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تعمل شـركة أمريكـية إلكـترونية
عـلى إنــتـاج أول هـاتف ذكي في
الـــعــالـم بــشـــاشـــة مــصـــنـــوعــة
ـــضــاد ــاس ا بــالـــكــامـل من األ
ـتـانة لـلـكـسـر والـتـهـشم نـظـراً 
ــاس وقـــوة وصـالبـــة مـــادة األ
ويــتــوقع صــدوره بــحــلــول عـام
وأوضـــــــحـت شـــــــركــــــة .2019
ـــتــــخــــصـــصــــة في «أخـــان» ا
صناعـة وتطويـر نانو كـريستال

أنها تـعكف حالـياً بالـتعاون مع
شركـة مُصنـعة لـلهواتف الـذكية
عـلـى اخـتـبـار الـزجــاج لـيـشـمل
ـشـروع األجـهـزة اإللـكـتـرونـيـة ا
األخــرى مـثـل أجــهــزة الــلــيــاقـة
الـبدنـيـة والسـاعات الـذكـية في

ستقبل. ا
وتــخـتـبــر الـشـركـة حــالـيـاً مـدى
اسي كفاءة وفعالـية الزجاج األ
«Mirage الــــذي يـــحــــمل اسم
Diamond Glass» وقـــــــدرته
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بـيـنـمـا يـعـاني األمـيـركـيـون هـذا
الشتاء واحـدة من أسوأ موجات
اإلنفـلـونزا فـي السـنـوات العـشر
األخــــيــــرة أكــــدت شــــركـــة دواء
يـابـانـيـة أنـهـا طـورت حـبـة دواء
تــقــضي عــلى الـفــايــروس بــيـوم

واحد فقط.

وقـالت صــحـيـفـة »وول سـتـريت
جـــورنــال «إن الـــشـــركــة جـــربت
الدواء عـلى مرضى من الـواليات
ـــتـــحــــدة والـــيـــابــــان وكـــانت ا
الـنتـيـجة الـقـضاء عـلى فـايروس
اإلنــفــلــونـــزا في زمن مــعــدله 24

ساعة.
وقالت الشركة الـيابانية إن دواء

{ نــيــويــورك- الــزمــان : عــيّــنت
مـجـمــوعـة أمـازون الــعـمالقـة في
مجال الـتجارة اإللكـترونية امرأة
عـــلـى رأس شــركـــتـــهـــا لإلنـــتــاج
ــســمــوع بــعــد تـنــحي ــرئي وا ا
الـرئـيـس الـسـابـق لـلـشــركـة عـلى

شهراً. وأطلقت تركيا على 18
بي.تي.تي الـــــتـــــطـــــبـــــيق اسم »
مـســنـجـر «في إشــارة لـلــحـروف
األولى لــلـهـيـئــة الـعـامـة لــلـبـريـد
والبرقيات التركية »بي.تي.تي?«
وبدأ العمل بنسخة محدودة منه
ؤسسات اضية في ا في األيام ا
احلــكــومــيــة وبــعض الــشــركـات

ـتـوقع أن يـكون اخلاصـة. ومن ا
مـــتــاحــاً لـــلــجــمــيـع خالل ســتــة
ـتــحــدث بـاسم أشــهـر.  وقــال ا
احلكومة بكـر بوزداج في مؤتمر
صـحـافي إن الــتـطـبـيق اجلـديـد
ســـــيـــــوفــــر »حــــيـث أن اخلــــادم
ــضـيف ال يــخــزن أي بـيــانـات ا
ـستـحيل الـوصول سيـكون من ا
إلى أي منها.  تطوير
نــظــام أكــثــر أمــانــاً من

واتس آب.«
ويشكك البعض في 
مـــســـألـــة اســــتـــحـــالـــة
استرجـاع البـيانات من
الــــتــــطـــبــــيق اجلــــديـــد
ــــنح ويــــخــــشـــون أن 
الــسـلــطــات قـدرة أكــبـر
عـارضة على مـراقبـة ا
مــشـيــرين إلى احلــمــلـة
األمـنيـة الـواسـعـة التي
أطـلــقـتـهـا بــعـد انـقالب
عــــســــكـــــري فــــاشل في

يوليو (تموز) .2016
كما توجد مخاوف من 
أن يـــــصــــبح حتـــــمــــيل
الــتــطـــبــيق في نــهــايــة
ــــطـــــاف إجـــــبـــــاريــــا ا
ــسـتــخـدمـة لألجــهـزة ا
ـؤسـسات ثـم على في ا
ــــوظـــــفــــ أجــــهـــــزة ا

الشخصية.
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ـــرضى عـــلى أكــــبـــر تـــســـاعـــد ا
الـتـخـلص من الـفـايـروس بـشـكل
فــوري. ويــعــمل الــدواء اجلــديـد
بـــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عن أدويــة
نع اإلنفـلوانـزا العـادية حـيث 
الــفـايــروس من الـســيـطــرة عـلى

خاليا اإلنسان.

خـــلـــفــيـــة اتـــهــامـه بــالـــتـــحــرش
اجلنـسي. وأشارت اجملـموعة في
بــــيــــان أمس اجلـــــمــــعــــة إلى أن
جــنــيــفــر سـالــكي تــنــقل مــعــهـا»
يـزة في قـطاع الـتـرفيه جتـربـة 
ونحن مسرورون النضمامها إلى

أمــازون الفــتــة إلى أنــهــا »بــنت
سمعـة مذهلة كـقائدة كبـيرة تركز
عــلى االبـداع والـتــعـاون والـعـمل
اجلــمـاعي. وأبــدت سـالــكي الـتي
تــشــغل حـالــيــاً مــنـصب رئــيــسـة
لــقـسم الــتـرفـيـه في قـنـاة »ان بي

وحـصل الـدواء الـتـجـريـبي عـلى
الـرخصـة الـدوليـة الـتي تـتيح له
بدء التوزيع فـيما تعـمل اليابان
عـلى تــسـريع عـمـلــيـة تـرخـيـصه
داخـل الـــبالد اخملـــتـــلـــفـــة بـــعـــد
وافـقة الـدولية احلصـول على ا
توقع دخوله األسواق في ومن ا

قبل. مارس ا

ز ثم في  نيويوركر نيويورك تا
ومـــــا تـال ذلك مـن اســـــتـــــقـــــاالت
وتنحيات باجلملة لرجال نافذين
في قطـاعات اقـتصـادية عـدة على
خـلـفـيـة اتــهـامـات بـالـتـحـرش أو

العنف اجلنسي.

(تـــشـــرين األول) إثـــر اتـــهـــامــات
بــــالـــتــــحـــرش اجلــــنـــسـي بـــعـــد
أســـــبـــــوعــــ مـن الـــــكـــــشف عن
رتكبة من االنتهاكات اجلنـسية ا
ـــنـــتج الـــهـــولـــيــوودي هـــارفي ا
وايــــنـــســــتـــ عــــبـــر مــــقـــال في

سي «الــتــلـفــزيــونــيـة شــعــورهـا
بـالـفخـر واحلـماسـة ازاء فـرصة»

قيادة هذه الشركة الرائعة.
وكـان الــرئـيـس الـســابق لـشــركـة
روي برايس «امازون سـتوديوز»
قـد تـنـحى في مــنـتـصف أكـتـوبـر
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ـتــلك الـعـراق وهــو مـحل اهــتـمـام جــديـد في مــؤتـمـر هل 
األهميـة ذاتهـا التي كان عـليهـا في نظر انحـ بالكـويت  ا
ية والعـربية واالقليمية تحدة وبعض الـقوى العا الواليات ا
الـتي كــانت تـســعى لـتــغـيــيـر نـظــامه الـســيـاسي بــأي ثـمن

نطقة قبل خمسة عشر عاماً? وازاحته عن ا
برغم إنّ االجابات مـتداخلة ومـعقدة وحتتـاج الى حسابات
احلقل والبيـدر  إال إن احملصلة تـلتقي عـند اجابة بـسيطة

ال . واحدة هي
العامل األمني كان االقوى في تغيير النظرة االمريكية ومن
ثم الدولية لـلعراق  حيث أجـبر االمريكـان على االنسحاب
من الـعـراق حتت وقع اخلـسـائــر الـكـبـيـرة الـتي عـبـرت عن
عـدم تـرحــيب الـعــراقـيــ بـهم  ولم يــكن هـنــاك اي مـوعـد
مـســبق النـهــاء احـــــــتـالل الـعــراق في كل الـتــصـريــحـات
االمـريــكــيـة ذات الــعـــالقــة بـاســتـثــنــاء تـصــريح الــرئـيس
ــتـــهــور جــــــــورج دبــلـيــو بــــــــوش من عـلى االمـريــكي ا
حامـلـة الـطـــــــــائـرات االمريـكـيـة في اخلـلـيج في مــــــطلع
آيـار  –مـايس 2003 بــأن الــقـــــــوات االمــريــكــيــة انــهت
عمـلـيـاتهـا احلـربـيـة في العـراق  وهـو تـصريـح يوضح في
ـعـرفيـة الـتي يـنـطوي وقـــــــتـه الضـحـالـة االسـتخـبـاريـة وا
عــلــيـــــــهــا كـل اجلــــــــهـد احلــربـي االمــريـكـي الــذي غـزا

العراق . 
وبعـد ذلك حتـول الـعراق الى مـركـز نشـاط تـنـظيم الـقـاعدة
بـالـعـالم وبــعـد فـتـرة وجـيـزة احــتل تـنـظـيم مــنـبـثق مـنه هـو
داعش ثـــلث الـــعــراق وتـــداعى إثـــر ذلك كـل شيء  وبــدت
حصيلـة مابذله وخـسره االمريـكان في العـراق عمالً فارغاً
من دون مقابل وغيـر ذي فائدة لـهم مطلـقاً  مادام الوضع

العراقي كله قائم على رمال متحركة .
اآلن حجة احلكومة العراقيـة التي تسوقها في طريق جذب
ـهـدم هـي االنـتـصــار عـلى االسـتــثـمـارات إلعــمـار الــبـلــد ا

داعش واالستقرار األمني.
ــكن أن تــقــتـنـع بـســهــولــة في الــعـرض غــيـر إنّ الــدول ال
احلكومي العراقي من دون أن تكون الضمانات أقوى ألنّ
نغص الفتّاك اآلخر هو الفـساد الذي سار خطوةً بخطوة ا
ــنــتــفــعـ الــرســمــيــ وغــيــر الــرســمــيـ مع االرهــاب وا

من  فوضى االرهاب .
الـعـالم لن يـقـتـنع بـإعـمـار الـعـراق إالّ من خالل الـتـأكـد انه
بـيـئـة صـاحلـة لـالسـتـثـمـار ولن تـقــوم تـهـديـدات (ارهـابـيـة)
جـديدة لـشـركـات الـدولـة  كـمـا كـان يـحـصل سـابقـاً  من
بل ـشـهد الـعراقي  أجل االبتـزاز الذي اليـبـدو بعـيداً عن ا

فاصل. نراه قوياً في بعض ا

عـــلى االســتــجــابــة لــلــمس دون
تــأخـيــر السـيــمـا عــنـد اقــتـرانه
ومــــــــزجـه مـع مــــــــواد أخـــــــرى
باإلضافـة إلى التأكـد من ضمان
نقل اإلشارات الكهربائية وعدم
انعـكـاس الضـوء عـلى الشـاشة
ضماناً لـلقراءة بوضوح في ظل

أشعة الشمس.
وأوضحت الشركة أن الشاشات
ـاسـية سـتـكـون أقـوى وأكـثر األ
متانـة ونحافـة وحتمالً لكن في

مـر أسـبـوعـان مـنـذ بدأ اجلـيش الـتـركي (عـمـلـيـة غـصن الـزيـتون) فـي عفـرين في
نـطقـة: حـزب العـمال سـوريا لـلـقضـاء علـى اجلمـاعات اإلرهـابـية الـناشـطـة في ا
الـكـردسـتـاني ووحـدات حـمـايـة الـشـعب وداعش. وفـقـاً لـلـسـلـطـات الـتـركـيـة فإن
نطقة بالـكامل من اجلماعات اإلرهابية احلـملة العسكرية سـتستمر حتى تطـهير ا
والـقـبض عـلى آخـر إرهـابي فـيـهـا. وفي الـوقـت نـفـسه تـديـر الـسـلـطـات الـتـركـية
هـارة فهي تُـبـقي على اجلـمهـور الدولي والـواليات اجلـانب السـياسـي للـعمـليـة 
عنية مثل إيران وروسيا مطلعة على كل خطوة من ـتحدة ودول الناتو والدول ا ا
خـطوات العملية لتـبرير شرعيتها. وقـد أقرت العديد من الدول وباألخص روسيا
ودول الــنــاتـــو بــوجــود عـالقــة بــ وحــدات حـــمــايــة الـــشــعب وحـــزب الــعــمــال
الـكردستاني اإلرهابي ودافعت عن حق تركيا في الدفاع عن نفسها كما دعمت
ـانـيـا وفـرنـسـا وهـولـنـدا تـركـيـا رغم الـتـوقـعـات الـدول األوروبـيـة الـرائـدة مـثل أ
تحفظ عادة أعطت تحدة على الرغم من نهجها ا ـبدئية للمعارضة.  الواليات ا ا
االنـطـبـاع بأنـهـا -علـى األقل- لن تعـارض الـعـملـيـة. وجتـدر اإلشارة إلى أن دعم
اجلـيش األمـريكي لـوحـدات حمـايـة الشـعب -اجلـناح الـسـوري من جـماعـة حزب
الـعـمــال الـكـردسـتـاني اإلرهـابــيـة- والـذي اسـتـمـر لـســنـوات وشـمل مـسـاعـدات
بـ5000 شــاحـــنــة من األســـلــحـــة بــاإلضـــافــة إلى دعم الـــتــدريـب الــلــوجـــســتي
والـعسكـري كان أحد األسـباب الرئـيسيـة التي جعـلت هذه العـمليـة ضرورية; إذ
سلـح وإرهابـيي وحدات حمايـة الشعب الـتابعة حلـزب العمال سـمح بتعـزيز ا
الـكـردستـاني عـلى طـول احلـدود اجلنـوبـية الـشـرقـية لـتـركـيا بـأسـلـحة ثـقـيـلة. في
الـنـهــايـة صـارت عـفـريـن أشـبه بـبـوابـة وحــدات حـمـايـة الـشــعب وحـزب الـعـمـال
ـتوسـط. هذا الـوضع مثـيـر للـقلق; فـكـثيـرا ما الـكردسـتـاني إلى البـحـر األبيض ا
تـظـهـر األسـلحـة األمـريـكـيـة في أيـدي مـقـاتلي حـزب الـعـمـال الـكـردسـتانـي الذين
ـعروف أن إرهابيي حزب يـشنون الهـجمات في تركيـا. وباإلضافة إلى ذلك من ا
الـعمال الكردسـتاني الذين تدربوا في مـخيمات وحدات حـماية الشعب يـتسللون
إلى تـركيا وينفذون هجمات إرهابية دمـوية. كما أن قواعد وحدات حماية الشعب
وحـزب العمال الكردستاني في عفرين كثيراً ما تُستخدم إلطالق الصواريخ على
ـعروفة عن عـملية مـستوطـنات تركيـة مثل هاتـاي وريحانـلي. من التفاصـيل غير ا
(غـصن الــزيـتـون) هـو أن االسم لم يــتم اخـتـيـاره لــطـابـعه الـســلـمي فـقط. حتـكي
ة كيف عـرف النبي نوح أن الـفيضـان سيتوقف أسـطورة غلـغامش التركـية القـد
قـريـبـاً عنـدمـا عـادت احلـمـامة الـتي أطـلـقـهـا من سـفيـنـته بـعـد وقت قـصـير وهي
ـثل عودة الـسـكان تـمـسك في مـنقـارهـا بغـصن زيـتـون. اسم (غـصن الزيـتـون) 
احمللي إلى وطنهم تماماً مثل سكان ذلك الوقت الذين عادوا إلى أراضيهم بعد
انـتـهـاء الفـيـضـان. وإذا تـمـكـنت تركـيـا بـنـجـاح من الـقضـاء عـلى وحـدات حـمـاية
الـشعب وحـزب العـمـال الكـردستـاني أيضـاً بعـد هـذه العـملـية فـإن ما يـقرب من
 ألف من السوري النازح إلى تركيا سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.500
بـعـبارة أخـرى عـلى الرغم من أن الـسـبب الرئـيـسي وراء هذه الـعـملـيـة هو األمن
الـوطني لتركيا فإن بدء التطبيع في سوريـا سيسمح للسوري النازح بالعودة
قـرر القـضاء على أخـيرا إلى بالدهم. وبـاإلضافة إلـى منطـقة وسط عـفرين من ا
إرهـابيي حزب العمال الكردستاني من مساحة تبلغ 4,500 كيلومتر مربع. ومع
ذلك وبـالنظر إلى أن وحدات حماية الـشعب تسيطر على مسـاحة إجمالية قدرها
 الف كيلومتر مربع قد تكون هذه العملية مجرد بداية فقط. ويوافق العديد78
من احملـللـ عـلى أن هذه الـعمـليـة الـعابـرة للـحدود لن تـقـتصـر على عـفرين وأن
اجلـانب التركي يراقب بعـناية الوضع في اجلانب الشـرقي من نهر الفرات الذي
يـخضع حالـياً للحـماية األمـريكيـة. عمليـة عفرين لـيست احلمـلة العـسكرية األولى
ـشابهة ضد اضي بالـعديد من العـمليات ا لـتركيا عـبر احلدود فقـد قامت في ا
حـزب الـعمـال الكـردسـتاني في الـعـراق وانسـحـبت فور االنـتـهاء من مـهـمتـها. لم
تـتبع تـركيـا أبداً أو حـتى تفـكر في االحـتالل سواء في الـعراق أو في سـوريا بل
على العكس من ذلك دأبت دوماً على الدفاع عن السالمة اإلقليمية لكال البلدين.
لـذلك ال يـوجـد أسـاس لـصـرخـات حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني االسـتـفـزازيـة أو
بـعض الدوائر التي تدعمه عن (االحـتالل). اجليش التركي بعـدما يقضى بنجاح
نطقـة لسنوات عـلى اجلماعات اإلرهـابية الـتي شكلت تهـديداً أمنـياً خطيـراً في ا
. وبـاإلضافة إلـى القضاء سـيعود إلى حـدوده كما فـعل دائماً
عـلـى الـتـهــديـد اإلرهــابي سـتــكـون هــذه الـعـمــلـيــة خـطـوة
حــاسـمــة نـحــو ضـمــان الـسالم واألمن الــدائـمــ لـلــدولـة

السورية والشعب السوري.

الوقت ذاته سينعكس استخدام
ــاس عـــلى ســـعـــر الـــهــاتف األ
فـيــصـبح أغــلى ثــمـنــاً مـقــارنـة
بــشـاشــات الــهــواتـف احلــالــيـة
ــصـــنـــوعــة من األلـــومــنـــيــوم ا
والسيليكون واألكسج وكذلك
ـصنـوعة من األغطـيـة الواقـية ا
زجــاج الــغــوريـال أو الــيــاقـوت
وبـالـتـالي سيـقـتـصـر األمـر على
الــشـركـات الــرائـدة في صــنـاعـة

الهواتف الذكية.
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{ اسطنبول  –الزمان  : أطلقت
تـركيـا تـطبـيـقـاً محـلـياً لـلـرسائل
النصيـة لينـافس تطبيق »واتس
آب «الـتــابع لـشــركـة فــيس بـوك
ـــا أثـــار مـــخــاوف مـــنـــتـــقــدي
احلــكـــومـــة من اســـتـــخـــدامـــهــا
التطبيق اجلديد لـتشديد الرقابة
وتعزيـز حملـة أمنيـة بدأتهـا منذ
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