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والمستشفيات  ا�طباء  ترامب  دونالد  ا�ميركي  الرئيس  اتهم 
في  كورونا،  بفيروس  الوفيات  أعداد  بتضخيم  ا�ميركية 
حادة  انتقادات  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح  وّجه  المقابل 

لترامب مع وصول إصابات كورونا لمعدالت قياسية.
 ٨٤ من  أكثر  الماضية  الجمعة  يوم  المتحدة  الواليات  وسجلت 
ألف إصابة بالمرض كما سجلت أكثر من ٧٩ ألف إصابة السبت، 
التي  الجائحة  بدء  وهو أعلى مستوى يومي من ا¬صابات منذ 
في  وتسببت  ا±ن  حتى  أميركي  ألف   ٢٢٥ نحو  بحياة  أودت 

خسارة الماليين لوظائفهم.
مقطعا  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  نشطاء  وتداول 
ا�طباء  فيه  يتهم  ترامب  ا�ميركي  للرئيس  مصورا 
بفيروس  الوفيات  أعداد  بتضخيم  ا�ميركية  والمستشفيات 

كورونا للحصول على دعم مادي إضافي من الحكومة.
وقال ترامب في مقطع الفيديو إن "المستشفيات في الدول 
فإذا  به  الُمصاب  المرض  حسب  الشخص  وفاة  ُتسجل  ا�خرى 
إصابته  جانب  إلى  بالسرطان  أو  بالقلب  ُمصابا  أحدهم  كان 
بكورونا، فإنهم يسجلونه حسب مرضه وليس بسبب كورونا، 

ولذلك نحن نندهش لÀرقام القليلة بتلك الدول".
واستهجن العديد من ا�طباء عبر منصات التواصل االجتماعي، 
وخداع  لهم  وا¬هانة  بالكذب  ووصفوها  ترامب  تصريحات 

الناخبين.
على  الحفاظ  لجنة  مدير  ديفيدسون  روب  الطبيب  علق  وقد 
ا�طباء ومقدمي الخدمات الطبية بأن "هذه إهانة لي كطبيب، 
نحن نسجل الوفيات بناًء على ما حدث بها، لكن إذا قمت أنت 
الوفيات  السخيفة ما كانت هناك هذه ا�عداد من  بوظيفتك 
كولومبيا  جامعة  أجرتها  لدراسة  وطبقا  بكورونا،  لتسجل 

كانت ا�عداد ستقل بواقع ١٣٠ ألف شخص".

إدارة  بايدن  جو  ا�ميركية  لالنتخابات  الديمقراطي  المرشح 
الرئيس دونالد ترامب برفع "الراية البيضاء" في مواجهة جائحة 
موظفي  كبير  قال  بعدما  وذلك  المستجد،  كورونا  فيروس 
البيت ا�بيض مارك ميدوز إن أميركا "لن تسيطر على الجائحة"، 
وتتعافى  الفيروس  على  تتغلب  البالد  إن  ترامب  قال  بالمقابل 

منه أكثر من أي بلد في العالم.
البيت  موظفي  كبير  تصريح  على  تعليقا  بيان  في  بايدن  وقال 
بما  صريحا  إقرارا  كان  ميدوز،  من  خطأ  ذلك  يكن  "لم  ا�بيض 
بداية  منذ  وضوح  بكل  ترامب  الرئيس  إستراتيجية  عليه  كانت 
خالل  من  أنه  أمل  على  البيضاء،  الهزيمة  براية  التلويح  ا�زمة: 
تجاهله، سيختفي الفيروس بكل بساطة. لم يحصل ذلك ولن 

يحصل".
وقال كبير موظفي البيت ا�بيض في وقت سابق لقناة "سي إن 
الجانب  على  سنسيطر  الجائحة،  على  نسيطر  "لن   (CNN) إن" 
من  ذلك  وغير  والعالجات،  اللقاحات  على  بالحصول  المتعلق 

ميادين االحتواء".
"ستون  برنامج  مع  مقابلة  في  الديمقراطي  المرشح  ووصف 
دقيقة" على شبكة "سي بي إس" (CBS) أسلوب الرئيس ترامب 
في التعامل مع الجائحة بأنه غير مسؤول بالمرة، وأن البالد في 

ورطة حقيقية.
ا�ميركي  لالقتصاد  كليا  إغالقا  بايدن  جو  استبعد  بالمقابل، 
للتحكم بالجائحة. كما اتهم في المقابلة التلفزيونية الرئيس 
أميركا"،  أصدقاء  ويخذل  مستبد  كل  "يحتضن  بأنه  ترامب 
المتحدة  للواليات  أمني  تهديد  أخطر  بأنها  روسيا  ووصف 

والصين بأكبر منافس.

١

أخبار العالم

ترامب يتهم المستشفيات بتزييف 
أعداد الوفيات بكورونا

https://bit.ly/2TQzWd0 المصدر:

انتخابات أميركا.. بايدن يتهم ترامب 
برفع "الراية البيضاء"

https://bit.ly/3ev2fqT المصدر:



٢

الوزن  بطل  نورمحمدوف  حبيب  الداغستاني  المقاتل  أعلن 
 (UFC سي  إف  (يو  المختلطة  القتالية  الفنون  في  الخفيف 
ا�ميركي  على  السبت  تغلبه  بعد  مفاجئ  بشكل  اعتزاله 

جاستن غيثي.
وعقب انتهاء النزال، صدم نور محمدوف الصحفيين المواكبين 
باعتزاله  ظبي  أبو  في   (٢٥٤  UFC)  "٢٥٤ سي  أف  "يو  لبطولة 

مباشرة على الهواء وأمام الكاميرات.
وقضى نور محمدوف على منافسه غيثي وأفقده الوعي بعد 

خنقه في الجولة الثانية، ليحتفظ بلقبه بطال للوزن الخفيف.
يخسر  لم  الذي  عاما)،   ٣٢) داغستان  من  القادم  البطل  وانهار 
نهض  وعندما  غيثي.  على  فوزه  عقب  باكيا  الحلبة  وسط  أبدا، 

خلع قفازاته وقال "هذه آخر معركة لي في (يو إف سي)".
لكنه  ساقه،  بركالت  حبيب  منافسه  غيثي  ا�ميركي  وأزعج 
استسلم عندما خنقه في الجولة الثانية، ليرسخ نور محمدوف 
مكانته باعتباره المقاتل ا�كثر هيمنة على ا¬طالق بسجل بلغ 

٢٩ انتصارا دون هزيمة.
دون  من  أخرى  مرة  للنزاالت  يعود  لن  أنه  محمدوف  نور  وأصر 
إصابته  بسبب  مضاعفات  بعد  توفي  الذي  المناف  عبد  والده 

بفيروس كورونا.
يذكر أن عبد المناف نقل إلى مستشفى في العاصمة الروسية 
موسكو بعدما ظهرت عليه أعراض حادة جراء ا¬صابة بكورونا، 

ويبدو أن حبيب تأثر كثيرا برحيل والده.
ووعد والدته -التي تحدث إليها مدة ٣ أيام قبل أن يقرر قبول 

مواجهة غيثي- بأن نزاله القادم سيكون ا�خير له.

بعد تغلبه على ا¡ميركي غيثي..
نور محمدوف يعلن اعتزاله

رونالدو يغيب عن يوفنتوس
في مواجهة برشلونة

https://bit.ly/2TUdS1m المصدر:

البرتغالي  النجم  ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) ا¬سبانية أن 
ا¬يطالي  فريقه  مع  اللعب  من  يتمكن  لن  رونالدو  كريستيانو 
الثانية  الجولة  في  القادم،  ا�ربعاء  برشلونة،  ضد  يوفنتوس 
الثاني،  االختبار  إيجابية  بسبب  القدم؛  لكرة  أوروبا  أبطال  لدوري 

الذي أجراه بعد إصابته بفيروس كورونا.
أنه وفقا لبروتوكوالت االتحاد ا�وروبي لكرة  وقالت الصحيفة 
القدم "يويفا" (UEFA) ال يسمح بمشاركة الالعب في المباريات، 

إال إذا ظهرت نتيجة التحليل سلبية قبل المباراة بأسبوع كامل.
مع  مشاركته  خالل  الماضي  ا�سبوع  بكورونا  رونالدو  وأصيب 
إلى  خاصة  بطائرة  وعاد  بلشبونة،  معسكر  في  بالده  منتخب 
تورينو ا¬يطالية بعد أن علم بإيجابية التحليل حتى يستفيد من 
في  المشاركة  ويستطيع  إيطاليا،  في  أقل  صحي  حجر 

مواجهة برشلونة المرتقبة.
وقالت "ماركا" إن رونالدو لن يستسلم لÀمر، حيث سيستغل أن 
معٍد،  غير  وأنه  الفيروس،  ضعف  أظهرت  ا�خير  التحليل  نتيجة 
قبل  جديد  اختبار  بإجراء  له  السماح  اليويفا  يوفنتوس  ليطالب 
سلبية  النتيجة  كانت  وإذا  برشلونة،  مباراة  من  ساعة   ٤٨

فسيكون قادرا على لعب المباراة.
منذ  برشلونة،  قائد  ميسي،  ليونيل  غريمه  رونالدو  يواجه  ولم 
أوروبية  مواجهة  آخر  كانت  كما   ،٢٠١٨ مدريد  ريال  عن  رحيله 

بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١١.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3jVY9t1 المصدر:



٣

أخبار التکنولوجیا

"تحدي١"  الصنع  محلي  صناعي  قمر  أول  ¬رسال  تونس  تستعد 
تجارب  جميع  إنهاء  بعد  القادم،  مارس/آذار  شهر  خالل  للفضاء 
ا¬طالق ا�ولية بنجاح، وسيتم إطالقه عبر مركبة فضائية روسية 

من قاعدة كازاخستان.
السيد  ذهن  خالجت  فكرة  مجرد  الصناعي  القمر  كان   ٢٠١٦ في 
محمد فريخة باعث المشروع، والمهندس أنيس يوسف وفريق 
عمله من الكفاءات الشابة في شركات مجمع "تلنات" التونسية 
ا¬لكترونية،  وا�نظمة  البرمجيات  صناعة  في  المتخصصة 
ليتحول في ٢٠٢٠ إلى حقيقة ملموسة وإنجاز متفرد ليس فقط 

في تونس؛ بل في العالم العربي وأفريقيا.
ال  الشركة،  في  التجديد  مدير  خطة  اليوم  يشغل  الذي  أنيس 
برفقة  بالفخر  وشعوره  فرحته  نت  للجزيرة  حديثه  في  يخفي 
زمالئه، وعلى رأسهم مدير المجمع محمد فريخة، لتصنيع أول 
قمر صناعي محلي بكفاءات تونسية ١٠٠٪، والقتحام تونس بوابة 

الفضاء التي طالما كانت حكرا على دول بعينها.
خبرات  أيضا  فيها  ساهمت  التصنيع  ومراحل  المشروع  دراسة 
تونسية في مراكز بحث علمية دولية، سواء في وكالة الفضاء 
تولوز  بمدينة  ا�وروبي  التكنولوجي  القطب  أو  "ناسا"  ا�ميركية 

الفرنسية.
القمر الصناعي "تحدي١" الذي سيطلق على ارتفاع ٥٥٠ كلم عن 
من  أنيس  المهندس  محدثنا  يقول  كما  سيمكن  ا�رض،  سطح 
تقديم مقاربة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يطلق 
مجاالت  في  استخدامه  وسيقع  ا�شياء"،  "إنترنت  اسم  عليها 
الهواء  في  التلوث  حجم  وقيس  الحدود  كمراقبة  حيوية، 
في  الشمسية  الطاقة  منشآت  في  والتحكم  المناخ  ومراقبة 

قلب الصحراء، وأماكن أخرى ال يغطيها ا¬نترنت.

بكفاءات محلية.. أول قمر صناعي
تونسي يستعد ل�طالق

آيفون 12 الجديد.. كيف يؤثر دعم
شبكة 5جي على بطارية هاتف آبل؟

https://bit.ly/363mFUe المصدر:

آبل  لشركة  الجديدة   ١٢ آيفون  سلسلة  من  الذكية  الهواتف 
شبكات  تدعم  التي  ا�ميركية  الشركة  من  ا�ولى  هي   (Apple)
الميزة  الخامس (٥جي)، ولكن استخدام هذه  الجيل  اتصاالت 
وفقا  وذلك  البطارية،  عمر  حيث  من  سيكلفك  الواقع  في 
 Tom's) "لالختبارات التي أجراها موقع مراجعة موقع "تومز غايد
أثناء  برو   ١٢ وآيفون   ١٢ آيفون  بطارية  أداء  قارنت  والتي   ،(Guide

استخدام شبكات الهاتف المحمول ٥جي و٤جي.
ففي  آبل،  أنصار  تسر  لن  االختبارات  إليها  توصلت  التي  النتائج 
١٠ ساعات و٢٣ دقيقة على  حين استمر آيفون ١٢ بالعمل لمدة 
شبكة ٤جي، فإنه استمر لمدة ٨ ساعات و٢٥ دقيقة فقط على 

شبكة ٥جي، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة ٢٠٪ تقريبا.
 ١١ بطاريته  استمرت  فقد  أيضا  مشابها  برو   ١٢ آيفون  أداء  وكان 
ساعة و٢٤ دقيقة على شركة ٤جي، ولكن فقط ٩ ساعات و٦ 

دقائق على شبكة ٥جي.
يتكون اختبار تومز غايد من تصفح الويب على الهاتف بشكل 
مستمر عند مستوى سطوع لشاشة الهاتف يبلغ ١٥٠ شمعة، 
وفتح موقع ويب جديد كل ٣٠ ثانية حتى تصل طاقة البطارية 

إلى الصفر.
ووضع موقع تومز غايد أجهزة أخرى في االختبار نفسه. فمثال 
�داء  مشابها  آبل  لشركة  برو   ١١ وآيفون   ١١ آيفون  أداء  كان 
بطارية  صمدت  حيث  ٤جي،  شبكة  على  ا�حدث  الطرازين 
الهاتف ا�وف ١١ ساعة و١٦ دقيقة، والهاتف الثاني ١٠ ساعات و٢٤ 
دقيقة على التوالي.وال تعتبر ا�رقام السابقة مفاجئة بشكل 
برو   ١٢ وآيفون   ١٢ آيفون  بطارية  مواصفات  أن  إلى  بالنظر  خاص 
الواقع كان أداء آيفون ١٢  مشابهة تقريبا للطراز ا�قدم، وفي 
٤ شبكة  استخدام  عند  فقط  ولكن  المتوقع  من  أفضل  برو 

هواتف  بعض  أيضا  غايد  تومز  دليل  وضع  ذلك،  ومع  جي. 
مما  بكثير  أفضل  ا�رقام  وكانت  نفسه،  االختبار  في  أندرويد 

حصلت عليه هواتف آبل.

Lorem ipsum

https://bit.ly/34USlMc المصدر:
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