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AL-AYYAM

إعالن تعديل كبير لشريط األحداث عبر
«فيسبوك» إلعطاء أولوية لمنشورات األقارب

وقفة أمام قبة الصخرة في الحوم القدسي
الشريف احتجاجا على قرار ترامب.
(األناضول)

شركة فرنسية تنتج مصباحًا لالتصال باإلنترنت
الس فيغاس (الواليات المتحدة)  -أ ف ب :يسمح مصباح
من انتاج الش���ركة الفرنس���ية الناش���ئة "اوليدكوم" الى
جانب وظيفة االنارة باالتصال باالنترنت السلكيا ومن دون
موجات بفضل تكنولوجيا "الي فاي" التي تعتبر اكثر امانا
وسرعة من "واي فاي".
وقال بنجامان ازوالي المدير العام للش���ركة التي تنوي
تس���ويق المصباح خالل الس���نة الحالية بسعر  900دوالر
تقريبا "تس���مح هذه التكنولوجيا باالتصال باالنترنت من
دون موجات راديوية".
وتكنولوجيا "الي فاي" (اليت فيديلتي) التي تس���تخدم
موجات ناجمة عن بريق مصباح "ليد" لنقل المعلومات في
الفضاء ،متوافرة منذ سنوات قليلة اال ان مصباح "ماي الي
فاي" هو من اولى التطبيقات الموجهة للجمهور العريض
لهذه التقنية على ما اوضحت الشركة الفرنسية.
وعل���ى الصعيد العملي يوصل المصباح بواس���طة كابل

"إثرنت" ال���ى مقبس ف���ي الحائط ومن ث���م تنقل خدمة
االنترنت الى جه���از عبر النور من خالل جهاز اس���تقبال
موصول بالحاسوب.
واكد ازوالي ان هذا النظام "يوفر مس���توى عاليا جدا من
االمان ألن االشارة ال تعبر الجدران".
والمصب����اح موج����ه ال����ى المس����تهلكين الذي����ن
يري����دون التخفي����ف م����ن تعرضه����م للموج����ات
الكهرومغنطيس����ية او االه����ل الذي����ن يري����دون
التخفيف من ادمان اطفالهم.
وهو موجه ايضا للمؤسسات التي تريد او ينبغي عليها
ان تح���د من التع���رض للموجات مثل حاضن���ات االطفال
والمستشفيات.
وقد يصل حجم س���وق "الي فاي" الى  75مليار دوالر على
الصعيد العالمي بحلول العام  2023على ما يؤكد القيمون
عليها.

معرض سيارات للنساء فقط ..في جدة

إقالة أستاذ جامعي صيني
بتهمة التحرش الجنسي
بكين  -د ب أ :أقيل أس���تاذ جامعي صيني وأبطلت شهادة التدريس خاصته
ردا على مزاعم بأنه تحرش جنسيا بالطالب.
وتم فصل شين شياوو ،األستاذ بجامعة بيهانج المرموقة في بكين ،األسبوع
الماضي بعدما نش���رت باحثة تعيش حاليا في الوالي���ات المتحدة األميركية
بيانا على اإلنترنت تتهم فيه شين باغتصابها قبل  12عاما عندما كانت طالبة.
واش���تكى ثالثة طالب حاليين وس���ابقين ش���ين للجامعة ،م���ا دفع أكثر من
 800م���ن طالب جامعة بيهانج بإصدار خطاب مفتوح يطلبون فيه إنش���اء آلية
لمكافحة التحرش الجنسي في الحرم الجامعي.
وقالت الجامعة في وقت متأخر ،الخميس ،أنها حققت في القضية وأن "شين
قد تحرش جنسيا بالفعل بالطالبات".
وقالت الجامعة على حس���ابها على موقع "ويبو" إن ش���ين أقيل من منصبيه
كأستاذ ونائب رئيس كلية الدراسات العليا ،وأبطلت شهادة التدريس الخاصة
به .وتعهدت الجامعة أيضا بتحس���ين اإلش���راف على أخالق األس���اتذة ووضع
آليات جديدة.
وقوبل اإلعالن بترحاب على مواقع التواصل االجتماعي الصينية حيث أش���ار
البعض إلى أنه في أغلب الحاالت الس���ابقة ،كان األساتذة الذين يتم التحقيق
معهم للتحرش الجنسي يحصلون على عقاب مخفف على أقصى تقدير.
وقال باريس هوانج وهو أحد مس���تخدمي ويبو وأحد خريجي جامعة بيهانج،
"بصفتي أحد طالب بيهانج ،أنه حقا شيء أفتخر به".

راهب سابق يتحول إلى
المذهب اإلنجيلي ليتزوج حبيبته

						
سعودية تتجول في معرض السيارات بجدة.

جدة (الس���عودية)  -رويترز :توافدت النساء على مركز
(لو مول) التج���اري بمدينة جدة الس���عودية لحضور أول
معرض سيارات في المملكة يخصص للنساء ،بعد بضعة
شهور من السماح ُ
لهن بالقيادة.
وتزينت صال���ة المع���رض ببالونات وردي���ة وبرتقالية
وصفراء فيما التقطت النس���اء صورا لهن أمام السيارات.
وجلس���ت امرأة على مقعد القي���ادة تضبط غطاء وجهها،
بينما امتدت أنامل أخرى تحلت أظافرها باللون الفيروزي
تتحسس مقود السيارة.
كان العاهل الس���عودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد
أصدر في أيلول أمرا ملكيا يرفع حظرا على قيادة النس���اء
للس���يارات بحلول حزيران المقبل ،مزي�ل�ا تقليدا حد من
قدرة المرأة على التنقل ورأى فيه ناشطون حقوقيون رمزا
لإلجحاف بها.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر
قيادة المرأة للسيارة .ولقي األمر الملكي إشادة باعتباره
دليال على نهج تقدمي جديد في المملكة.
وف���ي صدارة موج���ة التغيير يقف ول���ي العهد األمير
محمد بن سلمان ( 32عاما) .ويرى كثير من شبان المملكة

(أ.ف.ب)

أن صعوده مؤخرا في دوائر السلطة دليل على أن جيلهم
بدأ يحتل موقعا رئيسيا في إدارة بلد جعلت تقاليده زمام
السلطة في يد كبار السن لعقود وعرقلت تقدم المرأة.
وقال���ت س���عودية تدعى غ���ادة العل���ي زارت المعرض
"المع���رض ،اإلقب���ال علي���ه كبير ألن���ه أول مع���رض هنا
للس���يدات وه���ذا إنج���از كبي���ر بالنس���بة لنا .بالنس���بة
الهتماماتي بالسيارة ..مهتمة جدا بشراء السيارة واحب
اال تكون أقساطها وأسعارها عالية".
وارتفع���ت تكاليف المعيش���ة في الس���عودية بعد أن
رفعت الحكومة أس���عار البنزي���ن المحلي وفرضت ضريبة
القيمة المضافة في كانون الثاني.
وركز المعرض الذي حمل ش���عار (س���وقي وتس���وقي)
اهتمامه على السيارات
منخفضة اس���تهالك الوقود ووفر فريق���ا من موظفات
المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.
وقالت شريفة محمد رئيسة موظفات المبيعات "معروف
أن الس���يدات هن أكثر ش���ريحة تتس���وق في األس���واق.
السوق هذا كله أساسا إدارة نسائية ...الكاشيرات كلهن
سيدات ..المطاعم سيدات".

روم���ا  -د ب أ :ذكرت تقارير ،أمس ،أن راهبًا كان يعمل مع رئيس دير مونتي
ّ
وتحول
كاس���ينو اإليطالي ،الذي تعرض لفضيحة ترك الكنيسة الكاثوليكية،
إلى المذهب اإلنجيلي؛ كي يتمكن من الزواج من حبيبته.
وكان أنطونيو بوتينزا س���كرتير المونسنيور بيترو فيتوريلي ،الذي استقال
م���ن منصب���ه كرئيس للدير ع���ام  ،2013وتبي���ن فيما بعد أن���ه كان يتعاطى
المخدرات ويلتقي اللوطيي���ن ،وتم توجيه اتهامات له باختالس ما ال يقل عن
 500ألف يورو ( 606آالف دوالر) من حسابات الدير.
ووفقًا لصحيفة "إل ميس���اجيرو" ،انتقل بوتينزا إلى بريطانيا وتزوج في دير
ويستمينس���تر في لندن بامرأة ،جمعته بها عالقة منذ فترة طويلة ،ما تسبب
في إصدار الفاتيكان قرارًا بحرمانه كنسيًا.
وأكدت متحدثة باس���م دير مونتي كاسينو هذا التقرير ،إال أنها أشارت إلى
أن الزواج تم في تموز الماضي.

كتاب «نار وغضب» يحقق
أفضل المبيعات في أميركا
رويت���رز :احتل كتاب (نار وغضب :داخل بي���ت ترامب األبيض) للكاتب
ماي���كل وولف والذي يدور ح���ول الحياة داخل البي���ت األبيض في عهد
الرئيس دونالد ترامب قائمة أكثر الكتب مبيعا في الواليات المتحدة.
وأظه���رت بيانات لمواقع بيع الكتب عبر اإلنترنت وسالس���ل المكتبات
وموزعي���ن مس���تقلين في أنحاء الوالي���ات المتحدة أن الكت���اب باع نحو
 28500نسخة في
األس���بوع األول من إصداره وهو ما يتجاوز أي كت���اب آخر روائي أو غير
روائي.
وحص���دت رواي���ة (ذا وومن إن ذا وين���دو) للكاتب إيه.جي���ه فين أعلى
المبيعات في فئة الرواي���ات المطبوعة يعقبها أحدث روايات دان براون
(أوريجين).
وحل كتاب (جدجمنت ديتوكس) للكاتبة جابرييل برنش���تاين المركز
الثاني في فئة الكتب غير الروائية المطبوعة بعد كتاب وولف.

				
احتفاال برأس السنة األمازيغية.
جزائريات خالل إعداد وجبات الكسكسي (شقيق المفتول) في منطقة تبزي وزو؛
ً

(أ.ف.ب)

الس فيغ���اس (الوالي���ات المتح���دة)  -أ ف ب :أعلنت
"فيس���بوك" تعدي�ل�ا كبيرا في ش���ريط األح���داث على
الش���بكة التي تض���م أكثر م���ن ملياري مس���تخدم اذ
س���تعطى األولوية للمضامين التي يش���اركها العائلة
واألصدقاء على حس���اب تلك المنش���ورة من العالمات
التجارية والصفحات األخرى.
وهذا التعديل االس���تراتيجي ه���و األكبر للمضامين
خالل السنوات األخيرة عبر "فيسبوك" التي تسعى الى
التركيز على كل ما يرضي مستخدمي االنترنت.
وأوضح المسؤول عن شريط األحداث في الشبكة جون
هيغيمان لوكالة فرانس برس أن الطريقة التي ستصنف
من خاللها "فيسبوك" المنشورات في األسابيع المقبلة
من خ�ل�ال التركيز على الصور والتس���جيالت المصورة
والحاالت التي ينشرها األقارب يجب أن تسمح بتشجيع
التفاعالت والعالقات الشخصية بين المستخدمين.
وقال "إنه تغيير كبير .الناس سيمضون وقتا أقل على
(فيسبوك) غير أن هذا األمر يالئمنا ألنه سيجعل الوقت
الذي يمضونه أثمن وفي نهاية المطاف س���يكون ذلك
جيدا لنشاطنا".
وتعتبر "فيسبوك" على سبيل المثال أن صورة عائلية
لها قيمة أكبر للمس���تخدم م���ن أغنية مصورة لفنان أو
إعالن لمالبس.

وأض���اف هيغيمان "نظن أن التفاعل بين األش���خاص
أهم من االس���تهالك الس���لبي للمضامين" ،الفتا إلى أن
هذا التحديث "هو من األكبر" في تاريخ "فيسبوك".
وحدد الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" وأحد مؤسسيها
م���ارك زاكرب���رغ أولوي���ة للش���بكة بجمع مس���تخدمي
"فيسبوك" في الحياة الفعلية.
وكتب زاكربرغ على صفحته على "فيسبوك" ،الخميس،
"عندما س���نطبق هذا األمر ،س���ترون مضامين عامة أقل
مثل منشورات الشركات والماركات ووسائل اإلعالم".
وأضاف هيغيمان "(فيس���بوك) ُوجد لتقريب الناس.
هذا التحديث من ش���أنه المس���اعدة على تحسين هذا
األمر".
وتطرق المس���ؤول خصوصا إلى دراسات عدة أظهرت
أن التفاع�ل�ات م���ع األق���ارب واالصدقاء تزيد الش���عور
بالرضا لدى المستخدمين بدرجة أكبر من قراءة مقاالت
صحافية على سبيل المثال.
وقد واجهت "فيس���بوك" وش���بكات اجتماعية أخرى
مثل "تويتر" انتقادات لس���ماحها بانتش���ار معلومات
كاذبة على غرار تلك التي نش���رها الروس خالل الحملة
الرئاسية األميركية في .2016
ووعد مارك زاكربرغ خالل تقديمه أمنياته للعام 2018
بـ"اصالح" هذه "األخطاء".

ضغوط العمل تزيد خطر اإلصابة بالسكري
لندن  -رويترز :أظهرت دراسة حديثة أن العاملين
الذي���ن يواجه���ون زيادة ف���ي ضغ���وط العمل تزيد
احتم���االت إصابتهم بالس���كري مقارن���ة بزمالئهم
الذين ال يتعرضون لهذه الضغوط.
وحلل باحث���ون بيان���ات  3730عامال ف���ي صناعة
البت���رول ف���ي الصي���ن .ولم يص���ب أي م���ن العمال
بالسكري في بداية الدراسة.
غي���ر أن الباحثين كتبوا في دورية (ديابيتس كير)
إنه بع���د  12عاما من المتابع���ة ،زاد احتمال اإلصابة
بالس���كري لمن أدوا مهم���ات تنط���وي على ضغوط
متزايدة بنسبة  57بالمئة.
وزاد احتم���ال اإلصابة خالل نف���س الفترة إلى 68
بالمئة بالنس���بة للعمال الذين عانوا من مشاكل في
التكيف مثل الدعم االجتماعي من األصدقاء واألسرة
أو الوقت الذي يقضونه في األنشطة الترفيهية.
وق���ال مي���كا كيفيماك���ي الباحث ف���ي كلية لندن
بالمملكة المتحدة والذي لم يش���ارك في الدراس���ة
"التغيرات الكبرى في العمل ربما تؤثر في احتماالت
إصابتنا بالسكري".
وأض���اف عب���ر البري���د اإللكتروني "لذا م���ن المهم
الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن صحي حتى خالل
فترات العمل المضطربة".

ولم يذكر يو لونغ ليان وزمالؤه بجامعة ش���ينجيانغ
في دراس���تهم عدد العمال الذين أصيبوا بالسكري.
ولم يرد يو لونغ على طلبات للتعليق.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحدا تقريبا من
بين كل عش���رة بالغين على مس���توى العالم أصيبوا
بمرض الس���كري في  2014وإن المرض سيصبح سابع
أكبر مسبب للوفاة بحلول .2030
وغالبية هؤالء األش���خاص مصاب���ون بالنوع الثاني
من السكري المرتبط بالسمنة وتقدم العمر ويحدث
عندما يعجز الجس���م عن استخدام أو إنتاج قدر كاف
من اإلنس���ولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة .وإهمال
العالج قد ي���ؤدي إلى تلف األعص���اب وبتر األطراف
والعمى وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وبحثت الدراسة أشكاال مختلفة للضغوط المرتبطة
بالعمل ووجدت أن أمورا منها الش���عور بزيادة مهام
العمل أو عدم الوضوح بشأن التوقعات أو مسؤوليات
العم���ل وضغوط العم���ل البدني هي أكب���ر العوامل
المسببة لخطر اإلصابة بالسكري.
ووجدت الدراسة أيضا أن من بين عوامل التكيف
التي كان له����ا تأثير في خطر اإلصابة بالس����كري،
تراج����ع العناية بالنفس ونقص مه����ارات التكيف
الذهني.

 10ماليين دوالر لمن يساعد
في العثور على مسروقات
نيوي���ورك  -أ ف بّ :
مدد متح���ف غاردنر األميركي
عرضه بتخصيص جائزة عش���رة ماليي���ن دوالر لمن
يساعد في العثور على  13لوحة سرقت منه في العام
.1990
وكان ه���ذا الع���رض ينتهي في  31كان���ون األول
الماض���ي ،لك���ن مجل���س إدارة المتح���ف الواقع في
بوس���طن قرر تجديده ،بحس���ب ما جاء في بيان نشر،
الخميس.
وقال ستيف كيدر رئيس مجلس اإلدارة في البيان
"هذه الجائزة تظهر التزام المتحف باستعادة هذه
األعمال المهمة".
في ليل الثامن عش���ر من آذار م���ن العام 1990
أقدم رجال متخفون بزي شرطة على سرقة هذه
اللوحات التي تقدر قيمته���ا اإلجمالية بنصف
ملي���ار دوالر ،ومنه���ا لوحات لماني���ه ورمبرانت
وفيريمير.
ُ
وح���ددت الجائ���زة في الع���ام  1997بمبلغ خمس���ة

ماليي���ن دوالر ،ثم ُرفعت إلى عش���رة ماليين في أيار
الماضي.
وق���ال أنتوني أمور المس���ؤول األمني عن المتحف
"معلومة واحدة قد تكون كافية للعثور على األعمال،
نحن نبحث عن نوعية المعلومات ال عن كميتها ،وعن
وقائع ال عن افتراضات".
واعتب���رت هذه الحادثة أكبر عملية س���رقة ألعمال
فني���ة في التاري���خ ،وهي س���اهمت في الس���نوات
الماضية بشهرة المتحف.
في آذار من العام  ،2013أعلنت الش���رطة الفدرالية
األميركية (أف بي آي) أنها حددت هوية الس���ارقين
وهم أعضاء في عصابة إجرامية في ش���مال ش���رقي
الواليات المتحدة.
لكن الس���رقة تعود إلى العام  ،1995أي أن المشتبه
فيهم يس���تفيدون من م���رور الزمن عليه���ا ،كما أن
الش���رطة لم تجد بحوزتهم أي لوحة ،فلم يكن ممكنا
مالحقتهم.

سحلية كيمان خالل إغرائها بحلزونة للخروج من مخبئها في حديقة حيوان بهامبورغ شمال ألمانيا .يذكر أن الحديقة تجري إحصاء للحيوانات التي توجد فيها.

(أ.ف.ب)

