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{لــنــدن -الــزمــان قــدم تــطــبــيق
الــتـــراسل الــفـــوري األشــهــر في
الـعــالم »واتــسـآب 3 «أسـلــحـة
جــديـــدة إلى مـــســتـــخـــدمــيـــهــا.
وأوضـح مـــــــوقـع (اليـف مـــــــنت)
تخصص أن (واتسآب) التقني ا
طــــرح مـــــيــــزاتـه اجلــــديـــــدة في
حتديث عـبـر منـصتي (أنـدرويد)

و(آي أو إس).
ـيزات الـثالث اجلديدة وجاءت ا
عــلـى الــنــحــو الــتــالي: انــتــظــار
ــــات طــــرح (واتــــســـآب) ــــكــــا ا
الــــتـــحـــديث اجلـــديـــد بـــصـــورة
حصرية حاليا عبر نظام تشغيل
(آي أو إس) عــــــــــلـى هــــــــــواتـف
(آيفون) عـلى أن يطـرح في نظام
(أندرويد) في وقت الحق والذي
ة يتيح للمستخـدم استقبال مكا
ة عـبر (واتـسـآب) وانـتظـار مـكـا
أخرى بحـسب وكالة سـبوتنيك.
وستظهر تلك الـتقنية في إشعار
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ســبـيــلـهم أم ال. ويــشــتـبه في أن
اخلــلــيــفي الــذي يــشــغل أيــضـا
منصب رئيس مـجموعة (بي إن)
االعالمـيــة الـقـطـريــة قـدم لـفـالك
ا في ذلك ايجار هدايا فاخـرة 
عـقـار فيال فـاخـرة في سـرديـنـيا
لـضــمـان احلـصـول عــلى حـقـوق
الــبث الـتـلــفـزيــوني لـلــعـديـد من
ــا في ذلك األحــداث الــكـــرويــة 

كأس العالم. 
فــــيــــمـــــا  قــــررت الــــســــلــــطــــات
الـســويـسـريــة تـخـلــيـد جنم كـرة
ــــضـــرب األســـطــــوري روجـــيه ا
فـيـدرر باصـدار عـمـلـة نـقـدية من
فئة 20 فرنـكاً سـويـسريـاً حتمل
صورته وهو يرد الكـرة بطريقته
عـروفـة وذلك بحـسب مـا أعلن ا
دار الـصك الـسـويـسـريـة. وقـالت
الهـيئـة النـقديـة في بيـان اإلثن
(قــــررت دار الـــــصك الـــــنـــــقــــدي
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تـعـرضت الـشـابـة الـبـريـطـانـية
لـورين ويـنـسـتـانـلي 18 عـاماً
لـتــجـربـة مـريـرة عـنـدمـا ذهـبت
إلى أحــد صـالــونـات الـتــجـمـيل
حلـقن شـفــتـيـهــا فـانـتــهى بـهـا
ـــســــتـــشـــفى حـــيث األمـــر في ا
ـدة أسـبـوع خــضـعت لـلــعالج 
بعد أن تعرضت شفتها السفلى

ـا نـشـرته لــتـشـوه تـام. ووفـقــاً 
صـحيـفـة (ميـرور) البـريـطانـية
ـسـكـيـنة أن اكـتـشـفت الـشـابـة ا
مـوظفـة الـتجـميـل في الصـالون
قـد حـقـنــتـهـا بـاســتـخـدام حـقن
رخيصة من نوع رديء وهو ما

أدى إلى تشوهها. 
وقـالت ويــنــسـتــانـلـي: (عـنــدمـا
عـــدت إلـى مـــنـــزلـي أحـــســـست

بــالــتـورم في شــفـتـي الـســفـلى
ــرأة وحـــيـــنـــمـــا نــظـــرت فـي ا
وجــدت الـورم قـد رفع حــجـمـهـا
بنحو ثالثـة أضعاف فضالً عن

برح).  األلم ا
وأضــافت: (أخـــفــقت مـــهــدئــات
األلم التي تناولتـها في تخفيف
ــســتـشــفى ـي فــذهـبـت إلى ا أ
حيث خضعت جلراحة ثم فترة

بــعـــشـــرين لـــقـــبـــا في بـــطــوالت
الغـراند سالم عـبر حسـابه على
تـويــتـر بـالـشـكــر الى (سـويـسـرا
ودار الــصك الـســويــسـريــة عـلى

ذهل) . هذا االمتياز ا
دير العام السابق ويتهم فالك ا
لـفـيـفـا في عـهـد رئـيـسه الـسـابق
الـسويـسـري جـوزف بالتـر بأنه
قــبل الــرشــوة مــقـابـل مـنـح هـذه

احلقوق. 
وفـي بــــيـــــان أرسل إلـى وكــــالــــة
فرانس برس قال مـتحدث باسم
اخلليفي بأن رئيس سان جرمان
(تعاون) مع العدالـة السويسرية
ـــــزاعم ضــــــد الـــــســـــيـــــد وأن (ا
اخلـــلـــيـــفي ال تـــســـتــنـــد إلى أي
عـنصـر واقـعي(مـضيـفـا) نتـيـجة
لــذلك ســيـقــدم مـحــامــو الـســيـد
نـاصـر اخلـلـيـفي طـلـبـا بـتـعـلـيق
الــتــحـقــيق الــســويــسـري). ومن

ـدة أسبوع إلزالة الورم. نقاهة 
لـــقـــد شـــعـــرت قـــبل اجلـــراحـــة
بـوجـنـتي تـبـتالن بـسـبب الورم

ترب من شفتي).  ا
ا ذكـرته (مـيـرور) فـهذه ووفـقـاً 
لــيـــست أول خـــالـــة تـــشــوه في
الـوجـه تـعــاني مــنــهــا ســيـدات
بـريــطـانـيـات بـسـبب اسـتـخـدام

حقن رخيصة للشفاه.
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جـهـة فـالك قـال مـحـامي األخـيـر
لـوكــالـة فـرانس بــرس أن مـوكـله
ــوجـهـة (مـا زال يــنـفي الــتـهم) ا

اليه. 

ته بأنه ستخدم مكا بعد إنهاء ا
ة لم يـرد علـيهـا) كما تلـقى (مكـا
ته سيظهر لـه وميض خالل مكا
اجلـــاريــة بــأنه يــتـــلــقى حــالــيــا
ــكن أن اتــصــال آخـــر بــحــيث 
يــــقــــطع اتــــصــــالـه ويــــرد عــــلى

االتصال اجلديد الوارد.  
الــــتــــدمـــــيــــر الــــذاتـي  حتــــديث
(واتـسآب) اجلـديـد بـات مـتـاحـاً
عــبــر نـظــام تــشـغــيل (أنــدرويـد)
ويــــؤدي إلـى حــــذف الــــرســــالـــة
تلقائيا بعد فترة زمنية محددة
ــسـتـخــدم. كـمـا كــمـا يـحــددهـا ا
ــسـتــخـدم 5 ــنح (واتـســآب) ا
خـيـارات لـلفـتـرات الـزمـنـيـة بدء
من ســاعــة واحــدة وحــتى ســنـة
ـتــعـددة كــامـلــة. دعم األجــهــزة ا
طــرح (واتــســـآب) عــبــر نــظــامي
تشـغيل (أنـدرويد) و(آي أو إس)
ميزة دعم تـشغـيل التطـبيق على

تعددة. األجهزة ا

‰ËR LK  WÐuKD*«  UH «u*«

ø —U *« Â√

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

إذا كــانـت نـيــتــهـم أن يــلــعــبـوا بــالــتــشــكــيـل الـوزاري
بالطـريقة التي تـمّت فيها مـساومات التـشكيل السابق
الذي أعلن واشتغل ناقـصاً ثالث حقائب ما يقرب من
الــــســـنــــة فال أمل فـي إجـــراء يــــوقف عـــاصــــفـــة من
الــتــداعــيــات تــلــوح في األفق وقــد تــأتي عــلى شــكل
مـوجـات مـتـعـاقـبـة ومـتفـاوتـة الـقـوة ربّـمـا يـلـعب فـيـها

واسم دوراً في تصعيدها وخفوتها . طقس ا
ان قبل ذلك عليهم أن يعـوا أنّ وجود النوّاب في البر
ال يـعــني أنّ هـذا صك غــفـران لـدخــولـهم في الــلـجـان
تـخصـصة التي كـانت على الـدوام في أفقر الـنيابـية ا
حـاالتـهــا الـفـكـريــة واالسـتـيـعــابـيـة حلــاجـات اجملـتـمع

العراقي برغم عديدها الزائد . 
لـيس عــيـبــاً أن يـكـون لــلـجـان الــنـيـابــيـة مـســتـشـارون
فـاعلـون وليس ضـمن محـسوبـيات سـياسـية من أجل
مـخــصـصــات الــرواتب شـبـه الـوهــمـيــة . صــحـيح أنّ
ستشارين قـد يكونون حجر الـزاوية ومحور صياغة ا
مـشـاريـع الـقـرارات والـقـوانـ والــتـوصـيـات ويـتـقـزم
أمـامـهم الـنواب الـعـدديون الـزائـدون أصالً عن حـاجة
احلـيـاة الـعراقـيـة لـكن هذا هـو الـواقع الـذي يجب أن

يتغير .
البـلد به حاجـة لتغـيير مسـارات في البنـية السـياسية
تداولة التي اط العقليات ا ؤكد إنّها أكبر من أ من ا
تــفـهـم الــسـيــاســة من بــاب الــفــســاد والـضــرب حتت

ات  كا احلزام والتدليس والتلفيقات والصفقات وا
الـتي ضــاعت بـســبــبـهــا مـصــالح الـعــبـاد اخلـارجــيــة

والبالد . 
ال تـتوهـموا بـسرعة فـي تفسـير الـتغـييـر الوزاري على

انه مناقلة ب الوجوه . 
اني جـديد يـجب أن يكون أي تشـكيل حـكومي أو بـر
مـسـتـنــبـطـاً من روح الــتـغـيـيــر الـتي البـديـل عـنـهـا في

العراق بعد اآلن .
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ــهـدي تــكــاد ال تـخــلـو واحــدة من خــطب عـادل عــبـد ا
ــدجـجـة بـاألكـاذيب ـيـتـة  ا ــسـتـهـلـكــة ا الـتـرقــيـعـيـة ا
والضالالت اخملـجلة  من حـشوٍ وترقيعٍ مـضحكٍ مبكٍ
مستل من الدستور األعرج األعور الذي صنعه الغزاة
األوبـــاش  وآخـــرهـــا كـــان في خـــطـــبـــة وطـــقــــطـــوقــة

اإلستقالة.
كن هو يثرثر بالـدستور كما لو أنه منـطقة مقدسة ال 
تلويثـها باخلروج على النـص األصلي بأي حالٍ  لكنه
يبـدأ قـراءة اسـتقـالـته من كـرسي الدم والـديـنـار  بأنّ
تخـلـيه الـيوم عن مـنـصب رئيـس احلكـومـة وتوابـعـها 
ا جـاء تـلـبيـةً لـرغـبة مـرجـعيـة رجـال الـدين األجانب إ
قيم في مـدينة النجف  التي عـادت عراقية الهوى ا

واللسان والضمير واجلوهر !!
ـبــ في حـديث عـبـد هـنــا كـان الـتـنـاقـض والـتـنـاطح ا
ــا حـمل  ألن ــهــدي وتــبـيــانه ســبب تــركه اجلــمل  ا
ــرجـعـيـة ـر الــشـاذ  لم يــأت عـلى ذكـر ا دســتـور بـر
الـــديـــنـــيــة  فـي أيٍّ من نـــصـــوصه وفـــقــراتـه ومــواده
ومـفخـخاته أبـداً  أكان ذلك عـلنـاً صريـحاً  أو إيـحاءً

قبيحاً !!
تـدينـة  لم يـقتـصر ـرجـعيـة ا زوّق عن ا هـذا الـكالم ا
على صـاحب الكـرسي األكبـر واألدسم  بل شمل كلَّ
ـتــاجـرة بـالـدين  وتـغـطـيـة جـرائم الـفـسـاد من يـريـد ا
واخلـــيــانـــة واجلــهل والـــقــتـل  حــتى خـــيّلَ لــلـــســامع
ـشاهد  أنّ عـراق الفـكر اخلالق والـعقل والـقارىء وا
رشد الواحد ا يـعيش فترة حكم ا بدع  إ تجدد ا ا
 الـذي ال يقل شـبهـاً عن حكم الـوليّ الواحـد اإليراني

اجملاور !!
إذا كـــان الــــدين واحلـــكـم واحلقُّ ســـهـالً وصـــريـــحـــاً
وبـــســيــطــاً  فـــلــمــاذا الــذهــاب الـى واســطــة أرضــيــة
يستعملها العابد اجلاهل  ظناً منه أنها شفاعة مفيدة
 وواسطة قوية حلجز بطاقة دخول مضمونة للجنة ?!
طبعاً هذا األمر القبيح اجللل  ال يقتصر على الشيعة
شـهد احلـاكم في العراق الذيـن يسيـطرون عـلى جل ا
اآلن  بل أيضـاً عـلى الـسـنّة الـذين أنـتـجت مـراجـعهم
الكبرى  ركائز معروفة من أساسات التضليل والقتل
والتكـفير واجلهل  حتى مـا عادت الناس تفـرّق عملياً
وت واجلـهل الذي تـصنـعه لهم داعش الـسنـية  بـ ا
أو داعش الشيعية  إال بشكل مزاد النطيحة الكبير!
ـضبب  لـتـبس ا في هـذا اخملـاض الـتأريـخي الـقـلق ا
ولـدت ثورة األول من تـشـرين األول من سـنة اخلالص
األولي ألفان وتسـعة عشر  فكـانت نوراً وكانت معوالً
ـريضـة  لكـنه حتـماً لم عالـياً  كسـر ظهـر الطـائفـية ا
يـقـبـرهـا تـمـامـاً  وهـذا أمـر قـد يـقع في تـالي الـسـنـ
القليلة . أما قصة حكومة تصريف أعمال  فهذه لعبة
قذرة أخرى قد تطول شهراً أو أزيد  وستقتصر على
ــال ملء احلـــقــائب الــضــخــمــة بــا
والذهب  وتعي ما تبقى من ربع
الـعشيـرة بوظـائف مجـزية ومـباعة

أيضاً .

w½«œu « wKŽ

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

—Ëœ  «œ«d¹≈ —ÒbB²¹ ≤ Ê“Ëd

UJ¹d √ w  ULMO «
ـركـز الـثـاني فيـلم الـكـومـيـديا ا
ـة (نـايـفـز أوت) والـذي واجلـر
يشارك في بطولته دانيال كريج
وكـــــريـس إيـــــفـــــانـــــز وآنــــا دي
أرمـاس مـحقـقـا إيـرادات بـلغت
02ر27 مـلـيـون دوالر. وحل في
ــركــز الــثــالـث فــيــلم احلــركــة ا
واإلثـــارة (فــــورد ضـــد فـــراري)
والـذي يشـارك في بـطولـته مات
ـون وكـريـسـتـ بـيل وجـون د
بيرنـثال محـققا إيـرادات بلغت

22ر 13مليون دوالر.  
ـــركــــز الـــرابع فـــيـــلم واحـــتل ا
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ـتـحـركة تـصـدر فـيلـم الرسـوم ا
والفانـتازيا (فروزن 2) إيرادات
دور السينـما بأمريكـا الشمالية
لـألســـــبــــوع الـــــثـــــــــاني عـــــلى
الـــتــوالـي حــســـبـــمــا أظـــهــرت
تــــقــــديــــرات اســـتــــوديــــوهـــات

السينما األحد. 
وحقـق الفـيلـم الذي يـشارك في
أداء أصـــــوات شــــخــــصـــــيــــاته
كـريــســتــ بـيـل واديـنــا مــنـزل
وجـــوش جــاد إيــرادات بــلــغت
25ر85 ملـيون دوالر. وجاء في

الـســيــرة الــذاتــيــة والــدرامـا (آ
بيـوتيفـول داي إن ذا نيـبرهود)
والـذي يشـارك في بـطـولـته توم
هـانـكس ومـاثـيو ريـس وكريس
كــوبـر مـحــقـقـا إيــرادات بـلـغت

8ر11 مليون دوالر.
ـركـز اخلـامس فـيلم وجـاء في ا
الـــدرامـــا (كـــويـت أنـــد ســـلـــيم)
والـــذي يـــشـــارك في بـــطـــولـــته
دانـيـال كـالـويـا وجـودي تـيـرنـر
سميث وبـوكيم وودب مـحققا
إيــرادات بــلـغت 7ر 11مــلــيـون

دوالر.

أعــــمـــــارهم بـــــ الــــعـــــشــــرين
والـــثالثــ عــامــا انــحــرفت عن
الطريق وسقطت في منحدر في
منطـقة ع الـسنوسي اجلـبلية
(شـــمـــال-غـــرب) وخـــلـــفت 26
قتيال و 17جريحـا  اسعافهم
فـي واليـــــــة بـــــــاجـــــــة (غـــــــرب)
والـعـاصـمـة تـونس. وقـال وزير
الـتـجـهـيـز واالسكـان والـتـهـيـئة
ي في الترابـية نور الـدين السا
تـصـريح لـلـتـلـفـزيـون احلكـومي
االثـنـ (لـن أسـتـبق الـتـحـقـيق
الــكل مـســؤول) مـتــداركـا (لـكن
سبب احلادث هو احلـافلة التي
يتجاوز عمـرها عشرين عاما ثم

السرعة).
نطـقة تعرف ي أن ا وأكد السـا
بـتـضــاريـســهـا الـوعــرة وكـثـرة
ـنــعــطــفـات (وكــانت مــجــهـزة ا
ـنـبـهـة لـلـسـرعـة). بــالـعالمـات ا
وحتـدث وزيــر الـسـيـاحـة روني
طــرابــلــسي الذاعــة خــاصــة عن

(حـــادث مـــؤسف في مـــنـــطـــقــة
صـــعــــبـــة) وقـــال ان احلـــافـــلـــة

سقطت عند (منعرج سيء). 
 وعاد الـرئـيس التـونـسي قيس
ـصابـ في مـستـشفى سـعيّـد ا
في الـــعـــاصـــمـــة تــونـس وكــان
انـــتـــقل األحـــد بـــرفـــقــة رئـــيس
حـــكـــومــــة تـــصـــريف األعـــمـــال
يـــوسف الــــشـــاهـــد الى مـــكـــان
احلــادث. مــأســاة وطــنــيــة هـذا
احلـادث هـو بـ األكـثـر دمـويـة
في البلد الذي يـثير سجله على
صــعــيـد الــسالمــة عـلى الــطـرق
. وأثار ـسؤولـ انتـقادات من ا
احلـادث ردود فـعـل غـاضـبـة في
الــــــداخـل حــــــيـث وصف أحــــــد
مـســتـخـدمي وســائل الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعـي طـــرقـــات الـــبالد
ـــــوت). وصــــدرت بـ(شـــــوارع ا
صــحــيـفــة الــشــروق الــيــومــيـة
بـــعــــنــــوان (يـــوم حــــزين … في
تـونس) بـيـنـمـا كـتـبت صـحـيـفة

(البــريـس) الــنــاطـــقــة بــالـــلــغــة
الــــفـــــرنــــســــيــــة (تــــونس حتت
الـــصـــدمــــة) واصـــفـــة احلـــادث
ـأسـاة الــوطـنـيــة). وشـاهـد (بــا
مـــراســلـــو فـــرانس بـــرس لــدى
وصـــولــهـم الى مــكـــان احلــادث
تناثرة قاعـد ا األحد عددا من ا
وآثــار دمــاء وأحــذيـة ريــاضــيـة
وأغراضا خاصة في مجرى واد
صـــغـــيـــر يـــقع دون مـــســـتـــوى
الـطـريـق.  هـيـكل مـحـطم  ويـوم
األحـد كــذلك لـقي 17 شـخــصـا
مـــصــرعـــهم في حـــادث انــقالب
حافلة بـينما أصيب 36 آخرون
ـــغــرب بـــجـــروح في شـــمـــال ا
بــحــسب مـــا أفــاد مــســؤول في
وزارة الــصــحــة وكــالـة فــرانس

. برس االثن
ووقـع احلــــــادث إثــــــر انــــــقالب
احلــــافــــلــــة الــــتـي كــــانت تــــقل
مسـافرين األحد في قـرية قـريبة
من مــديـــنــة تــازة بـــحــسب مــا

أعـلنت الـسـلطـات احملـليـة التي
كــانت أشــارت في الــبــدايـة إلى
مــقـتل ثـمــانـيـة أشــخـاص. كـمـا
أعــلن بـــدء حتـــقــيق مـن جــانب
الــســلـطــات األمــنــيـة لــتــحــديـد
ظـــروف ومالبـــســـات احلـــادثــة
الـــتي ال تـــزال غـــيـــر مـــعـــروفــة
رســمــيـا. ونــقـلـت وسـائل إعالم
مـحـلـيـة عن اثـنـ من الـنـاجـ
قولهما إن احلـافلة انحرفت عن
الـطــريق لــتـنــزلق في مــنــحـدر
مــشــيــرين إلى أنــهــمــا (شــعــرا
فـجأة بـانزالق عـجالتـها بـسبب
هـــطـــول األمـــطـــار). وأظـــهـــرت
صورة نشـرتها قـناة التـلفزيون
) عـــلى تــويــتــر الــعــامــة (دوز
اجلـزء األمـامي لهـيـكل احلـافـلة

محطما بفعل قوة احلادث.
قتل وتتسـبب حوادث السـير 
نــحـو 3500 شــخص كل ســنــة
ـــمــلــكـــة الــتي يـــبــلغ عــدد في ا

سكانها  35مليون نسمة.
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قــتل 26 شـــخـــصــا فـي تــونس
ـــــغــــرب في و17 آخــــرون في ا

حادث تعـرضت لهما حـافلتان
األحـد في حـصـيـلـة تـعـتـبـر من
االكــبـر الــتي تــسـجـل في هـذين

ــغــرب الــعــربي الــبــلــدين فـي ا
خالل السنوات األخيرة. وكانت
حافلة سياحية تقل  43شخصا

{  جـنيـف- باريس -(أ ف ب) -
خضع الـقطـري ناصـر اخللـيفي
رئـــــيـس نـــــادي بـــــاريـس ســـــان
جرمان والفـرنسي جيروم فالك
األمــ الــعــام الـســابق لـالحتـاد
الـــدولي لـــكـــرة الـــقــدم (فـــيـــفــا)
االثـــنـــ الســـتـــجـــواب من قـــبل
االدعــاء الـعــام الـســويــسـري في
نح حقوق مزاعم فساد تتـعلق 

البث التلفزيوني. 
ــدعـي الـــعــام ووصف مـــكـــتـب ا
الـسـويـسـري االسـتـجـوابـات في
بيـان صادر عـنه بأنـها (جـلسات
استمـاع نهائيـة) في التحـقيقات
اجلــــنــــائـــــيــــة الــــتـي بــــدأت في
آذار/مارس 2017. وقال الـبـيان
ــشــتــبه بــهم الــثالثــة (امــتــثـل ا
ـــدعـي الـــعــام لـــدعـــوة مـــكـــتب ا
للظهور شـخصيا) دون االفصاح
عــــمـــــا اذا كــــان ســـــيـــــتم اخالء
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قالت دراسة من جامعة هارفارد
األمـريـكيـة إن األسـمـاك الغـنـية
بـــهـــذه الـــعـــنـــاصـــر هي ســـمك
ـاكـريل الـسـلــمـون األطـلـسي وا
ــــرقط وســــمـك الــــســــلــــمــــون ا
والـــــرجنــــــة والـــــســـــمك األزرق

والتونة.
أمــا األســمــاك الــتي لــيس لــهــا
زعـــــانـف مـــــثل االســـــتـــــكــــوزا
والروبيان واحلبار واألخطبوط
فتحتـوي على كميـات كبيرة من
ا الصوديوم والكوليسترول 
يزيـد من مـخاطـر ارتفـاع ضغط
الدم وأمـراض القـلب خصـوصاً
عنـد كـبار الـسن من الـرجال في
حـــال اإلفــــراط في تـــنــــاولـــهـــا.
وتـنصح الـدراسـة بعـدم اإلكـثار

ــأكـوالت بـعـد من تــنـاول هـذه ا
قـلـيـهـا الحـتوائـهـا عـلى كـمـيات
ـــلح كـــبـــيـــرة مـن الـــدهـــون وا
وتــشـيــر إلى أن أفــضل طـريــقـة
لتناولها هي بشويها أو طهيها
بــقــلـــيل من الـــزيت أو الــزبــدة.
أكوالت الـبحرية مفيدة تُعتبر ا
لــــصـــحــــة اإلنــــســــان بــــفــــضل
احتـوائهـا على عـناصـر غذائـية
مـهمـة إال أنه يـتوجب االعـتـناء
بــطــريــقــة طــبــخــهــا واخــتــيــار
ـــنــاســبــة لـــتــحــقــيق األنــواع ا

رجوة. الفائدة ا
ــأكـوالت الــبـحــريـة وحتــتـوي ا
على البروت الطري وأحماض
فـيدة لـلقـلب ما »أوميـغا  «3ا
يدفع األطـباء لـلنصح بـتنـاولها

. مرت في األسبوع تقريباً

ويـــوجـــد مـــشـــتـــبه به ثـــالث في
الـــقـــضـــيـــة  وصـــفه من قـــبل
مكتب االدعـاء العام الـسويسري
بــــأنه (رجل أعــــمـــال فـي قـــطـــاع

حــقــوق الــريــاضــة) وهــو مـتــهم
أيضـاً بدفـع رشى لتـأم حـقوق

البث.
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السـويسـريـة وللـمرة األولى في
تــاريـــخــهـــا أن تــكـــرس عــمـــلــة
تــذكـاريــة لـشــخـصـيــة عـلـى قـيـد

احلياة: روجيه فيدرر). 
وبـــــــررت دار الـــــصـك قـــــرارهـــــا
بـالـقـول أن فـيـدرر الـذي (يـعـتـبـر
أفـــــــضـل ريــــــــاضـي فــــــــردي في
ســـويــســرا هــو أيـــضــا ســفــيــر

األحالم لبالده).
عدنية   سيتم بيع هذه العـملة ا
الــتي تــبــلغ قــيــمــتــهـا 20 فـرنك
ســويــســري أيــضــا (18 يـورو)
عـــلى مــوقع الــهـــيــئــة الــنــقــديــة
اعتبـارا من اليوم اإلثـن وحتى
19 الشـهر احلـالي و(إذا لم يتم
اســــتــــنـــفــــاد اخملـــزون (55000
قطعة) بحلول ذلك الوقت) سيتم
طـرح مــا تـبــقى اعـتــبـارا من 23

كانون الثاني/يناير 2020.
 وتوجه ابن الـ 38عـامـا الـفـائز


