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حال تـلقت أيـضا عـدد كبـير من
الــــتـــهـــاني من قــــبل زمالئـــهـــا
بــالــوسط الــفــني ومــنــهم درة
أحـــمــد رزق عـــبـــيــر صـــبــري
وشـقـيقـتـها رشـا شـيحـة. يُـذكر
أن آخـر أعـمـال حال شـيـحة في
السينما كان مع الفنان الراحل
عــامـــر مــنـــيب من خالل فـــيــلم
(كـــامل األوصـــاف) والـــذي مــر
عـلـيه 14 عـامًـا ودخـلت بـعـده
حـال فـي مــــــرحـــــــلـــــــة ارتــــــداء

احلجاب. 
ـوسم حال شــيـحـة قــدمت في ا
الـرمــضـانـي الـفــائت مـســلـسل
(زلـــزال) مـع الــفـــنـــان مـــحـــمــد
سـلسل من بـطولة رمضـان وا
مـحـمــد رمـضـان وحال شــيـحـة
ونــسـرين أمـ وهـنـادي مـهـنـا
ــصــري ومن تــألـيف ومـاجــد ا
عــبـد الــرحــيم كــمــال وإخـراج
إبــراهـيم فـخــر وإنـتـاج شـركـة

سينرجيلمالكها تامر مرسي.
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(بـــأنـــهـــا بـــ "أكـــثـــر أحـــداث
الــطــبــيــعـة إثــارة لــلــســعـادة)
مؤكدا وفـقا للـبي بي سي(أنها
عـاشت حيـاة سعـيـدة وصحـية
ــــشــــكالت الــــصــــحــــيـــة رغم ا
الــكــثــيــرة الــتي كــانت تــعــاني

منها.
ـشـهورة وأطـلق مـالـك الـقـطـة ا
مـــدونــــة خـــاصـــة بــــهـــا عـــبـــر
اإلنــتــرنت بــاسم "تــمــبــلــر" في
2011 حـقـقت انـتـشـارا واسـعا
بــعـــد أن احــتــلـت صــور هــرته
ـنـاقشـات الـرئـيـسـية صـفـحـة ا
عــــــلى مــــــوقع "ريــــــديت".وأدت
زيـادة االهـتمـام بـلـيل بوب إلى
ظـــهــور عـــدة مـــقـــاالت عـــنـــهــا
ودعـوات إلى ظهـورهـا في عدد
من بـــــرامـج الـــــتـــــلـــــفـــــزيــــون
األمــريــكـــيــة.كــمـــا كــان لــبــوب
صـــفـــقـــات رعـــايـــة وخـــطــوط
مـنـتـجـات جتـاريـة إضـافة إلى

إنـــديـــانـــا  –وكـــاالت - نـــفـــقت
الـقـطــة لـيل بـوب إحــدى أكـثـر
الــقـطط شـهــرة عـلى اإلنـتـرنت
في الـثـامـنـة من عـمـرهـا.وأعلن
مايك بريدافيسكي مالك القطة
ليل بوب نفوق القطة للمالي
ـــتـــابـــعــــ عـــلى مـــواقع مـن ا

التواصل االجتماعي.
واشـتـهـرت لـيـل بـوب بـشـكـلـها
الـغــريب الـذي يـتــسم بـعــيـنـ

مــنــتــفــخــتــ ولــســان مــتــدل.
وكانت هذه القطة الضالة التي
أُنــــــقـــــذت تــــــعـــــانـي من عـــــدة
تــشـــوهـــات خــلـــقــيـــة أبــرزهــا

التقزم.
وقــال بـــريــدافـــيــســـكي (إنـــهــا
ساعـدت حتى وقت نـفوقـها في
جـمع تبـرعـات لصـالح األعـمال
اخلــيـريــة لـلــحـيــوانـات بــلـغت
قــــــــيــــــــمــــــــتــــــــهــــــــا  700ألف
دوالر).وأضــاف(شـــكـــلت بــوب

عــرضـهــا اخلــاص عــلى مــوقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي عــبــر
يـــوتــــيـــوب وســـلــــســـلـــة أفالم
وثـائـقـيـة خاصـة بـهـا.واسـتغل
مالك هـذه القطـة الفـريدة ذيوع
صيتها في جمع أموال لصالح
األعـمال اخلـيريـة لإلنفـاق على
أنـــشــطــة تــتــضـــمن مــســاعــدة
غــــــيـــــرهـــــا مـن الـــــهـــــررة ذات
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة عــبــر
ـكـافـحة اجلـمـعـيـة األمـريـكـيـة 
الـقسـوة ضد احلـيوانـات.وقبل
مـوتهـا كـانت ليل بـوب تـعاني
من عــدوى في الــعــظــام وكــان
مـالـكــهـا يـنـشـر كـل تـطـوراتـهـا
عـلى حــسـاب هـرته عـلى مـوقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي عــبــر
إنـســتـغــرام الـذي يـتــابـعه 2.4
مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم.وأعـــلن
بـريـدافـسـكي وفـاة قـطـته أثـناء

اضي. نومها صباح األحد ا
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ـتــحـدة أمــام مــجـلـس األمن فـيه ـثــلــة اال ا تـقــريــر 
ـة جتـعل مـنهـا وثـيـقـة ادانـة حلـقـبة تـفـاصـيل مـهـمـة  مـؤ
ر بها الـعراق منذ سنوات طـويلة  لعل أبرزها سوداء 
كالمــهـا عـن الـفــســاد الــذي ال تـوجــد نــتـائـج مـلــمــوسـة
كـاتب االقـتصـاديـة التي ـكافـحـته في العـراق وكـذلك ا
ـواطـنـ بـأعـبــاء مـالـيـة تـذهب الى جـيـوب ذوي أثــقـلت ا

النفوذ في مليشيات تعمل حتت راية الحزاب.
ـيـة الى انّ الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من ـسـؤولـة اال ولـفـتت ا
احملــتـجــ ســلــمــيـون بــوضــوح وانه تــقع عــلى الــدولـة

مسؤولية حماية شعبها.
وذكـرت انّ جـمـيـع أنـواع الـعـنف ال تـطـاق. وحتـدثت عن
ثقة عامة متآكلـة باحلكومة ازاء قضية االصالح .صورة
ـائـة حـقـيـقة عـامـة  الـتـقـريـر وصفَ بـنـسـبـة تـسـعـ بـا
ـنــكـوبـة  ولم يـكن يــحـتـاج اكـثـر من اخلــلل في الـبالد ا
تـســمـيــة الـلــصــوص والـقــتـلــة  وهم مـعــروفـون جلــمـيع

الشعب العراقي فرداً فرداً .
ـتـحـضـر الـذي احتـفل  نـريـد أن نـسـمع تـعـلـيق الـعـالم ا
بـصنـاعة نظـام سيـاسي جديد وابتـهج  ذات يوم مضى 
لـلـعـراق  كـان الـعـراقـيـون انـفــسـهم يـتـطـلـعـون الى تـلك
ـنـقذة  الـصنـاعـة في االيـام االولى بوصـفـها الـوصـفة ا
قـبل أن تـظـهـر الـنـتـائج في  عـمـلـيـات تـشـبه االنـتقـام مع
سـبق االصـرار من قــبل الـطـاقم الـسـيـاسي لـكل عـراقي
يـبــحث عن مـسـتـقـبل نـظـيـف وآمن ألطـفـاله  ومـسـتـقـبل
لتنـمية الـبالد التي تعـبت في عقـود احلروب واحلصار 
ــصــانع وكــان االمل مــعــــــــقــوداً عـلـى إعــادة اعــمـار ا
تـروكة  فـوجـدنا الـعكس ـتوقـفة واسـتـزراع احلقـول ا ا
يـحــدث وبـروح من الـتـشـفي عــبـر مص دمـاء الـنـاس من
خالل  نـــهب مـــشـــــاريـــعـــهم الـــصــحـــيـــة والـــتــنـــمـــويــة
ـعنى الـوزير أو احملافظ رادف  واالقتـصادية  فـصار ا
ــرادف ـــعـــنى ا ــرتـــشي والـــفـــاســد  وا هـــو الــلـص وا
ـتـســـــــتـر بـالـشـرعـيـة لـعـقـد الـصـفـقات ـاني هـو ا لـلبـر

الدنيئة .
ــتـحـدة أمـام الـعـالم  لن ـثـلـة اال ا مـهــمـا  حتـدثت 
تــصل الـصـورة واضــحـة لـســبب بـسـيط هــو انّ الـعـالم
ـستحيل علـيه أن يصدق انّ هناك دولة تحضر من ا ا

على سطح الكوكب فيها مثل هذا الفساد.
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في بالد يـعـتـدي فـيهـا الـصـيف عـلى الـربيع لـيـأخـذ أيـار منه
وعـلى اخلريف ليأخذ أيـلول منه في بالد تنـقصها اخلدمات
والـكـهـربـاء تـكـون الـتـشـارين فـيـهـا (تـشـرين األول وتـشـرين
الــثـاني) أفــضل صــديق لــلـفــقــراء فال تـدفــئــة وال تـبــريـد وال

خصام مع السيد وزير الكهرباء.
وفي الـطبيـعة تساعـد رياح التشـارين األشجار لـتتخلص من
الـثمار واألوراق اليابسة وال ينـفع معها تشبث الورق اليابس
بـالشجرة مهـما تظاهر بالـرقص فرحاً لقدومـها حيث تسقطه

بالنهاية ليترك اجملال للبراعم واألوراق اجلديدة.
لـقـد إلتـصـقت الطـبـقة الـسـياسـية بـجـذع العـراق تـسحب من
نـسغه الـصاعد والـنازل وجتاهـلت ما يـجري حولـها للـشباب
من قـهر وإحبـاط يتقلـبون في حرارة فـرن العراق الكـبير أيام
ولـيالي الـصيف الـطويلـة بيـنمـا يقـضي الشبـاب أبنـاء الطـبقة
الـسيـاسـية الـعراقـية وأبـناء الـدول الـعربـية الـنفـطيـة اجملاورة
صـيـفـهم يتـقـلـبون في أبـرد وأتـرف أصـقاع األرض يـطـبـقون
ـرحـوم عبـد احلـلـيم حـافظ عش أيـامك عش لـيـاليك وصـيـة ا

خلى شبابك يفرح بيك…
وهـكـذا مـرت رياح تـشـارين عـدة علـى العـراق حـتى تـشارين
هـذا العـام. إذ حتركـت جمـوع الشـباب الـعراقي في بـدايتـها
كـالـسيل الـهـادر ولم يـكن أحد من الـطـبقـة الـسيـاسـية أو من
ياه خـارجهـا يتوقع ذلـك فأطلـقت السـلطـة العنـان خلراطـيم ا
ـسـيـلـة لـلـدمـوع لـتـطـبق عـلى الـشـبـاب في سـاحة والـقـنـابل ا

التحرير ويسقط أول شهيدين.
لم يــتــراجع الـشــبــاب أو يـفت في عــضــده ولم يـتــعظ من في
الـسـلـطـة ويـتــنـحى   ويـفـسح اجملـال لـريـاح الـتـشـارين حـيث
ـميـتة فـتهاوى اسـتقـدمت السـلطـة القـناص وقـاذف القـنابل ا
الـشـباب وقـد أختـرق رصاص الـقـناص رؤوسـهم وصدورهم
واسـتـوطنت الـقـنابل جـمـاجـمهم لـتـبعث مـنـها غـازهـا اخلانق

لآلخرين.
لم يــتـوقـعـوا أن يــصـول الـشــبـاب عـلــيـهم كـاشــفي الـصـدور
واألعالم الـعـراقـيـة تـرفـرف في أيـاديـهم كـمـا لـم يـتـوقـعوا أن
نـاديل الـورقـيـة ب ـرأة الـعراقـيـة الـفـقيـرة بـائـعـة ا تـركض ا
اجلـمـوع تـوزع مــنـاديـلـهـا عـلى الـشـبــاب مـجـانـا لـيـمـسـحـوا
الـدموع واجلروح. لم يتوقع أحد منـهم أن تقوم امرأة عراقية
فـقيرة أخرى بتوزيع لفات الصمون بالرشّاد والكرفس (خبز
الـعـباس) عـلى الـشبـاب لـتعـيـنـهم على الـصـمود كـمـا لم يأت
بـبـال أحــد أن يـتـرك سـواق الـتـكـتـك رزق يـومـهم لـيـخـوضـوا
غـمار معركة أحادية اجلانب ويـنقلوا الشهداء واجلرحى الى

شافي ويسقطوا شهداء أنفسهم في بعض احلاالت. ا
كـانت اخلـمـسة أيـام األولى كـافـيـة ألن يسـتـقـيل بسـبـبـها كل
حـكـام األرض لـو حـدث مـا جرى فـيـهـا عـنـدهم ولـكن الـشيخ
ـنظر الـسيـد رئيس الـوزراء أبى واستـكبر الـهاد الـكاتب وا
ـزيـد من قـلـيلي احلـظ والبـخت لـيـصوروا له وأحـاط نـفـسه با
أنه يـحـارب انـقالب عـلى رهـطـه وسـلـطـته الـبـائـسـة.  وأخـيرا
أدرك الـشيخ الـهاد ما قـاله أبا فـرات: سينـهض من صميم
ا اليأس جيل  –مـريد البأس جبار عنـيد. يقايض ما يكون 
ـا يُــريــد واسـتــقــال ورهـطه من يُــرجّى  –ويُــعـطـف مـا يُــراد 

متحدثي ومستشاري السوء.
ـرجعية : شـباب العراق وا  لـقد من الله عـلى العراق بنـعمت
الـدينـية الـعلـيا في الـعراق الـتي تؤمن بـوالية الشـعب واحلكم
ــــدني وال تــــؤمن بــــواليــــة رجل الــــدين ا
وتــســلــطـه في الــرقــاب وهي صــاحــبــة
الــرأي الـســديـد يــوم تـدلـهـم اخلـطـوب.
ويــبـقى أن أقــول احلـذر واجب وعــيـني

باردة عليك يا عراق.

ÍdOL(« rþU  ÍœUN « b³Ž

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

{ باريس -  وكاالت - صدمت
جداريـة تظـهر ثالث جـثث على
ارة في وسط خـلـفيـة حـمـراء ا
بــاريـس بــعــد أن كـــشف فــنــان
ني النقـاب عن تلك اجلدارية
مــؤخــرا لــلــتــنـديــد بــصــفــقـات
األســـلـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلى

التحالف في بالده.
بدأ مـراد سـبيع في رسم لـوحة
ـوتى األخـيـرة) الـتي (رقـصــة ا
يــبــلغ ارتــفـاعــهــا ثالثــة أمــتـار
عـــنــدمـــا انــدلع الـــصـــــراع في
بالده فـي عـــام 2014 لــــزيـــادة
الـــوعي حــول االعـــتــــــــــقــاالت
الــتـــــعـســفــيـة قــبل أن يــنــتـقل
بـــــفـــــرشـــــاتـه إلى األنـــــقـــــاض
واحلــطــام في مــواقع الــقـصف

بالعاصمة صنعاء.
وقـال ســبـيع (هـذه (اجلـداريـة)
مسـتوحاة من قـصص حقيـقية
ألشــخــاص القــوا حـــتــفــهم في
احلــرب وأنـــا أحـــاول أن أنــقل
(الــشــعــور) بــطـــريــقــة تــأثــيــر

احلرب على الناس). 
وكـان ســبــــيع فــر إلى فـرنــسـا
قــــــبل 18 شــهـرا وهــو عـضـو
فـي صـنـدوق حـمـايـة الـفـنـانـ
الذ الــــذي يـــوفـــر اإلغــــاثـــة وا
اآلمـن لـــلـــفـــنـــانـــ في مـــواقع

اخلطر.
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ـشـروب احملـبب لـلـماليـ تـثـار ا
حـوله االسـئـلـة دائـمـاً  وتـنـتـشـر
عـلـومات فـاهـيم وا الكـثـير مـن ا
بـ الـنـاس حـول الـشـاي والـتي
في كـــثـــيـــر من األحـــيـــان تـــكــون

خاطئة وغير دقيقة.
يــــعــــتـــبــــر الــــشــــاي من أشــــهـــر
شروبات التي يستهلكها البشر ا
حول العالم بـسبب طعـمه اللذيذ
وفـوائــده الـكــثـيــرة ولـكن هــنـاك
ـــعـــلــومـــات اخلـــاطـــئــة بـــعض ا
حــــوله…. ال حتــــتـــوي كـل أنـــواع
الــشــاي عــلى الــكــافــيــ الــشـاي
يحـتـوي فـعال علـى الكـافـي ألن
شــــجـــيــــرة الــــشـــاي واســــمــــهـــا
العلـميـكامـيليـا سيـنيـنسيس أي
الـكـامـيـلـيـا الـصـيـنـيـة وأنـواعـهـا
الـفــرعــيــة األخـرى حتــتــوي عـلى
مــادة الـكــافــيــ بــاإلضــافـة إلى
ــكــونــات األخــرى. الــعــديــد من ا
لـــذلك فــــإن أي نـــوع من الـــشـــاي
يأتي مبـاشرة من هذه الـشجيرة
كــــالـــشــــاي األخــــضــــر واألســـود
واألبـيض واألصـفــر أو الـصـيـني
األسود يحـتوي أيضـا على مادة
الــكــافــيــ وتــصـل نــســبــته في
الشاي األسود إلى نحو  .%4أ
ما بالنسبة ألنواع شاي األعشاب
والـــفــواكـه فــإنـــهـــا خـــالــيـــة من
الكافيـ كما نـقل موقع دوتشيه
ـعـلـومـات اخلـاطـئـة فـيـلـة. ومن ا
أيـضـا أن الـشــاي األسـود يـنـشط
اء الـساخن خلمس إذا تشرب بـا
دقائـق وأنه يسـكن إذ تـرك لـفـترة
ـاء الــسـاخن. الـشـاي أطـول في ا
اء شـهور يشـرب با اإلجنليـزي ا
لـفـتـرة وجيـزة فـقط عـلـى العـكس
تــمـــامــا فــإن حتــضـــيــر الــشــاي

اإلجنــلـيــزي يــعــتــمـد عــلى وضع
الـشـاي األسـود وفي الـغـالب من
صنف سيالن آسام أو  دارجيلنغ
 في مــاء يـغــلي وتــركه يـتــشـرب
فتـرة طـويـلـة. وألن أوراق الـشاي
تــبــقى داخل اإلبــريق حــتـى آخـر
رشـفــة فـإن لــونه يــصـبح داكــنـاً
وطـعــمه مـرا لــلـغــايـة. ولــلـتــمـتع
بــطــعم الــشــاي حــتى الــنــهــايــة
ــــــاء الـــــســــــاخن يــــــضـــــاف لـه ا

باستمرار.
s  t½_ ¡wÝ ”UO _« ÍUý rFÞ

W¾¹œ— WOŽu½

هــــنـــاك شــــائـــعــــة بـــأن الــــشـــاي
ــوجــودة في األكـــيــاس هــو من ا
الــنـوعــيــات الـرديــئــة. هــذا لـيس
صـحـيــحـاً في الـعـمــوم فـالـشـاي
ـوجـود في األكـيـاس الـصـغـيرة ا
مــطــحــون لـــدرجــة كــبــيــرة وفي
الـغـالب هـو من نــوعـيـات تـتـمـتع
بـجـودة كـبيـرة. لـكن طـحن أوراق
كن أن يتسبب الشاي وسحقها 
بـتبـخـر الـزيوت الـعـطـرية فـيـفـقد
الشاي شـيئا مـن نكهـته. لكن هذا
ال يـــعـــني أن كل أنـــواع أكـــيـــاس
الـشـاي مـصنـوعـة من أوراق ذات

جودة عالية.
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صـــــحــــيـح أن أوراق الـــــشــــاي ال
تـــتـــعـــفن حـــقــا لـــكـن ال يُــنـــصح
بـتـخــزين الـشـاي ألكــثـر من سـتـة
أشهـر إذ يـفـقـد بعـد هـذه الـفـترة
جـزءا كـبـيـراً من نـكـهتـه وتـتحـلل
ـــضــادة بـــعض أهم مـــكــونـــاته ا
لألكــســـدة. احلــلــيـب في الــشــاي
يقـلل من تأثـيـره الصـحي اعتـقاد
خاطئ تمامـا فلم تثـبت التجارب
أن وضع احلليب في الشاي يفقد

األخير تأثيراته الصحية. 
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فــــارقـــــا كــــبــــيــــرا في رعــــايــــة
احلـيـوانات وحـيـاة الكـثـير من

الناس حول العالم).
واكـتـسـبت لـيل بوب سـمـعـتـها
الـــواســــعـــة االنــــتـــشــــار عـــلى
اإلنتـرنت بسبب شـكلهـا الفريد
وتـقـزمـهـا الـذي كـان سـبـبـا في
احــتــفـــاظــهــا بــحـــجم الــقــطــة

الصغيرة طوال حياتها.
ــشــهــورة كــمــا كــان لــلــقــطــة ا
مخلب زائد في كل قدم وذقن ال
ينمو بالـشكل الصحيح عالوة
ـا عـلى أنــهـا بــدون أسـنــان 
تسبب في تـدلي لسـانها خارج

فمها طوال الوقت.
وتـبنى بـريدافـيـسكي لـيل بوب
(كــــقــــزم) بــــعــــد عــــثــــور أحــــد
أصـــدقــائه عـــلــيــهـــا في مــكــان
مــخـصص لـلــمـعـدات في واليـة
إنــديـانــا.وفي أحــد الــلــقـاءات
وصف بـــريــدافــيــســـكي قــطــته
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ـصرية حال  تعـاقدت الـفنـانة ا
شـــيــحـــة بــشـــكل رســـمي عــلى
بـــطـــولـــة فـــيـــلم (مش انـــا) مع
ـصـري تـامـر حـسني. الـفـنـان ا
حال شـــاركت جـــمـــهــورهـــا في
صــورة لــهـا مـع الـفــنــان تــامـر
حـــســــنـي عـــبــــر حــــســــابــــهـــا
الــــــشـــــخــــــصي عــــــلى مــــــوقع
(أنـسـتـجـرام) وكــتـبت مـعـلـقـة:
(ســعــيــدة بــوجــودي في فــيــلم
مش انـا وبـشـارك الـبـطـولة مع
الفـنان اجلـميل تـامر حـسني و
اول انــتــاج حـســام حــسـني و
اخـــراج ســـارة وفــــيق اتـــمـــني

يعجبكم). 
الـفنـان تـامـر حسـني عـلق على
الــصـــورة وكــتب: (انـــتي الــلي
جـمـيـله يـا حال و انـا و حـسـام
مـتـشـرفـ بـوجـودك و ان شـاء
الله ربنا هيكرمنا في الفيلم دا

انا متفائل). 

{  نـــيـــويـــورك- الـــزمـــان  جــدد
خــبــراء الــتــقــنــيــة حتــذيــراتــهم
ـســتـخـدمي (واتــسـآب) حـتى ال
يــقــعــوا في اخلــدعــة الــتي يــتم
تــداولـهــا بــصـورة مــتــكـررة عن

تــطـبــيق يــحــمل اسم (واتــسـآب
غولد) مشيرين إلى أنه خدعة.

وتـــقـــول صـــحــــيـــفـــة (مـــيـــرور)
البريـطانـية إن خدعـة (واتسآب
غولـد)  إعادة تـداولهـا مجدداً

محذرة من أن الوقوع فيها يهدد
هـاتفك بـاالخـتـراق وفقـا لـوكـالة
ســـبــوتـــنــيك. وكـــان أول ظــهــور
لـ(واتــســـآب غــولــد) عــام 2016
ويتم إرسالها للمستخدم على
أنه نـسـخـة مـطـورة لـ(واتـسـآب)
رغـم أنه ال يــــــوجـــــد إال إصـــــدار
واحــــــد من (واتــــــســـــآب) وهـــــو
سـتـخدم بـالـفعل في الـتطـبـيق ا
جــمـيع أنــحـاء الــعـالم وبــحـسب
الـصحـيـفـة البـريـطـانيـة تـتـكون
ــكن أن تــصل الــرســالـة الــتي 
إلــيك من جــزأيـن يــقــول اجلـزء
األول أن مـقطـع فيـديـو سـيـصدر
في الغـد باسم  (الذي سيـخترق
هـاتـفك وأنه لن يـكـون بـاإلمـكان
ـــعــــلـــومـــة). إصـالحه. انــــشـــر ا
وبحسب الصحيفة فإن النصف
الــثـانـي من الــرسـالــة يــحـذر من
(واتــسـآب غــولــد) وهـو عــمـلــيـة
احـتــيـال حـقـيــقـيـة وتـقـول: (إذا
تــــلــــقـــيـت رســــالــــة لـــتــــحــــديث

(واتـسـآب) إلى (واتــسـآب غـولـد
فال تـنقـر فـوقـها) مـشـيرة إلى أن
(هـــذا الــفـــيــروس مـــعــقـــد جــدا
ويــجب عــلـيـك حتـذيــر اجلــمـيع
وقـــدم الــنــصـح لــلــجــمـــيع بــعــد

حذفها).
Doogee الى ذلك أطلقت شركة
S95 Pro هــــاتـــــفــــهـــــا الــــذكي
اخملــــصص لـالســــتـــــخــــدامــــات
الـــشــاقــة بــســـعــر يــصل لـ400
دوالر أمـــــــيـــــــركـي. وأوضـــــــحت
الــشـركـة الــصـيــنـيــة أن الـهـاتف
اجلـديـد  S95 Proيـدعم فــئـتي
احلـمـايـة  IP68وIP69K وهو
مـا يــعـني أن اجلـهـاز يــسـتـطـيع
ـــدة 20 ـــاء  الـــصــــمـــود حتت ا
دقـــيــقـــة وعــلـى عــمق 3 أمــتــار
فضال عن أن اجلهـاز يتوافق مع
MIL-STD- عيـار العـسكري ا

.810G
ويـأتي الـهـاتف اجلـديـد بـشـاشة
+FHD قــــيـــاس 6.3 بــــوصـــة

وكــامـــيـــرا ســـيـــلـــفي بـــدقــة 16
مـيــغـابـيـكــسل وثالث كـامـيـرات
خــلــفــيـة الــرئــيــسـيــة بــدقـة 48
ميـغابيـكسل مع 8 ميـغابـيكسل
لــكــامـيــراتي الــزاويـة الــواســعـة

والزووم.
ويـعــتـمـد الــهـاتف اجلــديـد عـلى
̇أنــدرويـد 9 نــظــام الــتــشــغــيل 
Helio ـــعـــالج ¨ويـــدعم ا بــاي 
P90 مع ذاكرة وصـول عشوائي
 RAMسعة  8غيغابات وذاكرة
داخـلـيـة سـعة 128 غـيـغابـايت
وفـق مــا نـــقــلت وكـــالــة األنـــبــاء
ــيـز ــانـيــة. ولـعـل أكـثــر مـا  األ
الـهاتف اجلـديـد الـبطـاريـة سـعة
5150 مللي أمبير ساعة والتي
كـن تمـديـدها عن طـريق غـطاء
خاص سـعة  3500ملـلي أمـبـير
ساعة لـتصل السعـة التخـزينية
الـكـلـيـة إلى 8650 مـلـلي أمـبـيـر
ساعة تـؤهل اجلهاز لـلعمل عدة

أيام دون انقطاع.

 ÊU e « ≠5 dÐ

انية أن دقيق أوردت مجلة��األ
ــثــابــة مــفــتــاح الــتــفــاح يــعــد 
الرشـاقـة; حـيث إنه يسـاعـد على
ــدة طـويــلـة الــشـعــور بــالـشــبع 
بـــفـــضل مـــحـــتــواه الـــعـــالي من
األلياف الغذائية. وحتتوي 100
غـرام مـن دقـيق الــتـفـاح عــلى مـا
يصل إلى  13غرامـاً من األلـياف
الــغــذائــيــة مــقــارنـة بـ 2.8غـرام
بالنسبة لدقيق القمح التقليدي.
عنية بالصحة وأضافت اجمللة ا

واجلـمــال أن األلـيـاف الــغـذائـيـة
تــــعــــمـل أيــــضــــاً عــــلـى خــــفض
الكوليسترول الضار وتسهم في

ضبط مستوى السكر بالدم.
كــمــا يــعـد دقــيق الــتــفـاح غــنــيـاً
ـهـمة ـعـادن ا بـالـفيـتـامـيـنات وا
C لـــلـــصـــحــة مـــثـل فـــيـــتـــامــ
والبـوتـاسيـوم كـما أنـه يحـتوي
عـلى مـادة الـبـكـتـ التـي تعـمل
على حتفيز الهضم وتدعم فلورا
األمـــــــعـــــــاء ومـن ثـم تـــــــقـي من

االنتفاخ.


