
م��دد موقع “يوتيوب”، جتميد حساب 
الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 

إلى أجل غير مسمى.
وعلى غرار “فيسبوك” و”تويتر” علق 
موقع “يوتيوب”، يوم 13 يناير اجلاري، 
ح��س��اب ت��رام��ب، وح���ذف تسجيل فيديو 
نشره، وقال املوقع في بيان حينها: إنه مت 
اتخاذ هذا القرار بسبب “مخاطر حصول 
عنف”، وإن القناة اآلن “ممنوعة مؤقتا من 
حتميل محتوى جديد )لترامب( ملدة 7 أيام 

عل األقل”.
وي��ع��ن��ي جتميد ح��س��اب ت��رام��ب على 
“يوتيوب” مؤقتاً أن مقاطع الفيديو التي مت 
حتميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون 
متاحة، لكنه ل��ن يتمكن م��ن نشر مقاطع 

فيديو جديدة، وفق “روسيا اليوم”.
وح��ج��ب��ت ف���ي وق����ت س���اب���ق م��واق��ع 
“توتش”، و”تويتر”، و”فيسبوك”، 
و”إنستغرام”، حسابات ترامب لفترات 
مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت ألعمال 
شغب في واشنطن  في السادس من الشهر 
اجلاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية 
موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى 
الكابيتول في واشنطن، واعتبر ترامب أن 

االنتخابات الرئاسية مزورة.
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الصني.. السجن ملدة عام 
المرأة أخفت أعراض 

إصابتها بـ »كورونا«
أصدرت محكمة صينية حكما بالسجن ملدة عام 
بحق امرأة أخفت أعراض إصابتها بفيروس كورونا 
قبل ركوبها طائرة، حسبما ذك��رت وسائل إعالم 

رسمية اليوم األربعاء.
وقالت صحيفة “جلوبال تاميز”: إن املرأة /37 
عاماً تناولت دواء لعالج احلمى قبل ركوب رحلة 
من الواليات املتحدة إلى الصني في مارس من العام 

املاضي.
ولم تكشف عن أعراضها إال بعد هبوطها في بكني 
ثم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. واضطر حوالي 
63 من املخالطني املقربني منها إلى اخلضوع حلجر 

صحي.
وذك��رت جلوبال تاميز أمس األربعاء، نقالً عن 
حكم احملكمة أن تصرفات تلك امل��رأة تعد انتهاكا 
لقواعد مكافحة اجلائحة وشكلت خطراً شديداً 

يتعلق بنشر الفيروس.
وُحكم عليها بالسجن ملدة ع��ام، فضاًل عن عام 
آخر ستخضع فيه للمراقبة بتهمة إعاقة الوقاية من 

األمراض املعدية.
يشار إلى أن الصني تطبق أحد أكثر قيود مكافحة 
كورونا صرامة في العالم. وسيطرت البالد على 
اجلائحة إل��ى ح��د كبير منذ أوائ���ل صيف العام 

املاضي.

مذهلة فنية  لوحات  إلى  منزله  فناء  يحول  سعودي  فنان 
ح���ول ش���اب س��ع��ودي ف��ي مكة 
املكرمة فناء منزله إلى لوحات فنية 
مذهلة، ول��م يكتِف ب��ه��ذا، ب��ل نقل 
جمال فنه إل��ى م��ح��والت الكهرباء 
واألح�����واش امل��ه��ج��ورة ف��ي احل��ي 
السكني الذي يقطنه، مشكالً بها فناً 
جمالياً، بهدف رفع الذائقة الفنية 

وإزالة التشوهات البصرية.
وق��ال الفنان اجلرافيتي عدنان 
الفهمي ل��� “العربية.نت”: ب��دأت 
ف��ي ف��ن اجل��راف��ي��ت م��ن��ذ امل��رح��ل��ة 
املتوسطة عبر العديد من احملاوالت 
والرسومات، ولكن البداية احلقيقية 
كانت قبل أرب��ع��ة أع���وام، فموهبة 
ال��رس��م تعتبر أداة تعبيرية عما 
بداخل الشخص بواسطة اخلطوط 

واألشكال واأللوان.
وأض��اف: أجيد الفن اجلرافيتي، 
وهذا الفن معروف منذ قدمي الزمان 
م��ن ع��ص��ور ال��ف��راع��ن��ة واإلغ��ري��ق 
والرومان، ولكن مع التطور أصبح 
الفن اجلرافيتي احلديث، وهو تغيير 
م��الم��ح اجل���دار ب��واس��ط��ة البخاخ 
أو ف��رش التلوين أو األق��الم، حيث 
من��ت موهبة ه��ذا ال��ف��ن باملمارسة 
واالس��ت��م��رار والتغذية البصرية، 
وكذلك االطالع على أعمال الفنانني 

إضافة إلى دعم األهل واألصدقاء.

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب

إحدى اللوحات الفنية

عـــلـــمـــاء أتـــــــراك يــبــتــكــرون 
الفيروس  يقتل  قــد  رذاذًا 
التاجي في دقيقة واحدة

اكتشف علماء قسم األحياء الدقيقة بجامعة 
أولوداغ مبدينة بورصة التركية، رذاذا لألنف، 
ميكنه، كما يزعمون، قتل الفيروس التاجي 

املستجد خالل دقيقة واحدة.
وأفادت صحيفة Daily Sabah، بأن رذاذ 
Genoxyn هو من ابتكار الدكتورة شهيمي 
غولسون تيميل بالتعاون مع الدكتورين أحمد 

أوميت سباجني وجونيت أوزاكني.
ووفقاً للدكتور ساباجني، بدأت الدراسة 
قبل جائحة ال��ف��ي��روس ال��ت��اج��ي املستجد. 
ويقول، “لقد أظهرنا، أن للعقار نشاطاً مضاداً 
للبكتيريا، ولكن بعد تفشي اجلائحة، تساءلنا 
فيما إذا ك��ان بإمكاننا املساهمة في مكافحة 
ه��ذا ال��ف��ي��روس باستخدام ه��ذا ال����رذاذ. وقد 
أظهرت نتائج دراستنا، أن هذا ال��رذاذ يقتل 
الفيروس التاجي في أنسجة األن��ف والفم، 

ومينع انتشاره ويقلل من عدده”.
ومن جانبها أش��ارت الدكتورة تيميل، إلى 
أن ال���رذاذ يقتل الفيروس التاجي املستجد 
خالل دقيقة واح��دة، دون اإلض��رار باخلاليا 
الظهارية لألغشية املخاطية، ويقول “وأكثر 
من ه��ذا، لقد أثبتنا أن له خصائص عالجية 
لهذه اخلاليا. وبالتالي ميكن استخدامه بأمان 

ودون خوف”.

»يوتيوب« ميدد جتميد
 حساب ترامب إلى أجل غير مسمى!

 في الصـميم
يبدو أن الرئيس األميركي بايدن حتول إلى 
مقاول ترميمات إلصالح ما أفسدة ترامب ، 
دعم حل الدولتني بني الفلسطينيني والكيان 
الصهيوني بداية موفقة ، حديثه عن نبذ 
العنصرية واملساواة بني الشعب ، وتكثيف 
اجلهود في مواجهة كورونا وما تبعها من 

قرارات .. »أفلح إن صدق«
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Esra_Aleisa@  اإ�رشاء العي�صى

بعد 2021 سيكون االقتصاد معرفياً knowledge economy سيكون 
 net zero ًسيكون االقتصاد بيئيا digital economy ًاالقتصاد رقميا
economy  سيكون االقتصاد دائرياً circular economy هذا صراع 
البقاء اجلديد..وهذا مايجب ان تقوم عليه املناهج وركائز التنمية..تسونامي 

لن يدفعه االرأس مال بشري مستعد!

Hasan10Hajeyah @Hasan10Hajeyah

سنوات وأنا أحذر من موضوع انحدار القيم األخالقية في املجتمع ، لكن 
املجتمع في غفلة ! مع األسف أصبحنا يوميا نقرأ أخبار هوشات دامية وجرائم 
قتل بطريقة وحشية ألتفه األسباب باإلضافة إلى انتشار املخدرات والكحول !

bo9afi@  قي�س ال�صطى

أرت��ف��اع منسوب العنف ب��ن فئة الشباب بالسنوات االخ��ي��رة خطير 
جداً،الدولة ملزمة بعقد حلقات للمختصن لوضع احللول، تشديد القبضة 
األمنية مطلوب، لكنه ليس احلل الوحيد، امتنى وبأقصى سرعه ممكنة البدء 
بورشه عمل متنوعة التخصصات لوضع احللول الالزمة ملعاجلة هذا الوضع 

اخلطير، كل أسبوع جرميه قتل!!

ZahraSAlMosawi@ زهرة �صليمان املو�صوي

مو معقوله في هالديرة كل شي واسطة !!! لي متى هذا الوضع ؟؟!! وزارة 
الصحة

DrAlnefisi@ د. عبدالـله النفي�صي

يا جماعة إبداء الرأي حق دستوري فليش هاحلساسيه ؟؟؟

Ben Ashour @lionheart023

خبر عجز امليزانيه نسمعه منذ سنوات ،، طيب انا كمواطن شنو مطلوب 
مني ؟ هل انا سبب العجز ؟ ملا كان هناك فائض بامليزانية ولعدة سنوات 
متالحقه محد عطاني شي ،، احلن قاعدين تطنطنون علينا امليزانية و طالبت 

امليزانيه شتبون يعني ؟؟ عطونا الصافي !!

ahmedalsarraf1@ احمد ال�رشاف

أخذت قبل 24 ساعة اجلرعة الثانية من لقاح فايزر املضاد للكورونا. 
انتظرت 24 ساعة ألكتب بأنني لم أشعر باية اعراض جانبية أو تغير أو آالم. 
أرقام االصابات والوفيات بارتفاع في كل أنحاء العالم، الرجاء عدم التأخر في 

أخذ اللقاح... متى ما توفر.

F_Bourisly@ فهد بور�صلي

حرمتوا الشباب من ابسط احتياجاتهم، الرياضة ُدم��رت و املوسيقى 
حّرمت الفن حّرم الترفيه  منع التعليم فاشل كسرتوا مجاديفهم و حاربتوا 
افكارهم و بخلتوا في دعمهم .. و النتيجة، حتول الشارع الى لعبة الكترونية 

مبنية على العنف و االجرام ..
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