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سؤولية ب االعالمي هناك مسافة غير واضحة في ا
ؤسـسة التي يـعمل بهـا . ليس بالـضرورة أن يكون وا
ًالـصـحـفي مـشـتـركـا في تـنـفـيـذ سـيـاسـات وتـوجـهات

الوسيلة االعالمية التي يعمل فيها.
في العالم األمر واضح واحلـقوق مضمونـة بالقانون
والقضـاء يتعاطى مع احلـاالت احملددة ولكل شخص

مسؤولية فضال عن مسؤولية عامة للمؤسسة .
هنـاك قنوات وصحف تـخضع لقـوان دوليـة ومقارها
في عـواصم مـختـلفـة غيـر أن لـها فـروعاّ ومـكاتب في
بـلـدان عــربـيـة ومن هــنـا تـقـوم احلــكـومـات الــعـربـيـة
بــاصـطــيــاد الــفــريـســة األســهل من خالل مــحــاســبـة
ـؤسـسات ـكـاتب عـلى سـيـاسـات عـامـة  ـراسـل وا ا
يعـملـون لديهـا وليس لهم فـيها أي تـأثير أو سـلطة في

القرار والتوجهات.
ان الـصـحـفي في بـلـدانـنـا اليـزال احلـلـقـة االضـعف 
وهـو الهدف االسـهل في الـشارع وفي مـتنـاول قوان
الطواريء وامزجة السياسي  وانفالتات اذرعهم.

الــنـقـابـات الــصـحـفــيـة واالحتـادات االعالمــيـة مـدعـوة
لـتـعزيـز فكـرة ان الصـحفـي كيـان من كيـانات اخلـدمة
ـســتـشــفـيـات اجملــتـمــعـيـة الــعـامــة مـثـل االطـبـاء فـي ا
ـعامل. والبـد ان تـخوض ـصـانع وا ـهـندسـ في ا وا
عركة الـسلمية ضد احلكومات التي ال النقابات هذه ا
تـقـيم وزنـا لـلـصـحـافــة نـتـيـجـة اسـتـسـهـالـهـا صـنـاعـة

صحافي على مقاساتها البطالة.
اية مـؤسسـة صحـافـية مـرئيـة أو مـقروءة أو مـسمـوعة
ـعـانـاة تــكـبـر أمـام الـسـلـطـات لـهـا مـعـانـاتــهـا  لـكن ا
السياسية التي تتصرف  بتأثيرات خارجية بعيدا عن
احلــقــوق الــدســتــوريــة لــلــصــحــفي كــمــواطن ومن ثم

كإنسان.
نـحـتـاج نـدوات مـفـتـوحـة يـحـضـرهـا اصـحـاب الـقـرار
ــؤســســات االعالمــيـة الــســيـاسـي وتـشــتــرك فــيــهـا ا
والـنقابـات ايضا مـن اجل كتابـة عقـد اجتمـاعي جديد

هنة السامية. إلنصاف هذه ا

انـتـظـرتْ أمـريــكـا الـوغـدة ســبـعـ سـنــةً  كي تـتـجـرأ
وتـمنح الـقـدس العـربـيـة احملتـلـة رسمـيـاً  لـلقـطـاء بني
لوم الغزاة بفلـسط . لم يفعلها حتى عتاة صهيون و
مـجـرمـيـهم مـن أمـثـال بـوش األب وبـوش اإلبن . دوني
تــرامـب ال يــؤمن حـــتى بــحـــكم ذاتي شـــكــلي لـــشــعب
فلـسطـ صاحب األرض احلقـيقي  بل تـمدد إجرامه
النـاعم فمنح اجلـوالن السوريـة احملتلـة  هدية مـجانية
لسـواد عيون حـملة نـتنيـاهو  الذي ردّ علـيه اجلميل 
فـقـام بـافـتـتــاح قـريـة جـديـدة في أرض سـوريـة ال شك

فيها ابداً  وأطلق عليها اسم الدوني ترامب .
يـواصـل رئـيس الـنــظـام احلـاكـم بـواشـنــطن  جـرائـمه
ريضة احملتضرة الناعمة والساخنة ضد أمة العرب ا
ـغـتصـبة  من  فـيـأمر بـرفع اسم فـلسـط واألرض ا
على الصفحات الرسمية للوزارات األمريكية الفاعلة 

التي أشهرها وزارة خارجية بومبيو األهبل .
ــمل  أن الـعـراق اآلن هـو تـرامب يــعـلم بـالــتـفـصـيل ا
أفـسـد دولـة عـلى وجه األرض  تـقـودهـا ثـلـة شـيـاط
وحـراميـة وابـنـاء مـزاد ونـطـيحـة  لـكنّ امـريـكـا واوربا
ـتحدة  وصـندوق النـقد والنصب وكل دكاك األ ا
الـدولي  لم يـوجـهــوا رسـالـة اعـتـراض واحـدة  ضـد

وت واجلهل الرافديني الكبير . مشهد الظلم وا
ــسـكـ  تـرامب يـتــصل هـاتــفـيــاً بـاحلـاكم الــعـربي ا
ويقـول له بلغـة شديدة الوضـوح والكلـبنة  انـنا نحمي
ا بـقـيت جـالسـاً بـقـصرك عرشك وكـرسـيك  ولـوالنـا 
الــشــاهق عــشــرة أيــام مــتــصالت  وعــلــيك أن تــدفع
صــاغــراً  كـلــفــة حـراســتـنــا وحــمـايــتــنـا لك  فــيــبـلع
السـلـطـان الـعـربي اخلـواف  حـروف الـرأس األصـفر
ـقـززة  كـمن يـشـرب كــأس سم ال يـأتي مـفـعـوله إلّـا ا

بعد ح .
أمريكـا السافلة تـتصالح مع طالـبان والقاعدة وداعش
بـفنـدق قـطَـريّ فـخم  وتـتـفق مـعـهم عـلى جـدول زمني
سريع النسحاب قواتهـا من أفغانستان  مع احملافظة
ــســفــوح قــدر اإلمــكــان عــلى مــاء وجه الــعم ســام  ا

بجبال كابل وكهوف تورا بورا وخفايا قندوز .
ترامب ينشر تغاريد غزل وحب تويتري مب  ويطيره
صوب عتـبات الولي بطـهران  والزعيم األوحـد ببيونغ
وجهة لـلوالي العـربي  ستكون يانغ  لـكنّ تغريداتـه ا
مـهـيـنـة ومـذلـة وقـاسـيـة  تـشـبه تـمـامـاً سـعـر حـاكـمـنا

ومقدار كرامته وشجاعته .
حـسنـاً وبعـد هذا اجللـد احلق  سأدلـكم علـى الطريق

نقذ اجلميل أيها السالط األغبياء . ا
ال تطلـقوا طلقـة واحدة ضد أمريـكا واللقـيطة اسرائيل
 بل قـولـوا لـتـرامب انك ان اسـتـمـررت بـضـربـنـا عـلى
مــؤخـراتــنـا وأمــام رعـيــتـنــا ونــسـوانــنـا بــهـذا الــشـكل
الفضيحة  فاعلم ان شـركات بالدك النفطية العمالقة
 لن يـكـون لهـا وجود بـينـنـا . ال نشـتري مـنك السالح
حـتى تــرى مـصــانـعك الــضـخـمــة كـيف تــبـكي وتــلـطم

وتخسر وتسرح عمالها وتغلق بيبانها . 
سـنحـاصـر عـاهرتك الـصـهـيونـيـة بفـلـسـط احملـتـلة 
وســنـخـرب أنـابـيب الــغـاز الـواصـلـة مـنــا إلـيـهـا  مـثل
أكـيــاس تـغــذي جــسـداً عــلـيالً .
وأشياء اخرى واخرى سأعلمكم
إيـاها يـا حـاكمـ بـأمر الـغزاة 
إنْ وجـهـتم لي دعوة غـيـر مكـلـفة
وســـهـــلـــة  حلــــضـــور قـــمـــتـــكم

نتظرة . االستثنائية ا
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 عـــــنـــــدمـــــا أســــرعـت طـــــائــــرة

هلـيكوبـتر بـنقل تشـيكيـة فاقدة
لـلـوعي بـعـد إصـابـتهـا بـسـكـتة
دمـاغـيـة حـادة للـمـسـتـشفى في
ـاضي كـانـت فـرصـها نـيـسـان ا
في الــبــقــاء عــلى قــيــد احلــيـاة
ضعيـفة ولم تكـن فرص اجلن

الـــقــابع في رحـــمــهـــا مــنــذ 15
أسـبـوعــا أفـضل بـكــثـيـر.وعـلى
خالف كل الـــتـــوقــعـــات وبــرغم
الـــصــــعـــوبـــات اجلــــمـــة أعـــلن
مـسـتشـفى بـرنو اجلـامـعي يوم
االثـنــ (أن يـوم  15آب شــهــد
والدة قيصرية ناجحة لرضيعة
بــصــحــة جــيــدة تـزن أكــثــر من
كــيـــلــوغـــرامـــ وطــولـــهــا 42
سـنتـيـمـترا من رحم أمـهـا التي
ــا تــعـــاني من مــوت دمـــاغي 
ضـرب رقــمـا قــيــاسـيــا في هـذا

اجملال).
سـتشفى (أنه يـعتقد أن وذكر ا

إبـقــاء اجلـنـ حـيـا في رحم أم
ــا ـــوت دمـــاغي  مـــصــابـــة 
يـــتـــضـــمـــنه مـن مـــضـــاعـــفــات
دة  117يوما يسجل محتملة 
رقمـا قياسـيا ألطول مـدة حفاظ
عــلى حـمـل بـطــرق صــنـاعــيـة).
وأعــــلن األطـــبــــاء إصـــابـــة األم
وت دماغي بـعد فتـرة وجيزة
من وصــولــهـــا لــلــمــســـتــشــفى
وبــدأوا عــلـى الــفــور كــفــاحــهم

إلنقاذ جنينها.
ــرأة الــبـالــغــة من ووضــعــوا ا
الـعــمـر  27عــامــا عـلى أجــهـزة
اإلعـاشــة لإلبــقــاء عـلـى احلـمل
وظــلـــوا يــحـــركــون ســـاقــيـــهــا
ــــشي بــــانــــتـــظــــام حملــــاكـــاة ا
ــــــو لـــــــلــــــمـــــــســــــاعــــــدة فـي 
.وبعد الوالدة التي تمت اجلن
في األسـبــوع الـرابع والـثالثـ
بـحضـور الـزوج وأفـراد آخرين
مـن عــائـــلــتــهـــا فــصل الـــطــاقم

الطبي أجهزة اإلعاشة عنها.
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كـمـا احـتـفظ الـفيـلم الـكـومـيدي
(أوالد طــيـــبــون) (غـــود بــويــز)
ــــركـــــز الــــثـــــاني ـــــركـــــز ا بــــا

مســــــجال  9.2مليون دوالر.
والـــفــــيـــلم بـــطــــولـــة جـــاكـــوب
ـــبـالي وكــــيث ولــــيــــامـــز تــــر
وبــرادي نــون ومــولي غـوردون
ومــن إخـــــــــــــــــــــراج جــــــــــــــــــــ

ستوبنيتسكي.
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احــتـفظ فـيــلم اإلثـارة واحلـركـة
(ســقـوط مـالك) (إيــنـجــيـل هـاز
ــــــركــــــز األول في فــــــولـن) بــــــا
إيــرادات الــســيــنـمــا بــأمــريــكـا
الــشـمـالـيـة في مـطـلع األسـبـوع

مسجال  11.6مليون دوالر.
والـفـيـلم بـطـولـة جـيـرارد بـتـلـر
ــــان وجــــادا ومــــورغــــان فـــــر
بـيـنـكـيت سـميث والنـس ريديك

ومن إخراج ريك رومان وو.
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تعرضت الفنانة السعودية أسيل
عمران للكثير من االنتقادات من
جمهورها بسبب أحد مشاهدها
في مسلسلها الرمضاني (ماذا
لو). 
شهد الذي أثار االنتقادات ا
ظهرت خالله الفنانة السعودية
وهي حتتضن زميالً لها وتقبل
رأسه وهو ما أغضب جمهورها
بشدة.
أسيل ردت على هذه االنتقادات
شاهدين قد بقولها إن بعض ا
شهد كان بارداً يرون أن ا
ويحتاج إلى إظهار الرومنسية
بطريقة أكثر واقعية وأن آخرين
قابل إلى أنه قد يشيرون في ا
كن تخطي احلدود في هذا ال 
اإلطار.
الفنانة السعودية أكدت أن
تقبيلها زميلها على رأسه كان
مناسباً للمشهد وفي موقعه
الصحيح واعترفت بأن هذا
شهد لم يكن مكتوباً في النص ا
وأنها هي التي أضافته.
وعن سبب إضافتها للمشهد
قالت إن القبلة قد تعبر عما ال
كن قوله بالكالم في معرض
انفصال حبيب بعد  6سنوات
من االرتباط مؤكدة أن ذلك
اختصر الكثير من الكلمات
شاعر الفتة إلى أنها وا
وزميلها بكيا بشكل جدي
وعاشا الشخصيت حتى
النهاية.
ومسلسل (ماذا لو) من بطولة
نور الغندور وأسيل عمران
ومنذر رياحنة وعبدالله
عبدالرضا وخالد أم وليلى
عبدالله وغرور صفر وإبراهيم
احلساوي وهو من تأليف
فيصل البلوشي وعدنان
بالعيس وهو من إخراج حس

دشتي.

ـيكانـيكيـة والبيـئية الهـندسة ا
ـعــهـد مــاســاشـوســيـتس أن
(الـسـكـتـات الـدمـاغـية تـأتي في
ـرتـبـة اخلـامـسـة بـ أسـبـاب ا
وفـاة الــبـشـر كــمـا أنــهـا سـبب
رئــيـسي لإلصــابـة بــالـشـلل في
ـتـحـدة وإذا تـسنى الـواليـات ا
ـــــــــــــــــريــض خـالل أول عـالج ا
تسـع من دقيـقة بعـد اإلصابة
بـاجللـطـة فإن مـعـدالت النـجاة
تـرتــفع لــلــغـايــة). وأضـاف زاو
(إذا أمـكن تصـمـيم جهـاز إلزالة
االنـسـداد داخل الـشـريان خالل
هــذه الـســاعــة الــذهـبــيــة فـمن
مـكن جتـنب التـلف الدائم في ا

خ). ا
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هـنـدس من ابـتكـر فـريق من ا
مــــعـــهـــد مــــاســـاشـــوســــيـــتس
لــلــتـكــنــولـوجــيــا في الــواليـات
ــتـحــدة روبــوتــاً دقـيــقــاً عـلى ا
كنه التحرك داخل شكل خيط 
خ مـع إمـــكـــانـــيـــة شــــرايـــ ا
الـتحـكم فـيه بتـقـنيـات اجملاالت

غناطيسية. ا
ـــكن وأكـــد الــــبـــاحـــثـــون أنه 
تـــطـــويــــر هـــذه الــــروبـــوت في
ـسـتـقـبل وتـزويـدهـا بـوسـائل ا
عالجـــيــة لــتــذويـب اجلــلــطــات
والــــتـــــعــــامـل مع األورام داخل
خ. ونــــقل مــــوقع (ســــايـــنس ا
ــتــخــصص في اكــســبــريـس) ا
الــعـلــوم والــتـكــنـولــوجــيـا عن
الـــبـــاحث تـــشـــان زاو أســـتــاذ
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سواء بـالـنـسـبة لـلـمـستـهـلـك أو
خلــبـــراء الــصــحـــة مــشـــيــراً إلى
دراسة نشـرتهـا (مجـلة نـيوزيـلندا
ـسـألة الطـبـيـة) وتـشـيـر إلى أن ا
معقدة بالفعل لكنها تشير إلى أن
احلـديث عن الــتـأثــيـرات الــضـارة
ألشعـة الـهـواتف الـذكـيـة ال يـظـهر
إال في الــــدراســــات الــــعــــلــــمــــيـــة

منخفضة القيمة. 
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في موضـوعات الـتـكنـولوجـيا أنه
رغم أن األدلة العـلميـة تؤكد أنه ال
يــوجــد ســبب قـــوي لــلــقــلق فــإن
الــكـثــيــرين يــعــتــقــدون أن أشــعـة
ــكن أن الــتــرددات الالســلـــكــيــة 
تكون ضارة بـهم بحسب صـحيفة
ــوقع الـشــرق األوسـط. وأضـاف ا
أن هناك كمـية كبيرة مـن البيانات
العلمـية بشـأن هذه القـضية وهو
مـا يــجــعل األمـر مــعـقــداً لــلـغــايـة

اخملاوف حول أن بـعض الهواتف
ـكن أن تـسـرب إشــعـاعـات أكـثـر
ــــتـــوقـع. وامـــتألت أقــــســـام من ا
الـتـعـلـيـقــات في مـواقع الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي مـــثل (فـــيـــســـبــوك)
و(يـوتــيــوب) بـاألشــخــاص الـذين
أعـلـنــوا عن مـخــاوفـهم مـن أشـعـة
تـرددات الســلــكــيـة تــســتـخــدمــهـا
شـبـكـات االتصـاالت.  وذكـر مـوقع
ــتـخــصص (سي نت دوت كــوم) ا

ســيــتم تــزويــده بــعـدد كــبــيــر من
ــزايـــا والــتـــقـــنــيـــات الــثـــوريــة ا
اجلــديـدة. وســيــتم طــرح هــواتف
آيفون  11بألـوان جديـدة أبرزها
قرر األخضر والبـنفسـجي. ومن ا
أن تطلق مـجمـوعة هـواتف آيفون
ي 11 في مـــؤتــمـــر صـــحــفـي عــا
مـسـاء يـوم  10سـبـتــمـبــر/أيـلـول

اجلاري.
ــزيــد من وأثــار تــقـــريــر حــديـث ا

ــواصــفــات الـهــاتف بــالـنــســبــة 
فــيـبــدو أن آبل أدخــلـت تـعــديالت
جـذريـة في تـلك الـهـواتف أبـرزهـا
زدوجة االعتـماد عـلى الكـاميـرا ا
LCD? مع االحـتــفـاظ بــشـاشـات
OLED وتـأجــيل طـرح شــاشـات
إلى عام .2020 وتشـيـر الـتـقـارير
إلى أن (آبل) ســتــدعم هــاتــفــيــهــا
آيـفـون  11بـرو وآيــفـون  11بـرو
مـاكس بــقـلم (آبل بــنـسل) والـذي

اإلعالن عـنه فـي مـؤتــمـر صــحـفي
ي. كما أشارت إلى أن عمليات عا
الــــــبـــــــيع ســـــــتــــــبــــــدأ يــــــوم 20
سبـتـمبـر/أيـلول اجلـاري أي بـعد
أيام من طرحه بـنظام (الـطلبات 7
ـسـبـقـة)  لــلـبـيع. وأكـدت آبل أن ا
الهواتف الثالثة من نسخة آيفون
سـيـتم طـرحــهـا دفـعـة واحـدة 11
ولن تطرحهـا بشكل تـدريجي كما
اعـتـادت الـشـركــة األمـريـكـيـة. أمـا
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تـسـتــعـد شــركـة (آبل) األمـريــكـيـة
إلطالق هـواتفـهـا اجلـديـدة آيـفون
11بـرو وآيـفـون  11وآيـفـون  11
ز برو مـاكس.  وأشـار موقع (تـا
ـتـخـصص إلى أن نـاو) الـتـقـنـي ا
ـوعـد اخلاص «آبل» أعلـنت عن ا
ـسبقـة للبـيع لهواتف بالطـلبات ا
سـبــتـمــبـر/أيــلـول آيـفـون في  13
اجلـاري أي بـعـد  3أيـام فـقط من
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