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لو كان الـعراقيـون يعـيشون حـقاً كـمواطنـ في أحد أغنى
ــا قـام أحــد مــنــهم بـاالنــتــفـاض بـلــدان الــعــالم بـالــنــفط  
وتـعــريض حـيــاته لـلــرصـاص . أحــيـانـاً تــنـفع الــعـودة الى
عـرفة هل توجد طـريقة لالنعـتاق من هذا التردي االسباب 

والظلم والتخلف .
ا بعـد مجـلس احلكم الـذي عينه  في احلكومـات السـابقـة 
ــر   كــان اجلــهـد االحــزابي احلــاكم االمــريـكـي بـول بــر
والــســيـاسـي والــديـنـي يــسـتــنــفــر قــواه  وحتت ســيل من
شعـارات حتـريض وكـراهـية وانـتـقـام وحق يـراد به باطل 
من اجل حتشـيـد متـظـاهرين يـهـتفـون بـعد قـبض مـعظـمهم
مـبـالغ مـالــيـة  بـحـسب قـول مــحـدّثي  وكـان مـسـؤوالً في

ضحك . حلقة حكومية بعد مجلس احلكم ا
كانت لعبة سـياسية مفـتعلة تلـصيقية مـهترئة  جتري أمام
أنظـار االمريـكان وهم يـحـتلـون البالد من دون أن يـكتـرثوا
ألنّ هـدفهم هو هذا الـسالم والوئام ب الـطبقة ا يجري 
السيـاسية التي وصـلت معهـم الى قلب بغـداد   وحاكمهم

تربع على عرشها. دني ا ا
كل شيء كان يجري من اجل مفهوم ضيّق للحكم  ليس له
شروط العيش إال في أثواب الغير لم تكن هناك اية دوافع
عنـد السـيـاسيـ  لـقيـام حكـم عراقي وطـني مـتكـامل يزيح

اضية . عن كاهل العراقي فترة احلصار واحلروب ا
اآلن هذا جـيل جـديد  دخل حـروباً طـاحـنة  عـبـر التـطوع
بالفتوى في احلشد   وقـاتل في العراق وسوريا واليمن 
ا كان باالمكـان ارساله الى دول اخلليج للـقتال ايضاً ور
نع  فالقرار ليس عراقياً عند الضرورة  ليس هناك ما 
والـدولـة الـعــراقـيـة مــتـورطـة بـحــروب خـارجـيـة من دون ان

صيبة أعظم . تدري  وإذا كانت تدري فا
االن هـــذا اجلـــيل وجـــد نـــفـــسه أمـــام شـــعـــارات مـــزيـــفـــة
في وسيـاسيـ فـاسدين وعـالم يـتغـيـر ويتـطـور حول بـلده 

ح اليزال  هو يبحث عن شربة ماء نظيف .
ـنقوصـة ال تستـقيم معـها االوضاع  لذلك عادالت ا هذه ا

كن توقع انهيارات هائلة لم نر منها شيئاً حتى اآلن.

ـعارضـة العـراقـية سـابقـا واحلاكـمة اآلن حـجر وضعت ا
احملــاصــصـــة في مــؤتــمـــرات لــنــدن وصالح الـــدين قــبل
ر التـغـييـر ونـصـحت به بعـده احلـاكم األمـريكي بـول بـر
فــشـرعــنه فـي مــجـلـس احلـكـم ومن ثم لــغــمت الــدســتـور
ــكــونــات وضـــبــبت صالحـــيــات احلــكــومــة ــصــطــلـح ا
ـصـدر قــوت الـشـعب االحتـاديـة واالقــلـيم فـيــمـا يـتـعــلق 

الرئيسي النفط.
ــقــراطــيــة فـــذهب الــشــعب الى ثم جــاءت بــعــد ذلـك الــد
تـفجـرات وبدال صنـاديق االقتـراع مـتحـدياً الـرصـاص وا
قراطـية  ويشتـد عودها عـقرتها الـطبقة من  أن تنمو الـد
احلـاكـمة  بـحـرمـان الـكـتـلـة الـعـابـرة لـلـطـائـفـية مـن شرف
محاولة تشكيل حكومة وذهبت  الى بناء تكتل طائفي بعد
االنــتــخـــابــات  األمــر الـــذي جــذر احملــاصــصـــة بــأبــشع
أشكالها وأوصل القيادات الطائفية السنية والشيعية الى
ـغــا  والــوظــائف عــلى األقــارب واألتــبـاع درك تـوزيـع ا
ـنـاصب وحـمـايـة الـفـسـاد في كل مـفـاصل الـدولـة وبـيع ا

وترك الشعب يقارع العوز والهوان  .
 واألدهى من ذلك أن الطبـقة الـسياسـية الـعراقيـة إقتدت
قراطـية الدولة اجلارة وتـقاليدهـا في قمع الشعب من بد
أجل حـفاظ الـطـبـقـة احلـاكـمـة فيـهـا بـالـسـلـطة واألسالب
حيث إستبـدلت دكتاتـورية الفـرد بدكتاتـوريتهـا وإلتصقت
ثل العراقي بالسلطة (كجيرة بزبون أبيضخل كما يقول ا
ـقـراطيـة من مـنـبعـهـا األصيل بدالً من أن تـسـتـلهم الـد
بريـطانـيا في تـقـاليـدها في الـتـعامل مع الـشعب واحلـفاظ
قراطية البريطانية قدم رئيس على سيادة البالد في الد
الوزراء الـبريـطاني الـشاب ديـفيـد كامـيرون إسـتقـالته في
تـموز  2016 نـظـرا لـتصـويـت الـشعـب الـبـريطـانـي بـفارق
ضئـيل لصـالح خروج بـريطـانيـا من االحتاد األوربي رغم
أنه لم يـكن هـنـاك أي إلـزام قـانـوني أو اخالقي أو حـزبي
يـوجب هــذه االسـتـقــالـة إذ كــان اإلسـتـفــتـاء حــراً جلـمـيع
ؤهلـ من أفراد الشـعب دون تبني أحـزاب احلكومة أو ا
ـوضــوع وبـرر ذلك بـقـوله إن ـعـارضـة مـوقــفـاً بـشـأن ا ا

رحلة القادمة تتطلب قيادة من نوع آخر. ا
ــاضي األبـــعــد وحتــديــدا في   5 آذار عـام 1982 وفي ا
اسـتـقـال وزيـر اخلـارجـيـة الـبــريـطـاني الـلـورد كـارنـغـتـون
ووزراء الـدولـة في وزارته بــعـد أن غـزت األرجــنـتـ جـزر
الفوكالنـد التـابعـة لبريـطانـيا  حيث اعـتبـر أن حدوث هذا
الغزو دون أن تـتوقـعه  وزارته أو تمـنعه تـقصـير في عمل
ـسألة الدبلـوماسـية البـريطانـية الـتي يقودهـا وانه يعـتبر ا
ــتــوقع أن تــخــطئ مــســألــة شــرف رغم أنه لم يـــكن من ا
رأة األرجنت  وحتسب أن احلـكومة البـريطانيـة بقيادة ا
احلـديـديـة مــارغـريت تـاتــشـر سـتـقــبل هـذه اإلهـانـة  ولم
يسـحب اللـورد كاريـنغتـون إستـقالـته رغم طلب مـارغريت
تاتشر منه ذلك مـبينة له أنـها  أمرت األسطـول البريطاني
د البحري الصباحي من ميناء بورتسموث أن يبحر مع ا

إلستعادة  جزر الفوكالند .
الطامة الـكبرى أن رجـال السيـاسة والقـيادة عنـدنا تعدَّوا
مـــادة الــــزئــــبق في إفـالتـــهـم من بــــ األصـــابـع من أيـــة
مسـؤولـيـة فهم مـشـاركـون في الـسلـطـة ومـعارضـون لـها
وما يدمي القلب حـنقاً اليـوم أنهم مع الشبـاب الثائر على
الظلم وعلى الشـباب بقنـصه أو بالسمـاح بقنصه وضربه

صممة لقتال العسكر. بالقنابل الصربية واإليرانية ا
 بــدون لف أو دوران أو حـــوار أو جلــان بـل بــشـــجــاعــة
الـفـرســان أيـهـا الــرؤسـاء الـثالثــة فـكّـوا وثــاقـكم من هـذه
الطبـقة السـياسيـة وقولوا: من هم
الـقـتـلــة ومـاذا سـتـعــمـلـون لـوضع
ـــســار اإلنـــســاني الــبـــلــد عـــلى ا
ــــقــــراطي الــــصـــحــــيح وكم الـــد
ــوعــد يــســتـــغــرق ذلك ومـــا هــو ا

بكرة. توقع لالنتخابات ا ا
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ـــتـــوفى دمـــاغـــيـــا. والحظ ان ا
اجراء عمليـة زرع القلب بنجاح
من شــــــأنـه أن يــــــرفع مـن وعي
اجملـتـمع الـتـونـسي ازاء جدوى
الـــــتـــــبـــــرع كــــكـل مـــــؤكــــدا أن
احــتــيــاجـات الــتــبــرع بــالـقــلب
تـتـراوح في تـونس سـنـويـا ب

عـمـلـية كـمـا يـقـدر عدد 40و 30
ن يـحـتـاجـون زراعة ـرضى  ا
كــلى بـأكــثـر من  1600شـخص
يتلقون عالجا في تصفية الدم.
يـــشـــار الى ان عـــمـــلـــيـــات زرع
الـقـلب في تـونس اسـتـؤنف في
ـاضي بـعـد توقف دام نـيـسان ا
مـنـذ سـنـة  2004بـسـبب نـقص
االمكانيـات وضعف الوعي لدى
الـتــونـسـيــ بـأهــمـيـة الــتـبـرع
بـــــــاألعـــــــضـــــــاء حـــــــسب ذات

سؤول. ا
من جــهــة اخــرى لــقــيت طــفــلــة
حـــتــــفـــهـــا الـــثالثـــاء في واليـــة
جــــنـــدوبــــة (غـــربخل بــــعـــد ان
جرفتها مياه األمطار تزامنا مع
مـوجـة تـقلـبـات جـوية تـمـر بـها
تـونـس عــلى مــا أعــلن الــدفـاع

دني. ا
وقــال مـــعـــز تـــريـــعـــة الــنـــاطق
ـدنية الرسـمي باسـم احلمـاية ا
ـدني)  لـفـرانس برس (الـدفاع ا
(انــتـشل مـواطـنـون جـثـة طـفـلـة
الـيوم تـبلـغ من العـمر  12عاما
ـيـاه من أمام بـعد ان جـرفـتـها ا
ــنـطــقـة فــرنــانـة) في مـدرســة 
واليـــــة جــــــنـــــدوبـــــة (شـــــمـــــال
غـــربخل.وتــشــهـــد الــعـــاصــمــة
تونس وعدد من واليات الشمال
الـغربي أمـطارا غـزيـرة منـذ ليل

. االثن
ـعـهــد الـوطـنـي لـلـرصـد وقـال ا
اجلــوي إن (مــؤشـرات األمــطـار
ـــرفــوقـــة بـــالـــبــرد الــرعـــديـــة ا
سـتـتـواصل الـسـاعـات الـقـادمـة
بـأغـلب اجلـهات جنـدد الـتـذكـير
بضـرورة االلتـزام باحلذر خالل

الساعات القادمة).
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 فـي اجنــاز طــبـي عــربي رائــد 
جنـح امس الــــفـــــريق الـــــطــــبي
ـسـتــشـفى الــرابـطــة بـتـونس
في اجناز عملية زرع العاصمة 
قــلب كـمــا تـمـكن االطــار الـطـبي
ـسـتـشـفـى اجلـامـعي مـنـجي بــا
ـــرسـى من الـــقـــيــام ســـلـــيم بـــا
بعملية زرع كبد كللت بالنجاح
ـــديــر الـــعــام وفق مـــا أعــلـــنه ا
لـــلــمـــركـــز الـــوطــنـي لــلـــتـــبــرع

باألعضاء الطاهر قرقاح.
ودامت عـمـليـة زرع الـقـلب التي
تـــعـــد اخلـــامــســـة من نـــوعـــهــا
ـستـشـفى الرابـطـة حوالي 5
ســاعــات وأشـــرف عــلــيــهــا 30
اطــارا طــبــيــا وشــبه طــبي في
حـ دامت عــمـلــيـة زرع الــكـبـد
ـسـتـشـفـى اجلـامـعي مـنـجي بــا
رسى  4ساعات وفق سلـيم بـا
مـا صرح به قـرقـاح معـتـبرا ان
اجنــاز عــمـلــيـتـي زرع في نـفس
ـــثل جنـــاحــا طـــبـــيــا الـــيـــوم 
ويـــعــــطي اشــــارة ايـــجــــابـــيـــة
ــســتـــوى الــكـــفــاءة الــعـــالــيــة
ـتخـصـصة لالطـارات الـطبـيـة ا

في زرع األعضاء بتونس.
وأوضح ان  4 أعــــــضـــــاء وهي

الـقــلب والــكـبــد والـكــلـيــتـ 
نقلـها االثنـ من شخص توفى
ــسـتــشـفى الــطـاهـر دمـاغــيـا 
ــعـمـوري بـنــابل إثـر مـواقـفـة ا
عـائـلته عـلى الـتـبرع بـأعـضائه
مـعـبـرا عن عـميق شـكـره لـتـفهم
الـــعــائـــلــة بـــأهـــمــيـــة الــتـــبــرع
توفي باألعضاء ليمنح جسد ا
احلياة ألكثر من شخص ينتظر

التبرع بعضو النقاذ حياته.
وسيتولى حـسب قرقاح االطار
ستـشفى شارل نيكول الطبي 
بالعـاصمة الـقيام بعـمليـة ثالثة
لــزرع كـلـيـة فـي حـ سـيـجـري
ـــــســـــتــــشـــــفى فـــــريق طـــــبي 
بــصـفـاقس عـمـلـيـة رابـعـة لـزرع
ـتـبرع الـكـلـيـة الـثـانيـة لـنـفس ا
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كــشـف تـقــريــر جــديــد أن عــددا من
ــصـــمــمــة حلــمــايــة الــتـــطــبــيــقــات ا
الـهواتف الذكية من الـفيروسات قد
ا قد تنفع تـتسبب في ضرر أكبـر 
جلــــــهــــــازك. وحــــــذر خـــــــبــــــراء من
مــســتـخــدمي األجــهــزة الــتي تــعـمل
بــنـظــام الـتــشـغـيـل أنـدرويـد من 16
كـافحة الـفيروسات تطـبيقـا وبرامج 
الـتي قـد تكـون خـطـيـرة بـحـسب ما

نشرته روسيا اليوم.
وفي مـدونـة حــول الـتـحـذيـر أوضح
الـباحث األمني جان يـونغرين: (هذه
الـتــطـبــيـقــات شـائــعـة بـشــكل مــثـيـر
لـلدهـشـة وقد تـشـكل خطـورة ألنـها
ـستـخدم مـنحـها الـكثـير تطـلب من ا
من األذونـات الـتي ال حتـتـاج إلـيـها
مـثل معرفـة مكان وجـودك في جميع
األوقــات والــقــدرة عــلى اســتــخـدام
الـكـامـيـرا وحـتى اسـتـخدام هـاتـفك

من دون علمك).
وما يـدعو للقـلق أن هذه التـطبيقات
 تـنزيلها أكثـر من ملياري مرة من
مـتجـر (غوغل بالي) مـا قد يـعرض
ـســتـخــدمـ وبــيـانــاتـهم الــثـمــيـنـة ا

للخطر.
وأضـاف يــونـغـرين أنـه عـلى الـرغم
من الــتـحـذيــر من هـذه الــتـطـبــيـقـات
و(إدانتها لهذه األنشطة الضارة في
اضي إال أنها ال تزال متاحة عبر ا
مـتجر (غوغل بالي) وحتقق مالي
عـــمــلــيـــات الــتــثـــبــيت عـــلى أجــهــزة

أندرويد كل شهر).
وبــنـــاء عـــلى هـــذه الـــنــتـــائج يـــحث
ـســتـخـدمــ عـلى تـوخي اخلـبـراء ا
احلــذر بــشــأن الـــتــطــبــيـــقــات الــتي
يقـومـون بـتنـزيـلـهـا ووضعـوا قـائـمة
بـتــطـبـيــقـات مــكـافـحــة الـفــيـروسـات

اخلطيرة والتي تتضمن ما يلي:
Security Master Virus Clean-
er Antivirus Free 2019 360
Security Virus Cleaner 2019
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ز) امس  روال حلفاينانشال تا
خلف رئـيسة حتـرير الصـحيفة
وهي أول امـرأة تـتـولى رئـاسـة
ــؤســســة الـبــريــطــانـيــة مــنـذ ا
تــأسـيـسـهــا قـبل أكـثـر من 130

عاما.
وذكـرت الصـحـيفـة في بـيان أن
خـلف مـعـاونة رئـيس الـتـحـرير
احلــالي لــيــونــيل بــاربــر الــذي
ــهـــام مــنــذ 14 يـــتــولى هـــذه ا
عــــامـــا ســــتــــخـــلــــفه فـي هـــذا

نصب. ا
وعـلى تويـتر كـتبت الـصحـافية
إنــهــا (مــســرورة) لــتـعــيــيــنــهـا

مضيفة (أنه لشرف كبير). 
ومنذ انضمامها للصحيفة قبل
عــامـــاً شــغـــلت روال خــلف 20
مـناصب نـائبـة رئيس الـتحـرير
ورئـــيـــســـة حتـــريـــر الـــشـــؤون
اخلــارجــيــة ورئــيــســة حتــريــر
شؤون الـشرق األوسط. وسعت
اضية خالل السنوات القليلة ا
إلـى زيـــــادة عــــدد الـــــقـــــراء من
الــنــســاء وكـــذلك احملــررات في

الصحيفة.
ولـودة في لبنان والصحـافية ا
عملت في الشرق األوسط خالل
ثـورات (الـربـيع الـعـربي). واكد
تسـونيـو كيـتا رئـيس مجـموعة

(نـيـكـاي) اليـابـانيـة الـتي تـملك
نح الصحيـفة منذ  2015أنه 
ــواصــلـة روال خــلف كل ثــقــته 
مــهــمــتــهـا وهـي (ضــمـان عــمل
صـــــــحــــــافـي ذات جــــــودة دون

تساهل او خوف).
واعـتـبر أن الـسـنـوات الطـويـلة
التي أمـضتـها في الفـاينـانشال
ـــز أثـــبــــتت (نـــزاهــــتـــهـــا تــــا

وتصميمها).
ولـلــصـحـيــفـة الـتي تــعـد أعـرق
مـؤسـسـة صحـافـيـة في الـعالم
أكثـر من ملـيون قـارىء مشـترك
في  2019خــــصــــوصــــا عــــبـــر

االنترنت.
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يــقي من الـبــرد واإلنــفـلــونـزا ويــعـالج
الزكام.

يـقـي من األمـراض الـنـاجتـة من لـدغـات
احلشرات.

يـقي مـن تـصــلّب الــشـرايــ وأمـراض
القلب والتجلّطات.

ـرض ـصــاحـبــة  يـقــلّل من األعــراض ا
السكّري.

نـاعي للجـسم ويُحسّن يعـزّز اجلهاز ا
قــــدرة اجلــــسـم عــــلى الــــتـــــخــــلّص من

السموم.
يقلّل من ضغط الدم.

يـقاوم الـسرطـان حـيث يحـتوي كل من
الـــثـــوم والـــعـــسل عـــلى مـــوادٍ حتــارب

السرطان وتقاومه.
يُـــخــفّـض الــكـــولـــيــســـتـــرول في الــدم

والدهون الثالثيّة.
يُــكـــافــــــــح الـــعــدوى حـــيـث يُـــحــارب
الــــعـــسل الـــبــــكـــتـــيـــريــــا الـــهـــوائـــيّـــة
والالهوائيّة والفيروسات والفطريّات
بـــيـــنــمـــا يــقـــاوم الـــثــوم الـــعــــديــد من
ـــوجــبـــة والـــســالـــبــة الـــبــكـــتـــيــريـــا ا
اجلـــــــرام والبروتوزوا والـطفيليات

والفطريات.

الثوم على مادة تـعرف باسم األليس
ضادة والتي تعطي الثوم خصائصه ا
لـلـبـكـتيـريـا مع اإلشـارة إلى أن تـقـطيع
الثـوم يساهم في إطـالق كميـة أكبر من
ــهـم اســتــخـدام ــادة لــكن من ا هــذه ا
الــــثــــوم فـــــورًا حــــتى ال تــــخــــســــر من

. االليس
طريقة عمل مزيج الثوم والعسل

لـلـحـصـول عـلـى الـنـتـائج الـرائـعـة يـتم
خـلط ثـالثـة فــصـوص ثـوم مـع مـلــعـقـة
كبيـرة من العسل األبـيض اخلام ويتم
ـدّة ســبـعــة أيـام حـيث ـزيج  تـنــاول ا
تُؤخـذ ملعـقةً واحـدةً قبل الوجـبة بربع
ســاعـــة وذلك لــتـــنــشـــيط الــتـــفــاعالت
الكيـميائـيّة في اجلسم ويُـفضّل تناول
طـبوخ ليكون الثوم اخلـام عن الثوم ا

في شكله الطبّيعي الصحيّ النشط.
فوائد الثوم مع العسل على الريق

أكــدّت الــدراســـات الــطــبــيّـــة الــفــوائــد
ـنـحـهـا تـنـاول مزيج الـعالجـيّـة الـتي 
الثوم والعسل على الريق ومنها: يقي
من حــســـاســيــة الـــلــقــاح فـي الــربــيع

ويعالج الربو والكحّة.
يقي من اإلسهال.
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قال باحثون ان هناك حصيلة طبية من
الـفـوائـد يـجـنــيـهـا االنـسـان من  مـزيج
الـــثـــوم والــعـــسل الحـــتـــواء كلِّ واحــدٍ
ـكوّنـات التي مـنهـمـا على الـعديـد من ا
تـؤثّـر عـلى الـصحـة حـيث ذُكـر الـعسل
في الـقـرآن الــكـر داللـةً عـلـى أهـمـيّـته
الــكــبــيــرة حــيث إنّ الــعــسل مــشــهـور
بـــفـــوائـــده الــعـــديـــدة كـــالـــشّــفـــاء من
ــنــاعـــة لــقــوله األمــراض وتــقــويـــة ا
تــعــالى: (يَــخْــرُجُ مِن بُــطُــونِــهَــا شَـرَاب

مُّخْتَلِف أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِّلنَّاسِ). 
ـضـادّات احليـويّة ويـعـتبـر الثـوم من ا
الــطـبـيـعــيّـة حـيث يــعـالج الـكــثـيـر من
األمــراض كــأمــراض الـــقــلب وضــغط
الدّم والـكولـيستـرول وقد عُـرف الثوم
من زمنٍ بـعـيـد وقـد استـخـدمه الـهـنود
والـعـرب والـصـيـنــيّـون في الـعـديـد من
الـعالجـات الطـبـيّـة ويـتـمّـيـز بـرائـحته

النفّاذة.
اسـتُخـدم العسـل والثـوم منذ الـقدم في
الـــطب الــــبـــديل حـــتـى بـــدأ الـــبـــعض
بـاسـتـخـدامـهم مـعًـا من أجـل احلـصول
على فائـدة صحيـة أكبر حـيث يحتوي
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سرح ـاضي جمـهوره بحـفل أقيم عـلى ا وسـيقى العـربيـة الثالثاء ا ودع مهرجـان ا
صريـة شمل توزيع جوائـز مسابقـات الغناء والـعزف للمواهب الكبير بـدار األوبرا ا

طربة السورية أصالة. الصاعدة وأحيته ا
أطلت أصـالة بـفسـتان بـنفـسجي الـلـون من تصـميم الـلبـناني نـيكـوال جبـران وقدمت
ـايسترو هاني فـرحات وفرقته بـاقة من أحدث أغانيـها منها ( 60 دقيقة صاحبة ا
حيـاة) و(نـكـتة بـايـخة) و(حـاجـة مـتخـصـكش) و(بنـت أكابـر) و(مـهتـمـة بـالتـفـاصيل)
ـصـطفى) من و(جابـوا سـيـرته) و(خـانة الـذكـريـات). كـما أهـدت اجلـمـهـور أغنـيـة (ا

ولد النبوي. ناسبة ا كلمات مصطفى حسن وأحلان سامح كر 

صـرية حـنان ماضي سرح الـكبـير أقـيم حفل آخـر للمـطربـة ا وبالتـزامن مع حفـل ا
ايـسـتـرو أحمـد عـبد صـاحـبـة ا ـوسـيقـيـة الـعربـيـة بـالقـاهـرة  علـى مسـرح مـعهـد ا
الشـافي.وفوق مـسرح سـيد درويش بـاإلسكـندريـة قدم عـلي احلجـار فاصال غـنائـيا
ـايسـترو أحمـد عامـر وسبـقت احلجار صاحـبة فـرقة عـبد احلـليم نويـرة بقـيادة ا
هرجـان في دورته الثامـنة والعـشرين قدم فقرة لـلمغـنية ريـهام عبـد احلكيم. وكـان ا
ـشـاركة  92 فـنـانا و 22 فـرقة علـى مدى  12 يـوما  37 حفـال غنـائـيـا ومـوسـيقـيـا 
غرب وسلـطنة عمان موسيقيـة من سبع دول هي لبنـان وسوريا واألردن والعـراق وا
ـهـرجان ومصـر. وقـال رئـيس دار األوبـرا مـجـدي صابـر (إن دورة هـذا الـعـام من ا

كانت األعلى من حيث اإليرادات منذ تأسيسه واستقبلت  15 ألف زائر).


