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عن أوالدنا فـأصبـحوا مـسخرة
ــــدارس ويــــتــــعــــرضـــون فـي ا
لــــــلــــــضــــــرب). وهــــــددت مالك
بالـذهاب إلى وزيـر التـربية في
حال عدم احلصـول على حقها
كـاشـفةً أنـهـا ستـلـجأ لـتـصعـيد
األمر إلى مجلس األمة وقالت:

هنشوف آخرتها شنو.
وخــتــمت الـفــنــانـة الــكــويـتــيـة
حـديــثــهــا قــائــلــة إنــهــا تـلــقت
ــــدرســـة خــــطــــابــــا من إدارة ا
أخبروهـا فيه بأن تـقدم شكوى
ضـــد الــطـــالب الـــذي يـــضــايق
ابــنـهــا الفــتــة إلى أنـهــا تــريـد
تـــقـــد شـــكـــوى في مـــشـــرفــة
ــدرسـة وهــو األمـر الـذي أدى ا
إلى مـــشـــاداة بــــيـــنـــهـــا وبـــ

. سؤول ا

 بــعـــد اتــفــاق مع االحتــاد2015
األوروبي قـــدرت قـــيــمـــته بـ897

مليون جنيه استرليني. 
وأفـــادت (بي تي) عن تـــســـجــيل
ـــئــة في زيــادة بـــنــســبــة 26 بــا
ضـيه مشـاهدوها الوقت الـذي 

في متابعة مباريات
دوري األبــــــــطـــــــال
ورقم قـــــيـــــاسي في
ــبــاراة مـــتــابــعـــة ا
ـسـابـقـة الـنـهـائـيـة 
دوري األبـــطـــال في
ـاضي ب وسم ا ا
ليـفربـول وتوتـنهام
اإلنـــكــلـــيــزيــ (2-

صـــفـــر) والـــتي 
عـرضـهــا أيـضـا في
تـحدة من مـلكـة ا ا
خالل خـدمـات البث
التدفقي عبر مواقع
الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـل
االجــتــمــاعي. وبــلغ
عـدد مـشـاهـدي تـلك

باراة  11,3 مليون شخص. ا
وقـال الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـقـسم
ـستـهـلـكـ في شـبـكة (بي تي) ا
مـارك أليـرنـا (نحـن سعـداء ألنـنا
ســـنـــبـــقى مـــنـــزل دوري أبـــطــال

تحدة). ملكة ا أوروبا في ا
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أربـــعـــة قــرون فـي الــعـــاصـــمــة
الفرنسية باريس.ويأمل متحف
التـاريخ الـطبـيعـي أن يسـتثـمر
النـجاح الذي حـققه في الـشتاء
ــــاضي عــــنــــدمــــا اجــــتــــذبت ا

مـصــابـيح عــمالقـة حلــيـوانـات
بــــريـــة نــــحـــو  370ألف زائـــر
حلـديـقـة الـنـبـاتـات وأصبـحت
قاصد السياحية في من أكبر ا
ـــديــــنـــة.وهــــذا الـــعــــام قـــام ا

مــــــــدى هـــــــــشــــــــاشـــــــــة وضع
ـتـحف هذه احمليـطـات).وأقام ا
الفعالية بـالتعاون مع مهرجان

األضواء الصيني.
وتـشـكل احملـيـطات حـوالي 70

بـــطـــول يـــصل إلى  30مـــتــرا.
وقال متـحف التاريخ الـطبيعي
في بيان (إنها رحلة استثنائية
ستثيـر دهشة الصـغار والكبار
بــيـنـمــا سـتــزيـد الــوعي بـشـأن

نظمون بتركيب  50مصباحا ا
عــلى هــيــئــة كـائــنــات بــحــريـة
مـؤلــفـة من مــئـات الـتــركـيـبـات
الـضــوئـيـة بـعـضــهـا بـارتـفـاع
يــــصل إلى عــــشـــرة أمـــتـــار أو

ـــئــة من ســطـح الــكــوكب. في ا
وتـتــأثـر حـيـاة الـكــائـنـات الـتي
تـعيش فـيـهـا أو حولـهـا بتـغـير
نـاخ مع ارتـفـاع درجـة حرارة ا

ياه. ا
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 أحيـانـاً   أقرأ تـعـلـيقـات أو أسـمع تـصريـحـات من بعض
تظـاهرين  يـرد فيـها عـتب بدرجات مـتفـاوتة عـلى العرب ا
الـذي صـدّعـوا رؤوسـنــا في الـسـنـوات االخــيـرة بـرفـضـهم
الــتــدخل االيـــراني في الــدول الـــعــربــيــة  وحـــ انــتــفض
العراقيـون في بغداد واجلـنوب ضد ذلك الـتدخل  ومزقوا
الـصــور الــتي وضــعـتــهــا االحــزاب داخل هـاالت مــقــدسـة
فتهاوت كـاألصنام في سـاعة  وجدوا انّ العـرب صامتون
غـيـر مـكـتـرثـ بـانـتـفـاضـة الـعـراق من اجل نـيل اسـتـقالله
تغلغل في بالد تـنتعش فيها د االيـراني ا احلقيقي ومنع ا
حـاميـات الـفـسـاد الـتي تـغـذي هـشـاشـة الـوضع وانـكـسار

القرار العراقي . 
ال تـأمــلــوا شــيـئــاً من الــعــرب  فـقــد أدمــنـوا االنــتــظـارات
ـكن أن يكون فـاتهم أكثـر من قطار  ستـحيلـة والعقـيمة  ا
لــهم مـن خالله  قــرار مـــســتــقـل بــدون هــامـش أمــريــكي .
وآخـرون مــنـهم يــنــتـظــرون تـذاكــر صـعــود قـطــارات صـنع
القرار بإرادة عربية  لكن يبـدو انّ أغلبهم غير مكترث أو

عاجزون أو مكبّلون أو خائفون من شيء ما .
ال تلتفوا اليـهم  فجامعتهم مـحنطة  اكبر هـمومها البحث
عن تمويل لرواتب موظـفيها وايفـاداتهم  اعتادت أن تصل
بعد وقوع االحداث وانتـهائها وظهور نـتائجها  ال دور لها

ساعدة في حل . في صنع حدث أو معاجلة خلل أو ا
انتم يـاأبطال سـاحة اخلالني وسـاحة الـتحـرير  يـاشهداء
جـســور اجلـمـهــوريـة والــسـنك واالحــرار والـشــهـداء  ويـا
ـقـدس بالـوطـنـية الـعـراقـية في الـنـاصـرية شبـاب الـزحف ا
والـديـوانـيــة والـبـصـرة وكــربالء ومـيـســان  والـكـوت  أنـتم
تصنعون التاريخ  تطوون صـفحة الظلم الذي رعته القوى
الـدولـيـة واالقـلـيـمـيـة وبـعـض الـعـربـيـة سـنـوات طـويـلـة عـلى

حساب دمائكم ومستقبل اطفالكم .
 انتم عبر للضفة االخـرى  وسيعبر العالم كله وراءكم 
بعد أن يروا الدرس العراقي مختلفاً عن كل الدروس التي

مرت بها الشعوب .
ال تـلـتـفــتـوا ذات الـيـمـ وال ذات الــشـمـال  مـهــمـا طـبّـلـوا
وزمّروا وأذاعوا ونشروا فما ألحد فضل عليكم بعد الله 

سوى دماء االبطال .
وجـات  فهم ال يجـيدون السـباحة في وال تخافـوا راكبي ا
الـبــحـار الــعـالــيـة حــيث أنـتـم  حتت شـمس احلــريـة  لــقـد

اعتادوا على سواقي األزقة ومستنقعات الظالم .
أنتم األعلون الخوف عليكم والهم يحزنون .
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كن لعصور الظالم العراقية ان تنتهي بعد 2003 وذلك كان 
ـــشـــاركـــة كل االحـــزاب! والــشـــخـــصـــيـــات! الــســـيـــاســـيــة!
قراطيـة! حتى النخـاع بادراة العمـلية السـياسية واالمور والـد
سـؤولـ اجلدد االداريـة لـلـبلـد خـصوصـا وان كل احلـكـام وا
كـانـوا مـعـارض لـلـنـظـام السـابق ويـعـيش اكـثـرهم في الدول
ــتــحــضــرة لــذلك كــان امل الــشــعب بــهم كــبــيـرا االوروبــيــة ا
ـقـراطيـة من حـيث احـترام السـتـنـساخ جتـارب تـلك الـدول الد
االنـسان حفظ حـقوقه صيانـة كرامته اطالق حـرياته شمول
ـواطن بـالـرعايـة الـصـحيـة واالجـتـماعـيـة توزيـع ثروات الـبـلد ا
ــعـيــشــيـة عــلى الــشـعـب بـصــورة عــادلـة حتــســ الـظــروف ا
لـلـمواطن فـرض االمن والقـانون عـلى اجلـميع بال اسـتثـناءات
واطن وبكل اختصار اعطاء الـغاء احملسوبية في التعـامل مع ا
الـشـعب العـراقي فـرصـة للـعـيش ثانـيـة لكن كل مـا جـرى كان
ـر الـعراق بـعـصر مـظلم عـكس كل الـتمـنـيات والـتـوقعـات فلم 
فـروضة عـليه من هـذه الدولة ـقراطيـة!!! الزائـفة ا كـعصـر الد
او تـلك وكأن الـذين يحـكمون الـعراق لـيسوا عـراقيـ بل غرباء
كن خالل احـتـلـوا العـراق لـيـنتـقـمـوا منه بـالـتـدميـر ونـهب مـا 
والـشـعب يـسـمع فـتـرة احـتاللـهم. اكـثـر مـن سـتة عـشـر عـامـا 
الـوعـود الـكـاذبة والـكـلـمـات الرنـانـة دون تـلمـس اي حتسن في
ـة حتولت ـعيـشيـة والشـعب الذي حـلم بـحيـاة كر االوضـاع ا
حــيـاتـه الى جـحــيم فــبـدال من صــنم يـبـث الـرعب بــ الـعــبـاد
اصـبح للـعراق مـئات االصنـام تفـرض سطوتـها تـفتك بـالشعب
وتـنهب امـواله وتقلق عـيشه وحتـسب انفاسـه وبفضل سـياسة
الـنـهب والـفسـاد حتـول هذا الـوطن الـغـني بحـضـارته وتـاريخه
وخــيـراته الى جــحـيم الــبـقــاء فـيه نــوع من االنـتــحـار فــتـشـرد
الــشـعب وتـهـجـر ونــزح وسـلـبت حـقـوقه وقــطع رزقه وتـفـاقـمت
ـطالـبـة بابـسط حـقوقه مـعـاناتـه الى درجة الالاحـتـمال وعـنـد ا
يـجابه باخلطف والقتل لتذلـيله اكثر وارضاخه للوضع الراهن.
مـظاهرات اليوم الـتي تعم العراق الستـرجاع الوطن لم يقم بها
! وال بـعثـية! كـما يـعلن ويـروج من قبل اجـهزة احلـكام مـندسـ
كن ـتـظـاهريـن من هؤالء فـهم قالئـل و اجلـدد (وان كـان بـ ا
مـعاقبتهم حسب القوان الـنافذة) بل قام بها مواطني العراق
ذبـوح مـواطنـ يـعز عـلـيهم ان اخملـلـص واحملـبـ لوطـنـهم ا
يغتصب الوطن امام اعينهم الف مرة يوميا وهم ساكت لذلك
اســتـرخـصــوا ارواحـهم في ســبـيل انــقـاذه واسـتــرجـاعه. شـر
البلية ما يضحك مثل شائع ومشهور يستخدم عندما يتعرض
صيبة او فاجعة الى موقف كوميدي فينفجر ضاحكا ـبتلي  ا
ـبتلى بالـطغاة يضحك نتفض ا رغم االمـه والشعب العـراقي ا
ـــأســـاة الـــتي حتـــيـط به وحتـــاصـــره من كل ــعـــانـــاة وا رغـم ا
اجلـوانـب عـنـدمـا يـسـمع او يـشـاهـد الـفـاسـدين عـلى شـاشـات
الـتلفزة الذين كانوا سبب كل الويالت وسبب مظاهرات اليوم
ـتظـاهـر بتـقد مـطـالبـيـهم الى احلكـومة او يـطـالبـون الشـعب ا
غـيـرهـا من الـهـئـيـات لـدراسـتهـا وتـلـبـيـتـهـا وكـأنـهم عـمـيان ولم
ـعـانـاة هـذا الـشـعب من قـبل! وهم الـذين يـعـرفـوا ويــسـمـعـوا 
كـانوا في قـمة هـرم السلـطة وبـهذا يـريدون ان ينـأوا بانـفسهم
عن مـا وصل اليه الوضع من انـحدار محـاول تبرئـة انفسهم
من اجلـرائم الـتي ارتـكـبت بـحق الشـعب الـعـراقي مـنذ 2003
فـلـو كانـوا جادين فـي حتسـ الوضع ولـو كـانوا يـحمـلون ذرة
من االنـتـمـاء الى الـوطن لـكـانـوا حـكـموا الـبـلـد بـانـصـاف وكان
اليــ يـنــزلـون الى الــشـعـب يـعــيش مـرتــاح الـبــال ومـا كــان ا

هضومة. الشارع للمطالبة بحقوقهم ا
ــؤمـن (الــعــاقل) من هـــمــســة ال يــلــدغ ا
جــحـر مـرتـ والـشــعب الـعـراقي الـذي
جــرب حــكــمــكم االعــوج واالشــد ظــلــمـا
ــكن ان وفــســـادا في تــاريخ الــوطن ال 
يـــعــطـــيــكـم ثــقـــته ثــانـــيــة فـال حتــاولــوا.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ باريس - وكـاالت - أضـيئت
مــصـابــيح عــمالقــة عـلـى شـكل
حيـتان وأخـطبـوطات وأسـماك
ـاضــيـة في ــهـرج اجلــمـعــة ا ا
وسط حـديـقــة نـبـاتـات عـمـرهـا

ـــــكن حتــــديــــد مــــا إن كــــان و
الشخص يـعاني من السـمنة أم
ال بـــعـــدّة طـــرق مـــثـل: قـــيــاس
مــؤشــر كــتــلــة اجلــسم والــذي
يُحـسب بـقـسمـة وزن الـشخص
بــالـكــيـلــوغــرامـات عــلى مـربع
ــتــر حـــيث يــصــنف طــولـه بــا
الـشخص الـذي يـسـاوي مـؤشر
كتـلـة جـسمه 25 أو أكثـر بأنه
يعاني من زيـادة في الوزن أمّا
مـن يــتـــجـــــاوز مـــؤشــر كـــتــلــة
اجلسم لديه 30 فيعتـبر بديناً
عـلـى الـرغم من وجــود الـعــديـد
ــــكــــمالت ــــنــــتــــجـــات وا من ا
الــغـذائـيــة الـتـي تـدّعي بــأنّـهـا
تـســاعــد في حـرق الــدهـون إال
أنّــــهـــــــــا فـي الـــواقع تــــســـبّب
الـعديـد من األضـرار الـصـحـية
ولـــــذلك يُـــــنـــــصح بـــــتـــــجـــــنّب
كن اسـتخـدامـها; حـيث إنّـهـا 
أن تــــســـبب آثـــــاراً جـــانـــبـــيـــةً
خطيرةً في بـعض األحيان كما
ــنـــتــجــات ال أنّ مـــعــظم هـــذه ا
يــخــضع لــرقــابــة إدارة الــغـذاء

والدواء. 
كــمـا ان الــتـمــارين الــريـاضــيـة

يــــجـب تــــوافــــرهــــا فــــضال عن
الطعـام الغني بـااللياف .  ومن
اجلــديــر بـالــذكــر أنّ الـطــريــقـة
ـثـلى خلـسـارة حـرق الـدهـون ا
تـكـون عن طــريق تـنـاول كـمـيـة
من السعـرات احلرارية أقلّ من
الـكــمـيـة الـتي يــقـوم الـشـخص
بـــحــــرقــــهـــا بــــاإلضـــافــــة إلى
ـارسـة التـمـارين الـريـاضـية.
وتـوجد بـعض الـطـرق الـتي قد
تــســرّع مـن حــرق الــدهــون في
اجلسم وتخـفيف الوزن وذلك
ط حـــيــاةٍ عن طـــريق اتـــبــاع 
صحـيّ ونذكـر من هـذه الـطرق
مـــا يــــأتي. مـــثل تــــمـــارين رفع
األثقال; حيث إنّ تـمارين القوة
تـــعــمـل عــلى شـــدّ الـــعــضالت
وزيـادة حـجمـهـا وقـوتـهـا كـما
أنّ لــهــا دوراً كــبــيـراً فـي حـرق
الدهـون وخـصوصـاً تـلك التي
حتـيـط بـأعــضـاء اجلــسم وقـد
أظــهــرت إحــدى الــدراســات أنّ
دة ـقـاومـة  ـارسة تـمـارين ا
كن أن يـقلل من10  أسابـيع 
ـــقــدار الـــدهـــون في اجلـــسم 
 كــيــلـــوغــرام ويــســهم في1.8

مـقــارنـةً بـالـنــسـاء الـلـواتي كنّ
يـنـمن مـدة 7 سـاعـات أو أكـثـر
يـــومــيـــاً كــمـــا وجــدت دراســة
دة 7 ساعات أخرى أنّ الـنوم 
عـــــــنــــد الــــنـــســــاء يـــزيــــد من
احــتـــمــالــيــة تــقـــــــلــيل الــوزن

احلــــصـــول عــــلى قــــسط كـــافٍ
ومـــــريــــح من الـــــنـــــوم حـــــيث
الحظت إحـدى الـدراسـات التي
ّ إجــراؤهـا عــلى الــنــسـاء أنّ
دة 5 ساعـات في اليوم النوم 
يــزيـــد من فــرص زيــادة الــوزن

احملافظة على صحة العضالت
وزيــادة عــدد الــســعــرات الــتي
يــــحــــرقــــهــــا اجلـــسـم في وقت
ـئـة. مـثل ـقـدار 7 بـا الـراحـة 
ـأكـوالت الـبـحـرية الـلـحوم وا
والـــبــــيض والــــبــــقـــولــــيـــات
ومـنــتـجـات احلــلـيب حـيث إنّ
إضـــــافــــة حــــصّــــة واحــــدة من
الــبـــروتــ عـــالي اجلــودة إلى
الـنــظـام الـغــذائيّ يـعــدّ طـريـقـةً
فعـالةً لـتـقلـيل الشـهيـة وزيادة
اإلحــســاس بــالــشــبع كــمــا أنّ
تناول البروتيـنات يساعد على
تقليل السـعرات احلرارية التي
يـــتـــنـــاولـــهــا الـــشـــخص خالل
اليوم  وقد الحـظت العديد من
الدراسات ارتـباط زيـادة تناول
البـروتـ بتـقـليل خـطـر تراكم
الــدهــون في مــنــطــقــة الـبــطن
وأشـارت دراســة أيـضـاً إلى أنّ
النظام الغـذائي عالي البروت
ـــنع من خــــســـارة الـــكـــتـــلـــة
العضلـية ويحـافظ على سرعة
األيـض وحــــرق الــــدهــــون في
اجلـسم أثــنـاء اتـبــاع حـمـيـات

تخفيف الوزن.

ا يـكون ـئـة ور بنـسـبة 33 با
ذلك بــســـــــــبب أنّ قــلــة الــنــوم
تــؤثــر فـي هــرمــونــات اجلــوع
ا وتؤدي إلى زيادة الـشهـية 
يــــزيــــد مـن خــــطــــر اإلصــــابــــة

بالسمنة.
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تؤكـد أخصائـية عـلم األعصاب
سوزان بـيرس ثـومبـسون أنـنا
لــــســـنــــا مـالمــــ عــــلى فــــشل
مــــســـاعي اتـــبـــاع احلـــمـــيـــات
خلسارة الـوزن التي تـؤدي بنا
إلى الــغــوص أكـثــر في تــنـاول
احلـــلــويـــات واألطــعــمـــة الــتي

قررنا االبتعاد عنها.
وتــعــزو الــســبب إلى عــقــولــنـا
الـتـي تـعـتـبــر أنـهـا لم تــلـتـحق
ـــا يـــكــفي بـــتـــطــور احلـــيــاة 
ـســاعـدتـنــا عـلى الــتـعـامل مع
األطـــعــمــة احلــديــثــة الــغــنــيــة
. لـكنهـا تقدم بالسـكر والـطح
لـنا فـي الوقت عـيـنه مـجـمـوعة
من الـقواعـد الـتي تسـاعـد على
خــســارة الــوزن عــنــد االلــتـزام
بهـا أولهـا وقف تنـاول السـكر
على قاعدة أن إلـغاء السكر من
عـادلة يـشفي العـقل واجلسم ا
على السواء. ثانياً التوقف عن
تــنـاول الــطــحـ الــذي تــصـفه
بـــالـــغــــاوي اخملـــادع. ثــــالـــثـــاً
االلـتـزام بـتـنـاول ثالث وجـبات

في اليوم.

Ê“u « ’UI½≈ WOL( Ê«œËb  Ê«ËbŽ

 ÊU e « ≠ ËdOÐ

كـشفت الـفنـانـة مالك الكـويتـية
أن ابــنـهـا تـعـرض لـلـضـرب من
ـدرسـة دون تدخل أحد طالب ا

شرفة على الطالب. من ا
و أضافت مالك إنها ذهبت إلى
ـعـاتـبـتهـم على ـدرسـة  إدارة ا
مــا حــدث وتـــقــد شــكــوى إال
أنـهم عـاقـبـوهـا بالـطـرد بـعـدما
اكـتــشـفـوا تـوثــيـقـهـا لــلـنـقـاش

معهم في مقطع فيديو.
واعربت الـفنـانة الـكويـتية في
مــقـــطـع فــيـــديـــو نـــشـــرته عن
ـــا حــدث مــعــهــا غـــضــبــهــا 
وتوعدت اإلدارة بأنها ستحول
األمـــر إلـى قـــضـــيـــة رأي عـــام
قائـلة: (والـله العـظيم ألسـويها
قـضـيـة رأي عـام ألنـنـا صـمـتـنا

{  لــــنــــدن-(أ ف ب) - أعــــلــــنت
شبكة (بي تي) البـريطانية امس
أنــهـــا احــتــفــظت بــحــقــوق نــقل
مـبــاريـات مـسـابــقـات كـرة الـقـدم
ــمـلــكـة لألنــديـة األوروبــيـة في ا
ـتـحـدة لـثالثـة أعـوام إضـافـية ا
لقاء مـبلغ قدّر بـ 1,2مليـار جنيه

استرليني (1,5 مليار دوالر).
وتمنح الصفقة اجلـديدة للشبكة
الــعــمـالقــة والــتي تــدخل حــيــز
الــتـنــفـيــذ بـدءا من الــعـام 2021
حـقـوق بث  420مـبــاراة تـتـوزع
ــســـابــقـــتــ الــقـــاريــتــ بــ ا
احلـــالـــيــتـــ أي دوري أبـــطــال
أوروبـــــــــا والــــــــــدوري األوروبي
(يـــــوروبـــــا لـــــيغ) إضـــــافـــــة الى
ـسابـقـة اجلديـدة لألنـديـة التي ا
يــعـتــزم االحتـاد الــقـاري (ويــفـا)

إطالقها. 
ــمــلــوكــة من وحتــمل (بي تي) ا
أكبـر شـركـة خلدمـات االتـصاالت
النـقـالة واالنـتـرنت حقـوق البث
ـتـحـدة مـنـذ الـعـام ـمـلـكـة ا في ا

{ لـنـدن -الـزمـان  افـادت مـواقع
ـيـة ان الـص دعت اخـباريـة عـا
مراقـبـ دوليـ الختـبـار مركـبة
إنــــزال ســـتـــنــــطـــلق إلـى كـــوكب
ــــريـخ ضــــمن ســـــعي بـــــكــــ ا
ـزيــد من اإلجنـازات لــتـحــقـيـق ا
الــفــضـائــيــة. وأجـري االخــتــبـار
اخلـــــمـــــيـس في مــــــوقع خـــــارج
الــعــاصــمـة الــصــيـنــيــة يــحـاكي
الـظـروف عـلـى الـكـوكب األحـمـر
حـــيـث يــبـــلـغ حـــجم اجلـــاذبـــيــة
حـوالي الـثـلث مـقـارنـة بـاألرض.
ـركـبة وتـخـطط الـصـ إلطالق ا
ــــــقـــــبل ـــــريـخ الـــــعـــــام ا إلى ا
السـتـكـشــاف أجـزاء من الـكـوكب

قـبل ظــهـور (واتـسـآب)أنــنـا كـنـا
نــدفـع مــقــابل كـل رســالــة نــقــوم
بــإرسـالــهـا وانــتـظــار الـرد دون

الــعـــلم فــيـــمــا إذا وصــلت أو 

ــســتــخـــدم? وهــنــا يــكــون إلـى ا
جواب األغلبـية هو مجـانية هذه
الــــبـــرامج والــــعـــمل فـي الـــوقت
الـفـعـلي. ومن اخملـيف الـتـفـكـير
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ــاذا تــتـفــوق بــرامج الــتـراسل
الفـوري عـلى الرسـائل الـقصـيرة
الـتي يــتم إرسـالـهــا عـبـر اخملـدم

ــسـتـلم أم ال. قـراءتــهـا من قـبل ا
ـراسـلـة ولـهـذا الـسـبب لم تـكن ا
عـبــر الـرسـائـل شـائـعــة كـمـا هي
الـيوم بـاإلضـافـة إلى اخلـاصـية
الــتي تـتــمـتع بــهـا أغــلب بـرامج
الــتــراسـل الــفــوري وهي حــذف
ـرســلـة أو الــتــعـديل الــرسـائـل ا
عليها بحسب وكالة سبوتنيك.
ومع ذلك يــتــســاءل الــعـديــد من
ستخدم هل هناك طريقة ما ا
لقـراءة الـرسـائل التي  حـذفـها
ــرسل? أو تــعـــديــلــهــا مـن قــبل ا
سـنــكـون قـادريـن عـلى رؤيـة أول
ــــســـتــــلـــمــــة عـــلى الـــرســــالـــة ا
¨واتـــســآب˙ بـــواســطـــة نـــظــام 
ـوجـود فـي جـمـيع اإلشـعــارات ا

أجهزة األندرويد.
وعـــــلى الـــــرغـم مـن أن مـــــعـــــظم
ـيـزة حـفظ األجـهـزة ال تـتــمـتع 
جمـيع اإلعالمـات حـول الـرسائل
كننا إضافة هذه الواردة فإنه 
ـــيــــزة بــــاســــتــــخـــدام بــــرامج ا
(تطبيقات) خارجية. كيفية حفظ
اإلشـعـارات الـواردة قم بـتـثـبـيت
¨من مـــتـــجــر غـــوغل تـــطــبـــيق  

لـلـتطـبـيـقـات. عنـد تـشـغـيله ألول
مــرة ســيــطـلـب مـنـك صالحــيـات
ـوافـقـة حلـفظ اإلشـعــارات قم بـا

على ذلك.
اخـتر الـتـطبـيـقات الـتي تـريد أن
يقوم التطـبيق بحفظ اإلشعارات
لــهــا (وفي حــالــتـنــا هــذه اخــتـر

تطبيق واتسآب).
وهكـذا يقـوم التـطبيق بـحفظ كل
إشـعـار يـأتـيـك عـلى هـاتـفك عـبـر
كنك الرجوع الواتسآب حـيث 
إلــيه في أي وقت تــريــد وقـراءته
ـسـتـخدم بـغض الـنـظـر إن قـام ا
بحذف أو الـتعديل عـلى الرسالة
الـتـي قـام بـإرســالـهــا أو لم يـقم
سـوف تــشـاهــد اإلشـعــار الـقـد
ــا أن الــتـــطــبــيق واحلــديـث. و
يــحــتـفظ بــاإلشــعــارات الـواردة
فـيـمـكنـك ذلك من قـراءة الـرسائل
الواردة دون الدخول إلى تطبيق
¨واتـسـآب˙ ـكن  نـفـسه وهـذا 
أن يــكــون مـنــاســبـا جــدا لــرؤيـة
مـحـتـوى الــرسـالـة بـشـكل عـاجل
ـــرسل أنك قــمت دون أن يــعــلم ا

بذلك.

بـشـكل تـفـصـيـلي. حـقق بـرنـامج
زدهر إجنازا الفضاء الصـيني ا
كبيـرا على سطح الـقمر في وقت
ســـــابق هــــذا الــــعـــــام من خالل
هـــبــوط مـــســبـــار عــلـى اجلــانب
الــبـــعــيــد الــغــامض من الــقــمــر.
وتـطور الـبـرنـامج بـشـكل سريع
خـاصـة مـنــذ قـيـامه بـأول مـهـمـة
عام 2003 وسـعى لـلـتـعـاون مع
وكـاالت فــضـاء في أوروبـا ودول
أخــــرى. وحـــــظــــرت الـــــواليــــات
ـــتــحــدة مـــعــظم الـــتــعــاون مع ا
الص في مجال الـفضاء بسبب
مخـاوف تـتـعلق بـاألمن الـقومي

بحسب (أسوشيتد برس).


