
W UÝ— s  d¦ √ UN½≈

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

»«uM « s Š

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

WLzU  W uJ(«

كن الـتسليم بأنّها مجرد رسالـة كما قال بولتون مستشار ال 
االمن القومي االمريكي ح توجهت حاملة الطائرات االمريكية
الــعـمـالقـة الـى الـشــرق االوسط . ومن ثـمّ تـبــعــتــهـا الــفــرقــاطـة
احلربـيـة ذات الطـاقـة النـوويـة ومعـهـا صواريخ بـاتـريوت . انـها

رسالة لكن ليس مثل باقي الرسائل .
ـعـدات والـقـاذفـات الـتي تـخـرج من مـعـاقـلـهـا هـذه االسـلــحـة وا
لــتـمـكث في مــنـاطق جـديـدة قــريـبـة من بــؤر الـصـراع  حتـتـاج

تمويالً كبيراً يرتبط بآليات وقرارات البيت األبيض والدفاع .
كمـا انّ هذا االنـتشـار اجلديـد مرتبط بـلغـة باتت تـأخذ مـجراها
الــعــمـلي  ولـم تـعــد مــحــصـورة فـي تـصــريــحــات داخل أروقـة

االدارة االمريكية .
الرسـالة التي حتملها السفن احلربـية االمريكية ذات حالة قابلة
ـرجـعـيات سـيـاسـية عـلـيا للـتـطـبيق الـفـوري  من دون احلـاجة 
ـنطقة  ذلك اّن ـتوتر في اخللـيج وعموم ا تعـيد تقـييم الوضع ا
تلك االسـلحـة خرجت اسـتنـاداً الى عملـية تـقيـيم مسـبقة  وهي
االن تـنــتـظـر تـنـفـيــذ قـرارات سـاعـة الـصـفــر. لـكن احلـرب هـنـا

دى القريب. فهوم التقليدي لن تقع  في ا با
واشــنــطن اظــهــرت الـوضع مـن خالل زيــارة  وزيـر اخلــارجــيـة
بـومبيـو الى بغداد   عـلى انّ الكرة اآلن في مـلعب ايران  وان
طـــهــران  يـــبــدو لـم تــفـــهم الـــرســـائل الــتـي انــطـــوت عـــلــيـــهــا
بـكرة للـرئيس االمـريكي ترامب  والـتي اتخذت التـصريـحات ا
مسـارات عـمـلـيـة في مـجـاالت عدة   وتـوّجـهـا بـاالنـسـحاب من
باشرة بـالعقوبات القـاسية  بالرغم من انها االتفـاق النووي وا
لم حتظ بـاالجـماع الـدولي  مـثل تـلك الـعـقـوبـات الـتي فـرضـها

مجلس االمن على العراق عام . 1991
وبـقي في االنتـظـار  جـزء آخر  من مـسـار ايران والـذين ربـطوا

أنفسهم بها أيضاً  ويبدو انه دخل حيز التطبيق الفعلي .
اخلطورة في اذا كان االيرانيون فهموا جدية الرسالة االمريكية
ولم يفـهمـها حـلفاؤهم في الـعراق ولـبنـان واليمن . هـنا سـتكون

شكلة معقدة  واحللول محدودة. ا

ـغلوب على أمره مُبتلى بروت وتسويف وبيروقراطية واطن ا ا
ومزاجـية الدوائر احلكومـية في الشهور العـادية فكيف سيكون
حـالهُ في هذه الدوائـر الرسمـية التي تـصوم في شهـر رمضان?
سـك التي واطن ا احلكـومة صائـمة وهـذا يعني أنَّ مـعاملـة ا
ـكن أنْ تُنجز خالل أسبـوع أو أسبوع في الشـهور العادية
مـن احملـــال أن يـــراهـــا مُـــنـــجـــزة خـالل شـــهـــر رمـــضـــان ألنهُ
سـيــصـطـدم بـتـجــهُّم وجه حـارس الـبــنـايـة احلـكــومـيـة أوالً عـنـد
ـوظف ـعــرفـة مـصــيـر مـعــامـلـتهِ وحــ يـصل إلى ا مـراجــعـته 
سـؤول عـلى تدقـيق مـعامـلـته سيـراهُ بـوجٍه مـكفـهـرٍّ ال تتـحرَّك ا
مالمـحـهُ الـعـابــسـة حـتـى لـو أسـمــعـتهُ أقـوى الــنـكـات فــيـنـزوي
ـوظف وزوال ـقـهــور جـانـبــاً حلـ اسـتـرخــاء مـزاج ا ــواطن ا ا
ـزاج الـبــرتـقـالي الــصـداع من رأسه ولــيس بـعــيـداً أنْ يـعــود ا
ـفـتعل قـبل انـتـهاء الـدوام بـنصف للـمـوظف ويـبرأ من صـداعه ا
ـواطن الذي انـتـظر طـوال هذا الـوقت أنْ يأتي سـاعة فـيخـبر ا
صبـاح الـغـد بـذريـعـة أنَّ الـنَتْ أصـبحَ ضـعـيـفـاً أو أنَّ احلـاسـبة
لتْ حـدث هـذا األمـر مـعي في إحـدى الـدوائـر احلـكـومـية تـعـطـَّ
وظفة الـصائمة إلى وجه الله بوثـيقٍة تثبتُ عودتي ح طـالبتُ ا
هـجر وبـعد تـدقيق وتـمحـيص في احلـاسبة الـتي أمـامها من ا
استـغـرق أكثـر من سـاعـة والله عـلى مـا أقول شـهـيد أعـطـتني
ـهورة بـختـمهـا إلى كاتب الـطابـعة لـغرض طـبع الوثـيقة ورقة 
ــا عـدت لـهـا مــسـتـفـسـراً لـكــني اكـتـشـفتُ أنَّ مــكـانهُ فـارغـاً و
أخبـرتني من وراء أنفـها أنَّ كاتب الطـابعة في إجازة رمـضانية
رت جـميع ـدة عشـرة أيـام ولـيس هـنـاك من بـديلٍ عـنهُ?! فـتـبـخـَّ
آمـالي وأحالمي وطـمـوحـاتي وقـبل أنْ أغـادر الـدائـرة ألـهمـني
الله بـفكـرةٍ مـاكرةٍ فـأقفـلتُ عائـداً إليـها ألعـرض أمام نـاظريـها
ا شـاهدت الـصورة هبَّتْ صورة جتـمعـني بوزيـرها الـنبيل حـا
من مكـانها كشعـلة نار لتدخل إلى غرفـة الطابعة وخالل دقائق
مـعدودة وضـعتْ بـيـدي الـوثـيـقـة مع سـيل من كـلـمـات االعـتذار
بته لي يـا إلـهي كمـا لـو أني بحـلم ح على الـتـأخيـر الـذي سبـَّ
ـاكرة والـذكيَّة غادرت تـلك الـدائرة الـصائـمة غـير أنَّ أفـكاري ا
وحـتى مكانـتي اإلعالمية واألدبـية لم تشـفع لي في دائرة أخرى
ـعـروف من ات أصـدقـائي األدباء ا أنـتسبُ إلـيـها وحـتى مـكـا
الــذين تـربــطـهم عالقـة وطــيـدة مع مــديـرهـا الــعـام ذهـبتْ أدراج
الريـاح فلـقد واجهتُ تـسويـفاً فجَّـاً أصابـني باليـأس واإلحباط
وبيـروقراطـية مـقصودة جـعلت صـبري يـنفـد وقلـبي ينـصهر من
ضي أكثر عقول أن  األسى في ظهيرة رمضان إذْ ليس من ا
عاملة لم من شهـرين على معاملة إضـافة خدمتي الصحـفية وا
ـديـر الـعام خالصـة خـدمـتي وح تكـتـمل بـعد فـتـارةً يـطلب ا
يرسـلونها إلى مكتبهِ تتـأخر إلى أكثر من أسبوع حتى ترجع
مدمـوغـة بتـوقعـيه الكـر فتـرسل إلى الـوزارة وتعـود لهم بـأمر
إداري لتـشـكيل جلـنـة في الدائـرة حتتـسب خـدمتي الـصـحفـية
ا " وجـيب الـلــيف ودي الـلـيف" يـعـثـرونَ عـلى تَـيـَّ وبـعــد الـتي والـلـَّ
ـديـر الـعام قـبل نـصف عـام يـشـير إلى ـهـور بـتوقـيع ا كتـاب 
تـشــكــيل هـذه الــلــجـنــة الــتي تـســارع إلى احــتـســاب خــدمـتي
دير العام بعد ثالثة أيام مرَّةً الصـحفية غير أنَّ الكتاب يعيدهُ ا
أخـرى خلـطٍـأ بـاحـتـسـاب خـدمتـي الصـحـفـيـة فـتـجـلس الـلـجـنة
وتعـيـد صيـاغـة احتـسـاب خدمـتي الـصحـفـية من جـديـد وحتى
ـدير الـعام بـذريعة أنَّ قـال لم يرفـع الكتـاب إلى ا كتـابة هـذا ا
بـعض أعــضـاء الـلـجـنـة يــتـمـتـعـون بـإجــازةٍ رمـضـانـيٍـة كل هـذا
واطنٍ مـغلـوبٍ على أمره رمـطة" جـرتْ  الـروت واإلجحـاف "وا
مع أنَّ سـنده كان أشهـر األدباء واإلعالمي نـاهيكَ عن شهرته
ـواطن الـذي ال حولَ لهُ وال األدبـية واإلبـداعـيـة فـكيف احلـال بـا
قـوة إالّ بالـله الـعـلي العـظـيم والـغـريب أنَّ الدائـرة الـتي أنـتسبُ
إلـيـهـا تُـعـنى بـالفـعـالـيـات والـعالقـات الـثقـافـيـة وأنَّ فـوز مـبدع
عراقي بـجائـزة أدبيـة مشـهورة ورفـيعـة من اختـصاصـها غـير
وظف أنَّ مـديـرهـا الـعـام لم يـبادر حـتى لـتـقـد الـتهـنـئـة لـهـذا ا
ـركز األول في جائـزة عربـية مرمـوقة بل أنَّ هذا الـذي حصد ا
ـتـواضـع هـو الـوحــيـد الـذي جــاء بـجـائــزة في مـجـال ــوظف ا ا
السـرد للـبالد ولهـذه الدائـرة طيـلة عـمرهـا وتاريخـها من خالل
دير ـية بـينـما الـوزارة التي يـتبعُ لـها هـذا ا ـسابـقة الـعا هذه ا
العام أقامتْ احتفاالً يليقُ بفوزه ومنحتهُ درع الوزارة مع كتاب
ـديـر الـعـام جتـاهل عن شـكـر من مـعـالي الـوزيـر في حـ أنَّ ا
قصـد حتى تقد كتـاب شكر للمـوظف الذي ينتسب إلى دائرته
ناسبة فهل هناك غ وظـلم أكثر من هذا? لقد استغثتُ بهـذه ا
: أدركـني يـا وطـني أدركـيـني يـا قـبـاب الـذهب ومـراقد صـائحـاً
األولـيـاء الـصـاحلـ يــكـادُ قـلـبي يـتـشـظَّى بـسـبب بـيـروقـراطـيـة
ومزاجـيـة مـديري الـعـام وحاشـيـتهِ الـتي ال تُطـاق فـلـقد انـكـسر
ظـــهـــري وقـــلَّتْ حـــيـــلـــتي وشـــمتَ بي
عـدوّي أَمـا من نــاصـرٍ يـنـصـرني في
شـهـر رمـضـان الـكـر عـلى مـديـري
تـعجـرف وحكومـتي الصـائمة الـعام ا

عن احلق?
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ـتــطـايـرة الــتي تـتــحـول إلى ا
غــــازات بـــســـهـــولـــة في درجـــة
حـــــرارة الــــغــــرفـــــة ويــــجــــري
اسـتـنشـاقهـا مع الـهـواء لتـكون
عـلى اتـصـال مع أكـثـر من 900
مـسـتـقـبل فـي النـصـف الـعـلوي
من فـتــحـة األنف مــا يـجـعــلـنـا
نـتـوق إلى تـناول الـشـوكـوالتة.
وحــددت الـدراســات الــســابــقـة
ـسـؤولـة عن رائـحة ـركـبـات ا ا
احللـيب والشـوكوالتـة الداكـنة
ولكن لم تتـضح كميـة كل مكون
مـطـلـوب لـلوصـول إلى تـركـيـبة

تلك النكهة.
ــكن أن تـــســاعــد الــنــتــائج و
التي نُشـرت في مجلة الـكيمياء
الـزراعيـة والغـذائيـة الشـركات
ـــصــنــعـــة عــلى الــتـــحــكم في ا
الـرائحـة وحتسـ نـكهـة ألواح

الشوكوالتة.
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وكــــيـل الــــدعــــوة االسالمــــيــــة
بــــجـــامــــعـــة األزهــــر أن شـــنط
رمضان نوع من أنواع التكافل
واإلســهــام فى إفـطــار األخـرين
وهـــو مـــا رغب فــيـه رســولـــنــا
الــكـر عــنــدمـا قــال من أفــطـر

مسلما كان له مثل أجره.
وأضــــاف أن شــــنـط رمــــضـــان
تـشـعــر الـفـقــراء بـأن الـقـادرين
مـهـتــمـ بـأمـرهـم فـضال أنـهـا
تشـبع احـتـيـاجـات مـاديـة عـند
ــتــبـرع الــفــقـراء وأضــاف أن ا
ـكن أن يلـجأ الى اجلـمعـيات
اخلـيرية لـتوزيـعهـا إذا لم يكن
لـــــديـه أســـــمـــــاء مــــــعـــــيـــــنـــــة

. للمحتاج

ـــوضـــوع  قــالت حـــول هــذا ا
تطوعات فى والء محمد أحد ا
حـافظة فريق صـناع احلـياة 
االســـمـــاعـــيـــلــــيـــة أن الـــعـــمل
الـتـطـوعي فى جتـهـيـز الـشـنط
ـثل سـعـادة كبـيـرة لـلقـائـم
عليها ألنها تنمي روح التكافل

االجتماعي. 
ــــــــــصــــــــــاعـب الــــــــــتـى وعـن ا
يواجـهـونـهـا فى تلـك العـمـلـية
قــــــــالـت أن تـــــــزايــــــــد أعـــــــداد
احملـتاجـ وتـراجع الـتبـرعات
بـفـعل األزمـة االقـتصـاديـة تـعد

أهم التحديات .
وبــــشـــأن رأي الــــدين فـى تـــلك
الـظـاهـرة قـال محـمـد الـصاوي

وأطـــلق الــنــاشـــطــون فى هــذا
اجملال عدة أسماء لهذه الشنط
منـهـا شـنطـة الـرحـمة وشـنـطة

احملبة.
ويـــتـــطـــوع بــــعض الـــقـــادرين
بشراء تـلك الشنط من احملالت
الـتجـارية لـتوزيـعهـا بأنفـسهم
أو تــســلــيــمــهــا لــلــجــمــعــيـات
اخلــيـريـة لـلـقـيـام بــتـسـلـيـمـهـا
وتـــخـــتـــلـف اســـعـــار الـــشـــنط
الـرمــضــانــيــة حــسب كــمــيـات
وأصـــــنـــــاف الــــــســـــلـع الـــــتى
حتــــتـــويـــهـــا حــــيث تـــتـــراوح
أسعارها ب  60و  130جنية
فى معظم السالسل التجارية .
وفى استـطالع لـلرأي أجـريناه
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يعـد شهر رمـضان من الـشهور
ميـزة فى مصر والـذي يشهد ا
ظـواهـر تـميـزه كـثـيراً  وخالل
ـــاضـــيـــة كـــانت الـــســـنـــوات ا
ـــوائـــد الـــرمــضـــانـــيـــة أبــرز ا
الـظــواهــر إال أن رمـضــان هـذا
الـــعـــام شـــهـــد بـــروز ظـــاهـــرة
الشُـنط الرمـضانيـة (احلقائب)
التي حتـوي أكياس من الـسكر
والزيت وعلب الـزيت والسمن
فــضال عن الــلــحــوم والــدجـاج
واحلــلــوى . وال تـقــتــصــر تـلك
الظاهرة على األغنياء بل شكل
الــــشــــبــــاب وحــــتى األطــــفـــال

ها . مجموعات خاصة لتقد
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اآلن التـحسيـنات التي سـتتضـمنها
الـــرقـــاقــة  ( . A13 وخالل الـــعـــام
ـــــاضـي قــــالـت شــــركـــــة (أبل) إن ا
ــشــغــلــة شــريــحــة  Bionic A12ا
XR وXS Max  وXS  لـــهـــواتف
حسـنت السرعـة واألداء بنـسبة 15
ـئة مـقارنـة مع الشـريحـة التي في ا

A11.   سبقتها
ويـــتــوقع خـــبــراء أن يــكـــون ســعــر
قبـل منخـفضـا نسـبيا هاتـف أبل ا
وذلـك بـــعـــد أن واجـــهـت الـــشـــركـــة
األمـيـركــيـة الـكـثـيــر من االنـتـقـادات
ـرتـفـعـة بـشـأن أسـعـار هــواتـفـهـا ا

XSوX  خصوصا

فــيـمــا يـتـوقـع أن تـســتـهل الــشـركـة
عملية (اإلنتاج الـشاملة) شهر مايو

اجلاري.
وقـال موقع (بـيـزنيـس إنسـايدر) إن
ــكن عن طــريــقــهـا هــذه اخلــطــوة 
قبل ـوعد إطالق الهاتف ا التنبؤ 
للـشركـة األميـركيـة مضـيفا (أبل لن
تـغـيـر مـوعــدهـا .. يـتـوقع أن يـكـون
اإلطالق في شـهر سـبـتمـبر مـثل ما
ـــــاضي). وتـــــابع حـــــدث الــــعـــــام ا
(الـــرقـــائق اجلـــديـــدة ســـتــشـــغل 3
هواتف جديـدة من آيفون ستـطلقها
أبـل فـي وقـت الحـق مـن الـــــــــعـــــــــام
اجلــاري.. لــيس من الــواضح حــتى
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قـال مـوقع (بـلـومـبـرغ) األمـيركي إن
شـركـة (أبل) شـرعت في الـتـحـضـير
نـتظـر آيفون 11 لهـاتفـها اجلـديد ا
ـعـالج حـيـث بـدأت تـطـويـر رقـائق ا
اخلــــــاص بــــــالــــــهــــــاتف وهـي من
العـملـيات الـرئيـسة واألسـاسية في

مسار تصنيع أي هاتف.
TSMC  صدر أن شركة وأوضح ا
ـعالج الـتـايـوانـية بـدأت تـصـنـيع ا
A13 الـــذي ســيـــطــلـق عــلـــيه لــقب

Bionic A12  . ليخلف شريحة
وبـدأت عـمـليـة إنـتـاج وتطـويـر هذه
ـاضي الـرقــائق في شــهــر أبـريـل ا
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نـشــر خـبــراء حتـذيــرات حـول
اخملـاطــر الـصـحـيــة اخلـطـيـرة
ـزيـفـة السـتـخـدام الـفـيـاغـرا ا

التي تُسوّق عبر اإلنترنت.
وتــبــيّن أن أقــراص الـفــيــاغـرا
ـــــعــــــروضـــــة فـي الـــــســـــوق ا
الـسـوداء حتـتــوي عـلى مـواد
كن أن تؤدي إلى كيـميـائيـة 
الـسكـتات الـدماغـية والـنوبات
الـقــلــبــيـة. وحــذر مــســؤولـون
بــريـطــانـيــون من خـطــر شـراء
ــشــروعـة عــبـر األدويــة غــيـر ا
اإلنـتـرنت وخـاصـة الـفـيـاغرا
دون مـعرفـة مـكونـاتهـا واآلثار

اجلانبية غير الواضحة.
ـسـؤولـون في وكـالة وصـادر ا
تــنــظــيـم األدويــة ومــنــتــجــات
الرعـاية الصـحية أدويـة عجز

جـنسي بـقيـمة بلـغت زهاء 13
مـلـيـون جنـيـه استـرلـيـني في

اضية. األشهر ال  12ا
وفي حـ أن الـفيـاغـرا متـاحة
في الـصـيـدلـيـات كـافـة إال أنه
ـكن شـراء مــنـتـجـات مـزيـفـة
مــنـهــا عـبـر اإلنــتـرنت مــقـابل

أسعار رخيصة.
وكـشف الـدكـتـور الـبـريـطـاني
جــيف هـــاكــيت جلــريــدة (ذي
صن) عن وفاة عدد من الرجال
بسبب تنـاول أقراص الفياغرا
ــــــــعـــــــروضـــــــة فـي مـــــــواقع ا
ــــكن أن اإلنـــــتــــرنـت الــــتـي 
تـــســـبب احلـــرارة واجلـــفـــاف
وتـــســـارع نــبـــضـــات الــقـــلب
بــــاإلضــــافــــة إلى آالم الــــرأس
احلــادة. فـــيـــمـــا قــالـت إنــيس
ـاني ــعـهــد األ شــرايـفــر من ا

لــتــقــيـــيم اخملــاطــر إن ألــوان
الـــوشم حتـــتـــوي عـــلى مـــواد
مــــســـرطــــنــــة مـــوضــــحـــة أن
ـكن أن الـصـبـغــات الـلـونـيـة 
تـتـرسب كـجـزيـئـات مـتـنـاهـيـة
الـصـغـر في الـعـقـد الـلـمـفـاوية
وتنتقل إلى أعضاء أخرى عبر

اجلهاز اللمفاوي.
كـما حـذرت شـرايفـر من إجراء
الـوشم عــلى الـشـامــات; نـظـرا
ألنـه يـــرفـع خــــطــــر اإلصــــابـــة
بـسـرطـان اجلـلـد. ومن جـانـبه
قال الدكـتور أوفه كيـرشنر إنه
أثـــنــاء إجـــراء الـــوشم حتــدث
جروح مـتناهيـة الصغـير يقدر
عـددها بـاآلالف مـا يرفع خـطر

اإلصابة بأمراض مُعدية.
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تـــنــاقـل مــســـتـــخـــدمــو مـــواقع
الــتـواصل االجــتـمـاعـي مـقـطع
فـيــديـو آلثـار مــديـنــة آشـوريـة
اكتشفت بالصـدفة شمال مدينة

وصل العراقية. ا

وذكــرت صـــفـــحـــة (الــقـــضـــيــة
اآلشـورية ) أن اآلثـار اكـتـشفت
ـطل على ناحية عند جبل دكا ا
فـــايــدة الـــواقــعـــة عــلـى طــريق
مـوصل –دهــوك مــوضــحــا أن
االكــــتــــشــــاف جــــاء عن طــــريق

الـــصـــدفـــة أثـــنــــاء الـــعـــمل في
يـاه إلى نـاحية مشـروع لنـقل ا
فــايــدة وذلك بــعـد حــفـر األرض
من جـهة الـيسـرى لـلجـبل حيث

ظهرت هذه اآلثار.
من جـهـته كـتب عـامـر عـبـد الله

اجلــمـيــلي األســتــاذ في كــلــيـة
ــوصل عـلى اآلثــار بـجــامـعـة ا
صـفـحتـه في فيـسـبـوك أن هذه
ــــدن ــــديــــنــــة هـي من بــــ ا ا
والـقـرى الـثـمـانـيـة عـشـرة التي
ــــــــــلـك اآلشـــــــــوري ســـــــــحـب ا

يـاه من ينـابيـعها سـنحـاريب ا
وعــيــونـهــا لــتـغــذيــة مــشـروعه
اإلروائـي لــــســـقـي عــــاصـــمــــته
نـيــنـوى تل قـويـنـجق في فـصل
الـــصــــيف بـــ أعـــوام  - 694

يالد.  690قبل ا
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انية جديدة أن وجدت دراسة أ
ـواد الكـيميـائية مجـموعة من ا
ـادة التي ا فـيـهـا ا الـدقـيـقـة 
تــــعـــطـي الـــورود رائــــحـــتــــهـــا
ـــســـؤولــة عن الـــفــريـــدة هي ا
ــغــريـة نــكــهــة الــشـوكــوالتــة ا
بـــحــسـب مــا نــقـــلــتـه (روســيــا
الـيـوم). تـكـون حـبـوب الـكـاكـاو
ـادة (بـيـتا- احملـمـصـة غـنـيـة 
أيون)  التي توجد في العطور
ـنح والـزيـوت األسـاسـيـة مـا 
ألــواح الـشــوكــوالتـة نــكــهـتــهـا

الرائعة.
ويـفسـر هـذا االختـراق الـسبب
وراء كـون رائــحـة الـشـوكـوالتـة
ـكن أن مــغــريــة لـلــغــايــة مــا 
يؤدي إلـى استـهالك احللـويات
ـستـقبل. وفي بشـكل أكـبر في ا
الـدراســة اشــتـرى الــبـاحــثـون
نوعـ من الشـوكوالتـة الداكـنة
ـمـيــزة بـهـدف ذات الـرائـحــة ا
ــواد الـــكــيــمــيــائــيــة حتــلــيل ا
ـرتـبطـة بـالـنكـهـة باسـتـخدام ا
ـسـتـخـلـصـات تـقـنـيـة تـسـمى ا
وحتــلـيالت الـنــظـائـر ووجـدوا

الــــــعـــــــديـــــــد من
ــــركــــبــــات ا


