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العصفورة

أميركية حصلت على  250ألف دوالر

يا زين مرمرتني بكثر الصدود بالش

خالف قيادي

من مخالفة سير

أوصيك عز النفس واترك جميع الالش

خليتني كالغريب اصبح بدار الالش

قيادي،عارض وكيل وزارة ال يعترف

�ألزمت هيئة املحلفني يف والية م�سي�سيبي ،ال�رشطة وم�س�ؤويل مقاطعة
ت�شوكتاو كلودي هالفورد ،بدفع تعوي�ضات مالية تقدر بـ� 250ألف
دوالر ل�سيدة �سجنت ملدة  96يوم ًا ،دون �أن ترى القا�ضي.
وت�ضمن احلكم � 200أل��ف دوالر كتعوي�ضات يدفعها نقيب �رشطة
املقاطعة ،و� 50ألف دوالر �ستدفعها املقاطعة حيث وجدت املحكمة
�أن النقيب واملقاطعة هما امل�س�ؤوالن عما حدث لل�سيدة «جي�سيكا».
و�ألقي القب�ض على «جي�سيكا» بتهمة تتعلق بـ«خمالفة �سري» حيث
اتهمت ب�أنها تعاطت املخدرات �أثناء القيادة ،الأمر الذي جعلها
تق�ضي  96يوما يف ال�سجن ،وقد عينت لها املحكمة حمامية ومتت
تربئتها من التهمة وعر�ض لها مقطع فيديو ي�ؤكد �أنها مل ترتكب �أي
خمالفة.
وقررت «جي�سيكا» مقا�ضاة املقاطعة ونقيب ال�رشطة ،م�ؤكدة �أن
اعتقالها كان تع�سفيا وغري قانوين ،مو�ضحة �أنها ق�ضت تلك املدة يف
ال�سجن دون �أن تقابل القا�ضي �أ�صال.

قلبي معك يا وليفي والجسم عندي

• عبدالله الدوي�ش

بين السطور

د .هشام الديوان

إال بالمقربين منه ،وهدده بإبالغ الوزير
عن ممارساته التي تخدم مصالحه.

حكايات

• جيسيكا

قردة ...رخيصة!

الوايت باور

منذ سنوات،تلعب «قردة فاسدة» لعبة

تعمدت �أن ا�ستخدم العنوان مدبلجا من االنكليزية
بدال من الن�ص با�سم احلركة العن�رصية ،احلركة
تعني «� »white powerسيادة البي�ض ..وهي
�أيديولوجية �سيا�سية ،فكر عن�رصي مبني
على االعتقاد ب�أن الأف��راد ذوي ِ
العرق والأ�صل
الأبي�ض هم �أ�سياد على كل الب�رش من الأعراق
الأخرى ،تتواجد هذه املنظمات يف الدول ذات
الأغلبية البي�ضاء يف �أوروبا� ،أمريكا ال�شمالية،
�أ�سرتاليا� ،أمريكا الالتينية .هناك زعماء وقادة
ور�ؤ�ساء ممن يعتنقون مبادئ هذه املنظمات
املتطرفة التي ال تتورع عن فعل اي �شيء يف �سبيل
اثبات تفوقها العرقي واملذهبي والإثني .اال ان
اليهود ال�صهاينة ولي�ست لدي دوافع لال�ساءة
ال لهم وال ل�سواهم فقبلهم جماعة كو كلوك�س
كالن »Ku Klux Klan« :واخت�صارا تدعى �أي�ضا
 ،KKKهو ا�سم يطلق على عدد من املنظمات
الأخوية يف الواليات املتحدة الأمريكية منها
القدمي ومنها من اليزال يعمل حتى اليوم ،يرجع
�أ�صل الت�سمية �إلى كلمة كوكلو�س باليونانية:
 Kuklosوتعني الدائرة.
ت�ؤمن هذه املنظمات بالتفوق الأبي�ض ومعاداة
ال�سامية والعن�رصية ومعاداة الكاثوليكية،
كراهية املثلية و�أخريا بالأهالنية .تعمد هذه
املنظمات عموما ال�ستخدام العنف والإرهاب
وممار�سات تعذيبية كاحلرق على ال�صليب
ال�ضطهاد م��ن يكرهونهم مثل الأمريكيني
الأفارقة وغريهم .غري ان االخطر من هذا كله
اليوم اجلهة التي تدعم بنيامني نتنياهو
رئي�س وزراء حكومة االحتالل اال�رسائيلي وهي
اجلهة التي اتت بالرئي�س االمريكي احلايل
دونالد ترامب ونائبه مايك بن�س وال�سفري
االمريكي لدى تل ابيب ديفيد فريدمان ومع
هذه املجموعة جاريد كو�شرن عراب م�رشوع
�صفقة القرن فكلهم اتباع متممون منفذون
ب����أدوار مر�سومة لإق��ام��ة ال��دول��ة اليهودية
الكربى من خالل م�رشوع �صفقة القرن .لن
يعرف التاريخ ارهابيني �أك�ثر من ه ��ؤالء.
فهم الوايت باور التي ال عالقة لها باجلن�س
االبي�ض وال باللون االبي�ض.

رخيصة،ومازالت تكرر نفس السيناريو،
مستخدمة أدوات��ه��ا ،لترفع حصتها

في السوق!

ال��ق��ردة ت���ارة ت��ق��رر دع��م م��ن يتقرب

إليها ،ومنها ،وتارة تدعم هذا الثور،

أو ذاك ،وت���ارة ثالثة ت��ح��رض ضد

حصان،للتخلص منه ،وللتغطية على
تجاوزاتها ،وأنشطتها المشبوهة في
آن واحد!

ال��ق��ردة ،ع��اث��ت ف��ي ال��غ��اب��ة ف��س��اداً،
وتسعى ،بكل ثقلها،حالي ًا لإلطاحة
بغزال ،تصدى لها ولمخططاتها،ليكون

عبرة لغيره من الغزالن ،فال صوت يعلو

فوق صوتها ،كما تريد!

القردة ،توعدت الغزال ،بنهاية مؤسفة،
إال أنه أصر على مواجهتها ،ليعطيها
درس ًا لن تنساه!

• جحا
مقتل  8في انفجار خزان

بمصنع فوسفات بمصر
مواقيت
الصالة

الفجر  4.31الشروق  5.50الظهر  11.55العصر  3.23المغرب  6.00العشاء 7.17

جزيرة في خليج النرويج للبيع

 ...بسعر شقة في المدن الكبرى
عر�ضت جزيرة مثلثة ال�شكل للبيع
يف خليج الرنويج املطل على بحر
ال�شمال ،ب�سعر مغرٍ يوازي �شقة �أو
منزال يف املدن الكربى.
وذكرت و�سائل �إعالم حملية� ،أم�س،
�أن م�ساحة جزيرة «ترياهومن»
اخلا�صة تبلغ �أكرث من � 10آالف مرت
مربع ،وعر�ضت للبيع لقاء مبلغ
 2.2مليون دوالر.
وتظهر �صور الأق��م��ار ال�صناعية
اجل���زي���رة ال�����ص��غ�يرة مغطاة
ب��الأ���ش��ج��ار ،ويف و�سطها منزل
�صغري يعلوه القرميد ،ف�ضال عن
مكان لر�سو القوارب ال�صغرية التي
تربط اجلزيرة بالرب الرئي�سي
للرنويج.
وقالت و�سائل الإعالم �إن امل�شرتين
املحتملني ال يح�صلون على الأر�ض
ب�سعر منا�سب فح�سب ،بل �أي�ضا
عقار مذهل مكون من �أرب��ع غرف
نوم ،يف و�سعه �أن ي�ستوعب 15
�شخ�صا .ويتميز منزل اجلزيرة

• اجلزيرة النرويجية املعروضة للبيع

امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ب��ح��ر ال�شمال،
بت�صميمات داخلية من اخل�شب
الذي يغطي الأر�ضية واجلدران يف
غرفة املعي�شة واملطبخ ،ف�ضال عن
نوافذ كبرية تظهر مناظر طبيعية
خالبة.

و�أدرج����ت اجل��زي��رة على موقع
« »Vladiاملتخ�ص�ص يف جتارة
اجلزر اخلا�صة ،ويقول �إنه ميكن
لقاطني اجلزيرة الو�صول �إلى
الرب الرئي�سي للرنويج خالل 5
دقائق عرب القارب.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عدنان عبدالعزيز أحمد املزين  52 -عام ًا � -شيع -
الرجال� :صباح ال�سامل م�سجد بن نخي ،الن�ساء:
القرين ق� 1ش 29م 13ح�سينية �أم احل�سني
ال�سليم .ت.98700002 - 96988814 :
• عائشة عبدالله محمد احلسيني� ،أرملة عبدالله �أ�سد
زماين  73 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :اجلابرية
ق� 8ش 1م ،33الن�ساء :العديلية ق� 3ش الل�ؤل�ؤة
م.2
• أح �م��د ح��رب��ي رم �ض��ان ال �ش �م��ري  49 -عام ًا � -شيع
 ال��رج��ال� :سعد العبدالله ق� 8ش 857م،6الن�ساء :الواحة ق� 1ش 5م .39ت- 97220505 :
.99005521
• س ��ارة ع�ل��ي خ�ل�ي��ف ال �ع �ن��زي  31 -عام ًا � -شيعت -
العزاء مبقربة ال�صليبخات فقط .ت99646341 :
 .66111373• ع��ز ن��اص��ر س��ال��م ال �ن �ص��ار  -ثمانية �أ�شهر � -شيعت
 ال���ع���زاء مب��ق�برة ال�صليبخات ف��ق��ط .ت:.99024367
• لطيفة يوسف األحمد الثاقب  88 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :الريموك ق� 3شارع �أحمد يو�سف الثاقب
ديوان الثاقب ،الن�ساء :الريموك ق� 4ش 1م.36
ت.99430719 - 99898013 :

• كاظم حاجي يعقوب معرفي  84 -عام ًا � -شيع -
الرجال :ديوان معريف الد�سمة ق� 4ش اال�ستقالل،
الن�ساء :دار معريف الد�سمة ق .1ت22555881 :
 .99944485• ان �ف��ال محمد س��ال��م ال�ف��رح��ان اخل�ش�م��ان  33 -عام ًا -
�شيعت  -الرجال� :صالة د�سمان الرو�ضة ق� 2ش
علي �سليمان بوكحيل ،الن�ساء :كيفان ق� 3ش34
م .18ت.99504284 - 99018071 :
• مشعل سليمان فرج املرهش الشمري  50 -عام ًا � -شيع
 الرجال� :صباح النا�رص ق� 6ش 44م .526ت:.90012777
• مزنة محمد مبارك السعيدي  41 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :ال�رسة ق� 6ش 6م ،10الن�ساء :خيطان
ق� 10ش 3م .28ت.94777181 :
• ُزبادة ضيف الله العتيبي  83 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -الرجال :عبدالله املبارك ق4
�ش 410م ،97الن�ساء :ال�شهداء ق� 5ش 519م.3
ت.55773996 :
• عبدالعزيز إبراهيم محمد احمليش  71 -عام ًا  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال :القرين ق� 3ش4
م ،59الن�ساء :الفردو�س ق� 6ش 1ج 17م .12ت:
.67744467 - 99728871
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مراهق ربح مليون دوالر

«فيسبوك» :مستمرون
في التصدي لخطاب
الكراهية

من «القرصنة األخالقية»

بعد الهجوم الإرهابي على م�سجدين يف
نيوزيلندا الأ�سبوع املا�ضي� ،أعلنت �رشكة
في�سبوك� ،أم�س� ،أنها م�ستمرة يف مكافحة
خطاب الكراهية على من�صتها .وقالت
في�سبوك �إنها تت�صدى لأك�ثر من 200
منظمة على م�ستوى العامل ت�ؤمن بتميز
العرق الأبي�ض ،و�إنها تعمل على �إزالة
ما تن�رشه هذه املنظمات من حمتوى
على من�صتها من خالل تكنولوجيا الر�صد
الآيل .كما �أ�ضافت �أن �أنظمتها للر�صد الآيل
مل تعمل تلقائي ًا عند ن�رش الفيديو الذي
ي�صور الهجوم على �أحد امل�سجدين يف
نيوزيلندا .وكانت «في�سبوك» قد �أعلنت،
عن تفا�صيل فيديو البث املبا�رش للهجوم
الإرهابي مبدينة «كراي�ست ت�رش�ش» يف
نيوزيلندا� ،أثناء �صالة اجلمعة.
وقالت يف من�شور على مدونتها ،بعد
التعبري ع��ن حزنها وت�ضامنها مع
عائالت �ضحايا االع��ت��داء« :نوا�صل
العمل على مدار ال�ساعة ملنع ظهور هذا
املحتوى على موقعنا ،وذلك با�ستخدام
مزيج من التقنية وامل�ستخدمني».

�أ�صبح �سانتياغو لوبيز البالغ من
العمر  19عام ًا من مدينة بوين�س
�آير�س� ،أول �شخ�ص يك�سب �أكرث من
مليون دوالر من املكاف�آت من «هاكر
ون» �صاحبة �أكرب من�صة «اخرتاق
�أخالقية» يف العامل.
وقال لوبيز�« :أ�شعر بالفخر ب�شكل
ال ي�صدق بر�ؤية عملي املعرتف
بقيمته ،لي�س فقط من �أجل املال
ال��ذي اكت�سبته ،ولكن لأن هذا
الإجن���از ميثل حماية معلومات

عيد األلوان «هولي»

احتفلت الهند �أم�س بعيد الألوان «هويل» الذي يعد �أحد املهرجانات
اال�سا�سية يف البالد.
ويقوم عدد كبري من ال��زوار وال�سائحني الأجانب بزيارة البالد
للم�شاركة يف هذه االحتفالية التي يقوم فيها امل�شاركون بتلوين وجوه
بع�ضهم البع�ض بالألوان اجلافة وب�إلقاء الألوان املائية على املارة يف
ال�شوارع .كما يحتفل بعيد الألوان يف معظم املناطق الهندية ويف
البلدان املجاورة من «نيبال» و«بوتان» و«بنغالدي�ش» �سنويا مع
نهاية ف�صل ال�شتاء عند اكتمال القمر يف ال�شهر الـ 12من كل �سنة
بح�سب التقومي الهندو�سي.

�أوقفت �أرجنتينية يف اخلم�سني من
العمر لال�شتباه مبحاولتها قتل رجل
تزوجته قبل  20يوما فقط ،بح�سب
م��ا ذك��رت��ه و���س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية.
و�أوقف كذلك �صديق الزوجة ال�سابق
وه��و م��واط��ن م��ن ب���اراج���واي مقيم
يف الأرج��ن��ت�ين لال�شتباه ب�ضلوعه
مبحاولة القتل.
وقد �رضب امل�شتبه فيهما الزوج على
الر�أ�س وحاوال �شنقه �سعيا �إلى �إظهار
ما ح�صل على �أنه عملية انتحار� ،إال
�أن الرجل البالغ  44عاما متكن من
النجاة وروى م��ا ح��دث لل�رشطة،
ويعود احلادث �إلى ال�ساد�س من مار�س
لكن املحققني احتاجوا �إلى �أ�سبوعني
لتو�ضيح مالب�ساته .وقالت �شقيقة
ال��زوج �إن املوقوفني كانا ي�سعيان
�إل��ى اال�ستيالء على ممتلكاته �إذ هو
ميلك م�شاغل لبيع �إط��ارات املركبات
و�إ�صالحها.

البدالة
22460500
فاكس
22450700

وعن حماوالته ،بعد �أن بحث عن
�أك�ثر م��ن  1670نقطة �ضعف يف
التعليمات الربجمية يف خدمات
من �رشكات مثل  Verizonوتويرت
ووردبري�س .ت�ضمن الك�شف عيب ًا
مي��كّ ��ن م��ن تنفيذ هجمات «طلب
تزوير جانب اخلادم» ( ،)SSRFما
�أدى �إلى ح�صول لوبيز على �أكرب
مكاف�أة نقدية له  9000دوالر.
وه��و ميار�س ن�شاطه بعد اليوم
الدرا�سي.

القبض على الرئيس
البرازيلي السابق
ميشيل تامر
قال م�صدر ق�ضائي �إن ال�رشطة �ألقت
القب�ض على الرئي�س الربازيلي ال�سابق
مي�شيل تامر يوم �أم�س اخلمي�س �ضمن
حتقيق وا�سع النطاق ملكافحة الف�ساد
يف �إطار الق�ضية املعروفة با�سم «غ�سيل
ال�����س��ي��ارات» .وتولى تامر رئا�سة
الربازيل بني عامي  2016و 2018بعد
عزل ديلما رو�سيف.

صيني عرض طفلته للبيع على اإلنترنت
 ...فسقط في قبضة األمن
�ألقى رج��ال ال�رشطة يف جنوب
غرب ال�صني ،القب�ض على رجل
�أقدم على بيع ابنته ال�صغرية عرب
الإن�ترن��ت ،مقابل  6800جنيه
�إ�سرتليني ،من �أجل �سداد ديون
املقامرة .وتدين الرجل الذي
عرف با�سم غيانغ ،ويعي�ش يف
مقاطعة قويت�شو ،ب�أكرث من 60
�أل��ف ي��وان� ،أي ما يعادل 6796
جنيها �إ�سرتلينيا ب�سبب املقامرة،
الأمر الذي دفعه للتفكري يف بيع
ر�ضيعته البالغة من العمر عاما
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ل����شرك��ات ولأ���ش��خ��ا���ص �أ�صبحوا
�أك�ثر �أم��ان � ًا مم��ا ك��ان��وا عليه يف
املا�ضي».
و�أ�ضاف �أنه «علم نف�سه متام ًا» ومل
يبا�رش العمل ب�شكل جتاري �إال عندما
ان�ضم ل�رشكة «هاكر ون» عام .2015
وك��ان يعمل حتت اال�سم امل�ستعار
« ،»try_to_hackوح�صل على �أول
ربح له وكان  50دوالر ًا مقابل اكت�شاف
خلل يف الربامج قد ي�ؤدي �إلى هجمات
التزوير عرب املواقع (.)CSRF

الهند احتفلت بمهرجان

حاولت قتله
بعد  20يوم زواج
 ...والسبب ممتلكاته

مدير التحرير

قالت ثمانية م�صادر �أمنية �إن ثمانية �أ�شخا�ص على الأقل قُ تلوا و�أ�صيب
خم�سة �آخ��رون �أم�س عندما انفجر خ��زان م��واد كيماوية يف م�صنع
للفو�سفات يف منطقة العني ال�سخنة على البحر الأحمر.
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القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

واحدا .و�أخذ الرجل طفلته و�أخرب
زوجته �أن��ه �سيذهب بها للبقاء
لدى والدته لبع�ض الوقت ،حيث
تعي�ش وال��دت��ه على بعد 140
كيلومرتا من منزله ،الأمر الذي
�أثار خوف زوجته ،خا�صة �أنها مل
ت�سمع �أي �شيء عن ابنتها ملدة 3
�أ�شهر.
كانت الزوجة ت�س�أل زوجها عن
طفلتهما با�ستمرار وع��ن موعد
عودتهما �إلى املنزل ،لكنه كان
يختلق الأعذار يف كل مرة لت�أجيل

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

عودتهما .و�صدقت الزوجة �أعذار
زوجها �إل��ى �أن عرثت يف املنزل
على هاتف زوج��ه��ا ووج���دت به
لقطة �شا�شة حلديثه مع ال�شخ�ص
الذي ا�شرتى ابنتهما ،الأمر الذي
دفعها ملقابلة حماتها ،التي
�أخربتها �أنه �أخذ الطفلة منها منذ
�أ�سابيع� .أبلغت والدة الر�ضيعة
ال�رشطة على الفور ،خا�صة بعدما
تعذر الو�صول �إلى زوجها ،لينجح
رجال ال�رشطة يف العثور عليه،
حيث كان يقيم يف �أحد الفنادق.
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