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هناك اسـتثمار سيـاسي واستخبـاري دولي واقليمي ال
ــكن إغــفـاله لــعـمــلــيـة قــتل اجلـنــرال اإليــراني قـاسم
نطقة سليماني ستبدأ تداعياته ومالمحه بالظهور في ا
ما ب العراق وسوريـا ولبنان فضالً عن إيران . حتى
الـدول التي لم تـكن تـضع في حسـابهـا مـثل تلك الـهزّة
الكـبـيـرة حتركـت بسـرعـة لـتعـيـد تـرتيب أولـويـاتـها مع
ــايــســتــرو الــذي ضـبـط الـنــفــوذ اإليــراني في غــيــاب ا
الـشـرق األوسط وكان يـعـد مرجـعـية في اكـثـر من دولة

منها العراق ولبنان في األقل .
االنسداد الـسياسي في الـعراق وعدم قـدرة الفرقاء 
الشـركـاء من السـيـر بـالعـمـليـة الـسيـاسـية الى مـسـافة
ابــعـد إثـر مــواجـهـة عــقـبـة واحــدة هي انـتـاج حــكـومـة
مستقل تمثل اطياف الشعب العراقي ظهر ذلك جليّاً
ــكن قــراءتــهـا لــلــفـراغ الــذي تــركه غــيـاب كــنـتــيــجـة 
ـفوض االيراني االعـلى في العراق سلـيماني بـوصفه ا
الذي كان من الواضح أنّ وضعه السياسي قائم فعلياً
عـلى مـحـركـات الـتــسـيـيـر اخلـارجـيـة بـرغم الـواجـهـات

احمللية وشعاراتها. 
ـلف السـوري الـلبـنـاني في حـرب السـنوات حـتى في ا
الــتــسع اجلــاريــة في شــمــال غــرب ســوريــا وانــفــتــاح
مواجـهة غيـر معلـومة األبعـاد مع اجليش التـركي إنّما
هي حـــالـــة من تـــغـــيــرات تـــدركـــهـــا دول ذات صـــلــة 
وتتـعاطى مع الـعامل االيـراني هنـاك . في ضوء ذلك ال
كن ان تكون مسيرة األحداث السياسية واألمنية في
ــرحـلـة ــنـوال  احملـور االيــراني الـســوري عـلـى نـفس ا

ماقبل قتل سليماني .
 اجـهـزة الدول مـسـتـنفـرة لـصنـاعـة أي حدث يـغـير من
قواعـد اللـعبة حلـسمـها  فكـيف لهم ان يـقفوا مـكتوفي

األيدي أمام تداعيات حدث جاء اليهم جاهزاً .
النـزال فـي حـدود شـهـرين فـقط من زمن غـيـاب الـقـائـد
االيراني األعـلى في الشـرق األوسط  وبات أمـامنا كم
ـرئية ـرئيـة .. وغير ا ـتغـيرات والتـداعيات ا هائل من ا
أيـضـاً . فـمــاذا حتـمل لـنـا الـشــهـور وربّـمـا االسـابـيع

قبلة من مفاجآت ? ا

كـــنتُ كــتــبـت مــرةً ومــرات  إنَّ الــضـــرر الــذي أنــتــجه
الفيسبوك وصاحـبه مارك اخلدّاع  وأخوته بالرضاعة
من نفس صدر األلكترون الـشاسع والبواحث العمالقة
وموسوعات العم حلجوجل) هـو أعظم من الفوائد التي
حـصدتهـا الرعـية العـاطلـة عن العمل والـتفـكير والـتدبر

والتحسب . 
نـصة الغابـوية الشاسعـة  تأسست جيوش فوق هذه ا
ألـكـتـرونـيـة عـظـمى  جتـاوزت في تـأثـيـرهـا كل جـيـوش
ـرئية  وهي ـسمـوعة وا ـكتـوبة وا ـنصـات الدعائـية ا ا
تــنـــعم بــدنـــانــيـــر دســمــة ورحـالت عــابــرة لـــلــقــارات 
وحصانات قـوية لن تطالـها يد القانـون  حيث ال ميثاق
شــرف يــعــمل وال قــوة ضــمــيــر تــتــحــرك  وال قــضــاة
يحـكـمـون في مـسـتنـقع الـتـدويخ الـكبـيـر والـسـوق التي
ـنصة لـيس لهـا نظيـر جنجنعلى هـامش وفي قـلب تلك ا
ـذهـلـة وأسـوارهـا وعـتـبـاتـهـا  قـامت مـدارس لـتـعـلـيم ا
احليلة واخلديعة في عمليـات تصنيع النبأ غير اليق 
وفي قــتل الـــوعي اجلــمــعي وتـــفــكــيــكه عـــبــر الــتــدويخ
عمعـة والبلبلـة ونشر القنـوط من أجل إيصال الناس وا
إلى سنّ اليـأس وخلط الورق وجـعل البذاءة والـوضاعة
ثــقــافــة غـيــر مــخــجــلــة مع عــجـز تــام لــلــدول الــكــبـرى
والصـغرى والـناميـة والنائـمة في عـمليـات مكافـحة هذا
قـدورها فقط الطـوفان اخلطـير  حيث عـصا القـانون 
ضـرب وايـقـاف احلـرامي الـذي يــحـمل جـسـداً وخـلـقـةً
بــشـريـة صـوب غـزوة بـنـك أو دار  وتـفـشل في ايـقـاف
ـتـسلل كـشـعـرة من بـ لـفائف احلـرامي األلـكـتـروني ا
عـجـ  والذي سـيتـجـول بحـريـة وطمـأنيـنـة في خزائن

ستسلمة لقدرها اجلديد . ال وفي خزنة العقل ا ا
كـتظـة بالصـور واألسماء لـتبـسة ا فـوق هذه الشـاشة ا
قدور الغزاة ستـعارة  صار  والتوصيفات الـوهمية ا
الصهاينة مثالً  أن يصنعوا لهم تأريخاً حديثاً عجزت
عن خلقه كل حفرياتهم حتت مديـنة القدس العربية وما
سـتطاع الـوحش األمريكي اجلشع  حولهـا  وصار 
تــلـمــيع حـتى قــنـبـلــته الـنــوويـة وتـبــريـر قــتل ااألبـريـاء 

مكنة . وحتطيم أوطانهم وأحالمهم وبهجاتهم ا
في باب العلم والفهم واالبداع  لم يعد الطالب النجيب
بــحــاجــة الى ســهـر وكــد ونــهــر قـهــوة وشــاي ومــعـمل
سـجـائـر  كي يـنـجـز أطـروحـة احلـصـول عـلى شـهـادة
يـرفــرف فـوقـهــا حـرف الـدال  بل ســيـحــتـاج فـقط الى
تعة  وجولـة نهارية أو ليلية في أرض احملرك سهرة 
العمالق والـعم اجملاني الرحيم حل جـوجل) فينسخ من
تـلك الـبـوابـة عـشـر صـفـحـات  ومن قـريـبـتـهـا عـشراً 
وبــضـغــطــة زر هــنـا وكــبــســة المـعــة هــنــاك  سـتــنــمـو
ـعــلـومـة ومـن ثم تـقــدم لألسـاتـذة االطـروحــة وتـســمن ا
ــرتـشـ  فـيـرمـون عـلى ـا ا الـنـائـمــ الـكـسـولـ ور
ــديح ويــطـشــون بــحــضـنه أول الــطــالب الــذكي مـطــر ا

هيب . أقسام حرف الدكترة ا
هكذا اذن أيها السادة الغافـلون النائمون  فثمة تأريخ
جـديـد يـكـتب لـنـا بـالـتـدريج والـتـأني واحلـيـلـة  فـالـيـوم
يدسـون لنـا سطراً أو سـطرين كـاذب في جسـد واقعة
مصـنـوعـة من ألف سـطـر  وغـداً سـيـضـاعـفـون جـرعة
نظم  وبعـده يصير الـكذب في الواقعة الكذب الـذكي ا
وت هو ا وتذهب احلقيقة صوب الهامش  وحيث 
بطل احلـكايـة األصليـة  سيـنمو
ـزيفـة اللعـينة  ذكرات ا كتّـاب ا
ووجــوه الــشــاشـات الــتـي تــثـرد
بــعــيــدا عـن صــيــنــيــة احلــقــيــقـة

ب . واحلق ا
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
يبدو أن ابنة النجم كانيي ويست
 42 عــامـــاً) وجنـــمــة تـــلــفـــزيــون
الــواقـع كــيـم كــارداشـــيــان (39 
) نــورث ( 6أعــوام) تــتــبع عــامــاً
خطـوات والـدهـا في عـالم الـغـناء
حيث أنـها غـنت في عـرض أزياء

والدها نفسه.
Yeezy وقـدم ويـست مـجـمـوعـته
اجلــديــدة خلـــريف شــتــاء 2020
ـوضة ضمن فـعـالـيات أسـبـوع ا
فـي بــــــــاريس.وكـــــــــان من بــــــــ
احلـضــور خــالـة نــورث كــورتـني
كـارداشـيـان وابـنـتــهـا بـيـنـيـلـوبي
ديــســيك الــبــالــغـة مـن الــعــمـر 7

أعوام.
ـية ـغنـية الـعا الى ذلك شاركت ا
ــتـــابــعـــ عــبــر لـــيـــدي غـــاغــا ا
صـفــحـتــهـا اخلــاصـة عــلى أحـد
مــواقع الـــتــواصـل اإلجــتـــمــاعي
مـقــطع فــيـديــو ظــهـرت فــيه وهي
تـســتـحم في حــوض إسـتــحـمـام
مـليء بـالـثـلـج مـشـيـرةً إلى أنـهـا
(تلـجأ إلى هـذه الطـريقة بـعد كل
عمل فني لها).وفي الفيديو الذي
شــاركــته مع نــادي مُــعــجــبــيــهــا
الذين يُطلقـون على أنفسهم اسم
(الـــوحـــوش الــصّـــغـــار)  قـــالت
غــاغــا: (أنــا فـي الــصّــحــراء في
حـوض اســتـحــمـام الــثّــلج ألنـني
أحبُّ مُــعــجــبـيــنـي). وفي نــهــايـة
ُــغـنّـيـة (أحـبّـكم الـفـيـديـو قـالت ا
أيّـهـا الـوحــوش الـصّـغـار. احلُب

الغبي).
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لـــلــــوعي ولـم تـــنـــجـح مـــحـــاوالت
إنـعاشه موضـحاً أن الطـفل الثاني
لــيس بـخــطـر. ووصـل نـحـو 1300
طـــالب جلـــوء بـــ صـــبـــاح األحـــد
وصـــــبـــــاح االثــــــنـــــ إلى اجلـــــزر
الـيـونـانـيـة اخلـمس في بـحـر إيجه
الـقريبـة من تركيـا في ارتفاع كـبير
في أعــدادهم مـنـذ قــرار أنـقـرة فـتح
ـهـاجـرين كـمـا أكد أبـوابـهـا أمـام ا
لـــــــفــــــــرانـس بــــــــرس مــــــــانـــــــوس
لــوغـــوتــيــســـيس مــســـؤول وكــالــة
الــــلـــجــــوء الــــيــــونــــانــــيــــة. وقـــال
لــوغــوتـيــســيس االرتــفــاع في عـدد
الـوافــدين كـبـيـر فـقــد انـتـقـلـنـا من
مـــعــدل  200أو  300مـــهـــاجــر في
األســبـوع إلـى مـا بـ  500و800

في األيام األخيرة.
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الــتــركــيــة اجملــاورة. وتــوجه خــفـر
ـكـان الـسـواحل عـلى الـفـور نـحـو ا
ـ وانــتــشــلـوا  46 شــخـصــاً سـا

وفق الــبـيــان. وأضـاف نــقل طـفالن
ـستـشفى أحدهـما كـان فاقداً إلى ا

ركبخل  قامـوا بقلبه عـلى م حلا
يـاه اليـونانـية وهي بـعد دخـوله ا
هربون من ـارسة يقوم به عادةً ا
أجل إطالق عـمـليـة إنقـاذ موضـحا
أن الـقارب كـان قادمـا من السواحل

{ الـــيــونــان- (أ ف ب): قـــتل طــفل
االثـــنــ قـــبــالـــة ســواحل جـــزيــرة
لـيسبوس اليونانية بعد غرق قارب
لـلـمهـاجـرين كان مـحـمالً بنـحو 50
شــخـصـاً كــمـا أكـد لــفـرانس بـرس

يناء. تحدث باسم شرطة ا ا
وتـدخـل خـفـر الـسـواحل الـيـونـاني
بــعـد انــقالب قــارب نـحــو الـســاعـة
 5,30 8,30ت غ قـــبـــالـــة ســـواحل

اجلزيرة الواقعة في بحر إيجه.
ـــســـؤول أن 46شــــخـــصـــاً وأكــــد ا
ـينـلك ن جـرى انتـشال خـرجـوا سا
طـــفل فـــاقـــداً لـــلـــوعي ولم تـــنـــجح
مـحـاوالت إنـعـاشه فـيـمـا نقـل طفل
ــســـتــشـــفى. ولم يـــقــدّم ثـــان إلى ا
تـــفــــاصـــيـل حـــول سنّ الــــطـــفل أو
جـنسيته. وأعلن خفر السواحل في
بــيـان أن األشــخــاص الـذين كــانـوا

بــــ الــــنـــصـف األول من كــــانـــون
الـــثـــاني/يـــنـــايـــر أي قــبـل فــرض
احلــجــر الــصـحـي عـلـى ووهـان ثم
عــلى مــدن صــيــنــيــة أخــرى وبـ

ـــــــمــــــتـــــــدة من 10 الـــــــفــــــتــــــرة ا
شباط/فبراير إلى  25منه.
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الــنــيــتــروجــ في الــهــواء بـشــكل
ــــركــــبـــات رئــــيــــسي مـن جــــانب ا
واحملــــطـــات احلـــراريــــة وهـــو قـــد
يـسبب مشكالت تنـفسية خصوصا
الــربـــو. وتــشــيــر اخلــرائط إلى أن
مــسـتــويـات تــركـيــز ثـاني أكــسـيـد
الـنـيـتـروجـ تـظهـر تـراجـعـا قـويا

{ واشـــنـــطـن- (أ ف ب): أظـــهــرت
صـــور مـــلـــتـــقــطـــة عـــبـــر األقـــمــار
االصـــطــنـــاعــيــة وزعـــتــهـــا وكــالــة
الـفضاء أألميركيـة (ناساخلتراجعا
الفــتـا في الــتـلـوث فـي الـصـ في
وضع مـــتــصل جــزئـــيــا بــتــبــاطــؤ
االقــــتـــصـــاد جـــراء تــــفـــشي وبـــاء
ـسـتجـد عـلى مـا أعـلنت كـورونـا ا
الـناسا. وقد سـجل تراجع مستوى
الــتـركـيـز بـجـزيــئـات ثـاني أكـسـيـد
الــنـيــتـروجــ بـدايــة قـرب ووهـان
بـؤرة انتشـار الفيـروس الرئيـسية
غـــيــر أن الـــوضع تــمـــدد لــيـــشــمل
مـناطق صـينيـة أخرى وفق عـلماء
الـناسا الذين حللوا صورا ملتقطة
بــاألقـمــار االصـطـنــاعـيــة الـتــابـعـة
لـــوكـــالــتـــهم ولـــوكـــالــة الـــفـــضــاء
األوروبــيـة. ويُــطـلق ثــاني أكــسـيـد
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كـشف بـحث طـبي بـريطـاني جـديد
أن تـناول مكمالت األوميجا 3قد
تـزيد في الـواقع من خطـر اإلصابة
بــبـعض أنـواع الــسـرطـان بـدال من
ــراجـعــتـ احلــد مــنـهــا. ووفـقــا 

نــشــرتـا فـي اجملـلــة الـبــريــطـانــيـة
لـلسـرطان وقاعـدة بيانـات كوكرين
ـنـهـجـيـة قـد تـقـلل لــلـمـراجـعـات ا
مكمالت أوميجا   3بشكل طفيف
مـن وفـــيــــات ومــــرض الـــشــــريـــان
الــتـاجي ولـكــنـهـا تـزيــد قـلـيال من
خـــــطـــــر اإلصـــــابـــــة بـــــســـــرطــــان
الــبــروسـتــاتــا. وقـال الــدكــتـور لى
هـوبر األستاذ في كـلية نورويتش
الـطبـية فـي جامـعة إيـست أجنلـيا
فـي بــريــطـــانــيــا إنـــنــا إذا أخــذنــا
مــــكـــمالت أومـــيـــجـــا   3لـــعـــدة

ســـنــوات فــقــد نــخــفف قــلــيالً من
خــطــر اإلصـابــة بــأمـراض الــقـلب
لــكن مع حتـقـيـق الـتـوازن بـ ذلك
وبـ زيادة طفيفة للغاية في خطر
اإلصـابـة ببـعض أنـواع السـرطان
فـــاآلثــار الــعــامــة عـــلى صــحــتــنــا
ضـئـيلـة للـغايـة. وأشارت األبـحاث
الــتـي أجـريـت في هــذا الــصـدد أن
ــكـــمالت تـــنـــاول  1000شـــخـص 
األوميجا   3لنحو أربع سنوات
فإن  3أشـخاص تمكنوا من جتنب
ــوت مـتــأثـرين بـأمــراض الـقـلب ا
وجتنب  6أشخاص حدوث نوبات
قـلبية و 3أشـخاص أخـرين عانوا
مـن سـرطـان الـبـروسـتـاتـا. يـعـتـبـر
األمـــيــجــا 3هـي نــوع من أنــواع
الــدهـون حــيث تـعـتــبـر الـكــمـيـات
الـصـغـيرة مـنـهـا ضروريـة لـصـحة

ـكـن الـعثـور عـلـيـهـا في جـيـدة و
الــطــعــام الــذي نــتــنــاوله خــاصـة
ون األسـمـاك الـدهـنيـة مـثل الـسـا
ــكـسـرات والـبـذور كــمـا تـتـوافـر ا
بـــســـهـــولـــة في صـــورة مـــكـــمالت
كن احلصول عليها دون غـذائية 
احلــاجـة إلى روشــتـة طـبـيــة لـيـتم
اسـتخدامهـا على نطاق واسع. من
جـــهــة اخــرى كــشــفت مــعــلــومــات
جـديدة عن  أفـضلـية زيت الـزيتون
حــتى في الـطـبخ.  وأجـرى عـلـمـاء
جــامـعــة بـرشــلـونــة الـبــرتـغــالـيـة
دراســــة بـــهـــذا الـــشـــأن أظـــهـــرت
نـتائـجهـا أن زيت الزيـتون يـحتفظ
ـسـتوى مـضـادات األكسـدة التي
يـــحــتــويــهــا حــتى عــنــد تــعــرضه
لـلـمـعاجلـة احلـراريـة خالل عمـلـية
حتــضـيـر الـطـعـام. وهـذه الـنـتـائج

ستقبلية بشأن مهمة للتوصيات ا
الـــغــذاء بــحــسـب روســيــا الــيــوم.
وتـقول روزا المـويال مديرة مـعهد
الـــبـــحــوث فـي مــجـــال الـــتــغـــذيــة
ـــنــتـــجــات الـــغــذائـــيــة وسـالمــة ا
 INSA-UB لــــقـــد درس تـــأثـــيـــر
حتـضـير الـطعـام في البـوليـفيـنول
ـوجـود في زيت الـزيـتـون سـابـقا ا
فـي ظــــــــروف اخملـــــــتـــــــبـــــــرات أو
الــصــنــاعــة بــعــيــدا عن الــظـروف
احلـقيقية في مـنازلنا. وقد أظهرت
الـنـتائج أن الـطهـو بدرجـة حرارة
 120درجـة مئـوية خـفضت نـسبة
ـئة الـبـولـيفـيـنـول بنـسـبة  40 بـا
ــئــة في درجــة وبـــنــســبــة  75 بـــا
حـرارة  170درجـة مـئويـة. كـما أن
الـوقت الالزم لطهو الطعام أثر في
الـفيـنوالت الفـردية  هـيدروكسي

إيــــــروســــــول  ولــــــكـن لـــــيـس في
احملـتـوى الـكلـي للـفـيـنول. عـمـوما
يـبـقى مـسـتوى مـضـادات األكـسدة
ــعــايــيـــر الــتي وضــعــهــا ضـــمن ا
االحتـــــــاد األوروبـي في مـــــــجــــــال
الـصـحـة. ويشـيـر خـوليـان لـوزانو
مـن جانـبه إلى أنه ”بـغـض الـنـظر
عن انخفاض تركيز البوليفينوالت
ـعــاجلـة احلـراريــة يـبـقى أثــنـاء ا
ـسـتوى زيـت الزيـتـون محـتـفـظا 
ــعــايـيــر الـتي وضــعـهــا االحتـاد ا
األوروبـي. وهذا يعني أنـه يتمسك
ــضـــادة ألكــســدة بـــخــصـــائــصه ا
دقـــائق الــكــولــيــســتــرول الــضــار.
ويـعـتـزم الـبـاحـثـون دراسـة تـأثـيـر
اسـتـخـدام زيت الـزيـتـون في طـهو
مــــواد غــــذائـــيــــة مـــثـل الـــلــــحـــوم

والبقوليات.
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تــواجـه فــيـــهــا آبـل رغــبـــة االحتــاد
نـتـجات في األوروبي في تـوحـيـد ا
مــحـــاولـــة لـــلــحـــد من الـــنـــفـــايــات
ان اإللـكـتـرونـيـة حـيث نـاقش الـبـر
األوروبي مــؤخـــراً إمــكــانــيــة جــعل
صـــــانـــــعي الـــــهــــواتـف الــــذكـــــيــــة

يستخدمون منفذ شحن مشترك.

بـطـاريـة آيـفـون  11بـرو اجلـديـد أن
من الصعب استبدالها إلى حد ما.
كـــــمــــا يــــتــــطــــلـب األمــــر مــــعــــدات
ـــا في ذلك أنــواع مــتـــخــصــصــة 
مـــتـــعـــددة من مــــفـــكـــات الـــبـــراغي

ومقابض الشفط لفتح اجلهاز.
ـرة األولى الـتي ولـيـست هـذه هي ا

عن األجــهـــزة اإللــكـــتــرونــيـــة غــيــر
الـقابلة إلعـادة التدوير. وقـد يتطلب
األمــر إعــادة تــصــمــيم الــعــديــد من
مــنـتــجـات آبـل والـتي تــتــطـلب في
الــوقت احلــالي فــنــيـ مــحــتــرفـ
لــتــغـيــيــر الــبــطــاريــة أو إجـراء أي
تـعــديالت عـلى اجلـهـاز. و وصف
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قـد تـضـطــر آبل لـتـثـبـيت بـطـاريـات
قـابــلـة لإلزالـة في أجــهـزة آيـفـون و
ـوجـهـة لـلـسـوق األوروبـية آيـبـاد ا
إذا  تـــقــد قـــواعـــد جـــديــدة في
االحتـاد األوروبي. و ذكـر تقـرير في
صـحيفة ديـلي ميل البريـطانية  انه
 اإلبالغ عـن مـــــســــــودة اخلـــــطط
ـــســــربــــة عــــلى مــــوقع األعــــمـــال ا
Het Financieele الــــهــــولــــنــــدي
  Dagbladلــــكن لم يــــتم االتــــفـــاق
عـليهـا من قبل االحتاد األوروبي أو
اإلعالن عــنــهـا بــشـكـل رسـمي. وفي
حالة تقد مثل هذا القانون سيتم
تـطبـيقه على أي شـركة تـكنولـوجيا
ال تـوفـر بـطاريـات قـابـلـة لإلزالة في
الـهـواتـف أو األجـهـزة الـلـوحـيـة أو
حــتى سـمــاعـات األذن الالســلـكــيـة.
وتـستخدم آبل عادة البطاريات غير
ـا الـقـابـلـة لإلزالـة في أجـهـزتـهـا 
ستخدم اللجوء إلى يـتطلب من ا
ورشـــة إصالح مـــتـــخـــصـــصــة إذا
واجـهوا مـشكالت في مزود الـطاقة.
Het Financieele وذكــــــر مــــــوقع
ـــتـــوقع اإلعالن  Dagbladأن مـن ا
ـفوضـية األوروبـية عن مـقتـرحات ا
رســمـيــاً في وقت مـا فـي شـهـرآذار
اجلـــاري. وتــرتـــبط هـــذه اخلـــطــوة
بـــخــطط االحتـــاد األوروبي األوسع
لـلـحـد من الـنـفـايـات والـتي تـهـدف
إلى تـقلـيل كـميـة النـفايـات النـاجتة
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الــتـمــثـيل. وقـالت الــفـنـانــة فـريـدة
ســـيف الـــنــصـــر تــعـــلـــيــقـــا عــلى
ـــكن تـــدعـــوا لي من الــــصـــورة: 
قــلـبــكم .. بـجــد أول مـره أبـكي زي
األطــفـال .. أنـا أصال بـاحتـمل لـكن
مـش قــادرة .. ده مش مــاكــيــاج ده
وشـي بـدون سـابق انـذار صـحـيت
بـاصوت نص الليل ودي رابع مره
يـحصل لي حـاجه غريبه في وشي
وأكـون بـاشـتـغل يـعنـي مش وقته.
وأوضـحت أنها لم جتر أي عملية
جتـميل طـوال حيـاتهـا حيث قالت
حلمــفــيش أحـلى من ريــشـة ربــنـا
وهـيـصـنع صورة حتـفـة وال يجب
محاربة التطور الطبيعي للحياةخل
وذلـك خالل حــوارهــا في بــرنــامج
تـلفزيـوني.  وسردت سيـف النصر
خـالل منـشـور طبـيـعة مـرضـها إذ
وصــــفــــتـه بــــأنه غــــريب حــــتى أن
طــبــيـبــهـا لـم يـصل لــتــشـخــيـصه
قـائلـة: (الدكـتور نفـسه بيـسأل فيه
إيـه? هــــو أنــــا الـــلـي هــــعــــرف يـــا
دكـــتـــور). ومـــؤخـــرا اســـتــطـــاعت
الفنانة فريدة سيف النصر خطف
األنـــظــار بـل وتــصــدر مـــحــركــات
الـــــبــــحث عـــــقب ظــــهـــــورهــــا مع
اإلعــالمـي وائـل اإلبـــــــــــراشـي فـي
بـرنامج حلكل يوم  بـنهاية 2019
لـلـحـديث عن غـيـابـهـا عن الـسـاحة
الـفنية وأسباب ارتدائها احلجاب

ونزعه.

نــشــرت صـورة لــوجــهـهــا تــكـشف
تـورمه الشديد وحتدثت عن سبب
ارتــدائــهـا احلــجـاب وخــلـعه بــعـد
ذلـك وعن أدوارهـــا اجلــريـــئــة في
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ـصـريـة فـريـدة نــاشـدت الـفـنـانــة ا
ســــيـف الـــنــــصــــر  جـــمــــهــــورهـــا
ومــتـابـعـيــهـا الـدعـاء لــهـا بـعـدمـا
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أعــلــنت شـركــة صـنــاعــة الـطــيـران
االوربـــــيـــــة إيـــــربـــــاص عـن طــــرح
مــحـــطــتــهــا الــقـــاعــديــة اجلــديــدة
ــــبــــتـــكــــرة تي بي  TB4 4 في وا
أســـواق الــشـــرق األوسط وشــمــال
أفـريـقيـا. وتعـد هـذه احملطـة أحدث
االبـتكارات في مـسيرة تـطور نظام
تـيترا نحو تقـنيات اجليل الرابع
واخلــامس من شــبــكـات االتــصـال.
وهي أول مـحـطة رئـيـسيـة هـجيـنة
تــدعم تــيـتــرا وتـقــنـيــات اجلـيــلـ
الــــرابع واخلــــامس من شــــبـــكـــات
ـــنـــصــة االتـــصـــال عـــلى نـــفس ا
وتـسـتخـدمـها مـؤسـسة االتـصاالت
ـزود احلـصري ـتخـصصـة نداء ا ا
لــــشـــبـــكــــات االتـــصــــاالت اآلمـــنـــة
ــعــتـمــد لـدى حــكــومـة دبي أول وا

عميل لهذا احلل.
ومع حـجـمهـا الـصغـيـر وقابـلـيّتـها
لــلـتــكـيّف بــصـورة تــامـة حتــتـوي
مـحطة القاعدة تيترا اجلديدة على
ـزايـا الـقويـة الـتي تـتـمتع جـمـيع ا
3  TB3 بـــــهـــــا احملـــــطـــــة تي بي
الـشـهـيرة من إيـرباص ومـن بيـنـها
واجـهـة مـزدوجـة الـنـظم وتـشـفـيـر
الــتـداخل اجلـوّي وارتـداد مـحـطـة
الــقـاعـدة. وتــأتي مـحـطــة الـقـاعـدة
األصـغر حـجمـاً متوافـقة تـماماً مع
نـسخـتهـا السـابقـة وحتدد مـساراً
واضــــحـــاً من ’تـــيـــتـــرا ‘بـــاجتـــاه
اســتــخــدام شـبــكــات االتــصـال من

اجلـيـل الـرابع أو اخلامس نـظراً
لـلــدعم الـذي تـوفـره وحـدة الـنـظـام
عـاليـة التـقنيـة للـوصول إلى تـيترا
أو شــبــكــات   LTE وإضــافــة إلى
ــيـزات الــسـابــقـة تــوفـر احملــطـة ا

إمكانات أمنية متقدمة.
وتــــقـــدم "تي بي  TB4  4 أحـــدث
الــتــقـنــيــات من حــلــول الـشــبــكـات
اخلـــلـــويــة مـــثل تـــكـــامل أجـــهــزة
الـــراديـــو الــــبـــعـــيـــدة ومـــتـــعـــددة
ــوجــات وتــلــعب دوراً هــامـاً في ا
مـنـهجـية الـنظـام البـيئي إليـرباص
فــهي مـبـنـيــة عـلى مـنــصـة مـحـطـة
قـــاعـــدة إيـــرســـكـــايل مـن نـــوكـــيــا
وستمكن العمالء من االستفادة من
دورة احلـيـاة الـطـويلـة لــتـيـترا مع
تـطور سلس نحو النطاق العريض

الالسلكي.
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
الــعـمالء سـيالحـظـون فـوراً فـوائـد
هـذا احلـل اجلديـد; إذ سـيـنـخـفض
اســتـهالكـهم من الــطـاقـة مع زيـادة
ـرونة بـفضل الـتغـطيـة الواسـعة ا
لــلـشــبـكــة واســتـخــدام الـتــقـنــيـات
ــعــيــاريــة عـبــر مــشــروع شــراكـة ا

اجلــيل الــثـالث   3GPP والــتي 
تــكـيــيـفـهــا لـلــتـوافق مع ’تــيـتـرا.‘
وســــيــــحــــظـى الــــعــــمالء بــــقــــدرة
سـتوى األعلى من االسـتفـادة من ا
الـتكامل والعمر التشغيلي األطول
لـلشـبكات الـعاملـة في العام 2030

وما بعده.


