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ـتـوسطـة فـي مـنـتدى تـلـتـقي الـدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى وا
دافوس  لكبار الـزعماء ورجال األعمـال كلّ عام  ويحضر
العراق بشكل دوري منذ سنـوات في تمثيل حكومي عال .
ــشــاركــة اعـــتــادت أن تــبــحث الــطــفــرة غــيــر انّ الــدول  ا
قـبلة  الصـناعـية والـتكـنولـوجيـة واالستـثمـارية الـعظـيمـة ا
ذلك ان لـكل دورة جديـداً عـلى تـلك األصـعـدة . فـمـا عسى

أن يفعل احلضور العراقي هناك ?
وهل بات الـعـراق قـادراً على تـقـد عـروض مغـريـة جتذب
أحـداً بـعــد سـنـوات من الــفـشل في قـطـف نـتـائج الــتـمـثـيل

الرسمي في دافوس ?
في السابق كانت الدول الكبيـرة تتطلع إلى العراق بوصفه
وجهـة استـثمـاريـة مسـتقـبلـية مـحـتمـلة  أمّـا بعـد التـجارب
ــتـد بــ هـذا الــبـلـد الـفــاشـلــة في تـأســيس رأس جــسـر 
والــعـــالم فـــإنّ حـــمـــاس الــدول خـــفت  وبـــات احلـــضــور
ـســاعـدات ــنح وا الـعــراقي جـزءاً مـن عـمــلـيــة بـحث عن  ا

والقروض .
ـا الـفـرصـة الـوحـيـدة لـلـعـراق في دافـوس هي امـكـانـيـة ر
االجـتمـاع الى زعـمـاء مـهـمـ في الـعـام خـارج الـسـيـاقات

عتادة وبطريقة اسرع. ا
لكن ماذا نحمل هذا العام من (بضاعة) الى دافوس?

ـراهـنات الـرسـمـيـة في الـعـراق كـانت تـرتـكـز على أن كل ا
كن أن تلعب دور الوسيط في تخفيف األزمة أو احلكومة 
التقـارب ب واشـنطن وطهـران . وسمـعنا طـروحات كـثيرة
حول ذلـك  بالـرغم من ان شـروط الـوسـاطـة ال تـتـوافر في
. كـمـا إنّ األزمــة الـتي يـعـاني بـغـداد في الـوضـع احلـالي 
منـهـا احلـكم في العـراق أكـبـر من أزمات إقـلـيـميـة ودولـية

فعَن أي دور وسيط يتحدثون ?
اذا كـانـوا في بـغـداد بـعــد ان انـتـهت احلـرب الـعـام ٣٠٠٢
وظـهـرت نـتـائــجـهـا الـسـيـاســيـة اجلـديـدة عـلى األرض  لم
يـتـمـكـنـوا حـتى الـلـحـظـة من قـراءة واعـيـة مـدركـة جلـسـامة
ـســار الـذي وضع عــلـيه الــعـراق اجلــديـد إذ مـاحــدث وا
رأينا تصرفات تشـبه العبث من مراكز السـلطة وحواشيها
لـتــغـيــيـر نـتــائج احلـرب الــتي خــاضـتـهــا امـريــكـا لــغـايـات
استراتيـجية فتـوهّم الساذجون أنّـها فعلت ذلك كـله لتمنح

ثمار احلصاد إلى إيران من دون ثمن.
ـبــكـر ان يـكــون  لـلـعــراق سـوى االسـتــعـراضـات في من ا
وهذا ال دافوس قبـل أن يبني الـبلـد نفـسه باحلـدود الدنـيا 

يوجد أفق منظور له.

ـرض نـصف الــعالج هـكـذا يـقــول احلـكـمـاء تـشـخـيـص ا
ويؤكدون أيضا أن الوقاية خير من العالج.. لذلك اردنا ان
نخوض في موضوع حساس جدا ويعـد خطا احمر لكثير
رجعية من العراقي او لنقل موضوع في واحد.. هما ا

الرشيدة والسيد السيستاني…
السؤال االول: من هو اجلزء ومن الكل?

ـرجعية نطـقي ان السيـد السيسـتاني جزء من ا اجلواب ا
بغض النـظر عن حجـم هذا اجلزء.. لـكن على ارض الواقع
ـعادلة ويـعتـبر الـسيد الـسيـستاني اجلمهـور يعـكس هذه ا

رجعية هي اجلزء. الكل وا
عادلة? صلحة من تعكس ا السؤال الثاني: 

عـادلة اجلواب الـذي يـغضب الـبـعض لكـنه حـقيـقـة قلـب ا
ذهب والوطن. صلحة اعداء ا

السؤال الثالث: كيف ذلك?
رجـعـيـة كانت قبل االجـابـة لـنـطرح سـؤاال فـرعـيا: هـل أن ا

موجودة قبل السيد السيستاني ام وجدت بوجوده?
ـرجعية اكـبر بكثـير من عمر اجلواب : التاريخ يـقول عمر ا
سـمـاحـة الـسـيـد الـسـيــسـتـاني (دام ظـلهخلجننـعـود الجـابـة
ــذهب ــصــلــحــة اعـداء ا ــعـادلــة  ســؤال كـيـف ان عـكـس ا

والوطن ونقول
ـرجـعـيــة مـشـروع والـســيـد الـسـيــسـتـاني هــو حـلـقـة من ا
ئات السن في العراق تد عمره  شروع الذي  حلقات ا
وسـتـسـتـمـر حـتـى ظـهـور الـقـائم حلعـلــيه وعـلى نـبـيـنـا واله
اضـية من عمر ئة سـنة ا الصالة والسالمخل ولو تـتبعـنا ا
رجعية سنجـدها تتسلسل من الـسيد محسن احلكيم ثم ا
الـســيـد ابــو الـقــاسم اخلــوئي بـعــده الــسـيــد عـبــد االعـلى

السبزواري واخيرا السيد السيستاني.
اجلميع يـعلم ان السـيد الـسيسـتاني قارب الـتسعـ عاما
وهذه االعمار فـي وقتنا احلـالي هي قريبـة جدا من مالقاة
ربــهــا أطــال ربي في عــمــره.. لــكــنــهــا وكــمــا يــقــال (ســنـة

احلياة)...
لذلك من احملـتـمل والـوارد جـدا ان نسـمع يـومـا من االيام
ـا انـا ربــطـنـا ـفــدى.. و خـبـراً مــفـجـعــا بـنــعي مـرجـعــنـا ا
ـرجعـيـة وعـقـيـدتـنـا كـلـها بـشـخص الـسـيـد الـسـيـسـتاني ا

فماذا بعد السيد السيستاني?
عامـة الـناس تـرفض ان تـسـأل هكـذا سـؤال بل ال تـسمح
ا بعده ومن يـطرح هكذا سـؤال يعتبر لنفسـها ان تفكـر 
وت هو وت بالرغم من ان ا غير محب للـسيد ويتمنى لـه ا

احلقيقة الوحيدة في هذه احلياة.
عدم التـفكـير بفـقرة مـاذا بعـد السيـد السـيستـاني جتعـلنا
نعـيش بـفراغ خـطـيـر بعـد وفـاتهى(ال سـامح الـله) والـسبب
عدم توفر البديل الذي يسد مكانه في حلمخيلتناخل وهذا ما
ذهب والوطن ويسعون اليه منذ تغير النظام يريده اعداء ا

الى االن.
الـسـؤال االخـر :هل فــعال ال يـوجـد من يـحـل مـحل الـسـيـد

السيستاني?
ـرجــعـيـة ـراجع (ا بـعـبــارة اخـرى لــو كـان اي مـرجع مـن ا
احلقـيقـية)  غـيـر السـيد الـسيـستـاني مـتصـديا لـلمـرجعـية
وتعـرض العـراق للـخطـر هل كـان سيـصدر فـتوى لـلجـهاد
ــثــلي الــشــعب من الــكــفــائي ويــفــرض عــلى احملــتل ان 

يكتبون الدستور وغيرها من اخلطوات?
اجلواب الصحيح: مراجعنا الـكرام مراجع تقليد قاموا او
قـعـدوا.. أو بــعـبــارة اخـرى ال يـخــتـلف االمــام احلـسن عن
االمام احلس (عليـهما وعلى نبـينا واله الصالة والسالم)
 اال في االسم ولـو كــان احـدهـمـا
مـــكـــان االخــــر لـــتـــصــــرفـــا نـــفس

التصرف.
ــرجــعــيــة مـــشــروع ولــيس اسم ا
ـرجــعــيـة مــعــرفـة وعـلـى مـتــبــعي ا

ذلك..
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…bOł W×BÐ- (رويــــتـــرز) لــــوس أجنــــلــــوس }
كــشف مـــغــني الـــروك الــبـــريــطــاني
الشهير أوزي أوزبورن خالل مقابلة
رض أذيـعت الـثالثاء (أنه مـصـاب 
بــاركـــنــســون أو الــشـــلل الــرعــاش.
ية (وكـان أوزبورن قد أجل جولة عا
ــاضي بـــســبب مـــشــكالت الــعـــام ا
صـحـيـة. وقـال أوزبورن ( 71عـاما)
لــبـرنــامج (كـود مــورنـيــنك أمــريـكـا)
الـذي تــبــثه شـبــكــة إيه.بي.سي (إنه
رض في تـلقى تشخـيص إصابته با
شـــبـــاط  2019بــــعـــد أن تــــعـــرض
نـزل واضطـر إلجراء لـلسـقوط فـي ا
جـراحـة في الــرقـبـة. كــمـا عـانى في
اآلونـة األخيـرة من االلتـهاب الـرئوي
ومــضــاعـفــات لإلنــفـلــونــزا وأصـيب
بــالــتــهــاب في يــده).وســبق أن نــفى
أوزبـورن إصـابـته بـالـشـلل الـرعـاش
لــكــنه قــال اآلن إنـه يــريــد أن يــكـون
صـــريـــحــــا مع مـــعـــجـــبـــيه. وصـــنع
ــغـــني أوزبـــورن اســمـه بـــصــفـــتـه ا
الرئـيـسـي لـفرقـة مـوسـيـقى الـهـيـفي
مـيتال الشهيرة (بالك ساباث).وقال
وهـو يـجـلس بـجـانب زوجـته شارون
ـعــجـبــ ) إنـهم الــهـواء الـذي عن ا
أتــنــفــسه كـــمــا تــعــرفــون... أشــعــر
بتـحـسـن. لـقـد اعـترفـت بـحـقـيـقة أن
لـدي حـالــة بـاركـنــسـون. وآمل أنـهم
سـيـبـقـون بـجـانــبي ألني أحـتـاجـهم.
وأضـاف (أنه يسعى لـلتعـافي ليعود
ــوسـيــقــيــة أمـام إلقــامــة احلــفالت ا

معجبيه.
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{ مــوسـكــو - مــدريـد - (أ ف ب):
لـقي أحد عـشـر شخـصـا مصـرعهم
الــثالثــاء في حــريـق مـبــنـى خـشــبي
يقـيم فيه عمـال مهاجرون في مـنطقة
تـومسك بغرب سيبيريا. وقال الفرع
احملـــلي لــوزارة األوضــاع الــطــارئــة
الـروسـيــة إن احلـريق انـدلع حـوالى
الساعة الرابعة حل 22,00ت غ ودمر
ــــبــــنى الـــــذي تــــبــــلغ بــــالــــكــــامـل ا
مـــــســــاحــــتــــه  200 مـــــتــــر مــــربع.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه حل

الـعــثــور عـلـى جـثث  11شــخــصـا).
وفي اسـبـانـيــا لـقي ثالثـة أشـخـاص
مــصـرعــهم في إســبـانــيـا وحُــرم مـا
يــــقـــرب من  200ألـف تـــلــــمــــيـــذ من
الـــــدروس يـــــوم اإلثـــــنــــ بـــــســـــبب
الـعاصفة غلوريـا التي تضرب شرق
الـبالد بـشـكل أسـاسي بـحـسب مـا
أعــلـنـت الـســلـطــات. وقــال مـتــحـدث
بــاسم مــجــلـس بــلــديــة غــانــديــا في
منـطقة فالـنسيا لـوكالة فرانس برس
ّ الـعـثـور في حـديـقـة عـامـة في إنّه 
ـدينة صبـاح الثالثاء على حلامرأة ا
مـشــرّدة تــبـلغ مـن الـعــمـر  54عــامـاً
وحتــمل اجلـنــسـيـة الــرومـانـيــة جـثّـة
هامدة في وفاة جنمت على ما يبدو

عن البرد الشديد).
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ــــيـــة أن إفـالس شـــركـــة الـــعـــا
تــومـــاس كــوك الــبـــريــطـــانــيــة
لـــلـــســــفـــر ســـاهـم أيـــضـــا في
التبـاطؤ.  لكن كـارفاو قللت من
أهمية هذا التباطؤ بعد سنت

من النـمـو وأوضحت أن 2017
و و   2018 لم يـكونـا عـامي 
مــــعـــتـــادين نــــحن نـــعـــود الى
ـو مـسـتــويـات تـاريـخــيـة من 

ية). السياحة العا

وقالت ساندرا كـارفاو مسؤولة
تـوجـهـات األسـواق في مـنـظـمة
يـة إن الـتبـاطؤ الـسيـاحـة العـا
ي مـرتبط بـاداء االقتـصاد الـعا
ــو اقــتــصــادي يــنــاهـز 3 مع 
ئـة مشـيرة أيـضا الى الـقلق بـا
ـــرتــبط بـــبــريـــكــست الـــقــوي ا
ـــاني وضـــعـف االقـــتـــصـــاد األ
شاكل اجليوسياسية. وتأثير ا
وأضــافت مــنــظـمــة الــســيــاحـة

{ مــدريــد - (أ ف ب):  أعــلــنت
ــيـة مـنــظــمــة الـســيــاحــة الـعــا
و عدد السياح في االثن أن 
العالم سجل تباطؤا عام 2019
ــئــة بــســبب لــيــصل الى  4بــا
ي الـتـبــاطـؤ االقـتـصــادي الـعـا
واألوضـــاع اجلــيـــوســيـــاســيــة

وبريكست. 
2018 وفـي عــــــــــامي  2017و 
ارتـفع عـدد الـسـيـاح في الـعـالم
ـئة عـلى الـتـوالي بـنـسـبة  7بـا
ئـة. وقـال مسـؤولون من و 6بـا
ــيـة مــنـظــمـة الــسـيــاحـة الــعـا
ـتـحـدة والـتي الــتـابـعـة لال ا
مـقــرهـا في مــدريـد إن فــرنـسـا
ـتـحـدة واسـبـانـيـا والـواليـات ا
تــبـقى وفي هـذا الــتـرتـيب في
مـقدم الـدول التي يـزورها أكـبر
عدد من السياح بحسب األرقام
تـوافـرة لـعام .2019 ـوقـتـة ا ا
وســجــلت مــنـظــمــة الـســيــاحـة
ـيـة  1,5مـلــيـون زائـر من الـعــا
ـــيــا عــام .2019 الــســـيــاح عــا
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تـوصلت دراسة طـبية حديـثة إلى أن درجة احلرارة
الـطبـيعـيـة جلسم اإلنـسان لم تـعد  37درجـة مئـوية
ـاضـي بل انـخـفـضت عـلى مـدى الـقـرن ونـصف ا
لـتصـبح حوالي  36.3درجـة مئـوية مـا قد يـستدعي
إعـادة النـظر بـالكـثـير من احلـسابـات الطـبيـة. وقبل
اني مـلـيون قـياس حـوالي  150عـامـا حلل طـبـيب أ
لـــدرجـــة حـــرارة تــعـــود حلـــوالي  25ألـف مــريض
وخـــلـص إلى أن درجــــة حـــرارة جــــسم اإلنــــســـان
الـطبيعية هي  37درجـة مئوية.  الـتعامل مع األمر
كـمعيار قياسي ونـُشر في عدد كبير من الدوريات
ـعرفة مـدى شدة األمراض الـطبيـة وساعـد أجياال 
الـتي تصيبهم أو تصـيب أقاربهم. لكن أكثر من 20
دراسـة حـديـثــة اسـتـنـجت جـمــيـعـهـا أن هـذا الـرقم
مـرتـفع جــدا. ودفـعت نـتـائج تـلك الـدراسـات إلى37
نشورة عام  1869كانت غير الـظن بأن التحليالت ا
دقـيـقـة. إال أن دراسـة حـديـثـة أجـراهـا بـاحثـون من
جـامعة ستانفورد األمـريكية وجدت أن الرقم الذي
 الـتـوصل إلـيه قبل  150عـامـا كـان صـحـيـحا في
وقـتهـا لـكـنه لم يعـد دقـيقـا نـظـرا للـتـغيـيـرات التي
طـرأت عـلى جـسـم اإلنـسـان. ال أعـتـقـد أنـهم كـانـوا
مـخـطئـ أعـتقـد أن احلـرارة هي التي انـخـفضت
تـقـول جـولي بــارسـونـيت الـبـروفــيـسـورة في كـلـيـة
ــشـــرفــة عــلى الـــطب في جـــامــعــة ســـتــانــفـــورد وا

الدراسة.
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ـــغــــني وكـــاتب األغـــاني { فـــلـــوريـــدا - وكـــاالت - تـــوفي ا
ـسـرح أثـنـاء عـرض األمـريـكي ديـفـيــد أولـني عـلى خـشـبــة ا
ــغـنّي الــبـالغ من غــنـائـي في واليـة فــلـوريــدا. حـيث أُصــيبَ ا
الــعــمـر  71 ســنـة بــنــوبــةٍ قـلــبــيــة أدائه ألغــنـيــته الــثــالــثـة في
ـؤلــفي األغـاني في سـانــتـا روزا بـيـتش مـهـرجــــان  30 إيه 
ـغـني وكاتب وفـقًا لـبـيان نُـشِـرَ عـلى اإلنتـرنت.وشـرح زميـله ا
األغـاني سـكـوت مـيـلـر الـذي كـان يـؤدي مـعه عـبـر فـيـسـبوك
(كـان ديـفـيـد يـعـزف أغـنـيـة عـنـدمـا تـوقف فـجـأة عن الـعـزف
وقـال: أنـا آسف ووضع ذقـنه علـى صدره. لم يـسـقط كـيـتاره
مـطـلـقًـا ولم يـسـقط هـو عن مــقـعـده. لـقـد كـانت وفـاته هـادئـة.
سرح ي ريجـبي التي كانت على ا وأشـارت كاتبة األغاني إ
مــعـه إلى (أن األطــبــاء احلــاضــريـن بــ اجلــمــهــور حــاولــوا
ـوقع لكنه توفي بسرعة). إنـعاشه حتى وصول األطباء إلى ا
وقالـت (بقي منـتصبـاً على كـيتاره مـرتديـاً أروع قبعـة وسترة

من جلد الغزال).  

األنــظــار بــإطالالت جــريــئـة 2021
وغـريـبـة تـكـاد تـكـون األغـرب خالل
ـــنـــفـــوخــة األســـبـــوع بـــالـــقـــطع ا
واأللـــوان الـــصـــاخـــبـــة والـــصـــور
ميزة.  وإلى جانب القطع الظلية ا
الالفـتـة والغـريـبة الـتى بـدت أقرب
البس ألزيـــاء الـــفـــانـــتــــازيـــا من ا
اجلــاهــزة لالرتــداء كــالــقـطـع الـتى
ـتـدرجـة حتـاكى سـتـائـر الـنـوافـذ ا
ـالبس الــــتـى حتــــاكى شــــبــــاك وا
الـصـيـد كـانت هنـاك أيـضًـا الـقطع
اجلـريئة وغير الـتقليديـة ولكنها ال
تـــزال قـــابــــلـــة لالرتـــداء كـــالـــبـــدل
ـزينـة بـرسـمة الـبـيـضـاء الكـامـلـة ا
ضخمة لورود بألوان زاهية وحتى
ــنــتــفــخــة مع ــطــاطــيــة ا الــبــدل ا
الــبـنــاطــيل بـالــنـمـط الـقــتـالى ذات

اللون الواحد.

إبــداعـات فـريـدة من نـوعـهـا ضـمن
وضة في باريس.وبعض أسـبوع ا
أزيـــاء مـــجــمـــوعـــة ربــيـع وصــيف
مــــســــتــــوحــــاة مـن األزيـــاء 2020
ـدرسـيـة مـنـهـا األحـذيـة اجلـلـديـة ا
الــسـوداء الـتي تـرتـدى مع جـوارب
بـيـضـاء قـصـيـرة ال تـتـجـاوز كـاحل
الــقـدم.وارتــدت الـعــارضـة جــيـجي
حـديـد زيا شـديد الـبـساطـة بالـلون
األسـود وذي ياقة بـيضاء.وكان من
بـ ضيـوف العـرض جي-دراجون
قــائـــد فــرقــة بــيـج بــاجن الــكــوريــة
مـثلـة الفرنـسيـة إيفا اجلـنوبـية وا
ــغــني األمـــريــكي فــاريل جـــرين وا
ولـيامز. الى ذلك وفى اليوم األخير
وضـة لألزيـاء الرجـالـية ألسـبـوع ا
فـى بـاريس لـفـتت مـجـمـوعـة كـريج
جــــرين خلـــريـف وشـــتـــاء / 2020

{ بــاريس  –وكـــاالت - نــقــلت دار
شـانيل لألزيـاء امس االول الثالثاء
وضة الـضيوف من بريق أسبوع ا
ر إلى حـديقة مصممة على هيئة 
مــغــطـى حــيث قــدمت الــعــارضــات
أزيـــاء اتــســمت بـــالــوقــار بــألــوان
األســـود واألبـــيض والـــرمــادي في
ــاءة لـــســنــوات كــوكــو شــانــيل إ
بكرة التي قضتها مـؤسسة الدار ا
صممة في ديـر للراهبات.وقـضت ا
الــتي أطـلـقت عـالمـتـهـا الــتـجـاريـة
لـألزيــاء في  1910عـــدة أعــوام في
ديــــر أوبــــازين في جــــنــــوب غـــرب
ــراهـقـة بـعـد فــرنـسـا خالل فـتـرة ا
وفـاة والــدتـهـا. وتـعـلـمت احلـيـاكـة
فـي الدير الذي تـديره راهبات كدار
لـأليــتــام.ودار األزيــاء الــفــرنــســيـة
ضمن أسماء كبيرة في العالم تقدم
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ـانيـة:  كـلمـا أكلت تـســايت  األ
بـــاســــــــــتــمـــرار تـــأكل أيـــضــاً

كثيراً.
عــــادة ال يـــوجـــد مـــا يـــعـــارض
تنـاول وجبـة ساخنـة ومتـنوعة
في الـليل خـاصـة عنـدما يـكون
الــغــذاء خـفــيــفــاً  فـاألمــر هــنـا
مـسـألـة فـردية تـخـتـلف بـحسب
مــا يــفــضـــله كل واحــد يــشــرح
ـاني سـيـلك خـبـيـر الـتـغـذيـة األ

ريستمبير. 
فتناول وجبة سـاخنة ومعقولة
مــسـاءً لـيـست بـالـضـرورة أمـراً
سـيـئــاً من الـنـاحـيــة الـصـحـيـة
وتـوازن الـطـاقـة بـاجلـسم كـمـا
جـاء في موقع تـسـايت نقالً عن

انية. جمعية التغذية األ
وكـــــانـت دراســـــــــــة جـــــديـــــدة
صـــــــادرة عـن اجلـــــــامـــــــعــــــــــة
األمــريــكـــيــة أالبــامــا أفــادت أن
تـقـيـيـد أوقـات الـوجـبـات يؤدي
إلـى تـــنــــاول كـــمـــيــــات أقل من

الطعام.
 وأضــافت أن ســبب ذلك يــعـود
ـا ــا إلى تــنـاول الــطــعــام  ر
يـــــتالءم مـع ســـــاعـــــة اجلـــــسم
الطـبيـعيـة وفقا لـوكالـة األنباء

انية. األ
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الـــتــوقـف عن األكل مـــســـاءً قــد
يـكـون مـفيـداً لـلصـحـة بـحسب

خبراء التغذية.
وقــال سـيــلك ريـســتــمـيــيـر من
ـانـية إن جـمـعـيـة الـتـغـذيـة األ
األمـــــر له عالقـــــة بــــالـــــطــــاقــــة
اإلجــمـالـيــة الـتي نــسـتــهـلــكـهـا
خـالل الـيـوم. فـمن يــأكل كـثـيـراً
وبـاســتـمــرار فــإنه يـقــوم بـذلك

أيضاً خالل الليل. 
وال يـــقــــتـــصـــر عــــلى عـــشــــــاء
خــفـــيف بل قـــد يــلـــجــأ خــالل
الـلـيل أيــضـاً إلى الــشـوكـوالتـة
وشـرائح الــبــطـاطس الــرقـيــقـة

قلية. ا
قــاعــدة الـتــوقف عن األكل بــعـد
كن الـسـاعة الـسـادسة مـسـاءً 
أن تــــســــاعــــد عــــلـى احلــــد من
ـــســـتـــمـــر لـــلـــجـــسم اإلمـــداد ا
بـــالـــطـــاقـــة وبـــــــذلك حتـــصل
عـــمــــلـــيــــة األيض عــــلى راحـــة
ضـروريــة وال تــصـبـح مـعــتـادة
عــــلـى اإلمــــدادات الــــلــــيــــلــــيـــة
ــتـواصـلـة حــسب مـا يـوضح ا

ريستميير.
ويـقـول بـهـذا اخلـصـوص كـمـا
جــــاء فـي مــــوقع صـــــحــــيــــفــــة

ÊU e «  ≠ ÊbM

تخصصة كشفت شركة  White Opsا
في األمن السيبراني تعرض تطبيق
واعدة الشهير حلتندرخل لقرصنة ا
ضخمة إذ تمكن قراصنة من سرقة
ستخدمي أكثر من  70 ألف صورة 
ة التطبيق ومشاركتها عبر موقع للجر
تزايد من اإللكترونية وسط القلق ا
ستخدم من احتمال االستعمال ا
سروقة إما لالبتزاز السيء للصور ا
أو االحتيال أو مشاركتها أو بيعها
ألطراف أخرى مثل الشركات أو
نظمات العاملة في مجال استخدام ا
الذكاء الصناعي للتعرف على الوجوه.
وقالت الشركة إن الصور كانت
لف كتابي بعناوين مصحوبة 
حـــوالي  16ألف حساب شخصي
حقيقي على التطبيق حسب ما ورد في
موقع حلغيزمودوخل اإللكتروني
تخصص في األخبار التقنية. ا
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