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{ نيويورك  –وكاالت - تشير دراسة
حـــديـــثـــة إلى أن األشـــخـــاص الـــذين
يـــعـــانـــون مـن مـــتالزمــــة الـــقـــولـــون
ــا تــتــحــسن حــاالتــهم الــعــصـــبي ر
ضادات االكتئاب والعالج النفسي.
تالزمـة القولون صـابون  ويعاني ا
العـصبي من ألـم مزمن في الـبطن مع
غـازات وإسـهــال وإمـسـاك وفي حـ
يتحـسن البعض بـاتباع نـظام غذائي
خــاص يــتـجــنب أنــواعــا مـعــيــنـة من
الــطــعـــام الــذي يــســبب األعــراض ال
يــنــجـح هــذا األســلــوب مع اجلــمــيع
وتـــشـــيـــر بـــعض الـــدراســـات إلى أن
ا يدور كن أن تتـأثر كذلك  احلالة 

خ. في ا
وفي هذه الـدراسة فـحص البـاحثون
بـيــانـات  53جتـربـة قـارنت بـ آثـار
مضـادات االكتئـاب والعالج الـنفسي
سواء مـنفـردة أو مع عالجات وهـمية
ـعـتـاد بـدون مـادة فـعـالـة أو الـعالج ا

تالزمة القولون العصبي.
عدالت األعلى وأظهرت الدراسة (أن ا
لــعــدم الــشـعــور بــتــحـسـن جـاءت مع
الـعالج الــوهـمي وقـلـت مـعـدالت عـدم
الـشـعور بـارتـيـاح بـنـسـبة  % 34مع
مـضـادات االكـتـئـاب وبـنـسـبـة % 31

مع العالج النفسي).
وقــال الــطــبــيب مــايـكـل كـامــيــلــيـري
الـبــاحث في كـلــيـة طب وعـلــوم مـايـو
كــلــيــنــيك فـي روتــشــيــســتــر بــواليــة
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صري انزعج جـمهور الـفنـان ا
فــاروق الــفـــيــشــاوي والــوسط
الفني بعدما أعلن الفنان خالل
هـرجـان اإلسكـنـدرية ه  تـكـر
ـرض الـســيـنـمــائي إصـابــته 

السرطان. 
ووجــد  الـــفــيـــشــاوي اول دعم
مــعــنـوي من طــلــيــقـته ســمــيـة
االلـفي. ورغم أن الـبـعض خمن
ان يـــكـــون الـــفــــنـــان اكـــتـــشف
اصابـته منذ شـهور طـويلة إال
ـقربـ مـنه قـالوا أن عـدد من ا
إنه مـنـذ أسـابيع شـعـر بـبعض
اإلعــــيـــاء وخــــضع لــــعـــدد من
الفحوصات الطبية والتحاليل

ولم يعـرف عن إصـابته إال مـنذ
أيــــام فــــقـط. ودعــــا اصــــدقــــاء
فاروق من داخـل الوسط الـفني
له بالشفاء العاجل   و شعرت
طـلـيـقته الـفـنـانة سـمـيـة األلفي
بـصـدمـة كـبـيـرة بـعـد سـمـاعـها
هــذا اخلـبـر وعــزمت أن تـبـقى
ـرحـلة بـجـواره لـتخـطي هـذه ا
مــثــلـمــا كــان بــجـوارهــا أثــنـاء
مـرضـهـا. الـفـيـشـاوي رفض أن
يـــقــــوم بـــأي إجــــراءات لـــبـــدء
ه على العالج قـبل حـفل تكـر
أن يـبــدأ خالل االيــام الــقــادمـة
الــعالج فـورا ولم يــحـدد حـتى
اآلن إن كـان سيـفـكر في الـسـفر
خـــارج مـــصـــر. فـــاروق فـــاجـــأ
ه اجلمـيع بخـطابه خالل تـكر

وقــال إن الـطــبــيب أخــبــره أنه
ـرض الـسـرطـان فـرد مـصـاب 
عـلـيه تـقـصـد األنـفلـونـز فـنـهره
الـطبـيب وأمـره أن يأخـذ األمر
بـــجـــديــة وطـــلب الـــفـــنــان من
جمهـوره ومحبيه أال يـنزعجوا
وأال يــشــعــروا بــالـقــلـق عـلــيه.
الـــفـــيـــشـــاوي قـــال إنه يـــعـــزم
ويــنـوي أن يــحـارب الــسـرطـان
ويـنـتـصـر علـيه وأن يـأتي إلى
مــهـرجــان اإلسـكــنــدريـة الــعـام
قـبل لالحتـفال بـشفـائه.أحمد ا
الفيـشاوي قبل يـدي والده بعد
ه وظهـرت علـيه عالمات تكـر
الــــقـــــلق عـــــلى والـــــده وكــــان
ـهرجان يصـطحب مـعه خالل ا

زوجته.

ــاضي تــخـطت آب/أغــسـطس ا
الـــقـــيــــمـــة الـــســـوقــــيـــة ألســـهم
ـلـيـار يـورو يـوفــنـتـوس عـتـبــة ا
لـــلــمـــرة األولى مــنـــذ إدراجه في
الـبــورصـة بـفــضل مـا اعــتـبـرته
الصحف احمللية »تأثير رونالد.
واألكـــــيــــد أن الالعـب الــــســــابق
ـانـشسـتـر يـونـايتـد اإلنـكـلـيزي
قادر على تـوفير الـعائدات أيـنما
حل. وكــــان ذلك أحـــد األســـبـــاب
الـــتي دفـــعت »نــايـــكي «الى أن
جتعل منه عام 2016 أحد ثالثة
دى رياضيـ يربطـهم بها عـقد 
احلــيــاة (إضــافــة لــنــجــمي كــرة
السلة األميركي مايكل جوردان

وليبرون جيمس).
اال أن الشركة التي قدرت وسائل
إعالم أميركـية القـيمة االجـمالية
لعقدهـا مع رونالدو بنـحو مليار
دوالر وجـدت نـفــسـهـا مـضـطـرة
اخلـــــمــــيس الـى أن تــــعــــرب عن
(قـلـقـهـا الـعـميـق) من االتـهـامات

بـحـق الـنـجم الــبـرتـغــالي. ونـقل
مــتـحــدث بـاســمــهـا أن (نــايـكي)
تـــبـــدي قـــلـــقـــهــــا الـــعـــمـــيق من
ـزعـجـة وسنـواصل االدعـاءات ا

متابعة الوضع عن قرب.
كــــمـــا أعـــربت شـــركـــة األلـــعـــاب
االلـكـتـرونــيـة الـعـمالقـة »إي ايه
ســبـــورتس ?«والـــتي يــتـــصــدر
رونـــالــــدو غالف إحـــدى أشـــهـــر

ألعابها (فيفا 18) عن قلقها.
وأضـافت »نـراقب عن كــثب هـذا
الوضع ونـتوقع من الـرياضـي
الــذيـن يــتـــصـــدرون أغـــلــفـــتـــنــا
وسفـرائنا أن يـتصـرفوا بطـريقة

تتالءم مع قيم (إي ايه) .
واألكيد أن قضية رونالدو تشكل
مــعـضـلــة لـلـشــركـات األمـيــركـيـة
الــــراعـــيــــة اذ تـــأتي فـي خـــضم
ــنــاهــضـة حــمــلــة (أنــا أيــضــا) 
الــتــحــرش اجلـــنــسي في الــبالد
التي نـشـأت في أعقـاب انكـشاف
ـنــتج الــسـيــنــمـائي فــضــيـحــة ا

فـــيـــغـــاس لـــفـــرانس بـــرس هــذا
األسـبـوع أن الـشـرطـة اسـتـمـعت
ايـورغـا الـتي أفادت عام 2009 
عن تعـرضهـا لـ (اعتـداء جنسي)
ـعـتـدي ما من دون كـشف اسم ا

لم يتح التوسع في القضية.
وأضـاف (لــكن قـبـل نـحــو شـهـر

لف). أعيد فتح ا
وســردت مــايــورغــا في الــدعـوى
ؤلفة من 32 صفـحة تـفاصيل ا
مـا تـقـول أنه جـرى بـيـنـهـا وبـ

رونالـدو بعـد لقـائهـما مـساء 12
حزيران/يـونيو 2009 في ملهى
ــز في الس (راين) في فـــنــدق بــا

فيغاس.
دعـية الى أن رونالدو وأشارت ا
دعــــاهـــــا وأشـــــخــــاص آخـــــرين
السـتـكـمـال األمـسـية فـي جنـاحه
ـــطل عـــلى أجـــزاء كـــبــيـــرة من ا
ـــديــنــة الـــتي تــعـــرف بــأمــاكن ا
الـسـهـر والـكـازيـنـوهـات. وخالل
تــواجــدهـم في اجلــنــاح دعــاهم

الوطني فرناندو سانتوس.
أمـــا رونــالـــدو فــنــفـى األربــعــاء
بــــشـــكل قــــاطع كل االتــــهـــامـــات
ــــوجــــهــــة إلي مــــعــــتــــبــــرا أن ا
ـة مـشـيـنـة االغـتـصـاب هـو جـر
وتـنــاقض كل مـا أؤمـن به. بـقـدر
مــا قــد أكــون تــواقــا الى تــبــرئـة
اســــــــمـي أرفـض تـــــــــغــــــــذيــــــــة
االســــتـــعــــراض اإلعالمـي الـــذي
يــخـلــقه أشـخــاص يـســعـون الى
الترويج ألنـفسهم عـلى حسابي.
وتــقـدمت مــايــورغـا أمــام إحـدى
مـحاكم واليـة نـيـفادا األمـيـركـية
بـدعـوى تطـالب فـيـهـا بـتـعويض
قــدره 200 ألف دوالر مــتـــهــمــة
الـالعب بـــاغــتـــصـــابــهـــا في 13
حــــزيــــران/يــــونــــيــــو 2009 في
جـــنــــاحـه بــــأحــــد فــــنـــادق الس
فيـغاس وأنه دفع لـها 375 ألف
دوالر لـتـوقيع اتـفـاق تـتـعـهد من
خالله بـعدم احلـديث عـمـا جرى.
وقـال أحــد مـحـقــقي شـرطـة الس

األمـــيــركي هـــارفي وايــنـــســتــ
اضي. العام ا

- يوفنتوس لن يغير رأيه  اال أن
الــرعــاة لم يــكـونــوا الــوحــيـدين
الـــذين عــلـــقــوا عـــلى الــقـــضــيــة
اخلــمـيس. فــالـنــادي قـرر أيــضـا
سألة اخلروج عن صمته حيال ا
التي بـدأت بالـتفـاعل منـذ أواخر

اضي. األسبوع ا
وقــال يــوفــنــتـوس عــبــر تــويــتـر
(أظهر كريستيانو رونالدو خالل
ــاضــيــة احــتــرافــيــته األشــهــر ا
الــكـبــيـرة وتــفـانــيه وذلك يــلـقى

تقدير اجلميع في يوفنتوس)..
ــزعــومــة أضــاف إن (األحــداث ا
الـــتي تـــعــود الى نـــحــو عـــشــرة
أعوام مضت ال تـغيـر هذا الرأي
الذي يتشـاركه كل من تعرف الى

هذا البطل العظيم).
كــــمـــا لــــقي الـالعب دعـم رئـــيس
االحتـــاد الــبــرتــغـــالي فــرنــانــدو
ــــنـــتــــخب غـــومــــيش ومــــدرب ا

رونــالــدو الى الــتــمــتع بــحـوض
االستـحـمـام السـاخن (جـاكوزي)

على الشرفة.
وامتنعت مايورغا بداية متذرعة
بــأن مـالبــســهــا غــيــر مــنــاســبـة
للـحوض قـبل أن يـعرض عـليـها
رونـــــــالــــــدو تـــــــقـــــــد مـالبس.
ــدعـــيــة أنـه أثــنــاء وأوضـــحت ا
تــواجــدهـا فـي احلـمــام لــتــبـديل
مالبسـها تبـعهـا رونالدو طـالبا
مـــنــهـــا أداء اجلـــنس الــفـــمــوي.
ولدى امتنـاعها قام بـدفعها الى

غرفة النوم واغتصابها.
وأفـاد احملـامــون في الـدعـوى أن
مــايــورغـا تــقــدمت بــشــكـوى في
الليـلة نفـسها أمـام الشرطة دون
ـعتـدي عـلـيـها أن تـكـشف اسم ا
وأنها خضعت لفحوص في أحد
ـديـنـة في أعـقاب مـسـتـشفـيـات ا
حـادثة تـسـببـت لهـا بـ (إصـابات
نــفــسـيــة وجــسـديــة (…) وحــالـة

اكتئاب عميقة).
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{  سيـئول - (أ ف ب) - حـكمت مـحكمـة في سيـؤول اليـوم اجلمـعة على
الرئـيس الكوري اجلنـوبي األسبق لي ميونـغ باك بالسجن 15 عـاماً بتهمة

الفساد في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤول سابق بتهم جنائية.
ــنــطـقــة الــوســطى في ســيـؤول لـي بـتــهم مــنــهــا الـرشى ودانت مــحــكـمــة ا
واالختـالس وأمرته أيضاً بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون ( 11.5مليون
دوالر). وقال الـقاضي في احملاكمة الـتي بثت مباشرة عـلى التلفزيون: "مع
تهم". ولم أخذ كل األمـور بع االعتبـار يتحتم إنـزال عقوبة قاسـية بحق ا
يحـضر لي احملاكـمة بـسبب مـشكلـة صحـية بحـسب ما قـال. ودين الرئيس
األسـبق في أبريل (نيسان) بـ 16تـهمة منها الرشى واالختالس واستغالل
الك بحكم األمر الواقع لشركة "داس" السلطة. وقالت احملكمة إن لي هو ا
لـوكة ألخيه - والتي -وهي شركـة لقطع السـيارات أثارت جدالً قـال إنها 

استخدمها الختالس نحو 24 مليار وون.
ودانت احملـكمة لي بقبول نحو  6مـليارات وون من مجموعة سامسونغ في
مقـابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتـها لي كون هي الذي حكم عليه
بـالـسـجن بــتـهـمـة الـتــهـرب الـضـريــبي. ونـفت سـامــسـونغ ولي ارتـكـاب أي

مخالفة.

ÎU UŽ ±μ bÝU  fOz— s−Ý

ø sÓ* ÆÆœ«d  U¹œU½ qÐu½

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

تلك أبناء الطائفـة االيزيدية  من تقاليد عريقة لـو تعرفون كم 
في حـشمـة الـنـساء وأخالقـهن الـرفيـعـة وتمـسـكهن بـالـعادات
احملـاكيـة للـفضـيلـة وحب االرض وشجـاعة الـرجال ومـروءتهم
اجملـبولة بتراب وادي الرافدين   لشـعر بجزء من الوحشية
الـتي استـباحـتهم وكـانـوا آمنـ مسـا في قـراهم بعـد أحد
عـشر عـامـاً من تغـيـيـر احلكم الـسـياسي وانـتـقاله الى الـعـهد
ـصـيـبة اجلـديـد الذي لم يـحـكـمـهم ولم يـنصـفـهم بـعـد وقوع ا
أسـاة في قرى سـنجـار روى لي أحد عـليـهم  . ح وقـعت ا
الـقادة الـعـسكـري الـعـراقيـ القـدامى  مـستـذكـراً شيـئاً من
أيـام احلـرب مع ايران قـائالً : كـنتُ ال أطمـئن إالّ حـينـمـا أجد
بـ ضــبــاط وجـنــود الـوحــدات الـتي حتـت قـيــادتي عـدداً من
اخـوتي االيزيدي  كانوا مقاتل أشداء صبورين  مخلص

اليـغدرون بالـذي يعـاهدونه عـلى أمر محـب لـلعـلم العراقي .
ـأســاة الـكــبـرى وذبـح الـرجـال في غـفــلـة مـن الـزمن حــدثت ا
واســــتـــبــــيـــحت الــــنـــســــاء وكـــانت وحــــوش داعش  في أوج
دن وبـلدات وقرى  وال أحد يـقف أمامهم   في اسـتباحـتهم 
حـ انّ كل معـلومـات اجهـزة االستـخبـارات اجمـعت على انّ
عـددهم كان قـلـيالً بـالقـيـاس الى قـوة فرق عـسـكريـة مـتكـامـلة
اخـتـاروا لــهـا االنـســحـاب من دون قـتــال لـتـقع الــكـارثـة الـتي
ـدنيـ  وكـانت الطـائـفة االيـزيديـة األكـثر انـسحـاقاً فـاجأت ا
فـيـهـا.. الـيـوم  يـقف الـعـالم مـعـتـرفـاً بـتـضـحـيـات هـذا اجلزء
األصـيل من الشعب الـعراقي من خالل تكر احـدى ضحايا
االرهـاب  نــاديـا مــراد الـتي قــتل داعش سـتــة من أشـقــائـهـا
حتـى تمـكنت بـعـد ثالثة أشـهر من ووالـدتهـا وأخـذوها سـبيـة 
وصل وعـادت الى ماتبقى من الـهروب من أوكار داعش في ا
ة و أهـلـها . قـادت نـاديا مـراد بـروحهـا الـتي ال تـعرف الـهـز
ـسـاعـدة من مـنظـمـات ايـزيـديـة ذات طـابع اهـلي وشـخصي
سبيات حـملة في العالم من اجل ضحايا االيزيدي السيما ا
وجنـحت في ايصال صـوتها الـذي هو صوت عـلى يد داعش 
الـرازح حتت الظلم والـظلمات  من دون أن يـكون ألية جهة
حـكومـية بالـعراق دور في تـلك احلمـلة . بل إنّ كـمّاً كـبيراً من
زبـد الـسـيـاسـيـ الـطـافي حـاول جتـاهل الـتـعلـيـق وادانة تـلك
ة الكبرى ضد االنسـانية  واليوم نسمع من أولئك مَن اجلـر
أساة لم ي الكـبيـر . ا يـتغـنى بفـوز ناديا مـراد بالـتكـر العـا
ــكن أن تــتــكــرر ضــد فــئــات أو طــوائف أخــرى أو تــنــته  و
الـطائـفة ذاتـها  حتت مـسـميـات مخـتلـفة وفي ظـروف تفـرزها
تـطورات ال أحـد يعـلم بهـا في منـطقة تـقف على كـف عفريت 
وال تـزال الــصـواريخ الــبـالــسـتــيـة تــتـقـاذفــهـا الــدول من فـوق
الـعراق من دون أن يتذكر احد انّ هنـاك بشراً تمر من فوقهم
صواريخ قد تخطيء اهدافها وتصيبهم . أقول هذا في سياق
فـرضيـة قـريبـة من الـتداول  لـو أرادت تـلك الدول أن تـمارس
دوراً جـديداً من أجنـداتها الـسرية في حـروب جديدة مـيدانها
ارض الـعراق الـتي تثـبت الوقائع يـوماً بـعد آخـر انّ سيـادتها
نسبية في الواقع ومتكاملة غير منقوصة على ورق الدستور.
ـوصلي الـعربي ولـكن الالفت ان احـدا ال يذكـر ذلك الشـاب ا
ـسلم الـذي خاطـر بـحيـاته من اجل انـقاذ الـشابـة االيزيـدية ا
انـيـا جلوءه وقـصتـه معـروفـة ومتـداولـة حـيث يكـافح لـتـقبـل ا
فـيـهــا ولـكن نـوبل تــبـقى جـائــزة عـوراء  تـنـظــر الى الـنـاجي

نقذ. وتنسى ا
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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

عـنـدمـا نـتـكـلم عن هــيـبـة الـدولـة  وهـو مـوضـوع مـهم جـدا
ـؤسـساتـها ـكتـمـلة  وملحّ آنـيـا نقـصـد استـعـادة الدولـة ا
ودوائرهـا وأخالق مسـؤولـيهـا وكوادرهـا وتطـبـيق قوانـينـها
ــدوّن وفق إرادة الــشــعب وحــقـوقه الـعــادلــة ودســتـورهــا ا
ومصالح األمة العربيـة مستمدا مواده من إرثه احلضاري
عتقدات ستقـبل ومباد وعدالـة ا وضروريات احلاضـر وا
التـي حتقق التقدم والنهوض احلضاري الدينية واإلنسانية
واكب للـعصر في إعـداد الفـرد واجملتمع اعـداداً أخالقيا ا
وعلمـيا وثقافـياً ليـكون مؤهال ألسـتيعـاب العلـوم وطرق بناء

دني الراقي الظامن حلرية الفرد اجملتمع ا
ـصـانـة قـانونـيـا وأخالقـيـاً وفـق ضوابـط صـيـانة اجملـتـمع ا

دني الراقية. ا
ــؤســســاتــهــا الــعــلــمــيــة واالقــتــصــاديـة ــهــابــة  الــدولــة ا
واالجتماعية والثقافية التي حتقق الرقي والتقدم واالزدهار
ــواد وحتــقق اإلنـــتــاج واالكـــتــفـــاء الــذاتـي من الــســـلع وا
االستراتيـجية والكـماليـات وتصدير الـفائض  لتعـتمد على
نـفسـهـا في أهم مـا يـحـتـاجه الـشـعب في حـيـاته ومـا يـعزز
اقتصـاده ويفـيد الـشعـوب العـربية الـشقـيقـة والصـديقة في
مــشـاريـع تـنــمــويــة والــتـكــامل االقــتــصــادي واالجــتــمـاعي

ناعة والثقافي التي تعطي ا
ألستقاللية الشعوب أمام االحـتكار اإلمبريالي ومحاولة مد
تـوســعه وهــيـمــنـته عــلى مــقـدرات الــدول مـســتــغال ضـعف
فـروض علـيهـا من الدول اقتـصادهـا وحاجـتهـا وتخـلـفهـا ا

اإلمبريالية العدوانية االحتكارية.
هــيـبــة الــدولــة في اســتــقاللــهـا الــســيــاسي واالقــتــصـادي
واالجـتمـاعي وعـدم تـبـعـيتـهـا لـلـدول االحـتكـاريـة الـعـدوانـية
ـسـتـغـلـة لـثـروة الـشـعــوب  مـسـتـعـمـلـة ادواتـهـامن خـونـة ا
وعـمالء ولـصـوص يــنـفـذون سـيـاسـة تــخـريب أوطـانـهم من

أجل مصاحلهم الشخصية االنانية كما يجري
اإلن في العـراق من مـسـلـسل تخـريب طـال أمـده ألكـثر من
خـمـسـ عـامـاً عــلى مـراحل مـخـطط لــهـا بـاتـقـان من قـبل

االمبريالي في الدول الغربية .
هـيـبـة الـدولـة في نـزاهـة مـســؤولـيـهـا وكـوادرهـا ومـهـنـيـتـهم
وتفـانيهم فـي بناء مـجتـمع الكـفايـة والعـدل والتـقدم الـعلمي
الذي يبـشر بـحضـارة وازدهار.وذلك في بـناء مـؤسسـاتها
ومعـاملهـا ومزارعـها ومـختـبراتـها في جـميع انـواع اإلنتاج
ومــنــاحـي الــتــقــدم والـــنــهــوض احلــضـــاري من الــزراعــة
واسـتـصالح األراضى والـصـنـاعـة واإلبداع فـي الـتصـنـيع
تاحة االبتكار واالخـتراع واإلبداع في تنـمية كل الثـروات ا
باسـتـغالل مـصـادر الطـاقـة بـكل انـواعـها ومـراعـاة صـحة
هـابة يـكون واطن  ونـضافـة البـيئـة احملـيطـة. في الدولـة ا ا
واطن فـيهـا محـترمـا ومكـتفيـا ماديـا تتـوفر له كـل أسباب ا
الـعـيش الـكـر من سـكـن وتـعـلـيم وصـحـة وأمن ومـجـاالت
الـــعــمـل واإلبــداع والـــتـــقـــدم الـــعــلـــمي
ـعــرفي والـثــقـافي الــراقي لــيـكـون وا
ــنـاعــة قــويـة ضــد أســالـيب مـطــعم 

االفساد.
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انعكـست االتهـامات باالغـتصاب
ــــوجـــهــــة من عــــارضـــة أزيـــاء ا
أمــيـركــيــة سـابــقـة بــحق الــنـجم
البـرتغـالي كـريسـتيـانو رونـالدو
ســلــبــا عــلى نــاديـه يــوفــنــتـوس
اإليطـالي مع تـراجع أسـهمه في
الـبـورصــة اجلـمـعـة غـداة إبـداء
شـــركــات راعــيـــة له قــلـــقــهــا من
تفاعالت القضية التي تعود الى

العام 2009.
بـدأت كـرة الـثــلج تـكـبـر في وجه
أفــضـل العب في الــعـــالم خــمس
مــرات والـذي يــتــوقع أن يــكـون
حــاضــرا مع فــريـقـه الـســبت في
مــــبــــاراة ضـــد أوديــــنــــيـــزي في
الــدوري اإليــطــالي الــذي يـحــمل
ــواسم يـــوفــنــتـــوس لــقــبـه في ا
السبعـة األخيرة بـحسب ما أكد
اجلـمـعـة مــدربه مـاسـيـمـيـلـيـانـو

أليغري.
نفى رونالدو األربـعاء االتهامات
ــــوجــــهــــة إلــــيه مـن كــــاثــــرين ا
مـايـورغا ( 34عـامـا) بـاالعـتـداء
دينة اجلنسي عليها في فندق 
الس فـــيــغــاس األمــيـــركــيــة قــبل
تـــســـعـــة أعـــوام والــتـي أعــادت
ها تسلـيط الضوء عـليهـا بتقـد
ـاضي دعـوى قـضـائـية الـشـهـر ا
بـشـأن مـسـألـة (اشـتـرى) الالعب

صمتها فيها ألعوام.
ويـــجـــد الــبـــرتـــغــالـي الــذي رفع
قــدومه هــذا الــصــيف من أســهم
يـوفـنـتـوس نـفـسه في مـواجـهـة
عالمات اسـتفهـام متـزايدة كانت
راعيته شركة (نايكي)  األميركية
أفضل مـعبر عـنهـا اخلميس في

مقابل بيان داعم من ناديه.
وعكست بورصة ميالنو اجلمعة
غيوم القـلق التي بدأت تلوح في
سمـاء توريـنو اذ خـسرت أسهم
ملوك من عـائلة أنييلي النادي ا
ــئــة من قــيـــمــتــهــا في 5,07 بـــا
الـــتـــداوالت بـــحــلـــول الـــســـاعــة

 11:20محليا ( 09:20ت غ).
ووصل ســعـر ســهم الــنـادي الى
1,254 يـورو بـتــراجع مـلـحـوظ
عن القـيمـة التي سـجلـها في 20
ـــاضي أيـــلــــول/ســـبــــتـــمــــبــــر ا
( 1,8064يـــورو) والـــتي كـــانت
األعــــــلـى لـه مــــــنـــــــذ إدراجـه في
الـبــورصــة عـام 2001. وحـقـقت
أسهم الفـريق مكاسب تـصاعدية
مــــنـــذ انـــضـــمـــام رونـــالـــدو الى
صفـوفه صيف الـعام احلالي من
ريال مدريد اإلسباني في صفقة
وصـلت قـيــمـتـهـا الى نـحـو 100
مــــلـــــيــــون يـــــورو. وفي أواخــــر

{ زوريخ (سـويــسـرا)-(أ ف ب)  –طـوت ســويـسـرا
بادالت صرفـية مع أولى ا رسمياً صـفحة السـرية ا
اآللية لـلمعطـيات التي بـدأت نهاية أيـلول/سبـتمبر
حــــسب مــــا أعــــلـــنـت اجلـــمــــعــــة ادارة الـــضــــرائب
السويـسريـة. وقالت االدارة الفـدرالية لـلضرائب في
ــــبـــادالت األولى شــــمـــلت الـــدول بـــيـــان إن هـــذه ا
األعضاء في االحتاد األوروبي اضافة الى تسع دول
ومــقــاطــعــات أخـــرى بــيــنــهــا جـــزيــرتي جــيــرسي
وغيرنيـسي وكندا والنـروج واليابان. واضافت أنه
 استبعاد قبرص ورومانيا حاليا النهما ال تلبيان
ـعـطـيات ـعـايـير الـدولـيـة في مـجـال خـصوصـيـة ا ا
ـعـلـومــات مع فـرنـسـا وأمــنـهـا. كـمــا تـأخـر تـبــادل ا
كـنهـما حتى اآلن واستـراليـا الن هذين الـبلـدين ال 
تسليم معطياتهما الى االدارة السويسرية (السباب
ـصدر ذاته الـذي لم يقـدم تفـاصيل تقـنيـة) بحـسب ا
اضـافـية. وهـنـاك نـحو سـبـعـة آالف مـؤسسـة مـالـية
بينها بنوك واحتادات وشركات تأم مسجلة لدى
عـطـيات هـذه االدارة السـويـسـرية ومـكـلفـة بـجـمع ا
وتـــســـلــــيـــمـــهـــا لـــهـــا. وارســــلت ادارة الـــضـــرائب
الـسـويـسـريـة مـعـلـومـات عن نـحـو مـلـيـوني حـساب
ــقـابل مـعـلـومـات عن لـلـدول الــشـريـكـة وتـلـقت في ا
اليــ بــحـــسب االدارة الــتي حــســابـــات تــعــد بـــا

عطـيات التي  أوضحت ان االرقـام النهـائية عـن ا
احلصـول علـيـها لـيست مـتوفـرة حتى االن. وتـشمل
علومات خصوصـا االسم واللقب والعنوان ودولة ا
االقامـة والـرقم الضـريـبي إضافـة الى مـعطـيات عن
بلغ الذي في احلساب ـصرحة وا الية ا ؤسسة ا ا
ـعــلــومـات وعــائــدات الـرســامــيل. وســيـتم تــبــادل ا
ـقـبل يــفـتـرض ان يـتم تـبـادل سـنـويــا. وفي الـعـام ا
عايير علومات مع نحو  80 دولة شرط تلبيتها ا ا

عطيات وأمنها. في مجال خصوصية ا
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مـــيــنـــيــســوتـــا الــذي لم يـــشــارك في
الـــدراســـة(مـن خـــصـــائص مـــتالزمـــة
فرطة القولون العصبي احلساسية ا
ـــا يـــعـــني أن لــــوظـــائف األمـــعـــاء 
األعــصــاب الـتـي تـنــقل اإلشــارات من
األمعاء لـلمخ حـساسة بـشكل زائد أو
خ أكــثــر انــتــبــاهــا أو يــأتي رد أن ا
فـعـله بـشـكل انـفـعـالي بـدرجـة كـبـيـرة
عـلى الرسـائل الـطـبيـعـيـة الواردة من

األمعاء أو االثن معا).
ـا أنه لـيسـت هنـاك أدوية وأضاف:(

تخفض حـساسـية األعصـاب فيصف
بعض األطـبـاء أدوية تـعدل الـوظائف
الدماغـية على أمل أن يـساعد ذلك في
خـــفض الـــقــدرة عـــلى اإلحـــســاس أو
االسـتـجابـة االنـفـعـالـيـة لإلشارات أو
الرسـائل الـواردة من األمـعـاء).وأشار
مـعــدو الـدراسـة إلى أنـه (من الـشـائع
ـتالزمــة الـقــولـون ــصـابــ  عالج ا
ـضـادات االكــتـئـاب لـكن الـعــصـبي 
العالج الـنفسي لـيس شائـعا في مثل

هذه احلاالت).


