
dOD)« qÒK;« «c¼

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

w½Uſ bL×

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

¡UMŁ√ rKI « …—UŽ≈ UMMJ1 q¼

øÊU×² ù«

قبلة يقول محدّثي أنّه عليك أن تنتظـر في االيام القليلة ا
عودة احلـديث عن زعيم تـنظـيم داعش  ومكـان اختـفائه
ناورة التي احملتمل ووضـعه الصحي وطـرق التخـفي وا

يتبعها .
قلت له : كيف تتوقّع  ذلك ?

قــال :  دائـمــاً  يــعــلــو صـوت هــذه االخــبــار  بــعـد كل
ـثير في منـعطف في االزمات االقـليمـية والـدولية  وانّ ا
ـرافـقـ ـكـان وجــوده وا الــقـصّـة هــو الـوصف الـدقــيق 

الذين يسيرون معه ونوع السيارة التي يستقلها أحياناً.
ــتـحــدّث  وهـو مـتــابع عـادي لــتـطـورات هــواجس هـذا ا
االوضــاع في الــعــراق وسـوريــا  هي جــزء من اخلــبـرة
ــنـطــقـة في الــتـحــلـيل ــواطـنــون في ا الــتي اكـتــسـبــهـا ا
والـتـدقيق في سـيـر االحـداث  وتمـتـعـهم بـحس عال في
دروسة التي التمحيص والفرز  مّما يجعل الشائعات ا
كانت تبثـها اجهزة مـخابرات الدول قـبل عشر أو خمس
ســنـوات  غــيــر ذات مـفــعــول نــافـذ  كــونــهـا تــتــعـرّض
تـلق لسـلسـلة من الـتدقـيق الذي هـو تشـكيك من قـبل ا

الذين هم عامة الناس .
ـكـتـســبـة بـفـضل الـتـجـارب كلّ ذلـك بـات من اخلـبـرات ا
ـناورات الـسيـاسـية الـتي تكـسّـرت على صـخور واقع وا
قاس كابده العـراقيون  في ظل موجات مـن السياسي
الذي غطسوا في بحيرات امتيازاتهم  جاهل أنّ هناك
مَن يـقـرأ ويـسـمع ويـحـلـل ب الـنـاس الـعـاديـ  فـكـيف

بأصحاب التخصص واخلبرة.
هناك خبر كبير يأكل اخلـبر الصغير  كما في البحار 
لـكـن الـذي ال يــتــغـيــر هــو هــذا االمـتــحــان الـصــعب في
ـــواطن الـــعـــادي  الـــذي أصـــبح الـــتـــعـــامل مـع عـــقل ا
مـــتـــخــصـــصـــاً في كـــشف األالعـــيب والـــتــصـــريـــحــات
االســتـهالكــيــة الـتي بــنى فــيـهــا ســيـاســيــو احلـكــومـات
تعاقبة جنـائن معلّقة في السنة مـرت لكل مدينة وبلدة ا

وقرية  في هذا البلد التعيس بهم.

للـتركـيز أهمـية بـالغة في حتـقيق الـنجاحـات اإلنسـانية و
ـعـروف (انك ال تــسـتـطـيع ـثل الـفـرنــسي ا لـهـذا يـقــول ا
إعــارة ســيـفـك و أنت في الـقــتــال) و كـذلـك األمـر أثــنـاء
تنـوعة فإننا ان لم نركز في إجراء االختبارات الكـتابية ا
حادثـة الغير فان ذلك أثنائهـا تمام التركـيز و انشغـلنا 
ا ينقص في األخير من جودة إجاباتنا. يشتت ذهننا 
وتـظـهـر أهـمـيـة الــتـركـيـز كـذلك في تــفـريغ الـقـوة بـشـكل
مـسـتـمر في مـجـال من اجملـاالت فـانه و الشك بـعـد مدة
امـا وجـيـزة او غـير يـسـيـرة ستـظـهـر الـنتـائج االيـجـابـية
لــذلك يـحث الــتـراث الـديــني عـلى مــداومـة األعـمـال و ان
داومة عليها و ان كثرت حيث كانت قليلة خير من عدم ا
جـاء عـلى لـسـان نـبي الـرحـمة (ص) (أحـب األعمـال الى

الله أدومها و إن قل) أخرجه البخاري .6465
ال شك أنه كـمـا أن لـلتـركـيـز فـوائد كـثـيـرة فـإن له بواعث
ـثـابة تـثـمـره كالـتـفـكر و الـتـدبر و اخلـلـوة فـإنهـا كـلـها 
معامل و آالت روحية إلنتاج التركيز: يجهر الفيلسوف و
ؤرخ وعـالم االجتـماع الـبريـطاني بـرتراند راسـل بهاته ا
احلـقـيـقـة مـعـتـرفـا بـقـوله:( حلـظـات من اخلـلـوة و التـأمل
حتقق لي الهـدوء و التوازن الـتركيز  و تـدفع في نفسي

واصلة الطريق). قوة هائلة 
يحقق التركيز أهـدافه اذا ما أضيفت له توابل و بهارات
أُخَـرُ كــعـامل ضـغط الـوقت الـذي يــفـيـد مـنه الـعـديـد من
طلبة االمتحـانات عندما يقرب موعـد مبارياتهم فان هذا
ـــذكـــور يـــكـــون الـــدافع احلـــيـــوي لـــلــدرس و الـــعـــامل ا
الـتـحـصـيل بل والجـتـيـاز االخــتـبـار بـنـجـاح لـذلك يـنـبه
الصحفي و الكاتب البريطاني روبرت هيلر لهاته اللطيفة
كن في الـواقع أن يكـون مفـيداً  قائال: (ضـغط الـوقت 
فـهــو يـســاعـد عــلى تــركـيــز الـذهن و عــدم الـتــفـكــيـر في
ـكن الـتـفـكـير الـتـسـويف  و خـفض عـدد البـدائل الـتي 

بها). 
كن ان تضاف الـى التركيز لتحقيق من البهارات التي 
الـنجـاح ال يـنبـغي عـدم نسـيان أهـمـية اسـتـصحـاب حال
ُلهيات و العوائق فكم التركيز على الهدف مهما كانت ا
من مسافر انساق في أسفاره إلى وجهات لم يكن ينوي
الوصـول إليهـا أصال و ان كان ذلك شـيئا اسـتكشـافيا
حــمـيـدا لـكن إذا لم يــكن مـسـاهـمــا في نـسـيـان أهـداف

أسمى من مجرد االستكشاف.
وال غــرو ان مـجـاالت الـتـركـيـز عـدة يــخـتـلف مـا يـنـبـغي
ـكن تأجـيله بـحسب تنـوع السـياقات استـحضـاره عما 
شتهرة في بناء واختالف احلاالت و من أهم احلاالت ا
الـنـجاحـات هـو مجـال اإلمـكانـات و الـقـدرات و ما تـلـعبه
ــراد لــذلك يــســوق الــكـاتب من دور فــعـال فـي تـبــلــيغ ا
اليـاباني هـاروكي مـوراكامي الـذي ترجـمت رواياته الى
عشرات اللـغات وطبعـة في مالي النسخ هـاته احلقيقة
قـائال: ( أن الـتــركـيـز عـلى مـا نـقـوم به جـيـدا أفـضل من

التركيز على ما ال نستطيع أن نقوم به). 
ال يـــنــبـــغي ان نـــنـــسى ان الــتـــركـــيــز سـالح ذو حــدين
فـبـحسب مـا نـركز عـلـيه تكـون نـتائج أفـعـالنـا فـالتـركـيز
ينـبغـي ان يوجه كـما يـوجه السـائق سيـارته الى الوجـهة
الـتي يـريد فـمـا هـو في الـنهـايـة اال سالح سـخره احلق
لإلنـسـان لـنـيل مـطـالـبه لــذلك فـكـمـا يـرى عـالم الـتـنـمـيـة
ــعــروف ابـراهــيم الــفــقي :  (فــعـلى ــصـري ا الـذاتــيــة ا
اإلنـسـان أال يـوقع نـفسـه فريـسـة لـلـتركـيـز الـسـلـبي على
فكرة معيـنة وال يلوم غيـره على عدم التغـيير بل عليه أن
يبـدأ بنـفسه) و في الـنهايـة فإن الـتركـيز كـما يذهب الى
ذلـك الــصــحــفي وكــاتب الــســيــر
الـــــذاتـــــيــــة االمـــــريـــــكي والـــــتــــر
أنـدرسـون: (يـجب أن يـكـون عـلى

شكلة). احلل وليس ا
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{ لـوس اجنلـوس - وكاالت - شق
فــيــلـم (ذا بــيــنـــات بــاتــر فـــالــكــون)
اجلـديد طـريقه إلى الـبسـاط األحمر
في هـوليوود بأسلـوب غير معتاد إذ
قـام بـبــطـولـته زاك جــوتـسـجن وهـو
ــــــثـل يـــــــعــــــانـي مـن مــــــتـالزمــــــة
داون.ويـــجــســد جــوتـــســجن الــدور
الرئيسي في الفيلم الذي يحكي عن
شـاب يهرب من دار للرعاية ليسعى
وراء حــلــمه بــأن يـصــبح مــصــارعـا
مــحــتـــرفــا. وخالل رحــلــتـه يــلــتــقي
مـحـتـاال يــجـسـد دوره شـيـا البـوف
بـطل سلسـلة أفالم (ترانـسفورمرز)
ـتـحـولون ?“وتـنـشـأ بـيـنـهـما أو ”ا
صداقة. وتشاركهما البطولة داكوتا
ــمـرضــة الـتي جـونــسـون في دور ا
تــرسـلــهـا دار الــرعـايــة لـلــبـحث عن
بـطل الـفـيـلم. والـفـيلـم واحد مـن ب
أفالم قـليـلـة في هـوليـوود تـمنح دور
ــتالزمـة ـمــثل مــصـاب  الــبـطــولــة 
داون. وقـال تـايـلـر نــيـلـسن ومـايـكل
شــوارتــز الـــلــذان أخــرجــا وكــتــبــا
الفـيلم (إنهمـا التقيـا جوتسجن لدى
تـطــوعـهـمـا في مـعـســكـر لـلـمـعـاقـ
وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح
جنـما سـينـمائـيا). وقرر االثـنان في
أول جتــربـة لــهـمــا لــلـخــروج بـفــيـلم
روائي طـويل كتابة قـصة تصلح ألن
يــكـون جـوتــسـجن بــطـلـهــا. وسـحـر
الـفـيـلم الـنـقـاد وحــصل عـلى تـقـيـيم
ئـة من موقع إيـجابي نـسبـته مـئة بـا
ـعني بـتقـييم ونـقد (روتن تـوميـتو) ا
ـقـرر أن يـبـدأ عرض األفالم. ومن ا
الــفــيـــلم لــلـــجــمــهـــور في الــواليــات
ــــــتـــــحـــــدة فـي الـــــتـــــاسـع من آب ا
اجلـاري. وقـالت البـوف وجـونـسـون
(إن عالقــتــهــمــا بــجــوتــســجن بــعـد
الــفـيـلـم بـاتت وثـيــقـة كـصــلـة الـدم).
وخالل الـعــرض األول لــلـفــيــلم قـال
ـن يريـدون الـسـيـر على جـوتـسجن 
دربه (اصـغوا لقلوبكم وسيروا وراء
أحالمـكم... لـكن أوال عـلـيـكم الـبـقاء

ذاكرة كثيرا). درسة وا في ا
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GizChina  صحيفة
و إدراج مـاسـحـة الـبـصـمـات
An- باإلضافة إلى نظام تشغيل
droid 9.0 Pieــــــنـــــتج   وحـــــرز ا
AnTuTu اجلـــديـــد عــــلى مـــوقع
أعـلى نـســبـة نـقـاط مــا يـجـعـله
الــــهــــاتـف الــــذكي األســــرع في

العالم.
وأصـــدرت شــركـــة (شــــــاومي)
يــوم  28مـــايـــو/أيـــار الـــهـــاتف
الـــــــذكي  Redmi K20 Proالــــــذي
حـصل عـلى لـقب الـقـاتل الـرائد
ويــعــمل الــهـاتـف عـلـى مـعــالج
Qualcomm Snapdragon 855.
يذكـر أن شركة   Statistaوضعت
ـعـدل اإلشـعـاعـات التي قـائـمـة 
تــصــدرهــا الــهــواتف الــذكــيــة
وتصدرت القائمة ثالثة هواتف
من شــركــة (شـاومـي) من حـيث
األعــلى عــلى مــســتــوى إصـدار

اإلشعاعات.
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أصــدرت الــشــركــة الــصــيــنــيــة
شـــاومي   Xiaomiأقـــوى هـــاتف
Black ذكي في الـــعــــالم يـــدعى
Shark 2 Pro ـعـالج ذو ثـمـانـية
Qualcomm Snapdragon أنـــــويــــة
855 Plus مع نـظام تـبريـد سائل
وذاكــرة الــوصـول الــعــشــوائي
RAM  غـــيــغـــابــايت 12بـــســعــة
وذاكـــرة داخــــلــــيــــة تـــبــــلغ 128

غيغابايت أو  256غيغابايت.
وتتميز الكاميرتان الرئيسيتان
بـــدقـــة  48و 12مـــيــــغـــابـــكـــسل

والـــكــــامـــيــــرا األمـــامــــيـــة بـ20
مـــيــغــابـــكــسل اجلـــهــاز مــزود
بــبــطـــاريــة أربــعــة آالف مــلــلي
أمـبـيــر في الـسـاعــة مع الـقـدرة
على الشحن الـسريع. ويحتوي
AMOLED الـهـاتف عـلى شـاشـة
بـقـطـر  6.39بـوصـة ودقـة * 2340
بـكــسل بـحـسب مـا نـقـلـته 1080

عـــمــاد حـــسن فـي تــصـــريح(إن
سـابـقـة يـبلغ إجـمـالي جـوائـز ا
ألـف جـــنــــيه تــــقـــسـم عـــلى 75
خــــمـس جـــوائــــز إضــــافــــة إلى
جـائـزة خـاصـة تـمـنـحـهـا جلـنـة
الـــتــحــكـــيم). وتــتــشـــكل جلــنــة
ـوسـيـقـار الـتـحـكــيم بـرئـاســة ا
وزع سـليم سـحـاب وعضـويـة ا
حسن الشافعي والشاعر إيهاب
ـوسـيـقـار هاني عـبـد السالم وا
وسـيقار راجح داود شنـودة وا
ـــوســـيــــقـــار هـــانـي مـــهـــنى وا
ـن بــهــجـت قــمــر والــشـــاعــر أ
غنية أنوشكا والشاعر عماد وا

حسن.

هرجان صالح).مضيفا(ويكرم ا
فـي دورته اجلــديـدة مــجــمــوعـة
غـن العرب وسيـقي وا من ا
ـغــربـيـة هـدى ـغـنــيـة ا مـنـهـم ا
وسـيقـار األردني إميل سعـد وا
صري رضا وسيـقار ا حداد وا
رجـب إضـافــة إلى شــخـصــيـات
ـــجــــاالت أخـــرى مـــثل بـــارزة 
الـريـاضــة والـطب والــسـيــنـمـا.
وبــجـانـب احلـفـالت الـغــنــائــيـة
الـــكــــبـــيــــرة يـــشــــمل بــــرنـــامج
هرجان مـسابقة دوليـة للغناء ا
تضم مـتنـافسـ من السـعودية
غـرب). وقال ومصـر واألردن وا
ــهــرجــان الــشــاعـر أمــ عــام ا

اإلســكــنــدريـــة الــتي تــخــصص
عـائـد احلـفالت لـصـالح أنـشـطة
ــطـلــة عـلى ـديــنـة ا خـيــريـة بــا
ـتــوسط.وقــال رئـيس الـبــحــر ا
هرجان عوف همام في مؤتمر ا
ـهـرجان صـحـفي ( إن افـتتـاح ا
في  22آب ســـيـــكـــون بـــصــوت
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــوال الـــزغـــبي
ـصري مـصـطفـى قمـر بـينـما وا
ســيــكـــون اخلــتــام يــوم  26من
الـشــهــر ذاته مع مــحـمــد مـنــيـر
ــبـا نـســمـة عـبـد ـار وعـازفـة ا
ــشــاركــ الــعـــزيــز.ومن بـــ ا
هـرجـان الـتونـسـية أيـضـا في ا
صري مدحت صوفيا صادق وا

الـسـادس عــشـر لـألغـنــيـة الـذي
يــنـطـلق خالل الــشـهـر اجلـاري.
ــهـــرجــان مـــنــذ عــام وتـــنــظـم ا
جـمـعيـة فـنـاني ومـبدعي 2003
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كشـفت دراسـة طبـية جـديدة عن
أن ارتـفـاع ضـغط الـدم يـتـسـبب
في خسـائر أكـبر بـكثيـر للـفقراء

مقارنة باألمريكي األثرياء.
ـستـقاة فـقد أظـهرت الـبيـانات ا
مـن الـتـجـربـة الــسـريـريـة الـتي
صــمــمت لــعالج ارتــفــاع ضـغط
الدم أن الفقراء هم أكثر عرضة
لـلـتــحـكم في ضـغط الـدم لـديـهم
عـلى مـدار ست سـنـوات. كـانـوا
ـوتون أكـثر عـرضـة لـلمـوت و
من أمــراض الــقــلب خالل فــتـرة
الـــدراســـة.. وقـــالت الـــبـــاحـــثــة
إيريـكا سـباتز األسـتاذ في كـلية
الـــــطب جـــــامـــــعـــــة (يـــــيـل) في
ـتـحـدة:  نـحن نـعـلم الـواليـات ا
أن هـناك تـبايـنات عـنصـرية في
هــذا الـبــلـد وأظـهــرت األبـحـاث
األخـــــــرى الــــــتـي أجــــــرتـــــــهــــــا
مـجـمـوعـتـنـا أنـهـا تـزداد سوءًا.
وأوضــــــحـت أنـه في جتــــــربــــــة
ســـــريــــــريـــــة حتـــــتــــــوي عـــــلى
بــروتــوكــوالت مـوحــدة يــتـوقع

رء الـنتـائج نفـسهـا في جميع ا
الفئـات (لكن هـذا لم يكن كذلك.
كـانت هـنـاك اختالفـات نـظـامـية
ــنـطــقــة االجــتـمــاعــيـة حــسب ا
واالقـتـصـاديـة) مـشـيـرة إلى أن
األشـخـاص الـذين يـعـيـشون في
ـزيـد من فــقـر قـد يــعـانــون من ا
ط الضـغـوطات أو سـلوكـيات 
احلــيــاة غــيــر الــصــحـيــة الــتي
ــكن أن تــزيــد من ضــغط الـدم
وتــــصـــد آثــــار األدويـــة.. كــــمـــا
ـشارك أشارت إلى أن هؤالء ا
كـــانـــوا أقل عـــرضـــة حلـــضـــور
جميع زيارات الدراسة لذلك قد
تـكـون هـنـاك فـرصـة أقل لـضـبط
الـــــــــــــدواء أو الـــــــــــــتـــــــــــــرويـج
الســتــراتـيــجــيــات الــوقـايــة من
أمــــراض الـــــقـــــلـب واألوعـــــيــــة

الدموية األخرى. 
كشف الـبـاحثـون النـقاب عن أن
األشـخـاص الـذين يـعـيـشون في
ـنــاطق الـفــقـيــرة كـانــوا أكـثـر ا
عــرضــة بـنــســبـة تــصل إلى 25
ئـة أكـثر ـئـة للـوفاة و 25بـا با
من خــطــر الــتــعـرض لـإلصــابـة

ــرض بـسـبب الـوفـاة بـسـبب بـا
قصور القلب مقارنة بأولئك في
.. وقـــد ــــنـــاطق األكــــثـــر ثـــراءً ا
أظهرت الـنتائج أن لـدى الفقراء
أيـضـا احـتـمـاالت أعـلى بـنـسـبة
ئة من اإلصابة بأمراض 86 با
الــكـلى الـطـرفـيـة وكـان احـتـمـال
إصابتهم بعمليات فتح األوعية
الـدمـويـة احملظـورة أقل بـنـسـبة
ئة بعد نوبة قلبية أو ألم 30 با

شديد في الصدر.
كـما طـور بـاحثـون في إسـبانـيا
ــكــنه "لـــســانــاً الـــكــتــرونــيـــا" 
مـســاعـدة األطـبـاء في اكـتـشـاف
ــثـــانــة في مـــراحــله ســرطـــان ا

بكرة. ا
وأفـاد مـوقع "بـيـزنس ريـكوردر"
أن الباحث من خالل ابتكارهم
جــهـازاً الـكـتـرونـيـاً أكـثـر كـفـاءة
وبتكلفة معـقولة قاموا بتطوير
وسيلة أفضل لتشخيص ورصد
ــقـارنـة مع ـثــانـة بـا ســرطـان ا
الطـرق التـقلـيديـة مثل الـتنـظير

أو اختبارات اخللوية للبول.
ـقحـمة الـتقـنـية اجلـديـدة غيـر ا

تسخر قوة مجسات االستشعار
"الــتي تـرصـد األذواق" وغــالـبـاً
مـــا يــســتــخــدم الـــعــلــمــاء هــذه
الـــتــقــنـــيــة في ســـبــيل حتـــلــيل
ـتفـجرات لكن اء وا الطـعام وا
ـكن أيــضـا اســتــخـدامــهـا في
اخـتـبـار عـيـنـات الـبـول لـلكـشف

عن األمراض.
ابـــتـــكـــر الـــعـــلـــمـــاء األلـــســـنـــة
ـساعـدة بـيـانات االلـكـترونـيـة 
من دراســات ســابـقــة كــطــريــقـة
الختـبار عـينـات البـول وأفادوا
بــأن اســتــخـــدام تــلك األلــســنــة
اإللكترونية برهن على أنه فعال
مـن حـــيث الــــتـــكـــلــــفـــة وســـهل
االســـتــخـــدام لـــرصــد ســـرطــان
ثانة في مراحله األولى حتى. ا
تعلق الباحثة مـارتينيز بسبال
ــــشـــاركــــة في الــــبــــحث بـــأن ا
النتائج األولية للدراسة أظهرت
ئة معـدالت دقة بنـسبة   75 با
ـعـاجلة لـكن هـذه الـتـقـنـيـة مع ا
ــنــاســبــة لــلــبــيــانـات تــســمح ا
ـراقـبة بـتـشـخـيص غيـر مـقـحم 

ثانة. رضى بسرطان ا ا
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نشـرت تـقاريـر صـحـفيـة لـبنـانـية
عديدة تـعرض الفـنانة الـلبنـانية
مـاغي بـو غـصن حلـالـة صـحـية
حــرجـــة دخــلت بـــســبــبـــهــا إلى

ستشفى. ا
ونــــشـــــرت قـــــنـــــاة (إل بي سي)
الـلـبـنـانـيــة تـقـريـرا حـول احلـالـة
الصحية احلرجة التي تعرضت
لــهـــا مــاغي بـــو غــصن ونـــقــلت
ــنـتج تـصــريـحــات عن زوجــهـا ا

الفني جمال سنان.
وقالت القـناة اللـبنانـية إن ماغي
بو غصن تعرضت لعملية دقيقة
في الــرأس وظــلت في الــعــنــايـة

ركزة بعدها بأيام. ا
ولـكن زوجــهـا قــال في مـنــشـور
عبـر حـسـابه على مـوقع (تـويـتر)
إنــهــا تــخــطت مــرحــلــة اخلــطــر
ـــســتـــشــفى حــالـــيــا وغــادرت ا
وعادت إلى مـنزلـها. وقـال جمال
سـنــان (خـرجــنــا أنـا ومــاغي بـو
ــســتـشــفى ومـرقت غـصن من ا
مـــرحـــلــــة اخلـــطـــر وحــــالـــتـــهـــا
مـسـتـقـرة لــكـنـهـا ال تـزال حتت

مراقبة األطباء).
كما توجه جـمال سنان بـالشكر
لكل من وجه كـلـمة إلى مـاغي بو
غـصن عـبـر شــبـكـات الـتـواصل
االجـتـمـاعي وقــال (شـكـر كـبـيـر
لكل شخص كتب كـلمة وعبر عن

محبة كبيرة).
شـكر كـبـيـر لـكل وسـائل االعالم
وأهـل الـــــــصـــــــحـــــــافــــــــة واألهل
واألصــــدقــــاء والــــنــــجــــوم الــــلي
تـــواجـــدوا حـــدنــــا أو اتـــصـــلـــوا

اطمنوا على ماغي.
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 يـــشـــارك فــنـــانــون مـن لــبـــنــان
ومــــصـــر وتــــونس في إحــــيـــاء
مــهـرجــان اإلسـكـنــدريـة الـدولي

نوال الزغبي مصطفى قمر


