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ــنـطـقــة كـلـهــا  في حـدود الـشــرق االوسط  تـشـبه ا
ـوضــوع في مــكــان غــيـر آمن  ال بـرمــيل الــبــارود ا
ـكن انـقاذ جـزء دون آخـر إذا تفـجّر ذلـك البـرميل .
ـشــهـد الــراهن  وفي ضــوء هــذا الـوضع هــذا هــو ا
تتصرف الدول وهي تعـيش أوضاعاً من االحتكاكات

التي قد تتولد عنها شرارة .
بـغض الـنظـر عن أي شيء يـخص حرب الـيـمن أو ما
جـرى في ســوريــا وقـبــله في الــعــراق  فـإنّ اخلــيـار
الـوحـيد اليـران والـسـعـوديـة هو الـتـعـايش الـسـلمي 
ولـيخـرج الطـرفان من الـعقـائديـات التي التـمت بـصلة

الى السياسة ومصالح الدول.
اً كما لن االزمة ب ايـران وامريكا لن تـدعمها تـأز
تسهم في حلها أيضاً أية مواقف من السعودية ذلك
انّ الــتـفــكــيــر االمــريــكي حــ يـذهـب لـتــنــفــيــذ قـرار
اسـتــراتــيـجـي في حـرب أو انــتــشـار عــســكـري  لن
يـحـسب حـسـابـاً لـلـسـعـوديـة ووضـعـهـا االقـليـمي وال
لسواها من دول اخلليج  الـتي تمثل واجهة زجاجية
رصوفة أمام سدود من نـيران الصواريخ االيرانـية ا

باجتاه اخلليج .
 مـنـطقـة الـشرق االوسط  ويُـضـاف لهـا اخلـليج  لم
ـرّة  لكي جتـترح حـلوالً تـنضج بـرغم كل التـجارب ا
ظالت داخـلية من واقع حـالها بـعيـداً عن االحتمـاء با

االقليمية والدولية .
العالقات الدوليـة الوثيقة ال تعـني الغاء بوصلة الدول
احمللية لصالح ربّان دولي يعتقد ويريد منّا أن نؤمن
مــعه أنّ مــايــراه في هـــذا احملــيط الــهــائج هــو كــامل
كـن أن تخدم أوضاع الصورة  وال جـوانب اخرى 

الدول الصغيرة . 
ـؤكـد انّ اجـواء عـدم الـثـقـة مـنذ احـتـالل صدام من ا
الكويت العام 1990 هي التي دفعت دوالً لالرتماء في
أحـضـان دولـيـة عــيـر دافـئـة ومـتـقـلــبـة لـكن يـبـدو انه
ـتاح لـلـمـرتـم  وتـلك هم مـشـكـلـتـهم التي اخلـيـار ا
بـاتت لــهـا افـرازات جـانـبـيـة مـرضـيـة كـثـيـرة من دون

وجود امكانية اخلالص منها اآلن .
ايـران تـطــرح مـبـادرة احلــمـايـة الـذاتــيـة لـلــخـلـيج من
خالل دوله في الـتـوقيت اخلـطـأ بعـد ان أصـبحت في
ومن الصـعب حتوّلـها الى طـرف يروج شـكلـة  قـلب ا
لــلــحل . وبــرغم ذلك ال بــدّ من الــعـنــايــة بــاخلــيـارات
ـعـزوفات الـسـلمـيـة والـتـفـاهـمـات بـغض الـنـظـر عـن ا
الدولية التي قد تتقلب في لـيلة وضحاها  فيما يبقى

صفقون على ضفاف اخلليج وحيدين . ا

أُحـاولُ مــنـذُ ســاعـةٍ عــصْـرَ ذاكــرتي الـقــويـة  كي
أسـتـعــيـد وجهَ هـذا الـكـائـن الـذي حلَّ عـلى مـسـاء
احلـانة  فـاستـقبـلَهُ النادلـون والسـقاةُ بـالكـثير من
ـديح  وتـصـنـيع ابـتـسـامـات وحـركـات الـسالم وا

الرزق احلالل .
هو يـشـبهُ أُغنـيـةً تسـيح اآلنَ عـلى طرف الـلـسان 

لكنها ترفضُ البوحَ بإسمها .
وجـهـهُ الوسـيم ذهـبَ بي صـوب ثالثـ سـنـةً بادتْ
وغربتْ  حيث زاهر الشيوعي الصامت اجلميل 

الذي لصَقَ ب منخريهِ شارباً هتلريّاً جذاباً . 
في الـبدء عـرفتُهُ زبـوناً قـارئاً هـادئاً عـاطراً  وبـعد
الــبــدء بــخـريـف  صــار حـامـالً صـيــنــيــة الــشـاي
نـصت  الداكن  دائـراً على الـزبائن احملنّـط ا
ـقــهى حـجّـي خـلـيـل الـقــائـمـة بــواحـدٍ مـن عـقـود

احليدرخانة البغدادية اخلفية .
ال أحـدَ يعـرف شيـئـاً عن زاهر  الـذي كان يـسكن
غرفـةً مـشـنشـلـةً في اجلـوار  تُطلُّ رازونـتـهـا على
مـنـظـر حـانـةً صـغـيـرةٍ بـائـسـةٍ اسـمـهـا الـزقـازيق 
يدان  وكمشة وجُلُّ روادها من مشرَّدي ساحـة ا
صــعــالــيك وأدبــاء مــقــاهـي أُم كــلــثــوم والــزهـاوي
وحسن عجمي والشابندر  وجمال حافظ واعي .
تـختـلط الروائح في زقـاق احلانـة بشكـل سورياليٍّ
فظيع  وسيكون من الـصعب عليك  أنْ تفرّقَ ب

سـلوقة  ـدعبـلة ا ـشوية والـكبة ا رائـحةِ اللـحوم ا
دسـوس حتت آباط السكارى وب رائحـة العفَن ا
ـنـاهل اخلـربـانـة  الـتي تـبثُّ نـفـحـاتٍ  وفـوهـات ا
عــاطــنـــات تــرقصُ عــلـى ظــهــورهـــا  صــراصــيــر
جـــوزيّــات  وجــرذان بــائــســة مــســتــلّــة من دفــتــر

احلصار .
أذكــرُ لـيـلــةً شـتـائــيـةً هــالـكـةً  دعــاني فـيــهـا زاهـر
ــا كــان اســمه مــزهــر-  إلى غــرفـته ـثــقف - ر ا
علقة عند قـنديل الشارع الباهت . زرعَ مضيفي ا
ـائــدة قــارورة عـرَقٍ  من الــصـنف الــكـر فــوق ا
الرخيص الذي تصنعه بيوت تعيسة في اجلوار .
كانت الـغـرفةُ بـسريـرٍ واحـدٍ  ورائحـةٍ مـعمـولةٍ من
جواريب بـساطيل حـربٍ بائدة  كأنـها بقـايا أمعاء

غليظة  تتدلّى من ظفمِ حاوية زبلٍ منسية .
فتوحة . ثمة الكـثير من اجلرائد الـعتيقة والـكتب ا
ة  اجلُـدُر مـغطّـاة بـشـيتـات أفالمٍ سـيـنـمائـيـة قـد
والـرائـحـةُ لم تعـد كـمـا دخلتُ
ـــكـــانَ أول مـــرة  بـــعـــد أن ا
أخــــتـــــلــــطـتْ بــــروث قـــــطــــيع
األحـــصـــنــة  الـــذي يـــســوقهُ
الفتى البديع جوليانو جيما.
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اآلن هو التركيز على عملها من
نــاحـــيــة والــبــقـــاء إلى جــانب
والـدتــهـا وابـنــتـهـا من نــاحـيـة
أخرى. وكانت سلطان قد عادت
إلى دمــشـق قــبل أيـــام بــعــد أن
كُــــــــرمـت في بــــــــيــــــــروت خالل
مــهــرجــان لــبــنــان لــلــســيــنــمـا

والتلفزيون.

فـــســتـــانــاً أبـــيــضـــاً مــا هي إال
لــــقـــطـــات مـن إحـــدى لـــوحـــات
مسـلـسل بـبـسـاطـة  مـسـتـغـربة
استـغالل البـعض لهـذه الصور
ت للحقيقة في إشاعة خبر ال 

بصلة). 
وأكــدت أنــهــا حــالــيــاً ال تــفــكـر
باالرتـباط أبداً وكل مـا يعنـيها

مـثلـة صفـاء سلـطان إلى نفي ا
شائعة تخص حـياتها اخلاصة
انـتشـرت عـبر مـواقع الـتواصل
االجـتـماعي. ونـفت سـلـطان في
ـوقع الـفن مـا يـتـردد حــديـثـهـا 
عن خـــطـــبـــتـــهـــا أو زواجـــهـــا
مـــــشـــــيـــــرة إلـى (أن الـــــصــــور
ــنـشـورة والـتي تـرتـدي فـيـهـا ا

إنسانة صادقة (وفوق هالشي)
أو (بـــالـــرغم من هـــالـــشي) هي
حـــلـــوة من جـــوا). وبـــادرتـــهــا
إلـيـسا بـوضع عالمـة قـلب على
كالمــــهــــا هــــذا في إشــــارة إلى
عـالقـتـهـمـا اجلـيـدة ومـنـعـاً ألي

خالف.
عـــلى صــــعـــيـــد آخــــر ســـارعت

تــســتــخـــدم أدوات الــربط مــثل
رغم حـ نـربط جـمـلـة سـلـبـية
بجملـة إيجابية خـلونا ساكت
أفـضل). فـمـا كـان من وهـبي إال
ان ردّت بــــذكـــــاء لــــعـــــدم أخــــذ
ـــوضــــوع بــــإجتــــاه ســـلــــبي ا
:(ال مـــا في شي ســـلــبي قــائـــلــةً
بــقــصــدهـا أبــدًا كــان قــصــدهـا

ســــهـــــرنــــا يــــا لــــيـل إذ قــــالت
إليسا:رغم كل شيء فهي سيدة
جــمـيــلـة من الــداخل واخلـارج.
ولـــكن يـــبـــدو أن كالمـــهـــا هــذا
حاول البعض تفـسيره في غير
مــــــحــــــله إذ عــــــلّـــــقـت إحـــــدى
ـــتــابــعـــات قــائـــلــةً:(رغم شــو ا
بــالـــضــبط قـــصــدهـــا الــيـــســا!
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تـــداركت كـل من الـــفــــنـــانـــتـــ
وهـيــفـا الـلــبـنـانــيـتـ إلــيـسـا  
وهـبي مـوقــفـاً كـاد أن يــتـسـبب
بـخالف بـيـنـهـمـا وذلك بـعد أن
تابـعات تعـليقاً فسرت إحـدى ا
ـنـتـشر إلليـسـا عـلى الـفـيـديـو ا
لــوهـبـي وهي تـقــدم أغــنـيــتــهـا
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ـصـريـة إلـهام كـشـفت الـفنـانـة ا
ــشــاهــد شــاهــ عـن أصــعب ا
الـتي قـدمـتــهـا خالل مـسـيـرتـهـا

الفنية على اإلطالق.
إلـهـام قـالـت إن مـشـاركـتـهـا في
فـيـلم (بسـتـان الـدم) عـرضـتـها
لـلخـطـر حـيث كـانت في الـسـنة
عهـد وكانت يسرا الثانيـة في ا
مـعـهـا في الــفـيـلم و تـصـويـر
مـشـهـد دفـنـهـا حـيـة في الـثـالـثة

فجرا.
ـصــريــة قـالت إنه  الــفـنــانــة ا
وضـــعــهـــا في حـــفــرة عـــمــيـــقــة
واضـطـرت لـكـتم نـفـسـهـا لـفـترة
طـــويــــلـــة وشـــاهـــدت الـــديـــدان
تــهـــاجــمــهــا وشــعــرت بــخــوف

مرعب.
وحتــــــــدثت إلــــــــهـــــــام مـن خالل
برنامج (أنا وبـنتي) الذي يقدمه
الــفــنـان شــريف مــنــيــر وابــنـته
أسما شريف عن العالقة بينها
وب ابنة شقيقتها إيناس والتي
حتمل نفس اسمها وقالت إنها

مقربة منها جدا.
إلــهــام شـــاهــ أكــدت أن ابــنــة
شقيقتها تدرس السينما حاليا
مــؤكــدة أنــهــا ورثت مــنـهــا حب
الفن ولكـنها أكثـر منهـا جنونا
مـشيـرة إلى أنـهـا تـخاف عـلـيـها
شـاهد من تقـليـدهـا في تقـد ا
اجلــــريـــــئــــة وخــــاصــــة أن ذلك
ـضـايقـات وانـتـقادات عـرضهـا 

شديدة.
إلهـام شاهـ شـاركت في حفل
خــــتـــــام مــــهـــــرجــــان اجلـــــونــــة
الـسـيـنـمائـي مع عـدد كـثيـر من
جنــوم الـفن فـي مـصــر والــعـالم

العربي.
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هدّد مسافر ركّاب طائرة بالقتل
والضـرب ووقعت احلـادثة على
مـــ رحـــلـــة تــابـــعـــة لـــشـــركــة

(خطوط أالسكا) اجلوية.
وقـام مــسـافــر عــلى مـ رحــلـة
تـابعـة لشـركة (خـطوط أالسـكا)
اجلويـة بتهـديد ركاب الـطائرة
الـتي كـانت مــتـجـهــة من مـطـار
(جـون إف كـيـنـيـدي)  بـالـضرب
والـــقـــتل مـــا أدى إلـى هـــبــوط

الطائرة اضطراريا.
ـسافـر عـنـدما رأى أنه وصـدم ا
مــضــطـر لــلــوقــوف في طــابـور
طويل ووجد أمامه  7أشخاص
فـي الـطــابــور ودخل في نــوبـة
مـن الـغـضب واجلـنـون نـتـيـجـة
رحاض. وفقا حاجته لدخـول ا
لصحيفة (ذا صن) البريطانية.
ـــثــيــر ــســـافــر فــإن ا وبـــرأي ا
لــلـــغـــضـب هــو ســـمـــاح طـــاقم
الـــطـــائـــرة بـــهـــذه احلـــالـــة من
الــتـكــدس عــلى بــاب مــرحـاض
الدرجة االقتصادية في ح أن
حـمــام الـدرجـة األولى فـارغ وال

يـــــــــســــــــتـــــــــخـــــــــدمـه أحــــــــد. 
وطــالب خالل نــوبـة غــضـبه أن
يـقـوم طـاقم الـطائـرة بـالـسـماح
لــلـــركــاب بــاســـتــخـــدام حــمــام
الــــدرجـــة األولـى لــــتـــخــــفــــيف
الــضــغط عــلى حــمــام الــدرجــة

االقتصادية.
وهــدد الـراكب بــضـرب الــطـيـار
والـركـاب وقـتـلـهم وهـو يـصرخ
قــــائال (مـن اخلــــطــــأ وجـــود 7
أشخـاص ينـتظـرون هنـا بيـنما

مرحاض بأكمله فارغ). 
واضـطــر الـطـيــار لـلــهـبـوط في
مــديــنـــة (كــانــســاس ســيــتي) 
وجاءت الشرطـة وألقت القبض
عــلـى الـراكـب. وبــسـبـب ازديـاد

حدة غضب الراكب.
وأجـــــرت شــــركــــة الـــــطــــيــــران
حتـقيـقات تـبـينت مـنهـا أن هذا
الــراكب هــدد سالمــة الــطــائـرة
طاف سافرين وفي نهاية ا وا
وصـلت الـطـائرة لـوجـهـتـها في
لـوس أجنلـوس بـعد  4سـاعات
ـقرر ـيعـاد الـذي كان من ا من ا

أن تصل فيه.
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بــــــاعـت دار لــــــلــــــمــــــزادات في
العاصمة البريطانية لندن قبل
يـوم لـوحة فـنيـة حتمل اسم
(قــارئــة الــقــرآن) بــقــيــمـة 6.3
ماليـ جــنـيه إســتـرلــيـني أي
نــــــــحـــــــو  7.762مالي دوالر
أمــريـكي. ورسم الـلــوحـة الـتي
اضي في صالة بيعت السبت ا
(بونهامز) عالم اآلثار والرسام
الـتــركي عــثـمــان حـمــدي بـيك
لـتـكـون بـذلك أغلى لـوحـة فـنـية
تـــركـــيـــة. ويــعـــود تـــاريخ رسم
لوحة (قـارئة القـرآن) إلى العام

وفق مــــا ذكـــرت وكـــالـــة 1880
(ترك برس). 

ــــتــــوقع أن تــــبـــاع وكــــان من ا
ـبـلغ يـتراوح الـلـوحـة الـفنـيـة 
ب  600و 800ألف جـــــــنــــــيه
إســـتـــرلــيـــني إال أن ســـعـــرهــا
خـالف كـل الـتــوقـعــات وبــيـعت
بـ 6.3ملـيون جـنيه إسـترلـيني.
وولــد عـثــمـان حـمــدي بـيك في
في 1910وتـــــــوفـي في  1842
مـديـنــة إسـطـنـبــول وهـو عـالم
آثار ورسام ومفكر تركي وأول
رئيس لـبلـدية حي قـاضي كوي

في إسطنبول.
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تــــــتـــــــعـــــــــــرض ألعـــــــطــــــال أو

استبدالها.
وتعمد (فـيرفون) كذلك من خالل
تشـجـيع الزبـائن عـلى االحتـفاظ
بــاألجــهـــزة لــفـــتــرة أطــول إلبال
تـقلـيص انبـعـاثات ثـاني أكسـيد
الــكـربــون الـنـاجـم عن عـمــلـيـتي

التصنيع والشحن.
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خـــــــــــــــالل إصـدار فـيـرفـون 3
بـنـســـــخـته الــثـالـثــة بـتــصـمـيم
مــنـقّح أكــثـر مـوثــوقـيـةً ومــتـانـةً
وأقل حـــجــمـــاً من الـــتــصـــامــيم

السابقة.
وتــرمـي الـشــركــة إلى إمــكــانــيـة
ـسـتـهـلـكـ بـالهـاتف احـتـفـاظ ا
خلـــمس ســـنـــوات أو أكـــثـــر من
خالل إصـالح األجـــــــزاء الــــــــتي

وقعه ويتفـرّد جهاز (فيـرفون) 
ــتــمــايــز عن هــواتف (آيــفـون) ا
الــتــابــعــة لــشــكـة (آبـل) وبــقــيـة
أجـــهــزة الــهـــواتف الــرائــدة في
األســــــواق الـــــتـي تـــــتــــــعـــــرض
النــتــقــادات جــمّـــة بــســبب عــدم
قــابـلــيــة الــنــفــاذ الـتـي تـصــعّب

عملية إعادة التدوير.
ووعــــــــــدت الـــــــــشــــــــــركــــــــــة من

يسـهل تفـكيـكه وإصالحه وجاء
ــواد الـالصــقـة مــســتــعــيــنــاً بـا
عـــوضــاً عـن الــبــراغـي وجــهــاز
ســمـاعــة هـاتـف مـوّحــد بـدالً من
ـعـيـاري في مـسعى الـتـصـمـيم ا
لـتقـليص الـنفـايـات اإللكـترونـية
وحتـــــــــســـــــــ دورة حـــــــــيــــــــاة
اإللــكـتـرونــيـات عـمــومـاً. وسـعـر

واد اجلديدة رخيص . ا

 ÊU e « ≠ Â«œd² «

ـؤسـسـة االجـتـمـاعـية أصـدرت ا
الـهــولـنــديـة (فــيـرفــون) نـســخـة
جـــديــــدةً من هـــاتـــفــــهـــا الـــذكي
(األخالقي) الذي يـعد بـأن يشكل
ـسـتــدام احلـقـيـقي عن الـبــديل ا
أجــــهـــزة الـــهــــواتف الــــذكـــيـــــة

العادية.
وقد  تصميم فيرفون  3بحيث

في حــــــــ أن إدارة األغـــــــذيـــــــة
والـعـقـاقيـر قـررت االعـتـمـاد على
ـــنــــشط لـــكــــثـــيـــر من الـــفــــحم ا

االستخدامات الصحية.
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يــقـوم بــالـتــخــلص من الـســمـوم
واحلصول على ابتسامة أنيقة.
من جانـبـها لم تـوافق اجلـمعـية
األميركـية لطب األسـنان على أي
منتجات الفحم لتبيض األسنان

بــالــتـالـي تـقــوم بـامــتــصـاصــهـا
والتـخـلص منـهـا بحـسب موقع
(ويب طب). كـمـا أن اخلـصائص
الكيميائيـة للفحم تعزز من كونه
مـــبــيض طــبــيـــعي لألســنــان إذ
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هل يــســتـطــيع الــفـحم تــبــيـيض
األســـنـــان? هـــذا الـــســـؤال بـــات
متداوال ب الناس اليوم . إذ مع
اكــــــتـــــــشــــــاف الـــــــعــــــديـــــــد من
االسـتـخـدامـات اآلمـنـة والـفـعـالة
ـــواد لــــتـــبــــيــــيض األســــنــــان 
مـخــتـلـفـة إال أن دراســة حـديـثـة
وجـدت أن الـفـحم له تـأثـيـر جـيد

على تفتيح لون األسنان.
وذكـــر خــبــراء أن مـــادة الــفــحم
الــــتي يــــدور احلــــديـث عــــنــــهـــا
لتـبيـيض األسـنان لـيست الـفحم
سـتخـدم لـلشـوي بل هي مادة ا
أخــرى تــعــرف بــفــحم تــبــيــيض
األســنــان كـــونــهــا تـــتــكــون من
مسـحوق أسـود ناعم ومـطحون
يـصنع من قـشـور جوز الـهـند أو
حـــفـــر الــزيـــتـــون أو الـــفـــحم أو
نــشــارة اخلــشب ومــواد أخــرى.
ـسـتـخـدم في تـبيـيض فـالـفـحم ا
األسـنـان لـديه شـحنـة كـهـربـائـية
سلـبية والـتي جتذب اجلـزيئات
ـــشـــحـــونـــة إيـــجــابـــيـــا مـــثل ا
وجودة في السموم والغازات ا

ـعدة. ولـذلك يـنـصح البـاحـثون ا
بـعـدم اسـتـخـدام هـذا الـنـظام إذا
كـــان في الـــبــيت مـن يــعـــاني من
مــرض مــعــدي مــزمن أو جــرح ال

يلتئم.

ووفقـا للـبـاحثـ هذه الـبكـتيـريا
تـبقـى حيـة عـنـد استـخـدام نـظام
الـــتـــقــــنـــ فـي بـــرنـــامـج غـــسل
البس وتصيب األمعاء مسببة ا
االلتهابات ومـشكالت صحية في
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اكـــتــشف عــلـــمــاء إن اســتــخــدام
الــنـظــام الـتــقـنــيـني في بــرنـامج
البس يشـكل خطورة غسـاالت ا
عــــلى صــــحـــة اإلنــــســـان ألنه ال
يـقــضي تـمـامــا عـلى الـبـكــتـيـريـا
ـقــاومــة لـلــمــضـادات اخلــطــرة ا

احليوية.
MedicalX- ويـــــفـــــيــــد مـــــوقع

press? بأن الباحث توصلوا
إلى هـذه الـنـتـيـجـة بـعـد أن طـلب
الـعـامـلون في أحـد مـسـتـشـفـيات
بون  من اخلبراء توضيح سبب
استـمرار الوبـاء الذي انـتشر في

ستشفى. ا
واكـتــشف الـبـاحــثـون أنه تـوجـد
سحوق في احلاوية اخملصـصة 
ـطـاطـية الـغـسيل وعـلى الـقـطع ا
داخل أسـطـوانـة الـغـسـالـة أعداد
ـا فيـها مخـتلـفة من الـبكـتيـريا 
ـسـبـبة الـقـريبـة من الـبـكـتـيريـا ا

لاللتهاب الرئوي.
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