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 سيارات لحماية البيئة ومكافحة 
الجريمة

العقابي: اصالحات الحكومة انطلقت من برنامج "دفتر مالحظات"

فيروس ينذر بقتل 900 مليون 
شخص

كيف تؤثر األجهزة التقنية على تحصيل الطلبة؟

تعتزم اطالق اصدار جديد من 
غاالكسي 9

يكشف عن جيش عالمي لمواجهة 
إساءة على صفحاته

مل تعد مهمة �سيارات ت�سال الكهربائية ذاتية القيادة تقت�رص على نقل الأفراد 
م��ن مكان لآخ��ر، اإذ اأ�سبح��ت اأداة رئي�سية يف مكافح��ة اجلرمية ت�ستخدمها 
�رصط��ة دول��ة اأوروبية. و�سمت  �رصط��ة لوك�سمبورغ �سيارت��ي ت�سال تعمالن 
بالطاق��ة الكهربائية اإىل اأ�سطوله��ا اأمال يف ال�ستفادة من �رصعتها لالإم�ساك 
باملجرم��ن وخمالف��ي قواعد ال�رصعة، وفق ما نقلت روي��رز ال�سبت. وتاأمل 
ال�رصط��ة بذات الوقت يف احلد من انبعاثات الكربون يف البلد ال�سغري الواقع 
باأوروب��ا الغربي��ة. وقال وزي��ر النق��ل فرن�سوا باو���ش اإن ���رصاء ال�سيارتن، 
وهم��ا من طراز "ت�سال اإ�ش"، ياأتي يف اإط��ار م�رصوع جتريبي يهدف لإحالل 
ال�سي��ارات الكهربائي��ة والهجين��ة م��كان ال�سي��ارات التقليدي��ة يف �س��وارع 
لوك�سمب��ورغ بن�سب��ة ت�س��ل اإىل 10 يف املئة تقريبا. وميك��ن ل�سيارات ت�سال 

زيادة �رصعتها من ال�سكون اإىل 97 كيلومرا يف ال�ساعة خالل ثوان.

املتح��دة  الولي��ات  يف  رائ��د  طب��ي  معه��د  نّب��ه 
الأمريكي��ة، اإىل اأن فريو�س��ا خطريا ينذر بقتل نحو 
900 مليون �سخ�ش يف العامل، اإذا مل ينجح العلماء 

يف تطوير لقاح ناجع يف امل�ستقبل القريب.
وبح�س��ب م��ا نقل موق��ع "�ساين���ش األ��ريت"، فاإن 
الفريو���ش "كالد اإك���ش" الذي ينتم��ي اإىل "�ساللة 
الإنفلونزا"، يح��دث اأعرا�سا تنف�سي��ة �سبيهة بتلك 
الت��ي ي�سعر به��ا املري�ش عند اإ�سابت��ه بنزلة برد، 
لك��ن العلم��اء م��ا زال��وا يحاول��ون التع��ّرف عليه 

ب�سورة دقيقة.
وتظهر اأعرا�ش الفريو�ش على امل�ساب يف غ�سون 
اأ�سب��وع واح��د، وتنتق��ل م��ن �سخ���ش اإىل اآخر عن 
طري��ق ال�سع��ال، وو�س��ل ع��دد الإ�سابات ب��ه اإىل 
400 حتى الوقت احلايل، ولقي خم�سون �سخ�سا 
م�رصعهم ب�سببه، اأغلبهم يف فرانكفورت الأملانية 

وكاراكا�ش الفنزويلية.
ويع��اين امل�ساب��ون بالفريو���ش "اخلط��ري" �سعال 
وارتفاع��ا يف درجة احل��رارة، ويف بع�ش احلالت 
يح�س��ل لديه��م انتف��اخ يف الدم��اغ، وينتهي بهم 

الأمر يف غيبوبة قاتلة.
وعر���ش مرك��ز جون���ش هوبكينز لالأم��ن ال�سحي 
يف الولي��ات املتح��دة، �سيناري��و حمتم��ل لتطّور 
املر���ش، مرجحا اأن يقت��ل قرابة 10 يف املئة من 

�سكان العامل اإذا مل يتم الت�سدي له. 
"ال�سيناري��و املحتم��ل" اإن  ويق��ول م��ن و�سع��وا 
احل�سيلة التي مت عر�سها تت�سم بالتحفظ، لأنه من 
املمكن اأن ي�سيب الفريو�ش ويح�سد عددا اأكرب من 

ال�سحايا يف ظل غياب اللقاح.
وي��رى املعه��د اأن الفريو�ش قد ي�سب��ح قاتال على 
غ��رار فريو�ش "�سار���ش" الذي اأ�س��اب اأكرث من 8 
اآلف �سخ���ش ب��ن عام��ي 2002 و2003 واأدى 
اإىل وف��اة ع���رصة يف املئ��ة مم��ن انتقل��ت اإليه��م 

العدوى.

نبهت درا�سة حديثة اإىل اأن الأجهزة التقنية توؤثر �سلبا على التح�سيل 
العلم��ي ل��دى الطلبة، وهو م��ا يعني اأن التقنية ل تع��ود بالنفع دائما 

بالرغم من مزاياها الكثرية.
وبح�سب درا�سة من�سورة يف جمل��ة "اإيديكا�سنال �سايكولوجي"، فاإنه 
متى ما كان��ت الأجهزة التنقية )هواتف، حوا�سيب حممولة( حا�رصة 

يف قاعة الدر�ش تراجع النقاط املح�سل عليها يف المتحانات.
ووجدت الدرا�سة التي اأجراها باحثون من جامعة روجترز الأمريكية، 
اأن الطلب��ة الذي��ن �سمح له��م باإدخال احلوا�سب والهوات��ف اإىل ف�سول 
الدرا�سة ح�سلوا على نقاط اأقل بخم�سة باملئة، مقارنة بالطلبة الذين 

مل ي�ستخدم��وا الأجهزة. واعتمدت الدرا�س��ة على عينة 118 طالبا يف 
عل��م النف���ش، تابعت حت�سيلهم خ��الل ف�سل كامل بع��د تق�سيمهم اإىل 
جمموعت��ن: واح��دة مت ال�سماح له��ا با�ستخدام الأجه��زة وواحدة مت 
منعها. ووجدت الدرا�سة اأن من جرى ال�سماح لهم با�ستخدام الأجهزة 
مل يبحث��وا ع��ن معلوم��ات مفي��دة على الإنرن��ت، كما اأن م��ن دخلوا 

املحا�رصات دون هواتف مل يت�رصروا بعملية التح�سيل.
وتو�س��ح الدرا�س��ة اأن ا�ستخ��دام الأجه��زة الإلكروني��ة اأثن��اء الدر�ش 
ي�سو�ش الركيز، ل�سيما يف ظل �سطوة املن�سات الجتماعية وحر�ش 

اليافعن وال�سبان على التفاعل ب�سورة م�ستمرة ودون انقطاع.

 تعت��زم �رصك��ة �سام�سون��غ اإطالق اإ�س��دار جديد من هات��ف "غالك�سي ن��وت 9" ال�سهر 
املقبل، يف خطوة تاأتي بالتزامن مع انت�سار تقارير اإعالمية تتحدث عن توجه العمالق 
الك��وري لإلغاء هذه الفئة م��ن الأجهزة. وتفكر �سام�سونغ وفق م��ا نقلت "فورب�ش" عن 
املوق��ع الك��وري "ذا بيل"، يف اإلغاء العالمة التجاري��ة "غالك�سي نوت" ب�سكل نهائي، 

وباأن ال�رصكة حت�رّص لهذا الأمر منذ اأكرث من عام.
وم��ن الأ�سب��اب الكامن��ة وراء هذا الق��رار، انخفا�ش اأرب��اح بيع الهات��ف ب�سبب تاأخري 

دورات الرقية، مع احتفاظ العمالء باأجهزتهم لفرة اأطول.
واأ�س��درت �سام�سون��غ ث��الث اإعالن��ات دعائي��ة ت�سويقي��ة جدي��دة لهاتفه��ا املنتظ��ر 
"غالك�س��ي ن��وت 9"، والذي يفر�ش اأن تك�سف النقاب عنه يف 9 اأغ�سط�ش عرب حدث 
Unpacked، حيث يعتمد م�سري العالمة التجارية اإىل حد كبري على رد فعل العمالء 

على الهاتف.

 ك�س��ف موق��ع في�سب��وك للتوا�سل الجتماع��ي تفا�سيل جدي��دة عن فريق��ه، الذي ي�سم 
الآلف م��ن املوظفن ممن ين�سب عملهم عل��ى مراجعة املحتوى امل�سيء على �سفحات 
ال�سبك��ة عل��ى م��دار ال�ساع��ة ومن خمتل��ف اأنح��اء العامل. وياأت��ي هذا التط��ور يف خ�سم 
النتق��ادات املتزاي��دة، التي يتعر�ش له��ا في�سبوك ب�ساأن ترويج��ه للمحتوى غري الالئق 
مث��ل ال�سور واملقاطع الإباحية، ف�سال عن م�ساهد حالت النتحار املتكررة، التي بثها 
كث��ريون عرب املن�سة ب�س��كل مبا�رص، وفق ما ذك��رت �سحيفة "ديلي مي��ل" الربيطانية. 
وي�س��م فريق عمل في�سبوك ملراجعة املحتوى 7 اآلف و500 �سخ�ش يعكفون على مدار 
ال�ساعة على مراجعة املحتوى للتاأكد من خلوه من العنف اأو التحري�ش �سد الآخرين يف 
حماول��ة لتقليل النتقادات املوجهة لل�رصكة. ويف تدوينة على في�سبوك، حتدث في�سبوك 
ع��ن الأ�سخا�ش، الذين يعملون يف فريق الإ���رصاف على املحتوى وكيف يقوم بتدريبهم 

على معايري تت�سق مع ر�سالة ال�رصكة، 

فيسبوكفي اوربا.. سامسونغ

يف حوار مع �سحيفة »اجلورنال« اكد العالمي فائق العقابي ان 
انطلقت  العراقية  بها احلكومة  التي قامت  الخرية  ال�سالحات 
من برنامج "دفر مالحظات" ،موؤكدا ان "اطالق برنامج ا�سالح 
ينتقد احلكومة من رحم قناتها يوؤثر ب�سكل كبري ويجب ان تتحمل 
على  العقابي  فائق  العالمي  مع  احلوار  وركز  التبعات.  كافة 
جملة من امللفات ابرزها تظاهرات الو�سط اجلنوب ، حيث يرى 
ال�سلميةاجربت حكومة كاملة  التظاهرات  ان  العقابي  العالمي 
لتلبيه  املتظاهرين  للقاء  الب�رصة  حمافظة  اىل  الذهاب  على 
مطالبهم، وهذا يدل على وعي ال�سعب يف املطالبة بحقوقه بطرق 
العراقية حتتاج  املوؤ�س�سات  " كل  ان  العقابي  �سلمية". وي�سيف 
تناولنا  ان  وبعد  جدا".  قريب  وال�سالح  ا�سالحية،  عملية  اىل 
كا�ش من املاء ا�ستذكرنا الزمات التي تعج بالبلد ، حيث يرى 
القناة  الذي يبث عرب  "برنامج دفر مالحظات  العقابي و�سف 

بانه   ، العقابي  ويقدمه  يعده  وال��ذي  الر�سمية  �سبه  العراقية 
اجلمهور  حجم  على  بالعتماد  وعلنا  يوميا  م�ستمرة  "تظاهرة 
ا�ستق�سائية  �سعبة  "منتلك  م�سيفا  تردنا"،  التي  ال�سكاوى  وكم 
مالحظات".  دف��ر  برنامج  حل�ساب  يعملون  ال���وزراء  وبع�ش 
فائق  العالمي  قال  مالحظات"  "دفر  برنامج  عن  وللحديث 
خلي  لربنامج  "امتداد  انه  الربنامج  ومقدم  معد  وهو  العقابي 
ن�سولف الذي كان حمظوظ جدا لنه الربنامج الوحيد الذي يوجه 
النتفاد اىل اكرب ال�سخ�سيات يف البلد". وا�ستذكر العقابي احدى 
توىل  وعندما   2003 عام  "بعد  قائال  ن�سولف"  "خلي  حلقات 
ال�سيخ غازي الياور رئا�سة اجلمهورية وجه بتعليق �سور له يف 
املدار�ش ، ويف بداية الربنامج اخذ ح�سته ال�سيخ من النتقاد بعد 
ذلك وجه مبنع تعليق ال�سور يف املدار�ش ول زال القرار �ساري 
ا�سالحي  برنامج  خلق  امكانية  عن  �سوؤال  ويف  هذا.  يومنا  اىل 
"بث الربنامج  العقابي قائال  وودي بن املواطن وامل�سوؤول رد 
ال�سالحي يف قناة ممولة من املال العام وهي عرفت ب�"قناة 

الكثري  التهديد وال�سغوط، وتعر�سنا اىل  احلكومة" يعر�سك اىل 
منها"، مبينا ان "دور العالم الرقابي �سعيف ب�سبب الفا�سدين". 
بن  املتظاهرين  مطالب  وتلبية  احلكومية  ال�سالحات  وحول 
رئي�ش  بها  عمل  التي  ال�سالحية  اخلطوات  "اوىل  ان  العقابي 
مالحظات  دفر  برنامج  خالل  من  هي  العبادي  حيدر  ال��وزراء 
املطالبة  بطرق  ال�سعب  وع��ي  بعد  ال���س��الح  حتقيق  وميكن   ،
لال�سالح  وديني  �سيا�سي  تاييد  وجود  اىل  بال�سافة  باحلقوق 
مف�سل  �سكلت  "التظاهرات  ان  اىل  وا�سار  الف�ساد".  وحمارية 
مطالب  لتنفيذ  الب�رصة  اىل  بالذهاب  احلكومة  وارغمت  مهم 
اىل  العقابي  ا�سار  ال�سيا�سي  الو�سع  ". وعن جممل  املتظاهرين 
القيام  تقع على عاتقها  �سيا�سية  لت�سكيل  حركة  اولية  خطوات 
جزء  القت�سادي  وللجانب   . ال�سالحية  العمال  من  بالكثري 
يف حديثنا اذ بن العالمي العقابي انه "بعد عام 2008 تاثر 
الو�سع القت�سادي وفر�ست ال�رصائب على املنتوجات، واعلنت 
احلرب القت�سادية التي نامل من خالل التناف�ش بن الدول، ان 

تلقي بظاللها على العراق يف تطوير قطاعه القت�سادي. وحول 
دور العالم يف العراق نبه  العقابي اىل ان العالم م�سي�ش يف 
العراق ويدار من �سخ�سيات هدفها التجارة والت�سقيط مع وجود 
قلة من العالمين امل�ستقلن الذين اجتهوا اىل ال�سو�سيل ميديا 
وا�سبحوا موؤثرين".  وتابع العقابي بالقول "احلكومة والعالم 
للكلمات".  وبيع  بينهما  ابتزاز  وهناك  هوادة  بال  حرب  بينهما 
واو�سح ان "اخلطوات ال�سالحية حتتاج اىل اعالم حقيقي، ومبا 
ان  املرجعية موجودة يف ال�سارع لكنها حتتاج اىل دعم �سعبي 
واعالمي. وعن الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدين يف 
"بع�ش  ان   ، »اجلورنال«  مع  حديثه  يف  العقابي  ا�سار  العراق 
و�سيلة  لت�سكيل  معينة  جهات  تدعم  املدين  املجتمع  منظمات 
"، مبينا  او�سع  ب�سكل  اخرى تدعمها  �سغط وبيعها على جهات 
ان "الدعم اخلارجي لن ياتي دون مقابل فهو يعمل على ت�سكيل 
احللقات  وت�ستمر  م�ستهدفن  ا�سخا�ش  على  لل�سغط  ا�سخا�ش 

وبالتايل ا�سبح الدعم مدعوم اي�سا لال�ستفادة".

حاوره – سعد المندالوي

ت�سعر �سخ�ش ت�سعر بالطموح اليوم، وقد تاأتيك فر�ش 
جدي��دة فى مكان عمل��ك، و�سوف تك��ون حري�ش جداً 
عل��ى ال�ستف��ادة منها، كن حذرا ج��داً اأن ل تولد غرية 

بن زمالئك.

اأنت �سخ���ش تواجه بع�ش التوترات على ال�سعيد العملى 
فى تلك الفرة، فكن حذراً من قراراتك حتى ل تندم خالل 
الف��رة املقبلة، من املحتمل اأن تقاب��ل �سخ�ش تنبهر به 
الي��وم، وهذا ال�سخ�ش لديه القدرة على اأن ي�سبح �سخ�ش 

قريب جداً 

عليك اأن ت�ستعيد ن�ساطك حتى ل جتعل مديرك يعاقبك 
رمبا ي�س��ل العقاب اىل َخ�سم الرات��ب اأو التحويل اىل 
التحقي��ق . مت��ر بحال��ة وح��دة قا�سي��ة، ب�سب��ب تكرار 
اخلذلن الذى مررت به، عليك ان تتجاوز هذه احلالة 

ق��د تق��ف ف��ى مف��رق ط��رق وت�سط��ر لالختي��ار ب��ن 
م�سلح��ة عائلت��ك وحيات��ك املهني��ة. ح��اول اأن تختار 
رفاهي��ة عائلت��ك وت�س��ع اأ�سي��اء اأخ��رى عل��ى قائم��ة 
النتظار لفرة من الوقت. و�سيكون لديك حًظا قوًيا فى 

ال�سوؤون املالية.

ق��د ت�سك فى نف�س��ك وتقلل من �س��اأن اإمكانياتك 
اخلا�س��ة وكل ه��ذا يرج��ع اإىل �سع��ورك بانعدام 
الأمان الذى يجب اأن تتحكم فيه الآن بطريقة اأو 
باأخرى. ومن اأجل التخل�ش منه حاول الت�سال 

بالآخرين على م�ستوى اأعمق. 

م��ن املحتمل اأن تلتقى الي��وم ب�سخ�ش مثاىل جداً ثق 
اأن��ك ق��د تلتقى بت��واأم روح��ك، ا�ستمع اإىل قلب��ك اأكرث 
م��ن اأى �س��ىء ملرة واحدة فقط ل تف��وت هذه الفر�سة 

لعالقة ذات مغزى فى حياتك.
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طموح��ك ل��ن ميكنك م��ن الو�س��ول اإىل املنا�سب 
الإداري��ة م��ا دم��ت ل تب��ذل جمه��ود ف��ى عملك، 
وعلي��ك اأن تتخل��ى ع��ن تقاع�سك وتفكر ف��ى اآلية 

جديدة لتحقيق اإجنازات فى العمل.

لدي��ك �سعوبة يف اتخاذ قرار ب�ساأن عملك، لديك حالة 
من الردد ما اذا كان هذا العمل يعطك الر�سا النف�سى 
اأم ل   ، و لدي��ك م�سكل��ة كبرية ف��ى العمل ، لديك اليوم 
الق��درة على جذب ال�سخ���ش املنا�سب ، بالإ�سافة اإىل 

اأن لديك دفعةا�سافية من الثقة

حققت جناح��ات ملحوظة فى عملك خالل الفرة 
املا�سية، وحت�سنت عالقتك مبديرينك بعد م�ساكل 
متك��ررة، احر���ش عل��ى احلف��اظ عل��ى حما�س��ك 
ل�ستكم��ال عمل��ك بنف�ش الأدا. عالقت��ك العاطفية 

معقدة، فاحلب من طرف واحد اأمر قا�سي

 ق��د تتخذ الي��وم ق��رارات حا�سمة ب�س��اأن وظيفتك 
،ق��د حتمل��ت الكثري الف��رة املا�سية ولك��ن ن�سبت 
بع�ش اخلالفات بينك وبن مديرك بالعمل. حاول 
البحث عن وظيف��ة م�سمونة قبل اأن تتخذ قرار قد 

تندم عليه فيما بعد.

اإهمال��ك ل�رصيك حياتك �سيوؤدى فى النهاية لإنهاء 
العالق��ة فيما بينكما، ف��اإذا كنت جاًدا فى عالقتك 
به فاحر�ش عل��ى الهتمام به وال�ستماع ل�سكواه 
وع��دم تكرارها قلة النوم توؤث��ر على اأدائك املهنى 

وجتعلك ل تلتزم مبواعيد العمل

النحرافات فى مكان العمل قد حتد من اإنتاجيتك 
وهن��اك احتمال اأن الرومان�سية تاأخذ عقلك بعيًدا 
ع��ن العم��ل واأنت بحاج��ة اإىل جل��ب تركيزك مرة 
اأخ��رى وتتجن��ب اتخ��اذ اأى اإجراء ميك��ن اأن يثري 

الغ�سب بن زمالئك. متقاطعة كلمات

1 دول���ة افريقي���ة فيها منبع الني���ل العظيم o ما يرتكه 
ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

اخل�سار. من  نوع   o مت�سابهان   o اأعرف   2
مربح  o القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

اأ�س���له  o ا�س���م حلم م�س���وي معلق  اأح���د )مبع���رة(   4
تركي.

مبعرة. يراع   o اأ�سحية  ذبح   5
خليجية. دولة  من   o الفالحني  مزارع   6

7 اأ�سدر اأزيزا o �سحايف يف موؤ�س�سة اإخبارية ي�سافر 
كثريا.

وزن. وحدة   o )معكو�سة(  �ساع  اثنني  تعدى  اإذا   8
9 ال�سرك�سي �سلطان الديار امل�سرية يف ع�سر املماليك 

بنى قلعة م�سهورة يف اال�سكندرية
�سابقًا ال�سعودي  واملنتخب  الهالل  نادي  قائد   10

1 العب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا مع فريق بورتو 
الربتغايل

2 ه����ي عل����ى االأح����رار ديون ال بد من �س����دادها o من مهنته 
ال�سقاية

3 البلد التي ا�ست�سافت كاأ�س العامل o 2006 حتت اأقدامها اجلنة.
 o o ح�س����ل على  �س����خ�س ما يف غيابه  �س����وءا عن  تكلم   4

مت�سابهان
5 مراقب وموجه اأداء العمل o جيب التمام يف الريا�سيات.
o حرف  الو�س���طى واجلنوبية.  اأمريكا  6 ح�س���ارة عريق���ة يف 

توكيد
القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7

بريطانية. جزيرة   8
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