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الــشـــكــر الـــذي وجــهـه الــرئـــيس االمــريـــكي تـــرامب لــدول
وتنـظيمـات عدة سـاعدت الـقوات االمـريكـية في  عـملـية قتل
زعـيم تـنـظـيم داعش  عـلى احلـدود الـسـوريـة الـتـركـيـة وما
صـدر بـعـد ذلك من تـأكـيـدات مـن بـغـداد وانـقـرة والـتـنـظـيم
الكردي السوري حول التعاون  كل ذلك يوحي أنّ اجلميع
كانوا على درايـة بعد انـكشاف اوراق الـتنظـيم اثر هزائمه
كان اختبـاء زعيم التنظيم  ريرة في العراق وسوريـا   ا
لـكن ذلك يــؤكـد في الــوقت ذاته  أنّ اصــطـيـاده مـن حـصـة

واشنطن وحدها وفي التوقيت الذي تراه مناسباً لها.
ال يـوجد عـمل عـسـكـري فـعـلي أو تـصـعـيـدي وتـلويـحي من
دون اســتـــثــمـــار ســـيــاسي  وااللـــعــاب الـــســـيــاســـيــة من
ـؤثرة  أمّا الـدول الغارقـة وسط اللـعبة اختصـاص الدول ا
مـثل الـعـراق وسـوريـا  فـلـيس أمـامـهـما سـوى تـلـقي ردود

شاركة التزينية فيها. االفعال أو ا
االعداد الـكـثيـرة احملتـجـزة من عنـاصـر داعش لدى تـنـظيم
ـدى الـكــرد احلــلــيف لـواشــنــطن في ســوريــا  أهم عــلى ا
ــتــوسط من ابي بــكـر الــبــغـدادي الــذي انــتـهت الـقــريب وا

رمزيته عندما تمزق التنظيم وزال وهمه.
ا تعجز دولة هذا احلشد الكثير احملتجز مشكلة كبيرة ر
بـعـيـنهـا عـلى حـلـهـا  السـيـمـا بـعـد أن  سـمـعـنـا تـلـويـحات
رجحـة هروبهم إذا شنّت واشارات كثيرة بـأنّ من االمور ا
تركـيا هـجومـا أكبـر من الذي قـامت به قبل أيـام  في شرق

الفرات.
لم يـعــد هـنـاك خــبـر مــفـرح بـوصــفه انـتــصـاراً ذلك انه أيّ
طـرف يــعـتـقــد انّه انـتــصـر في مــوقف مـا يــلـبث أن يــعـاني

. مشكلة اكبر تنسيه طعم االنتصار إن وجد أصالً
اللعبـة السياسـية واالستـخبارية والـنفوذية ال تـزال حترّكها
نطقة خيوط من بعيـد  وهي ليست في متـناول أبناء هـذه ا

ّا نظن. شاكل أكبر  الغارقة 

كثـيـرون لم يتـوقـعوا ان يـكـون زعيم تـنـظيم داعـش ابو بـكر
البغدادي مـوجودا في محـافظة ادلب شمـال غربي سوريا.
فاحملـافظـة يـسيـطر عـليـهـا تنـظيم هـيـئة حتـرير الـشام واهم
مكونـاته جبـهة الـنصرة ,وهي العدو الـلدود لتـنظيم داعش.
ــتـوقع ان يــكـون الـبــغـدادي مـخــتـبــأ في الـعـراق كـان من ا
ـنـطقي, فالـبـغدادي وتـنـظـيمه يـعـرفون الـعـراق جـيدا ومن ا
االفـتــراض بـانــهم في اسـوأ الــظـروف كــانـوا قــادرين عـلى
االختـبـاء فـيه لالعـداد لالنـطالق من جديـد. لـكن الـبـغدادي
لقى حـتفه في هـجوم امـيـركي في منـطقـة تقع عـلى احلدود
السـورية الـتركـية وقـد كان عـلى مايـبدو يـحاول الـهرب الى
تركـيا او ان يـكون في مـكان يـسـمح له بالـتنـقل ب سـوريا
وتركيـا. اما الـشخص الـذي يعتـقد انه اوى الـبغـدادي فهو
ابو البراء احلـلبي او مهـيب شاالتي وهـو واحد من اعضاء
داعش السابقـ الذي انظـموا لتـنظيم حـراس الدين التابع
للـقـاعـدة والـذي يسـيـطـر عـلى بـعض اجليـوب في مـحـافـظة
ادلب. تلك الـتـفاصـيل لم يعـلـنهـا الرئـيس االمـيركي دونـالد
ترامب في خطابه الـذي اعلن فيه قيـام قوة اميركـية خاصة
بـالــهــجـوم عــلى الــبـيت الــذي كــان الـبــغـدادي يــخــتـبــأ فـيه
ومطاردته الى نفق ذي نهاية مغلـقة حيث فجر نفسه هناك.
خـطـاب تـرامب كـان مــطـوال وتـبـعه مـؤتــمـر صـحـفي مـطـول
حتـدث فـيه تـرامـب كـثـيـرا عن الــعـمـلـيـة الــتي كـانت نـصـرا
كبيرا لبالده والدارته وشكر دوال عديدة هي روسيا وتركيا
وسوريا والعراق وكرد سوريا لكنه لم يكشف عن تفاصيل
عـلومـة االخيـرة التي ادت الى التـعاون االسـتخبـاراتي او ا
قـتل الـبـغـدادي الـذي قـال انه عـرف مـنـذ اسـبـوعـ انه في

ادلب. 
تـعـرض تـنــظـيم داعش الى ضــربـات كـبـيــرة في الـسـنـوات
االخيرة ادت الى خـسارته لالراضي الـتي كان يقـيم علـيها
سلطـته التي اعلـنها دولـة اسالمية لـيفتح الـباب امام فصل
ــتــشــددة. اخــر جــديــد في تــاريـخ احلــركــات اجلــهــاديــة ا
اجلـيـوب الــتي فـقـدهــا الـتـنــظـيم كـان في مــنـطـقــة الـبـاغـوز
الــســوريـــة عــلى احلـــدود مع الــعـــراق وذلك مــطـــلع الــعــام
احلـالي. امـا مـقــتل زعـيم الـتــنـظـيم ابـراهــيم عـواد الـبـدري
عروف ب ابو بكر البغدادي فقد جاء ليضرب السامرائي ا
الـدعـامـة الــثـانـيـة الــتي قـامت عـلـيــهـا فـكـرة الــتـنـظـيم وهي
اخلالفـة. واذا كـان الـتـنـظــيم قـد خـسـر كل االراضي الـتي
كان يسيطر عـليها في العـراق وسوريا فان هنـاك تنظيمات
جهادية اخرى تعتبر نفسها جزءا منه في اماكن عديدة من
العـالم في غـرب افـريقـيـا وشـمالـهـا وفي الـشرق االوسط و
جنوب شـرق اسيا. لـذلك فأن هـوية من سـيخلف الـبغدادي
والطريقة التي سيتم بهـا التوصل الى تلك اخلالفة ستكون
مهـمـة جدا من نـاحيـة اجـرائهـا وايـضا من نـاحـية اعـتراف

التنظيمات التابعة لداعش في دول العالم االخرى بها. 
لم يـعـ الـتـنـظـيم نـائـبـا مـعـروفـا لـلـبـغـدادي امـا الـتـقـارير
االعالمـيــة الـتـي حتـدثت قــبل مــدة عن شـخــصـيــة عـراقــيـة
اسـتلـمت فـعال الـقـيـادة الـتـنـفـيذيـة من الـبـغـدادي وتـسـتـعد
تـوقع ان يحسم التـنظيم امر خلالفته فلم تكن دقـيقة. من ا
تـعــيــ خـلف لــلـبــغــدادي سـريــعـا ألنّ أي تــأخــيـر في ذلك
سـيـؤدي الى اضـطـراب اكـبـر في صـفـوفه. واذا كـان كالم
ـرشـح ترامـب صحـيـحـا في ان امـيـركـا تعـرف اسـمـاء ا
خلالفة البغدادي وحصلت على معلومات عنهم في الهجوم
الـذي قـتـلــته فـيه فـذلـك يـجـعـلــهم في وضع اصـعب واقـرب

للرصد والتصفية. 
ــرحـلــة مـهـمــة في تـاريخ نـهــايـة الـبــغـدادي تــشـكل نــهـايـة 
احلركات اجلهادية شـكل فيها التنـظيم ادعاءه بانشاء دولة
بـعـد تــمـدده عـســكـريـا عـلـى حـسـاب تـنــظـيـمــات مـعـارضـة
اسالمية وجهاديـة وكردية فضال عن القـوات احلكومية في
سـوريـا وعـلى حـسـاب الـقــوات الـعـراقـيـة في الـعـراق. وقـد
جتاوز تـنـظيم الـقـاعدة واصـبح اكـبر واكـثـر تأثـيـرا منه في
ــا جـعل دول الـعـالم ـيـة  عـالم احلـركــات اجلـهـاديـة الــعـا
تضعه في اولـوية اهـدافها وتـنظـر اليه كتـهديـد اكبر لـلسلم
واالمن في العـالم. وجـهة الـتـنظـيم الـقادمـة لـيست واضـحة
اال ان تواجـد زعـيـمه في ادلب في ايـامه االخـيـرة قـد يشي
شـابهة بشئ من التـعاون بـينه وب الـقاعـدة والتنـظيـمات ا
رغم ان هــذا صــعـب جــدا بــســـبب حــجم اخلالف بـــيــنــهــا
وتــاريخ الــعــنف والــصــراع الــدمــوي بــيــنــهـمــا لــكـن االمـر
سيعتمد على وجود قـيادة جديدة في داعش والطريق التي
قـد تــمــضي الــيه ,امــا اذا لم تــبــرز قــيــادة جــديــدة خــلــفـا
لــلــبـــغــدادي فـــســيــذوب عـــنــاصــر
ــنـطـقي ان الـتـنــظـيم و يــكـون من ا
تـنــظم بـقــايـاهم الـى الـقــاعـدة وهـو
الــتـــنــظـــيم االقــدم والـــذي يــتـــمــتع
بوجود في دول عديدة هو االخر. 
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واشنطن

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت -
ــة عــاد فــيــلم احلــركــة واجلــر
(اجلـــوكــر) لـــتــصـــدر إيــرادات
الـــســيــنـــمــا بـــأمــريـــكــا مـــطــلع
األسـبـوع مـحـقـقـا  18.9مـلـيـون
دوالر.والــفـيـلم بــطـولــة خـواكـ
فـيـنـيـكس وزازي بـيـتـز وروبرت
دي نـيرو وفـرانـسـيس كـونروي
ومن إخـــــراج تــــود فــــيـــــلــــبس.
ــــغــــامــــرات وتــــراجع فـــــيــــلم ا
مـالــيـفــيــسـنت: عــاشــقـة الــشـر
مــالـيــفــيـســنت: مـســتـرس أوف
ــــــركــــــز األول إلى إيـــــفـل من ا
ــركــز الــثــاني هــذا األســبــوع ا
مـحــقـقــا إيـرادات  18.5مـلــيـون
دوالر. والـفـيـلم بـطـولـة أجنـلـيـنا
جـولي وإيـلـي فـانـيـنج وهـاريس
ديـكنـسـون ومن إخـراج يـواكيم
رونـيـنج. وصـعـد فـيـلم الـرسـوم
ــتـحــركـة عــائـلــة ادامـز ادامـز ا
ـركز الـرابع إلى فـامـيلـي  من ا
ــركــز الــثــالث هــذا األســبــوع ا
مــحــقــقــا إيــرادات بــلــغت 11.7
مـــلـــيــون دوالر. وتـــراجع فـــيــلم
(زومــبي النـد  :2دبل تــاب) من
ركز الرابع ركز الثـالث إلى ا ا
محققا  11.6مليون دوالر.الفيلم
ـا بـطـولــة وودي هـارلـسـون وإ
ســـتـــون وجــــيـــسي إيــــزنـــبـــرج
وأبيجيل برسل وإخراج روبن
فـاليــشــر. وجـــاء فــيـــلم الــرعب
واإلثـــارة اجلــديـــد عــد تـــنــازلي
ــــــــركــــــــز كــــــــاونـت داون فـي ا
اخلامس بإيـرادات بلغت تـسعة
ماليــ دوالر. والـفــيــلم بـطــولـة
إلــــيــــزابـــــيث اليــــال وجــــوردان
كـــالـــواي وتــالـــيـــتـــا بــاتـــيـــمــان
وتــيـشـيــنـا أرنــولـد ومن إخـراج

جاست ديك.
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كــشـفت دراســة نــشــرت في نــشـرة
الـــطب الـــبـــاطـــني أن األشـــخــاص
الـذيـن لـديــهم ضــغط دم طــبــيـعي
لــكـنه يــزيــد عـنــد زيــارة الـطــبـيب
كانوا أكثر عـرضة للوفاة بأمراض

القلب.
يـقول اخلـبراء إن تـلك ظـاهرة غـير
حــمـيــدة تــسـمـى (ضـغط الــســتـرة
ـكن أن تـكـون عالمة الـبـيضـاء) و
عــلى وجــود مـشــكــلـة صــحــيـة في
ـسـتقـبل رغم أن الـبـعض يعـتـقد ا
أنها طبيعية. وحسب الدراسة فإن
األشـخاص الـذين يـعانـون من هذه
احلالة ولم يعاجلـوها كانوا أكثر
عــرضــة لــلـوفــاة بــأمــراض الــقـلب
ـــــعـــــدل ضـــــعـــــفي. وأوضـــــحت
الدراسة أن خطر إصابة هذه الفئة
بأمراض الـقلب زاد بنـسبة  36في
ـبـكـرة بنـسـبة 33 ـئـة والـوفاة ا ا
ـــئـــة. وجـــد الـــبـــاحـــثـــون أن في ا
األشـخـاص الـذين ارتـفـعت قراءات
ضــغـــطــهم فـي مــكـــتب الــطـــبــيب
ولـكــنـهم كــانـوا يــتـنــاولـون أدويـة

لـلتـحـكم في ارتفـاع ضـغط الدم لم
تـزايدة. يـواجهـوا نفس اخملـاطـر ا
جـوردانـا كـوهـ مــؤلـفـة الـدراسـة
ـسـاعـدة بـكـلـيـة الطب واألسـتـاذة ا
في جـامـعـة بـنــسـلـفـانـيـا قـالت إن
(االرتفاع الطفيف عند زيارة طبيب
جــديــد أمــر طــبــيــعي ألنـك تــشــعـر
بــالـتــوتــر قـلــيال لــكن في الــزيـارة
يل الـثالـثة هـذا الـقلق اإلضـافي 
إلى الــزوال. لـــذلك إذا ظل بـــاقــيــا
هـذا يـدعـو لـلـقلـق ومن احملـتمل أن

يكون مصدر خطر قليال).
يـقــول اخلـبـراء إنه إذا كـانت رؤيـة
جـــهــاز قــيـــاس ضــغط الـــدم تــزيــد
ضــــغـط الــــدم فــــإن الــــعــــديــــد من
الـضــغــوطـات األخــرى في احلــيـاة
ــا تـفــعل ذلك أيــضــا. اسـتــنـدت ر
النتـائج إلى حتلـيل استخالصي لـ
دراسـة نظـرت في كيـفيـة تأثـير 27
ارتـــفـــاع ضــــغط الـــدم فـي مـــكـــتب
الــطــبـيـب عـلـى الـصــحــة. إجــمـاال
شـمــلت الـدراسـة أكـثـر من  64ألف
ــدة شــخـص تـــمت مـــتــابـــعـــتــهـم 
مـــتــوســطـــة من ثــمـــاني ســنــوات.

حـددت مــعــظم الــدراسـات ارتــفـاع
(ضغط السـترة البـيضاء) على أنه
ضـغـط الـدم الــذي يــتـجــاوز قـراءة
مــــلـم زئـــبـق في مــــكــــتب 140/90
الـــطــــبـــيـب وأقل من  135/85في

نزل. ا
اإلرشادات الطـبية اجلـديدة حددت
ضــــغط الــــدم بــــالــــقــــراءات الــــتي

تتجاوز  130/80ملم زئبق.
ووفـقـا جلـمـعـيـة الـقلـب األمـريـكـية
البد من اتباع عدد مـن التوجيهات
لـلـحصـول عـلى قـراءات صحـيـحة

منها:
دة خمس دقائق قبل - أال تتحرك 

القياس
- كن في غرفة هادئة

ثانة فارغة - أن تكون ا
- الـتــوقف عن الـتــدخـ وتــنـاول
شروبات احملتوية على الكافي ا
أو الـتـمـرن في غـضون  30دقـيـقة

قبل القياس.
كن ط احلياة  علمـا بان تغييـر 
أن يسـاعد كـثيرا فـي خفض ضغط

الدم حتى من غير تناول أدوية.
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نـشـاطــات مـتـعــددة تـسـتـعــد لـهـا  الــفـنـانـة
اللبنـانية ديانا حـداد أطلقت خاللـها أغنية
مـنـفـردة جـديـدة جــددت تـعـاونـهـا بـهـا مع
أشـعـار الـدكـتـور مانـع بن سـعـيـد الـعـتـيـبة
لـحن حتت عنـوان (اشـتـقـنا) ومع أحلـان ا
عـلي صـابــر وتـوزيع عـثــمـان عـبـود وذلك
ضـمن إيـطـار الــرومـانـسـيــة كالمـاً وحلـنـاً
واضـــعه أســـلـــوبـــهـــا وأدائــهـــا الـــصـــوتي

تميز حيث قالت بها: اخملتلف وا
اشتقنا ياحلبيب الغالي

اشتقنا وارحتلنا صوبك وجينا
في الفضا اخلفاق سابقنا

للقاء اتقدم خطاوينا
فيك يالنادر تعلقنا

وعنك والله ما تخلينا
و طـرحت ديـانــا حـداد الـعــمل اجلـديـد من
خالل قــنــاة روتــانــا في مــوقع الــيــوتــيــوب
ضـمن تـعـاونـهـا في عـمـلـيـة اإلنـتـاج الـفـني
نـتسـبـة اليه مـعـهم ضمن مـشـاريع فنـية ا
مـخـتــلـفـة ومــتـعـددة سـيــتم الـكـشـف عـنـهـا

قبلة. خالل الفترة ا
ومن جانب آخر تغادر ديانا حداد متجهه
ـمـلـكــة الـعـربـيـة الى مـديـنـة الــريـاض في ا
الـسـعـوديـة إلحـيـاء لـيـلـة بـيـروت الـغـنـائـيـة
ضــمن فــعــالـــيــات مــوسم الــريــاض 2019
ويشـاركـهـا بـها الـفـنـانـ اللـبـنـانـ جنوى
كــرم عـاصـي احلالني ومــلــحن زين من
تنـظيم الـهيـئة الـعـامة لـلتـرفيه بـالتـعاون مع
شركة بـنش مارك لـلحـفالت حيث سـتقدم
بـهـا مـجـمـوعـة مـتــنـوعـة من أهم أغـنـيـاتـهـا
الشهيرة باإلضافة الى جديدها الذي طرح
مؤخراً. وأعربت ديـانا حداد عن إشتـياقها
للجمـهور السعودي والـعربي في الرياض
مؤكـدة حمـاسهـا لـليـلة الـلبـنـانيـة البـيروتـية
قيمة فيها واعتـبرتها من أهم الـفعاليـات ا
هــذا الـــعـــام في مـــوسم الـــريـــاض والــتي
ســـتـــنـــقل عــــلى الـــهـــواء مـــبـــاشـــرة عـــبـــر
قـنـــــــــــاة  mbc1مـسـاء يوم  31 أكـتـوبر

اجلاري.
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ذكرت وسـائل إعالم بـريـطانـية امـس  أن أسرة بـاركلي
ــالــكـــة لــصــحــيــفــتي (ديــلي تــلــيــغــراف)  و(صــنــداي ا
تليـغراف)  تعتزم عرض الصحيفت للبيع ضمن خطة

راجعة استثماراتها البريطانية. 
ـتـوقع أن يـتم وذكـرت وكـالــة بـلـومـبـرغ لألنـبــاء أنه من ا
تـعـي مـسـتـشـارين مالـيـ لـتـقـييم حـافـظـة شـركات من

بـينـها فـنـدق ريتـز ومتـجر الـبيع بـالـتجـزئة عـبر اإلنـترنت
(شـوب دايركت). وأضافت الـوكالـة أنه األسرة تأمل في
راجـعة خالل فتـرة تتراوح ب  12إلى 18 أن تتـم هذه ا
ـز) الـبريـطانـيـة فإن من شـهـراً. وحسب صـحـيفـة (الـتا
ـشــتـرين احملـتـمــلـ كل من مـؤســسـة (ديـلي مـيل بـ ا
وجـنـرال تـراست) وألـكـسـنـدر لـيـبـيـديف مـالك (إيـفـنـيـنغ

ستاندارد) و(اإلندبندنت).
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كـشـفـت دراسـة جـديــدة أن تـنـاول
ــعــدل  3مــرات أكــثــر من ــلح  ا
ـوصى بـهـا يـومـيا ـستـويـات ا ا
خ قــــد يـــســــبـب تـــغــــيــــرات في ا
مــــرتـــــبــــطــــة بــــاخلــــرف. ووجــــد
الباحثون أن إطـعام الفئران غذاء
مـاحلـا لـلـغـايـة تـسـبب في تـراكم
بروت يسمى (تاو) في أدمغتها
بحسب ما نشرته روسيا اليوم.
ـعـتـقــد أن (تـاو) الـذي يـسـاعـد ويُ
اخلاليــا الـعــصــبـيــة في احلــفـاظ
على شكلـها الصـحيح وكذلك نقل
الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة يـلـعب دورا

ر. رض الزها في اإلصابة 
وكــشف فــريق الــبــحث في كــلــيـة
الــطب  Weill Cornellبــواليــة
نـيــويــورك أن أداء الـفــئــران كـان
أســوأ فـي اخــتـــبــارات قـــدراتــهــا

األخرى.
وكـــتب الـــبـــاحـــثـــون في مـــجـــلــة
(الطـبـيـعـة) أن كمـيـة الـصـوديوم
الـتي اســتـهــلـكــتـهــا الـفــئـران في
الـدراسـة تـعـادل تـنـاول اإلنـسـان
الـبـالغ مــا يـصل إلى  5 أضـعـاف
ـوصى ــلح ا احلـد الــيــومي من ا
به. وأجرى الـباحـثـون فحـوصات
ـراقـبـة دمـاغـيـة عـلـى الـقـوارض 

كـيفـيـة تـغـير (تـاو) في أدمـغـتـها.
والحظوا أن الـبروت بـدأ يتراكم
واستـمر في االرتـفـاع طوال فـترة
الـدراســة. وخالل  12 أســبــوعـا
بدأت الفئران تكـافح للتعرف على
األشــيــاء ووجـــدت صــعــوبــة في
ــســارات في اخــتــبــارات تــذكــر ا
تـاهـة. كـمـا أظهـرت الـنـتائج أن ا
الفئـران عانت من تضـيق األوعية
الــدمـويــة الــصـغــيــرة في أعــمـاق
ــواد ــنع نــقل ا أدمــغــتــهــا مــا 
الـــغــذائـــيــة بـــ اخلاليـــا وهــذا
مؤشر آخر على اخلرف الوعائي.
وقال الـبروفـيـسور كـوستـانـتيـنو

ـــشــــاركـــ في إديـــكــــوال أحـــد ا
الدراسـة: (حتـدد الـنـتـائج مـسارا
غـيــر مـعــروف سـابــقـا يــربط بـ
الــعـــادات الــغــذائــيـــة والــصــحــة
ـعـرفـيـة. وتــشـيـر إلى أن جتـنب ا
ـلح الـوجـبـات الـغـذائـيـة عـالـيـة ا
ـكـن أن حتـافظ عــلى الــوظـيــفـة
اإلدراكيـة. وتوفـر بيـاناتـنا رابـطا
ــحــدد ســـابــقــا بــ الــعــادات لم يُ
الــــغــــذائـــيــــة واخــــتالل وظــــائف
األوعــــيـــة الــــدمــــويـــــة وأمـــراض

(تاو)). 
ــكـن أن تــقـــدم هــذه الـــدراســة و
تفسيرا آخر لـسبب ارتباط النظم

احلة باخلرف بخالف الغذائية ا
ارتفاع ضغط الدم.

وعلى الرغم من أن الدراسة تثبت
ــاحلـة أن الـوجــبــات الـغــذائــيـة ا
تسبب تـراكم (تاو إال أن اخلبراء
تــوخـوا احلــذر بــشــأن الــنــتـائج.
وقــالـت الــدكـــتــورة إيـــفــاجنـــلــ
مــانــتــزيـوريـس مــديـرة بــرنــامج
علـوم الـتغـذيـة واألغذيـة بـجامـعة
جنوب أستراليا إن الفئران تقدم
(مكافئا بـيولوجيا جـيدا) للبشر-
ـــكــنــنــا أن نـــقــول بــكل لــكن (ال 
تأكـيد إن الـتأثـير نـفسه سـيحدث

عند البشر).
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بالـكامل فـإن حـجم شاشـته يصل
إلى  10بــوصــات أمـا عــنــد طــيه
بـالـكـامل فـإنه يــشـبه الـكـتـاب مع
وجــــود جــــهــــة أقـل ســــمــــكــــا من

األخرى.
وكـان مــوقع سي نت قـد نــشـر في
الــســـابق صـــورا تــوثق أجـــهــزة
مــخـتــلــفــة قــابــلــة لــلـطـي تـســعى
الشـركـة إلنـتاجـهـا مـنهـا جـهازان
لـوحــيــان وهـاتــفــان وجـهــاز آخـر
يـتــحـول إلـى مـا يــشـبـه الـســاعـة
عصم. حيث يتم ارتداؤه حول ا

لـــلـــنـــمــوذج اخلـــاص بـــالـــهـــاتف
اجلـديـد بــعـد أن نـشــر في مـطـلع
ــــاذج أخــــرى الــــعــــام اجلــــاري 
لـــهــواتف قــابــلـــة لــلــطي تــســعى
الشـركـة إلنتـاجـهـا بحـسب سـكاي

نيوز.
ـثـيــر في الـهــاتف اجلـديـد أنه وا
شابهة التي على عكس األجهزة ا
كـشـفت عـنــهـا الـشـركـات األخـرى
هــو قــابــلــيــته لالنــثــنــاء مــرتــ

Z لــــيـــشــــكـل مــــا يـــشــــبـه حـــرف
بـاإلجنـلـيـزيـة. وعـنـد فـرد الـهـاتف

ـــظــــلم إلى خـــاصــــيــــة الـــوضـع ا
النـسـخـة العـامـة عـبـر تطـبـيـقاته
عــلـى أنــدرويـــد وآي أو إس. وفي
ــنـافــســة احملــتــدمــة بـ خــضم ا
عمالقـة مصنعي الـهواتف الذكية
تسعى شركة تي سي إل الصينية
إلثبات نفـسها والـدخول على خط
ـنـافـسـة من خالل هـاتف جـديـد ا
ـيزهـا عن غيـرها قابل لـلطي قـد 
من الشركات بفـضل شكله الفريد.
ونـــشـــر مـــوقع سـي نت اخملـــتص
بـأخــبـار الــتـكــنـولــوجـيــا صـورة

شــخص إلى تـــلك اجملــمــوعــة أو
حصر عمليـات اإلضافة إلى قائمة

االتصال اخلاصة بك.
 4-شاشة البداية 

غـــيـــر واتــســـآب مـن تـــصــمـــيـــمه
بـصـورة كبـيـرة بـحـيث أصـبـحت
واجهة مـستـخدم واتـسآب تـتفتح
عـلى شـعــار مـخـتــلف مـوجـود في

منتصف التطبيق.
ظلم  5-الوضع ا

بـعـد فـتـرة طـويـلـة من وجـوده في
نسخ الـبيـتا نـقل أخيـرا واتسآب

إشـــعـــارات حتـــديــــثـــات احلـــالـــة
صـــامـــتـــة مـــنــــعـــا لإلزعـــاج مع
ـكن وجـودهـا أسـفل الـشـاشـة و
سـتخـدم إخفاء أيضا أن يـختـار ا
حتديـثـات احلالـة بـصورة كـامـلة
ـــكن اســـتــردادهـــا حـــيث يـــتم و

حصرها في قسم منفصل.
 3-مجموعات خاصة

اعـتـمـد واتـسـآب إمـكـانـيـة إنـشـاء
مــجـمــوعــات خــاصــة يــتم فــيــهـا
وضع ضـوابط جــديـدة مــثل مـنع
سـتخـدمـ اآلخرين من ضم أي ا
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التجريبية.

ـــيـــزات اخلـــمس عـــلى وجـــاءت ا
النحو التالي:

 1- التدمير الذاتي
اعتـمـد واتـسـآب بـصـورة رسـمـية
تـطــبــيق مــيــزة رسـائـل الـتــدمــيـر
الذاتي الـتي يتـم حذفـها بـصورة
كن أن نهائية بـعد وقت مع و
ـستخـدم تدمير مـجموعة يختار ا

من الرسائل بصورة ذاتية.
 2- إخفاء إشعارات احلالة

يــسـمـح واتـســآب حــالــيــا بـجــعل
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أضاف واتـسآب تـطـبيق الـتراسل
الــــفـــــوري األشـــــهــــر  5مــــيــــزات
اسـتــثـنــائـيــة غـيـر مــسـبــوقـة إلى
تـطـبــيـقـهـا عــبـر نـظـامـي تـشـغـيل

أندرويد وآي أو إس.
ونـشــرت صــحــيــفـة هــنــدوســتـان
ز الهندية تقريرا حول اعتماد تا
واتسآب بصورة رسمية مجموعة
من الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة عــبـر
يزات تطبيقها بعدما كانت تلك ا
مــقــتـــصــرة عــلـى نــســخـــة بــيــتــا


