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ــفــاتـيح األمــريــكــيـة أن لــوحــة ا
سـتخدم أيضا البديلـة تساعد ا
عـلى تـنـفـيـذ أعـمـال الـبـرمـجة أو
االســتـــمــتــاع بــاأللــعــاب بــشــكل
أسـرع. وتــروج الـشــركـة لــلـوحـة
ــفـاتــيح الــبـديــلـة عــلى أسـاس ا
ستـخدم على الـكتابة مساعـدة ا
خـمس مـرات أسـرع من الـكـتـابـة
فاتـيح التقـليديـة علماً بلوحـة ا
ي أن الــــرقم الــــقـــيــــاسي الــــعـــا
لـلــكـتـابــة الـسـريـعــة عـلى لـوحـة
فاتيح الـعادية يبلغ  216كلمة ا
فـي الــدقـــيـــقــة. وتـــعـــمل لـــوحــة
ـفـاتيح الـبـديـلـة بـتـحريك أذرع ا
الــتــحـويل اخملــتــلـفــة في أربــعـة
اجتــاهــات ويـتــوافق كـل اجتـاه
مـع رمـــــز أو حـــــرف أو عـــــدد أو
عالمـة ومـن الـنـاحـيــة الـنـظـريـة
ــكن لــلـمــســتـخــدم اســتـعــمـال
عـشـرة أصــابع في نـفس الـوقت
ــدمج مع بــرمــجــيـات ويــعــالج ا

الـفــيـرمـويـر بــتـحـويل احلـروف
التي تُدخل في الـوقت نفسه إلى

كلمات.
ـــــــــكـن إدخـــــــــال احلـــــــــروف و
ــكن والــعالمــات بــالــتــتــابع و
مــواءمــة بـرمــجــة األزرار بــشـكل
اخـــتـــيــــاري وحتـــتــــاج لـــوحـــة
ــفــاتــيح الــبــديــلــة إلى تــدريب ا
طـويل قـد يــصل إلى شـهـر عـبـر
ـدة 30 إلى حــصص تــدريـبــيــة 
60 دقـــيـــقـــة يــومـــيـــاً. وأعـــلــنت
الـشـركـة طـرح الـلـوحـة اجلـديـدة
في األســـواق في نــهـــايــة الــعــام
اجلــــاري بـــــحــــوالي  200دوالر
أمريكي. من جهة اخرى  أطلقت
Flex- شـركـة (إيـزو) شـاشـتـهـا
can EV2460 اجلديدة لتلبية
مـتـطـلـبـات احملـتـرفـ ومـوظـفي
ـــكـــاتب. وأوضـــحت الـــشـــركــة ا
الـيـابـانـيـة أن الـشـاشـة اجلـديدة
تــمــتــاز بـإطــار نــحـيـف لـلــغــايـة
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مـرات جنت من األولى والـثـانـية
ولــفـظـت أنـفــاسـهــا األخــيـرة في
الـثـالـثـة. الـقـصـة بـدأت مـنـذ عام
ـشـاكل بـ الـزوج مع كـثرة ا

قرر بـائع اخلـضار الـتـخلص من
زوجته بإلقـائها من منـزلهما في
الـطـابق الـثـاني والـتي جنت من
احلادث ومـر األمـر بـسالم وعادا

للعيش معا مرة أخرى.
الــــزوج اجلــــانـي يــــعــــمل بــــائع
ديـنة خضـار بـقريـة فاو قـبـلي 
دشنا في مـحافظـة قنا عاش مع
اجملــني عــلــيــهــا حــيــاة زوجــيــة
متـقلـبة اخلالفـات فيـها أكـثر من
أوقـات الــصـفـاء فــبـعـد احلـادث
األول جتددت اخلالفـات بـينـهـما

أكثر من مرة.
اخلالفـات زادت عن حــدتـهـا في
اآلونــة األخـــيــرة حـــتى وصــلت
منـذ قرابـة األسبـوع إلى التـعدي
عــلــيـهــا بــالـضــرب مــسـتــخــدمًـا
˙كـوريك ?¨فـأصــيــبت بـكــدمـات
خطيرة متفرقة باجلسم وتركها
اجلاني تنزف دما دون تقد أي

إسعافات إلنقاذها لكنه وضعها
في غـــرفــة وأحــكم غـــلــقــهــا دون
طـــعـــام أو شــراب حـــتى فـــارقت

احلياة.
بــدأ اجلـاني يــبـحـث في طـريــقـة
للتخلص من اجلثة قبل اكتشاف
ــة فــأعــد اخلــطــة وقــام اجلــر
بـتــغـسـيـلــهـا وتـكـفـيــنـهـا وأبـلغ
األهـل واجلـــيــــران بـــأن زوجــــته
توفـيت وقام بـعد ذلك بـوضعـها
في الــنــعـش لــلــبــدء في مــراسم
تشيـيع اجلثـمان الذي حـضرها

األهل واألقارب.
انــطـلــقت اجلــنـازة في طــريـقــهـا
لـلمـسـجـد لـكن األجهـزة األمـنـية
تـبلـغت بـالواقـعـة بأن هـنـاك ربة
مــنــزل قـتــلــهـا زوجــهــا وجـاري
دفـنــهـا دون تـصــريح فـانــتـقـلت
ـقـدم حا قـوة أمنـيـة بـرئاسـة ا
حـــفــــنـي وكـــيـل فــــرع الـــبــــحث
اجلـنـائي والـنـقـيب مـحـمـد عـبد
الـــقـــادر مـــعـــاون أول مـــبـــاحث
دشــــــــنـا فــألــقت الــقـبـض عـلى
ــتـهم أمــرت بــــــــــــنـقل اجلــثـة ا

ــسـتــشــفى. أمـام األجــهـزة إلى ا
األمـنـيـة قال اجلـاني (إن زوجـته
ســقــطت مـن عــلــو ولم يــحــصل
عـــلى تـــصـــريح دفن جلـــثـــتـــهــا
بـــحـــجـــة أن اجلـــمـــعـــة عـــطـــلــة

رسمية).
واســـتــدعت األجــهـــزة األمــنــيــة
مـفــتش الـصــحـة الـذي أكــد بـعـد
الكشف الظاهري على اجلثة أن
بها كدمـات متفـرقة باجلسم وأن
هناك شبهة جنائية في الواقعة.
وبــعـد عــدة حتــقـيــقـات اعــتـرف
ــــتـــهم بـــقـــتـل وزجـــته قـــائال: ا
(عـــشـــان مش بـــتــســـمع الـــكالم
مشاكل كـثير كـانت بيني وبـينها
حلـــد مـــا اتـــخــنـــقت ومـــبـــقــتش
مــسـتــحــمل الـوضـع عـشــان كـده
عـمـلت كده ضـربـتـهـا بـالـكوريك
كنت فاكـر إنها مش هـتموت لكن
ماتت وكـنت هدفـنها إال أن األمن

ة). اكتشف اجلر
ثم غـيـر اعتـرافـاته أمـام الـنـيـابة
العـامة لـيـقول: (إنه قـتل زوجته

لشكه في سلوكها).
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 IPS وتـصــمــيم جـذاب ولــوحـة
قياس 23.8 بوصة وتـعمل بدقة

وضوح 1920×1080 بيكسل.
وتـــبـــلغ درجـــة الـــســـطــوع 250
قــنــديــلـة/م 2مع نــســبــة تـبــاين
 1000:1في حــ يـــبــلغ مــعــدل
االستجابة 5 مللي ثانية ومعدل
تنشيط الصورة 60 هرتز. ويتم
نقل إشارة الصـورة إلى الشاشة
DisplayPort عن طـريق مـنـفذ
DVI ومــنــفـذ HDMI ومــنــفـذ
ـنـفـذ الـتـنـاظـري بـاإلضـافة أو ا
كن التحكم في إضاءة إلى أنه 
اخللفية LED حسب محتويات
الصورة وإضاءة اخللفية. ويبلغ
اســتـهـالك الـشــاشـة مـن الـطــاقـة
كن الكهربائية  10وات فقط و
تـعـديل وضع الـشـاشـة من حـيث
االرتـــفــاع واإلمـــالـــة ويــشـــتــمل
USB احلـــــامل عـــــلى مـــــحــــور

يتضمن أربعة منافذ.
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دارت تعليقات واتهامات و نـقاشات كثيرة اشترك فيها
سـياسـيـون وعسـكريـون وخـبراء  بـ تـصديق وتـكذيب
ـدى قـدرة الـصـواريخ اإليـرانيـة في اإلصـابـة والـتـأثـير
وهل كــــانت فـــارغــــة أم مـــحـــشــــوة ? وزاد في اتـــســـاع
الـشـكـوك تـصـريـحـات إيرانـيـة حـول عـدم رغـبـة  طـهران
حتـقـيق إصـابـات في اجلنـود األمـريـكـيـ عنـد مـهـاجـمة
ـــوعــد قـــاعــدة عـــ األســد  ومـــا قــيـل عن الـــتــبـــلــيغ 
الــضــربــات قــبل ســاعـات ألخــذ االحــتــيــاطــات لــتــقـلــيل
ا كـان يستدعي رداً اإلصابات ومـنع التصعـيد الذي ر
مــقــابـالً من واشــنــطـن في حــال ســقـــوط ضــحــايــا بــ

جنودها.
ـعـادي إليـران ـعـسـكـر ا وبـلـغـت درجـة اإلسـتـهـزاء في ا
الــقـول بــأنــهـا صــواريخ مــضـحــكــة وفـقــاعــات صـوتــيـة

ومحشوة باالسفنج.
ـؤيد آلية الله خامنـئي بالقول انّ ثمان عسكر ا وبالغ ا

جندياً أمريكياً قتلوا ومنهم من قال أكثر.
بعد مرور أيام من نفي  وقوع إصابات  طلع البنتاغون
بتصريح حول اصابة أربـعة وثالث جندياً له في قاعدة

ع األسد بارجتاج في الدماغ.
ؤشرات الـواضحة في تعمد أن تكون بغض النظر عن ا
الضـربات نوعـا من اسقاط الـفرض لـرد االعتبـار بسبب
عمـليـة اغتـيال سـليـماني إال ان الـصواريخ االيـرانية هي
ايــام زمـان والـتي نـوع مـشــابه لـلــصـواريخ الــعـراقــيـة 
مـرجـعـها جـمـيـعاً روسـيـا وكـوريا وهـي عبـارة عن كـتـلة
مــتـفـجــرات شـديـدة الـقــوة والـتـشــظي  إذا سـقـطت في
ا أحالته ركـاماً مثل أي رأس متفجر . مكان رجّته ور
هـذا الـتـوصيف الـواقـعي حلـالـة سـقـوط صاروخ في أي
مـكــان . فـكـيف سـيـكـون احلــال اذا سـقـطت الـصـواريخ
األشد ذكاءاً في العالم منطلقة من البوارج األمريكية? .
تـقاتلـ وليس لهـما فقط خيـار احلرب هو دمـار حمليط ا
 وهـو خيـار الـنـهايـة لـكل شيء من اقـتصـاد الى نـسيج
اجتمـاعي الى بناء ثقـافي . احلروب تعـني الدمار وليس

شيئاً يحتمل أي تأويل آخر . 
حـتى لـو كـانت رؤوس الـصـواريـخ كـارتـونـيـة فـقـد تـقود
الى حرب أكبر من كل التوقعات. من هنا نرى انّ العالم

يدفع باجتاه عدم التصعيد.
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رغم أن الــــنـــقــــاش واجلـــدل قــــد خف في وســــائل االعالم
الـعـربـيـة والـعــراقـيـة حـول الـضـربـة الــصـاروخـيـة لـلـحـرس
الـثوري اإليـراني عـلى قـاعـدة عـ األسـد الـعـراقـيـة بـسبب
ـصائب والـكوارث الـتي تتـري تبـاعا عـلى هذا الـبلد كثرة ا
اجلريح دون هوادة كما تتري اإلهانات على رؤوس زعمائه
دون هـوادة مـن داخل الــبالد ومن خــارجــهـا إال أن مــواقع
الـبـحـوث والـتـواصـل والـصـحـافـة األجـنــبـيـة ال زالت تـكـتب

وتنظر في موضوع ضربة ع األسد
اذا لم تُسقط تطرح تلك الوسائل التسـاؤالت الكثيرة حول 
أمريكـا بكل امـكانـياتهـا الصـواريخ اإليرانـية الـتي هاجمت
ع األسـد. هل أرادت أمـريـكـا أن تـسـقط الـصواريـخ على
الـقـاعـدة لــتـعـطي لـقــادة إيـران فـرصـة لإلدعــاء بـجـبـروتـهم
لإلســـتـــهالك احملـــلي داخـل إيـــران وإلرضـــاء غـــرور قــادة
احلرس الثوري وهل هناك إتفـاق فرسان ب قادة الطرف
ـا يـفـيــد كل طـرف والـضـحك عـلى عـلى تـبـادل الـلــكـمـات 

الذقون.
فـات عـلـى الـكـــــــــثــيـر من الــكـتـاب والــبـاحــثـ الـغــربـيـ
اإللــتـــفــات الى أن قـــاعــدة عــ األســـد بــنـــيت في األعــوام
1980- 1987من قـــــبل مـــــجــــمــــوعـــــة من الـــــشــــركــــات
ـا الشك فـيـه أن حـقـيـقـة كــونـهـا قـاعـدة الـيـوغـسالفــيـة و 
عراقـيـة مـتـقـدمة بـاجتـاه إسـرائـيل وأنهـا سـتـقـصف بـعنف
شــديــد مـن إســرائــيـل واصــدقــائـــهــا في أي نــزاع كـــبــيــر
مسـتـقبـلي بـ العـرب وإسـرائيل قـد أخـذت بنـظـر االعتـبار
ــعـدات في بــنــاء وتــسـلــيح أوكــار الــطــائــرات واخملــازن وا
ومالجئ االفـــراد فــيــهـــا لــتـــكــون قـــادرة عــلى حتـــمل تــلك
ـسـاء الـذي سـبق الـضـربـة اإليـرانـيـة كرر الـضربـات. في ا
وزير اخلارجية اإليراني جواد ظريف قوله باللغة اإلنكليزية
مبـاشرة عـلى الـفضـائيـات االمريـكـية ان إيـران ستـرد على
أمريـكا بـقـدر متـنـاسب وأكد أن إيـران ال تـريد احلـرب وما
قاله تـرامب بـعـد الضـربـة كل شيء عـلى مـا يرام وال داعي
للرد شجع نظرية التفاهم مسبقا ب ترامب وقادة إيران.
سـتبـعد أيـضاً أن تكـون إيران قـد إختارت ولكن من غـير ا
ـعـرفـتــهـا بـتـحـصـيـنــهـا الـذي سـوف ال يـحـمل عـ األسـد 
ا يحتمل بدالً من سيناريو الشيطان األكبر خسائر أكثر 
مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في اخلليج بصواريخ تنزل
عـلـيـهـا كــالـذبـاب وسط زفـة كـبــرى من الـزوارق الـصـغـيـرة
السريعة الـتي حتيط بها من كل جانب كـما أوحي الينا من
رسومات وسائل التـواصل االجتماعي والـذي كان سيكون
بـحق ردا مـزلـزالً ولـكـنه كـان بـالـتـأكـيـد سـيـجـ الـشـيـطان
األكـبـر ومـارده صاحـب الـشعـر األصـفـر لـيـطـلق من جـوفه
شرراً يحـرق اليابس واألخـضر. بـاحملصلـة كيف  وكيف
اتـفق أم لم يـتـفق كــانت قـاعـدة الـعـراق الــعـزيـز عـلى قـلب
إيـران واحلـلـيف ألمـريـكـاً مـكـانـأ مـنـاسـبـا لـيلـعـب الـطـرفان
لعـبـتهـمـا في عقـول مـحبـيـهمـا في داخل بـلـدانهـمـا وغيـرها
ويـبــقى هل مـن أحـد ســيــطـالـب بـفــحص ومــعـاجلــة جــنـود
العـراق الكـثـيرين في تـلك القـاعـدة عن أي ضرر نـفسي أو
رافق إرجتاج في الدمـاغ قد أصابـهم وهل من سيـعوض ا
السـطحـية الـتي تـضررت في الـقاعـدة الـتي ستـؤول عاجال
لكية الـعراق إن لم تكن مشـيدة من أموال العراق أو آجال 
فـعالً? طــبـعــا رغم وجع قــلب كل عـراقي
من كل تـلك احلـكـايـات ولكـن ما يـوجع
القـلب أكـثر هـو أن الـطـبقـة الـسيـاسـية
ـلـعب. حـتى الـعـراقـيـة هي من هـيـأت ا

الغير يلعب بيه.
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ــصــريــة  فــاجــأت الـــفــنــانـــة ا
الـشـابـة مـنـة عـرفـة جـمـهـورهـا
ـايـوه خالل بــصـور جـديــدة بـا
ـناطق رحـلة اسـتجـمام بـأحد ا

السياحية.
فيما قال مراقـبون في فيسبوك
انـهــا ضـاعــفت شـهــرتـهــا عـدة
مـرات وسط الـزحـام الـفـني في

مصر بهذه احلركة الدعائية 
كـمـا تظـهـر الفـنـانة الـشـابة في
إحـدى الـصـور الـتي انـتـشـرت
عــــــبـــــر مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجــــتـــمــــاعـي وهي تــــمــــسك
سـيـجارة في يـدهـا وهـو األمر
الــــذي ســــبب صــــدمـــة حملــــبي

المح البريئة. النجمة ذات ا
ــرة األولى الـتي هــذه لـيــست ا
تـثيـر فيـهـا اجلدل حـيث كانت
في مرمي الـشائـعات مـنذ أيام
بعـد نشـر الطـبيب والـيوتـيوبر
الـشــهـيــر عـلي غــزالن صـورة
جتـمعـهمـا مُعـلقًـا أفضل شيء
حـــدث لي عــــلى اإلطالق األمـــر
الــــذي دفع الــــبـــــعض لــــطــــرح
تــســاؤالت حــول وجــود قــصـة
حـب بـيـنـهـما وهـل جتـمـعـهـما

عـالقــــــــة أو ارتـــــــــبــــــــاط أو 
خـطـبتـهـما رسـمـيا وهـو األمر
الـذي نــفـاه الـثــنـائي. خــطـوبـة
مــنــة وغــزالن تـأكــدت من خالل
مــقــطع فــيــديــو ظـهــرا فــيه مع
مجمـوعة من أصدقائـهما منهم
الفنـانة ر البـارودي والفنان
عـمـرو عبـد الـعزيـز الـذي أعلن

من خـالل الــفــيـــديــو خـــطــوبــة
غزالن ومنة عرفة.

الـفـنـان عـمـرو عـبـدالـعـزيـز قال
خالل الـفــيـديــو: خـطب الــبـنت
خـطب الـبـنت ليـرد عـلـيه غزالن
وبـــــجــــــواره مــــــنـــــة عــــــرفـــــة:

(اتفضحن).
وكـــان عـــلي غـــزالن قـــد  نـــشــر
ـنـة مــؤخـرا صـورة جـمــعـته 
عـــلـى حـــســـابه اخلـــاص عـــلى
موقع (انستـغرام) وعلّق قائال:
أفــــضـل شيء حــــدث لـي عــــلى
اإلطالق وهـو مـا اثـار الـشـكوك

حول ارتباطهما.
فـيـمـا حـسـمـت الـفـنـانـة بـدريـة
طلبـة اجلدل حيث  عـلقت على
الــصـورة بــقــولـهــا مــبـروك في
تهنئة منها لهما على االرتباط
فـتـوالت تهـنـئات اجلـمـهور في

التعليقات.
صرية الشابة وكانت الفنانـة ا
مـنـة عـرفـة قـد صـرحت مـؤخـرا
أنــــهــــا تــــعــــيـش قــــصــــة حب
ورفـضت أن تـذكـر أي تـفـاصيل

عن شخصية حبيبها.
ــصـريـة واجـهت في الــفـنـانـة ا
الـفـتــرة األخـيـرة شــائـعـات عن
زواجــهـا وإجنــابـهــا ولــكـنــهـا
نـــفـت هــذه الـــشـــائـــعـــة وكــان
السبب في ظهور هذه الشائعة
هـــو حــديـــثــهـــا عن دورهــا في
مسـلسل رجل و6 ستـات حيث
بدأت بـطفـلة ثم شـابة مـتزوجة
ولـديـهــا طـفل فـظـن اجلـمـهـور
أنــهـــا تــتــحــدث عن حــيــاتــهــا.

{ بـاريس  —وكــاالت - جـذبت
لـوي فــيــتـون األنــظـار بــعـرض
أحدث مـشتريـاتهـا.. وهو ثاني
ـــــــاســــــة خـــــــام في أكــــــبـــــــر أ
العالم.وقالت العالمة التجارية
ــمـلــوكــة لــشــركـة الــشــهــيــرة ا
(إل.فـي.إم.إتـش) األســــــــبــــــــوع
ـاسة ـاضي :إنهـا اشـترت األ ا
(ســـويــــلـــو) الـــتي تـــزن 1758
قــــيـــراطـــا. وعـــرضت احلـــجـــر
الالمع ذي الـــلــــون الـــداكن في
متـجرها بـساحـة بالس فاندوم
في بـــاريس.ولم تـــفـــصح لــوي
فـيتـون عن السـعـر الذي دفـعته
ــاســة. وعُـثــر عـلى القـتــنـاء األ
احلــجـــر وهــو في حـــجم كــرة
الـتـنس ويـغـطـيه الـكـربون في
ـــاضي بـــوتــســـوانـــا الـــعـــام ا

وسيتم تقطيعه إلى جواهر.
وســويـــلـــو كــلـــمــة فـي الــلـــغــة
الــســيـســتــوانـيــة احملــلــيـة في
بـوتـسـوانـا تــعـني (االكـتـشـاف

النادر). 
وقـالت شـركـة لـوكـارا لـلـتـعدين
الـتي تـتـخـذ من كنـدا مـقـرا لـها
ــنـجم الـذي عُــثـر فـيه وتـمـلك ا
ــــاســــة (إن احلــــجــــر عــــلى األ
ســيـتــحــول إلى مـجــمــوعـة من
اجملــوهــرات). ودخــلت لــوكـارا
في شـــراكـــة مع لـــوي فــيـــتــون
وشـــركــــة تـــصـــنـــيـع مـــقـــرهـــا

أنتويرب لصنع اجملوهرات.
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وقـال (أنـا أقــاتل مـنـذ 28 عـامـا
وكرست حياتي كلها للعمل. فتح
االحتاد الفرنسي لألزياء الراقية
أبــــوابه أمــــامـي بـــعــــد أن رفض
طـلـبي عــدة مـرات ألن الـوقت لم
يــكن مــنــاســبــا أو ألن عــمــلي لم
يتطـابق مع التـوقعـات لكن هذه

رة جنحت). ا
وبدأ أيـيسي تـصمـيم األزياء في
سن مـبـكـرة وصـنع مالبس ألمه
الــتي فـازت فـي مـســابـقــة مـلــكـة
جــــــمــــــال الــــــكــــــامــــــيــــــرون في
السـتيـنيـات. ثم اجته إلى عرض
األزيـاء وانـتــقل إلى بـاريس قـبل
ـشى ثالثـ عـامـا وسار عـلى 
ا في مصـممي األزيـاء الراقـية 
ذلـك إيف ســـان لــــوران وبـــيـــيـــر
.وقرر كاردان وجـيفـنشي والنـف
الحـقـا أن يكـرس نـفـسه بـالـكامل
لـــلــعـــمل كــمـــصــمم مـع حتــديــد
األســــلــــوب الـــذي وصــــفه بــــأنه
بسيط وأنيق مع إتقان مع في

النسيج والشكل.

االخــــتــــبــــارات مــــثل اجلــــمــــيع
وسأجتازها).

مؤكدة(أشـعر كأي شـخصي آخر
طبيعي ألنـني عشت حياتي على
هذا النـحو. ولذلك فـبالنـسبة لي
إعــاقـــتي لــيــست قـــيــدا بل عــلى
الـــعـــكس.�وتـــعــــطي مـــولـــيـــنـــا
مــحــاضـرات حتــفــيـزيــة وتــعـمل

أحيانا عارضة أزياء.
الـى ذلك مـــزج مــــصــــمم األزيـــاء
ـــان أيــيـــسي الـــكـــامـــيـــروني إ
األســـلــــوب األوروبي مع الـــذوق
األفـريـقي جملــمـوعـة أزيـاء تـمـثل
ــرة األولى الـتي يــنــضم فـيــهـا ا
مـــصـــمم من أفـــريـــقــيـــا جـــنــوب
ـوضـة الـصــحـراء إلى أسـبــوع ا
في بـــاريـس.وقــال أيـــيـــسي (51
عـامـا) في تـصـريح قـبل الـعرض
(انـه لـــــشــــــرف) في إشــــــارة الى
القرار بـالسمـاح له بدخول نادي
الـــنــخـــبــة اخملـــتــارة مـن بــيــوت
األزيـاء الـراقـيـة في بـاريس بـعـد

سنوات من رفض مشاركته.

اجلمال في مسـقط رأسها بوالية
فيراكـروز.وقالت مولـينا خـريجة
علم النفس التي يبلغ عمرها 24
عــــامـــا في تـــصــــريح األســـبـــوع
ـاضي (إن قــبـول حـالــتـهـا كـان ا
صـعـبـا ولـكـنـهـا أرادت أن تـكـون
ـــــصــــابــــ قــــدوة لــــآلخـــــرين ا
بــــإعـــاقــــة).وقـــالت (جنــــحت في
الـتـغـلب عـلى كل شيء صـادفـني
في حيـاتي كـلهـا).وأوضحت (أن
والدتهـا دون ذراعـ لم تـمنـعـها
من تـنـاول الـطـعـام أو اسـتـخدام
الــهــاتف احملــمــول أو الــكــتــابــة

بقدميها).
قبل وستشارك مولينا في آذار ا
في مــسـابــقـة مــلـكـة اجلــمـال في
ـــطــلــة عــلى واليـــة فــيــراكــروز ا
ـكسـيك والـتي يبـلغ عدد خلـيج ا
سكـانها أكـثر من ثـمانـية مالي
نـــســــمــــة. وفي حــــالـــة فــــوزهـــا
ـسـابـقـة مـلـكـة جـمـال سـتـتـأهـل 
ـــــــكـــــــســــــيـك فـي يــــــونـــــــيــــــو ا
حـزيـران.وقالـت ( سأواجـه نفس

ــــفـــاهــــيم بـال ذراعـــ حتــــدي ا
الــتــقــلــيــديــة جلــاذبــيــة اجلــسم
بـــالــفــوز في مــســابــقــة مــلــكــات

{ مكـسيـكو  —باريس - وكاالت
كسيكية - تريد عارضة األزياء ا
آنـا جابـريال مـولـينـا الـتي ولدت
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ــصـريـة يـسـرا أثـارت الــفـنـانـة ا
قلق جمهـورها بعد تصـريحاتها
حـــول تــشـــخـــيـص إصـــابـــتـــهــا
بـســرطـان الـدم. وطـمــأنت يـسـرا
جمهورها على حالتها الصحية
مؤكـدة أنـهـا حتدثت بـالـفعل عن
تـشــخـيص إصــابـتـهــا بـسـرطـان
الدم في برنامج (الدنيا علمتني)
مـؤكـدة أن هـذا الـتـشـخيـص كان
قــبل 15 عـــامــا وحـــيــنـــهــا شك
األطبـاء بإصـابـتهـا بسـرطان في
الدم وظـلـوا يعـتـقدون هـذا األمر
صـرية دة 3 شهـور . الفـنانـة ا
أكـدت أن تشـخـيص األطـبـاء كان
خــــــاطيء وهـي بـــــخـــــيـــــر اآلن
ووجهت الـشكر جلـمهـورها على
دعــمــهم ودعــائــهـم لــهــا. يــسـرا
قـالت خالل لــقـائـهــا في بـرنـامج
ذاع عـبر �الـدنيـا عـلـمـتني  �وا
فـضــائــيـة mbc إنـهــا تــعـرضت
ألزمة غـيّرت مـجرى حـياتـها في

إحـدى الـسـنـوات وكـانت وقـتـهـا
فـي أقـــوى مــــراحل شــــهـــرتــــهـــا
وجنـاحـهـا كــمـمـثـلـة واكـتـشـفت
وقتهـا إبان إجرائـها لفـحوصات
طــبــيــة دوريــة أنــهــا قــد تــكــون

أصيبت بسرطان في الدم.
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 في اغـــــــرب جـــــــرائـم الـــــــقـــــــتل
ـثـيـرة  تـمـكـنت واعـتـرافـاتــهـا ا
األجهزة األمنية في مـحافظة قنا
بصعـيد مصـر من كشف غموض
حـادثــة قـتل رجل لـزوجــته قـبـيل
حلـظات مـن دفنـهـا وذلك بـعـدما
حاول الـتخـلص منـها في مـرت
ســابـقــتـ غــيـر أنـهــا سـامــحـته
وقـررت اسـتكـمـال حـيـاتـهـا معه
ـرة الــثـالـثـة غـيــر أنه جنح في ا
في الـقـضــاء عـلـيـهـا بـاسـتـخـدام
̈آلـــة يـــســـتــعـــمـــلـــهــا كــوريك  ˙

الفالحون في احلفر.
بـحـسب صــحـيـفـة أخـبـار الـيـوم
صرية بدأت الواقعة بخالفات ا
¨ ˙كـوريك زوجـيــة ووصـلت إلى 
أنـــهى بـه بـــائع خـــضـــار حـــيــاة
زوجـــــــتـه فـي حـــــــادث ال تـــــــزال
أصداؤه تدوي بـ ألسـنة الرأي
الــعـــام في مــصـــر وخــاصــة في
ـحافـظة قـنا التي مديـنة دشـنا 
شــهـــدت واقـــعـــة حـــاول فـــيـــهــا
اجلاني قـتل اجملني عـليـها ثالث

حتديث نسخة أندرويد:
يـنـصح اخلـبـراء دومـا بـتـحـديث
نـــســــخــــة أنـــدرويــــد اخلــــاصـــة
بـــالــهـــاتف إلى أحـــدث نــســـخــة
ـــكن أن لـــنـــظـــام الـــتـــشـــغـــيل 
يــســتــقــبــلــهـا اجلــهــاز فــمع كل

نـــســـخـــة جـــديـــدة من أنـــدرويــد
تـــســعى غـــوغل لـــلــتـــخــلص من
ـــشــكالت الـــتــقـــنــيــة الـــتي قــد ا
تتـسبب في بطء أداء الـهاتف أو
الـــتــطـــبــيـــقــات وجتــعـل نــظــام
الــتـــشــغـــيل أكـــثــر تـــوافـــقــا مع

مكونات الهواتف.
ولـــتـــحـــديث نـــســـخــة
أنـدرويــد يـجب اتــبـاع
عـــــدة خــــطــــوات: أوال
االنــتــقــال إلى قــائــمــة
اإلعدادات في الهاتف
ومن ثـم الـــنــقـــر عـــلى
˙حول الهاتف¨ خيار 
About Phone
وبعـدهـا الـضـغط على
System Up- خـيـار

.grade
إغالق الـــتــطــبـــيــقــات
الـــــــتـي تـــــــعـــــــمـل في
اخلـــلــفـــيـــة: يــســـاعــد

إغالق الـتـطـبـيـقـات الـعـامـلـة في
اخللفية على تسريع أداء أجهزة
أنـدرويد و iOS فـهـذه الـعـمـلـية
ـعـالج تـقــلل من الـضــغط عـلـى ا
وذواكـــر الــوصـــول الــعـــشــوائي
الـــتـي تـــعــــالـج بـــيــــانــــات عـــدة
تطـبيقـات تعـمل في آن معـا كما
تــــســـاعـــد هـــذه اخلـــطـــوة عـــلى
الـــتــقـــلــيل مـن اســتــهـالك طــاقــة

البطارية في الهاتف.
وإلغالق هــذه الــتــطــبــيــقــات في
هـواتف أنـدرويــد يـجب الـضـغط
ـوجود عـلى ̈ا ـهام  ˙زر ا على 
شـكل مــربع في أسـفل الــشـاشـة
وبـعــدهـا سـتـظــهـر الـتـطــبـيـقـات
ــفـتــوحـة ومن هــنـاك اخــتـيـار ا

راد إغالقها.  التطبيقات ا
Chara- الى ذلك أعـلــنت شـركـة
chorder تطـوير لـوحة مـفاتيح
بــديـلــة لــكـتــابـة 300 كــلـمــة في
الــدقـــيــقــة. وأوضــحت الــشــركــة

نيويورك- الزمان 
عاني بـعض مسـتخـدمي هواتف
أندرويـد الـذكيـة من مـشكـلة بطء
أداء أجــــــهـــــزتــــــهـم فـــــمــــــا هي
اخلـــطــــوات الـــتي تـــســـاعـــد في

شكالت? التخلص من هذه ا


