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مديرية بلدية العمارة 
دن تنظيم ا
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بـنـاءاً عـلى مـا جـاء بــكـتـاب مـديـريـة الـتـخـطـيط
العمـراني في ميسان ذي العدد (١٨٧٢ في ٢٤ /
١٠ / ٢٠١٩) تـعــلن مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة عن
رقمة (١٦٨ هـ) فمن تـعديل اخلارطة القطـاعية ا
لـديـه االعـتــراض مــراجــعـة مــقــر الــدائـرة خالل
ثالثـــون يــومـــاً من تـــاريخ نـــشـــر في اجلـــريــدة

الرسمية.
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فقـد مني جواز السـفر الصادر
عن جـــمـــهـــوريــة بـــنـــغالديش
(MO.MOKBUL) بــــــــــاسم
ن يــــعـــثـــر عـــلـــيه الـــرجـــاء 
تـــــســــــلـــــيــــــمه الـى ســـــفـــــارة

بنغالديش.
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بسم الله الرحمن الرحيم
تتقدم (الـزمان) باخلص التعازي للتدريسي في جامعة اهل
الـبيت الـدكتور غـالب الدعـمي رئيس قـسم الصـحافـة لوفاة
والــدته واقـيـمـت الـفـاحتــة في جـامع احلــسـ في مـنــطـقـة
الـدعـوم بالـهـنـديـة بـدءاً من يـوم امس االربـعاء ١٣  / ١١ /

.. انا لله وانا اليه راجعون. دة يوم ٢٠١٩ و
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ـنــزل اضـطـرت مــعـهـا مـهــمـة في ا
إلعــادة تـــصـــمــيـــمه مـــثل الـــقــرار
ـنـزل. ــرائب في ا اخلــاص بـعـدد ا
لـكـنهـا في الـنـهايـة هي الـتي حتدد
اخلـيـارات التي يُـسـمح للـمـتابـع
بالـتـصـويت عـلـيـهـا.وعـنـدمـا بدأت
رومــسـون جتــديــد مـنــزلــهـا الــعـام
ــاضي في نــيـوجــيــرسي أتـاحت ا
تابعيها الختيار تفاصيل الفرصة 
مـــعـــدات اإلنـــارة واألثـــاث. وبـــعــد
التـصويت تنـشر رومـسون صورة
اخليار احلاصل عـلى أكبر عدد من
األصــــوات.وال تـــعــــتــــمـــد شــــهـــرة
ـؤثرين عـلى إنـستـغرام عـلى عدد ا
تابـع فحـسب بل تعتـمد أيضا ا
على مـدى تفـاعلـهم ونشـاطهم على
الــصــفــحــة. ولــعل أفــضـل طــريــقـة
ـتـابعـ هي طلب لـضمـان تـفاعل ا
مــسـاعــدتــهم في اتــخـاذ الــقـرارات
الـفـاصــلـة مـثل اخـتــيـار تـفـاصـيل
مــــنــــزلك الــــذي تــــبـــنــــيه.وجتــــني
رومــســـون أمـــواال من خـالل إبــرام
عــقــود طــويـلــة األجـل مع شــركـات
إعـالنــات تـطــمع فـي الـوصــول إلى
الـــــــــعــــــــــدد الـــــــــكـــــــــبـــــــــيــــــــــر من
مــتــابــعــيــهــا.وحتــصل رومــســون
كـــشــأن الـــكـــثــيـــرين من الـــنـــجــوم
ــؤثــريـن عــلى مــواقـع الــتــواصل ا
االجتـماعي عـلى معـظم دخلـها من
الــتــرويج لــلــمــنــتــجــات بــطــريــقـة
إيـجـابيـة. وتسـعى لـلـوصول ألكـبر
عــدد من الــنــاس لــكن بــسـعــر أقل
مــــــقــــــارنـــــة بــــــإعالنــــــات اجملالت
شروع تعاقدت والتلفاز.وفي هذا ا
رومــســون مع قــائــمــة طــويــلــة من
الـشـركـات الـكـبـرى الـتي سـتـمـدهـا
بــــألـــــواح وبالطـــــات األرضــــيــــات

الصـور اإلضافيـة.وخطر بـبالها أن
تـطـلق عـلى احلــسـاب الـذي تـنـشـر
نازل احلقيقية عليه الصور اسم "ا
عــلى إنــســتــغــرام" في إشــارة إلى
مـسـلــسل "الـزوجـات احلـقــيـقـيـات"

األمريكي الشهير.
 واجتـذب احلـساب عـشرات اآلالف
ـتـابــعـ ألنه كــان واحـدا من مـن ا
أوائل احلسابات التي تضم صورا
للتصمـيمات الداخلـية للمنازل.ولم
ض وقـت طـويل حــتى تـنــافـست
الــشــركــات الـــشــهــيـــرة في مــجــال
ـــنـــزلـــيــة عـــلى األثـــاث والــســـلع ا
الـتـعــاقـد مـعـهــا. لـكن رومـسـون لم
تـــفــصـح آنــذاك عن اســـمــهـــا عــلى
ـوقـع وكـان كل مـا يـشـغـلـهـا نـشر ا

صور الفتة لألنظار. 
ولم تـكـشف رومـسـون عن هـويـتـها
إال بـعدمـا بلغ عـدد مـتابـعيـها 700
ألف شـخـص وتـعـاقـدت مع إحـدى
ـــعــلـــنـــة. وقــررت أن الــشـــركـــات ا
تـسـتقـيل من وظـيفـتـها فـي القـطاع
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وتقول رومسون: "منذ أن عرفت أن
الـــشــركــات الــكــبـــرى تــدفع مــبــالغ
ـؤثـرين عـلى إنـسـتـغرام لـلـنـجـوم ا
للـتسـويق واإلعالن عن منـتجـاتها
أدركت أن ثــمـة فـرصـة سـانـحـة في
هذا اجملـال".وقررت أن تبـرم عقودا
طويلة األجل مع الـشركات الكبرى
عـــــــلـى غـــــــرار إعـالنـــــــات اجملالت
الــتــقــلــيــديـة بــدال من بــيع بــعض
ـــنــشـــورات الـــتــرويـــجـــيـــة عــلى ا

إنستغرام فحسب. 
وتــقـول إنــهــا اكــتــشـفـت أن بـعض
ـؤثـريـن عـلى إنـسـتـغـرام يـجـنون ا

مـاليـ الـدوالرات. وواتــتـهــا فـكـرة
إشـراك متابـعيـها في عـملـية الـبناء
مـــنــذ بــضـــعــة أعـــوام حــ كــانت
ــنـازل. وهـذا تـصـمم ديــكـور أحـد ا
الـتــفــاعل هــو مـا يــســهم في زيـادة
ؤثرون تابع الذيـن يحتاجهم ا ا
ــعـلــنـة.ويــقـول جلــذب الـشــركـات ا
اخلــبـــراء إن صــفـــحـــات الــنـــجــوم
ـؤثـرين فـي مـجـال الـتــصـمـيـمـات ا
الـداخـلـيـة لـلــمـنـازل تـشـهـد تـفـاعال
أعلى مـقارنـة بصـفحـات غيرهم من
جنــــــــوم وســـــــــائـل الــــــــتـــــــــواصل
ـا بـسـبـب طـبـيـعـة االجـتـمــاعي ر

ــرئي وســهــولــة فـهم مــحــتـواهــا ا
منشوراتها. 

وتــــقــــول كــــارواوســــكي إن أغــــلب
ـؤثـرين في مـجــال الـتـصـمـيـمـات ا
ـدونات الـداخلـية لـلـمنـازل بدأوا 
ـع اسـمـهم من مــنـذ عــقـد مـضى و
خـالل تــــدويـــنــــاتــــهـم وتـــابــــعــــهم
ـنــصـات األخـرى مـعــجـبـوهـم في ا
مـثل إنسـتغـرام وبينـترست. ويـبلغ
مــــتــــوسـط عـــدد مــــتــــابــــعـي هـــذه
الـــــصـــــفــــــحـــــات نـــــحـــــو  39ألف
شــخص.وبــعــد جتــربــة اسـتــطالع
الــــرأي األولـى قــــررت رومــــســــون

إشــراك مـــتــابـــعــيـــهــا في جتـــديــد
مـنـزلـهـا. وبـعـدهـا تواصـلـت مـعـها
ـعـلـنة وهـذا قـادها إلى الـشـركات ا
الــتــفــكــيــر فـي االســتــعــانــة بــآراء
اجلــمــهــور في اخــتــيــار تــفـاصــيل
ـنـزل اجلـديـد الذي تـبـنـيه.وتـقول ا
رومـسـون: "أشعـر بـالـقلق والـتـوتر
طـــــوال الـــــوقت وأواصـل الــــلـــــيل
بـــالـــنــهـــار فـــنــحـن نــبـــني مـــنــزال
". لكنها تقول إن تابع شاركة ا
متـابـعيـهـا أصـبحـوا مـسـتشـاريـها
. ولـهذا الـسبب يـتابـعها الـعقـاري

الناس ويتفاعلون معها.

واخلِــزانـات اخلــشــبـيــة واألجــهـزة
ا تـطلب الـكهـربـائيـة وغيـرهـا ور
من مـــتـــابـــعــيـــهـــا االخــتـــيـــار بــ

ســجـادتـ من إنـتـاج نـفس شـركـة.
وتقول رومـسون إن الشـركات التي
تـعـاقدت مـعـها وفـرت لـها نـحو 25
ـواد التي جـهزت بها ئة من ا في ا

نزل اجلديد. ا
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وتــقــول رومـــســون إنــهــا ال جتــني
شروع فحسب بل أمواال من هذا ا
نتجات تشارك أيـضا في تصمـيم ا
لـلــشــركــات الــتي تــعــاقــدت مــعــهـا
وتــصـــمــيم جــلـــســات الــتـــصــويــر
واستضافة فعـاليات طرح منتجات
جـديدة.وتـأمل رومـسون أن تـصبح
ـثـابة صـفـحـتـها عـلى إنـسـتغـرام 
دليل إرشادي مفصل خلطوات بناء
ـنازل لـيسـتفـيد مـنه كل من يرغب ا
في بـــنـــاء مــــنـــزل جـــديـــد. وتـــضم
صـفحـتـها لـقطـات لعـملـيات تـمهـيد
األرض ووضع األســاسـات وكــلـهـا
مـلـتقـطـة باسـتـخدام طـائـرات بدون
طــيــار.وتــقــول مــاي كــارواوســكي
ـــديـــرة الـــتـــنــــفـــيـــذيـــة لـــشـــركـــة ا
"أوبفيوسلي" لـلتواصل االجتماعي
في نـيويـوك إن مسـتخـدمي مواقع
الـتواصل االجـتمـاعي يـبحـثون عن
هــذا الـنـوع من احملـتـوى فـبـعـد أن
نـازل وشراؤها مكلفا أصبح بناء ا
وشــاقـــا وجــد الــنـــاس أن الــبــديل
األفضل هـو مـشاهـدة اآلخرين وهم
يـبـنـون منـازلـهم.ويـقول يـوفـال ب
ــديـر الـتـنـفــيـذي لـشـركـة إيـتـزاك ا
"سـوشـيـال بـيـكـرز" لـلتـسـويـق عـبر
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي في
ؤثرين براغ إن جنوم إنـستغـرام ا

في مــجـــال الــتـــصــمـــيم الـــداخــلي
لــلـمــنـازل يــجـتــذبـون الــكـثــيـر من
تابع على موقع إنستغرام ألن ا
مـــعـــظـم الـــنـــاس لـــديـــهم مـــنـــازل
ويــــــحــــــصـل الــــــنـــــــاس من هــــــذه
الـصحـفات علـى الكـثير مـن األفكار
ــلـهــمـة.وحتـظى والـتــصـمــيـمـات ا
قــنــوات الـتــصـمــيــمـات الــداخـلــيـة
ـتحدة مثل للمـنازل في الواليات ا
شبكة تـليفزيون "إتش جي تي في"
بــشـــعــبــيـــة كــبــيـــرة في الــواليــات
تـحدة وحـققت برامج تـليـفزيون ا
الــواقـع مــثل "أبـــارتــمـــنت" حــيث
شـاركون لـتصـميم شـقة يـتنـافس ا
فــاخــرة جنـــاحــا كــبــيــرا في قــارة
آسيا.لكن رومسون تأمل أن يصبح
مـشـروعـهـا عـلـى مـوقع إنـسـتـغـرام
ـثـابــة مـرجـعـا جلــمـيع أصـحـاب
ـــنــازل لالســـتــفــادة مـن مــقــاطع ا
ـعـدة بـخــبـرة وبـإتـقـان الـفـيــديـو ا
وتوضـح بالـتفـصيل كل خـطوة من
ـــنـــازل.وبـــدأت خـــطـــوات بـــنــــاء ا
رومـسـون مــشـوارهـا إلى الــشـهـرة
ــالي حــيث عــمــلت من الــقــطـــاع ا
عشرة أعوام مستشارة في مصرف
اسـتـثــمـاري نـهــارا وكـانت تـزاول
ـنـازل لـيال أعـمـال بـنـاء وجتــديـد ا
وفـي عـــــطل نـــــهــــايـــــة األســـــبــــوع
حلـسـابـهـا اخلاص. لـكـنـهـا فـضلت
ـنـازل الـعـمل في مـجــال تـصـمـيم ا
وبنـائها وتـزيينـها.وفي عام 2013
أصـبحت لـديهـا هـواية حـفظ صور
لـلـتصـمـيـمات الـتي تـروق لهـا عـبر
اإلنــتــرنت في هــاتــفــهــا احملــمـول
وعـنـدمـا نـفـدت مــسـاحـة الـتـخـزين
بهـاتفهـا احملمول قـررت أن تنشيء
حــســابــا عــلى إنــســتــغــرام حلــفظ
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إذا كـــنت مـن مــســـتـــخــدمـي مــوقع
ـا صـادفت صـور انـسـتـاغـرام فـر
أشــخـــاص يــتــنـــاولــون مـــشــروبــا

أخضر إنه عصير الكرفس.
ـــا ال يـــكــون هـــذا الـــعـــصـــيــر ور
مفضال لدى اجلميع لكنه بالتأكيد
يــشـهــد رواجـا في الــوقت احلـالي.
وبحسب إحصائيات  فإن االهتمام
بـعـصــيـر الـكـرفس كــان قـلـيال جـدا
اضية على مدار األعـوام القليـلة ا
لـكـن الـوضع تـغـيـر في وقت سـابق
من الـعام اجلـاري إذ بـدأ االهتـمام
يــزيـد بــشـكـل بـارز عــلى مـحــركـات

البحث.
ـــؤكــد أن عــصــيــر الــكــرفس ومن ا

لـيـس سـيــئــا بــالـنــســبــة لك فــهـو
مــنــخـــفض الــســعـــرات احلــراريــة
ويـحـتـوي عـلى كـمـيـة مـناسـبـة من
فيتام "ك" إلى جـانب فيتامينات
ومـعـادن رئـيـسـيـة أخـرى.لـكـن أحد
ـــشـــروب ـــدافـــعــــ عن ا أكـــثــــر ا
األخـضــر قـدم مــزاعم كـثــيـرة حـول
فـوائـد صـحـيــة لـلـكـرفس وهـو مـا
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ويـبـدى أطبـاء مـخاوف من اعـتـماد
ــشــروب الـــنــاس عــلى مـــثل هــذا ا
سـاعدة الطـبية وعدم الـبحث عن ا
ـــــتـــــخـــــصـــــصـــــ الالزمــــــة من ا
ـشـاهـيـر على .لـدى أحـد ا ـؤهـلـ ا
انـسـتـاغـرام وهو يـدعـى"مـيـديـكال

"  Medical Mediumلـكن مــيـد
اسمه احلقيقي أنتوني وليام أكثر
من مـلــيـونـي مـتــابع وحـوالي 3.4
وقع ماليـ مـتابع عـلى حـسـابه 

فيسبوك.
ــشــاهــيـر ويـتــابــعه الــعــديــد من ا
بــــيــــنــــهم جنـم الــــتــــنس نــــوفــــاك
ديوكـوفيتش. وتـتضمن مـنشوراته
عـلى وسـائل التـواصل االجـتـماعي
مـزاعم كـثـيـرة بـيـنـهـا أن "الـكـرفس
يــســاعــد فـي عالج األلم الــعــضــلي
الــــلـــيــــفي" و"الــــتـــوت يــــزيل أثـــار

الفيروسات من مجرى الدم".
ويــــســـــتــــخــــدم ولــــيـــــام مــــوقــــعه
االلكتـروني وحسابـاته على مواقع
الـــتـــواصل إلدارة نـــشـــاط جتـــاري

خـــاص ويـــروج عـــلـــيـــهـــا لـــكـــتب
حـــقــــــــــــــــــقت أعـــلى مـــبـــيـــعــات
ز.لكن بحـسب قائـمة نيـويورك تـا
خــــبـــراء في مــــجـــال الـــطـب غـــيـــر
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فـــفـي تــصـــريـح لـــبي بي سـي قــال
الدكتـور أوس تشـيانغ أخصائي
أمـــراض اجلـــهـــاز الـــهـــضـــمي في
قدمة من فيالدلفيا إن االدعاءات ا
صفحة ميديكال ميد ال يوجد لها
ـكن أن تكـون ضارة دعم عـلمي و"

رضانا". 
عـلى الــرغم من اســتـخـدامـه اسـمـا
طــبـــيــا لـــصــفـــحــتـه إال أن ولــيــام
يعترف صراحة أنه لم يحصل على

تدريب طبي. بدال من ذلك يقول إن
مــصــدر مــعـلــومــاتـه الـطــبــيــة هي

"األرواح".
وقــــال في مــــقـــطع فــــيـــديــــو عـــلى
يـوتـيـوب: "عنـدمـا كـان عـمري أربع
سـنـوات سـمـعـت صـوتـا يـقـول أنا
الـروح األعلـى. ال يوجـد أحـد فوقي

إال الله نفسه". 
ويـــصف في هـــذا الــفــيـــديــو كــيف
أخــــبـــرتـه الــــروح في تــــلك الــــسن
ــبــكــرة أن جــدته كــانـت مــصــابـة ا
بــســرطــان الــرئــة.كــمـا زعـم وجـود
"أسرار لم يكشفهـا بعد حول كيفية
شـفـائـهـا في الــنـهـايـة" وادعى أنه
يــســتــطـــيع "الــكــشـف عن حــقــائق
ـكن خـاصــة بـأمــراض مـزمـنــة ال 

سـماعـها في أي مـكان آخـر". وعلى
الـرغم من حـديـثه عن طـرق الـعالج
فترضة يوجد تنويه على موقعه ا
يـخـلـي فيـه مـسؤولـيـته عـن جتـربة

طرق العالج.
ويـقـول هـذا الـشــرط إنه ال يـنـبـغي
ــعــلــومـات الــتي اعــتــبــار أي من ا
ــثـابـة "وعـد بـاحلـصـول يـقـدمـهـا 
عـلى فــوائـد أو أنــهـا تـعــطي أحـدا
ــــــــــطــــــــــــــــالــــــــــبــــــــــة احلـق فـي ا

بالتعويضات".
ويـــنص الــتــنــويـه أيــضــا عــلى أن
نــــصـــــائــــحـه لــــيـــــست بـــــديال عن
اسـتــشــارة أطــبــاء مــتــخــصــصـ
واحلـصول عـلى الـرعايـة الـصحـية

الالزمة.
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في بلـدة منعـزلة بـالقرب من مـدينة
نــيـويــورك أخـذت أتــفـقــد الـهــيـكل
ــنـــزل حتت اخلـــشــبـي اخلــارجـي 
اإلنــشـــاء يــضم خـــمس غــرف نــوم
وخــمـســة حــمـامــات. ويــشـارك في
ـــنـــزل الــــذي تـــبـــلغ بـــنــــاء هـــذا ا
مسـاحته  409أمـتار مـربـعة أكـثر
من مـلـيـوني شـخص حـول الـعـالم
يــســـاهــمـــون في اخــتـــيــار شـــكــله
وتــــــــصـــــــمــــــــيــــــــمه الــــــــداخــــــــلي
ــــنـــزل كـــيت واخلـــارجي.تــــبـــني ا
رومــــســــون إحـــدى الــــنــــجــــمـــات
ؤثرات على إنسـتغرام وصاحبة ا
ـنازل) على حساب "ذا هـاوسيز" (ا
موقع التواصل. ويـعرض احلساب
ـنازل مـجمـوعة مـنـتقـاة من صور ا
اجلـــــذابـــــة والـــــتــــصـــــمـــــيـــــمــــات
الداخـليـة.وعنـدما قـررت رومسون
الـبــالــغـة مـن الـعــمـر  35عــامـا أن
اضي تـبـني مـنزال جـديـدا الـعـام ا
طلبت مـن متابعـيها أن يـساعدوها
ـنـزل بـدءا فـي اخـتـيـار تـفـاصـيل ا
مـن األســــــقف اخلـــــــارجــــــيــــــة إلى
الـتـصـمـيــمـات الـداخـلـيـة لـلـمـنـزل.
نزل سـيشيد وتقول رومـسون إن ا
عن طـريق "الـتـعهـيـد اجلـماعي" إذ
تــسـتــعــ بـأفــكـار وآراء مــلــيـوني
ــنـزل شــخص لـبــنـاء وتــصــمـيم ا
الــذي تـأمل أن يـكــتـمل في غـضـون
 18شهرا.وقد طلبت من متابعيها
عـلى مـوقع إنـســتـغـرام الـتـصـويت
عـلى خـيارات مـخـتـلفـة مـثل موقع
ـطبخ. وكانت تـنشر طـيلة حوض ا
ـاضي تـفـاصـيل كل خـطوة الـعـام ا
في عـمـلـيـة الـبـنـاء عـلى صـفـحـتـها
اخلاصـة.واتخذ مـتابعـوها قرارات


