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بيع نسخ مجددة من آي فون 
إكس بـ 769 دوالرًا

"البوكر العربية": قائمة قصيرة بنكهة التطبيع

تقرير أوروبي يحذر من مكون 
خطير في "نوتيال"

وزير ياباني يثير عاصفة: مشكلة التناسل سببها النساء

 LSPX-S2 سماعتها الزجاجية
الالسلكية

سوق الهواتف بـ"أكبر بطارية على 
اإلطالق"

   
الأ�شهر  الذكي  ن�شخ جمددة من هاتفها  بيع  الثنني  اأم�س  اأبل  بداأت �رشكة 
الأوىل  للمرة  وذلك  الإلكرتوين،  متجرها  على  اإك�س"  فون  "اآي   2017 يف 
منذ طرحه للبيع يف نوفمرب )ت�رشين الثاين( 2017. وميكن احل�شول على 
الن�شخ املجددة من هاتف الهاتف يف ق�شم "عرو�س مميزة" على ال�شفحة 
الرئي�شية لـ "املعاد التجديد املعتمد" Certified Refurbished مبتجر 
اآبل الإلكرتوين apple.com. وتتوفر الن�شخ املفتوحة من هاتف "اآي فون 
اإك�س" باللونني الرمادي والف�شي ب�شعة 64 غيغابايت، و256 غيغابايت بـ 

اأمريكيًا، على التوايل يف الوليات املتحدة. 769، و899 دولراً 
وللمقارنة تتوفر الن�شخ اجلديدة الهاتف لذات ال�شعة بـ 999 دولراً اأمريكيًا، 

و 1149 دولراً اأمريكيًا. 

النخيل  زيــت  اأن  حديث  تقرير  حــذر 
الأطــفــال  مع�شوقة  يف  امل�شتخدم 
ي�شبب مر�س  "نوتيال" قد  �شوكولتة 
موقع  نقل  مــا  بح�شب  الــ�ــرشطــان، 
"ويب طب" عن هيئة �شالمة الأغذية 
�رشكة  اإن  التقرير،  وقال  الأوروبية. 
نوتيال  ل�شوكولتة  امل�شنعة  فرييرو 
لب  "زيت  النخيل  زيـــت  ت�شتخدم 
الزيوت  اأنواع  اأرخ�س  لأنه  النخيل"، 
فالتحول  الأ�ــشــواق،  يف  املــتــوافــرة 
من  خــطــراً  اأقـــل  اآخـــر  نـــوع  اأي  اإىل 
يقارب  ما  ال�رشكة  �شيكلف  الزيوت 
�شنويًا.  اإ�شايف  دولر  مليون   22
النخيل،  زيــت  اأن  التقرير،  وك�شف 
الذي ي�شتخدم يف �شناعة نوتيال هو 
امل�شوؤول عن نعومة ملم�شها و�شيولة 
قوامها وزيادة مدة �شالحيتها ب�شكل 

درجــات  يف  يعالج  لكنه  كبري، 
درجــة  الـ200  تــفــوق  ـــرارة  ح
الأحــمــر  لــونــه  لإزالـــة  مئوية، 
التقرير،  وا�ــشــار  ــه.  ــت ــح ورائ

خماطر  يجعل  مــا  هــذا  اأن 
باأ�شعاف  تـــزداد  الــزيــت 
فالت�شخني  مــ�ــشــاعــفــة، 
عالية  حــرارة  درجة  على 
يف  يت�شبب  ال�شكل  بهذا 
ت�شمى  ملوثة  مواد  اإفراز 
اإ�شرتات احلم�س الدهني 
الــتــي  "جلي�شيديل" 
اإىل  تتحول عند ه�شمها 

التي  "اجللي�شيدول"  مادة 

قد تت�شبب بحدوث الأورام ال�رشطانية 
عند تناولها عن طريق الفم.

وبينما مل تن�شح هيئة �شالمة الأغذية 
عن  بالتوقف  اجلمهور  الأوروبــيــة 
ب�شكل  نوتيال  �شوكولتة  ا�شتهالك 
مبا�رش، قالت اإن املزيد من الدرا�شات 
تنفي  اأو  تثبت  �رشورية  عمقًا  الأكرث 

�شالمة ا�شتهالكها.
فرييرو  �ــرشكــة  اأطلقت  جهتها  مــن 
حماولة  يف  متلفزة  اإعالنية  حملة 
خماوفهم  من  النا�س  لطماأنة  منها 
هيئة  تقرير  انت�شار  عــن  الــنــاجتــة 
قائلة  الأوروبــيــة،  الأغــذيــة  �شالمة 
يف  امل�شتخدم  الزيت  نوع  تغيري  اإن 
ليونتها  �شيفقدها  نوتيال  �شناعة 
بجودة  �شي�رش  كما  للفرد،  وقابليتها 

املنتج ويرفع تكلفته.
الياباين  الـــوزراء  رئي�س  نائب  اتهم 
يف  اليابانيات  الن�شاء  اأ�ــشــو  تــارو 
الت�شبب برتاجع عدد ال�شكان يف البالد 
م�شريا اإىل اأن ذلك ت�شبب يف انخفا�س 
و�شيخوخة  الطبيعية  الولدات  معدل 
غ�شبا  اأثـــار  الــذي  الأمـــر  املجتمع، 
ل�شحيفة  وفقا  اليابان،  يف  وا�شعا 
تارو  واألقى  الربيطانية.  الغارديان 
وزير  من�شب  كذلك  يتوىل  الذي  اأ�شو، 
مل  اللواتي  الن�شاء  على  اللوم  املالية، 
تف�شري  حماولته  يف  اأطفال،  ينجنب 
اليابان  يف  الدميوغرافية  ـــة  الأزم
خالل  وذلــك  املجتمع،  و�شيخوخة 
اجتماع للدائرة النتخابية يف منطقة 
فوكوكا جنوب غربي اليابان. وا�شطر 
تارو اآ�شو، الذي كان يحاول اأن يدافع 
لي�شوا  باعتبارهم  ال�شن  كبار  عــن 

ال�شكانية،  اليابان  م�شكلة  من  جزءا 
الرتاجع  اإىل  النتقادات،  واإثر  لحقا 
اتهمه  بعدما  الت�رشيحات  تلك  عن 
نواب املعار�شة بـ"انعدام الإح�شا�س" 
جتاه الأزواج الذين يريدون الإجناب، 
لأ�شباب  على  قــادريــن  غــري  لكنهم 
العمر  من  البالغ  اأ�شو،  وقال  مر�شية. 
78 عاما، اإن ت�رشيحاته انتزعت من 
بب�شاطة  يحاول  كان  واأنــه  �شياقها 
الناجم عن تراجع  التهديد  اأن يو�شح 
معدل املواليد والذي يعر�س اقت�شاد 
البالد للخطر. لكنه �شدد قائال "اأود اأن 
اأ�شحب ت�رشيحاتي و�شاأكون حري�شا 
امل�شتقبل".  يف  كلماتي  انتقاء  يف 
اليابانية  اأعلنت احلكومة  اأ�شهر  وقبل 
اأ�شخا�س   5 كل  بني  من  واحــدا  اأن 
يتجاوز  بعمر  اأ�شبحوا  الــبــالد  يف 

معدل  ارتفاع  يوؤكد  مما  عاما،   70
غري  ب�شكل  الــبــالد  يف  ال�شيخوخة 

م�شبوق.
اإن  تاميز"  "جابان  مــوقــع  ـــال  وق
وزارة  اأ�ــشــدرتــهــا  الــتــي  الــبــيــانــات، 
 26.18 باأن  تفيد  الداخلية،  ال�شوؤون 
تبلغ  الــيــابــان  يف  �شخ�س  مليون 
وي�شكلون  فاأكرث،  عاما   70 اأعمارهم 
البالد،  �شاكني  من  املئة  يف   20.7
العام  املئة،  يف   19.9 مع  مقارنة 
على  املعطيات  هذه  وتدل  املا�شي. 
انخفا�س ال�شكان الن�شطني يف البالد، 
ـــولدات  ال مــعــدل  انخفا�س  ظــل  يف 
العالقات  عن  والعزوف  واخل�شوبة 
اأجريت  ــات  ــش درا� بح�شب  اجلن�شية 
من  وهــو  ــوا،  ــش اأ� ويعترب  الــبــالد.  يف 
من  ــدا  واح املحافظني،  ال�شيا�شيني 

التقليديني  ال�شيا�شة  رجال  من  عدد 
الأزواج  يلومون  الذين  املحافظني 

على عدم الإجناب.
وكان الأمني العام للحزب الدميقراطي 
و�شف  نيكاي  تو�شيهريو  الليربايل 
يف  يـــرتددون  الذين  ــدد  اجل الأزواج 
باأنهم  املا�شي،  يونيو  يف  الإجنــاب، 
ال�شعوبات  اأن  اإىل  م�شريا  "اأنانيني" 
األ  ينبغي  والقت�شادية  الجتماعية 
تكون �شببا يف عدم الإجناب وت�شكيل 

عائلة كبرية وممتدة.
قال  احلادثة،  تلك  من  �شهرين  وقبل 
احلزب  عن  الياباين  الربملان  ع�شو 
الن�شاء  على  اإن  كاتو  كاجني  نف�شه 
اأن ينجنب 3 اأطفال على الأقل، وحذر 
العزاب من اأنهم �شي�شبحون عبئا على 

الدولة.

  تطلق �رشكة �شوين �شماعتها الزجاجية LSPX-S2، بتقنية البلوتوث يف الأ�شواق 
بدءاً من مايو )اأيار( املقبل، واأكدت ال�رشكة اليابانية اأنها اأجرت حت�شينات تقنية 
وت�شميمية على �شماعتها اجلديدة مقارنة مع املوديل ال�شابق. واأ�شارت �شوين اإىل 
 x 90 277 اجلديدة تاأتي بوزن 1.1 كيلوغرام واأبعاد LSPX-S2 اأن ال�شماعة
ملم، وت�شتمل ال�شماعة على اأ�شطوانة زجاجية ومكرب �شوت 35 مم وبقدرة 11 وات، 
ويعمل امل�شع ال�شلبي على توفري النغمات العميقة، وميكن �شبط الإ�شاءة ب�شماعة 
�شوين LSPX-S2 على 32 درجة خمتلفة، كما ميكن ال�شتفادة من و�شعي �شوء 
ال�شموع بال�شماعة الزجاجية اجلديدة من اأجل تناول الع�شاء يف اأجواء رومان�شية 
حاملة. واإىل جانب تقنية البلوتوث تعمل �شماعة �شوين LSPX-S2 اجلديدة عن 
طريق �شبكة WLAN الال�شلكية وتقنية ات�شالت املجال القريب NFC وتقنية 

.Connect DLNA وخدمة �شبوتيفاي 

اإطالق هاتف ذكي  البطاريات، عزمها  باإنتاج  املعروفة  "اإنرجايزر"،  اأعلنت �رشكة 
ال�شوق،  يف  املوجودة  الذكية  الهواتف  اإليها  تفتقر  ميزة  حتمل  "خارقة"  ببطارية 
اإنرجايزر اجلديد على بطارية  للطي. و�شيحتوي هاتف  �شا�شة قابلة  اإىل  بالإ�شافة 
حال  ي�شكل  اأن  �شاأنه  من  الذي  الأمر  اأمبري/ال�شاعة،  ميللي  األف   18 ب�شعة  �شخمة 

جوهريا مل�شكلة يعاين منها كثريون من م�شتخدمي الهواتف الذكية.
واأظهرت الت�رشيبات اأن ال�رشكة �شتعلن اإطالق اأكرث من هاتف خالل موؤمتر الهواتف 
الذكية العاملي الذي �شيقام يف بر�شلونة هذا العام، من بينها هاتف "باور ماك�س"، 

و"األتيميت"، و"اإنريجي" و"هارد كي�س".
واأ�شارت الت�رشيبات اإىل اأن هاتف "باور ماك�س" �شيحتوي على بطارية �شعتها 18 
األف ميللي اأمبري/ال�شاعة، وهي اأكرب بطارية على الإطالق لهاتف ذكي على م�شتوى 

العامل.

شركة أبل تبدأ 

تتحدى 

سوني 
تطلق

بينما كانت و�شائل اإعالم "اإ�رشائيلية" تتحّدث، بنربة 
باجلالية  ر�شمّيًا  الإمــارات  اعــرتاف  عن  احتفائية، 
القائمون على  اأرا�شيها، كان  اليهودية املقيمة على 
"اجلائزة العاملية للرواية العربية" )البوكر العربية(، 
التي ُتنّظمها "دائرة لثقافة وال�شياحة يف اأبو ظبي"، 
الثانية ع�رشة  الق�شرية لدورتها  القائمة  ُيعلنون عن 
"امل�رشح الوطني الفل�شطيني، احلكواتي"  على خ�شبة 
من  اإل  فارغة  قاعة  يف  املحتّلة  القد�س  مدينة  يف 

بع�س موظفي "املركز الثقايف الربيطاين".
�شمن  ولُيدَرج  عاديًا  ليكون  الأّول  اخلرُب  كان  رمّبا 
هذه  الإمــارات  له  ُترّوج  الذي  الت�شامح"،  "برنامج 
ــوار الأديـــان  ـــام مــع تنظيمها مــوؤمتــراً حــول ح الأّي

وحدها  الحــتــالل  ــة  دول ن�شيب  من  ت�شامح  )وهــو 
وحدها دون غريها كما يبدو(، لول اأنه ياأتي كحلقٍة 
حلقاته  بث  بــداأ  الــذي  التطبيع  م�شل�شل  يف  جديدة 
عن  نقلت  ذاتها  الإعالم  و�شائل  اأنَّ  ولول  فرتة،  قبل 
املوؤمتر،  امل�شاركني يف  اأحد  كان  اإ�رشائيلي،  حاخاٍم 
جل�س  الذين  الإماراتّيني،  امل�شوؤولني  من  عــدداً  اإن 
مع  بعالقاٍت  للقيام  يتطّلعون  اأنهم  اأخــربوه  معهم، 

"م�شاألة وقٍت فقط". "اإ�رشائيل"، واأن ذلك 
ومن ال�شيا�شي الذي ينتحل �شبغًة دينية يف اأبو ظبي، 
الثقافة يف فل�شطني  الذي يتخّفى وراء  ال�شيا�شي  اإىل 
املحتّلة، ل مُيكن اأن ُيقَراأ اختيار مدينة القد�س لإعالن 
كخطوة  �شوى  الق�شرية  العربية"  "البوكر  قائمة 

الحتالل  مع  املحمومة  التطبيع  خطوات  من  اأخرى 
اأخرى  ودوٌل  الإمـــارات  بها  تقوم  التي  ال�شهيوين، 
وُتعلن  َيجري احلفل  اأن  تف�شري  واإّل فما  املنطقة.  يف 
الأ�شماء التي و�شلت اإىل القائمة )هدى بركات، وكفى 
واإنعام  ع�شمت،  وعــادل  العجيلي،  و�شهال  الزعبي، 
كجه جي، وحممد املعزوز(، دون جمّرد اإ�شارة اإىل اأن 
ا�شم  اتباع  دون  مدينة عربية حمتلة؟ وحتى  القد�س 
الإعالم  يف  يدرج  ما  على  "املحتلة"  بكلمة  القد�س 
العربي، وا�شتعي�س عن ذلك يف بيان اجلائزة مب�شّمى 
معروٌف  ا�رشائيلي  م�شطلح  وهو  ال�رشقية"  "القد�س 
تاريخه واأ�شباب ا�شتعماله.  مل تذكر اإعالنات "البوكر" 
جمّرد ذكر ا�شم فل�شطني، ومل تذكر كلمة الحتالل يف 

وكاأن  نهايتها،  اإىل  الق�شة  بداية  من  واحــدة  جملة 
القد�س بلدة هادئة يف اأرياف �شوي�رشا ولي�شت عرو�س 
)با�شم  البالغي  اخلطاب  حتى  املغت�شبة.  العروبة 
"الت�شامن" و"زيارة ال�شجني"( الذي يت�شرت به بع�س 
املطّبعني مل يجر ا�شتعماله. اإننا اأمام منوذج تطبيعي 
ميكن اأن ُت�رشح بناء عليه كلمة التطبيع التي يريدها 
مع  الودية  العالقات  اأن  حني  يف  غام�شة،  البع�س 

الحتالل لي�س يف تف�شريها غمو�س.
الذين  "ال�شّذج"  لـ  ونقول  ف�شول،  تتم  مل  الــروايــة 
كاذبة  وتعاّلت  تف�شريات وهمية  لإيجاد  �شيتطوعون 
هذا  مــاآلت  و�شرتون  قليال  انتظروا  ال�شابقة،  لهذه 

امل�شار التطبيعي.

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
– الأ�شم الثاين ل�شاعر عربي معا�رش  1
– م�رشحية لفريوز – ممثلة م�رشية   2

اإىل لغة �شامية – ن�شبة  – و�شع خل�شة   3
4–وقعةلنبليون– مت�شابهان 

– فاكهة �شيفية – مت�شابهة   5
– مركز ق�شاء اأريج  – ن�شف   6

– خمرة – جمع �شلك   7
– �شقي – يخفيه   8

. – مدينة يف �شمال الهند   9

اأ�شيوية – دولة   1
اأمريكية – مدينة   2

– جدها يف والد – مثل  – هرب   3
اأفريقية – عا�شمة  – ي�شجن   4

– بحر – زعيم نازي   5
– جنيعها اأيوبي  – جدها يف   6

– لدى – خاط الثوب   7
– اأ�شاهد – ينظرون   8

9 – كلمتان : اأحد الأنبياء + رتبة ع�شكرية .

مهنيــًا: توقعاتك واملحاذيــر التي كنت تخ�شاهــا، يبدو اأنها 
�شتواجهــك يف الأيــام املقبلــة لكّنــك تتخطى املرحلــة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�شاحما مع احلبيب لنه يحبك اكرث مما تتمنى 

او تتوقع.

مهنيًا: احلظوظ ترتاجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من 
الأبواب املفتوحة، وتخ�شــع ل�شغط كبري وتواجه بع�س 

العراقيل 
عاطفيًا: تكرث امل�شاعي لتمتني اأوا�رش العالقة

وامل�شاحلة، من خالل لقاءات رومان�شية.

مهنيــًا: يفر�ــس عليــك هــذا اليــوم بع�س 
التاأين يف الكالم وال�رشح الوا�شح واملقنع 
عاطفيــًا: جتــد �شهولــة يف التعامــل مــع 
حبيبــك كما تلقى منــه كل الدعم املعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�س 

عالقتكما.

مهنيــًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�شداقات 
مهمــة، حمبة الزماء تــزداد يومًا بعد يــوم، والف�شل 

طريقة معاجلتك الأمور ب�شدق و�شفافية 
عاطفيــًا: تعــرف جيــداً كيف تنــال اإعجــاب احلبيب 

وتثريه بجاذبيتك.

مهنيــًا: يخفف هذا اليوم النمــط ويجعلك متّكاًل 
على الآخرين يف بع�س الواجبات وامل�شوؤوليات 
عاطفيــًا: ت�شعــر بالغبطــة يف هذا اليــوم وتهتم 
كلمــات  وت�شمــع  قلبــك  يخفــق  او  باحلبيــب 

الإعجاب واحلب.

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيــًا: تتلقــى الأجوبــة التــي طاملــا انتظرتهــا 
وحت�شل على فر�شة ثمينة لظهار كفاءة وجدارة 
عاطفيــًا: بع�س النفعــالت واملواقــف ال�شلبّية 
تف�شد الأجــواء اجلميلة وتثــري احل�شا�شيات بينك 

وبني ال�رشيك.

مهنيــًا: قــد ت�شطــر اإىل الهتمــام ب�شــوؤون ت�شغلك عن 
امل�شاريــع اجلديدة، اأو رمبا ت�شطــدم باأحد الزمالء، ما 

يولد جواً قامتًا 
عاطفيــًا: الأجــواء ل ت�شاعدك اليوم علــى التعاطي مع 

ال�رشيك كما هي العادة.

مهنيــًا: لهــذا اليــوم التاأثــري الإيجابي يف 
اأو�شاعــك املالية اأو يتحــدث عن تغيريات 
حت�شــل يف هــذا الإطــار ولوعلــى املــدى 

البعيد 
عاطفيــًا: حتاول اأن جتد احللول للم�شكالت 

بدون ت�شّنج لنه يزيد الطني بّله.

مهنيًا: ح�شــورك الالفت و�شخ�شيتــك القوية ي�شهمان 
يف تعزيــز موقفك بني زمالء العمل، فحاول ال�شتفادة 

من ذلك قدر امل�شتطاع 
عاطفيــًا: اأنــت مدعــو اىل الهتمام بال�رشيــك  وجتّنب 

النزاعات والدعاوى الق�شائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذا اليوم �شداقات حلوة ولقاءات 
وتغيــرياً يطراأ ويدعــوك اإىل املجازفــة فتقدم بال 

خوف
 عاطفيــًا: عالقتك العاطفية تكــون مميزة، ال�شفر 
مــع ال�رشيــك م�رشوعكمــا املف�شل لتجديــد �شهر 
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مهنيــا: ت�شعــر بالقــّوة علــى مواجهــة الظــروف 
الطارئــة وتتمّتــع بــاإرادة قوّيــة حيويــة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�شة والنجاح والتفّوق
عاطفيــًا: بالإمكان حماية ا�شتقرار العالقة �رشط 

التعاطي مع الظروف وامل�شتجّدات.

مهنيــًا: تتوا�شــل ب�شكل األيف مــع الآخرين وتنّفذ 
رغباتــك، اأو تتلقــى مــا ي�شعــدك مــن معلومــات 

واأخبار 
عاطفيــًا: ل حتا�شــب احلبيــب علــى كل كالمــه 
فت�رشفاتك معه مل تكن اأف�شل يف املدة الأخرية.
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