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زهيريات

 2.2مليار حساب وهمي في فيسبوك إلى الحذف

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

ك�شف موقع «بلومربج» �أن «في�سبوك» حذفت  2.2مليار
ح�ساب وهمي ،وهو رقم قيا�سي يو�ضح كيفية حماربة
ال�رشكة ملحاوالت تقوي�ض م�صداقية �أكرب �شبكة اجتماعية
يف العامل.
ويف الربع الأخري من عام  ،2018عطلت في�سبوك �أكرث من
مليار ح�ساب وهمي ،و 583مليون ح�ساب يف الربع الأول من
العام املا�ضي.
وقالت ال�رشكة �إنها حذفت الغالبية العظمى من احل�سابات
يف غ�ضون دقائق من �إن�شائها ،لذا ال حُتت�سب �ضمن مقايي�س
امل�ستخدم الن�شط ،التي تراقبها «في�سبوك» �شهريا ويوميا.
وقال جاي روزن ،نائب رئي�س ال�سالمة واملعايري املقيدة
يف «في�سبوك»« :تقود الكميات الهائلة من احل�سابات املزيفة
مر�سلي الربيد الع�شوائي ،الذين يحاولون با�ستمرار التهرب
من �أنظمتنا» ،ومل ين�سب روزن ح�سابات الربيد الع�شوائي
�إلى �أي جمموعة �أو كيان حمدد.
و�شاركت «في�سبوك» مقيا�سا جديدا يف تقرير يوم اخلمي�س
 23مايو ،حيث حذفت �أكرث من  1.5مليون م�شاركة من فئات

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

مشاجرة دامية بين رواد حسينية

في الصليبية وأحد الجيران
كتب حم�سن الهيلم:

حكايات

ورك��ب الغزال أعلى ما بخيله ،وقال
للغزال« :خل نشوف شراح تسوي ،انت
قررت المواجهة ،وعليك أن تتحمل
اللي يجيك»!
ويقال إن الثور استنفر ،وداس برقبة
الغزال ،وقال له« :أنت تهاوشت مع
القرد ،وكأنك تهاوشت وياي»!
الغزال ابتلش مع الثور!
...يقولون له ثور ،يقول سكتوه!

• جحا

موسوعة «ويكيبيديا» وتركيا إلى القضاء
بد�أت املو�سوعة احلرة على الإنرتنت «ويكيبيديا» ،حماولة جديدة
لرفع احلظر الذي تفر�ضه حكومة الرئي�س رجب طيب �أردوغان عليها
يف تركيا منذ نحو عامني.
وقالت املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة «ويكيميديا» غري الربحية التي
ت�رشف على املو�سوعة احل��رة ،كاثرين ماهر ،يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع م�ؤ�س�س «ويكيبيديا» ،جيمي ويلز� ،إن امل�ؤ�س�سة تعتزم
رفع ق�ضية املو�سوعة �إلى املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان.
و�أ�شارت �إلى �أن امل�ؤ�س�سة خطت هذه اخلطوة ،يف �إط��ار التزامها
امل�ستمر باملعرفة وحرية الر�أي والتعبري ،باعتبارهما حقا �أ�سا�سيا
لكل �إن�سان ،وفق بيان ن�رشته على موقعها الإلكرتوين.
وجل ��أت «ويكيميديا» �إلى هذه اخلطوة بعد ا�ستنفاد كل اخلطوات
داخل تركيا ،مثل الإجراءات القانونية يف املحاكم ،واملحادثات مع
ال�سلطات ،وحمالت رفع الوعي.

مواقيت الفجر  3.19الشروق  4.51الظهر  11.45العصر  3.20المغرب  6.39العشاء 8.08
الصالة

فيلم للمخرج تارانتينو يفوز بجائزة
سعفة الكلب في مهرجان «كان»

مستخدمي أجهزتها  :بديل

لـ«أندرويد» في الخريف

«الغارديان» الربيطانية.
وذكرت ال�سلطات الفرن�سية �أن التحقيقات �أ�شارت �إلى
�أن املر�أة املتهمة بالقتل ت�سكن يف الغرفة املجاورة
لل�ضحية ،وكانت يف حالة هياج �شديدة ،و�أخربت
�أحد �أفراد الطاقم الطبي ب�أنها «قتلت �شخ�صا ما».
وب�سبب حالتها a،مت نقل املر�أة امل�سنة �إلى وحدة
للأمرا�ض النف�سية بعد خ�ضوعها لالختبارات ،ومت
فتح حتقيق يف «القتل الطوعي �ضد �شخ�ص �ضعيف
ب�سبب حالته البدنية».

إنا هلل وإنا إليه راجعون
 ،1ت.99603009 :
• أح �م ��د ع �ل��ي دخ �ي ��ل الفضلي 50 ،ع��ام��ا� ،شيع
�أم�س ،الرجال :مبارك الكبري ،ق� ،6ش ،15
م  ،4الن�ساء :م�رشف ،ق� ،4ش  ،7م  ،15ت:
.97764495 - 55800270
• علي محمد علي الهاشمي 16 ،عاما� ،شيع ،الرجال:
العزاء باملقربة ،الن�ساء :الرقة ،ق� ،1ش ،7
م  ،78ت.99404275 - 50979388 :
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كتب حم�سن الهيلم:

ب��ع��د �أن �أدرج����ت ال��والي��ات
املتحدة ال�رشكة يف القائمة
ال�������س���وداء ،ك�����ش��ف تقرير
ل�رشكة «ه��واوي» ال�صينية،
�أنها قد تطرح نظام الت�شغيل
اخلا�ص بها للهواتف الذكية
و�أجهزة الكمبيوتر املحمول
يف ال�صني ،بحلول اخلريف
املقبل.
وق��ال ريت�شارد ي��و ،رئي�س
�أعمال امل�ستهلكني يف ال�رشكة
ال�صينية� ،إن الن�سخة الدولية
من النظام قد تكون جاهزة يف
الربع الأول �أو الثاين من عام
 ،2020وف ًقا لت�رصيحات �أدلى
بها لقناة  CNBCالأمريكية.
و�أ���ض��اف« :م��ا زلنا ملتزمني
بـ  Microsoft Windowsو
 ..Google Androidلكن
�إذا مل نتمكن من ا�ستخدامهما،
ف�ستعد ه���واوي اخلطة «»B
ال���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام الت�شغيل
اخلا�ص بنا».
وذك����رت �صحيفة «غلوبال
تاميز» ،وهي �صحيفة �صينية
ت��دي��ره��ا ال���دول���ة ،االثنني
املا�ضي� ،أن املن�صة  -امل�سماة
« - »HongMengتخ�ضع
الختبار و�ستحل تدريج ًيا حمل
نظام �أن��دروي��د ،بح�سب ما
نقلته «فران�س بر�س».
يذكر �أن «ه����واوي» ،وقعت
يف ورط��ة ه��ذا الأ���س��ب��وع بعد
ق��رار «غوغل» حرمان �أجهزة
«ه��واوي» من نظام الت�شغيل
 Androidاخلا�ص بها ،عقب
�أمر �أمريكي بحظر بيع �أو نقل
التكنولوجيا الأمريكية �إلى
ال�رشكة ال�صينية.
وك���ان���ت وزارة ال��ت��ج��ارة
الأم�يرك��ي��ة ،ال��ت��ي �أ�ضافت
«ه���واوي»و  68من ال�رشكات
ال�����ص��ي��ن��ي��ة �إل����ى «القائمة
ال�سوداء» الأ�سبوع املا�ضي،
�أعلنت مهلة مدتها  90يوم ًا
قبل تنفيذ ق��رار احلظر ،ما
ي�سمح لـ«هواوي» باال�ستمرار
يف ا�ستخدام بع�ض اخلدمات.

فرنسية عمرها  102عام تقتل
زميلتها في دار الرعاية

ادارة االعالن

مجهول مسلح يسطو على سيارة نقل أموال
ويستولي على  28ألف دينار

«هواوي» تطمئن

• املخرج تارانتينو يتسلم جائزة سعفة الكلب في مهرجان «كان»

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

المقصرين.

اركبه»!

قتل � 17شخ�ص ًا على الأقل� ،إثر حريق اندلع �أم�س ،يف مركز
للت�سوق يف مدينة �سورات ،غرب الهند.
وقال �سودهري جاديف ،م�س�ؤول يف خدمة الإطفاء� ،إن عدد ًا من
الأ�شخا�ص ما زالوا حما�رصين يف املبنى ،فيما ذكرت قنوات
تلفزيونية �أن بع�ضهم قفز من املبنى هرب ًا من النريان.
و�أ�ضاف جاديف لـ«رويرتز» �أن فرق الإطفاء موجودة يف
املوقع وتعمل على �إنقاذ املحا�رصين.
وقال متحدث با�سم ال�رشطة� ،إن غالبية القتلى هم من الطالب
الذين كانوا ينتظرون خارج اجلناح التعليمي املوجود يف
املركز.

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

تقصير ،وتحديد أسماء القياديين

على «ثور» ،وقال له« :أعلى ما بخيلك

مقتل  17شخص ًا في حريق
مركز تسوق بالهند

• ي��وس��ف أح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال� �ط ��راح 78 ،عاما� ،شيع
�أم�س ،الرجال :م�رشف ،ق� ،2ش  ،4م ،34
الن�ساء :قرطبة ،ق� ،4ش  ،5ج ،1م  70مقابل
ثانوية جا�سم اخل���رايف ،ت- 99313753 :
.97887181
• مشعل عبدالله عبدالعزيز املسعد 61 ،عاما� ،شيع
�أم�س ،الرجال :كيفان ،ق� ،7ش  ،70ديوان
امل�سعد ،الن�ساء :الرو�ضة ،ق� ،4ش  ،41م

رفع تقرير سري في حادثة

تشاجر «غ��زال» مع «ق��رد» محسوب

ال��رئ��ا���س��ة امل����صري��ة ب�سام
را�ضي.
و�أك����د امل��ت��ح��دث الرئا�سي
امل����صري ،ب����أن ال�سي�سي
اطلع على املوقف التنفيذي
للم�رشوعاتو�سريالعملفيها،
م�ؤكدا على ��ضرورة مراعاة
االل��ت��زام ب��اجل��دول الزمني
املحدد لإمتام تلك امل�شاريع
وفق �أعلى املوا�صفات و�أحدث
الت�صميمات.

حتقق النيابة الفرن�سية يف ق�ضية مثرية للجدل،
وهي اال�شتباه يف قيام امر�أة « 102عام» بقتل جارتها
« 92عاما» داخ��ل دار لرعاية كبار ال�سن �شمايل
البالد.
وعرث �أحد العاملني يف دار الرعاية على ال�ضحية،
مقتولة يف �رسيرها ،وعلى وجهها �آث��ار كدمات
ح��ادة ،وذل��ك يف بلدة �شيزي �سور م��ارن �شمايل
فرن�سا.ووفق ًا لفحو�ص ت�رشيح اجلثة �أعلن �أن �سبب
الوفاة «خنق و�رضبات يف الر�أ�س» ،ح�سب �صحيفة

وكيل وزارة طلب من مدير مكتبه

محسوب ...على ثور!

السيسي تفقد أكبر دار أوبرا
في الشرق األوسط

بعد  25عام ًا من النجاح الكبري
لفيلمه «بالب فيك�شن» يف مهرجان
ك��ان ،ف��از الفيلم اجلديد للمخرج
الأمريكي كويننت تارانتينو بجائزة
يف املهرجان بف�ضل كلبة ظهرت يف
الفيلم.
وف��از «ب��ران��دي» ال��ذي �أدى ال��دور
فيه يف احلقيقة ثالثة كالب من نوع
بيتبول بجائزة «�سعفة الكلب» يف
امل�سابقة غري الر�سمية للمهرجان
�أم�س.
وقال تارانتينو يف حفل ات�سم باملرح
وهو ي�ستلم اجلائزة «يجب �أن �أقول
�إنه لي�رشفني كثري ًا ح�صويل عليها
«اجلائزة» ،و�أود �أن �أهديها ملمثلتي
الرائعة براندي».

تقرير ...سري

تروج ملبيعات املخدرات �أو الأ�سلحة النارية ،يف الأ�شهر
الثالثة الأول��ى من هذا العام ،وقالت �إنها تود تو�سيع
جمهودها لي�شمل �أنواعا �أخرى من الأن�شطة غري القانونية.
وقال الرئي�س التنفيذي لـ«في�سبوك» ،مارك زوكربريج� ،إن
ال�رشكة زادت �إنفاقها ب�شكل كبري ملراقبة منتجاتها.
وكُ �شفت الإح�صاءات اجلديدة من خالل تقرير �شفافية
املحتوى الثالث ملوقع «في�سبوك» ،وهو عبارة عن وثيقة
ن�صف �سنوية حتدد جهود ال�رشكة يف �إزالة امل�شاركات
واحل�سابات ،التي تنتهك �سيا�ساتها.
وتعمل خوارزميات الذكاء اال�صطناعي يف «في�سبوك»
ب�شكل جيد عند معاجلة بع�ض امل�شكالت ،مثل املحتوى
العنيف.
وتك�شف ال�شبكة االجتماعية زهاء  %99من جميع املن�شورات
العنيفة ،التي حُتذف قبل �أن يبلغ عنها امل�ستخدم ،ولكن
التقنية املطورة بعيدة عن الكمال ،حيث يتعذر على
«في�سبوك» اكت�شاف العنف على الدوام يف مقاطع الفيديو
املبا�رشة.

وقعت م�شاجرة دامية بني رواد �إحدى احل�سينيات الكائنة يف
�أحد املنازل مبنطقة ال�صليبية مع �أحد اجلريان حيث تبادل
الأطراف ال�رضب.
وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بالغ ًا
بالواقعة ،حيث هرعت دوريات الأمن �إلى املوقع ،وا�ستطاع
رجال ال�رشطة ف�ض امل�شاجرة واحالة الأطراف �إلى املخفر
وبالتحقيق تبني �أن امل�شاجرة وقعت ب�سبب ا�ستغالل
املواقف ،حيث اتهم اجلار رواد احل�سينية ب�إغالق الطريق
علي �سيارته.

تفقد الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ،م�شاريع
�إن�شائية كربى يف العا�صمة
الإدارية اجلديدة يف م�رص.
وت��وج��ه الرئي�س امل�رصي
ملتابعة الأعمال يف دار الأوبرا
امل�رصية اجلديدة التي تعد
الأك�بر يف ال�رشق الأو�سط،
وكذلك احلي احلكومي ،ف�ضال
عن القيادة اال�سرتاتيجية،
وفقا ملا قاله املتحدث با�سم

العصفورة

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

متكن �شخ�ص جمهول من ال�سطو على �سيارة لنقل
الأم��وال التابعة لإح��دى �رشكات احلرا�سة وذلك
�أثناء تواجدها يف �أحد املواقع التجارية مبنطقة
جليب ال�شيوخ حيث داهمهم اجلاين وبيده �سالح
ناري و�أجرب ال�سائق ومرافقه على ت�سليمه ح�صيلة
الأم��وال التي كانت يف ال�سيارة وبلغت � 28ألف
دينار والذ بالفرار جري ًا على الأقدام ناحية �ساحة

رجال اإلطفاء سيطروا
على حريق مركبة في الفروانية

• املركبة بعد إخماد احلريق

كتب فا�ضل الف�ضلي:
�سيطر رجال الإطفاء على حريق اندلع يف مركبة
يف الفروانية ومل ت�سجل ا��ضرار مادية من جراء
احلريق.
وكان بالغ قد ورد الى االدارة العامة لالطفاء يفيد

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

ترابية ومن ثم توارى عن الأنظار.
وك��ان ب�لاغ ق��د ورد �إل��ى غرفة عمليات وزارة
الداخلية يفيد بوقوع �سطو م�سلح على �سيارة نقل
�أموال فهرعت الدوريات الأمنية �إلى املوقع وقام
رجال الأمن بتطويقه وعمل نقاط تفتي�ش ولكن مل
يتم العثور على املتهم.
ومت ت�سجيل ق�ضية �أحيلت �إل��ى جهات التحقيق
املخت�صة و��شرع رج��ال املباحث بالتحري عن
الواقعة للتو�صل �إلى اجلاين.
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القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني
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ب��ان��دالع حريق يف مركبة على الطريق مبنطقة
الفروانية وعلى الفور هرع رجال اطفاء الفروانية
ال��ى موقع احلريق وتعاملوا معه ب�رسعة فائقة
وم��ن ثم جنحوا يف ال�سيطرة عليه واخ��م��اده ومت
انت�شال املركبة من على الطريق حتى ال تعرقل �سري
املرور.

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

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

