
أرس��ل��ت ش��رك��ة أب���ل رس��ال��ة واض��ح��ة 
وق��ص��ي��رة إل��ى األش��خ��اص ال��ذي��ن سرقوا 
هواتف آيفون من متاجرها خ��ال أح��داث 
الشغب ال��ذي رافقت بعض االحتجاجات 
امل��ن��اه��ض��ة مل��ق��ت��ل ج�����ورج ف��ل��وي��د في 

مينيابوليس.
وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة 
آيفون التي متت سرقتها من متاجر البيع 
بالتجزئة، جلعلها غير صاحلة للعمل، 
أرسلت الشركة رسالة إلى األشخاص الذين 

نهبوا أجهزتها جاء فيها »يتم تتبعكم«.
وب����دأت ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��اش��ات أج��ه��زة 
آيفون املسروقة رسالة التحذير من شركة 

أب��ل، وانتشرت ص��ور لهذه الرسائل على 
مواقع التواصل االجتماعي، مثل »تويتر« 

و«ريديت«.
وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرا في 
إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الواليات 
املتحدة بعد أشهر من اإلغاق بسبب تفشي 
فيروس كورونا اجلديد، أعلنت عن أعمال 
تخريب وسرقة طالت ع��دة محال تابعة 
لها، مبا في ذلك في نيويورك وفيادلفيا 

وواشنطن العاصمة.
وفي واح��دة من رسائل أبل إلى سارقي 
أجهزتها في فيادلفيا ميكن ق��راءة النص 
ال��ت��ال��ي، كما وردت على م��وق��ع تويتر: 

»الرجاء إعادة اجلهاز إلى محل أبل بشارع 
وولنت ستريت.. مت تعطيل اجلهاز ويتم 
تتبعه. سيتم تنبيه السلطات احمللية«، وفقا 

ملا ذكرته قناة »سي إن إن« األميركية.
ورغ����م ال���وض���وح ف��ي ال��رس��ال��ة، فقد 
رفضت شركة أبل التعليق على ما وصفته 

ب��«املسائل األمنية«.
جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع 
األجهزة املسروقة ليست األولى من نوعها، 
حيث قامت الشركة مؤخرا بتثبيت برامج 
خاصة على أجهزة آيفون اخلاصة مبتاجرها 
لتتبع موقع األج��ه��زة املسروقة، علما أن 
ه��ذه البرامج ال تكون مدمجة ف��ي أجهزة 

آي��ف��ون التي مت ش��راؤه��ا. وك��ان الرئيس 
التنفيذي لشركة أبل تيم كوك قد وصف في 

مذكرة أُرسلت إلى املوظفني يوم األحد، مقتل 
فلويد بأنه »ال معنى له« وتعهد بالتبرع 

ملجموعات حقوق اإلن��س��ان، مب��ا ف��ي ذلك 
مبادرة العدالة املتساوية.

رسالة »أبل« حلاملي أجهزة
آيفون املسروقة: »يتم تتبعكم«

حاولت احلصول على طعام.. 
فنفقت بـ»أناناس مفخخ«

نفقت أنثى فيل حامل بعدما تناولت فاكهة 
مليئة مبفرقعات في جنوب الهند، وف��ق ما 
أعلنت السلطات احمللية ، ما أدى إلى غضب 
واس���ع. وغ��ام��رت أن��ث��ى الفيل ف��ي 27 مايو 
ودخ��ل��ت قرية قريبة م��ن متنزه “سايلنت 
فاليه” الوطني في والي��ة كيراال باحثة عن 
ط��ع��ام، لكنها تناولت على األرج���ح فاكهة 

أناناس حتوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.
وقال سوريندرا كومار أحد املسؤولني عن 
حماية احلياة البرية في والية كيراال “انفجرت 
فاكهة األناناس املليئة باملفرقعات في فمها ما 

تسبب بتعرضها إلصابات خطرة”.
وأض���اف “نحن نحقق ف��ي ه��ذه احلادثة 
ونحاول حتديد من يقف وراءه��ا والظروف 

التي أدت إلى نفوق احليوان”.
ويضع بعض القرويني ال��ذي��ن يسكنون 
ف��ي املنطقة مفرقعات ف��ي الفاكهة حلماية 
محاصيلهم من احليوانات البرية، أو يلجأون 
إلى نصب أسوار مكهربة بهدف حتويل مسار 

األفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.
وأث��ار خبر نفوق الفيلة األسبوع املاضي 
غضبا في الشارع الهندي بعدما نشره مسؤول 

في إدارة الغابات على “فيسبوك”.
وجابت هذه الفيلة التي أصيبت بجروح 
خطرة القرية لساعات قبل أن تدخل خرطومها 
وفمها ف��ي نهر ف��ي محاولة إلب��ع��اد الذباب 
واحلشرات التي حطت على جروحها. وتوفيت 

بعد ساعات عدة.

أع���ل���ن م���ه���رج���ان ال��ق��اه��رة 
السينمائي الدولي إقامة دورته 
ال�42 في نوفمبر املقبل، وبدء 
تلقي األفام املشاركة، مع اتخاذ 
التدابير الصحية الكاملة للحفاظ 
على سامة جميع املشاركني، في 
ظل جائحة فيروس كورونا التي 

طالت جميع دول العالم.
وق���ال محمد حفظي رئيس 
املهرجان، في بيان، إن “الظروف 
الصعبة التي فرضها فيروس 
كورونا على صناعة السينما في 
العالم متثل حتديا كبيرا، بالتالي 
فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها 
رسالة مهمة للعالم أن ال حياة 

بدون ثقافة أو فن”.
وأض���اف أن إدارة املهرجان 
“تعمل منذ بداية أزم��ة كورونا 
وفق اإلج��راءات االحترازية التي 

تقرها ال��دول��ة ومنظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة، ع��ل��ى أن تتخذ كافة 
التدابير واالحتياطات الازمة 

أث��ن��اء إق��ام��ة امل��ه��رج��ان لضمان 
سامة اجلميع، س��واء من فريق 
العمل أو املشاركني م��ن صناع 

السينما واجلمهور أيضا”.
م��ن جانبه ق��ال الناقد أحمد 
شوقي الذي تولى رسميا منصب 

مدير مهرجان القاهرة السينمائي 
خلفا للراحل يوسف شريف رزق 
الله إن إدارة امل��ه��رج��ان فتحت 
ب��اب تسجيل األف��ام للمشاركة 
في الدورة ال�42 والتي ستقام في 

الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر.
وأضاف أن اللجنة االستشارية 
العليا للمهرجان التي تضم نخبة 
من املخرجني والنجوم وصناع 
السينما “اجتمعت ووضعت 
عدة خطط كبدائل ميكن تطبيقها 
ك��ي ت��خ��رج ال����دورة املقبلة مبا 
يائم الوضع العام الذي نأمل في 
حتسنه قبل شهر نوفمبر املقبل”.

جدير بالذكر أن املهرجان الذي 
تأسس ف��ي 1976 ه��و م��ن أق��دم 
وأكبر املهرجانات السينمائية 
العربية وتنظمه سنويا وزارة 

الثقافة.

مهرجان القاهرة السينمائي يكشف موعد دورته الـ42
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ت��وق��ف تطبيق »س��ن��اب تشات« 
للتواصل االجتماعي، يوم األربعاء، 
عن دعم ما ينشره الرئيس األميركي 
دون��ال��د ت��رام��ب، م��ش��ي��را إل���ى أن��ه 

يحّرض على »العنف العنصري«.
وقال تطبيق سناب شات للتواصل 
االجتماعي إن��ه ل��ن يقوم بعد اآلن 
بالترويج حلساب ترامب  في صفحة 
»دي��س��ك��ف��ر« اخل��اص��ة ب��احمل��ت��وى، 
بعد أن غر على حسابه على تويتر 

بتعليقات تشجع على العنف.
ورغ���م أن خ��ط��وة س��ن��اب ش��ات 
جاءت ردا على تعليق تغريدة ترامب 
على حسابه على منصة مختلفة 
من منصات التواصل االجتماعي، 
إال أن ذلك يظهر مدى التزام مواقع 
التواصل األخ��رى بضرورة التقيد 
بالقيم األساسية ألي محتوى مقدم 
على أي منصة كانت وعلى أي موقع.

وأض���اف املتحدث ب��اس��م شركة 
إكسيوس: »ل��ن نضاعف األص��وات 
التي حت��رض على العنف العرقي 

والظلم م��ن خ��ال منحهم ترويجا 
مجاني على ديسكفر«.

وتابع املتحدث: »ال مكان للعنف 
العنصري والظلم ف��ي مجتمعنا، 
ونحن نقف مع كل من يسعون إلى 
السام واحملبة واملساواة والعدالة 

في الواليات املتحدة.«

ولكن ه��ذه اخلطوة ال تعني أنه 
سيتم إغاق حساب ترامب باملطلق، 
إذ سيظل متاحا بشكل كامل للجمهور 
، ل��ذل��ك سيظل األش��خ��اص ال��ذي��ن 
يشتركون في حسابه على املوقع 
أو ممن يبحثون عن حسابه قادرين 

على العثور على ما ينشره ترامب.

سناب شات يحظر منشورات ترامب

م��ع وق��وع انتهاكات كثيرة 
ل��إج��راءات الصحية م��ن قبل 
م��رض��ى ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
بوليفيا، أق���رت السلطات في 
مدينتي الب��از وإل ألتو ق��رارا 
بوضع الفتة على منازل املصابني 
ب��ال��ف��ي��روس مم���ن ي��رف��ض��ون 
االل���ت���زام ب��ت��ع��ل��ي��م��ات احل��ج��ر 
الصحي. وأك��د وزي��ر األشغال 
ال��ع��ام��ة، إي��ف��ان أري�����اس، ه��ذا 
القرار، مشيرا إلى أن احلكومة 
ستقوم بوسم منازل األشخاص 
امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 

الذين يرفضون إجراءات العزل 
ال��ذات��ي م��ن خ��ال تثبيت الفتة 
كتب عليها )كوفيد19- موجود 
هنا(. ونوه الوزير إلى أن هناك 
حاالت كثيرة في بوليفيا تقوم 
بانتهاك إج��راءات العزل الذاتي 
رغم إصابتها بفيروس كورونا 
املستجد، محذرا من أن السلطات 
ال ميكنها حتمل أن يعرض أناس 
ال يتحلون باملسؤولية حياة 
الشعب للخطر. وفقا لفرانس 
برس. وأشار املسؤول البوليفي 
إل��ى أن إح��دى العائات وقعت 

ع��ل��ى إع���ان ش���رف ي��ؤك��د ع��دم 
إص��اب��ت��ه��ا ب��وب��اء كوفيد19، 
لتتمكن من الصعود إلى طائرة 
تقوم برحلة داخلية. وبعد ذلك 
وضع طاقم الطائرة برمته في 

احلجر الصحي.
جتدر اإلشارة إلى أن بوليفيا 
أعلنت رسميا عن تسجيل أكثر 
م��ن 10 آالف إص��اب��ة بفيروس 
كورونا املستجد في الباد وما 
يزيد عن 300 حالة وفاة من بني 
إجمالي 11 مليون نسمة عدد 

سكان بوليفيا.

19«.. الفتة »العار«  هنا »كوفيد- 
على بيوت منتهكي احلجر

حت��دث��ت ميغان م��ارك��ل، زوج��ة 
األمير البريطاني هاري، بحرقة عن 
العنصرية، وذل��ك في أعقاب مقتل 
األميركي م��ن أص��ل ج��ورج فلوريد 
زجن���ي ف��ي م��دي��ن��ة مينيابوليس 
األميركية. وتوفي فلويد األسبوع 
امل��اض��ي ف��ي مينيابوليس بطريقة 
م��روع��ة، بعدما أظهر مقطع فيديو 
شرطيا يضغط بركبته على عنق 

الضحية إلى أن فارق احلياة.
وأحدث مقتل فلويد حركة احتجاج 
تاريخية في الواليات املتحدة متثلت 
في نزول مئات اآلالف إلى الشوارع 
يوما بعد آخ��ر، تنديدا بالعنصرية 

والعنف الذي متارسه الشرطة.
وحتدثت ميغان عبر الفيديو إلى 
 Immaculate« ط���اب م��درس��ة
Heart” في لوس أجنلوس، حيث 

درست حني كانت طالبة.
ون��ق��ل م��وق��ع “سكاي نيوز” 
البريطاني ع��ن ميغان قولها في 

رسالتها “ما حدث في مينيابوليس 
مدمر للغاية”.

وأض���اف���ت “كنت ق��ل��ق��ة ب��ش��أن 
التعليق عن احل��ادث، لكنني أدركت 
أن اخلطأ الوحيد هو ع��دم ق��ول أي 

شيء”.
وتابعت “ألن حياة فلويد مهمة 
وحياة تايلور مهمة وحياة فياندو 
كاستيل مهمة وح��ي��اة تامير راس 
مهمة..”، في إشارة إلى أناس آخرين 
ل��ق��وا حتفهم ع��ل��ى أي���دي الشرطة 

األميركية بسبب العنصرية.
وأردفت قائلة “أنا آسفة.. أنا آسفة 
للغاية ألنكم ستكبرون في عالم حيث 

ال يزال هذا األمر موجودا”.
وأب����رزت م��ارك��ل أن العنصرية 
يجب أن تصبح “درسا في التاريخ 

للطاب وليس واقعا يعيشونه”.
وفي اخلتام، دعت الطاب إلى أن 
يكونوا “جزءا من احلركة.. أعلم أنكم 

تدركون أن حياة السود مهمة”.

ميغان ماركل تخرج عن صمتها بعد مقتل جورج فلويد
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الدراجة الهوائية في يومها 
العاملي.. صحة ومواصالت مجانًا

ص��ادف يوم األربعاء املاضي اليوم العاملي للدراجة الهوائية، 
التي تعتبر وسيلة النقل الرئيسية للكثيرين من الفقراء في العالم، 
باإلضافة إلى كونها وسيلة نقل وممارسة رياضية للكثيرين في 

الدول املتقدمة.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، ثمة الكثير من املنافع والفوائد 
لركوب ال��دراج��ة الهوائية، إذ “تساعد في إنقاذ األنفس وحماية 
البيئة واحلد من الفقر” كما أنها تعد “من احللول املهمة املقدمة في 
مجال النقل، مبا يساعد املدن على الفصل بني النمو السكاني وزيادة 
االنبعاثات وحتسني جودة الهواء وسامة الطرق”، إضافة إلى أنها 

“أحد السبل لتحقيق املساواة الصحية”.
وبحسب املنظمة، فإن ركوب الدراجة “يساعد على احلد من أمراض 

القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطانات والسكري”.
وتعد الدراجة الهوائية وسيلة نقل سهلة صاحلة لاستخدام لفترة 
طويلة من الزمن، إضافة إلى أن سعرها معقول ومأمونة ونظيفة 
وصديقة للبيئة. وإدراك��ا من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ألهمية 
الدراجة الهوائية وقيمتها ومزاياها، ق��ررت إع��ان يوم الثالث من 

يونيو يوما عامليا للدراجة الهوائية.
اختراع الدراجة الهوائية

يعتقد أن أول تصور لشكل الدراجة الهوائية يعود إلى نهاية القرن 
اخلامس عشر، وحتديدا في العام 1493، حيث وضع الفنان اإليطالي 
املشهور ليوناردو دافنشي أول تصّور لوسيلة النقل هذه، فيما تشير 
تقارير إلى أن أول من وضع مخططا للدراجة الهوائية هو جيان 
جياكومو كابروتي، أحد تاميذ دافنشي، ولكن لم يتم التأكد من هذه 
املعلومات. على أي حال، في تلك الفترة لم تلق فكرته اهتماما، وظلت 
طي النسيان حتى نهاية القرن الثامن عشر، ففي العام 1791 اخترع 
الكونت الفرنسي دي سيفراك أول دراجة هوائية بدون دواسات وال 
مقود، وتعتمد في احلركة على دفعها باالرتكاز على األقدام واجلري 

بها، ولكن حتى هذه املعلومة بقيت حتى اآلن غير مؤكدة.

تتمات

بعد إعادة النظر
وك����ان وزي����ر امل��ال��ي��ة قد 
طلب بكتابني موجهني الى 
العضو املنتدب للهيئة العامة 
لاستثمار وال��ى مدير عام 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية إع���ادة دراس��ة 
ج���دوى اس��ت��ح��واذ »بيتك« 
ع��ل��ى أس��ه��م ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
املتحد »البحرين ñ الكويت« 
، مت��اش��ي��ا م���ع ق����رار وق��ف 
اج���راءات االستحواذ مؤقتا 
حتى ديسمبر 2020، لدراسة 
املخاطر احمُلتملة جلائحة 
»ك��ورون��ا« وتأثيرها على 

أصول البنَكني.

كما أعلن بيتك عن متديد 
فتح باب الترشح لعضوية 
م��ج��ل��س اإلدارة، ح��ت��ى 
اخلميس 11 يونيو اجلاري، 

بدالً من 21 مايو السابق  .   
وك�����ان ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل 
الكويتي قد عرض في سبتمبر 
شراء البنك األهلي، في صفقة 
تشمل كل األسهم بقيمة بلغت 

حوالي 8.8 مليار دوالر.

»التشريعية«
تساهم في تقليل العبء 
ال������ذي ي���ق���ع ع���ل���ى ك��اه��ل 
امل��س��ت��أج��ر، ف��ي��م��ا رف��ض��ت 

اللجنة اقتراحات أخرى.
وأش�������ار إل�����ى م��واف��ق��ة 
اللجنة على امل��ادة 20 التي 
تنص على »ان���ه ف��ي جميع 
األح�����وال ال ي��ج��وز احل��ك��م 
ب��إخ��اء ال��ع��ني امل��ؤج��رة اذا 
تخلف املستأجر ع��ن س��داد 
األج���رة خ��ال ال��ف��ت��رة التي 
يقرر مجلس الوزراء تعطيل 
ووقف العمل خالها بجميع 
امل��راف��ق ال��ع��ام��ة ب��ال��دول��ة، 
حماية لألمن والسلم العام أو 
الصحة العامة التي تقتضيها 
املصلحة العليا للباد على ان 
حت��دد احملكمة طريقة سداد 
املستأجر األج���رة املتأخرة 

وفقا لظروف الدعوة«.

تتمات


