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يـبـدو التـحدي واضـحاً  واشـنـطن قادرة عـلى فرض
عــقــوبــات جــديــدة مــؤذيــة ومــؤثـرة  قــد تــرتــقي الى
مستـوى احلصار في مرحـلة الحقة . كـما إنّ طهران
تشعـر أنّ الورقة النوويـة بيدها في مجـال التخصيب
وما وراءهـا وانّهـا تتـحكّم بـعـملـية الـتخـلي عن البـنود
االســـاســـيـــة  واحـــداً بـــعـــد اآلخــر لـالتـــفـــاق الــذي
ـتـحــدة لـكنّ االوروبـيـ ال انــسـحـبت مـنـه الـواليـات ا

يزالون موقع وملتزم به .
هــنــا  نــخــرج من مــجــال الــدبـلــومــاســيــة الــنــاعــمـة
هادنة الى فـاوضات التي تخـلّلتهـا التصريحـات ا وا

صراع إرادات قوي.
اخلــطـورة تــتــجــلّى في اجتــاه واضح لــعــدم اصــغـاء
ايـران لـلصـوت االوروبي الـذي اليـزال بـنـسب مـعـيـنة
يـقف معـهم من خالل االتـفاقـيـة النـووية  ومن ثمّ من
خالل االعــتــراض عــلى مــبــدأ اســتــخـدام الــقــوة في

رحلة في األقل . قصف أهداف إيرانية في هذه ا
سـتائـ من قرار ايران ـانيـا أوّل ا فـرنسـا وبعـدها ا
الــتـخــلي الـتــدريـجـي عن بـنــود مـهــمـة في االتــفـاقــيـة
الــنـوويـة  واالوروبـيــون يـرون أنّ الـرسـالــة االيـرانـيـة
بـاتت مـوجهـة اليـهم  ذلك أنّ واشـنطن مـنـسحـبة من
االتفـاق وأنّ اوروبا وحـدها البـاقية . ويـبدو انّ ايران
تــــعــــجّل في دفـع االمـــور الـى حـــافــــة الــــهـــاويــــة مع
االوروبـي  الـذين قـد يـتقـدمـون خـطوة جـديـدة نـحو
االلــــتـــقــــاء مع االجــــراءات االمـــريــــكــــيـــة االن أو في

ستقبل ضد ايران . ا
الــرئــيس األمـريــكي يــتـغــنّى الـيــوم بــالـقــوة احلـربــيـة
وإنّ احلـرب الـتي االمـريـكــيـة كـمـا لم يـفــعل من قـبل 
يـتحـاشـاها دائـمـاً في تـصريـحـات ويسـتـبعـدهـا  قد
تفـرضـهـا علـيه تـطورات مـحـرجـة بضـغط من اجـماع

قراطي في الكونغرس في أي وقت . جمهوري د

كـلّـمـا غـرّد تـرامب أو صـرح بـشيء تـذكّـرت بـيت أبي
ــتــنـبي (أنــام ملء جــفــوني عن شــواردهـا… الـطــيب ا

ويسهر اخللق جرَاها ويختصم).
بالتأكيد كان اخلـلق من عرب آنذاك يسهرون على ما
تـنبي ويجادلون ويـختصمون تمـاماً كما يفعل يقوله ا
اخللق الـيوم من عرب وعجم وفـرجنة بشـأن تغريدات
ترامب مع الـفارق أن االختـصام هنـا يقود الى تـلغيم

بواخر وضرب منشآت نفطية وغير ذلك. 
يـبـدو أن رجل االعـمـال تـرامب يـستـغـل كامـل طاقـاته
بـالتفـكير في كـيفـية حمل إيـران على تصـليح موقـفها
حــسب وجــهــة الــنــظـر االمــريــكــيــة دون الـدخــول في
مواجهـة عسكـرية ساخنـة أي من خالل السحب على

اهر. البارد على طريقة عمل السمكري ا
بدأت حـكـاية صـراع أمـريـكا وإيـران احلـاليـة بـعد أن
قـرّر ترامب سحب أمـريكا مـن اإلتفاقـية الدولـية حول
األنــشـطــة الــنـوويــة مع إيــران ثم قـدم بــومــبـيــو وزيـر
خـارجيـته الوصـايا اإلثـنا عـشرة الى إيـران لتـنفـيذها
إن أرادت جتـنب جتـديـد وتـشـديـد الـعـقـوبـات  جـاءت
بــعــد ذلك حــركــة األســاطــيل األمــريــكــيــة مــشــفــوعـة
ـــحــو ايــران  ان هـي تــعــرضت بـــتــصــريـح تــرامب 
للـمصـالح االمـريكـيـة  وبدالً من أن تـنـجح أمريـكا في
سـحب ايــران الى قــبـول الــتـوصـيــات تـفــاجـأ الــعـالم
بحـدوث تفجيـرات السفن في ميـناء الفجـيرة ومضيق
هرمـز والـغريب في هـذه الـتفـجـيرات أنـها لـم تتـسبب
في خسائر بشرية أو تسرب نفط أو كيمياويات تلوث
ـا يوحي ميـاه اخلـلـيج ولم تـؤدي الى غـرق الـسـفن 
بـأن ما حدث هـو أيضأً عـملـية سحب عـلى البارد من
قبل الـطرف اآلخر  لـلجانب األمـريكي ليـترك وصاياه
ــا بـقي احلـال عــلى مـا كــان عـلـيه  جــاء إسـقـاط . و
ـسيـرة وقـصف مـعـسـكـر الـتـاجي ومـجمع الـطـائـرة ا
البرجسية النفطي في الـعراق بالكاتيوشا.  وهنا مرة
أخـرى نـالحظ أن الـطــائــرة كــانت غــيـر مــأهــولـة وأن
صواريخ الكاتيوشا سـقطت على مكان العراقي في
معـسكر التـاجي ومجمع البـرجسية وأحـدثت خسائر
بـشريـة عراقـية دون جـرح أمريـكي واحد. مـرة أخرى
تـوحي هذه احلـوادث انهـا مصـممـة للـضغط من أجل
سـحـب األمـريـكـان عــلى الـبـارد الى مــا تـريـده إيـران
دون الـتسخـ بقـتل مواطنـيهم. تـوّجت كل الفعـاليات
الـسـالــفـة الـذكــر بـتـغــريـدة تـرامب حــول الـغـاءه الـرد
الـعسـكري عـلى إيران بـعدما جتـاوزت ما كـان يعـتقد
سيرة االمريكية. بأنه خط أحمر بإسقاطهـا الطائرة ا
وهـذا أكـد بـدون شك أن الطـرفـ ال يـريدان مـواجـهة
عـسكـرية والزال كل مـنهمـا يعـتقـد أن بإمـكانه سحب
اآلخـر عــلى الــبــارد وتـصــلــيح مـوقــفه.  إن ّاخلــاسـر
األكبر في لـعبة السحب عـلى البارد كمـا ثبت بالدليل
اضـيـة هو الـعـراق وعـليه ـلـمـوس في األيـام ا ؤلم ا ا
أن يتخذ مـواقف حاسمة لضـبط وضعه الداخلي قبل
. إن مـحــنـة الـعـراق مع أمـريـكـا أن يــضـيع بـالـرجـلـ
وإيــران كـمــحــنــة أبي فــراس احلــمـدانـي مع أعــمـامه
العرب وأخـواله الروم وتستـدعي اخلوف على العراق
كــمــا تــخــوف أبــو فــراس عــلى

نفسه ح قال:
إذا خـفت مـن أعـمــامي الــعـرب
خــطـــةً…. تــخــوفـت من أخــوالي

الروم أربعا
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غربية سميرة حرصت الفنانة ا
سعيد على تشجيع منتخب
غرب في مباراة منتخبه بلدها ا
مع نظيره الناميبي في افتتاح
مباريات الدور األول للمجموعة
الرابعة ببطولة األ األفريقية
مصر 2019
غربية حرصت على الفنانة ا
شجع التواجد ب صفوف ا
في استاد السالم والذي أقيم
باراة وقد ظهرت مرتدية به ا
زي رياضي باللون األبيض
غرب وقبعة عليها علم ا
ورافقها ابنها الوحيد (شادي).
نتخب باراة بفوز ا وقد انتهت ا
غربي حيث أحرز هدف ا
نظيف أمام نظيره منتخب
ناميبيا.
وسميرة سعيد مغنية مغربية
تعيش في مصر و حاصلة على
صرية وهي من اجلنسية ا
مواليد الرباط بدأت مشوارها
الفنّي وهي في عمر  8 سنوات
حيث شاركت في برنامج
غربي للمواهب بالتلفزيون ا
وغنّت ألم كلثوم فلفتت إليها
ا تمتلكه من جميع األنظار 
طاقة صوتيّة. وفي سنّ العاشرة
أصدرت أوّل أغانيها اخلاصّة
(سبحان االله) و(قيس وليلى)
و(شكونا ألحبابنا) و(قل
للمليحة) من خالل مشاركتها
في مسلسل (مجالس الفن
واألدب) .1968
وقدّمت طوال مشوارها الفني
 46ألبوم منها االسطوانات
والكاترجات والكاسيت
والسيدي و 500 أغنية حصدت
من خاللها العديد من اجلوائز.
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أعـلـنـت آبل عن سـحب الـبـعض
من أجهـزة الكمـبيوتـر (ماكبوك
ة بـسبب السـخونة برو) الـقد
الــزائـــدة لــلــبــطــاريــة الــتي قــد

حتترق.
ويـــطـــال هـــذا الــقـــرار أجـــهــزة
(مــــاكـــبــــوك بـــرو)  15 إنــــشـــا
ـزوّدة بشـاشـات ريتـيـا والتي ا
ســوّقت بـ أيــلـول/ســبــتـمــبـر
 2015 وشـبـاط/فـبـراير 2017
بــــحــــسـب اجملــــمــــوعــــة الــــتي
اقترحت ان تستـبدل بطارياتها
باجملان. وهو يطال عدة بلدان
من بـــيــنــهــا الــصــ حــيث قــد
يـكــون هــذا اخلــلل يــشـوب 63
ألف كمـبيوتـر محمـول بحسب
مـــا أفـــادت اإلدارة الـــوطـــنـــيـــة

لتنظيم السوق.
وكـشـفت الـهـيـئـة الـصـيـنـية عن
سـت حـــاالت مـن الـــســــخــــونـــة
الـزائـدة للـبـطاريـات في أجـهزة
كـمـبــيـوتـر مـحـمــولـة مـشـمـولـة
. بـــقــرار الـــســـحب في الـــصــ
وأفـادت آبل مـن جـهـتـهـا بـأنـها
لم تـبـلّـغ بـأي إصـابــات نـاجـمـة
عن أضرار جسيمة لكنها دعت
أصحاب هذه الكمبيوترات إلى

التوقف عن استخدامها فورا.
وفـتـحت اجملـمـوعــة األمـيـركـيـة
صفحة إلكترونـية يتسنى فيها
لــــــلــــــزبـــــــائن إدخـــــــال الــــــرقم
عرفة إن التسلسلي للكمبيوتر 
كان معنيا بقرار احلسب. وهي

ثـــاني حــادثـــة من هـــذا الــنــوع
تـطـال أجـهـزة آبل هـذه الـسـنـة.
فقـد أكدت اجملـموعـة مؤخرا أن
الــــبــــعض من أجــــدد أجــــهــــزة
الكمـبيوتر احملمـولة يعاني من
ـفــاتـيح مـشــكالت في لـوحــة ا
عـارضـة اســتـبـدالــهـا بـاجملـان.
وتــســعى الــشـركــة االمــيــركــيـة
الـــعـــمـالقـــة الى الـــتـــنـــويع في
ـــنــتــجـــات الــتي اخلـــدمــات وا
تـقـدمهـا وتـغيـيـر استـراتـيجـية
ـا ركـزت عـلى تـصـنيع عـمل طـا
وتــطـــويــر الـــهــواتـف الــذكـــيــة

وأجهزة الكمبيوتر.
ويــشـكل تــعـزيــز وجـود آبل في
مجال اخلـدمات عامال أسـاسيا
لــهــا في ظل تــراجـع مــبــيــعـات
هــواتـــفــهــا آيــفــون في نــهــايــة
 2018 بــســبب حــال الــتــشــبع
الـتي بـلـغـتــهـا سـوق الـهـواتف

الذكية.
اســـتــعـــانت آبل بـــكــوكـــبــة من
جنــــــوم هــــــولــــــيــــــوود إلطالق
خــدمــتـهــا اجلــديـدة لــلــفـيــديـو
ــنـــافــســة بــالـــبث الــتـــدفــقـي ا
لنتـفليكس وهي الـنقطة األبرز
ضـــمن ســـلــســـلــة إعـالنــات في
مــجـال اخلــدمـات الـتـي تـسـعى
ألن تكـون قوة دفع أسـاسية في

قبلة للنمو. إستراتيجيتها ا
وستكون (آبل تي في) متوافرة
عبـر تـطبـيق (آبل تي في) الذي
أعــلـنت اجملــمـوعــة األمــيـركــيـة
الــكــبــرى تــغــيـــيــره بــالــكــامل.

اإلصــــابــــة بـــــاحلــــســـــاســــيــــة
الكيميائية).

وأضـــاف الــبـــاحــثـــون أن عــدد
األشخـاص الـذين  تشـخيص
إصابتهم بحـساسية جتاه هذه
ـواد الـكيـميـائـية قـد تـضاعف ا

أربع مرات خالل  16عامًا.
وحذر العديد من الـعلماء مراراً
من اإلفـــــراط فـي اســـــتـــــخــــدام
نتجات شـديدة الرائحة ألنها ا
ــكـن أن تــســـبب مــشـــاكل في

ا. ا في ذلك األكز اجللد 
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ـئـة يـواجـهـون ردود فعل 26بـا
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة في ضــد ا
مــــزيالت الـــعـــرق ومـــعـــطـــرات
الهـواء ومسـتلزمـات التـنظيف.
وشملت اآلثار اجلانـبية نوبات
الـــربـــو الـــصـــداع الـــنـــصـــفي
ومــشـاكل اجلـلــد. وقـد صـرحت
الـبـروفـيـسـور (آن سـتـايـنـمـان)
من جـــامــعـــة مـــلــبـــورن (إنـــنــا
واد الكيميائية نتعرض لهذه ا
بــاســـتــمــرار لـــكن قــد ال يــدرك
الـنـاس أنـهم يـتـعـرضون لألذى
إال بـــعــد فـــوات األوان ومن ثم

عـالج اجلــــــــذور ال يــــــــســــــــمح
نـتظم بـشكل السن للـتبـييض ا
اخلـارجي مـا يفـرض تـبيـيـضاً
(من الــداخـل) عــلى يـــد طــبــيب
األســنـان فــقط ولــذلك يــعــتــبـر
الــفـــحص الــطــبـي مــهــمــاً قــبل
كن لـلمريض التبـييض إذ ال 
أن يـحدد بـنفـسه إذا كـان سبب
تـلـون الــسن تـرسـبــات جـيـريـة
مـــــتــــراكـــــمــــة فـــــوق الــــسن أم

الرواسب داخل السن.
وعـالوة عــــــلـى ذلك يــــــنــــــصح
األطــبــاء بــتــنــظــيف احــتــرافي
لـألســنـــان قـــبل كـل تـــبــيـــيض
لـتـبـدو األسـنــان أكـثـر إشـراقـاً

وأقل كلفة.
ناسب الـتبييض عند من غير ا
تـــســـوس األســنـــان أو فـــســاد
احلـشوات أو عـنـد وجـود تلف
في مــيــنـا األســنــان أو كــسـور
فــــفي مــــثل هـــذه احلــــاالت قـــد
تـتــسـرب مــادة الــتـبــيـيض إلى
داخل الـسن وتـتـسـبب في آالم

أو تلف األسنان واألعصاب.
كــمــا كـــشــفت دراســة حــديــثــة
أشــــرف عــــلـــيــــهــــا بـــاحــــثـــون
أســتــرالـيــون أن أكــثـر من ربع
األشــخــاص يــعــانــون من ردود
ــــواد فـــــعل ســـــيــــئـــــة جتــــاه ا
ـوجودة في مزيل الكـيمـيائـية ا

العرق.
ـوقع صــحـيـفـة »ديـلي ووفــقـاً 
مـــيل «الـــبــــريـــطــــانـــيــــة قـــام
الـــبـــاحــــثـــون األســـتـــرالـــيـــون
باسـتـجواب  1100شخص من
أجل التـوصل إلى نـتيـجة حول
استخدام مزيالت العرق ومواد
الـتـنـظـيف األخـرى لـيـجدوا أن
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قــــال الـــدكــــتــــور فـــيــــلــــهـــيــــلم
بـرايـتـنـبـرغـر إن األظـافـر الـتي
تـتـمـتع بـالـصـحـة تـزهـو بـلون
وردي مشيراً إلى أن تغير لون
األظــافـر يــدق نـاقــوس اخلـطـر
ويـــنــذر بـــاإلصـــابــة بـــأمــراض

خطيرة.
ــاني أن وأوضح الــطـــبــيـب األ
اتـخــاذ األظـافــر لـلــون األصـفـر
شاكل في يشير إلى اإلصـابة 
الكـبد أو الـصفراء بـينـما يدل
الــلــون األخـــضــر عــلى عــدوى
الــفــطــريــات أو الــبــكــتــيــريــا.
وأضـاف بـرايتـنـبرغـر أن الـلون
ــــــــائل الــــــــبــــــــنـي أو األزرق ا
لألســــود يــــنــــذر بــــاإلصــــابـــة
بــســرطــان اجلــلــد أمــا الــلــون
األسـود فـقـد يـرجع إلى تـعرض
األظـــافـــر إلى كـــدمـــة قـــويــة أو
لالنــحــصـار مــثالً وغــالــبــا مـا
يــتالشى الــتــغــيــر الــلــوني من

تلقاء نفسه.
وعـلى أي حال يـجب اسـتـشارة
الـطـبـيب لـتـحـديـد سـبب تـغـيـر

لون األظافر احلقيقي.
وحـول تـبـيـيض االسـنـان  قـال
اني ديـتمار طبـيب األسنـان األ
أوسـتــرايش: (قــبل الـتــبــيـيض
يجب فـحص األسنـان ليـتعرف
طــبـيـب األسـنــان عــمــا إذا كـان
ــكن الـتــبــيــيض أم ال فــعـلى
ـــثـــال يـــرجع تـــلـــون ســـبـــيل ا
األسنان في بعض احلاالت إلى
حوادث الـسقوط أو الـصدمات
ويــتـســبب الــنــزيف في ظــهـور

السن بلون داكن).
وألنه يُــظـهـر الـسن داكـنـة فـإن
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ـــايـــســتـــرو هـــاني الـــفـــرقـــة ا
فــرحـات. وتـألــقت أنـغـام خالل
احلـفل بـفسـتـان أبـيض طويل
مـطـرز ونـسـقت مـعه تـسـريـحة
شـعـر أنيـقة واخـتـارت ماكـياج
بـسـيط ومـجـوهـرات تـتـنـاسب
مـع شــكل الـــفــســتـــان. وكــانت
أنغام قد طرحت أغنية جديدة
ـصري  قـبل أيـام لـلـمـنتـخـب ا
لــكـرة الــقــدم بـعــنـوان ( 11في
ـــلـــعب) من كـــلـــمـــات أمـــيــر ا
طــــعـــيــــمـــة وأحلــــان إيـــهـــاب
عــبــدالــواحــد وتــوزيع أحــمــد

إبراهيم.

والــتــطــور الــفـــني والــثــقــافي
الكبير).

ـــــشـــــوار الــــذي وأضـــــافت: (ا
سـتـسـتـكـمـلـونه بـنـجـاح ألنـكم
شــعب واعي ومــثــقف وألنــكم
تـسـتـحـقـون الـسـعـادة وألنـكم
مـن أكـثـر الشـعـوب الـتي تـفـهم
في الــفـن والــشــعــر وتــقــدروا

.( الفن والفنان
وقــــدمت أنـــغــــام خالل احلـــفل
يـزة من أشهـر أغانـيها باقـة 
الـــتي جتـــمع مـــا بــ الـــقــد
واحلـديث وسـط تـفــاعل كـبــيـر
من اجلـــمــهـــور مـــعــهـــا وقــاد

 ÊU e « ≠ ÷U¹d «

ـصريـة أنغام أحيـت الفنـانة ا
حفلًا غنائـيًا كبيرًا على مسرح
نادي (اجلـوهرة) بجـدة مساء
امس االول وذلك ضمن حفالت

موسم جدة.
وحـــرصـت أنــغـــام فـي بـــدايــة
حــفــلــهــا عــلى تــوجــيه كــلــمــة
لــلـجــمـهــور الــسـعــودي قـالت
فيها: (هذا خامس حفل لي في
ـــمـــلـــكـــة بـــعـــتــبـــر نـــفـــسي ا
محظـوظة وشرف كـبير لي أن
أكـون من أوائل الـفـنـانـ الذن
ـمـلـكـة بـعـد الـنـقـلة غـنـوا في ا

 u'« dDF Ë ‚dF « q¹e  Â«b ²Ý≈ …d¦  s  d¹c%

d Uþ_« Êu  dOOGð s  WO³Þ  «d¹c%

ÊUMÝ_« iOO³ðË


