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وسائط التناطح االجتماعي

استثمار الهّزات املفاجئة

فيلم )إنفزبل مان( يتصدر شباك التذاكر في أميركا

مادونا تلغي حفلة في باريس بسبب ركبتها
مكاتيب عراقية

كنُت كتبت مرًة ومرات ، إنَّ الضرر الذي أنتجه الفيسبوك وصاحبه مارك الخّداع 
العمالقة  والبواحث  الشاسع  األلكترون  صدر  نفس  من  بالرضاعة  وأخوته   ،
وموسوعات العم » جوجل »  هو أعظم من الفوائد التي حصدتها الرعية العاطلة 

عن العمل والتفكير والتدبر والتحسب . 
فوق هذه املنصة الغابوية الشاسعة ، تأسست جيوش ألكترونية عظمى ، تجاوزت 
في تأثيرها كل جيوش املنصات الدعائية املكتوبة واملسموعة واملرئية ، وهي تنعم 
 ، القانون  يد  لن تطالها  ، وحصانات قوية  للقارات  بدنانير دسمة ورحالت عابرة 
حيث ال ميثاق شرف يعمل وال قوة ضمير تتحرك ، وال قضاة يحكمون في مستنقع 

التدويخ الكبير والسوق التي ليس لها نظير !!
على هامش وفي قلب تلك املنصة املذهلة وأسوارها وعتباتها ، قامت مدارس لتعليم 
الوعي الجمعي  ، وفي قتل  اليقني  النبأ غير  الحيلة والخديعة في عمليات تصنيع 
وتفكيكه عبر التدويخ واملعمعة والبلبلة ونشر القنوط من أجل إيصال الناس إلى سّن 
اليأس وخلط الورق وجعل البذاءة والوضاعة ثقافة غير مخجلة مع عجز تام للدول 
الكبرى والصغرى والنامية والنائمة في عمليات مكافحة هذا الطوفان الخطير ، حيث 
يحمل جسدًا وخلقًة  الذي  الحرامي  وايقاف  فقط ضرب  بمقدورها  القانون  عصا 
بشرية صوب غزوة بنك أو دار ، وتفشل في ايقاف الحرامي األلكتروني املتسلل 
كشعرة من بني لفائف عجني ، والذي سيتجول بحرية وطمأنينة في خزائن املال وفي 

خزنة العقل املستسلمة لقدرها الجديد .
الوهمية  والتوصيفات  واألسماء  بالصور  املكتظة  امللتبسة  الشاشة  هذه  فوق 
املستعارة ، صار بمقدور الغزاة الصهاينة مثاًل ، أن يصنعوا لهم تأريخًا حديثًا 
وصار   ، حولها  وما  العربية  القدس  مدينة  تحت  حفرياتهم  كل  خلقه  عن  عجزت 
بمستطاع الوحش األمريكي الجشع ، تلميع حتى قنبلته النووية وتبرير قتل ااألبرياء 

، وتحطيم أوطانهم وأحالمهم وبهجاتهم املمكنة .
في باب العلم والفهم واالبداع ، لم يعد الطالب النجيب بحاجة الى سهر وكد ونهر 
يرفرف  شهادة  على  الحصول  أطروحة  ينجز  كي   ، ومعمل سجائر  وشاي  قهوة 
ليلية  الدال ، بل سيحتاج فقط الى سهرة ممتعة ، وجولة نهارية أو  فوقها حرف 
في أرض املحرك العمالق والعم املجاني الرحيم » جوجل » فينسخ من تلك البوابة 
عشر صفحات ، ومن قريبتها عشرًا ، وبضغطة زر هنا وكبسة المعة هناك ، ستنمو 
االطروحة وتسمن املعلومة ومن ثم تقدم لألساتذة النائمني الكسولني وربما املرتشني 
، فيرمون على الطالب الذكي مطر املديح ويطشون بحضنه أول أقسام حرف الدكترة 

املهيب .
بالتدريج  لنا  يكتب  تأريخ جديد  فثمة   ، النائمون  الغافلون  السادة  أيها  اذن  هكذا 
واقعة  في جسد  كاذبني  أو سطرين  لنا سطرًا  يدسون  فاليوم   ، والحيلة  والتأني 
، وبعده  الذكي املنظم  الكذب  مصنوعة من ألف سطر ، وغدًا سيضاعفون جرعة 
يصير الكذب في الواقعة هو املنت وتذهب الحقيقة صوب 
الهامش ، وحيث يموت بطل الحكاية األصلية ، سينمو 
التي  اللعينة ، ووجوه الشاشات  كّتاب املذكرات املزيفة 

تثرد بعيدا عن صينية الحقيقة والحق املبني .
 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

ب(  ف  -)أ  باريس  انجليس-  لوس 
إلغاء  إلى  مادونا  املغنية  اضطرت 
في  األحد  مساء  مقررة  كانت  حفلة 
باريس بسبب تعرضها إلصابة في 
ركبتها، على ما أعلنت الصالة حيث 
وأوضحت  عرضها.  ستقدم  كانت 
موقعها  على  ريكس"  "غران  صالة 
أن  نبلغكم  أن  "يؤسفنا  اإللكتروني 
تواصل  بسبب  ألغي  مادونا  عرض 
الصالة  توضح  ولم  إصابتها". 
عاما   61 البالغة  مادونا  كانت  إن 
ستتمكن من الغناء في األيام املقبلة. 
 22 منذ  األميركية  النجمة  وتحيي 
الحفالت  من  سلسلة  شباط/فبراير 
ضمن  آذار/مارس،   11 حتى  تستمر 

جولتها "مدام اكس تور".
أن  باريزيان"  "لو  صحيفة  وذكرت 
في  تمزق  من  تعاني  التي  مادونا 
خالل  وهنة  بدت  الركبة،  أربطة 
حفلتها الباريسية الخميس املاضي 

وبكت حتى.
ما  على  للحضور  املغنية  وقالت 
بألم  أشعر  "أنا  الصحيفة  نقلت 
أنا  شفقتكم.  أريد  ال  لكن   )..( مبرح 
مهما  وسأنهيها  الجولة  هذه  أردت 
مادونا جولتها  وبدأت  األمر".  كلف 

أيلول/سبتمبر  في  نيويورك  في 
إطارها حفالت  في  وأحيت  املاضي 
فرانسيسكو  وسان  شيكاغو  في 
أنجليس  ولوس  فيغاس  فالس 
عن  فضال  وفيالدلفيا  وبوسطن 
وتشكل  ولندن.  ولشبونة  ميامي 

باريس محطتها األخيرة.
فيما  تصدر فيلم "إنفزبل مان" شباك 
خالل  املتحدة  الواليات  في  التذاكر 
 28,9 محققا  األسبوع  نهاية  عطلة 
شركة  ذكرت  ما  على  دوالر  مليون 
في  املتخصصة  ريليشنز"  "اكزبيتر 

هذا املجال.
النقاد  الذي نال استحسان  والفيلم 
للكاتب  شهيرة  رواية  من  مقتبس 
قصة  ويروي  ويلز،  جي  إتش 
السابق  يسكن حبيبها  امرأة شابة 

أحالمها بعد انتحاره املفترض.
ذي  "سونيك  فيلم  وتراجع 
الثانية  املرتبة  إلى  هيدجهوغ" 
اسبوعني.  مدة  متصدرا  كان  بعدما 
ليصل  دوالر  مليون   16 وحقق 
مجموعه إلى 128,2 مليونا في ثالثة 
الثالثة  املرتبة  في  وحل  أسابيع. 
من  وايلد"  ذي  أوف  كال  "ذي  فيلم 
 13,2 محققا  فورد  هاريسون  بطولة 

مليون دوالر. وبلغ مجموع إيراداته 
45,8 مليونا في غضون أسبوعني في 

أميركا الشمالية.
أكاديميا"  هيرو  "ماي  فيلم  وأتى 
وهو فيلم رسوم مانغا ياباني تكملة 
ميدوريا،  إيزوكو  املراهق  ملغامرات 
في املرتبة الرابعة محققا 5,1 ماليني 

دوالر مع بدء عرضه.
وحافظ فيلم "باد بويز فور اليف" من 
بطولة ويل سميث ومارتن لورانس 
 4,3 محققا  الخامسة  املرتبة  على 
إلى  مجموعه  ليصل  دوالر  ماليني 

197,3 مليونا خالل سبعة أسابيع.

في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب 
أفضل عشرة أفالم:

6 - "بيردز أوف براي" مع 4,1 ماليني 
دوالر ) 78,7 مليونا في 4 أسابيع(

"إمبراكتيكال جوكر: ذي موفي"   -  7
مع 3,5 ماليني دوالر )6,6 ماليني في 

أسبوعني(
8 - "1917" مع 2,6 مليون دوالر )155,8 

مليونا في غضون 10 أسابيع(
9 - "برامز: ذي بوي 2" مع 2,6 مليون 

دوالر )9,7 ماليني في أسبوعني(
 24( مع   2,3 أيالند"  "فانتسي   -  10

مليونا في 3 أسابيع(

علي السوداني

واقليمي  دولي  واستخباري  سياسي  استثمار  هناك 
قاسم  اإليراني  الجنرال  قتل  لعملية  إغفاله  يمكن  ال 
سليماني ستبدأ تداعياته ومالمحه بالظهور في املنطقة 
ما بني العراق وسوريا ولبنان فضاًل عن إيران . حتى 
الدول التي لم تكن تضع في حسابها مثل تلك الهّزة 
مع  أولوياتها  ترتيب  لتعيد  بسرعة  تحركت  الكبيرة، 
غياب املايسترو الذي ضبط النفوذ اإليراني في الشرق 
األوسط وكان يعد مرجعية بحد ذاته في اكثر من دولة 

منها العراق ولبنان في األقل .
الفرقاء  قدرة  وعدم  العراق  في  السياسي  االنسداد 
مسافة  الى  السياسية  بالعملية  السير  من  -الشركاء 
حكومة  انتاج  هي  واحدة  عقبة  مواجهة  إثر  ابعد، 
مستقلني تمثل اطياف الشعب العراقي، ظهر ذلك جلّيًا 
كنتيجة يمكن قراءتها للفراغ الذي تركه غياب سليماني 
بوصفه املفوض االيراني االعلى في العراق الذي كان 
على  فعليًا  قائم  السياسي  وضعه  أّن  الواضح  من 
املحلية  الواجهات  برغم  الخارجية  التسيير  محركات 

وشعاراتها. 
اللبناني في حرب السنوات  حتى في امللف السوري 
وانفتاح  سوريا  غرب  شمال  في  الجارية  التسع 
مواجهة غير معلومة األبعاد مع الجيش التركي، إّنما 
هي حالة من تغيرات تدركها دول ذات صلة ، وتتعاطى 
مع العامل االيراني هناك . في ضوء ذلك ال يمكن ان 
تكون مسيرة األحداث السياسية واألمنية في املحور 
االيراني السوري على نفس املنوال ملرحلة ماقبل قتل 

سليماني .
يغير من  الدول مستنفرة لصناعة أي حدث   اجهزة 
قواعد اللعبة لحسمها ، فكيف لهم ان يقفوا مكتوفي 

األيدي أمام تداعيات حدث جاء اليهم جاهزًا .
القائد  النزال في حدود شهرين فقط من زمن غياب 
االيراني األعلى في الشرق األوسط ، وبات أمامنا كم 
هائل من املتغيرات والتداعيات املرئية .. وغير املرئية 
االسابيع  ورّبما  الشهور،  لنا  تحمل  فماذا   . أيضًا 

املقبلة من مفاجآت ؟

لندن -الزمان 
أن  جديد  بريطاني  طبي  بحث  كشف 
تناول مكمالت "األوميجا-3" قد تزيد في 
الواقع من خطر اإلصابة ببعض أنواع 

السرطان بدال من الحد منها.
املجلة  في  نشرتا  ملراجعتني،  ووفقا 
بيانات  وقاعدة  للسرطان  البريطانية 
كوكرين للمراجعات املنهجية "، قد تقلل 
من  طفيف  بشكل   3  – أوميجا  مكمالت 
وفيات ومرض الشريان التاجي، ولكنها 
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  قليال  تزيد 

البروستاتا.
في  األستاذ  هوبر"،  "لى  الدكتور  وقال 
جامعة  في  الطبية"  "نورويتش  كلية 
إذا  إننا  بريطانيا  في  أنجليا"  إيست 
أخذنا مكمالت أوميجا - 3 لعدة سنوات، 
اإلصابة  خطر  من  قلياًل  نخفف  فقد 
بأمراض القلب، لكن مع تحقيق التوازن 
في  للغاية  طفيفة  زيادة  وبني  ذلك  بني 
السرطان،  أنواع  خطر اإلصابة ببعض 

ضئيلة  صحتنا  على  العامة  فاآلثار 
للغاية".

وأشارت األبحاث التي أجريت في هذا 
1000 شخص ملكمالت  الصدد أن تناول 
فإن  أربع سنوات،  لنحو   3  – األوميجا 
املوت  تجنب  من  تمكنوا  أشخاص   3
 6 وتجنب  القلب،  بأمراض  متأثرين 
و3  قلبية،  نوبات  حدوث  أشخاص 
سرطان  من  عانوا  أخرين  أشخاص 

البروستاتا.
يعتبر "األميجا -3 "، هي نوع من أنواع 
الدهون، حيث تعتبر الكميات الصغيرة 
ويمكن  جيدة،  لصحة  ضرورية  منها 
الذي نتناوله  العثور عليها في الطعام 
خاصة، األسماك الدهنية مثل الساملون، 
املكسرات والبذور، كما تتوافر بسهولة 
يمكن  غذائية  مكمالت  صورة  في 
إلى  الحاجة  دون  عليها  الحصول 
على  استخدامها  ليتم  طبية  روشتة 
كشفت  اخرى  جهة  من  واسع.  نطاق 

زيت  أفضلية  عن   جديدة  معلومات 
الزيتون حتى في الطبخ.

برشلونة  جامعة  علماء  وأجرى   
البرتغالية، دراسة بهذا الشأن، أظهرت 
يحتفظ  الزيتون  زيت  أن  نتائجها 
التي  األكسدة  مضادات  بمستوى 
للمعالجة  تعرضه  عند  حتى  يحتويها 
الحرارية خالل عملية تحضير الطعام. 
للتوصيات  مهمة  النتائج  وهذه 
بحسب  الغذاء  بشأن  املستقبلية 
المويال،  روزا  وتقول  اليوم.  روسيا 
مديرة معهد البحوث في مجال التغذية 
INSA-( الغذائية  املنتجات  وسالمة 
الطعام  تحضير  تأثير  درس  "لقد   ،)UB
زيت  في  املوجود  البوليفينول  في 
الزيتون سابقا في ظروف املختبرات أو 
الصناعة، بعيدا عن الظروف الحقيقية 
أن  النتائج،  أظهرت  وقد  منازلنا".  في 
الطهو بدرجة حرارة 120 درجة مئوية، 
خفضت نسبة البوليفينول بنسبة %40، 

وبنسبة 75% في درجة حرارة 170 درجة 
مئوية.

أثر  الطعام  الالزم لطهو  الوقت  أن  كما 
هيدروكسي   - الفردية  الفينوالت  في 
املحتوى  في  ليس  ولكن   ، إيروسول 
مستوى  يبقى  عموما  للفينول.  الكلي 
التي  املعايير  ضمن  األكسدة  مضادات 
مجال  في  األوروبي  االتحاد  وضعها 

الصحة.
إلى  جانبه  من  لوزانو  خوليان  ويشير 
تركيز  انخفاض  عن  النظر  "بغض  أنه 
البوليفينوالت أثناء املعالجة الحرارية، 
بمستوى  محتفظا  الزيتون  زيت  يبقى 
املعايير التي وضعها االتحاد األوروبي.
بخصائصه  يتمسك  أنه  يعني  وهذا 
الكوليسترول  دقائق  ألكسدة  املضادة 

الضار".
تأثير  دراسة  الباحثون  ويعتزم 
مواد  طهو  في  الزيتون  زيت  استخدام 

غذائية مثل اللحوم والبقوليات.

 جتارب جديدة على استخدام زيت الزيتون في الطبخ
مخاطر صحية من االستمرار على مكمالت أوميغا 3 
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االثنني  طفل  قتل   - ب(  ف  )أ  اليونان- 
ليسبوس  جزيرة  سواحل  قبالة 
للمهاجرين  قارب  غرق  بعد  اليونانية 
50 شخصًا، كما أكد  كان محماًل بنحو 
شرطة  باسم  املتحدث  برس  لفرانس 

امليناء.
بعد  اليوناني  السواحل  خفر  وتدخل 
انقالب قارب نحو الساعة 8,30 )5,30 ت 
في  الواقعة  الجزيرة  قبالة سواحل  غ( 

بحر إيجه.
"46 شخصًا خرجوا  أن  املسؤول  وأكد 
"فاقدًا  طفل  انتشال  لكن جرى  ساملني" 
إنعاشه،  محاوالت  تنجح  ولم  للوعي" 

فيما نقل طفل ثان إلى املستشفى.
أو  الطفل  يقّدم تفاصيل حول سّن  ولم 

جنسيته.
أن  بيان  في  السواحل  خفر  وأعلن 
منت  على  كانوا  الذين  "األشخاص 
دخوله  بعد  بقلبه  قاموا  )املركب( 
يقوم  ممارسة  وهي  اليونانية،  املياه 

إطالق  أجل  من  املهربون  عادًة  به 
كان  القارب  أن  موضحا  إنقاذ"،  عملية 
املجاورة.  التركية  السواحل  من  قادما 
وتوجه خفر السواحل على الفور نحو 
ساملني"،  شخصًا   46" وانتشلوا  املكان 
إلى  طفالن  "نقل  وأضاف  البيان.  وفق 
للوعي،  فاقدًا  كان  أحدهما  املستشفى، 
ولم تنجح محاوالت إنعاشه"، موضحًا 

أن الطفل الثاني "ليس بخطر".
بني  لجوء  طالب   1300 نحو  ووصل 
إلى  االثنني  وصباح  األحد  صباح 
الجزر اليونانية الخمس في بحر إيجه 
القريبة من تركيا، في ارتفاع كبير في 
أبوابها  فتح  أنقرة  قرار  منذ  أعدادهم 
أمام املهاجرين، كما أكد لفرانس برس 
وكالة  مسؤول  لوغوتيسيس  مانوس 

لوغوتيسيس  وقال  اليونانية.  اللجوء 
فقد  كبير،  الوافدين  عدد  في  "االرتفاع 
انتقلنا من معدل 200 أو 300 مهاجر في 
األسبوع، إلى ما بني 500 و800 في األيام 

األخيرة".
األحد  صباح  "بني  ساعة،   24 وخالل 
 1300 نحو  وصل  االثنني  وصباح 
شخص في اإلجمال" إلى جزر ليسبوس 
وتشيوس وليروس وكوس وساموس، 
مراكز  توجد  حيث  الخمس  الجزر 
استقبال وتسجيل لطالبي اللجوء، كما 

أكد املسؤول.
ووصل غالبية املهاجرين إلى ليسبوس، 
البواية الرئيسية لدخول طالبي اللجوء 

إلى أوروبا في األشهر األخيرة.
وبعد التصعيد في شمال غرب سوريا، 
قررت تركيا فتح أبوابها لتدفق موجة 
سواء  أوروبا،  إلى  جديدة  مهاجرين 
حدودها  أو  اليونان  مع  حدودها  عبر 
مع بلغاريا، سعيا للضغط على الغرب.

مقتل طفل بعد غرق قارب
للمهاجرين قبالة سواحل اليونان 

ملتقطة  أظهرت صور   - واشنطن-)أ ف ب( 
وكالة  وزعتها  االصطناعية  األقمار  عبر 
الفتا  تراجعا  )ناسا(  أألميركية  الفضاء 
"متصل  وضع  في  الصني،  في  التلوث  في 
جزئيا" بتباطؤ االقتصاد جراء تفشي وباء 

كورونا املستجد، على ما أعلنت الناسا.
وقد سجل تراجع مستوى التركيز بجزيئات 
ثاني أكسيد النيتروجني بداية قرب ووهان 
أن  غير  الرئيسية،  الفيروس  انتشار  بؤرة 
الوضع تمدد ليشمل مناطق صينية أخرى، 
صورا  حللوا  الذين  الناسا  علماء  وفق 
التابعة  االصطناعية  باألقمار  ملتقطة 

لوكالتهم ولوكالة الفضاء األوروبية.
وُيطلق ثاني أكسيد النيتروجني في الهواء 
بشكل رئيسي من جانب املركبات واملحطات 
الحرارية وهو قد يسبب مشكالت تنفسية 

خصوصا الربو.
تركيز  مستويات  أن  إلى  الخرائط  وتشير 
ثاني أكسيد النيتروجني تظهر تراجعا قويا 
بني النصف األول من كانون الثاني/يناير، 

أي قبل فرض الحجر الصحي على ووهان 
الفترة  وبني  أخرى،  صينية  مدن  على  ثم 

املمتدة من 10 شباط/فبراير إلى 25 منه.
وعادة ما يسجل مستوى التلوث في الصني 
السنة  رأس  فترة  خالل  طفيفا  تراجعا 
هذا  املسجل  االنخفاض  أن  غير  الصينية، 
املعتادة  التراجعات  من  بكثير  أعلى  العام 

إذ تراوح بني 10 % و30 % في مناطق شرق 
الصني ووسطها.

ناسا  لوكالة  التابع  األرض  مرصد  وقال 
في بيان "ثمة أدلة إلى أن هذا التغير مرده 
االقتصادي  التباطؤ  إلى  األقل  على  جزئيا 

الناجم عن وباء كورونا املستجد".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 صور فضائية:تراجع معدالت التلوث
في الصني بفعل كورونا 

الفنانة  ناشدت  الزمان.   القاهرة- 
النصر   سيف  فريدة  املصرية 
لها،  الدعاء  ومتابعيها  جمهورها 
لوجهها  صورة  نشرت  بعدما 
وتحدثت  الشديد،  تورمه  تكشف 
عن سبب ارتدائها الحجاب وخلعه 
بعد ذلك، وعن أدوارها الجريئة في 
التمثيل. وقالت الفنانة فريدة سيف 
النصر، تعليقا على الصورة: ممكن 
أول  بجد   .. قلبكم  من  لي  تدعوا 
أصال  أنا   .. األطفال  زي  أبكي  مره 
مش  ده   .. قادرة  مش  لكن  باتحمل 

ماكياج ده وشي بدون سابق انذار 
ودي  الليل  نص  باصوت  صحيت 
غريبه  حاجه  لي  يحصل  مره  رابع 
في وشي وأكون باشتغل يعني مش 
أي  تجر  لم  أنها  وأوضحت،  وقته. 
تجميل طوال حياتها، حيث  عملية 
قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، 
يجب  وال  تحفة،  صورة  وهيصنع 
للحياة"  الطبيعي  التطور  محاربة 
برنامج  في  حوارها  خالل  وذلك 
النصر  سيف  وسردت  تلفزيوني.  
مرضها،  طبيعة  منشور  خالل 

أن  حتى  غريب  بأنه  وصفته  إذ 
طبيبها لم يصل لتشخيصه، قائلة: 
"الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو 
أنا اللي هعرف يا دكتور". ومؤخرا 
سيف  فريدة  الفنانة  استطاعت 
بل وتصدر  األنظار،  النصر، خطف 
ظهورها  عقب  البحث،  محركات 
في  اإلبراشي،  وائل  اإلعالمي  مع 
 ،2019 بنهاية  يوم"،  "كل  برنامج 
الساحة  عن  غيابها  عن  للحديث 
الحجاب  ارتدائها  وأسباب  الفنية، 

ونزعه.

 فنانة مصرية تنشر صورة مرعبة
لوجهها وتطلب من اجلمهور الدعاء

آبل  تضطر  قد  -الزمان   اجنلس  لوس   
لتثبيت بطاريات قابلة لإلزالة في أجهزة 
آيفون و آيباد املوجهة للسوق األوروبية، 
االتحاد  في  جديدة  قواعد  تقديم  تم  إذا 
األوروبي. و ذكر تقرير في صحيفة ديلي 
ميل البريطانية  انهتم اإلبالغ عن مسودة 
األعمال  موقع  على  املسربة  الخطط 
لكن   ،Het Financieele Dagblad الهولندي 
االتحاد  قبل  من  عليها  االتفاق  يتم  لم 

األوروبي أو اإلعالن عنها بشكل رسمي. وفي حالة تقديم مثل 
هذا القانون، سيتم تطبيقه على أي شركة تكنولوجيا ال توفر 
أو  اللوحية  األجهزة  أو  الهواتف  في  لإلزالة  قابلة  بطاريات 

حتى سماعات األذن الالسلكية. وتستخدم 
لإلزالة  القابلة  غير  البطاريات  عادة  آبل 
في أجهزتها، مما يتطلب من املستخدمني 
متخصصة،  إصالح  ورشة  إلى  اللجوء 
الطاقة.   مزود  في  مشكالت  واجهوا  إذا 
وذكر موقع Het Financieele Dagblad أن من 
املفوضية  مقترحات  عن  اإلعالن  املتوقع 
شهر  في  ما  وقت  في  رسميًا،  األوروبية 
هذه  وترتبط  الجاري.  )آذار(  مارس 
الخطوة بخطط االتحاد األوروبي األوسع للحد من النفايات، 
والتي تهدف إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن األجهزة 

اإللكترونية غير القابلة إلعادة التدوير.

هل يكون لهواتف
آيفون بطاريات منفصلة قريبًا ؟


