
خـطة إيـران الـتي يـحـمـلـهـا الـرئيـس حسـن روحاني
تحدة لتأم حماية اخلليج  كما أعلن الى اال ا
تــأتي بــعـد أن أصــبح اخلــلـيج مــحل انــظـار الــعـالم
ـصدر بوصـفه مـنـطـقة قـرصـنـة وقـصف مجـهـول ا
وعاد نـقـطـة جلـذب االسـاطيـل االمريـكـيـة وسـواها .
كن مناقشة وبرغم ذلك يقول العقل السياسي انه 

تلك اخلطة. 
أوالً  هل هـو تــوقـيت مـنــاسب لـطـرح خـطــة حـمـايـة
ـــنـــظــور اخلـــلـــيج من قـــبل ايـــران الـــتي تـــعــد في ا
االمــــريـــكي واحلـــلـــيف لـه اخلـــصم الـــذي يـــنـــبـــغي
تـحدة الـتي تؤكد مـواجهـته في اخللـيج . الواليـات ا
ــســـتــحـــيالت مع ايــران  ال انّ احلـــرب من شــبـه ا
تـخبـرنا عن الـسـبب الذي تـدعو فـيه الدول في اال

واجهة ايران ?  تحدة  ا
ـسألـة مـجرد تـأجيج اعالمـي يسـقط في ركابه هل ا
بعض الـعرب الـذين وضعوا  كل بـيضـاتهم الذهـبية

واخلزفية في السلة االمريكية ?
اذا كـانت هـي خـصـومـة امـريـكـيــة ايـرانـيـة كـمـا هـو
واضح من تـــنــــصل االوروبـــيـــ مـن االزمـــة  فـــلِمَ

يُسحَب العالم الى حافة الهاوية من دون هدف ? 
وهوم كن أن يـصدق أحد مـا يقوله بـعض ا هل 
ـتحـدة مـنـزعجـة من تـمدد الـنـفوذ في انّ الواليـات ا
اذا ـعـروفـة? و االيـراني في الـدول الـعـربيـة األربع ا
تنزعج ? وفرضاً أنّها انزعجت فما معنى أن تولول

كالنساء االرامل من دون فعل شيء?
اعـود لــلـخــطـة االيــرانــيـة الــتي لم يــكـشف بــعـد عن
تفاصيلها  أليس األجدر أن تكون تلك اخلطة نابعة
ـنـطـقـة ذات الـعالقـة بـاخلـليج  من تـفـاهمـات دول ا
ومن ثم تــرتـقي اخلــطـة مـن خالل تـنــسـيق جــمـاعي

لعرضها امام العالم لتكتسب شرعية وجودها ? 
هل تــقــدم ايــران تـطــمــيــنــات كـافــيــة لــدول اخلــلـيج
ـكن وســواهـا لـكـي يـتـفــاعـلـوا مع خــطـطــهـا? وهل 
االقـتـنـاع بـسـهـولـة ومن دون بـراهـ واثـبـاتـات بـأنّ
رنـة) كـما يـقال فـي الكـواليس  اخلـطـة االيرانـيـة (ا
لــيــست تــكــتـيــكــاً لــلــخالص من ضــغط الــعــقــوبـات

االمريكية ?
ـكن حتــقـيـقه في ــنـطـقي انّ مــا أقـوله هـنــا ال من ا
الـواقـع بـسـبب الــعـداء االيــراني الـســعـودي  وهـذا
يقودنا الى تساؤل آخر متصل وحتمي هل انّ هذا
العـداء عقـائدي أبدي أم إنّه سـياسي مـصاحلي ب
الدول ? ح نرسـو الى ضفة اجابة واضـحة وفيها
مـصــارحـة لــلـنــفس  الســيـمــا بـعــد حـادثــة اخـراج
نصف طاقة الـسعودية النـفطية انتـاجاً وتسويقاً عن
كـننـا عنـدها احلديث اخلدمـة في اقل من سـاعة  
عن مـقتربـات لقيـام منـطقة ذات عـوامل حمايـة ذاتية
واستـقرار شـامل  لها كـينونـة مستـقلة في الـتعامل

مع العالم .
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تـعـرضت الـفـنـانـة األردنـيـة دانـا
ــــوقف مـــحــــرج عـــلى حــــمـــدان 
الـــســــجـــادة احلــــمـــراء أثــــنـــاء
توجـهـها حلـضـور عرض الـفـيلم
الـــــســـــودانـي (ســـــتــــــمـــــوت في
الـــعــــشـــرين) الـــذي يـــشـــارك في
مـــســــابــــقـــة األفـالم الـــروائــــيـــة

هرجان اجلونة السينمائي.
دانـا فوجـئت خالل سـيـرهـا على
الــســجــادة احلــمــراء بـفـك حـزام
مالبـسـهـا فــأسـرعت شـقـيـقـتـهـا
الفنانة ميس حمدان التي كانت
ـسـاعـدتـهـا في ربطه بـجـوارها 

وقف مجـددا لـتنـقـذها من هـذا ا
احملرج.

 الفنـانة األردنيـة أطلت في ثاني
هرجـان بجامـبسوت أنيق أيام ا
جــــمع بــــ الـــلـــونــــ األبـــيض
واألســـود مــكــشــوف الـــكــتــفــ
والــذراعــ وجــمــعت شــعــرهــا
ـكـيـاج قوي. لـلـخلف وتـزيـنت 
فـــيــمــا أطـــــلت الـــفــنــانــة مــيس
حــمـدان بــفــسـتــان أســود طـويل
المع  مــــكــــشــــوف الــــكــــتــــفــــ
والـــذراعــــ وتـــركت شـــعـــرهـــا
األســود الــقـصــيــر مــنــسـدال في

إطاللة أنيقة.

 ÊU e « ≠ fK$« ”u

صدمت جنمة تلفزيون الواقع عند
ســمـــاعــهــا ان حــراســهــا ضــربــوا
والـــدتـــهــــا وطـــرحــــوهـــا ارضـــاً 

وبحسب  
ي فإن تقـرير نـشره مـوقع فني عـا
جنمـة تليـفزيون الـواقع األمريـكية
كريس جيـنر والدة جنـمة برنامج
الـواقع والـعـارضـة األمـريـكـية كـيم
كـاردشـيـان قـد تـعرضـت لإلصـابة
فى رقبتـها بـسبب ضربـها من قبل
حراس األمن فى مـنزل ابـنتـها كيم
سـتـشـفى لكـنـها و نـقلـهـا إلى ا

اآلن بحالة أفضل.
ي قد نشر فيديو وقع العا وكان ا
لــــكـــيم كـــاردشـــيـــان وذلك أثـــنـــاء
حتدثهـا مع كلوى شـقيقـتها وهى
تـخـبـرهــا أن احلـراس فى مـنـزلـهـا
اعـتـدوا بـالــضـرب عـلى والـدتـهـمـا
وأصابوهـا فى رقبتـها حيث أنهم
قــامــوا بــطــرحــهــا أرضــا ومن ثم

ساعدة. االتصال لطلب ا
وكـــانت كــلـــوى قــد كـــشــفت خالل
االتــــصــــال مع كــــيـم أن احلـــراس
قاموا بـذلك بسبب دخـول والدتهم
من البـاب اخللـفى للـمنـزل بدال من
األمام وبالتالى فكر احلراس أنها
ــنــزل لــكن أكـدت حتــاول ســرقـة ا
لـشـقـيـقـتـهـا أنـهـا ستـراجع �كيم�
ـــوجــودة عـــلى الــفـــيـــديـــوهـــات ا

راقبة لـ منزلها. كاميرات ا
واجلـديـر بـالـذكـر أنه بـعـد تـعرض
كـيم لـلسـرقـة حتت تـهـديـد السالح
فى بـــاريس فى عــام 2016 عـززت
جنمة الواقع وعائلتها بشكل كبير
ـــا فى ذلك األمن اخلـــاص بـــهـم 
اســـتـــئـــجـــار حــــراس عـــلى مـــدار

الساعة.
وكــانت جنـمــة تـلــيـفـزيــون الـواقع
األمــريـــكــيــة كــيم كــاردشــيــان قــد
كـشـفت عن خالفـهـا مع شـقـيـقـتـهـا
الــصــغــرى كــيــنــدال جــيـنــر وذلك
بــسـبب إطـالقـهــا اسم عــربى عـلى

ابنها الرابع سالم.
وقالت شقـيقة كـيم كاردشيـان إنها
اعــــتـــــرفت بـــــأنــــهـــــا ال حتب اسم
الذى منحـته كيم وزوجها �سالم�
كـاني ويست لـطـفـلهـمـا الـبالغ من

العمر 4 أشهر.
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في خريف عام 2004 وصلنا إلى الـديوانية قـبل الظهيرة;
هـبـطـنـا من الـسـيـارة وتـصــاعـد خـفـقـان قـلـبي لـهـفـةً لـرؤيـة
صديـقي القـروي الـذي فارقـتهُ منـذ أكـثر من أربع سـنوات.
ـعـلومـة الوحـيـدة التي بـحـوزتنـا عن عـنوان بـيتهِ أنَّهُ كانت ا
يقطن في العمارات الـسكنية طلبـنا من سائق تاكسي كان
ـديـنـة حـتى ـركـبـتـهِ أمـام سـوق شـعـبي في مــركـز ا يـقف 
ـكـان فــرحَّبَ بـنـا مَــهـلِّالً ومـا هي إالّ يـصل بـنــا إلى ذلك ا
دقائق حـتى هـبـطـنا قـرب كـشك لـبيع احلـاجـيـات البـسـيـطة
ظـهـرتْ خـلـفهُ الـشـقق الـســكـنـيـة.. سـألتُ بـائع الـكـشك عن
الشـاعر الـقروي.. وقـبل أنْ أكـمل اسم كنـيتهُ أشـار الرجل
دون عـنـاء إلى شـقَّـة قـريـبة الحـتْ أمـام أنـظارنـا.. انـفـرجت
أسـاريـري وتـصـاعـدتْ شـهـقـاتي بـشـعـور عـجـيب وصـارت
خطاي تـرتعش ونـحن نقـترب من تلـك الشقَّـة التي سـوَّرتها
أعشـاب بـخـضرة داكـنـة ومن خـلـلهـا رأيت الـقـروي يـجلس
على عتبةٍ إسمـنتية مسـتغرقاً بقـراءة جريدة طريق الشعب
شعـرتُ أنَّ صديـقي كان مـستـلـذا بجـلسـته وحيـداً وشمس
تـشــرين اخلـجـول تــغـازل بــوَجلٍ جـســده الـهــزيل بـصـوت

تشبَّع باحلرقة هتفتُ:
- تبقى شيوعياً.. 

رفع رأسهُ ببطء مـندهـشا ونظـر يسـتجـلي مصـدر الصوت
يبـدو أنه لم يـتـعـرف على شخـصي فـقـد كـنت أضع نـظارة
سوداء على عيـني.. لكنه نـهض مبتهـجاً وقد فرَّت ابـتسامة
حـنـون من وجـهه الـذابـل حـ رأى أخي األكـبـر الـذي كـان
بـصـحـبـتي وتـقـدَّم نـحـونـا.. عـانق أخي بـلـهـفـة وصـافـحـني
بتـوجس وهـو مـازال يـظن أني لم أكن سـوى ضـيـفـاً طـارئاً
بصـحبـة أخي; وح نـفد صـبري بـسبب جتـاهله لـوجودي
; وبنبرةٍ مبحوحةٍ خلعتُ نظَّارتي; فتطلَّعَ إلى وجهي مـنذهالً

من الدهشة قال مُتصنِّعاً الالمباالة:
- يا أهالً.. متى عدت من أستراليا? 

عـانــقـني بال حــمـاس من الــواضح أنَّ اسـتــقـبــاله لي كـان
فـاتـراً ويـكـتـنــفهُ الـغـمـوض; كـمـا لـو أنـي تـركـته قـبل سـاعـة
وعــدت لــرؤيـــته اآلن ولــيس فـــراقــاً عــمــره أكـــثــر من أربع

سنوات; صاح القروي على زوجه عصفورة الشطرة:
- رسمية.. لقد جاء عكَّاز الصعاليك!!

ـظـلـمـة; حـدَّ أني لم أسـتـطع رؤيـة دخـلـنـا إلى شـقَّـته شـبه ا
مالمح عصـفـورة الشـطرة وهي تـسـتقـبلـنـا.. وح جـلسـنا
ظلَّ الـقروي يـدور في الـصـالـة قـلـقـا وحـائـرا.. ثمَّ اسـتدرك

: مكلِّماً نفسهُ
- اللعنة على اضطرابي; مـا هكذا تستقبل أعزُّ صديق في

حياتك يا كزار. 
هـجم عـلى وجــهي وطـبعَ قُـبالتٍ مــرتـبـكـةً عــلـيه حـتى سـاح
الدمع من عيـنيه مـوجعاً وصـادقاً حـدَّ التهـجُّد.. كـان القلق
مـازال يــصـاحـبهُ بــيـنــمـا كــنت لم أصـدِّق بــعـد أنَّ حـارس
عتمة; وهو يردِّدُ تلك الغابة احلمراء أمام عيني في شـقَّته ا

األبيات التي لم أعرف قائلها في حينها:
- وقلتُ شـهودي في هـواك كـثيـرة وأصدقـهـا قلـبي ودمعي

مسفوح
 قـال شـهـود لـيس يــقـبل قـولـهم    فـدمــعك مـقـذوف وقـلـبك

مجروح
قـبل أنْ أسـأله عن شــاعـرهـا; نـهض فـجـأة واقــتـرح عـلـيـنـا
مغادرة الشقَّة لـشراء ابنة الكـروم من بائعٍ سرّي في مركز
ليـشيات التي الديوانيـة التي انتشـرت بدروبهـا ومقاهيـها ا
جتـلـد كل من تـراه مـخـمـورا.. لـكنَّ الـقـروي كـان اسـتـثـناءً;
ـلـيـشيـات حتـبُّه وتغـضُّ الطـرف عـنهُ ح فحـتى مـجـاميع ا
تراه يحمل ابـنة الكـروم إلى شقَّتهِ وصلـنا حلانـوتٍ صغير
يطلُّ عـلى نهـر الديـوانيـة وبعـد مشـاورات قصـيرة مع رجل

أسمر بدين عاد القروي فرحا وهو يردِّدُ:
ؤونة التي تقتل وحشة الليل - بعد نصف ساعة ستصل ا
ـــقــراطــيــة احلــســيــنـي وأنــصــار الــد

اجلديدة.
وأطلق ضحكةً جريحةً إلى الفضاء..

يتبع

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت -
تـصــدر فـيــلم الــدرامـا اجلــديـد
(داونـــــــتــــــاون ابـي) إيــــــرادات
الــســيـــنــمــا بــأمــريـــكــا مــطــلع
األســبـوع مــحـقــقـا  31مـلــيـون

دوالر.
والـفـيـلم بـطـولـة هـيو بـونـفـيل
ومـاثيـو جوود ومـاجي سـميث
وإميلدا سـتونتون ومن إخراج

مايكل اجنلر.
وجــاء فــيــلم اخلــيــال الــعـلــمي
ـركـز اجلـديــد (أد اسـتـرا) في ا
الــثــاني مــســجال .19 مــلــيــون

دوالر.
والـــفــيـــلم بــطـــولــة بـــراد بــيت
وجـــيـــمي كـــنـــيـــدي ودونـــالـــد
ســثــرالنـــد وكــيـــمــبــرلـي إلــيــز
ولـــــــــوريـن ديـن ومـن إخــــــــراج

جيمس جراي.
وجــاء فــيــلم احلــركــة اجلــديــد
رامـبو:)�رامـبـو: الـدم األخـير�
ـركـز الـثـالث الست بـلـود) في ا
بــإيــرادات بــلــغت  19مــلــيــون
دوالر.والفـيلم بـطولة سـلفـستر
سـتــالـوني ومن إخـراج أدريـان

جرونبرج.
وتــــراجـع فــــيــــلم الــــرعب (إت:
الـفـصل الـثـانـي) (إت: تـشـابـتر
ــــــركـــــز األولـى إلى تــــــو) من ا
ــركــز الـــرابع مــحــقــقــا 17.2 ا

مليون دوالر.
والـــــفـــــيـــــلـم بـــــطـــــولـــــة بـــــيل
سكارسجارد وجيمس مكافوي
وفــــ ولــــفـــــهــــارد وجــــيــــدين
لـيـبرهـيـر ومن إخـراج أندريس

موشيتي.
ـــــة وتـــــراجـع فـــــيـــــلـم اجلـــــر
والــــــــدرامــــــــا (احملــــــــتـــــــاالت)
ـركـز الــثـاني) هـســتـلـرز) مـن ا
ـركــز اخلـامس بـإيـرادات إلى ا

بلغت 17 مليون دوالر.
والفيلم بطـولة كونستانس وو
وجنيفر لوبيـز وجوليا ستايلز
ـر ولـيلي رايـنـهارت وكـيـكي با
ومـن إخــــــــــراج لـــــــــــوريــــــــــنـي

سكــافاريا.

رحـاض إذا أحضر على مقـعد ا
الـهـاتف الـذكي وانـشـغل بـقـراءة
مـــــقـــــاالت أو تـــــصـــــفح مـــــواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي وهــذا

حتديدا ما يحذر منه األطباء.
ـضـيه فـكـلـمـا زاد الـوقت الـذي 
ـرحاض الشـخص عـلى مـقعـد ا
ــــرض زاد خــــطـــــر إصــــابـــــته 
الــبـواســيـر الــذي قــد يـصل إلى
مـراحل متـقـدمة ويـتـطـلب تدخال
جراحيا في بعض احلاالت وفق
مـــــــــا ذكــــــــر مـــــــــوقـع (هــــــــارت)

البريطاني.
والـبــواسـيــر أوردة مـتــورمـة في
سـتقيم السـفلي تشبه الشرج وا
ــــكن الـــــدوالي الــــوريـــــديــــة و
أحيـانـا أن تتـكون جـلـطة دمـوية
في الـــبـــواســـيـــر (الـــبـــواســـيـــر

اخملثورة).
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كـــــشف اطـــــبـــــاء وخـــــبـــــراء عن
االعـراض اجلـانــبـيـة السـتـخـدام
رافق دة طـويلـة في ا الهـواتف 
الصـحـية  حـيث اعـتـاد كثـيرون
عــلى حــمل هــاتــفــهم مــعــهم إلى
ـــرحـــاض لـــتـــزجــــيـــة الـــوقت ا
وتــــصــــفح اإلنــــتـــرنـت أو حـــتى
الــدردشــة إال أن أطــبــاء حــذروا
من مخـاطـر صحـية لـهذه الـعادة
التي تـنتـشر بـكثرة فـيمـا ينـتشر
معهـا مرض او اكـثر من مرض .
وقـــال االطــبـــاء ان الــبـــقــاء مــدة
طويـلة في امـاكن قـليـلة الـتعـقيم
يــزيــد مـن االصــابــة بــانــواع من
البكـتيريا الـتي حتتاج الى وقت

لالنتقال ..
ــــضي ومن الـــــطــــبـــــيــــعـي أن 
ا ينبغي الشخص وقتا أطـول 
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جنح األطـــبــاء في إجنـــلــتــرا في
ـريضة إجراء عمـليـة زرع لسان 
بـالـسـرطــان من خالل اسـتـخـدام

جزء من جلد ذراعها.
¨ ˙ديـلي سـتار وذكرت صـحـيـفة 
ـــريــضــة — الـــبــريـــطــانـــيــة أن ا
وتـــدعى ربـــيــكـــا بــيـــتــرســون —
خــضـــعت لــعـــمــلـــيــة جـــراحــيــة
اســتــغــرقت  11ســاعــة ونــصف
الــســاعــة في مــســتــشــفى كــوين
مـيـديكـال سـنـتر فـي توتـنـجـهام
حـيث قـام األطـبـاء بـإزالـة اجلـزء
ن من ذراعها قبل أن يزيلوا األ
اجللد ووريدا من ذراعها األيسر

لزرع اللسان اجلديد.
كـــــمـــــا أزال األطـــــبـــــاء الـــــغــــدة
الـلــيـمـفـاويـة الــيـسـرى من رقـبـة

ريضـة واثن من أسـنانها من ا
أجل ضـبط عـمـلـيـة زرع الـلـسـان

اجلديد.
وكـــانت ربــيــكــا بـــيــتــرســون قــد
اكتشفت  —قبل سنوات  —وجود
قرحـة في لسـانها وشـخصت في
الـبدايـة عـلى أنـهـا (قالع فـموي)
لـكن بــعـد ذلك وصل األمــر لـعـدم
قــدرتــهــا عــلى احلــديث وتــنـاول

الـطعـام بـشـكل طـبـيـعي حتى 
ـرض بـأنه سـرطـان تـشـخـيـص ا

اضي. قبل خطبتها في العام ا
فيمـا اكتـشف اخلبـراء من نتائج
الــتــجـــارب الــتي أجــروهــا عــلى
الفئران اخملبرية أن تناول ثمار
يـطـلق عــلـيـهـا (فـاكـهـة الـراهب)

يساعد على إبطاء الشيخوخة.
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وكـــان في الـــســابق مـــســتـــخــدم
(واتــسـآب) قــادر فـقـط عـلـى كـتم
جزئي لتـحديثـات احلالة التي ال
يرغـبون في رؤيـتـها لـكن حالـيا
كن للمـستخدم (الـكتم الكامل)
لـكل حتـديـثـات احلـالـة اخلـاصـة

بــشـــخص مــا مـن دون الــرجــوع
لـلــمـســتـخـدم فـي كل مـرة وعـدم
ظـهــورهـا في أي مــكـان آخـر إال
ستخدم االطالع عليها إذا أراد ا

بنفسه وإلغاء حالة الكتم.
ـــكـن إلـــغــــاء حـــالــــة الــــكـــتم و
والـــعـــودة إلى تـــشـــغـــيل مـــيــزة
(الـــــصـــــوت) واإلشــــعـــــارات من
جديـدة عن طريق الـنقـر على زر

(السهم ألسفل).
2- محاذاة الصور

أضاف (واتسـآب) مؤشـر جديدة
لـلـمـحـاذاة بـ الـصـور والـرموز
ـــلــــصـــقـــات الـــتــــعـــبـــيــــريـــة وا
ا في ذلك الصور والنصـوص 
ومـــقـــاطع الـــفـــيــديـــو والـــصــور

.(GIF) تحركة بصيغة ا

تــلك واســـتـــعـــارت (واتـــســآب)  
ـيزة اجلـديـدة من (إنـسـتـغرام) ا
حملــاذاة األشـيــاء بـحــيث تــبـدو
جــيـدة عـنــد نـشــر الـتــدويـنـة مع

صور أو وسائط أخرى.
3- إصالح أخطاء

يـصـلح تــطـبـيق (واتـسـآب) عـدد
ــرتــبــطــة كـــبــيــر من األخــطـــاء ا
بـنـظـام تـشـغـيل (آي أو إس 13)
ــفــاتــيح ــتــعــلــقــة بــلــوحــة ا وا
وخدمـة التـخـزين السـحابي (آي

تحركة. كالود) والرسوم ا
4- ميزات إضافية

كـمـا يـضــيف (واتـسـآب) مـيـزات
كــان سـبـق واخـتــبـرتــهــا لـفــتـرة
طــويـلــة ســابـقــة مــثل خـاصــيـة
(دارك مود) وميزة (بوميراجن).

1- كتم الصوت اخلفي
ـسـتـخـدمي واتـسآب كـتم ـكن 
كـــــافــــــة األصـــــوات اخلــــــاصـــــة
باإلشعارات للتحديثات اخلاصة
بـ(احلـــالــة) أو الـــرســائـل الــتي

ستخدم. سبق وكتمها ا
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قدم تطـبيق (واتسـآب) حتديثات
جديـدة في إصـداره على نـظامي
تشـغيل (أنـدرويد) و(آي أو إس)
والـتي حـمـلت تـغـيـيـرات جـذريـة

. غير مسبوقة للمستخدم
ونـشــرت شـبــكـة (إن دي تي في)
التفاصـيل اخلاصة بالـتحديثات
اجلديـدة التي نـقلـها (واتـسآب)
من الــنــسـخــة الــتــجـريــبــيـة إلى
النسـخة الـعامة لـيستـفيد مـنها
. وتــضــمــنت ــســتــخــدمـــ كـل ا
الـتـحـديـثـات اجلـديـدة  3مـيزات
رئيـسيـة ستغـير بـصورة كـبيرة
من طـــــريـــــقـــــة الـــــتـــــعـــــامـل مع
ـيزات (واتسـآب). وجـاءت تـلك ا

على النحو التالي:


