــوايــر: (إن لـم تــكن
ـكــنك الــتـدخل العب هــوكي ال 
أبـدا في اللـعـبة. لـذا يـجب عـليك

إبقاء يديك بعيدا).
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شـارت دراسـة أمـريـكـية إلى أن
مـــــرضـى الـــــســـــكـــــري الـــــذين
ـكسـرات بـانـتـظام يـتـنـاولـون ا
ــــا يـــكـــونــــون أقل عـــرضـــة ر
شاكل القلب مقارنة لإلصابة 
ن ال يــأكـلــونـهـا بـنــظـرائــهم 
كــثــيــرا أو ال يــأكــلــونــهـا عــلى

اإلطالق. 
وتــــوصــــلت الــــدراســــة إلى أن
مرضى الـسكـري الذين يـأكلون
كـسرات خمس 28 غرامـا من ا
مـــرات أســبـــوعـــيــا عـــلى األقل
يـكــونـون أقل عـرضـة لإلصـابـة
ئة رض القلب بنسبة 17 با
كـسرات ن يأكـلـون ا مـقارنـة 

مرة واحدة في األسبوع.
كسـرات ولو مرة  لكن تنـاول ا
واحدة في األسبوع يظل مفيدا

للقلب بشكل عام. 
ـرضى الــسـكـري وبـالــنـسـبــة 
ـــكــســرات مــرة يـــعــد تــنــاول ا
واحدة أخرى أسبوعيا مرتبطا
بـــاحلـــد مـن خـــطــــر اإلصـــابـــة
باألمراض القلبية بنسبة ثالثة
ــــئــــة واحلـــد مـن خــــطـــر فـي ا
الـوفـاة بــسـبب مـشــاكل الـقـلب
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تعرضت الفنانة الـلبنانية ليال
عــبــود حلـادث ســيــر مـروع في
مــنــطــقـة بــرح رحــال بــجــنـوب
لــــبــــنــــان نُـــقــــلـت عـــلـى إثـــره

للمستشفى.
سـيـارة لـيـال تـعـرضت ألضـرار
جــسـيــمـة حـيـث حتـطم اجلـزء

األمامي مـنـها في الـوقت الذي
اصـيبت فـيه الفـنانـة اللـبنـانية
تـفرقة في ببعض الـرضوض ا
اجلــــــسم حــــــيث خـــــرجـت من
ستـشفى بعد االطـمئنان على ا
حــالــتــهــا الــصــحــيــة عــلى أن
تـــمــكـث في مــنـــزلـــهــا لـــفـــتــرة
للراحة تعود بعدها الستئناف
نـشـاطـهـا الـفـني. يُـذكـر أن آخر

حـفل غـنـائي احـيـتـه لـيـال كان
ــنـاسـبـة عــيـد احلب في أحـد
مـطــاعم بــيـروت وفــيه تــألـقت
الفنانة اللبنانية بفستان أحمر

أنيق.
 من ناحية أخـرى طرحت ليال
عـــبــود كــلــيب جـــديــد ألغــنــيــة
بــعـنـوان (يـا عـنب يـا مـشـمش)
وهي من كـلـمات فـادي مـرجان
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سـارع خـبـراء الـتـقـنـيـة مـؤخرا
إلى عــقــد مــقــارنــات بــ هــاتف
(Galaxy S10E) الذي أعـلنته
شـــركــة (ســـامــســـونغ) وهــاتف
(iPhone XR)الـــذي طــــرحـــته
ـــــــثل أبـل فـي وقت ســـــــابـق. و
هذان الـهـاتـفـان اإلصداران األقل
ثــــمـــــنــــا مـن هـــــواتف عـــــمالقي

األجهزة الذكية. 
ويـبـدأ سـعر اجلـهـازين من 749
دوالرا ولــذلك فــهـمــا يــراهــنـان

زيد من الزبائن معا على جذب ا
بــعــدمــا اســتــطــاعت الــشــركــات
الــصــيــنــيـة أن تــســتــحــوذ عـلى
حصـة مهـمـة من سوق الـهواتف
الـــذكـــيـــــــة بــســـبب عـــروضـــهــا

غرية. ا
وبـحــسب مــوقع (ذا فـيــرج) فـإن
هـاتـف غـاالكـسي يــعـمل بـــنـظـام
(Android 9 Pie) الــتــشـغــيل
وهـذا الـبـرنـامج هـو األحـدث في
أجـهـزة (سـامــسـونغ) أمـا هـاتف
 iPhone XRفـــيــعـــتــمـــد عــلى

نـظـام iOS 12 وهـو بـرنـامج ال
يخـتـلف عـما جـرى الـعمل به في
نسخ سابـقة من آيفـون. ويتفوق
جــهــاز (غـــاالكــسي) في اجلــانب
ـــتــعــلـق بــالــشـــاشــة إذ يــضم ا
شــاشـة (أمــولـيــد) بـحــجم يـصل
إلى 5.8 بـــوصـــات أمـــا هـــاتف
آيــفــون فــيــضم شــاشـة (إل سي
دي) وهي أرخص سـعــرا ويـبـلغ

حجمها 6.1 بوصات.
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