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مـشـهد مـضـيق هرمـز بـدا لبـعض الـوقت سائـباً 
لـيس أمـامه سـوى الـقوة االيـرانـيـة  فيـمـا اخـتفى
ذكــر الـقــوات الـبــحـريـة االمــريـكــيـة في االســابـيع
االخـيـرة  وظــهـرت الــقـوة الـبــحـريـة الــبـريـطــانـيـة
صـغيـرة احلجم كـمـا قال وزيـر في لـندن. غـير انّ
ذلك لم يـكن لـيـسـتـمـر عـلى طـول اخلط  وإالّ كان
االستـسالم الكـامل أمـام ايران أو رفع الـعقـوبات
عـنهـا ثـمنـاً لسـالمة نـاقالت النـفط الـغربـية  وهي
خـيارات لـيس في مـعرض الـتداول  السـيـما بـعد
أن بدأ الـرئيس االمريـكي ترامب في تغـيير جزئي
في لـهـجـتـه مع ايـران قـائالً أنّه بــات من الـصـعب
الـتفـكير بـالتـفاوض مع ايران  إثـر اعالن طهران
الـقـبض عـلى شـبـكـة جتـسس أمـريـكـيـة  وهـو مـا
نفته واشنطن.اخلطوة جاءت من بريطانيا لتشكيل
قوة بـحرية أوروبيـة حلماية امـدادات النفط وحرية
الحــة في مـضـيق هــرمـز  وانـسـجــمت فـرنـسـا ا
ــانــيــا مع اخلــطــوة الــتي قــد تــكــون مــفــتــوحـة وأ
النضـمام بـلدان أخـرى  وبذلك تـكون كـلفـة تأم
احلـمايـة أقل ومتـوزعـة على دول كـبـرى لهـا قوات

بحرية تمتلك جتارب حربية.
ما يـحدث هو بداية تـصعيد كـبير  وانّ اخلطوات
التي يـتم اتخـاذها تـسيـر الى أمام بـقوة وبات من
الصـعب التـراجع عـنها . هـنا الـتاريخ يـكتـب بدقة
ويـحـدد من الــذي يـتـسـبب في جــعل اخلـلـيج مـرة
ـنـاطق سـخــونـة واقـتـرابـاً من خط أخـرى أكـثــر. ا

النار األول . 
إنّ الـتـعـويل على فـكـرة انّ امـريكـا التـريـد احلرب
ومــعـهــا أوروبــا ربّــمـا اليــكــون مـفــتــوح الــسـقف
الـــــزمــــنـي الى مـــــا النــــهـــــايـــــة . وال نــــنـــــسى أنّ
الـتصريحـات الرسميـة لواشنطن وحـلفائهـا عشية
حرب احتالل العراق كانت تصب على انّ احلرب
لــيـسـت اخلـيــار الـوحــيــد  وبـعــد أيــام اتـضح أنّ

احلرب كانت اخليار األوحد .

لـم تـكن احلـانـةُ مـكـتـظــةً  كـمـا هـو حـالـهـا في كلّ
مسـاءات اخلميس . النادلـةُ اجلميلـةُ عبير تواصل
العبث بشعرها الولّادي . بدت الليلةَ شهية ومثيرة
 وعــلى وجــهـهــا الــرائع  ثــمـة نــصف ابــتـســامـة
كـان مكررون  إلى الـدرجة التي مُـلهِمـة . زبائن ا
إن نــهــضتَ في تــمــامـهــا من مــكــانك  وهــاجـرتَ
رحاض  فـقد تنـزخُّ عليك سـلةُ بوسات  صـوب ا
تــكــفي لــســبــعـة مــجــالـس عـزاء وثـالثــة أعـراس 

وفصل عشائري مت .
ـشـهـد الـبـارد  ثـمـة امرأة أجـنـبـيـة قـبـيـحة  في ا
صـحـبةَ رجلٍ بـدينٍ بدا أنه يـعاني من سـيالن أنفه
نفّر  إحدى الطويل  فكانت سمفـونية التمخيط ا
ــائــدة  الـتـي ال تــبـعــد عن وجــهي أهمّ عالمــات ا
سوى نـفـحة دخـان يـتـلوّى  ويـرتـفع مـعهـا مـخاط

الكائن وبرودة وجه الزوجة .
ألســبــابٍ غــامــضــةٍ  رفع الـــزوجــان كــأســيــهــمــا
ـثْلِ  على بـصـحّتي الـعـامرة  فـرددتُ عـليـهـما بـا
الـرغم من أنـنـي كـنتُ أتـمـنّـى  أن يـصـابَ الـرجل
ـفتـتح جـلـطـة قـلـبـيـة  فـتـأتي شـاحـنـة اإلسـعاف
ـشــفى  فـتــنــتـهي مــعـزوفــة اخملـاط وتـنــقـلهُ إلـى ا

القاتلة .
في الليالي الـتي يكونُ فيها جـيبي ناشفاً من عطر
الـدنـانـيـر  تـتولّـى عبـيـر الـنـبـيـلـةُ زقّي بـكؤوسٍ من
ـكان أيَّ كـدمات عرَقٍ رخـيصٍ  ال يـخلّف عـليَّ وا

مؤثرة .
مــنــظـر آخــرَ ال يــقلُّ بــشــاعــةً عن مــرأى الــطــاولـة
ـرة رجل بدا أنه يدقُّ وتداً اجملاورة  وبـطلهُ هذه ا
قـويـاً بـبـاب الـسـتـ . كـان الـسـتّـيـنيُّ يـنـشجُ عـلى
مـوقـعـة فـريـد األطرش  “علَـشـان مـلـيش غـيرَكْ “
وكـانـت عـبّــورة الـطــيــبـة  تــنـشّف مــبــتـدأ دمــعـاته
بوسـاطة مـناديل ورقيـة خشـنة  مـعمـولة من نفس

راحيض . صنف ورق ا
تأخرة  سـألتُها في واحدٍ من الـكؤوس اجملّانيـة ا
عن سـر بــكـاء هـذا اخملـلـوق الــتـعـيس  قـالت هـذا
هــا حــدَّ اجلـنــون  وفي كل غــزوةٍ لــلـحــانـة  يــحــبـُّ
يــقـتــرح عـلــيـهــا الـزواج فــتــرفض  ويـســتـمــر هـو

نطفئت . بتسييح الدموع فوق وجنتيه ا
ـشهد يـتآكل وصلـةً بعد وصـلة  ولوحـة ابراهيم ا
الـعبـدلي الـبديـعة  كلُّ بـغداد  بـدأتْ تخـسـرُ بعضَ
أثـاثـهـا الـكـثـيـر  أمّـا أنـا فـما
زلـتُ أفكّـر في تـعديل جُـمـلتي

:
زرَعْتُ عـــيــــنَيَّ في حــــقـــيـــبـــةِ

مسافرٍ
كي يرى بغدادَ .  
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الـــتي تــعــبت وصــبــرت مــعي
وجلـــمــــيـع مـــدربـي الــــعـــراق
والـوطن الــعــربي). من الـدول
ويـــهــدف لـــصـــنــاعـــة واعــداد
مــدربـي الـتــنــمــيــة الــبــشــريـة
وقادة اجملـتمع وهو مـستشار
تـــدريب دولي لـــدى الـــهــيـــئــة
الــدولـيــة لــعــلــمـاء الــتــنــمــيـة
الــبــشـريــة ومــؤسس مــدرسـة
ـــدرب احملـــتـــرف في اعــــداد ا

الوطن العربي.

عـــلى الـــوطن الــعـــربي كــوني
مــتـأكـد من مــهـنـيــة وحـيـاديـة
اللجنة التحكيمية للمسابقة).
واضــــاف الـــعــــذاري (شـــكـــرا
ألهــلـنــا في مــصـر احملــروسـة
وشــكـر جملــلس ادارة اجملـلس
الــــــنــــــرويــــــجي الــــــدولـي في
جــمــهــوريــة مـصــر الــعــربــيـة
ديـر االقليمي وباخلـصوص ا
الــــدكـــتــــور حــــســـام حــــلـــمي
وشـكـري وتــقـديـري لـعـائـلـتي

عـقـيل الــعـذارى (اقـام الـبـورد
واجملـلس الـنــرويـجي الـدولي
في جمـهـورية مـصـر العـربـية
درب مـسابقـة إلعالن جـائزة ا
االول عـــلى الـــوطـن الـــعـــربي
للـعام  2019 – 2018وشارك
في اجلــــائــــزة الـــكــــثــــيـــر من
دربـ الدوليـ العرب وانا ا
مــثـــلت بـــلـــدي الـــعـــراق وقــد
سررت بـإعالن اسمي كـأفضل
ـــدرب االول مـــدرب عــــربي وا
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حصد الـدكتور عـقيل العذاري
سـتشار الدولي في درب وا ا
الـتنـمية الـبشـرية عـلى جائزة
ـــــدرب االول عـــــلـى الـــــوطن ا
العـربي بعـد تنـافس قوي ب
ـــدربـــ عــلى الـــكـــثــيـــر من ا
مـســتــوى الـوطن الــعـربي في
مـجــال الـتـنـمـيـة الـبـشـــــــريـة
لـــــعـــــام .2019-2018 وقـــــال
مــسـتــشــار الــتــدريب الــدولي
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إحـــيــــاء جـــهــــود الـــبــــحث عن
مـــيـــنــــيـــرف وذلك فـي أعـــقـــاب
ــكــلــومـة. طــلــبــات من األســر ا
ويرجع الفضل في الـعثور على
حـطام الـغواصـة إلى استـخدام
تـــقــنـــيــة جـــديــدة لـــلــمـــوجــات
الــــصـــــوتــــيـــــة والــــطـــــائــــرات
ــســيـرة..ومــا زال ســبب غـرق ا

الغواصة مجهوال إلى اآلن.

52 راح ضــــــــحــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا 
شــخـصـا.وقــالت وزيـرة الـدفـاع
الـــفــرنــســـيــة فــلـــورنس بــارلي
(عــثـرنــا لـلـتــو عـلـى مـيــنـيـرف.
كـانت عــمـلـيــة نـاجـحــة حلـظـة
ارتـــيـــاح وإثــــبـــات لـــلـــبـــراعـــة
الـتـقـنـيـة. قـلبـي مع األسـر التي

انتظرت هذه اللحظة طويال).
وقـــررت احلـــكـــومـــة في 2018

ــــركـــز لــــتـــريــــفـــور نــــوح في ا
اخلــامس واألخــيــر في قــائــمـة
ـز ألعلى مبـيعات نيـويورك تا

الكتب في األسبوع األخير.
على صعيد آخر عثرت البحرية
الفرنسية على حطام غواصتها
(مـيـنـيـرف) التي اخـتـفت قـبـالة
ســـاحـل تـــولــــون في الــــبــــحـــر
ـتـوسط عام  1968في واقـعة ا
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عـلى مـسـتـوى األعـمـال األدبـيـة
اسـتـمـرت روايـة عــنـدمـا يـغـني
ـسـتـنـقـعـات األحـمر لوبـسـتـر ا
(لـــدالـــيـــا اويـــنـــز) فـي صــدارة
الـــقـــائـــمـــة في هـــذا األســـبــوع
لتفرض وجودها بـالقائمة على
مدى  43أسـبـوعـا فـيـمـا حـلت
روايـــة (صـــيف في  (69بـــقـــلم
ــركـز ايـلــ هـيــلـد بــرانـد في ا

الثاني.
ركز الثالث جاءت رواية وفي ا
(احلــســاب) جلـــون جــريــشــام
ـــركـــز الـــرابع لـــروايــة وكـــان ا
(افــيـفي دريـك تـبـدأ مـن جـديـد)
ـركز ـز وفـي ا بـقـلم لـيـنـدا هـو
اخلــامس واألخــيــر في قــائــمـة
ـــز لألســـبــوع نـــيـــويــورك تـــا
األخـــــــيــــــر حــــــلـت روايــــــة (رد

انتقامي) لبراد ثور.
أمـا عـلى مسـتـوى األعمـال غـير
األدبـــيــة فـــقـــد تـــصـــدر كـــتــاب
(مــتــعـــلــمــة) لــتـــارا وســتــوفــر
الـقـائـمـة وجـاء كـتـاب (الرواد)
ــركـز لــديــفــيـد مــاكــولــوغ في ا

الثاني.
ــركـز الـثـالث جـاء كـتـاب وفي ا
ـارك لـيـف تـكـبـيل الـصـحـافـة 

واحــــتل كـــــتــــاب (صــــيــــرورة)
ـركـز الـرابع ــيـشـيل أوبـامــا ا
ة) بيـنما حل كـتاب (ثمـرة جر
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إلى هــذه الـــتــقــنـــيــة. وأوضــحت
ســتـرولـيـا: (الـسـيــنـاريـو الـفـعـلي
الســـتــخــدام هــذه الــتـــقــنــيــة هــو
اسـتـخـدام الـتـطـبـيق اإللـكـتـروني
جلـمع عـينـات صـوتيـة ألشـخاص
وهم يــتـحـدثــون بـشـكل طــبـيـعي.
ـقـدور التـطـبـيق وسـوف يـكـون 
الـذي يـتم تـنــزيـله عـلى الـهـواتف
الــذكــيــة رصــد أي تــغــيـيــرات في
نـــــبــــرة الــــصــــوت بـــــنــــاء عــــلى
الـتـســجـيالت اخملـزنــة في قـاعـدة
بــيــانــاته وبــالــتــالي يــســتــطــيع

التعرف على حاالت االكتئاب).
واســتـــطــردت: (مـــثــلـــمــا تـــوجــد
تـطـبـيـقـات لـقـيـاس اجملهـود عـلى
الهاتف سوف يكون لديك تطبيق
لـقيـاس درجة إصـابتك بـاالكتـئاب
اعتـمـادا عـلى نـبـرة صـوتك أثـناء

احلديث على الهاتف). 
وتــشـــيــر إحــصـــاءات احلــكــومــة
ــئــة من الــكــنــديــة إلى أن  11بـــا
ئة من النساء في الرجال و 16با
كــنــدا يــعـانــون من االكــتــئـاب في
مـرحـلـة مـا من حـيـاتهم وأن 2ر3
مـلــيـون كــنـدي تـتــراوح أعـمـارهم
ب  12إلى  19عـــامـــا مـــهـــددون

باإلصابة باالكتئاب.
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صـرح بـاحثـون من جامـعـة ألبـرتا
ـــمــكن اآلن الـــكــنـــديـــة بــأنـه من ا
اســــتـــخـــدام تــــقـــنـــيــــات الـــذكـــاء
االصــطــنــاعـي لــتــحــديــد إصــابــة
الــشــخص بـاالكــتــئـاب عـن طـريق
حتليل نبرة صوته أثناء احلديث.
وطور الباحثـان ماشرورا تاسنيم
وإلــيـنـا سـتـرولـيــا تـقـنـيـة جـديـدة
ـعادالت تـعـتـمد عـلى الـعديـد من ا
اخلــوارزمــيــة اخلــاصــة بــآلــيــات
الـــتـــعـــلم االصــــطـــنـــاعي من أجل
حتديد حاالت االكتئاب بدقة أعلى
عن طريـق حتلـيل نبـرات الصوت
اعـــتـــمـــاداً عـــلى مـــجـــمـــوعـــة من
ـعـاييـر الـقـيـاسـية لـلـتـسـجيالت ا
الــصـوتــيــة لــفـتــرات تــتــراوح مـا
بــــ  5و 50 دقــيــقــة. واعــتــمــدا
على دراسات سابـقة تشير إلى أن
ـــزاجـــيـــة لـــلـــشـــخص احلــــاالت ا
تنـعكس عـلى نبـرات صوته. ونقل
ـــوقع اإللـــكـــتـــروني (فـــيــز دوت ا
ـــتــــخـــصص فـي مـــجـــال أورج) ا
الــتــكــنـــولــوجــيــا عـن الــبــاحــثــة
ستروليا قولها إن الهدف النهائي
لــــهـــذه الــــدراســـة هــــو تـــطــــويـــر
تطبيقات إلكتـرونية مفيدة تستند

{ نــيــويـورك  –وكـاالت - قــالت
تشيـلسي كلـينـتون ابنـة الرئيس
األمـريـكي األسـبق بـيل كـلـيـنـتون
وزوجـــــته وزيـــــرة اخلـــــارجـــــيـــــة
السـابقـة هـيالري كلـيـنتـون على
تــويـتــر إنــهــا وضــعت مــولــودهـا

. الثالث يوم االثن
ـتـزوجـة من وكـتـبت كــلـيـنـتــون ا
ـسـتـثـمـر مــارك مـيـزفـيـنـسـكي ا
على تـويـتـر قائـلـة (هذا الـصـباح
استقـبلـنا ابنـنا جـاسبر كـليـنتون
مـيـزفــيـنـســكي... يـغــمـرنـا احلب
واالمتنان ونتحرق شوقا لتعريفه

على أخته وأخيه).
وكــلـــيــنـــتـــون هي نــائـــبـــة رئــيس
مؤسسة كلينتون اخليرية الدولية

وتعيش في نيويورك.
وولــــــــــــدت ابــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا
تـشــــــــــــارلـــــــــوت في 2014 
بينـما ولد ابنـها إيــدن في 2016
وعــبـرت والــدتــهــا هــيالري عــلى
تويـتـر عن فـرحتـهـا هي وزوجـها

بيل بهذه األنباء.

{ سـيـدني  –وكـاالت - قـاد سـائق مـتـهـور
الـشرطة األستراليـة إلى اكتشاف مخدرات
قـيـمـتـهـا  200مـلـيـون دوالر أسـتـرالي (140
مـليون دوالر أمريكي) بطـريق اخلطأ عندما
صــدم ســيـــارته احملــمــلـــة بــأكــثــر من 270
ـيثـامـفـيتـامـ في سـيارة كـيـلوجـرامـا من ا
دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى

ضواحي سيدني.
وأظـهـرت لــقـطـات صـورتـهــا كـامـيـرا دائـرة
تـلــفـزيـونــيـة مـغــلـقـة أن الــرجل وعـمـره 28
ـأهـولة عـامـا صـدم سـيارة الـدوريـة غـيـر ا
بـــســـيـــارة فـــان مـــحـــمـــلــة بـــاخملـــدرات في
ـديــنـة صـبـاح االثـنـ إيـسـتــوود بـشـمـال ا
ـاضي ليحـطم غطاء مـحركهـا قبل أن يفر ا
مـســرعــا. لـكن الــشـرطــة أمــسـكت به بــعـد

ساعة من احلادث.
وقـالت الـشرطـة (إن تـفـتيش الـسـيـارة التي
كـان يـقـودها الـرجل كـشف عـمـا يصل إلى
273 .( ــيــثــامــفــيــتــامـ كــيــلــوغـرامــا مـن ا
ونــــشـــرت الـــشــــرطـــة لـــقــــطـــات مـــصـــورة
ـعـبأة بـعنـاية في صـناديق من لـلمـخدرات ا
ـــوضــوعــة في صــنــدوق ــقــوى وا الــورق ا
الـسـيــارة.وأضـافت الـشـرطـة في بـيـان (أن
قــيـمــة اخملـدرات تــقـدر بــنـحـو  200مــلـيـون

دوالر أسترالي).
وألــقي الــقــبض عـــلى الــســائق ووجــهت له
تهورة. اتهامات بنقل اخملدرات والقيادة ا

تراكم الدهون في الكبد سببه
) الـذي نــقص بــروتــ (المــ
يـسبب تـرهل اجللـد ما يـعجل
بظـهور التـجاعيـد ويستدعي
الـــشــيــخـــوخــة مـــبــكــرا وفق
(روســيـا الــيـوم). لم يــتـوصل
األطـبـاء وخبـراء الـتغـذية إلى
اآلن إلى طــريـــقــة لـــتــعــويض
) ولـكن حلماية بروت (الم
الـــكـــبــد وحتـــســـ وظـــائـــفه
يـنــصــحـون بــتـنــاول الـتــفـاح
واألفــوكـادو واجلـريب فـروت.
كــمــا حـصل الــبــاحـثــون عـلى
مـعطيـات تفـيد بأن الـتجـاعيد
عــلى الــوجه قـــد تــشــيــر إلى
وجــود اضــطـرابــات في عــمل

القلب واألوعية الدموية.
لـــقــد بـــيـــنـت نــتـــائـج دراســة
استمرت  20سنة في فـرنسا
وت بسبب أن (ازدياد خطـر ا
أمــــراض الــــقــــلب واألوعــــيـــة
الـــدمـــويــة يـــرتـــبط بـــظـــهــور
جتــاعـيـد أفـقـيــة عـمـيـقـة عـلى

.( اجلب
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حـــالــة كــثــيــر من أعــضــائــنــا
تعكس حالة صـحتنا سلبا أو
إيـجـابـا فــظـهـور الـتــجـاعـيـد
على اجلب بعد سن الثالث
عالمة عـلى اإلصابـة بأمراض
الــــقـــلـب والـــكــــبــــد. تـــظــــهـــر
الـتـجـاعــيـد عـلى الـوجه عـادة
بــعـــد سن الـــثالثــ بـــســبب
انــــخـــفـــاض إنـــتـــاج اجلـــسم
لــــبـــروتـــيـــنـــات الـــكـــوالجـــ

 . واإليالست
ومـع ذلـك بــــــــيـــــــنـت بــــــــعض
الـدراسـات أن هـذه التـجـاعـيد
قـد تـشـيــر إلى أمـراض جـديـة

أيضا.
ووفقاً للمعلومات التي حصل
عليـها علمـاء جامعة فـرجينيا
األمـريـكـيـة تشـيـر الـتـجـاعـيد
الـتي تـظـهـر عـلى الـوجه بـعـد
سـن الـــثالثـــ إلى اإلصـــابـــة
ــرض الــكـبــد الــدهـني غــيـر

الكحولي.
ولـــقــد أثـــبت الـــبــاحـــثــون أن
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