
األزمات ذاتها
لكن تغّير توصيفها

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

تنفيذية  له صالحيات  مسؤول  أي  يقول  أن  ينبغي  ال 
جهات  هناك  انَّ  والقوانين  بالدستور  مدعومة  كاملة 
وأشخاصاً يمنعون مالحقة الفاسدين . ألنَّ هذا الكالم 
ينقصه  ال  الذي  للشعب  كبيرة  احباط  رسالة  يرسل 
من  أعلى  جهة  الفاسدين  انَّ  يعني  كما  جديد،  احباط 
خاضع  المسؤول  انَّ  يعني  كما  والدستور،  القانون 
ضمناً للضغوط، ما لم يتم االسراع بكشف هذه القوى 

الضاغطة وتقديمها الى القضاء.
صوتها  ترفع  أن  تستطيع  التي  القوى  انَّ  شك  بال 
بالفاسدين هي جزء منهم، واّنها تمتلك  المساس  لمنع 
تريده  ما  لفرض  واالسباب  واالرادة  القوة  عوامل 
على أية واجهة حكومية أمامها. وهنا نعود الى نقطة 
هي  العراق  مشاكل  جميع  عندها  تجتمع  جوهرية 
فرض هيبة الدولة وجعل القانون أعلى من األشخاص 
واألحزاب، وهذه المسألة باتت تصنف اليوم في البلد 
من المستحيالت، أو أنَّ األوان قد فات منذ أكثر من 

عشر سنوات على هذا النوع من االجراءات.
المشاكل من وقت الى آخر ومن حكومة  لغة ترحيل 
الى أخرى ومن مسؤول الى مسؤول، ال تزال تسود 
اسباب  على  تتستر  لغة  وهي  السياسي،  المشهد  في 
التي  اليأس  لغة  وهي  عالجها،  ومجاالت  االزمات 
من  نشهده  وما  المؤجلة.  الموقوتة  القنابل  مفعول  لها 
أزمات متكررة بين بغداد واربيل، يثبت أنَّ المشاكل 
لكنها  الزمان،  قبل عقد من  كانت موجودة  ذاتها  هي 
في لغة التحالفات االضطرارية لم تكن تسمى مشاكل 
بااللوان  وتزّين  باألغطية  تغلّف  وكانت  وأزمات، 
وتحف بها االبتسامات العريضة والتصريحات الممّيعة 
للعقبات من أجل غايات أكبر في نظر بعضهم، وهي 
التحالفات التي تديم السلطة وتبقي فئة دون أخرى على 

كراسيها.
 اليوم ينقلب السحر على الَسَحرة، من دون أن يكون 

في حوزة أي طرف ذلك الترياق المرجو للعالج.
ويهددون  أقوياء  الفاسدين  بأنَّ  االعتراف  وجود 
ويعترضون يعني أنَّ األمل غير مرئي حتى اللحظة.

  بوح:آلوووووووه .. معاك العراق
 آلوووووه .. معاك العراق !

معاك كّل شجرٍة ونخلٍة ونبتٍة ومخلوٍق فوق أرِض سومر ، وبابل ، وآشور أقدم احلضارات ، معاك 
نبوخذ نصر ، وحمورابي ، وكّل حرٍف منقوٍش في مسلتِه ينطُق باإلنسانية ، حني وضع قوانني احملبة 
للبشر في الالزمان والالمكان ، وهو يسأُل ظامئًا ، فيما إذا كانت قوانينُه اإلنسانية – احلضارية 

سارية املفعول ، وُيؤخُذ بها حتى هذا التاريخ !؟ أم أنها في ذاكرة النسيان!؟
 آلوووووه .. معاك العراق !

معاك تتكلُم أقدُم نخلٍة في التاريخ ، غرستها يُد الله فوق ترتبته ، وتناسلت بصفاء هواٍء ، ونقاء 
قطراِت مطٍر ، وأصبحت ماليني في شموخ وكبرياء ثمٍر متنوع ، يسابُق في طعمه ما أنتج العالم كله 
من فاكهٍة .. حتدت العواصف والزالزل ونيران احلروب املفتعلة ، صناعة األنظمة الطاغية ، وظلت 
وفية جلذوِرها وسعِفها ومتِرها وعصافيِرها ، وتفيُض أفياؤها بالفرح واألمان واأللفة ، نسيج ذاكرة 
اإلنسان البسيط الكادح التي اليطالها صدأ النسيان ، وثروتُه قلبُه ، وحّب لوطنه .. ويغضُب ثمرها ، 
ويبخُل بطعمِه حني متتهُن السلطات احلاكمة املواطن العراقي ، أو تصادر حريته وأحالمه ، وحترمه 

من أبسط حقوقه في احلياة ، وتربك طريق أطفاله إلى املستقبل ، وعناق الصباحات اجلديدة .
آلووووووه .. معاك العراق !

معاك أحفاد الذين فجروا براكني ثورة العشرين العظيمة ، وهزموا اجلنرال"مود" وقواته ، بسالحهم 
التقليدي ، ألنهم كانوا يحاربون بقلوبهم ، وسالحهم األكثر مضاء حّب الوطن ، والصالة لألرض ، 
ال عقائد مزيفة ، وال أحزاب متجبرة ، وال ميليشيات طاغية مستبدة ، وال حكومات فاشلة تابعة لقوى 
خفية وظاهرة ، تسّيرها وطوع أمرها على حساب حياة ووجود شعبها .. آلوووووه معاك أحفاد 
ثورة العشرين ، َمن كانت احلرية معبودتهم ، وقد غدت قدرًا .. إلهًا أسطوريًا ، معابدُه املضيئة في 
أرواحهم التي صاغت األهزوجة اخلالدة العظيمة " الطوب أحسن لو مكواري " حلظة طرد األجنليز 

من كل شبر ، واالنتصار على جحافل جيشهم.
آلووووووه .. معاك العراق !

معاك ممالك ومنارات اللغة والفقه والشعر واحلضارة .. من النجف والكوفة وواسط والبصرة معقل 
فصحاء وبلغاء العرب قاطبة ، حيث مدارس الكوفيني والبصريني ، َمن أرسوا قواعد النحو والبالغة 
واللغة في دروس ظاميء لها العالم أجمع ، وحيث وضَع أبو األسود الدؤلي النقاط على احلروف 
العربية  .. آلووووه معاك َمْن وضعوا حجر األساس لعمارات شاهقة للغة العربية واألدب ، سحرت 
القاصي والداني ، بقواعد وأسس ونظريات ومفاهيم عابرة للبحار والقارات واحلدود واألزمان : 

" تكلْم حتى أعرفك !
معاك فرسان اللغة والبالغة من البصرة والكوفة واملوصل ، وسالحهم في مواجهة بالدة العالم اللغة 

بطزاجة حروفها ، والبالغة في روعة وجمال صورها ، والشعر في جديده وثورته في الالزمان .
 آلووووووه .. معاك العراق !

معاك قالع ومنابر الشعر والفن ، بجنوٍد نهاريني دهريني .. معاك أبو الطيب املتنبي رسول احلكمة 
والبياتي  والسياب  واجلواهري  الرصافي   ، التموزيون  وأحفادُه   ، الناس  الدنيا وشغل  الذي مأل 
ونازك املالئكة وحسني مردان وفوزي كرمي ، َمن فجروا أنهار اللغة ، وجددوا في قوانني الشعر ، 
واستبدلوا الستة عشر بحرُا ، بستمائة بحر ، وهم يعطون للكلمة حرية املبادرة .. آلووووه معاك 
جواد سليم ، وشاكر حسن آل سعيد ، وقاسم حول ، ومنير بشير ، ويوسف العاني ، وحضيري 
أو عزيز ، وفاضل عواد ... معاك َمْن أسسوا ممالك الفن التشكيلي واملسرح والسينما واملوسيقا 

والغناء .
. آلوووووه .. معاك العراق !

والغد واآلتي  اليوم  للتاريخ وإنسان  بليغة  الربيعني دروس  وأم   ، ، واحلدباء  وأور   ، نينوى  معاك 
على  الشاهدين   ، والفرات  دجلة  أمواج  معاك  آلووووه   !  .. اجلميل 
واإلذالل  اخليانة  اليقبل  الذي  األرض  هذه  فوق  اإلنسان  أصالة 
واالمتهان ، صانع املستقبل اجلميل ، واحلياة األجمل ، واألجيال 
 ، البائدة  التترية  احلكومات  قوانني  خارج   ، صوان  من  بقلوٍب 
القادم  .. معاك عراق املستقبل  الغريب  الفاضحة لآلخر  وتبعيتها 

بخطوات القديسني واألنبياء !

تايلور سويفت:أعمالي بيعت للمّرة الثانية بدون علمي

باريس-)أ ف ب( - يواجه املفكر 
طارق  السويسري  االسالمي 
محكمة  أمام  الثالثاء  رمضان 
باريس منية ربوج، إحدى النساء 
في  باالغتصاب  اتهمنه  اللواتي 
و   2013 عامي  الى  تعود  وقائع 

.2014
وتوجه رمضان املتهم باغتصاب 
 10,00 الساعة  نساء  خمس 
مكتب  إلى  غ(  ت   09,00(
ذكرت  ما  وفق  التحقيق،  قاضي 
برس،  فرانس  وكالة  مراسلة 

وهي  محامني.  خمسة  يرافقه 
فيها  يواجه  التي  األولى  املرة 
يعتبر  الذي  اإلسالمي،  املفكر 
عشيقاته  النتقام  ضحية  نفسه 
سابقة  مرافقة  فتاة  السابقات، 
بدعوى  وتقدمت  عاًما   47 تبلغ 

ضده في آذار/مارس 2018.
عاًما   58 البالغ  للمفكر  ووجهت 
جرائم  بارتكاب  اتهام  الئحة 
تشرين   22 في  هذه  االغتصاب 
جلسة  بعد  األول/أكتوبر، 
التحقيق،  قاضي  أمام  استماع 

االمر الذي طالبت به النيابة منذ 
ربيع 2018.

عثمان  نبيلة  الدفاع  وكالء  وقال 
وفيليب  احلماموشي  وعدي 
أوهايون عند اخلروج من جلسة 
باريس  محكمة  في  االستجواب 
"إنه "ال يوجد أي عنصر جديد" في 
وأضافوا  عامني،  منذ  التحقيق 
اتهام شكلية  "الئحة  ما جرى  أّن 

لتنظيم املواجهة مستقباًل".
أقوال  "ليس  األمر  أن  وتابعوا 
أقوال  مقابل  رمضان  طارق 

مقابل  املرأة  هذه  بل  املرأة،  هذه 
ولعبت  اخلطيرة".  أكاذيبها 
مهما  دورا  ربوج  منية  شهادة 
في التهم املوجهة لرمضان، وهي 
قضية  في  أساسيا  طرفا  كانت 
البغي التي تعرف باسم "كارتون" 
والتي كان من بني أطرافها املدير 
الدولي  النقد  لصندوق  السابق 

دومينيك ستروس-كان.
وتقدمت املرأة بدعوى ضد املفكر 
 2018 آذار/مارس  في  اإلسالمي 
تسع  باغتصابها  فيها  تتهمه 

مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، 
وأقّر  و2014.   2013 عامي  بني 
حزيران/يونيو   5 في  رمضان 
عقب شهادة ربوج بعالقات معها 
قّدمن  أخريات  عشيقات  ومع 
حتول  نقطة  شكل  ما  شهادات، 

رئيسية في هذا امللف.
بخمس  املتهم  رمضان،  وتوجه 
األسبوع  اغتصاب،  جرائم 
ليستمع  جنيف  إلى  املاضي 
جرائم  بشأن  العام  املدعي  إليه 
االغتصاب التي تتهمه بها امرأة 

ُتدعى "بريجيت" في سويسرا في 
عام 2008.

وُخّففت مؤخرًا الرقابة القضائية 
خارج  السفر  من  ليتمكن  عليه، 
استدعاء  على  والرد  فرنسا 
في  جنيف  في  العام  املدعي 

تشرين األول/أكتوبر.
بني  مواجهتان  وحصلت 
مكتب  في  ورمضان  "بريجيت" 
في  باريس  في  التحقيق  قاضي 
األول/ وتشرين  أيلول/سبتمبر 

أكتوبر.

واشنطن-)أ ف ب( - كشف نحو مئة ألف 
انتهاكات  ضحية  وقعوا  أنهم  شخص 
جنسية ارتكبها أعضاء من كّشافة شباب 
أميركا(  أوف  سكاوتس  )بوي  أميركا 
وهي  االثنني،  ويوم  شباط/فبراير  بني 
صندوق  من  لالستفادة  احملّددة  املهلة 
تعويضات أنشأته أكبر حركة كشفية في 

الواليات املتحدة.
من  عدد  محامي  موزيز،  بول  وقال 
فرانس  لوكالة  تصريحات  في  الضحايا، 
ألف   95 بـ  التقّدم  اليوم  حّتى  "مّت  برس 
شكوى" من أميركيني تراوح أعمارهم بني 

10 سنوات وأكثر من 90 سنة.
وتكشف هذه األرقام عن هول االنتهاكات 
التي يشتبه في أن قادة الكّشافة ارتكبوها 
تلك  بأشواط  تتخطى  وهي  عقود،  طوال 
في  الكاثوليكية  الكنيسة  طالت  التي 

السنوات األخيرة.
وقال أندرو فان أرسدل، العضو في فريق 
االنتهاكات،  هذه  ضحايا  ميّثل  محامني 
عموما  التقّدم  علمي  حّد  على  "جرى 
الكنيسة  ضّد  شكوى  ألف  عشر  بأحد 
بثماني  أقّل  عدد  وهو  الكاثوليكية"، 
"بوي  حّق  في  الذي سّجل  ذاك  من  مّرات 

سكاوتس".
وأّكد بول موزيز "إنها بال أدنى شّك أكبر 
الواليات  في  جنسية  انتهاكات  فضيحة 
احلركات  أن  إلى  اإلشارة  مع  املتحدة"، 

خصبة  أرضا  شّكلت  لطاملا  الكشفية 
يقطعون  "فالفتيان  باألطفال،  للتحّرش 
أهلهم  عن  وُيبعدون  الكشفي  الوعد 

ويعزلون في الطبيعة".
اجلمعية  عن  صادر  بيان  في  وجاء 
ايه"  اس  "بي  بـ  إليها  املشار  الكشفية 
"نحن  املقّدمة  األرقام  فيه  تؤّكد  لم 
عانوا  الذين  األشخاص  بعدد  مذهولون 
في  املاضي  في  ارتكبت  انتهاكات  من 

كسروا  من  بجرأة  ومتأّثرون  الكّشافة 
التي  اجلمعية  الصمت".وأضافت  حاجز 
نحو  تضّم  وهي   1910 سنة  أّسست 
2,2 مليون عضو تتراوح أعمارهم بني 
5 سنوات و21 سنة "أطلقنا مبلء إرادتنا 
الضحايا  ملساعدة  النفاذ  سهل  مسارا 
وجوابهم  بتعويضات.  املطالبة  على 
على  قلبنا  كّل  من  ونأسف  بالفعل  مؤلم 

ما حصل".

راتشي-)أ ف ب( - أثار مسلسل على اإلنترنت 
يدور حول مجموعة من النساء اللواتي ينتقمن 
باكستان  في  عنيفة  فعل  ردود  الرجال،  من 
الصارمة  الرقابة  قواعد  متنع  حيث  احملافظة 
شاشات  على  الظهور  من  مماثلة  عروضا 

التلفزيون.
وُصّور مسلسل "تشوريلز" أو "ويتشيز" باللغة 
لكنه  كراتشي  في  ساحرات،  أي  اإلنكليزية 
مقرها  تتخذ  التدفقي  للبث  خدمة  عبر  ُعرض 
في الهند، وهو يروي قصة أربع نساء افتتحن 
وكالة حتقيقات سرية حتت غطاء متجر مالبس 

للقبض على أزواج خونة.
يجر  لم  مواضيع  املسلسل  وقائع  وتغطي 
املثليني  عالقات  مثل  قبال،  إليها  التطرق 
وهوس  الذكور  وهيمنة  اجلنسي  واالستغالل 

باكستان بالبشرة الفاحتة.
جمهوره  من  الكثير  بني  بضجة  تسبب  لذلك، 
الباكستانيني  من  غالبيتهم  اإلنترنت،  عبر 

االشتراك  رسوم  الذين ميكنهم حتمل  األثرياء 
في املنصة، لكنه أثار غضب احملافظني عندما 
التواصل  وسائل  على  تنتشر  مقاطع  بدأت 

االجتماعي.
قرأنا جميعنا  "عندما  بانو  املمثلة مهر  وقالت 
النص ألول مرة فكرنا في أنفسنا +هل يسمح 

لنا حتى بالقيام بذلك+؟".
عائلة  من  شابة  وهي  زبيدة،  دور  بانو  تؤدي 
ممنوعة  لكنها  املالكمة  حتب  وتقليدية  فقيرة 

من ممارسة الرياضة.
نعرف  "كنا  برس  فرانس  لوكالة  وأوضحت 
أن شيئا كهذا  كنا نسير باجتاهه، وعلمنا  ما 

سيثير الكثير من الكراهية".
في  النساء  على  ويركز  نادر  املسلسل  ونص 
العروض  تقتصر  ما  غالبا  حيث  باكستان 
غير  الزوجات  بني  املتوترة  العالقات  على 
اخملرج  وقال  املتطلبات.  وحمواتهن  العامالت 
الذي  عباسي  عاصم  البريطاني-الباكستاني 

كتب املسلسل املؤلف من 10 حلقات "قبل ذلك، 
لم أسمع أو أشاهد هؤالء النساء على شاشات 
في  أو  الرقمية  املنصات  على  أو  التلفزيون 
السينما، رغم أني كنت أعرف أنهن موجودات".
صورة  بـ"جتميل  اتهامات  عباسي  وواجه 
خصوصا  املسلسل  بث  بدء  مبجرد  الفسق" 
التواصل  وسائل  على  منه  مقطع  انتشار  بعد 

االجتماعي.
أعمال  سيدة  شخصية  املقطع  هذا  وصور 
خدمات  تقدمي  إلى  احلاجة  ناقشت  ناجحة 
جنسية لرئيسها في العمل من أجل احلصول 

على ترقية.
موقتا  املسلسل  بسحب  الحقا  "زي5"  وقامت 
التلفزيون  هيئة  من  شكوى  تلقت  بعدما 

الباكستاني.

"شرطة  قدمتها  التي  الشكوى  بانو عن  وقالت 
نتحدث  لم  إذا  ما  نصلح شيئا  "كيف  اآلداب"، 

فضاء،  رواد  أربعة  انضم   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
محطة  إلى  الثالثاء  وياباني،  أميركيني  ثالثة  هم 
على  املدار  إلى  انتقلوا  بعدما  الدولية  الفضاء 
منت كبسولة "دراغون" مصنعة من شركة "سبايس 
"ريزيليينس"  مركبة  والتحمت  اخلاصة.  إكس" 
ما  وفق  غ،  ت   04,01 الساعة  عند  الثالثاء 
أظهرت صور نشرتها على اإلنترنت وكالة الفضاء 
االعتماد  إنهاء  في  تأمل  التي  )ناسا(  األميركية 
إلى محطة  لنقل روادها  الروسية  على الصواريخ 
الفضاء الدولية. واستقبل األفراد الثالثة في طاقم 
وسط  طافوا  بعدما  األربعة  الفضاء  رواد  احملطة 
انعدام اجلاذبية داخل غرفة معادلة الضغط وصوال 

إلى محطة الفضاء الدولية.
ناسا  وكالة  في  املأهولة  البرامج  رئيسة  وقالت 
كايثي لوديدرز في تسجيل مصور ُعرض أمام رواد 
الفضاء "أشكركم على متكيني من إلقاء التحية على 
اجلميع"، مضيفة "أود فقط التعبير عن مدى فخرنا 
"ريزيليينس"  سميت  التي  املركبة  بكم".وأطلقت 
"سبايس  شركة  من   "9 "فالكون  صاروخ  بواسطة 

الفضائي  النقل  وسيلة  وتشكل  اخلاصة  اكس" 
تسع  مدى  على  اعتمدت  بعدما  لناسا  اجلديدة 
سنوات على املركبات الروسية. كما أن هذه املركبة 
منذ  بشر  لنقل  مؤهلة  ناسا  تعتبرها  التي  األولى 
قبل  روادها  لنقل  الفضائية  املكوكات  استخدامها 
حوالى أربعة عقود. وكان الصاروخ فالكون انطلق 
مساء االثنني من مركز كينيدي الفضائي في والية 
ناقال  املتحدة،  الواليات  شرق  جنوب  فلوريدا 
وفيكتور  هوبكنز  مايكل  األميركيني  الفضاء  رواد 
غلوفر وشانون ووكر فضال عن الياباني سويشي 
بعيد  مايكل هوبكنز  الرحلة  قائد  وقال  نوغوشي. 

الوصول إلى املدار "كانت عملية إطالق رائعة".
سريعا  الصاروخ  من  األولى  الطبقة  وانفصلت 
قبل العودة لترسو على سفينة مسّيرة من تصنيع 
على  دقيقة  عشرة  اثنتي  وبعد  إكس".  "سبايس 
ألف  اإلقالع، على علو 200 كيلومتر وبسرعة 27 
دراغون  الكبسولة  انفصلت  الساعة،  في  كيلومتر 

عن الطبقة الثانية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حفيد مؤسس االخوان:ملف انتقام العشيقات السابقات

100 ألف شكوى انتهاكات جنسية 
ضد أكبر حركة كشفية أميركية

مسلسل باكستاني يثير الغضب بسبب تناول األزواج اخلونة فريق مركبة دراغون من سبايس إكس 
ينضم إلى محطة الفضاء الدولية
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في  باحثون  خلص   - ب(  ف  -)أ  فيينا  لندن- 
الفيديو قد يكون  أن لعب  إلى  جامعة أكسفورد 
إثر حتليل سلوك  الذهنية، وذلك  مفيدا للصحة 
أشخاص من محبي "أنيمل كروسينغ" )نينتندو(، 
إحدى أكثر األلعاب شعبية في العالم، و"بالنتس 
وأشار  آرتس(.  )إلكترونيك  زومبيز"  فرسز 
السائدة  للمخاوف  "خالفا  أنه  إلى  الباحثون 
بشأن إمكان أن يؤدي الوقت الزائد في اللعب إلى 
اإلدمان مع تبعات على الصحة الذهنية، خلصنا 
والرفاه".  اللعب  بني  صغير  رابط  وجود  إلى 
وأوضح ماتي فووره أحد معدي الدراسة لوكالة 
فرانس برس أن "نتائجنا تعزز فكرة أن األلعاب 
اإللكترونية توفر بديال ُمرضيا للقاءات املباشرة 
في هذه املرحلة االستثنائية" خصوصا في ظل 
إلى  كثر  وينسب  العالم.  حول  احلجر  تدابير 
ألعاب الفيديو، خصوصا عبر اإلنترنت، إحلاقها 
أذى بالصحة الذهنية لالعبني، كما أن دراسات 
اللعب  جللسات  سلبي  أثر  عن  حتدثت  سابقة 
املطولة على الالعبني األصغر سنا. ومنذ 2018، 
على  اإلدمان  العاملية  الصحة  منظمة  تصنف 
الذهنية،  األمراض  خانة  ضمن  الفيديو  ألعاب 
"في قرار واجه انتقادات من باحثني كثر"، وفق 

فووره.
تطرق  اخلالصات،  في  التباين  هذا  ولتعليل 
استخدام  إلى  أكسفورد  جامعة  في  الباحثون 
بيانات عن وقت اللعب مقدمة من مطوري ألعاب، 
تقومي  إلى  تستند  سابقة  دراسات  كانت  فيما 

ذاتي من األشخاص املستطلعة آراؤهم.

بني  الرابط  دراستنا،  "في  الباحثون  وأوضح 
وقت اللعب الفعلي وارتياح الالعبني كان أقوى" 
باملقارنة مع ذلك املتصل بوقت اللعب املبلغ عنه.
برجيبيلسكي،  أندرو  اجلامعي  األستاذ  ولفت 
وهو أيضا من معدي الدراسة، في بيان صحافي 
إلى أنه من خالل العمل مع شركتي "إلكترونيك 
الفيديو،  أللعاب  املطورتني  و"نينتندو"  آرتس" 
بشأن  تساؤالت  طرح  من  األولى  للمرة  "متكنا 

العالقة بني طريقة اللعب وراحة" الالعبني.

الذين  األشخاص  أن  الدراسة  نتائج  وبّينت 
املعدل  أربع ساعات يوميا في  أكثر من  أمضوا 
أكثر  إنهم  قالوا  كروسينغ"  "أنيمل  لعب  في 

سعادة.
غير  النمسوية  "نويب"  منظمة  أعلنت  فيما 
على  اخلصوصية  بحماية  املعنية  احلكومية 
في  "آبل"  ضّد  شكوى  تقدمي  عن  اإلنترنت 
رمز  استخدام  خلفية  على  وإسبانيا  أملانيا 
للتعّقب في هواتفها الذكية يتيح متابعة سلوك 

املستخدمني. وهذا الرمز املعروف بـ "آي دي اف 
"آبل"  تستخدمه  للمرّوجني(  التعريف  )رمز  ايه" 
في هواتفها "من دون علم املستخدم أو موافقته"، 
"نون أوف يور بيزنيس"  أفادت منظمة  وفق ما 
ايه"  اف  دي  "آي  ويعّد  "نويب".  بـ  إليها  املشار 
تصّفح  خالل  املستخدم  يتقّفى  "متعّقب"  مبثابة 
في  فريدا  رمزا  ويوّفر  هاتفه  على  االنترنت 
املرّوجني استهدافه من دون معرفة هوّية  وسع 

الشخص.

شكوى في أوروبا ضد  آبل  الستخدامها رمز تعّقب ملستخدميها

دراسة:دور إيجابي أللعاب الفيديو
على الصحة الذهنية

عذاب الركابي

نيويورك-)أ ف ب( - أّكدت تايلور سويفت أن حقوق ألبوماتها الستة األولى بيعت إلى شركة استثمار 
خاصة من دون علمها، في أحدث فصول النزاع القائم حول األعمال السابقة لنجمة البوب.

تصّدرت  بعدما  العالم  في  لألرباح  دّرا  األكثر  الفنانني  من  عاما   30 العمر  من  البالغة  املغنية  وباتت 
بأغانيها الناجحة، مثل "شيك إت أوف" و"آي نيو يو وير ترابل"، قوائم أفضل املبيعات ألكثر من عقد.

يدير  الذي  براون  املوسيقي سكوتر  اإلنتاج  قطب  مع  نزاعا محتدما  املاضي  العام  أنها خاضت  غير 
قّررت شركته شراء حقوق  بعدما  غرانديه،  وأريانا  بيبر  أمثال جاسنت  من  مشهورين،  فنانني  أعمال 

أغلبية تسجيالتها.
وكشفت سويفت أنها بذلت مساعي حثيثة الستعادة السيطرة على تسجيالتها األصلية للعام األخير 
في تغريدة نشرتها في ساعة متأّخرة من مساء االثنني تلت مقاال جملّلة "فراييتي" ورد فيه أن براون باع 

احلقوق ذات الصلة في مقابل 300 مليون دوالر.
وبالرغم من محاولة التفاوض مع براون، تلّقى فريق تايلور سويفت "رسالة من شركة استثمار خاصة 
اسمها شامروك هولدينغز" جاء فيها أن هذه األخيرة اشترت أعمالها املوسيقية، من أغان وفيديوهات 

وألبومات.
وكتبت سويفت "إنها املّرة الثانية التي تباع فيها أعمالي املوسيقية من دون علمي"، مع اإلشارة إلى 

أنها بدأت بإعادة تسجيل أغانيها السابقة.
وتعّهدت تايلور سويفت العام املاضي باستعادة السيطرة على ألبوماتها الستة األولى من خالل إعداد 

تسجيالتها اخلاصة.
ونشب النزاع بني سويفت وبراون العام املاضي بعد شراء األخير شركة "بيغ ماشني" التي توّلت إنتاج 

أعمال املغنية ألكثر من عقد.
وقالت تايلور سويفت إن "بيغ ماشني" منعتها من تأدية أغنياتها على التلفزيون أو عرض وثائقي على 

"نتفليكس"، لكن الشركة نفت ذلك.


