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ـنع ضربـة عسـكرية بعـد قرار الرئـيس االمريـكي ترامب 
ضد ايـران التي لم تـقتل أمـريكـياً واحـداً بإسـقاطـها فـخر
الصناعة الـعسكريـة االمريكية بـات واضحاً أنّ قرار عدم
خوض أية حرب في اخلليج مهما كانت االسباب هو قرار
ائة كن أن يغـير مسـاره اسقاط طـائرة  استراتـيجي ال
وثالث مليون دوالر أو إصابة ست نـاقالت نفطية عمالقة

في اخلليج.
تــرامـب واضح جــداً اليـــســمح بـــامــتالك ايـــران الــسالح
الـنووي وأنّه ال يـسـمح بـقـتل جـنود امـريـكـان. مـاعدا ذلك
تحدة ليس هناك حرج عـلى ايران وكذلك على الـواليات ا
التـي ترى أنّ عـقـوباتـهـا االقـتصـاديـة مـؤثرة وربّـمـا كانت
سـبـبـاً في بـحث طـهــران عن صـيـغـة تـؤدي الى الـتـفـاوض
إللـغاء الـعـقـوبـات ولـيس عـلى بنـود االتـفـاق الـنـووي الذي

 . اليزال سارياً ب ايران واألوروبي
ريضة التي ال عالقة لها ترامب يبدّد االوهام والتخيّالت ا
باالستراتيجيات الكبرى لبالده حتى انّ اهانة قمّة النتاج
العسكري االمـريكي بسالح من حقـبة سوفييـتية بائدة لم

يحرك في نفسه أية مشاعر وطنية للرد.
ـلّة حـول اسـتـياء في الـعراق وخـارجه هـنـاك معـزوفـات 
واشنطن من اوضاع عـراقية داخـلية تمـيل بكفتـها لصالح
عـادالت. اآلن ليس ايران وانّ تـرامب هو الـذي سـيقـلب ا
ـعزوفات سـوى قراءة الـسياسـة االمريكـية على أمام تلك ا
نـحو صـحـيح وعـدم الـدوران الـفـارغ في نـطـاق شـعارات
ؤامرة الـتي سادت في العـراق سنوات انتجـتها عـقليـات ا

طويلة.
االمـريــكـان لم يـبــدوا يـومـاً االنــزعـاج الـعــلـني من الــنـفـوذ
االيـراني في الـعــراق ومـاقـيل عن الــشـروط االثـني عـشـر
ـاضي وانّ الـتي وضـعت أمـام ايـران إنّـما هـو أمـر من ا
السياسة االمريكية تقوم على التفاوض مع ايران من دون
عضلـة االن والتي ينتج عنـها هذا االحتكاك شروط لكن ا
الـــعــســـكــري في اخلـــلــيـج هــو انّ ايـــران تــريـــد الــدخــول
بـشـروطـهـا في ايـة مـفـاوضـات حتـى وإن لم تـصـرح بـعد
بذلك علناً لـكن ربّما ستصـرح من دون خجل ح تسقط
هدفـاً امريـكياً جـديداً وغـير مـأهول أيـضاً. انـتبـهوا شرط

أن يكون غير مأهول.

لــتــهــنــئــة الـعــيــد طــابع خــاص في اجملــتــمــعــات الــعــربــيـة
واإلسالمـية فـهي لـها طـقـوس خـاصة في الـتـحـضيـر لـهذه
ـنـاسـبـة خـاصـة نــحن الـعـراقـيـ . اال ان هـذه الـطـقـوس ا
واالهتمامات فقـدت بريقها مع الزمن .تـتكون تلك الطقوس
البـس لالطفال وفـرحتهم بـها . وكان ابتداء من حتـضير ا
الصـغار يـحاولـون أن ال يلـبسـوها خـوفا من إفـساد فـرحة
عجنات ناسبـة عليهم . إلى الـتحضير له من عـمل ا هذه ا
ـعــجـنـات اجلــاهـزة قـلــيـلــة حـيـنــهـا . وكـانت حـيث كــانت ا
ـا يضطـر األهالي ـنزلـيه مفـقودة .  األفران الـكهـربائـية ا
إلى شـيـهـا في أفـران الـصـمون فـي األسـواق . حيـث جتد
عشرات الـصواني منـها في تلك األفـران تنتـظر دورها في
نزلية الشواء. كذلك في بعض األماكن تـستخدم التنـانير ا
ــعـجــنــات تـكــون عــلى شـكل لــهـذا الــغـرض واغــلب تــلك ا
اقـراص لــيـســهل الـتــصـاقـهــا بـجــدران الـتـنــور لـشــوائـهـا
ـعـجـنـات اي الـكلـيـجـة غـالـبـا ما وتـسـمى بـاخلفـيـفي امـا ا
حتـشى بـالـتــمـر او اجلـوز او الـسـمـسـم مع اضـافـة نـكـهـة
بـعض إلـبـهـارات عـلـيـهـا كـالـهـيل وحـبـة احلـلـوة والـبـهـرات
اخلـاصـة . حتــتـفل الـعـوائـل قـبل قـدوم الـعــيـد خـاصـة في
دن الـكبـيرة في القـرى والقـصـبات بـشكل خـاص وحتـى ا
ـدينة احيائـها الشـعبيـة . حيث يجـتمعن فـتيات الـقرية او ا
شبع بعطر على شكل مجموعات ويفللن شعرهن الطويل ا
سك واحلـنـاء ليـقمن بـأداء رقـصات جـميـلـة وهن ينـشدن ا
ـنـاسـبـة ويـقمن بـالـدبك ولـكل مـنـطـقة اجـمل الـكالم بهـذه ا
طريقتها اخلاصة بالدبك وما يسمى ( يدبجن ) على شكل
دوائــر . كـــذلك الــشـــبــاب يــأدون الــرقـــصــات الــشـــعــبــيــة
زامـير للـدبكة او الـغناء . امـا عند واستخـدام الطبـول او ا
صبـاح الـعـيد وبـعـد تأديـة صالة الـعـيد اجلـمـاعيـة حتـضر
البـيـوتـات افطـاراً شـهيـاً يـختـلف عن افـطـار األيام الـعـادية
وينـهض األطـفال مـبـكرين لـلـبس ثـوب العـيـد اجلديـد الذي
هو في اغلب االحيان يكون الدشداشة او يلبسون البدالت
تمكنة التي تخيط لهم عند اخلياط الطفال الـعوائل الغنية ا
ــغـازة) البس او (ا او يــشـتــرونــهـا جــاهــزة من مــحالت ا
ـعايدة اهلهم طلـبا للعيـدية وكذلك يذهبون ويقوم األطفال 
عايدة اجلـيران واألقارب وتـراهم فرح بـاحلصول على ا
عـدنيـة التي يـستـلمـونهـا بأيـديهم اخملـضبة بعض الـنقـود ا
باحلناء حيث تقوم امهاتـهم بوضع بعض عجينة احلنة في
راحـة ايـديهـم ولفـهـا بـقـطع الـقـمـاش لـيال حـتى الـصـباح .
ــأكــوالت واأللــعــاب او الــلــفــات حــيث يــصــرفــوهــا عــلى ا
اجلاهزة التي غـالبا ما حتـمل طعم العمـبة. او الذهاب إلى
دور الـسـيـنـمـا . ثم تـقـوم الـعـوائل بـزيـارة األقـربـاء وتـناول
وجبـات الغـداء او العـشـاء اجلمـاعيـة في بيت االب او األخ
األكبر ويـبقى هـذا احلال طـوال أيام العـيد بـعد ذلك تـنهال
عملـية تبـادل بطاقـات التهـنئة خالل الـبريد يـحملـها ساعي
دن البـعيدة عارف واألصـدقاء واالقربـاء في ا البريـد من ا
تـصل بــكـارتـات جــمـيـلـة مــزركـشه حـيـث يـتم الـرد عــلـيـهـا
بكـارتات تـشـكر الـتهـنئـة . كمـا اليـفوتـنا أن نـذكر سـاحات
لــهــو األطــفـــال واألمــاكن اخلــاصــة بــتــجـــمع الــعــوائل في
احلـدائق واألمــاكن الــعـامــة واغـلب هــذه احلـدائق خــاصـة
للعـوائل او ما تـسمى بحـدائق النـساء .أن العـيد سـابقا له
حـضور واهـتـمـام عـكس الـيوم بـوجـود أجـهـزة االتـصاالت
طلوب ناسبـة بالشـكل ا فترى الشـخص غير مـهتم بهـذه ا
ـجـرد ارســال رسـالـة وأصـبــحت الـتـهــنـئــة العـز الـنــاس 
الكتـرونيـة على صفـحات التـواصل االجتـماعي دون حتمل
عنـاء الـذهاب مـشـيا جلـاره الـقـريب او أخيه اوعـمه لـدرجة
أنه يــكـتــفي بـذلك دون مــخـابــرته وســمـاع صــوته او حـتى
كتابة سطور يعبـر فيها عن مشاعر احلب واالحترام له ...
ا ال فيـعـكس ما يـصـله بـرسالـة إلى غـيره دون عـنـاء او ر

يرسل اصال وكأن شيئاً لم يكن.
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تـــوصل بــاحـــثــون في كـــلــيــة
الطب جامعة نيويورك إلى أن
الــعالجــات الــتي تــســتــهــدف
ـكن أن ارتـفــاع ضــغط الــدم 
تــــقــــلـل بــــدورهــــا مـن تــــراكم
األمـــيــلــويــد وتـــؤخــر ظــهــور
ـــر. جــاء ذلك مــرض الـــزهـــا
خالل دراســـة أجــراهـــا فــريق
مـن الـبــاحـثــ عــلى الـفــئـران
حول كيفيـة تأثير احلالة على
حركـة السائل الـنخاعي داخل
خ ووجـــــــــدوا أن خاليــــــــــا ا
ـصــابــة بــارتــفـاع الــفــئــران ا
ضـغط الـدم أظــهـرت بـطـيـنـ
خ أكـــبــــر وتـــقـــلـص حـــجم ا

وتضعف نقل السوائل.
ووفـقـا لــلـنـتـائج فـإن ارتـفـاع
ضـغط الدم يـؤدي إلى تـصلب
وفــــقـــدان مــــرونــــة األوعــــيـــة
ـــا يــعــيق إزالــة الــدمــويــة 
جزيئات الـنفايات من الدماغ.
فـــيــمــا يــعــتــزم بــاحــثــون في
جامعة طوكيو باليابان زراعة
بــــنـــكــــريــــاس بـــشــــري داخل
أجـسـام فـئران الـتـجـارب على

أمـل اسـتـخــدامـهــا مـســتـقـبالً
لـــعالج مـــرض الـــســكـــري من

النوع األول.
وتــتم هــذه الــعـــمــلــيــة وفــقــاً
لـ(ديـلـي مـيل)  من خالل حـقن
خاليـــا جــذعــيــة بـــشــريــة في
ـا يـسـاهم في أجـنـة فـئــران 

و البنكرياس.
ويـعــد هـذا الـبـحث األحـدث في
ســـلـــســـلـــة مـن مـــحــاوالت زرع
أعــضـاء في سـالالت مـخــتــلــفـة
والــتـي أثــبــتت جنـــاحــهــا بــ

الفئران في السابق.
وإذا جنــحـت هــذه الــتـــجــربــة
فـيـمكن يـومـاً مـا توسـيع نـطاق
الــهــنـدســة الـوراثــيــة لـتــنـمــيـة
أعــضـاء بـشـريــة في حـيـوانـات
كبيرة احلجم ما قد ينقذ حياة

رضى. الكثير من ا
ويـأمل الـبـاحـثـون فـي الـسـماح
ـواصــلـة هـذه الــتـجـارب لـهم 
الرائـدة واحلصول عـلى تمويل
لــهــا. مــســتــفـيــديـن من قــانـون
يــابـــاني صــدر مــؤخـــراً يــتــيح
إجـراء جتـارب لـتنـمـيـة أعـضاء
بشـرية في أجـسام احلـيوانات.
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تـداول نـشطـاء مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي صـورة لطـفـلة
صغـيرة قـيل إنها لـلفـنانـة ليلى عـلوي في طـفولـتها وذلك

نظرا للشبه الكبير الذي يجمعها بها.
لـيـلى نـشرت صـورة لـهـا إلى جـوار صورة لـلـطـفلـة مـؤكدة
أنـها لـيست صورتـها كـما ظن البـعض حيث قـالت: (البنت
األمـورة احلـلـوة دي مش أنـا دي بـنوتـة فـعـلًـا شـبـهي جداً
صرية ).الفنانة ا جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربع
أضـافت عـلى حـسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع (انـسـتـجرام):
(ربــنــا يــحــفــظــهـا قــولــولي مــ تــاني عــلى األكــاونت من
ـصريـة لـيلى عـلـوي قد ظـهرت ). وكانت الـفـنانـة ا األربـعـ
مـؤخـرا عـبــر إعالن مـسـتـشـفى  500500والـذي عـرض في
ــاضي وشـارك فــيه عـدد كـبــيـر من جنـوم شـهــر رمـضـان ا
الفن أبـرزهم محمـد حماقي ويـسرا وتامر حـبيب وعمرو
يـوسف وآسـر يـاسـ وهـنا شـيـحـة وحال شـيـحـة وإياد
ـقدم وأميـنة خلـيل وغيـرهم في ح كان نـصار وإجني ا
آخر عمل درامي قدمته ليلى علوي مسلسل (هي ودافنشي)
 عام  2016والـذي شاركـها بـطولته الـفنـان خالـد الصاوي
ومي ســلـيم وأحــمــد سـعــيـد عــبـدالــغـنـي وبـيــومي فـؤاد

وغيرهم.

لـلــمـسـتـخــدم إمـكـانـيــة تـغـيـيـر
اإلعدادات. وأشارت أبل إلى أن
الــتـــطـــبــيق  Noiseقـــد يـــقــوم
بإجـراء قياسـات غير دقـيقة في
بــيـئــات وظـروف مــعــيـنــة مـثل
اء. يـشار هـبوب الـريـاح وفي ا
ركز األمريـكي للوقاية إلى أن ا
ومـكــافـحـة األمـراض يـحـذر من
أن الـتـواجـد في بـيـئـة صـاخـبة
حـتى  105ديــسـيـبل (كــمـا هـو
احلـال في حـفالت الـروك مـثالً)
دة  5دقـائق قـد يضـر بـحـاسة

السمع.
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ــــا تـــــســــبــــبت األصــــوات طــــا
رتفعة لـلغاية في احلفالت أو ا
ـالعب في حـــدوث مـــدرجـــات ا
اإلضـرار بـحاسـة الـسـمع وهو
مـــا دعــا شــركــة أبـل لــتــطــويــر
ـشكـلة. ـواجـهة هـذه ا تـطـبيق 
واعــتــبــاراً مـن فــصل اخلــريف
قبل تقدم شـركة أبل التطبيق ا
 Noiseاجلـديــد عـلى سـاعـتـهـا
الــــذكــــيــــة  Watch 4بـــــشــــكل
حـصري لـلـتحـذيـر من التـواجد
في بـيـئـة تعـج بأصـوات عـالـية
ـــــكـن أن تـــــلـــــحـق الـــــضـــــرر
بـــالـــســـمع. ويـــتم تـــعـــيــ 90
ديـسـيــبل كـحــد قـيـاسـي يـطـلق
التـطبيق حتـذيراً عـند جتاوزه
رء في نطاق ففي حال تواجد ا
صـــاخـب ألكـــثــــر من  3دقـــائق
تطـلق الساعـة حتذيـرا بأن هذا
كن أن ـستـوى من الـصـوت  ا
يضر بالسمـع. ويتيح التطبيق

احملمول لـكن الشابـة قالت إنها
أضـاعـته بـعد جـلـسـة االسـتـماع
األولى لها في  7يونيو اجلاري.
ويـبـدو أن اخلـلـيـفي يـريـد بـهذه
اخلـــطـــوة إغالق بـــاب الـــرحــيل
أمـام صـاحب الـ 27سـنــة الـذي
أبــــلـغ إدارة الــــنـــــادي مــــؤخــــرا
برغبته في العودة إلى برشلونة
اإلسباني خالل فترة االنتقاالت
تـد عقد نـيمار مع الصـيفيـة. و
بـاريس ســان جـرمـان حـتى عـام
ــونـدو  2022لــكن صــحــيـفــة (إ
ديبورتيفو)  اإلسبانية قالت في
وقت سابق إنه بـعث رسـالة إلى
اخلـليـفي قـال فيـهـا: (ال أريد أن
ألـعب هـنـا (في بـاريس) مـجددا.
أريــــــد الـــــعـــــودة إلـى مـــــنـــــزلي
(بــرشـــلــونـــة). لم يــكـن عــليّ أن
أرحل). وانتقل نيمار من النادي
الـــكــتـــالــوني إلى بـــاريس ســان
جـــرمـــان في صـــيف عــام 2017
مــقـابل  222مــلــيـون يــورو في
أكـبـر صفـقـة عـرفـتهـا كـرة الـقدم

في تاريخها.
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فـي تـصــاعــد مـثــيــر لألزمــة بـ
بــاريس ســان جــرمـان ونــيــمـار
وضـعت إدارة الـنـادي الـفـرنسي
شـرطـا (تـعجـيـزيـا) أمـام األنـدية
الــــــراغــــــبـــــة فـي ضـم الـــــنــــــجم
البرازيـلي. وكشفت صحـيفة (لو
بـاريزيـان)  الـفرنـسـية أن نـاصر
اخللـيفي رئيس نـادي العـاصمة
الـفــرنــسـيــة حـدد ســعــر نـيــمـار
بـ 300مليون يـورو أي ما يزيد
ـقدار  78مـلـيـونـا عن الـسـعـر
الـقـيــاسي الـذي اشـتـراه به قـبل
. فيـما كانت شرطـة مدينة عام
ساو باولو البرازيلية استمعت
اول امس للمرة الثانية لعارضة
األزيــاء نــاجــيال تــريــنــداد الــتي
تتـهم مواطـنهـا نيـمار جنم سان
جـيرمـان الفـرنـسي باغـتـصابـها
فـي بـــــــــاريـس.  وتـــــــــوجــــــــــهت
ترينـدادي إلى مركز لـلشرطة في
جـنــوب ســاو بــاولــو بــصــحــبـة
مـــحـــامـــيـــهـــا اجلــديـــد كـــوزمي
أراوجـو الــذي أكـد أن الــشـرطـة
طــلـــبت من مـــوكــلـــته هــاتـــفــهــا
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وابنتها) وكـشفت أن أغنية (ما
ــفــضــلـة صــار) ألخــتــهــا هي ا
فـاجأة هو إعالن لديـها. وكـان ا
وت زواجها من مسئول روال 
لـبنـاني كبـير ولـكنـها لم تـكشف
عن اســمه أو مـاهـيــته واكـتـفت

بهذا اإلعالن.
ثيرة للجدل الفنانة اللبنـانية ا
كـانت قـد نـشـرت صـورة مـركـبـة
لــهـا بـرفـقـة هـيـفـاء وهـبي عـبـر
خــاصـــيــة األســـتــوري وعـــلــقت
عــلــيــهــا قــائـلــة: (أخــتي فــيــكي
احلــيــاة أحـلى) كــمــا اعـتــمـدت
الصورة كـ(بروفايل)  حلسابها.
يــذكـــر أن هــيـــفــاء وهـــبي كــان
تـبــرأت من شــقــيـقــتـهــا بــسـبب
كــلــيـبــاتــهــا وصــورهــا كــمـا أن
اخلالفـــات بـــيـــنـــهـــمـــا وصـــلت

لساحات احملاكم اللبنانية.
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ــــوت األخـت غــــيـــر ردت روال 
الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء
وهــــــبـي عن األخــــــبـــــار الــــــتي
أشـيـعت مـؤخـرُا حـول صـلـحـها
مع هــيــفـــاء بــعــد نــشــر صــورة

جتمعهما.
وت قالت خالل خـاصية روال 
 Ask Me A Questionعــــبـــر
تـطبـيق (إنسـتـجرام): (شـو بدك
أتـــــصــــــور مـــــعــــــهـــــا وهـي في
ـــســـتـــشــفـى يـــعــنـي? بــعـــدين ا
اتـصـورنـا أو مـا اتـصـورنـا شو
ــهم وقـفت راح يــغـيــر بـقـدرك? ا
جــنـبــهــا وســانـدتــهــا بـظــرفــهـا

الصحي). 
وبــعــد مـــطــالــبــتــهــا بــالــتــدخل
للـمصـاحلة بـ هيـفاء وابـنتـها
زيـــنب ردت: (مـــا بـــدخل بــ أم
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(إيـــفـــرست)  وذلك حـــتى وصـال إلى ارتـــفــاع 5364
مـتــرًا. كـمــا الـتــقط الـشــقـيــقـان صــورًا لـهــمـا بـ(الـزي
السعودي) عند أحد اخمليمات على الطريق إلى القمة.
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 ( وثق شـقيـقان سـعوديـان ( محـمد وعـثمـان الشـاه
رحلـة وصولـهـما لـنقـطـة متـقدمـة في جـبال (الـهمـااليا)
ـقـطع فـيـديو. حـيث تـمـكن الشـقـيـقان من تـسـلق قـمة


