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زهيريات

العصفورة

«واتساب» لمستخدمي الـ«ويندوز» :وداع ًا

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د
ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د

العين ...الحمراء

عدد من القياديين بدأوا يمارسون

نف�سها بتو�صية م�ستخدمي هواتفها
ك�شفت ال�رشكة امل�شغلة لتطبيق
ويندوز  10با�ستخدام هواتف �أخرى.
الدرد�شة الأ�شهر عاملي ًا «وات�ساب»
وع�بر م��دون��ت��ه��ا ،ك��ان��ت وات�ساب
عن خطوة من �ش�أنها حرمان ماليني
ق��د �أعلنت ع��ن توقفها ع��ن تطوير
امل�ستخدمني التطبيق من خدماته،
التطبيقات اخل��ا���ص��ة بالهواتف
ما قد يدفع البع�ض �إلى التفكري جدية
ذات نظام الت�شغيل ويندوز ،حيث
يف تغيري هواتفهم ،فقد �أعلنت �رشكة
اعتادت على وقف الدعم الفني لأنظمة
وات�ساب �أن دعمها الفني للهواتف ذات
ُ
واملهملة ،مثلما
الت�شغيل القدمية
نظام الت�شغيل ويندوز �سيتوقف يف
حدث من قبل مع هواتف نوكيا وبالك
�آخر يوم من العام احلايل ،ي�أتي ذلك
بريي.
بالتزامن مع قرار �رشكة مايكرو�سوفت
وال تقت�رص ق���رارات وات�ساب على
�إنهاء الدعم الفني لهواتفها ،ويندوز
• أيقونة واتساب
هواتف ويندوز فقط ،حيث �أعلنت
 ،10يف �شهر دي�سمرب املقبل ،بيد
�أن مايكرو�سوفت �أعلنت يف الوقت ذاته �أنها �ست�ستمر يف حتديث وات�ساب عن نيتها �إنهاء الدعم الفني للهواتف العاملة بالن�سخ
�إجراءات حماية الهاتف ونظام الت�شغيل لهواتفها حتى نهاية القدمية من نظامي الت�شغيل �أندرويد و .IOS
 ،2019لكن دون �إ�صدار حتديثات كبرية ،كما نقلت �صحيفة واملق�صود ب�إنهاء الدعم عادة هو توقف ال�رشكة عن تقدمي �أي
«ديلي ميل» الربيطانية.
منتجات �أو حتديثات لإج��راءات الأمن اخلا�صة بتطبيق ر�سائل
ويعد هاتف ويندوز  ،10الذي يحمل ا�سم  1709ومت عر�ضه وات�ساب ،وفق ًا ل�سيا�سة «دورة احلياة» املتبعة يف ال�رشكة.
ُيذكر �أن تطبيق الدرد�شة الأ�شهر عاملي ًا بات ي�ستخدمه قرابة 1.5
بالأ�سواق يف �أكتوبر عام � ،2017آخر �إ�صدار من هذا النوع من
الهواتف املحمولة .والطريف هو قيام �رشكة مايكرو�سوفت مليار �شخ�ص يف خمتلف �أرجاء املعمورة.

جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

بالعربي

عادل السنهوري

مهامهم على أكمل وجه ،بعد موجة

سخط من المراجعين ،وصلت إلى وكيل
الوزارة الذي أحال بعض ًا منهم للتحقيق.

حكايات

هواش!...

اليوم العالمي للصحافة

من املفرت�ض �أن يحتفل العامل ومنظمة اليون�سكو الدولية باليوم
العاملي لل�صحافة وبحريتها وب�ضمان العاملني يف حقل «�صاحبة
اجلاللة» ،لكن على �أر�ض الواقع فاالحتفال خالل ال�سنوات املا�ضية
يتحول الى تابني للحريات ول�شهداء املهنة.
يف الثالث من مايو من كل عام ي�أتي االحتفال باليوم العاملي
لل�صحافة بهدف تقييم حرية ال�صحافة يف �شتى �أنحاء العامل والدفاع
عن ال�صحافة �ضد ما تتعر�ض له من هجمات تهدد ا�ستقاللها والإ�شادة
بال�صحافيني الذين �ضحوا بحياتهم �أثناء ت�أدية واجبهم املهني.
ومت اختيار يوم  3مايو منذ عام  ،1993عم ًال ب�إحدى التو�صيات
املعتمدة يف الدورة ال�ساد�سة والع�رشين للم�ؤمتر العام لليون�سكو
يف  .1991وقد اعتمدت هذه التو�صية �إثر مطالبة بع�ض ال�صحافيني
الأفريقيني الذين و�ضعوا �إعالن ويندهوك التاريخي بناميبيا اخلا�ص
بتعددية و�سائل الإعالم وا�ستقالليتها يف عام .1991
االحتفال الرئي�سي باليوم العاملي حلرية ال�صحافة لهذا العام اقيم
يف �أدي�س �أبابا وناق�ش عدد ًا من الق�ضايا املتعلقة بحرية ال�صحافة
والإجنازات التي �أحرزت يف هذا املجال والتهديدات ال تزال قائمة
فيه.
التقرير الذي �صدر كان مبثابة ال�صدمة لل�صحافيني حول العامل،
فقد قتل � 95صحافيا �أثناء ت�أدية عملهم العام املا�ضي ،وفقا لالحتاد
الدويل لل�صحافيني.
و�شهد هذا العدد ارتفاعا مقارنة ب�أعداد القتلى من ال�صحافيني
امل�سجلة يف  ،2017لكنه ال يزال �أقل من �أعلى امل�ستويات امل�سجلة
يف ال�سنوات ال�سابقة منذ بداية ال�رصاع يف العراق و�سورية.
وكان �أعلى رقم لوفيات العاملني يف قطاع الإعالم �أثناء ت�أدية عملهم
هو � 150شخ�صا لقوا حتفهم يف .2006
ويف م�ؤ�رشها حلرية ال�صحافة العاملية لهذا العام ،ت�صف منظمة
«مرا�سلون بال حدود» الو�ضع يف الواليات املتحدة بـ «الإ�شكايل».
وتقول املنظمة« :مبعدالت غري م�سبوقة ،بات ال�صحافيون يف
الواليات املتحدة يواجهون تهديدات بالقتل� ،أو باتوا يلج�أون
�إلى �رشكات �أمن خا�صة حلمايتهم».
وتراجع ترتيب الواليات املتحدة على م�ؤ�رش «مرا�سلون بالحدود»
حلرية ال�صحافة لهذا العام ،كما تراجع ترتيب الهند والربازيل.
كما تراجعت دول �أخرى ،مثل فنزويال ورو�سيا وال�صني ،على نف�س
امل�ؤ�رش.
وتظل �أفغان�ستان هي املكان الأخطر لل�صحافيني مع و�صول عدد
القتلى من العاملني يف قطاع الإعالم يف هذا البلد �إلى � 16شخ�صا
العام املا�ضي.
ورغم التحديات التى تواجهها �صناعة ال�صحافة اال �أن �أخطارا كثرية
مازالت تهدد حياه العاملني فيها.

تهاوشت «غزالة» مع غزالة ،وردحت
لها ردح��� ًا ،ما ص��ار وال اس��ت��وى ،ولم
يتبق إال أن تكسر رقبتها ،بسبب
خالف على أولوية العبور ،حيث عبرت

عن انزعاجها ،بقولها« :ليش داشة
بالغلط،

ثقيل!

الغزالة الثانية ،طنشت األولى ،ومالها
خلق للقيل والقال ،واكتفت بقولها:

«أن���ا أع���رف ح����دودي ،وم��اب��ي أصير
هيلقية»!

غ���زال م��ن ال��غ��زالن ،أع��ج��ب بموقف

الغزالة الثانية ،وق��ال« :ليت األولى

تتعلم الذوق من الثانية»!
ما راح...تتعلم!

نددت بكني ،ام�س مبنع ال�سلطات الأمريكية �رشكة «ت�شاينا موبايل» ،امل�شغلة
للهواتف النقالة ،من دخول الأ�سواق الأمريكية لأ�سباب قالت وا�شنطن �إنها
متعلقة بالأمن القومي.
وكانت «جلنة االت�صاالت الفيدرالية» ،اجلهة املنظمة لالت�صاالت يف الواليات
املتحدة قد �أعلنت ،اخلمي�س� ،أن ال�سماح لـ«ت�شاينا موبايل يو �إ�س �إيه»،
ال�رشكة التابعة ملجموعة ت�شاينا موبايل احلكومية ال�صينية ،بالعمل يف
ال�سوق الأمريكية «من �ش�أنه �أن ّ
ي�شكل خماطر كبرية وخطرية على الأمن القومي
و�أجهزة تطبيق القانون».

مواقيت الفجر  3.30الشروق  4.59الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.30العشاء 7.56
الصالة

ويف ه��ذا ال�سياق ق��ال الأم�ين العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش �إن برنامج عرقلة �سفر الإرهابيني
الذي مت الإعالن عنه م�ؤخر ًا� ،سي�ساعد الدول يف تبادل
املعلومات من �أج��ل التعامل مع «التهديد العاملي
اخلطري» املتمثل يف عودة املقاتلني �إلى بالدهم يف
�أعقاب هزمية تنظيمهم الإرهابي.

مس ّربة الويكيليكس ...حرة طليقة

تحرير  900طفل
من بوكو حرام

�أخ��ي�ر ًا مت اط�ل�اق ��س�راح املحللة
ال�����س��اب��ق��ة ل���دى اال���س��ت��خ��ب��ارات
الأمريكية ،ت�شيل�سي مانينغ ،رغم
رف�ضها الإجابة عن �أ�سئلة يف التحقيق
بق�ضية ت�رسيب معلومات �رسية
ملوقع ويكيليك�س.
واحتجزت مانينغ ،البالغة من
العمر  31عام ًا ،ملدة  62يوم ًا ب�أمر
من حمكمة فريجينيا ال�شهر املا�ضي،
لكنها �ستم ُثل �أمام املحكمة العليا
مرة �أخرى يف  16من ال�شهر احلايل.
و�أُدينتاملحللةال�سابقةلال�ستخبارات
عام  2013بتهم تت�ضمن التج�س�س
على ملفات ع�سكرية وت�رسيبها �إلى
موقع ويكيليك�س املتخ�ص�ص بن�رش
الت�رسيبات ،لكن مت تخفيف احلكم
بعدها.
ورف�ضت مانينغ الإجابة عن املزيد
من الأ�سئلة التي طرحت عليها حول
ويكيليك�س من قبل املحققني ،معللة
ذلك ب�أنها �سبق وتقدمت ب�شهادتها
�أثناء حماكمة .2013
واعتقلت مانينغ يف ال��ع��راق عام
 2010بتهمة ك�شفها لأكرث من 700

قالت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة «يوني�سف» �إن
ميلي�شيا حملية متحالفة مع
ق��وات احلكومة النيجريية
ح����ررت �أم�����س ن��ح��و 900
طفل ا�ستخدمتهم يف القتال
�ضد مت�شددي جماعة بوكو
حرام.
وقالت يوني�سف يف بيان
�إن هذه اخلطوة ترفع عدد
الأطفال الذين مت حتريرهم
�إل��ى �أك�ثر من  1700طفل،
وذكرت املنظمة �أن جماعات
م�سلحةغريحكوميةانخرطت
يف قتال امتد لع�رشة �أعوام
�ضد بوكو حرام جندت �أكرث
من  3500طفل بني عامي
 2013و 2017يف �شمال �رشق
نيجرييا.
وق����ال حم��م��د ف����ال ممثل
يوني�سف يف نيجرييا يف
ال��ب��ي��ان «�إن��ه��ا خ��ط��وة يف
االجت��اه ال�صحيح حلماية
حقوقالأطفالويتعنيالإقرار
بها وت�شجيعها» يف �إ�شارة
ملا فعلته اجلماعة امل�سلحة
املتعاونة مع اجلي�ش يف قتال
بوكو حرام �أم�س.

• محللة البرامج اآلن ...وعند القبض عليها

�ألف م�ستند دبلوما�سي �رسي يت�ضمن
وث��ائ��ق وف��ي��دي��وه��ات ومرا�سالت
لويكيليك�س.
ويف الوقت الذي قالت فيه مانينغ
�إنها فعلت ذلك بدافع طرح النقا�ش
ح��ول ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ،قال
م�س�ؤولون �أمريكيون �إن الت�رسيب
عر�ض حياة البع�ض للخطر.
ّ

�أطلق الأمريان الربيطانيان وليام
وهاري وزوجتاهما كيت وميغان
خدمة ن�صية جديدة عرب الهاتف
ام�س مل�ساعدة من ميرون ب�أزمات
نف�سية.
وقوبل حديث الأمريين ب�رصاحة

�شيعت �أم�س ،الرجال:
ال��دع��ي��ة ،ح�سينية
الن�ساء:
بوعليان،
العدان ،ق� ،2ش ،85
م  ،80ت55408040 :
.67041559 -

عن معانتهما من م�شاكل ال�صحة
النف�سية يف �أعقاب وفاة والدتهما
الأم�ي�رة ديانا يف ح��ادث �سيارة
عام  1997ب�إ�شادات كثرية وجعل
ال�شقيقان م��ن امل�س�ألة �إح��دى
الق�ضايا الرئي�سية التي يت�صدان

لطيفة علي ابراهيم السيار،

 53عاما ،ت�شيع اليوم
بعد �صالة الرتاويح،
ال�����رج�����ال :م���ب���ارك
الكبري ،ق� ،5ش ،27
م  ،4الن�ساء :ال�سالم،
ق� ،4ش  ،412م ،19
ت- 99071929 :
.99649821

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• األميران وزوجتاهما

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

وحكم عليها يف ذلك الوقت بال�سجن
ملدة  35عام ًا بعد توجيه ع�رشين
تهمة �ضدها لها عالقة بالت�رسيب،
وه��ي �أط��ول عقوبة لهذا النوع من
التهم ،لكن يف العام  ،2017قرر
الرئي�س الأمريكي وقتها باراك �أوباما
تخفيف احلكم عنها العتقاده ب�أن
املدة ال تتنا�سب وحجم التهم.

«اصرخ» ...أحدث خدمة بريطانية للصحة النفسية

م �ن��ى س �ي��د اب��راه �ي��م حسن
القالف ،زوج��ة مفيد خليل
ال � � �ق �ل ��اف 57 ،عاما،

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

• جحا

«الهاتف الصيني»
 ...ممنوع من دخول أميركا

إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

تدعميني،

الماحي» ،ثم رفستها وهات يا كالم

برنامج أممي لتعقب اإلرهابيين عبر الحدود الدولية
�أطلقت الأمم املتحدة برناجم ًا �إلكرتوني ًا ي�ستهدف تعقب
واعتقال املقاتلني الإرهابيني الأجانب �أثناء عبورهم
احلدود الدولية .ووفق ًا للأمم املتحدة ،ف�إن التقديرات
ت�شري �إل��ى �أن � 40أل��ف �شخ�ص من �أك�ثر من  110دول
�سافروا �إلى �سورية والعراق لالن�ضمام �إلى جماعات
�إرهابية هناك.

بغيتي

يمال

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

لها.
وتهدف اخلدمة الن�صية اجلديدة
التي �أطلق عليها ا�سم «�شاوت»� ،أي
«ا�رصخ» �إلى تقدمي الدعم على مدار
ال�ساعة ملن ميرون ب�أزمات نف�سية
كالأفكار االنتحارية واالعتداءات
وامل�شاكل العاطفية والتنمر عن
طريق تو�صيلهم مبتطوعني مدربني
وم�ساعدتهم على �إيجاد دعم على
املدى الطويل.
وقال الأمريان وزوجتاهما يف بيان
«ن�شعر بحما�س هائل لإطالق هذه
اخلدمة لأن ب�إمكانها الو�صول �إلى
�آالف امل�ست�ضعفني يومي ًا».
و�أ�ضاف البيان «ا�ستطعنا جميعا
ر�ؤية اخلدمة وهي تعمل عن كثب
ونحن متحم�سون مل�ستقبلها ،ن�أمل
�أن ين�ضم �إلينا املزيد منكم ليكونوا
جزءا من �شيء مميز للغاية».
وظهر الأمري وليام يف فيديو مبنا�سبة
�إط�ل�اق اخل��دم��ة ودع��ا النا�س �إلى
امل�شاركة فيها ،لأنها ت�سعى للتو�سع
من �ألف �إلى �أربعة �آالف متطوع.

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

