
وقفة حاشدة بمديرية بعدان بإب للتحشيد وقفة حاشدة بمديرية بعدان بإب للتحشيد 
في مواجهة العدوان ودعم التعليمفي مواجهة العدوان ودعم التعليم

وفاة ستة أشخاص بحريق في محل وفاة ستة أشخاص بحريق في محل 
إلكترونيات في إبإلكترونيات في إب

 إب/ سبأ
نُظمت بمديرية بعدان محافظة إب أمس وقفة حاشدة للتحشيد يف مواجهة 

العدوان ودعم العملية التعليمية ضمن حملة "ثبات وانتصار".
ــل املحافظة صادق حمزة ومدير  ــاركون يف الوقفة التي حرضها وكي وأكد املش
ــتمرار الصمود يف مواجهة العدوان  ــول، اس عام املديرية محمد عبدالفتاح األش

ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .
ــد الجبهات بالرجال  ــتعدادهم رف ــد وجهاء وعقالء مديرية بعدان اس كما أك
واملال والعتاد يف سبيل الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .. مشددين عىل رضورة 
تعزيز الوعي بأهمية التعليم ورسالته يف حماية أبنائنا الطالب والطالبات وبناء 

مستقبل الوطن.
ودعوا املعلمني والرتبويني إىل مواصلة العملية التعليمية وتأدية واجبهم أمام 
ــاهمة يف تعزيز التالحم واالصطفاف الوطني وخاصة يف  ــتقبل واملس أجيال املس

ظل استمرار العدوان لتنفيذ مخططاته اإلجرامية يف اليمن.
ــت املجتمع الدويل إزاء ما يرتكبه  ــتنكر أبناء ووجهاء مديرية بعدان صم واس
ــانية يف  ــدى لها جبني اإلنس ــعودية من جرائم ين ــدوان بقيادة الس ــف الع تحال
اليمن، وآخرها مجزرة سوق عالف يف مديرية سحار بصعدة والتي راح ضحيتها 

عرشات الشهداء والجرحى.

ــارع العدين وسط  ــبب حريق يف أحد محالت بيع األجهزة اإللكرتونية بش تس
مدينة إب أمس يف وفاة ستة أشخاص اختناقا وإصابة اثنني آخرين.

ــبأ) أن فريقاً من  ــدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مص
ــة أن الحريق ناتج عن  ــارش التحقيق وبينت املعلومات األولي البحث الجنائي ب

انفجار إحدى بطاريات املحل.
ــني .. مؤكدا رضورة  ــق بتعاون املواطن ــدر إىل أنه تم إخماد الحري ــار املص وأش
ــة الالزمة  ــائل الحماي ــالل تركيب وس ــن خ ــالمة م ــالت بقواعد الس ــزام املح الت

ملكافحة الحرائق تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث بمحالتهم.

ا5رصاد يحذر من تدّن ملحوظ ا5رصاد يحذر من تدّن ملحوظ 
في درجات الحرارةفي درجات الحرارة

ــات الجبلية  ــاد قاطني املحافظ ــذر املركز الوطني لألرص ح
ــوظ يف درجات  ــن التدني امللح ــن م ــة األطفال وكبار الس خاص

الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر.
ــاء وعمران  ــات صنع ــني يف محافظ ــز املزارع ــا املرك ــا دع كم
ــن محافظة إب  ــع وأجزاء م ــاء والضال ــدة وذمار والبيض وصع
ــم الزراعية خاصة خالل  ــة وحماية محاصيله إىل أخذ الحيط

الفجر والصباح الباكر.
ــة األنباء اليمنية  ــز يف نرشة له أمس تلقتها وكال ــع املرك وتوق
ــة يف  ــاعة القادم ـــ 24 س ــالل ال ــواء خ ــون األج ــبأ) أن تك (س
ــاردة أثناء  ــاب الداخلية صحوة وب ــات الجبلية والهض املرتفع
ــوة إىل غائمة  ــرارة صح ــر ومعتدلة الح ــاح الباك ــل والصب اللي
ــاحلية  ــا تكون األجواء يف املناطق الس ــا أثناء النهار فيم جزئي
ــارا ومعتدله الحرارة  ــبيا نه ــوة إىل غائمة جزئيا حارة نس صح
ــة رشقية عىل  ــة إىل معتدلة الرسعة جنوبي ــال والرياح خفيف لي
ــة إىل جنوبية  ــة، وجنوبية رشقي ــة والرشقي ــواحل الجنوبي الس

غربية عىل السواحل الغربية ومدخل باب املندب.
ــتكون  ــواء باملناطق الصحراوية س ــار املركز إىل أن األج وأش
ــوة تميل قليال إىل الربودة أثناء الصباح الباكر، فيما تكون  صح
ــمالية رشقية إىل  ــقطرى والرياح ش ــا بأرخبيل س ــة جزئي غائم

جنوبية رشقية خفيفة إىل معتدلة الرسعة.

لحج / سبأ 
ــكرية  تفقد قائد املنطقة العس
ــة اللواء الركن عبداللطيف  الرابع
ــات  جبه يف  ــني  املرابط ــدي  امله
الرشف والبطولة بمحافظة لحج.

ــكرية  ونقل قائد املنطقة العس
ــج  لح ــظ  محاف ــه  ومع ــة  الرابع
ــب ومدير أمن  ــد حمود جري أحم
ــد صالح  ــواء محم ــة الل املحافظ
ــادات  القي ــن  م ــدد  وع ــري  العط
ــخصيات  والش ــكرية  العس
ــة،  باملحافظ ــة  االجتماعي

ــد الثورة  ــات قائ ــني تحي للمرابط
ــي  الحوث ــك  املل ــد  عب ــيد  الس

واملجلس السيايس األعىل.

ــتوى  وأكد عىل أهمية رفع مس
ــدي لقوى الغزو  الجاهزية للتص
ــن املناطق  ــالل وطردها م واالحت

التي تتواجد فيها باملحافظة.
ــش  الجي ــال  أبط ــرب  ع ــا  فيم
ــون  املرابط ــعبية  الش ــان  واللج
ــكرهم  ــرشف عن ش ــات ال يف جبه
ــذه الزيارة لالطالع  وتقديريهم له

عىل أحوالهم.
ــل  ــكان للمحت ــدوا أن ال م وأك
ــن  اليم أرض  يف  ــه  ومرتزقت
ــة بالغايل  ــتعدادهم للتضحي واس
والنفيس دفاعا عن الوطن وأمنه 
ــل  ــري كام ــى تطه ــتقراره حت واس

أراضيه من دنس الغزاة.

ــاء  ــة صنع ــدار اآليل بمحافظ ــع اإلص ــدر مجم أص
تسعة آالف و55 وثيقة خالل الفرتة يناير حتى أكتوبر 

2017م بإيراد 18 مليوناً و200 ألف ريال.
ــبأ)  ــح تقرير صادر عن املجمع حصلت (س وأوض
عىل نسخة منه أن الوثائق شملت الجوازات واألحوال 

املدنية والسجل املدني واملرور.
ــوازات أصدر خالل  ــم الج ــر فإن قس ــا للتقري ووفق
ــم األحوال  ــا أصدر قس ــوازاً، فيم ــرتة 581 ج ــس الف نف
ــة آالف  ــا ثالث ــة منه ــة آالف و780 وثيق ــة خمس املدني
ــدل فاقد و117  ــخصية حديثة وألف و131 ب بطاقة ش
ــهادة  ــهادة ميالد و26 ش ــة وألف و25 ش ــة عائلي بطاق

وفاة.
ــدر ألفاً و67  ــم املرور أص ــار التقرير إىل أن قس وأش
ــيارات النقل و200 رقم سيارة األجرة  رقماً منها 96 لس
و471 خصويص، باإلضافة إىل ألف و627 رخصة قيادة 

منها ألف و627 رخصة آلية و317 تجديد رخص.
ــد محمد  ــدار اآليل العقي ــع اإلص ــر مجم ــد مدي وأك
ــم افتتاحه  ــل باملجمع الذي ت ــتمرار العم الحمزي اس
ــبتمرب العام املايض رغم الصعوبات التي تعرتض  يف س
ــازاً  ــق إنج ــذه الوثائ ــدار ه ــربا إص ــل .. معت ــري العم س
ــروف الصعبة  ــع وخاصة يف ظل الظ ــاً للمجتم ونجاح

التي تمر بها البالد.

إصدار إصدار ٩٩ آالف وثيقة مدنية بمجمع صنعاء آالف وثيقة مدنية بمجمع صنعاءقائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحجقائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحج
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استراتيجية المجازر  استراتيجية المجازر  
ومأزق التحالفومأزق التحالف

ــحار بمحافظة صعدة  ــالف مديرية س ــوق ع ــن تكون مجزرة س ل
ــرية التي  ــخصا هي األخ ــرح قرابة ال60ش ــهد فيها وج ــي استش الت
ــي،  الن إبادة  ــعودي األمريك ــاب الس ــرش واإلره ــف ال ــا تحال يرتكبه
ــاز األهم  ــآته هي االنج ــراه ومنش ــري مدنه وق ــي وتدم ــعب اليمن الش
ــعب  ــن خالله عىل معاقبة هذا الش ــرم الذي يحرص م ــدوان املج للع

الصابر الصامد األبي  .
ــتبيح العدوان السعودي اليمن منذ قرابة  3اعوام دون خشية  يس
ــا  ــكا وبريطانيا وفرنس ــه أمري ــبة الن عىل رأس ــاب أو محاس ــن عق م

والكيان الصهيوني الخ  .
ــن بعض  ــزرة م ــة للمج ــات الخجول ــض اإلدان ــمع بع ــوف نس س
الجهات واملنظمات ومطالبات بالتحقيق لن تجد أذنا صاغية يف هذا 

العالم املحكوم برشعية الغاب األمريكية الغربية املتصهينة .
ــربرات والذرائع كما  ــكار او اختالق امل ــوف يحاول العدوان اإلن ،س
ــيا  ــىل التغطية عىل هذه الجريمة سياس ــيعمل ع جرت العادة ، وس
ــعب اليمني  ــانيا بأخرى جديدة ...ولك الله أيها الش وإعالميا وإنس
ــعودي وما  ــىل رشعية أمريكا وبريطانيا والذيل الس الذي خرجت ع
ــمى املجتمع الدويل وأردت أن تمارس حقك يف الحرية والسيادة  يس
ــالمية  ــة واإلس ــك العربي ــة وذاتيت ــك الحضاري ــتعيد هويت ، وان تس

واإلنسانية بدون وصاية وال مؤثرات وهابية وافدة .
ــات انه قادر  ــفك الدماء اليمنية إلثب ــن التحالف اإلرهابي س أدم
عىل القتل واإلبادة والحصار  والتدمري الشامل للحياة ، يف ظل مأزقه 
ــكري والسيايس   ــله العس ــرتاتيجي الذي يعرب عنه عجزه وفش االس
ــكري واملادي  ــىل امتداد خارطة الوطن،  حينما تحول تفوقه العس ع
ــا املقاتل اليمني  ــة باليمن اىل نقاط ضعف قاتلة عرفه ــق مقارن املطل

وعرف كيف يستثمرها لصالح املظلومية والقضية املقدسة ،. 
ــدوان يف التحالف  هل  ــرش والع ــادة ال ــذي يتجاهله ق ــؤال ال الس
ــبة  ــازر املروعة - عىل فرض مرشوعيتها بالنس ــت  عرشات املج حقق
ــرتاتيجية ؟ وهل  ــكرية واس ــني اية انجازات عس ــم -   بحق اليمني له

غريت من املعادلة  القائمة شيئا لصالح التحالف  ؟
ــامل  ــري الش ــادة والتدم ــروب اإلب ــازر وح ــك املج ــرت  تل ــل أث وه
والحصار الظالم غري املربر وغري املرشوع عىل روحية  الشعب اليمني 
ــية  أم أن  ــه وصموده يف مواجهة ذلك الصلف وتلك الوحش ومعنويات

العكس هو الصحيح؟ 
ــي  ــي التحالف ــي اإلمارات ــعودي األمريك ــدوان الس ــى الع ــد بن لق
الهمجي حساباته يف اليمن  عىل أوهام استخباراته وتقارير مرتزقته 
ــابات  مادية مجردة ال تصدق عىل شعب وضع كل  ،  وأيضا عىل حس
رهانه عىل الله عز وجل ، وقرر خوض املجابهة بوعي وبصرية خلف  
ــعب  ــتمد من الله ومن الش ــجاعة وتس ــك الحكمة والش ــادة تمتل قي

اليمني العظيم الثقة بعدالة القضية وحتمية االنتصار .
لن تكون مجزرة عالف بسحار صعدة هي األخرية ، لكنها ستكون 
عالمة أخرى عىل طريق التضحية والفداء لهذا الوطن الذي يخوض 
ــقط األصنام االستعمارية وأدواتها   ــتقالل ، ويس حرب التحرر واالس
ــون االنتصار كبريا بحجم تلك   ــعودية اإلماراتية ومرتزقتها ، ليك الس

التضحيات املقدسة  .
ــعودي  ــالف وكل ضحايا العدوان الس ــوق ع ــهداء س رحم الله ش

األمريكي التحالفي، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الثورة: خاص 
ــل  ــم وتفاع العال ــات  ــف لغ بمختل
ــني  الحقوقي ــن  م ــعة  واس ــح  رشائ
ــاً وعربيا  ــني محلي ــني اليمني واإلعالمي
ــالب ومغرتبون يمنيون  ودوليا يطلق ط
ــداً  ــعبية غ الش ــني  الص ــة  يف جمهوري
ــة الكرتونية يف مختلف  األحد أكرب حمل
ــي (تويرت  ــل االجتماع التواص ــع  مواق
وفيسبوك وواتس وتلجرام.... وغريها) 
ــة والصحف  ــك القنوات الفضائي وكذل
ــتاق يحمل عنوان  املحلية، وتحت هاش
ــارات_ ارفعوا_الحصار_عن_مط  #))
ــن  ــاب للمغردي ــيفتح الب ــن).. وس اليم
واملساهمني من الحقوقيني واإلعالميني 
ــرب وأحرار العالم لإلدالء  اليمنيني والع
بأصواتهم وعباراتهم املنددة بالحصار 

وما خلفه من وضع كارثي يف اليمن. 
ــون اليمنيون  وقال الطالب واملغرتب
ــنغهاي الصينية يف بيان  يف مقاطعة ش

ــخة منه-:  ــىل نس ــورة ع ــت الث – حصل
ــي يف الداخل  ــاء الوطن اليمن نحن أبن
ــم نثق بأننا  ــارج، ويف أنحاء العال والخ
ــذا الحظر الجائر  قادرون عىل إنهاء ه
ــىل املوانئ  ــرضوب ع ــادل وامل وغري الع
ــة  والجوي ــة  والبحري ــة  الربي ــذ  واملناف
ــة  ــوى املتحكم ــل الق ــن قب ــة م اليمني
ــىل  ــث ع ــام الثال ــدويل وللع ــرار ال بالق
ــائط  ــاب العالم بوس ــرب خط ــوايل ع الت
ــل  التواص ــع  ومواق ــث  الحدي ــرص  الع

االجتماعي.
ــدف  ته ــة  الحمل أن  إىل  ــاروا  وأش  
ــدوان والحصار  ــم الع ــف جرائ إىل كش
ــذي  ال ــاني  اإلنس ــي  الكارث ــع  والوض
ــون  ــه اليمني ــن، ويتجرع ــه اليم تعيش
ــارج طالبا ومرىض  ــل ويف الخ يف الداخ
ــة  ــني بكاف ــافرين.." مهيب ــاراً ومس وتج
ــة  والعاملي ــة  الصيني ــالم  اإلع ــائل  وس
الناطقة بكل اللغات وكذلك الحقوقيني 

ــوات الفضائية  ــك القن ــني، وكذل الدولي
اليمنية والعربية والدولية التفاعل مع 
هذه الحملة إلطالع الرأي العام العاملي 
يف  ــاني  اإلنس ــع  الوض ــورة  خط ــىل  ع
ــن واملعاناة التي يتجرعها الطالب  اليم

واملرىض واملسافرون خارج الوطن.. 
ــة العمل التي  ــان أن خط وأكد البي
ــذه الحملة النوعية  ــري للتهيئة له تج
و  ــني  اإلعالمي ــع  م ــل  التواص ــملت  ش
ــة.  الحمل يف  ــاهمة  للمس ــطني  الناش
ــة  ــادات الطالبي ــالب واإلتح ــث الط ح
ــاركة، وكذلك حث  ــن للمش ــارج اليم خ
ــن و  ــل اليم ــاء داخ ــايل و األصدق األه
ــع  ــل م ــاركة.. والتواص ــا للمش خارجه
ــة  العربي ــة  اإلعالمي ــوات  القن ــب  مكات
ــر  ــرى.. تصوي ــدول األخ ــني وال يف الص
فيديو قصري من عرش ثوان يتحدث عن 
القضية واستخدامه كمادة إعالمية يف 

الحملة...

غدًا ا5حد تحت شعار "أرفعوا الحصار عن مطارات اليمن"غدًا ا5حد تحت شعار "أرفعوا الحصار عن مطارات اليمن"
الجالية اليمنية في الصين تطلق حملة الكترونية عالمية بمختلف اللغاتالجالية اليمنية في الصين تطلق حملة الكترونية عالمية بمختلف اللغات

ومضةومضة
شعرشعر

حمري العزكي
ــْم ــَه ــنَ ِب ــدا  ــع ال تلتهم  ِنـــْهـــُم  ــي  ه

ــني عــدْم ــف ــزاح ــل جــمــع ال ــي ــح وتُ
وطـــٌن أبــنــائــهــا  يف  نــهــم  هـــي 

ـــْم ـــَي ـــٌد وِش ـــام ـــٌب ص ـــع ــــٌر وش ح
وقـــبـــائـــٌل لـــلـــَضـــيـــْم رافـــضـــة

ـــْم ـــقَ ــدا وِن ــع ــال ـــت عـــذابـــا ب َحـــلَّ
وأًىس ـــهـــم  وَغـــمِّ الـــغـــزاة  َهـــــمُّ 

ـــــْم مــســتــوطــن ونــــوائــــب وأل
ــة وشــقــاء ــب ــي ـــــؤس خ ــــأس وب ي

ـــــــــرارة وفـــــواجـــــع ونـــــدْم وم
قصيدتها ـــت  َخـــطَّ جــبــهــة  هـــي 

ـــــــَدْم ـــة وٍب ـــال ـــس بــبــطــولــة وب
ــرة ــام ـــي ســـاحـــة األمـــجـــاد ع ه

ــْم ــَي ــن ِق ــدي ــام ــص بــالــعــز تــــروي ال
ـــت مــعــاركــهــا ـــم ـــي لــوحــة ُرس ه

ــــْم ــــلَ ـــة وَع ـــاف ـــق بـــعـــقـــيـــدة وث
ــــــورة آيـــاتـــهـــا تُــلِــَيــت هـــي ُس

صنْم ــف  ــأل ب خسفت  ــدٍق  ــن ب ــن  م
عشقت ــة  ــن ج ـــن  م روضـــــة  ـــي  ه

ــْم ــَم ــوح َش ــف ـــَهـــٌج ت ــا ُم ــه ــردوس ف
ــي نــهــم ســاحــقــة الـــزواحـــف ما ه

ــا ِبـــقَـــَدْم ــه ــْدَس ــق قُ ــاف ــن ـــئ امل وط
ــا ــره ــائ ــس ــــربى خ ــة ك ــب ــك هـــي ن

ــْم ــل اع بــحــجــمــهــا  الــعــبــاد  رب 

(( يه نهم ))(( يه نهم ))

أكبر بركان في أيسلندا على وشك االنفجارأكبر بركان في أيسلندا على وشك االنفجار

ــلندا مع  ــذر الخرباء من خطر انفجار أكرب بركان يف أيس ح
احتمال تشكل سحابة رمادية "وحشية" فوق أوروبا.

ــغ طوله 6591  ــذي يبل ــركان Bardarbunga ال ــرض ب وتع
ــدل عىل أن  ــبوع املايض، ما ي ــة األس ـــ 4 زالزل ضخم ــا، ل قدم

ثورانا ضخما عىل وشك الحدوث.
وتعرضت منطقة كالديرا لسلسة من الزالزل بلغت قوتها 
ــدة أيام  ــالل ع ــرت، خ ــاس ريخ ــىل مقي 3.9 و3.2 و4.7 و4.7 ع

األسبوع املايض.
ــري إىل  ــون، إن الزالزل تش وقال خبري الرباكني، بول إينارس

استعداد Bardarbunga لالنفجار.
ــزال يف هذا املكان  ــبب حدوث الزل وأضاف موضحا أن "س
يرجع لزيادة الضغط داخل الربكان، مع ازدياد حجم الصهارة 

ــوران، يف فرباير  ــر ث ــدالع آخ ــذ ان ــة من الداخلي
."2015

ــتطرد بول قائال: "الربكان يستعد بشكل  واس
ــدث خالل  ــذي قد يح ــل، ال ــوران املقب ــح للث واض

السنوات القليلة املقبلة".
ولم يصدر مكتب األرصاد الجوية األيسلندي أي 

ــتويات النشاط يف  تحذيرات، عىل الرغم من إدراج مس
الربكان ضمن الفئات العالية.

ــدن، إن  ــة لن ــن كلي ــيمون داي، م ــور س ــال الدكت وق
ــارات الربكانية  ــبق االنفج ــزايل يمكن أن يس ــاط الزل النش

ــقوط الرماد عىل نطاق  ــا يرتتب عىل ذلك من س الكبرية، وم
واسع.

ناســـا تبيع أحـــد أهم تلســـكوباتهاناســـا تبيع أحـــد أهم تلســـكوباتها تطبيق يتيح ترتيب أثاث المنزل افتراضيا!تطبيق يتيح ترتيب أثاث المنزل افتراضيا!

أكدت مصادر مقربة من ناسا أن الوكالة 
ــي  ــكوبها الفضائ ــة تلس ــل ملكي ــر بنق تفك
ــد انتهاء عقد  ــبيتزر" لجهات خاصة بع "س

تمويله من قبل الحكومة األمريكية.
ــادر، يف 12 أكتوبر الفائت،  ــا الص ويف بيانه
ــع  جمي ــا  حالي ــث  "تبح ــا  إنه ــة  الوكال ــت  قال
ــة الخاصة  ــات األمريكي ــارات، وتتابع الجه الخي
ــكوب. وترتكز  ــتحواذ عىل هذا التلس املهتمة باالس
ــبيتزر  ــتخدام  الفعال لس الخطة الحالية عىل االس
ــه  ــيتم في ــذي س ــت ال ــارس 2019، أي الوق ــى م حت

االعتماد عىل تلسكوب جيمس ويب األكرث تطورا".
ــتضمن هذه اإلجراءات  ــا، س ووفقا للخرباء يف ناس
ــكوب الذي أنفقت عليه الوكالة  ــتمرارية عمل التلس اس

ــا أنه ما يزال  ــنويا، وخصوص ما يقارب 14 مليون دوالر س
ــل وأداء مهامه  ــىل العم ــادرا ع ــدة، وق ــة جي ــة فني يف حال

الفضائية لسنوات طويلة.
من جانبها أكدت ليزا ستوريي مديرة مرشوع سبيتزر 
ــع معداته بما  ــازة، وجمي ــة ممت ــة فني ــبار يف حال أن "املس
فيها منظومات وحساسات األشعة تحت الحمراء ليست 

بحاجة ألي إصالحات ملموسة".
ــعة  ــص لرصد األش ــبيتزر" املخص ــبار "س ــرب مس يعت
ــربى التي أطلقتها  ــر املراصد الك ــت الحمراء رابع وآخ تح
ــطس 2003  ــا إىل الفضاء، حيث تم إطالقه يف 25 أغس ناس
من مركز كينيدي يف قاعدة كيب كانافريال الجوية، وأطلق 
عليه هذا االسم تكريما لذكرى ليمان سبيتزر، أحد أشهر 

علماء الفلك.

ــتخدمني برتتيب  ــمح للمس ــازون ميزة الواقع املعزز عىل تطبيقها، ما يس أدخلت أم
عنارص مختلفة يف منازلهم "افرتاضيا" قبل رشائها.

ــزة "AR View"، مثل  ــتخدام مي ــن للعمالء اختيار اآلالف من العنارص باس ويمك
مقتنيات ديكور املنزل واإللكرتونيات واملنتجات املكتبية، باإلضافة إىل األلعاب.

ــياء يف عرض مبارش عىل الكامريا، وذلك  ــح امليزة إمكانية نقل وتدوير األش وتتي
ــة العنرص  ــتهدف مع إضاف ــكان املس ــكل امل ــيكون عليه ش ــل رؤية ما س ــن أج م

الجديد.
ــح تطبيق أمازون عىل  ــتخدمني فت ولتفعيل هذه امليزة، يجب عىل املس

الهاتف الذكي، والنقر عىل رمز الكامريا يف رشيط البحث، ومن ثم اختيار 
AR View وتحديد املنتج.

 IOS ــغيل وتتوفر هذه امليزة عىل أجهزة آيفون 6S، ونظام التش
.11

ــابهة يف  ــر، أن رشكة إيكيا أطلقت ميزة مش ــر بالذك الجدي
.Apple’s ARKit شهر سبتمرب، باستخدام


