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»أمازون« تزيل رسائل 
عنصرية ظهرت على موقعها 

اإللكتروني في بريطانيا
قالت شركة أم��ازون إنها ق��ررت إزال��ة صور محددة 
بعد ظهور رسائل بها إس��اءات عنصرية شديدة للغاية 
على بعض قوائم املنتجات على موقعها اإللكتروني في 
بريطانيا عندما بحث املستخدمون عن منتجات لشركة 

أبل مثل السماعات )إيربودز( ومنتجات أخرى مماثلة.
وأث���ار ذل��ك غضبا على تويتر وأص��ب��ح موضوع 
)إي��رب��ودز( على رأس اهتمامات مستخدمي وسائل 

التواصل االجتماعي ببريطانيا.
وقالت متحدثة باسم أم��ازون لرويترز أمس: نعمل 
على إزال��ة الصور املعنية واتخذنا إج��راءات بشأن هذا 

الفاعل اخلبيث، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.
وراجت على تويتر صور منقولة من شاشات كمبيوتر 
ومقاطع فيديو نقلت الرسائل املسيئة بعد أن تناقلها 

املستخدمون.
ولم تعد القوائم التي حتتوي على الرسائل املسيئة 
مرئية على موقع أمازون في اململكة املتحدة ولم يتضح 
املدى الزمني الذي ظلت فيه هذه الرسائل ظاهرة على 

املوقع.

ثانية!  20 خالل  ذاتيًا  اإلسعاف  سيارات  لتعقيم  آليًا  نظامًا  يبتكر  إماراتي 

اب���ت���ك���رت ش���رك���ة أب��وظ��ب��ي 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة »ص��ح��ة« 
نظاماً للتعقيم الذاتي لسيارات 

اإلسعاف، بزمن قياسي -2030 
ثانية فقط، وذلك في إطار جهودها 
إليجاد احللول التي تسهل العمل 

ف��ي ظ��ل ظ��روف انتشار فيروس 
ك��ورون��ا املستجد »كوفيد 19«، 
حيث تعد سيارات اإلسعاف من 

أه��م ال��وس��ائ��ل املستخدمة لنقل 
امل��رض��ى امل��ص��اب��ن بالفيروس، 
وحت��ت��اج  إل��ى التعقيم بعد كل 
عملية نقل ملريض، حرصاً على 
س��ام��ة ال��ع��ام��ل��ن فيها وأف���راد 
املجتمع، إذ تتم عملية التعقيم آلياً 

دون تدخل اإلنسان.
وأكد الدكتور م��روان الكعبي، 
املدير التنفيذي للعمليات باإلنابة 
ف��ي ش��رك��ة أب��وظ��ب��ي للخدمات 
الصحية »ص��ح��ة«، أن املنشآت 
الطبية احلكومية ف��ي أب��و ظبي 
م�����زودة ب��أف��ض��ل اإلم��ك��ان��ي��ات 
امل��ت��ط��ورة، ومت��ت��ل��ك التقنيات 
واألج���ه���زة وامل��س��ت��ل��زم��ات التي 
متكنها من إحداث نقلة نوعية على 
صعيد رعاية املرضى، على أيدي 
ك��وادر طبية متميزة في مختلف 
التخصصات، وتقوم بدور رئيسي 
في مكافحة وباء كورونا املستجد  

والوقاية منه واحلد من انتشاره.

ح��ص��د س��ت��ة ري��اض��ي��ن م���ن ال��ع��اص��م��ة 
اإلماراتية »أبوظبي« لقب غينيس لألرقام 
القياسية ألكثر عدد متارين )ضغط – وقوف 
– قفز( ألربعة وعشرين ساعة متواصلة 
عبر البث املباشر. وفي حن كان احلد األدنى 
6000 مجموعة من هذه احلركة، استطاع 
الفريق حتقيق 12،502 مجموعة خال نفس 

املدة املطلوبة.
وقدمت غينيس لألرقام القياسية الشهادات 
الرسمية عبر فيديو متسلسل عبر االنترنت 
حيث استلم جميع املشاركن شهاداتهم من 

خال متريرها عبر االنترنت من قبل احملّكم 
الرسمي لغينيس لألرقام القياسية »داني 

هيكسون«. 
وت��أل��ف الفريق م��ن ث��اث ن��س��اء وثاثة 
رج����ال، ح��ي��ث ق���ادت احمل��اول��ة الرياضية 
األسترالية »إيفا كارك« التي حتمل 12 رقماً 
قياسياً مختلفاً في الرياضات البدنية، وتبلغ 
من العمر 40 عاماً وهي أم لثاث أطفال وتقيم 
في اإلمارات ألكثر من 20 عاماً. شاركها كل من 
إيفان كامبونوجارا، باحث في علم احلركة 
البشرية ودانييل جيل ، مساعد مدير الصحة 

البدنية في إح��دى جامعات دول��ة اإلم��ارات 
وت��ي��ري��زا بتروفيكوفا، طالبة ف��ي ال��دول��ة 
ومحبة للرياضة البدنية وب��ران��دون تشن 
لوي، وهو مهندس كمبيوتر، باإلضافة إلى آنا 

إردي وهي أخصائية في علم النفس. 
وألن احملاولة متت عبر االنترنت، فرضت 
غينيس لألرقام القياسية بعض االشتراطات 
اإلض��اف��ي��ة لتوثيق احمل��اول��ة أهمها رصد 
كامل مسجل بالفيديو من زوايا مختلفة لكل 
مشارك، باإلضافة إلى تواجد شهود مستقلن 

عبر االنترنت.

تكرمي الفائزين

20 ثانية تعقيم سيارات اإلسعاف خال 

انتشار  من  للحد  قيودًا  خلرقه 
رومانيا  وزراء  رئيس  »كورونا«.. 

دوالر   700 غرامة  يدفع 

قالت وكالة األنباء الرسمية في رومانيا إن رئيس الوزراء 
لودوفيك أورب��ان دفع غرامة قدرها ثاثة آالف ليو )690 
دوالرا( يوم السبت بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد 
من انتشار فيروس كورونا املستجد، حيث لم يضع كمامة 

ودخن سيجارة في مكان مغلق.
وان��ت��ش��رت على وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي ص��ورة 
ألوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء احلكومة 
ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من احلضور كمامة. 

وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.
وأق��ر أورب��ان في بيان بخرق القواعد قائًا: إن بعض 
أعضاء احلكومة جتمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 

25 مايو، الذي يوافق عيد مياده اخلامس والسبعن.
ونقلت الوكالة عن البيان قوله ”يعلم رئيس الوزراء أنه 
يتعن على جميع املواطنن إطاعة القواعد بغض النظر عن 

منصبهم. وإذا ُخرق القانون فا بد من تطبيق العقوبات“.
وبعد إج��راءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما 
في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو أيار، أمرت 
حكومة أوربان بحالة يقظة ملدة 30 يوما حيث جعلت وضع 
الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام واألماكن العامة 
املغلقة. وحتظر رومانيا التدخن داخل األماكن املغلقة منذ 

.2016

رئيس الوزراء الروماني لودوفيك 

رقمًا  يكسرون  »أبوظبي«  من  رياضيون 
اإلنترنت عبر  عامليًا  قياسيًا 
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 في الصـميم
مع بدء عودة احلياة إلى طبيعتها، نرجو من 
اجلميع خاصة كبار السن، االلتزام باإلجراءات 
الصحية، حرصاً على حياتكم وعلى مجتمعكم 
، ال تخرجوا إال للضرورة، ال تخرجوا بدون 
ك��م��ام ، اح��رص��وا ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د اجل��س��دي، 
احرصوا على معقم اليدين، حفظنا الله وإياكم 

من كل مكروه.
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EsraaAlmatoq@ اإ�رشاء املعتوق
مايحدث في امريكا مفزع كل الكام عن التحضر الغربي اصبح 

اضحوكه

Drjaberalali@ د. جابر احمد العلي
هل يعقل ؟؟؟ شعب يبيع صحته بكوب قهوه  وجه مع دموع السعادة 

»يا أمًة ضحكْت من جهلها األمُم«

Eid_Aboosolaib@ د. عيد ابو�صليب
رئيس احملكمة الكلية يصدر قرارا بعودة جلسات القضايا اعتبارا من 
األحد 2020/5/31 حتى 2020/6/21 في قضايا اجلنح واجلنايات 
التي يوجد بها متهمن احملبوسن وقضايا محاكم األس��رة النفقات 

والرؤيه وجدول مواعيد اجللسات

Dr Lamia Al aradi @AradiDr
في االنتقال من احلظر الكلي الى اجلزئي فإننا نعول على وعي املواطن  
جنباً إلى جنب مع إجراءات الدولة االحترازية فشراكة املواطن مع الدولة 
بالوعي من اهم اسس احتواء الوباء ولنتخذ من جناحات الدول االخرى 

اسوة لنا نقتدي بها

MohShamari@ د. حممد ال�صمري
نفس الشخص اللي ماعنده وعي ويطلع بدون ضرورة ومايلتزم بأي 

إجراءات صحية هو اللي نطلب منه تغيير باالنتخابات ...أحام !!

Shaikha Ahmadi @S_RedCarpet
وزير اخلارجية االيرانى يتعاطف مع السود فى اميركا واالضطهاد 
الذى يتعرضون له وتلك مشاعر رائعة نرجو ان يترجمها داخل بلده 

ويتعاطف مع املسلمن السنة ومايتعرضون له من اضطهاد!

Alanoodalmtiry@ د العنود املطري
قربت االنتخابات عاد هاملره خلونا نختار صح  نبي مجلس امه 

حقيقي 

Ahmadaldeyain@ اأحمد الدين
شهدت في حياتي أزم��ة قاسم ٦1، تزوير انتخابات ٦7، اعتداء 
الصامتة 73، االنقابن األول والثاني على الدستور، املناخ، انعكاسات 
احل��رب العراقية االيرانية على الكويت في الثمانينات، االحتال، 
وسرقات الناقات واالستثمارات اخلارجية، لكني اآلن أشد قلقاً على 
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