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تـــوصـل عــلـــمـــاء من جـــامـــعــة
(كـالــيـفـورنـيـا) األمـريــكـيـة إلى
ابـتــــــكــار طـريـقـة مــخـتـصـرة
وهـي طــابــــــــــعــة تـــســتـــخــدم
الـضــــــوء في طـبـاعـة األشـيـاء
ـــــا قــــد فـي نـــــفس الـــــوقت.. 
يـــحـــدث ثـــورة فـي تـــقـــنـــيـــات
الــتـصــنــيع الــســريع. وأوضح
البحث  –الذي نـشر في دورية
(ســـايـــنس) الــــعـــلـــمـــيـــة  –أن
الـطـابـعـة قد أطـلق عـلـيـها اسم
ـكــرر) تـيـمــنـا بـفــيـلم (حـرب (ا

الكواكب). 
طورة مشيرا إلى أن الطابعة ا
ــسح تــعــمل بــصــورة تـشــبه ا
قطعي وهي طريقة الضوئي ا
مـخـتلـفة عـن الطـابعـات ثالثـية
األبــعــاد الــتــقــلــيــديــة وتـنــتج
الطـابعـة صورة ثالثـية األبـعاد

بــعــد مــسح اجملــسم مـن زوايـا
مـتعـددة ثم حتـول الـصورة في
أنـــبــوب يـــحـــتــوي عـــلى مــادة
صـمغـية صـنعـية تـتصلـب عند
الــتــعــرض لــلـــضــوء بــكــثــافــة

معينة. 
كـمـا تـمــكن فـريق الــعـلـمـاء من
إنــتــاج تـمــثــال صـغــيــر يــشـبه
ـفكر للنـحات الفرنسي تمثال ا
الـــشـــهـــيــر أوجـــوست رودان..
فـيـمـا يـعــتـقـد الـبـاحـثـون أنـنـا
ـا قد جنـد تـطبـيـقات ثـورية ر
لـهـذا اجلـهـاز مـسـتـقـبال إال أن
األشـيـاء الـتي يـنــتـجـهـا الـيـوم
صغيـرة وتتطلب مـادة صمغية
صنعية خـاصة إلنتاجها وهي
تــقــنـيــة جــديــدة ومـدهــشــة قـد
ــســتــقـبـل الـذي تــقــربــنــا من ا
نـــــســــعـى إلـــــيه فـي الــــقـــــريب

العاجل.
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حـذّرت دراسـة أميـركـيـة حـديـثة
من أن شــرب الـكــحـول في فــتـرة
راهقـة يحدث تـغييـرات دائمة ا
في الـــدمــاغ تـــؤثــر عــلـى مــركــز
الـعـاطفـة وتـزيـد من اضـطـرابات
اخلوف والقلق. الدراسة أجراها
بــاحـــثــون في مــركــز شــيــكــاغــو
ألبـحــاث الـكـحــولـيـات بــجـامـعـة
إلــيــنــوي األمــيــركــيــة ونــشــروا
نـتـائـجـهـا في الـعـدد األخيـر من
دوريــــــة (الــــــطـب الــــــنـــــــفــــــسي
التـحويـلي) العـلمـية. ولـلوصول
إلـى نـــتــــائج الــــدراســــة أجـــرى
الفـريق مسـحا ألنـسجـة مأخوذة
ـتوف من أدمغـة مجمـوعة من ا
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قال عراقي لصاحبه :
- يا أخي االمريكان ناس طيبون

- كيف?
- وغشيمون

- كيف?
- وناس مؤمنون

- اي قل لي كيف ?
- يـاأخي طـلبـوا مـنهم اسـقـاط النـظـام السـابق اجملرم

وأسقطوه.
- أي والله.

ـعـتدي - بـعـدها طـلـبـوا مـنـهم حل اجلـيش الـعـراقي ا
على اجلمهورية االسالمية وحلّوه.

- أي والله.
- ثم طلـبـوا مـنهم الـتـصدي الرهـاب الـقـاعدة الـكـافرة

وتصدوا.
- أي والله.

- وطــلـــبــوا مـــنــهم تـــدمــيـــر تــنــظـــيم داعش الـــزنــديق
بالطائرات وجاءوا بالقاصفات ودمروه.

- أي والله.
- يـعـني مــا قـصّـروا بـشيء  فــقط اشـارة من اصـبع
ـنطـقة اخلـضراء  وترى شـبيك احـدهم اجلالس في ا

لبيك االمريكان ب يديك.
- أي والله.

- يعني ماذا نريد أكثر من هذا الدالل?
- أي والله.

- تــصــوّر اآلن يــريـــدون طــردهم طــرد الــكالب  وهم
موافقون بقلب طيب.

- أي والله.
- يعني هل انت شايف أطيب من هؤالء الفقراء.

- ال والله.
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حـيـنمـا يـقـارب عـام عـلى الـرحـيل ويـشـارف آخـر على
وت بـطيء يسري فـي عروقي .. ففي القـدوم أشعـر 
بـداية كل عـام جديد أشـعر أن ورقـة من سنـي الـعمر
قد سـقـطت وصـفـحة مـن صفـحـاتي قـد طـويت وهذا
يعني أن قطـاري الذي مضي قدمـاً بال رجعة قد غادر
مــحـطــته اخلــامـســة والــسـتــ مــتـوجــهــاً إلى أخـرى
وسـفـيـنــتي الـتي تــسـيـر في بــحـر احلـيــاة قـد أبـحـرت

قاصدة مرفأ أخر .
لــذلك أضــطـر الــرجــوع إلى الـعــرافــ لـكي يــزرعـروا
وت الرعب واخلـوف في النـفوس بـأن الزلـزال قادم وا
قادم,طائرات تسقط وأغياالت وتصفيات جسدية تطال

. العراقي
يـنتابـني إحسـاس غريب بـأن األيام تمـرّ مر الـسحاب
واألعــوام تـمــضي ســريــعــاً كــالـبــرق فال يــكــاد يــبـدأ
أســبــوع حــتى يــنــتــــــهي وال يــكــاد يــبــدأ عــام حــتى

ينصرم.
باألمس القريب ودعنا عام 2018 واليوم نستقبل عام
2019 فـهل مـا يـحدث هـو تـقـارب الزمـان الـذي أخـبر
عنه النبـي صلى الله عليه وسـلم في احلديث الشريف
(ال تقـوم الـساعـة حتى يـتـقارب الـزمـان فتـكـون السـنة
كـالـشـهـر ويـكـون الـشهـر كـاجلـمـعـة وتـكـون اجلـمـعة
كــالـيــوم ويــكـون الــيــوم كـالــســاعـة وتــكــون الـســاعـة

كاحتراق السعفة). 
لقد شهد عام 2018 حالة من اخلوف والترقّب  ,وحلَّ
ذلك الـعام والـعـراق مـحـمَّل بـأعبـاء الـديـون وهي تـقدر
اليـــ الـــدوالرات وحـــجم الـــدمـــار الـــذي خـــلــفـــته
الـعمـليـات العـسكـرية إضـافة إلى مـا يحـتاجـه العراق

من إعادة األعمار.
ــشـاريع في ظل اإلدارة كـيف ســتـكـون الــصـفـقـات وا
احلــالـيـة لــلـدولـة ,هـذا مع تـداعــيـات أزمـة اقــتـصـاديـة
رت على مشاريع الـبالد واخلدمات وجميع وخيمة أثـَّ
الــقـــطـــــاعــات األخــرى مـن جتــارة وزراعــة وتـــعــلــيم

وصحة.
ــكن أن نـــلــخـص أســبـــاب هــذه األزمـــة: في فــشل و
الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة ومــا يـتـرتب عــلـيـهــا من فـسـاد
وســرقـــــــات وصـراعــات جــرَّت الـعــراق إلى مــنــحـدر
مــظــــــــلم كـل هـذا كـان لـه الـتــــــــــأثـيـر الــكـبــيـر في
األزمـة االقــتـصــاديــة احلـالــيـة فــالـــــــــــعـراق خــسـر
أمـواله على الـعمـليـات العسـكريـة نتـيجـة قتــــــــاله مع
داعش  وسـيـخـسرهـا بـصفــــقـات ومشـاريع األعـمار

الفاسدة .
وفي الـــعـــام اجلـــديـــد 2019 ســـيـــتـــكـــرر األمـــر ذاته
,سنخــــــــطئ .. ونتعـــــــثر.. وننهــــض.. ونحاول

من جـديــد ســنـخــفق.. ونــتـألم.. ونــتــعـلم ســنــتـعب..
ونـثـــــــــابـر.. ونـتـظــــــــاهـر هـكـذا هـي احلـيـاة; نـهـار

يعقبه ليل فال النهار يدوم وال الليل كذلك.
إن لم نــحـــــــزن فــلن نــعــرف طــعم الــسـعــادة وإن لم
نـــخـــطئ فـــلن نـــتــــــــــــــــعــلـم واألهم من ذلـك نــبـــقى
أقـويـاء.. أتـقـيــاء.. عـظـمـاء في أعـ أنـفـسـنـا
حــتـى ال تــكـــســـرنــا احلـــيـــاة .... نــحن

العراقيون.
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اثــار قـيــام الـفــنــانـتــ سـهــيـر
رمزى وشهـيرة بخـلع احلجاب
حجابهما منذ ايام قليلة ضجة
هائلة وجـدال واسعا فى مواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعى خـاصـة
ان تــلك الــواقــعــة تــزامــنت مع
ي االحــتـــفـــال بــالـــيـــوم الـــعــا
لـــلــــحـــجــــاب والـــذى دشــــنـــته
واطنه الـبنغالـيه ناظمة خان ا
ـسـلـمات ودعت فـيه الـفـتـيات ا
ــســلـمــات الـى ارتـداء وغــيــر ا
احلــــــجــــــاب ورغم مــــــحــــــاوله
الـفـنـانـتـ الـتـخـفـيف من اثـار
ظــــهــــورهـــا بــــغــــيـــر حــــجـــاب
بــادعـائــهـمـا انــهـمــا لم تــكـونـا
مـحجـبتـ بل ان غطـاء الراس
الـذى كـانـا تـرتديـهـمـا هـو نوع
ـرتــبـة من احلـشــمــة ولم يــرق 
احلــجــاب اال ان تــلك الــواقــعه
اثارت جدال واسـعا على مواقع

التواصل االجتماعى .
وفى هـــذا االطــــار نـــظم مـــوقع
مـــودانــــيـــا والــــذى يــــعـــد اهم
ــواقع فى مالبس احملــجـبـات ا
حملة دشن خاللها جتارب عدد
من الـــفــتـــيــات الالتـى اتــخــذن
قــرارا بــارتــداء احلــجــاب وقــد
اعـــربـن هــؤالء الـــفـــتـــيـــات عن

ارتـيـاحـهن لـتـلك الـتـجـربة. فى
ــطـربـة الــسـيــاق ذاته دشـنت ا
امـل حـجـازى حـمـلـة لـلـرد عـلى
احلـــمالت الـــداعــيـــة الى خـــلع
احلــجـاب حـيث اطـلـقت اغـنـيـة
جــــديــــدة حتت اسم حــــجــــابك
ــطــربــة انــهـا واكــدت ا تــاجك 
التــهــدف من تــلك االغــنــيه الى
حتـقــيق الــشـهــرة بل تــوصـيل
صــورة االسـالم بـشــكـل جـمــيل
بـــعــد مــحـــاولــة تــشـــويــهه فى
قـابل دشنت مـجمـوعة اخرى ا
حــمــلــة لــدفع الــفــتــيــات خلــلع
احلـجـاب بـدعـوى ان ارتـدائهن
احلــــجــــاب  بــــضــــغــــوط من

درسه . االسرة وا
ووسط اجلدل الدائر اكد علماء
الـــدين ان احلـــجــاب فـــريـــضــة
وقال اسالمية بالقران والسنة 
الـــشـــيخ عـــلى جـــمـــعه مـــفــتى
اجلـــــمـــــهـــــوريه الـــــســـــابق ان
احلــجـــاب فــريــضـــة اسالمــيــة
ــــراة النــــهـــا حتــــقـق صــــالح ا
تـتـمـاشى مع الـفـطـرة الـبـشريه
الن االسالم عنـدما اباح لـلمراة
كــشف الـوجـه والـكـفــ وسـتـر
مادون ذلك فـقد اراد ان يـحافظ
عــلى فـطــرتـهــا كــمـا ان الــتـزام
راه باحلـجاب يجـبر اجملتمع ا
على احـترامهـا باعتـبار ان لها

عـــقال راجــحـــا ولــيـس جــســدا
للشهوة.

واضاف الداعيه طه يعقوب ان
احلـــجــــاب واجب فـى الـــقـــرآن
الــكـر حــيث امـر الــله رسـوله
ؤمـنـ بـستـر جـميع ونـسـاء ا
ابدانهن اذا خرجن حلوائجهن
ليـقع الفـرق بيـنهـم وب االماء

فتعرف احلرائر بسترهن .
من جـانــبه يـرى احــمـد فــتـحى
اســتـاذ الـشـريــعـة ان احلـجـاب
فرض وواجب فى الـقرآن حيث
قــال الـــله عـــز وجل فـى ســورة
االحــزاب ( يــاايــهـــا الــنــبى قل
الزواجك وبـــــنــــــاتك ونـــــســـــاء
ــؤمــنـــ يــدنــ عــلــيــهن من ا
جالبيـبهن ذلك ادنى ان يـعرفن
فال يــؤذين وكـــان الــله غــفــورا
رحيما ) كمـا قال الرسول عليه
الـصالة والـسالم فى حـديث له
ــراه احملــيض فال اذا بـــلــغت ا
يظـهر مـنهـا اال الوجه والـكف
ى واعـتـبــر مـركـز االزهــر الـعـا
لــــلــــفـــتــــوى ان دعــــوات خــــلع
احلـــــــجــــــاب دعـــــــوات شــــــاذة
ومـــتـــطـــرفـــة والتـــمت لالسالم
بصلة وان احلجاب فرض ثبت
وجـــوبـه بـــنـــصـــوص قـــرآنـــيه
قطـعيه الثـبوت والداللـة التقبل

االجتهاد .
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كـشـفت إحـصـائـيـات رسـميـة في
بـريــطـانـيـا أن خـســائـر ضـحـايـا
االحــــــتـــــــيـــــــال بــــــاسـم احلب -
وغـالبـيـتـهم من النـسـاء - بـلغت
حــــــــــوالي 11,145 جــــــــــنــــــــــيه
ـتــوسط لـكل إســتـرلــيـني فـي ا
ضــــــــحــــــــيـــــــــة خالل الــــــــعــــــــام
اضي.وأظهرت الـبيانات التي ا
تستند إلى تقاريـر مركز مكافحة
االحـتـيـال الــتـابع لـلـشـرطـة إلى
(أن اخلـسـائــر الـنـاجتـة عن هـذه

العـام السـابق. ويُـرجح أن حجم
اخلسـائـر الفـعـليـة يـتجـاوز هذه
ـسـتـويـات.وبـلغ مـتـوسط عـمـر ا
ضحـايا هذا الـنوع من االحـتيال
حوالي 50 سنة ووصـلت نسبة
ئة. النـسـاء بيـنهم إلى 63 في ا
كما أشارت اإلحـصائيات إلى أن
خسائر الـنساء جـراء هذا النوع
من االحــتـيــال تـصـل إلى ضـعف

خسائر الرجال). 
وقـالـت رئـيـســة وحـدة مـكــافـحـة
اجلــرائم االقــتــصـاديــة بــشــرطـة
لـنــدن كـارن بـاكـســتـر: (بـارتـفـاع
مــعــدل جــرائم االحــتــيــال بــاسم
احلب كل عـام تـرتـفع اخلـسـائـر
عنوية لدى الضحايا). الية وا ا
ـا تــكــون األضـرار وأضــافت (ر
العاطفية للضحايا الذين يقعون
فــريـســة لالحـتــيــال بـاسم احلب

أبعد أثرا). 
ويُنـصح رواد مواقع وتـطبـيقات
ــواعــدة بــأال يــصــدقــوا كل مــا ا
يُـقـال وأال يـحـكـمـوا علـيـهم عـلى
أساس الظاهر أثناء احلديث مع
ـــســـتـــخــدمـــ اآلخـــرين.ووقع ا
الــكـثــيـر من ضــحـايــا االحـتــيـال
بــــاسـم احلب في هــــذا اخلــــطــــأ
عندما حكموا على الطرف اآلخر
لـلــعالقـة عــلى أسـاس مـا يــظـهـر
لهم عـلى حـسابـات الـتواصل أو

اندفعوا في الثقة بآخرين.

وقــالت الـشــرطـة (إن الــضـحــايـا
غـالـبـا مـا يــتم اسـتـهـدافـهم عـبـر
ـواعـدة أو مـواقع وتــطـبـيــقـات ا
عــــــبـــــــر وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجــــتــــمـــــاعي. ويـــــســــتــــخــــدم
احملتـالون حـسـابات مـزيفـة على
ـواقع والتـطبـيقـات إلقامة هذه ا
عالقـة مع الـضـحـايا. وصـل عدد
بالغــات االحــتــيــال بــاسم احلب
الـــواردة إلـى مـــركـــز مـــكـــافـــحــة

االحتيال إلى 4555 بالغا. 
وزاد مقـدر اخلسـائر بـنسـبة 27
سجلة ئة مقارنة باألرقام ا في ا

مـارسـات في عام 2018 بلغت ا
50 مليون جنيه إسترليني

(أكـــثـــر من 64 مـــلـــيـــون دوالر)
بـعـدمـا تظـاهـر مـحـتـالـون بـأنهم
مــــــرتــــــبــــــطــــــ عــــــاطــــــفــــــيـــــا
بالضـحايا.وتـنوعت اخلدع التي
مــارســهـا احملــتــالــون بــ طـلب
إرســال أمـــوال وجــمع بـــيــانــات
شخـصـية تـسـاعدهم عـلى سـرقة

هويات الضحايا).
ويــــتــــزامـن الــــكــــشـف عن هــــذه
اإلحصائـيات مع االحـتفال بـعيد

احلب.
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أغـلـقت الـسـلــطـات األمـريـكـيـة
مـــطـــارا في واليـــة كــارولـــيـــنــا
اجلنوبية بعدما  رصد امرأة
شـــبه عــاريــة تــركض في أرض
ـــطـــار. وتـــعــطـــلت الـــرحالت ا
ـقـلعـة والـهـابـطة من اجلـويـة ا
دة مـطار فـلـورنسـا اإلقلـيـميـة 
ــبــنى ســـاعــتــ كـــمــا أغــلـق ا
الــــرئــــيـــسـي وذلك بــــعـــد رأى
ـــرأة راكــضــة شــهـــود عــيــان ا

وهي تـــردي مـالبس داخـــلـــيـــة
فـــــــقط وفـق مــــــا أورد مــــــوقع
(فـــلــــورنس مــــوريـــنغ نــــيـــوز)

احمللي أمس االول.
وقـال مسـؤول السالمـة العـامة
رأة طـار لي مارش إن ا في ا
كــــانـت تــــرتــــدي فــــقـط مالبس
داخــلـيــة وال شيء أكــثـر. وعن
ـطـار قـال إنه ال سـبب إغالق ا
ـكن أن تـتم علـمـيات الـهـبوط
ـــــــطـــــــار إال إذا واإلقـالع في ا
كـــانت األمـــور عـــلـى مـــا يــرام.

ـــــرأة جــــرى وبــــعـــــد رصــــد ا
اسـتـدعـاء ضـابط الـشـرطـة إلى
ــكــان واسـتــعــانــوا بــالـكالب ا
البوليـسية في محاولـة للعثور

عليها.
 وفـي وقـت الحـق عـــــــــثـــــــــرت
ـــرأة شـــبـــة الـــشـــرطـــة عـــلى ا
الــعـاريــة داخل خـزان جتــمـيع
ـطـار وجـرى مـيــاه قـريب من ا
ــسـتـشـفى الحـقـا نــقـلـهـا إلى ا
بواليـة فـلوريـدا من أجل تقـييم

حالتها الصحية والعقلية.
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أفـــادت مـــجـــلـــة »فـــرويـــنـــدين«
انـيـة أن هنـاك سبـعـة أطعـمة األ
رء على صحية ولذيـذة تساعد ا
الــــتـــخـــلص مـن دهـــون الـــبـــطن
زعجـة وذلك من خالل حتس ا

صــحــة األمــعــاء. وفــيــمــا أبـرز7
أطـعمـة تـسـاعدك عـلى الـتـخلص
مـن دهــــون الــــبــــطن:وبــــحــــسب
دراسة نـشرتـها اجملـلة الـصادرة
عن جمعـية القـلب األمريكـية فإن
ـرء ـكــسـرات يـســاعـد ا تـنــاول ا
عـلى التـخـلص من دهـون الـبطن
ويــــقــــلل مـن خــــطــــر اإلصــــابــــة
بـــأمـــراض الـــقـــلـب. ويـــحـــتــوي
البيض على بروتينات يحتاجها
اجلـسم لـبـنـاء الـعـضالت وعـنـد
تـنــاول الـبــيض يـحــرق اجلـسم
ــزيــد مـن الــدهــون ألن اجلــسم ا
ــزيـد مـن الـطــاقـة يــحـتــاج إلى ا
لـــبــنــاء كــتــلـــة الــعــضالت. كــمــا
ــلــفــوف عــلى يــتــوافــر مــخــلل ا
بــكـتــيـريــا الـبــروبـيــوتـيك وهي
بكـتريا نـافعـة تعـمل على تـنظيم

وظـيــفـة األمـعـاء وتــقـويـة جـهـاز
ـــنـــاعـــة ومــنـع االنــتـــفـــاخــات. ا
وحتـتـوي رقـائـق الـشـوفـان عـلى
ألـياف غـذائـيـة هامـة تـعـمل على
تعـزيز صـحـة اجلهـاز الهـضمي.
ـعـتدل من ويـضمن االسـتـهالك ا
زيت الـزيـتـون الـشـعـور الـسـريع
بالشبع وبـالتالي األكل بـكميات
أقل. ويــســـاعــد األفــوكــادو عــلى
التـخـلص من دهـون البـطن فـقد
أثــبـت بــاحــثــون أن األشــخــاص
الـــذيـن يـــتـــنـــاولـــون األفـــوكــادو
حيط خصر بانتظام يتمتعون 
وكتـلة جـسم أقل. وكـذلك تسـاعد
ـوجودة في مضـادات األكـسدة ا
احلمضيات عـلى عالج التهابات
األمـعــاء والـتي تــرتـبـط بـدهـون
الـــــبــــطن بــــاإلضـــــافــــة إلى ذلك
حتـتـوي ثمـار احلـمـضـيـات على
الــــبــــكــــتـــــ والــــفالفــــونــــويــــد
ـــعـــادن والـــفـــيــــتـــامـــيــــنـــات وا
واأللــيــاف الــتي تــعــزز الـهــضم
وتـــطـــرد الـــســـمـــوم من اجلـــسم

وتدعم حرق الدهون.

الـذين كــانـوا يـشــربـون احلـكـول
ــراهـــقــة بــنـــهم أثــنـــاء فــتـــرة ا
وقــارنــوهـا بــحــالـة أنــســجـة من
أدمغة أقـرانهم الذين لم يـشربوا
ـــراهــقــة. الـــكــحـــول في فـــتــرة ا
وبـــشـــكل أكـــثـــر حتـــديــدا درس
الـفـريق حــالـة الـلـوزة الـدمـاغـيـة
وهي جزء من الـدماغ يـشارك في
دارك إدراك وتقييم العواطف وا
احلــــســـــيــــة واالســــتـــــجــــابــــات
ـرتـبــطـة بـاخلـوف الـســلـوكـيــة ا
والـقـلق وهي تــراقب بـاسـتـمـرار
ورود أي إشــــــارات خــــــطــــــر من
حواس اإلنسان كمـا تعد كنظام

إنذار واستشعار للمتعة.
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أطلق تـطبـيق واتـساب قـبل أيام
مــيـــزة أمــنـــيـــة جــديـــدة تـــمــنع
ن قـد يــتـمـكــنـون من اآلخـريـن 
الــــــدخــــــول إلـى جــــــهــــــازك من
الـــتـــلـــصص عـــلى رســـائـــلك في
واتـســاب وفق مـا ذكـرت مــجـلـة

(فوربس) األمريكية.
ويــتــطـلب تــفــعـيـل مـيــزة األمـان
اجلديـدة تـنصـيب أحـدث إصدار
من تطبيق واتساب (2.19.20)
وإن كـان حتـديث الـتـطبـيق عـلى
جهـازك يحـدث تلـقائـيا فـيمـكنك
الـتــأكــد من اإلصـدار األخــيـر من
خالل الـضــغط عـلى (اإلعـدادات)
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ساعـدة) حيث سـتجد اسم ثم (ا
آخــر نـســخـة مـن واتـســاب عـلى

شكل صورة أعلى الشاشة. 
بـــعـــد الـــتـــأكـــد من أن نـــســـخـــة
واتـــســاب هـي األحــدث وحتـــمل
الـرقم (2.19.20) عن عــود مـرة
أخرى لـلـضغط عـلى (اإلعدادات)
ثـم عــــــــــلـى (احلــــــــــســــــــــاب) ثـم

(اخلصوصية).
ــرحـلــة سـيــظـهـر لك عــنـد هـذه ا
(قــفل الـشــاشـة) وســتـكــون أمـام
Touch :خيـارين عـلى الـشـاشة
ا ID أو Face ID وذلك 

يــتــنــاسـب مع نــســخــة الــهــاتف
الذكي الذي تستخدمه.


