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نـــيـــويــورك  –وكـــاالت - حتــول
ـغـنـيــتـ كـاردي بي جـدل بــ ا
ونــيــكي مـــيــنــاج إلى فــاصل من
الكـــمــة في عـــرض لألزيــاء في ا
مدينة نيويـورك.وبدأ النزاع بعد
أن اقتـربت مـغـنيـة الـراب كاردي
مـن مـيــنــاج لـتــعــاتـبــهــا بــسـبب
أكـاذيـب تـروجــهـا حــسب مـوقع

ـشاهـير.وأفاد تي ام زد ألخبار ا
وقع (أن كاردي تعرضت للكمة ا
من حـارس أمــني قـبـل أن تـقـذف
ميناج بـحذاء كعبه أحـمر اللون
لــكـن األخــيــرة بــدت وكــأنــهــا لم
تـصب بـأذى بـعـد احلـادث.وبـعـد
أن رافـق احلـــــراس كــــــاردي إلى
اخلـارج حـافيـة الـقـدمـ بـجـب
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يـشــتــرط اإلصــدار اجلــديـد من
تـطـبــيق واتـسـآب تــوفـر نـظـام
تـــشـــغـــيل أبل (آي أو إس  8 )

على األقل في هواتف آيفون.
ولـن يـتـمــكن أصـحــاب هـواتف
ــوديالت األقــدم آيــفــون  4أو ا
من تـثــبـيـت تـطــبـيق الــتـراسل
الـفوري مـجدداً ولن يـحصـلوا
عـلـى أي حتـديــثــات بــعـد اآلن
ولن يـــتــــمـــكـــنــــوا من إنـــشـــاء
حــســـابــات جــديــدة بــواســطــة

اإلصدار .2.18.81
وأضـافت شـركة واتـسـآب أنـها
سـتـسـتـمـر في دعم أجـهـزة أبل
احملــمــولـــة الــعــامــلـــة بــنــظــام
الـتـشـغيل (آي أو إس 7) حتى
فــبــرايــر (شــبـاط) 2020 إال أن
ذلك ال يـــعـــني أن أصـــحــابـــهــا
األجـهـزة سـيـحـصـلون عـلى كل
الوظائف بـحلول هـذا التاريخ.

ورجــحت الـشــركــة األمـريــكــيـة
اختفاء بعض الوظائف في أي
وقت ودون سـابق إنـذار. فـيـمـا
يـــنـــصح خـــبـــراء الـــتـــقـــنـــيــة
ــــراجــــعــــة كــــافــــة إعـــدادات
الــتــطـــبــيق خــاصــة إعــدادات
اخلــــصــــوصــــيــــة وإعــــدادات
اإلشــعــارات قــبل الــشـروع في
اسـتـخــدام الـتـطــبـيق أو حـ
الــشـعـور بـأنه أصـبح مـزعـجـا
ن اضــطــروا لــدخـول خــاصــة 
مجموعات ال يـرغبون في تلقي
ن يـتــلـقـون إشـعــاراتـهــا أو 
رســـائـل إعالنـــيـــة من جـــهـــات

مجهولة. 
ــــــيـــــزات الـــــتي وأهم هـــــذه ا
تـســاعــدك في الـتــخــفي وعـدم
شــــعـــور اآلخـــريـن بـــوجـــودك
واطـالعك عــــــــلـى كـل شـيء في
نـفـس الـوقت يـكـون بـالـدخـول
في اإلعدادات ثم بـالدخول في

{  تكساس - وكاالت - أطلقت
شـرطـيـة بـواليـة تـكـسـاس الـنار
عـــلى شــاب في شـــقــته فــأردته
قتـيال بعـد أن اعتـقدت بـاخلطأ
أنه قد تـسلل إلى شـقتـها وذلك
وفـق مـــا أعــــلــــنـــتـه الـــشــــرطـــة
األمريـكية.وبـحسب بـيان صادر
عن الشرطـة فإنهـا دخلت منزل
الـضــحــيـة بــعـد انــتــهـاء نــوبـة
عـمـلـهـا  مـعـتـقـدة أنـه مـنـزلـها
لـتــجــد فــيه بــوثــام شــيم جـان
الـبـالغ من الـعـمـر  26عـاما.ولم
تـــقــدم الـــســـلــطـــات مـــزيــدا من
الــتـفـاصـيل عن كــيـفـيـة حـدوث
الشجار لكن الـشرطية أخرجت
مـسـدسـهـا وأطـلـقت الـنـار على
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احلــــــــســـــــاب واخــــــــتـــــــيـــــــار
اخلصوصية ثم اختيار عبارة
(ال أحــد) حــ يــطـلب مــنك من

كنه رؤية آخر ظهور لك.
ويــــنـــصـح اخلـــبــــراء بـــوضع
عـالمـــة (صــامـت) بــالـــنـــســـبــة
لإلشــعـــارات في اجملـــمــوعــات
ـزعـجـة وإلـغـاء مـيـزة إظـهـار ا
اإلشـــعـــارات عــــلى الــــشـــاشـــة
الرئيـسية ووضع عـالمة حظر
لـألفــراد واجملــمـوعــات الــتي ال

ترغب فيها.
وأضـــافت شـــركـــة (واتـــســاب)
ـسـتـخـدم مـيـزة جـديـدة تـتـيح 
التـطبـيق تصـنيـف اإلشعارات
الـتي يـسـتقـبـلـها حـسب قـائـمة

أولوياته اخلاصة.
ـيــزة اجلـديــدة الـتي يــطـلق وا
عـلـيهـا اسم (قـنـاة اإلشـعارات)
ـسـتـخدم من شـأنـــهـا تـمـكـ ا
مـن الــتـــركــيـــز عــلى الـــرســائل

جـان في نهـايـة األمر. واتـصلت
الــشـرطــيـة الـتـي كـانت ال تـزال
تـــرتــدي زي الــعـــمل ولم تــصب
بــأي أذي بــالــشـرطــة إلبالغــهـا

باحلادث.
ووصـــلت الـــشــرطـــة إلى مــوقع
احلـــادث بـــعـــد أربع دقـــائق من
البالغ وقـدمت إسعافـات أولية
للضحية في مكان احلادث قبل
ـسـتـشـفى لـكـنه أن يُـنـقل إلى ا
تـــــــــوفـى فـي وقـت الحـق. ووقع
احلادث فـي مجـمع سـكني راق
يـبـعـد أمـتـارا عن مـقـر الـشـرطـة

وسط داالس.
ومُـــنـــحـت الـــشـــرطـــيـــة إجـــازة
إجــبـــاريـــة عن الـــعـــمل إلى أن

دعي جتـري الشـرطـة ومـكـتب ا
الـــعــام احملـــلي الــتـــحــقـــيــقــات
الالزمــة. وذكــرت وســائل إعالم
مــحــلـــيــة (إن جـــان مــواطن من
دولــــة ســــانت لــــوســــيــــا وهي

جزيرة في البحر الكاريبي).
وقـــــالت ريـــــنـي هــــول رئـــــيس
شــــرطــــة داالس في مــــؤتــــمــــر
صـــحـــفي ( إن احلـــادث يـــبـــدو
حــــــالـــــة نــــــادرة لـــــلــــــغـــــايـــــة)
وأضـــــافت(حـــــتى اآلن هـــــنــــاك
الــكــثــيــر مـن األســئــلــة ولــيس
اإلجابات).وقالت الـشرطة (إنها
أخــذت عـيـنــة دم من الـشــرطـيـة
الختـبارها وإنـها حـصلت على
قـرار بالـقبض عـلـيهـا). وجتري

ـــهــمـــة وجتــاهل احملـــادثــات ا
زعجة. ا

وتــــعــــطـي هــــذه اخلــــاصــــيــــة
ـــســتــخــدم  10تــصــنـــيــفــات ا
ــكـــنه لإلشـــعـــارات بـــحــيـث 
الـــتـــحـــكم فـي ظـــهـــور أو عــدم
ظهور اإلشعارات لكل منها أو
إعـطـائـها درجـات مـتـفـاوتة من

األهمية.
ــــثــــال فـــإن وعــــلى ســــبــــيل ا
الرسائل من األشخاص (األكثر
أهـمـية) سـتظـهـر علـى الشـاشة
وبــإشـــعــار صـــوتي أمــا األقل
أهـمــيـة فــسـوف يـكــتـفى فــيـهـا
بـالصـوت فقـط واألقل ستـكون

بال أي إشعار وهكذا.
ـستـخدم وسـيكـون بإمـكان ا
رغوب حتديد صوت اإلشعار ا
فـيه وإن كــان الـتــنـبــيه سـوف
يصـلهم عـلى الشـاشة إن كانت

مغلقة أم لن يصل.

إدارة شـــرطـــة داالس ومــــكـــتب
ــدعي الــعـام احملـلـي حتـقــيـقـا ا
مـشـتركـا.وكـان جـان يـتدرب في
شركة في داالس وفقـا لقناة إن
بي سي نــــيــــوز.وقـــالـت والـــدة
الـشاب الـقـتـيل ألي جان لـقـناة
إن بي سي (إن عـائــلـته صـدمت
بخبر مقتله).وأضافت( ال بد أن
يكون شخصا مختال ذلك الذي
ال يــدرك أنـه قــد دخل إلى شــقــة
ســكــنــيــة بـاخلــطــأ. إنـه أعـزب.
األشــيـاء مــخــتــلـفــة تــمــامـا في
شـــقـــته).وتـــابـــعت( إذا جـــربت
مـفـتـاحك ولم يـفـتح الـبـاب فإن
هـذا ال بـد أن يـجـعـلك تـدرك أنك

في شقة أخرى).
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تلك العراق خيارين الفساد أو محاربته?. هل 
مـوارد الـعـراق من غـيـر الـنـفط لـيـست قـلـيـلـة  وتـقـول
ـوارد غير نائـبة تـتأبط ملـفاً مثـقالً باالحصـائيات انّ ا
ائة  النفطية ال ترى الدولـة منها سوى اخلمسة في ا
ــان من دون تـعـلــيق  كـأنه ـر كالمــهـا داخل الــبـر و
ـثـلو حديث فـي مقـهى ولـيس في مـكـان يـجتـمع فـيه 

صيرية بشأنه . الشعب ليصدروا القرارات ا
هل توجـد حلول للـسيطـرة على موارد الـدولة وضمان
ذهــابــهــا الى اخلــزيــنــة ومن ثم ضــمــان ذهــابــهــا من
اخلــزيــنـة الـى مــصـالـح الــنـاس ومــشــاريع اجملــتــمع.
اجلـواب بــسـيط هـو انه ال تــوجـد ضـمــانـات أو آلـيـات
تـتالـية عـلى حكم تـبع في عهـود الفـسـاد ا أكـثـر من ا

البالد.
الـيوم  وصـلـني مقـترح من مـواطن من الـناصـرية في
وارد جـنـوب العـراق  يدعـو فـيه أن ترتـبط سـجالت ا
ـتحدة  بالـعراق بتـسجيل الـكتروني دولي في اال ا
وكل ديـنــار يـدخل اخلـزيـنــة يـعـلم به الــعـالم كـله . من
ــؤكـد إنّ هــذا الــعـراقي ضــاقت في يــديه احلــلـول  ا
وهي ضيـقة فعالً أمـام كل متـعاط مع الشـأن العراقي
 ونـسي أن في الـعـراق حـكـومة سـوف تـعـتـرض على
ـوازنات االنـتـقاص من سـيـادتـهـا بـهـكـذا قـرار وإنّ ا
الـية لـلدول هي جـزء من أسرار أمـنهـا القومي والى ا
غــيـــر ذلك من األســـبـــاب الــتي حتـــول دون نـــقل هــذا
قـترح العـفوي من مواطن بـسيط الى أرض الواقع . ا
نـحن نـقـول انّ آلـيــة مـراقـبـة كل ديـنـار يـصل  لـدوائـر
ـوارد اخلــدمــيــة والـتــجــاريـة الــدولــة من الــواردات وا
الـية  يجب أن يخـضع لسلـطة مالية واالستثـمارية وا
جــديــدة تـعــتـمــد أسـاســاً دولـيــة سـبـق أن جنـحت في

تقدم . العالم ا
قترحي هـذا لكي ينجو من  طبعـاً اليوجد أي ضمـان 
ألن القـائـمـ عـلى أيـة سـلطـة مـالـيـة جـديدة الـفـسـاد 
ـستـنـقع  وبذلك تـكون لـلفـساد سـيـكونـون من نفس ا
سـلــطـة مـشـرعـنـة أقـوى من كل الــسـلـطـات عـلى نـحـو

ا هو قائم اآلن . أوسع 
 لــذلك أســحب مــقــتــرحي  وأقــرّ أنّ ال حل في األفق

نظور للفساد في العراق . ا
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مــنــتــفـخ من اإلصــابــة تــوجــهت
النـجمـتان إلى وسائـل التواصل

االجتماعي).
وقال شهود عـيان لوسائل إعالم
شادة وقـعت على أمريـكيـة (إن ا
شرفـة الـطـابق األول من البـنـاية
التي كـانت تشهـد حفـلة حتيـيها

غنية كريستينا أغيليرا). ا

إنَّ أغلب الظن الذي ليس إثماً  هو أن وزارة خارجية
ـنــتـهــيـة صالحـيــتـهــا  قـد أخـذت اإلذن من الــعـراق ا
مــرجـعــيـتــهــــــــــا الــقـويــة  كي تـصــدر بـيــانـاً تــبـدي
رفــضــهـا فــيه لــلــقـــــــــصف الــذي قــامت به طــائـرات
ايـرانــيـة  عــلى مـواقع حلــزب الـعــمـال الــكـردســتـاني
اإليـراني في مــديـنـة اربـيل عـاصـمــة اقـلـيم كـردسـتـان
العـراق  ما أدى الى مـقتل أربـعة عـشر كـردياً وجرح

العشرات . 
كان بـيـانـاً لم يـخـــــــلُ مـن زعل وبـكـاء ونـدب خفـيض
ـغـتـصــبـة من كل اجلـهـات عــلى الـسـيــادة الـعـراقـيــة ا

واألجواء .
حـكومـة االقلـيم هي األخـرى قد أصـدرت بيـاناً خـفيف
الـلـهـجــة حــــــول هـذه اجملـزرة  ألنــهـا حـتـمــاً تـعـتـبـر
ـلـــــــيـاريـة الـدوالريـة مع طـهـران  أهم من الـتـجـارة ا
دمـاء األبــريـاء الــضـيــوف الـهــاربـ من جــحـيم نــظـام
طـهـران  تـمـامـاً كـمـا تـفـعل في كل مـرة عـنـدمـا تـغـيـر
طـــائـــرات آل عـــثــمـــان عـــلى قـــواعـــد حـــزب الـــعـــمــال
الـكردسـتاني الـتـركي في اربيل وقـنديل وضـواحيـها 
بعد أن حتـول العراق الى مكب نفـايات بشرية تـلفظها
هـــاتــــان الـــدولـــتـــان  ثم تـــطــــاردهـــا في مـــخـــيـــمـــات
ـريـضة ومـعـسـكـرات وكـهـوف بالد مـا بـ الـقـهـرين ا

حتى اآلن .
في اجلـنوب يتـعرض الـصيـادون البصـريون الـفقراء 
الى مـضايـقات تـصل حـد الضـرب واالعتـقال والـشتم
واإلهـــانــة  اثــنـــــــاء بـــحــثــهم عـن رزقــهم احلالل في
مـيـاهــهم وشـطـوطـهم االقـلـيــمـيـة  وذلك من قـبل خـفـر
الـســواحل واحلــدود في كـل من ايــران والـكــويت  ثم
ا ضـاحـكاً يـطلع عـلـيـنا الـعـبـادي حيـدر مـبتـسـمـاً ور
على شـاشة الـتلـفـزيون  لـيتـحدث بـفـخر عن طـقطـوقة
ـمـسـوخـة  وأخـيـرهـا قـوله أن ال ـاسـخـة ا الـسـيـادة ا
ــقـدورهــا انـتــهـاك طــائـرة حــربـيــة امــريـكــيـة حــتى  
األجـواء الـعراقـيـة وتـنـفيـذ مـهـمـة ما اال بـعـلم ومـوافـقة

العراقي !!
الــدولـة تـعــيش اآلن فـتـــــــرة فـوضى مــعـقـدة تــقـودهـا
حـكومـة كـسيـحة تـسمى حـكومـة تصـريف أعمـال  قد
تـطـول أو تــقـصـر حـسب ارتـفــاع وانـخـفـاض بـورصـة
ـنـاصب تــشـكـيـل حـكــــومــة جـديـدة  حــيث أسـعــار ا
تـــتـــبـــــــــــــدل وفق ســــــعـــر الـــوزارة واألربـــاح الـــتي
ستدرها بضـــــاعة الدكان او الكابينة اجلديدة  التي
ال يــبــدو أنـهــا ســـــــــكــون مــخــــــــــتـلــفــة كــثــيـراً عن
الــطـيــــــنـة الـشــيـطــانـيـة الــشـريـرة
الــفــاســدة  الـــتي خــلــقـت مــنــهــا

الكابينة البائدة .
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{ لندن  –وكاالت - كـشف تـقريـر لـلشـرطـة البـريـطانـية
عن تزايـد كـبيـر حلـوادث العـنف األسـري خالل نهـائـيات
كـأس الـعـالم 2018 وسـجل الـتــقـريـر 60 حـادثـة عـنف
ة مـنتـخب انكـلتـرا في النـصف النـهائي أسري بـعد هـز
أمام كرواتيا مقـارنة بتسجيل 24 حادثة خالل نهائيات
كأس أ أوروبا عام 2016. وال يعرف مـا إذا كان هذا
نتـيـجة تـزايـد عدد اجلـرائم أم لـتزايـد اإلبالغ عـنهـا.وقال
قائـد الـشرطـة مارك روبـرتس وفـقا لـتـقريـر لـلبي بي سي
رتـبـطة (إن قواته تـدخـلت في عـدد قيـاسي من اجلـرائم ا

بدروة كأس العالم).
وجـاء في الـتــقـريـر (أن 1340 حـادثـة من أصل 1487
ـنـتــخب االنـكـلـيـزي ـبــاريـات ا ـئـة مــرتـبـطـة  أي 90 بـا
الــسـبـع مــا بـ  14حــزيــران و 15تــمـــوز. وســـجــلت
الــشــرطـــة أيــضــا 700 تــقــريـــر عن حـــوادث شــغب في
ـعتـمـدة وتـلقت 239 بالغا هـاتـفـيا قـاهي واحلـانـات ا ا

باريات كأس العالم 2018). كلها مرتبطة 
وعـلى الـرغـم من الـقـلق مـن حـوادث الـشــغب الـذي سـبق
نتخب نهائيات كأس العالم فإن ثالثة فقط من مشجعي ا
االنــكــلــيــزي الـــبــالغ عــددهم 6873 قــبض عــلــيــهم في
روسيـا. ويـقول روبـرتس (إن الـصورة كـانت إيـجابـية في
روسيا بالـنسبة لـلمشـجع االنكـليز إذا لم يتـسببوا في
أعـــمـــال شــــغب أو حـــوادث عــــنف إال نـــادرا ولــــكـــنـــهم
تصـرفاتـهم في انـكلـتـرا كانت مـغـايرة لـذلك تـمامـا حتى

عندما فاز منتخب بالدهم).
وقالت مساعـدة قائد الـشرطة لويـزة روفل (إن كرة القدم
ال تسبب العنف األسري ولكن هذه األرقام تب ارتفاعا
ــنـتــخب االنــكــلــيـزي في في احلــوادث خالل مــبـاريــات ا

نهائيات كأس العالم).
وأشـار الــتــقـريــر إلى (أن حــوادث الـشــغب بــلــغت أعـلى
ـنـتـخب االنـكلـيـزي عـلى الـسـويد مسـتـويـاتـهـا بعـد فـوز ا
بـهـدفـ لـصــفـر في ربع الـنـهـائـي. إذ سـجـلت الـشـرطـة

391 حادثة).
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جرى االعتـقاد لقـرون طويلة في
الـــعــالـم بــأن شـــرب احلـــلــيب ال
يـــتــــنـــاسب مـع الـــبــــرد ولـــذلك
يـحـرص كــثـيـر من الــنـاس عـلى
ـــغــذي حــ تـــفــادي الـــســائل ا
يـصـابـون بـالــــــنـزلـة الـشـهـيرة

لــكن طـبـــــيـبـا مـخـتـصـا رأى أن
هـــذا الــــرأي الــــشـــــائع مــــجـــرد

خرافة.
ويــنــبه الــطـبــيب والــبــاحث في
مسـتشفى هـامبتـون ببريـطانيا
بــلــفـور لــ إلـى أن عــدم شـرب
احلــلـيب قـد يــحـرم اإلنـسـان من

مـنـافع كـثـيـرة السـيـمـا في حـالة
األطـفال الـذين يحـتـاجون بـشدة

إلى السائل احليوي.
ويــوضـح أن الــعـلـم ال يــؤكـد أي
صلـة ب شـرب احللـيب وإنتاج
اإلنـسـان لـلـمخـاط الـذي يـتـحول
إلـى أمــــــــر مــــــــزعـج فـي حــــــــلق

ـاضي فـقـد كـرس كـتـاب الـقـرن ا
مثـير هـذا االعتـقاد حـ حتدث
طبيب األطفـال األميركي الراحل
بـــنــجــامــان ســـبــوك عن مــضــار

تداعيات السائل احليوي.
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اإلنـسـان الســيـمـا حــ يـصـاب
ببعض األمراض العابرة.

وبــحــسـب مـا نــقــلت »ســايـنس
ـغـالـطـة ألرت «فـإن أصل هـذه ا
الصحية يعود إلى القرن الثاني
عــــشــــر حـــــ قــــام رجــــال دين
بتـرويجه أمـا خالل أربـعيـنيات
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تسـببت امـرأة ثمـلة فـي جنوب
انيا في اتالف سبع سيارات أ
أخرى في وقت مـتأخـر من يوم
الـسبت أثـناء مـحاولـتهـا قيادة
ـدينـة وإيـجاد سـيـارتـها عـبـر ا
مـكـان لـركـنـهــا حـسـبـمـا قـالت

شرطة مدينة فرايبورج.
وكـــانـت أول صـــدمـــة عـــنـــدمــا
اصـطــدمت بـسـيــارة مـتــوقـفـة
ودفـعـتـهـا لــتـصـطـدم بـشـجـرة.
ـــكــــان وحـــكت وتــــركت هــــذا ا
الــسـيـارة في سـيـارة مـتـحـركـة
عاكس قبل قادمة في االجتاه ا
أن تـــتـــحـــوّل إلى شـــارع آخــر
لــتــتــلـف أربع ســيــارات أثــنــاء

قيادتها.
وفي الــــنـــهـــايـــة حـــاولت ركن

ســيـارتـهـا- الـتي فـقـدت إحـدى
عـــجـالتـــهـــا األربع عـــنـــد هـــذه
الـنـقـطة  –في مـكـان مـخصص
لـــوقـــوف الـــســـيـــارات. وخالل
احملـــاولــة صـــدمت الــســـيــارة

الـسـابـعـة واألخـيـرة. وصادرت
ـرأة الـشـرطــة رخـصـة قــيـادة ا
وقـــــــالـت إن األضـــــــرار الـــــــتي
تـســبـبت بــهـا تــقـدر بــعـشـرات

آالف اليورو.


