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راديو آسيا احلرة إنه منذ بداية
الــعــام اجلــديــد أقــام مــســؤولــو
الــــشـــــرطـــــة مـــــحــــاضـــــرات في

قاطعة. ا
وأضاف „مؤخرا قالوا لنا إنهم
يــدركــون أن عـــددا مــتــزايــدا من
واطـنـ قـادرون عـلى التالعب ا
في تــــرددات تـــلــــفـــزيــــونــــاتـــهم
ـشـاهـدة البـرامج الـتـلـفـزيـونـية
وتــابع الـــكــوريـــة اجلـــنــوبـــيــة .
ـصـدر قـالـوا إنه بـغض الـنـظـر ا
ــكن إعــدام عن وضع أي فـــرد 
أولـــئـك الـــذيـن انـــتــــهـــكــــوا ذلك
اخلــــرق. إنـــهم يــــريـــدون غـــرس
اخلـوف ويــشــيــر تــقــريــر راديـو
آســـيـــا إلـى أن ذوبـــان اجلـــلـــيــد

األخــيــر بـ الــكــوريــتــ شـجع
واطن الشمالي بالقرب من ا
احلـــــــدود عـــــــلـى اخملـــــــاطـــــــرة
ـشـاهــدة الـســريـة لــلـعـروض بــا
الــتــلـفــزيــونـيــة احملــظـورة عــنـد
ــصـدر يـقـول: الـفــجـر. ومـضى ا
تــركــز الــســلــطــات عــلى جــنـوب
هـوانغـهـاي ألنـها قـريـبـة نسـبـيا

نطقة منزوعة السالح. من ا
إنــهم يــعـتــقــدون أن األشــخـاص
ـــنــاطق الـــذين يـــعــيـــشــون في ا
احلــــدوديـــة هـم أكـــثــــر عـــرضـــة
ا للـتـحول إلى قـوة مـعارضـة 

يشكل تهديدًا للنظام.“
ولم تستطع تلـغراف التحقق من
عـلومـات بشـكل مسـتقل أو ما ا
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ستصدر شـركة أبل حتديثا في
وقـت الحق هـــذا األســبـــوع من
أجـل إصـالح ثــــــغــــــرة جتــــــعل
مـسـتـخـدمي آيـفـون يـسـمـعـون
ـسـتـخــدمـ الـذين لم صــوت ا

يقبلوا بعد اتصاال بالفيديو.
ــســتــخـدم وتــســمح الــثــغــرة 
هـــاتـف آيـــفـــون الـــذي يـــجــري
اتــصــاال بــاسـتــخــدام تــطــبـيق
فـيس تـا التـصـاالت الـفـيـديو
ــتـلـقي قـبل أن يــسـمع صـوت ا

ة. كا أن يقبل ا
وحـــــسب مـــــوقـع (ذا فـــــيــــرج)
ــــــتـــــخــــــصص فـي أخـــــبـــــار ا
الـتـكـنـولـوجــيـا تـتـيح الـثـغـرة
اخلــطـيـرة فـي بـعض احلـاالت
بث كـل من الـفـيــديـو والـصـوت

تلقي. من هاتف ا

وقال متحدث باسم أبل: „نحن
ـشـكـلـة وتـوصـلـنا عـلى عـلم بـا
إلى تصـليح سـيتم إصداره في
حتديث بـرمجي في وقت الحق
هــــذا األســـبـــوع .“ويــــبـــدو أن
الــثــغـــرة مــرتــبــطـــة بــخــاصــة

اتصاالت الفيديو اجلماعية.
وتـداول مـســتـخـدمــون مـقـاطع
فيديو تثبت وجود هذه الثغرة

. في تطبيق  فيس تا
فــيـمـا يـعـكف عـمالق مـحـركـات
الــبــحث عـلى اإلنــتــرنت غـوغل
عــــــلى تــــــوســــــيـع خــــــدمــــــاته
ستخدمي الشبـكة العنكبوتية
من خـالل اســتـــغـالل تــطـــبـــيق
Google Duo غــــــوغـل ديــــــو
الشـهيـر للـدردشة عبـر الفـيديو
وطـرحـة لـلـمــسـتـخـدمـ خالل

قبلة. األسابيع ا

وسيقوم غوغل بـإصدار نسخة
من تــطــبــيـق ديــو لــلــمــحــادثـة
ـتـصفح لـيـصبح مـتـاحـا على ا
غـــوغـل كـــروم بـــاإلضـــافـــة إلى
ـنـافسـة األخرى ـتصـفـحات ا ا
مــثل مـوزيال فــايـرفـوكس وأبل
سافاري باإلضافة إلى توفيره
عــلى شــكل تــطــبــيق مــنــفــصل
كن احلصول عـليه من متجر

غوغل بالي أو متجر أبل.
ويــعـــني هــذا تــوســـيع خــدمــة
غــــوغل ديــــو لــــلــــوصــــول إلى
مــسـتــخـدمـ أكــثـر. إال أنه من
غـيــر الـواضح حـتى اآلن فـيـمـا
إذا كــــانـت نــــســـــخــــة إصــــدار
الـتطـبيق عـلى الـويب ستـشمل
جـمــيع الـوظـائف الـتي يـتـمـتع
ـنـفـصل. ولكن بـهـا الـتطـبـيق ا
ـرجح أن تــتــضـمـن عـلى مـن ا

األقل مـيزات Duo األسـاسـيـة
مثل:

(knock knock نوك نوك)
والــــقــــدرة عـــلـى تـــرك رســــائل
بـــالــفـــيـــديــو  .„وقـــدم عــمالق
اإلنتـرنت غوغل مـيزات جـديدة
ـرئـيـة إلى تـطـبــيق الـدردشــة ا
الـــشــــهـــيـــر مـن وقت آلخـــر من
ـــات ـــكــــا بــــيــــنـــهــــا إجــــراء ا
اجلـمـاعـيـة بـالفـيـديـو وهـو ما
يدعمه حاليا تطبيق فيس تا
مـن أبل مـن خـالل االتــــــصــــــال
اجلـماعي بـ 32مـسـتـخـدمًا في

وقت واحد.
وسـتــدعم خـاصــيـة مــحـادثـات
الـفيـديو عـلى الـويب من غوغل
ــا يــصل االتــصـال اجلــمــاعي 
إلى ســبــعـــة أشــخــاص في كل

مرة.
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الــرجل يــقــول مــا نــصه من دون زيــادة أو نــقــصـان :لم
يـحـدث من قـبل أن قـام أمـيـر جديـد بـتـجـريـد رعـاياه من
السالح  بل عـلى  عكس ذلك  كـان كلـما وجـدهم عزالً
ألنه بهذا الصـنيع يضمن سالحهم بادر الى تسليـحهم 
ـــنــاوؤون حلــكــمه جــراء ذلك الى لــصــاحله فــيــتــحــول ا
مـواطـنـ أوفـياء  فـيـمـا يـسـتحـيل الـرعـايـا األوفـياء الى
منـاصريـن أشداء . ومـا دمتَ ال تسـتطـيع تسـليح جـميع
نـحك هذا االمـتياز لـبعـضهم  لن جتد رعايـاك  فإنك 
ضــيـراً في الـتــعـامل مع مـا تــبـقى مـنــهم بـكل أمـان اذا
شعروا من االول بهـذا التفضـيل يصيـرون أشد ارتباطاً
بك  بـيـنــمـا يـلـتـمس لك اآلخـرون الـعـذر بـدعـوى انه من
طـبـيـعـة االمـور أن يـتمـتع بـاالمـتـيـاز من هم اكـثـر اعـماالً
وعرضـة للـمخـاطر. وأمّـا اذا قمت بـنزع السـالح منهم 
فـإنك سـتسـيء اليـهم وتـظـهر لـهم نـوعـاً من احلـذر  إمّا
لـضــعف شـجــاعـتـك أو لـعــدم ثـقــتك بـهـم. وكال االمـرين
ـستـحـيل البـقاء ا كـان من ا سـيثـيـر ضدك الـكـراهيـة. و
حض الضرورة الى فرق من دون سالح فإنك ستلجـأ 

رتزقة . (انتهى النص). ا
يـاترى هل كـان هـذا الرجل يـتـحـدث عن احلكم في زمن
احلرس الـقـومي في الـعام  1963أو الشـبـيبـة وانـصار
السالم الشـيوعيـة في العام  1959أو اجليش الشعبي
ــلـيــشـيـات ــاضـيــة أوالـصــحـوات أو ا في الـثــمـانــيـات ا

اجلديدة بعد احتالل العراق? 
هـذا الـرجل هـو نـيـكـولـو مـاكـيـافـيـلي في كـتـابه الـشـهـير

(األمير) الصادر في العام . 1513
هل نـحتـاج بعـد ذلك تعـليـقات وحتـليالت وتـوقعـات حول
نـزع الــسالح او الـســمـاح بــحـيــازة الــسالح والـتــبـاهي

واالستعراض به وتعزيزه بالفتاوي?
ـقولة الـتي يؤمن بهـا كل من حكم الـعراق دائماً تعيش ا
 حـــصـــر الـــسالح بـــيــد الـــدولـــة  تـــعــيـش تــعـــيش  .
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عـاصر وما مرت به من خالل أسـتقرائـنا للتـاريخ احلديث وا
عــدة شــعــوب مـن حــروب وكــوارث وكــيف اســـتــطــاعت هــذه
الـبلدان والشعوب من األستنهـاض مجدداً نستطيع القول ان
ــة نـخــبـة من الــكـوادر هـذا األســتـنــهـاض قــد  بـفــعل وعـز
الـعـلـمـيـة والـفــنـيـة من أبـنـاء تـلك الــشـعـوب وقـد تـمـكـنت هـذه
الـكـوادر من رفع الـركـام واخلـارب عن كـاهل شـعـوبـهـا. وكان
ـعــلى في هـذه الــنـهــضـة وإعـادة لـلـكــادر الـهــنـدسي الــقـدح ا
ـآسي والكوارث اإلعـمار. وفي بالدنا وبـعد ان مررنـا بتلك ا
كـان ينبغي علينا األستفادة من جتارب األخرين والسير على
خـطــاهم حـتى نــخـتــصـر اجلـهــد والـوقت ومـن ثم نـخــتـصـر
الـطريق للنهوض ببلدنا بعـد سلسلة من احلروب العبثية  وما
تالهــا من أعــمـال إرهــابــيــة لـكن مــاحــصل كــان عــكس هـذا
الـتوجه الـوطني ال سـيمـا بعـد عـملـية الـتغـييـر فقـد  تغـييب
ا ـدربـة عن إدارة مـؤسسـات الـدولـة  الـكـفاءات الـعـلـميـة وا
ــؤســســات والــدوائـر أدى بــالــنــتــيــجــة الـى أضــعــاف هــذه ا
وعـجـزهــا في تـقـد أفــضل اخلـدمـات لــلـمـواطــنـيـ ومن ثم
ـهـندس الـعراقي تـباطيء عـمـليـات األعمـار والـبنـاء ولم يكن ا
بـبـعيـد عن هـذا الـتـوصـيف فلم يـعـطي أي دور بـارز او مـؤثر
لـلـكـادر الــهـنـدسي في عــمـلـيـة إعـادة أعــمـار الـعـراق وإعـادة
ـشـاريع الـعمـرانـيـة كذلك لم تـأهيـل البـنى الـتـحتـيـة وإقـامة ا
عـاشية. تـؤخذ حقـوقه بنظـر األعتـبار ومنـها حتسـ ظروفه ا
ـعـوقـات كـانت تـقف حائالً دون ونـعـتقـد ان هـنـاك جـمـلة من ا
حتـقـيـق هـذه الـطــمـوحـات يــقف في مـقـدمــتـهـا غــيـاب الـرؤى
.وفي ـعتمـدة في إدارة شؤون الدولـة عموماً والـستراتـيجيات ا
ظل هـذا الـواقع البـائس عـليـنا الـبـحث عن األسـاليب واآللـيات
ـهــنـدس الــعـراقي في هـذه الـتي تــسـاعـد عــلى  تـفــعـيل دور ا
ــفـصــلــيــة من تــاريخ الــعـراق وهــذا يــتــطــلب عـدة ــرحــلــة ا ا
أجـراءات ينـبغي الـقيـام بـها ويـقف في مقـدمة تـلك األجراءات
ـهـنـدس تـشـريع الـقـوانــيـ الـتي تـتـضـمن حــقـوق وحـمـايـة ا
وتـوفيـر فـرص الـعمل في دوائـر ومـؤسسـات الـدولة ال سـيـما
همة  وكذلك بـعد تفشي البـطالة ب صفـوف هذه الشريحـة ا
الـتــعـاون مع الــقـطــاع اخلـاص ألســتـيــعـاب مــاتـبــقى من هـذه
ــشــاريع الــطـــاقــات والــكــفــاءات والــتــشــجــيـع عــلى أقــامــة ا
ـناسب في الـصغـيرة وأيـضـاً السـير عـلى قاعـدة الـشخص ا
ــؤســســات ــهــنــدس دوره فـي ا ــنـــاسب لــيــأخـــذ ا ـــكــان ا ا
احلـكومية حـسب خبرته وكفـاءته ال حسب انتمـائه الطائفي او
ـنــاســبـة لــعــودة الـكــفـاءات احلـزبي كــذلك تــوفـيــر األجــواء ا
الـهـنـدســيـة من خـارج الـعــراق ومـنـحـهـا الــفـرصـة األكـبـر في
شاركة في التنـمية واألعمار. هذه النقاط يجب ان ـنافسة وا ا
ـعـنـيـ بـأمـر بـنـاء هذا تـوضع أمـام أنـظـار صـناع الـقـرار وا
الـوطن. ولـهذا  عـلى الـنـخب السـيـاسـية الـيـوم ان التـغفل دور
ـهنـدس في عراق الـيـوم الذي هـو بحـاجة مـاسة الى خـبرات ا
ـكن ان يـنهض هـنـدسـ منـهم  فال  ابـنـائه كافـة خـاصـة ا
ـهنـدسـي . ان هـذا الـبلـد مـجـدداً دون  األهتـمـام بـشريـحـة ا
لـفت لالنتبـاه  ومنـذ بدايـة التغـييـر وحتى اآلن  هو الـشيء ا
ان الـبعض من السيـاسي في هذا الـبلد لم يدرك بـعد مفهوم
ـرحلة االنـتقـاليـة  وما يتـطلـبه من حتول وإصالح لألوضاع ا
الـسيـاسية واالقـتصـادية واالجـتمـاعيـة والثـقافـية  ومن إعادة
ـؤسـسـات ودوائر الـدولـة  حتى تـتـماشى مع هـيكـلـة وتغـيـير 
كن ـستـدامة و رحـلة اإلنتـقالـية ومفـهوم الـتنـمية ا طـبيعـة ا
مالحــظــة ذلك جــلــيــاً من خـالل طــرح أي مــشــروع ذات بــعـد
سـتراتيـجي يهدف الى حتـقيق تـنميـة مستـدامة بـحيث يتـبخر
هــذا اجلــهــد الــوطــنـي وسط الــتــجــاذبــات اخملــتــلــفــة واجلـدل
الـسياسي العقيم. ان ما نود التأكـيد عليه هو أننا بحاجة الى
أسـاليب وطرق غيـر تقليـدية في احلصول عـلى تنميـة شاملة 
ـسـتدامـة  والتي تـهدف وهـو ما بـات يعـرف اليـوم بـالتـنمـية ا
ـعاشيـة جلميع الى وضع اخلـطط الكفـيلة بـتحسـ الظروف ا
رحلة الـناس  والقضـاء على الفقـر وكذلك جتنب إخفـاقات ا
ـاط وأسـالـيب الـسـابـقـة  من خالل الــتـشـجـيع عـلى اتـبـاع أ
مـبـتـكـرة . ونـعـتـقـد ان الـعـراق كـبـلـد قـادر عـلى تـلـبـيـة شـروط
تـلكه من سـتـدامة  بـفعل مـا  الـتنـميـة ا
مـقــومــات اقـتــصـاديــة هــائـلــة  وثـروات
مـعدنيـة متعددة  ومـوارد بشريـة كبيرة
ــوارد الـكـوادر ويـقـف في مـقـدمــة تـلك ا

الهندسية.
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ــاركي ـــركــز الــد فــريس من ا
ألبـحـاث جـمعـيـة الـسـرطان في
كــوبـــنـــهـــاغن: (مـــا لـم يـــؤخــذ
األسـبــرين بــجـرعــات صـغــيـرة
مـســتـمـرة لن تــتـحـقق حــمـايـة

تذكر من سرطان القولون).
ويـــطـــلق عــــلى األســـبـــرين من
اجلـــرعـــات الــــصـــغــــيـــرة اسم
األســـبـــــــــريـن الـــصـــغـــيــر ألن
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ــــاركـــيـــة أظـــهــــرت دراســـة د
جديـدة أن احلرص عـلى تناول
قــرص أســبــرين مـن اجلــرعـات
الــــصـــغـــيـــرة أو قـــرصـــ في
الــــيـــــوم عــــلـى مــــدى خـــــمس
سنوات قـلص مخاطـر اإلصابة
بــســرطــان الـقــولــون. وتــشــيـر
ـاركـيـة اجلـديدة الـدراسـة الـد
إلى أن أخـذ جرعـة صغـيرة من
األسبرين بشكل دائم على مدى
خمس سنوات على األقل قلص
فـــيــمــا يــبـــدو خــطــر اإلصــابــة
بـسـرطـان الـقولـون بـنـسـبة 27

ئة.  في ا
وكــتب الــبـــاحــثــون في دوريــة
(حـولـيـات الـطب الـباطـني) أنه
على العكس من ذلك فإن تناول
األسبرين بشكل غير مستمر لم
يـــغــيــر من مـــخــاطــر اإلصــابــة

بسرطان القولون. 
ونـقــلت وكــالـة (رويــتــرز) عـلى
مــوقـعـهـا عن الـدكـتـور سـورين

جــرعــته تـتــراوح بـ 75 و81
ــرضى مـــلــيــغــرامــاً ويـــعــطى 
الــــقــــلـب والــــشـــــرايــــ وذلك
لـــتـــمــيـــــــــيـــزه عن األســـبــرين
ستخدم لعالج الكبير العادي ا
اآلالم واحلــــمـى الــــذي تــــكـــون
جـــــــــــــرعــــــــــــتـه 300 إلى 325
مــلـــيـــغــــــرامـــاً في مـــخـــتــلف

البلدان.
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سافـرت الفـنانة الـعراقـية مر
حـســ إلى مـصـر مـؤخـرا في
زيــارة خــاصـــة الى  أهــرامــات

اجليزة.
والـتــقـطـت حـســ في جـلــسـة
تــــصـــويـــر وسـط األهـــرامـــات
ــصـور كــر مـاهـر بـعــدسـة ا
وتـــألـــقت بـــالـــزي الـــفــرعـــوني
ـــمـــيـــز من تـــنـــســـيق إسالم ا
مـتولي. مـر أكـملت إطـاللتـها
ــــكـــــيــــاج فــــرعـــــوني قــــوي

ـــاكــيـــيــر أحـــمــد بـــلــمـــســات ا
عــبــدالـــرازق مع قــصــة شــعــر
الـراسـتا الـتي مـنحـتـها الـلوك
الـــفــرعــوني بــأنـــامل رافــيــلــو

توما.
الــفــنــانـــة الــعــراقـــيــة شــاركت
جـموعة صور من جمهـورها 
اجلـــلـــســـة عــــلى حـــســـابـــهـــا
اخلـــــــــــاص عــــــــــــلـى مـــــــــــوقـع
(انـستـجـرام) معـبـرة عن حبـها
ـصـر بـقـولـهـا: (هـنـا الـشـديـد 
مــــصــــر أم الــــدنــــيــــا مــــصـــر-

القاهرة).

مر كشـفت أيضا عن أمنـيتها
فـي جتــســـيــد إحـــدى مــلـــكــات
لكة كـليوبترا الفراعنـة مثل ا
ـلكـة نفـرتيـتي حيث كـتبت: وا
(شــنــو كــان حــلم حــيــاتي اني
ألعب دور كليوبـاترا -نڤرتيتي

-مصر).
وكـــــانـت مـــــر حـــــســـــ قــــد
خــضــعـت لــعــمــلــيــة جــراحــيـة
مــؤخـرا وشــاركت جـمــهـورهـا
ـقطع فـيديـو لهـا ظهـرت فيه

ستشفى. راقدة على سرير ا
وتـــســـاءل عـــدد  من جـــمـــهــور

الـفـنـانـة الـعـراقـيـة إن كـانت قد
خـضعت لـعمـليـة جتمـيل وهو
مــــا دفع مــــر لــــلـــخــــروج عن
صمـتها لـتنفي إجـرائها عـملية
جتميل في وجهها أو جسمها
مـؤكدة أنـهـا ازالت حـصوة من

رارة. ا
بــــــدورهــــــا مــــــر طــــــمــــــأنت
جـــمـــهــورهـــا عـــلى حـــالـــتـــهــا
الــــصـــحـــيــــة حـــيث أكـــدت أن
العـمليـة تمت بنـجاح وحالـتها
الـــصـــحـــيـــة جـــيــدة ووجـــهت

الشكر لكل من سأل عنها.
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و تـقـسـيم الـفئـران إلى ثالث
مجموعات وأطـعموا كالً منها
نظـامـاً غـذائـيـاً مـخـتـلـفـاً. وقال
الـدكـتور كـارلـسـتورم: »عنـدما
قـمنـا بإعـطـاء الفـئران مـكمالت
غـذائـيـة حتتـوي عـلى الـنـترات
مع احلـمــيـة الـغــربـيـة الــغـنـيـة
بــالـدهـون والـسـكـر وجـدنـا أن
نـسـبــة الـدهـون في الــكـبـد أقل
بــكــثــيـــر من الــتي لم تــتــنــاول

النترات.«
كــمـا أن الـفـئـران الـتي تـنـاولت
الـنـتـرات كـان لديـهـا انـخـفاض
في ضــغط الـــدم وحــســاســيــة
أفضل لإلنسـول من تلك التي

لم تتناول النترات.
وكــمــا يــعــرف فــإن اســتــهالك
الفاكهة واخلضراوات له تأثير
إيــجـابـي عـلـى وظـيــفــة الــقـلب

واألوعية الدموية.
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يــنـصح الـبـاحـثـون بـاسـتـهالك
ــــــزيــــــد مـن اخلــــــضــــــراوات ا
الورقـية حلـماية صـحة الـكبد
إذ يُــعـــدّ داء الــكـــبــد أو مــرض
الـكـبـد الـدهـني غـيـر الـكـحـولي
( (NAFLDحالـة تتراكم فـيها
الـدهون في الـكـبد ويـعـيش ما
ــــــــئــــــــة من ب  30و 40فـي ا
تـحدة الـبالـغ في الـواليـات ا

رض. مع هذا ا
وبــــــــــحـــــــــسـب مــــــــــجـــــــــلـــــــــة
(medicalnewstoday) فــــــإن
هـــذه احلـــالــــة هي واحـــدة من
رض أكـثـر األسبـاب الـشائـعـة 
ـــزمن في الـــبـــلـــدان الـــكـــبـــد ا
الـــغــربـــيــة ويـــعــزو اخلـــبــراء
الـسـبـب إلى عـدد من الـعـوامل
مــنـهــا الــبـدانــة وزيــادة الـوزن

واخملاطر األيضية.
ومع ذلك هـناك أبـحاث جـديدة
تــمــهّــد الــطــرق لـعـالج جــديـد
حــيـث قــام عــلــمــاء من مــعــهــد
كاروليـنسكـا في السويـد بنشر
دراســة أشــاروا فــيــهــا إلى أن
النـترات غـير الـعضـوية –وهي
مـــركـــبـــات مــــوجـــودة بـــشـــكل
طــــبــــيــــعي في اخلــــضــــراوات
ــكن أن تــقــلل من الــورقــيـة –

تراكم الدهون في الكبد.
وقـــــام الـــــدكـــــتـــــور مـــــاتـــــيس
كـارلــســتـورم وهــو أحـد كــبـار
ـؤلـف لـلـدراسة الـبـاحثـ وا
مع زمالئه بدراسة آثـار إضافة
النـترات الغذائـية علـى احلمية
الـغــربــيــة الــغــنــيــة بــالــدهـون

والسكريات في الفئران

وأشار الدكتور كارلستورم إلى
أنه ال يــزال اجملـتـمـع الـطـبي ال
ـركـبـات يــعـرف بـالـضــبط أي ا
جتعل اخلضار الورقية صحية
لـــلـــغـــايـــة; »ألنه لـم يـــركــز أي
شخص بعد على النترات التي

فتاح.« نعتقد أنها هي ا
زيد ويؤكد الباحـثون أهمية ا
مـن الــــدراســـات الــــضــــروريـــة
ـــركـــبــات لـــتـــوضـــيح أي من ا
مـسـؤولـة عن هـذه اخلـصائص
الـــصـــحـــيـــة والـــتــأكـــد من أن
ــفـتــاح لــلـكــبـد الــنـتــرات هي ا
والـصـحــة األيـضـيــة ويـنـصح
الـبـاحـثـون الــنـاس بـاسـتـهالك
ــــــزيــــــد مـن اخلــــــضــــــراوات ا
الــورقـيــة. وتــشــمل (الــكـرفس
الـسبـانخ اخلس واجلـرجـير)
عـــلى تــــركـــيـــزات عــــالـــيـــة من

النترات غير العضوية.
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أعــادت الـــســـلـــطـــات الـــكـــوريــة
الشمالية تذكير مواطنيها بأنهم
قـــــد يـــــواجـــــهـــــون اإلعـــــدام إذا
شـــاهـــدوا بــرامج الـــتـــلــفـــزيــون

الكوري اجلنوبي.
ا نـقلته صحيـفة تلغراف ووفقا 
الــبــريــطــانــيــة عن راديــو آســيـا
احلـرة فـقـد أقـام مـسـؤولـون من
الـنظـام مـحـاضرات في مـقـاطـعة
جنوب هوانغهاي (غربي البالد)
بــالــقــرب من احلــدود مع كــوريـا
طالبة الـسكان هناك اجلنوبيـة 
بـاالمـتـنــاع عن مـشـاهـدة قـنـوات

كوريا اجلنوبية.
وقال مصدر للـخدمة الكورية في

إذا كــان الـتــهــديـد بــاإلعــدام هـو
أســـلـــوب تـــخــويـف يــهـــدف إلى
. ومع ـواطـنـ الـسـيـطـرة عـلى ا
علومات فإنها ذلك إذا تأكدت ا
تـــشـــيــر إلى قـــلق مـــتــزايـــد بــ
السـلطات الـكورية الـشمـالية من
علومات اخلارجية قد تدفع أن ا
ـواطـنـ إلى الـضـغط من أجل ا

التغيير.
ورسـمـيـا ال يـسـمح لـلـمـواطـن
في كـوريـا الـشـمـالـيـة بـالـوصول
إلى شــبــكـة „اإلنـتــرانت .“كــمـا
يجب إبالغ السلطات احمللية في
حـــالـــة رغـب أحـــدهم في إجـــراء
ـــــات أو إرســـــال بـــــريــــد مـــــكــــا

إلكتروني ألجانب.


