
الـدعـاية. وقـال مـسـؤولـون اجلـمـعة
ثـل عـن الشـبكـة االجتـماعـية ان 
ســــــــافــــــــروا الـى الهــــــــاي مـن اجل
االنضـمام للـمبـاحثـات اخلميس في

دينة. مقر اليوروبول في ا
وذكــــر الــــيـــوروبــــول في بــــيـــان ان
ـــثـــلـــ عن مــــوقع انـــســـتـــغـــرام
ـبــاحـثـات اضـافـة الى الـتــحـقـوا بـا
مسـؤولـ من الشـرطـة البـريـطانـية
والــفـرنـسـيــة والـبـلــجـيـكــيـة بـهـدف
ــتـطـرف "الــتـعــرف عـلى احملــتـوى ا
االرهابي والعنف الـذي يتم حتميله
وتــأمــ ازالــتـه بــســرعــة" من عــلى

. نصت ا
وقــال فــنــســنت ســيــمــســتـر رئــيس
وحـدة االنـتــرنت في الـيـوروبـول ان
وكـالـة الـشـرطـة األوروبـيـة تـتـعـاون
مع فــيـســبـوك مــنـذ عــامـ من اجل
"احلــد من الـوصــول لـلــدعـايــة عـلى

االنترنت".

{ عليك أعلن حرب لو مره عني أتغيب 
ومجرد بس أشوفك أعلن إسالمي 

وروحي تصير شمعه وسكته بيه أتذوب 
إذا فد يوم اجيت وصرت كدامي 

إلك يحلى الشعر لو بسمك اكتب
بيت 4

{ نــطـق كــلـــبي بـــغـــيـــابك تــدري
شيكول تمنيت االحبهم مايبعدون 
{ تـلــبــســني جــرح وتــكــول مـوديل

اجلرح كلش جبير شلون اخصره 

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK Issue 5937 Tuesday 16/1/2018

W ÒdD²*« W¹UŽb « W× UJ  ÊQAÐ ‰uÐË—u¹  U¦ŠU³  v ≈ rCM¹ „u³ O
تــلــتــزم بـــرابط الــزواج مع شــخص

التقته للتو?
"عنـدما رأيـته لـلمـرة األولى وجدته
جـذابــا ولـكـن مـا لم أكن أعــرفه هـو
مـدى جــديـته في قــصـة الـزواج بي
وبعـد لقـائنـا بعـمه وزوجته أدركت
ـــكن أن يـــحــدث فـــعال أن الـــزواج 

وأردت ذلك".
 w u  —Ëœ

بــــعـــد لـــقـــاء عم أمـــيـــدو جـــاء دور
صــوفـي الــتي ســاورهـــا قــلق حــول
كـيــفــيــة حــصــولــهــا عــلى مــوافــقـة
عائلتها على الزواج من رجل قابلته

للتو عبر فيسبوك.
ولكن الـثنـائي شعـر بدافع كـبير من
احلماس بعد احلصول على موافقة
الـــعم مـــا دفــعــهـــمــا التـــخــاذ قــرار
بــاحلــصــول عــلـى مــوافــقــة عــائــلـة

صوفي في اليوم نفسه.
وبـالفـعل أخـبـرت صوفي والـدتـها
لـــكن األم قـــالت إن الـــقــرار األخـــيــر
ــوافــقـة يــعــود لــشــقـيـق صـوفي بــا

األكبر كون والدها متوفيا.
وقـــد وافق الـــشــقـــيق عـــلى الــزواج

وأقيم حفل الزفاف بعد ستة أيام.
هل تنتظرهما سعادة أبدية?

تزوج أمـيدو بـصوفي في  6ينـاير/
كـانـون الــثـاني في حـفـل أقـيم وفـقـا
لــتــقـالــيــد قــبــيــلــة إيــغــبــو ونــشـر
العـروسـان صـور حفل الـزفـاف على

فيسبوك.
كما كـتب أميـدو تعلـيقـا قال فيه "إن
ما اعتقده الناس مزاحا تب بشكل

قاطع أنه ليس كذلك".
وجـــاءت ردود الــفـــعـل مـــتـــبـــايـــنــة
ـــتـــوقع لـــكن عـــدد الـــداعـــمـــ كـــا

للخطوة كان كبيرا.
الي ذلك شــــارك فــــيــــســــبــــوك هـــذا
االسبـوع في محـادثات رئـيسـية مع
أجــهــزة الــشــرطــة األوروبــيــة حـول
كيـفيـة وقف واستـئصـال منـشورات
رتبطة اجلهادي على االنـترنت وا
بــاالرهـــاب والــعــنـف ذلك في اطــار
تطوير سبل مـواجهة هذا النوع من

»U ð«Ë qzUÝ— ·cŠ WI¹dÞ

5 dD « s

‰
uL

;
« 

r
UŽ

‰«Òu'« qzUÝ—

‚uÞ uÐ« wÝd  –  sDMý«Ë

اتـــهـم أمـــيـــركـي بـــالـــتـــجــــسس عـــلى آالف
Mac األشـــخــاص بــعــد اخـــتــراق أجــهــزة

اخلاصة بهم ألكثر من  15عاما.
وذكر تقرير نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية
أمس أن »وزارة الـعـدل األمــيـركـيــة اتـهـمت
فــيـلــيب دوراشــيـنــسـكي بــتــصـمــيم بـرامح
خــبـيــثــة لـلــتــسـلـل إلى أجـهــزة كــمـبــيــوتـر
الضحايا ?«مشيرا إلى أنه  الـعثور على
بيانات وصور وملفات صوتية مسروقة مع

تهم. ا
وأضــاف أن »دوراشــيـــنــســـكي يــواجه 16

تــهـمـة مــنـهــا االحـتـيــال وسـوء اســتـخـدام
أجهزة الكمبيـوتر وسرقة الهويات إضافة
إلى إنـتـاج مـواد إبـاحيـة لألطـفـال نـظرا ألن

عددا من ضحاياه كانوا من القاصرين�.«
وأوضح التقرير أن »التحـقيقـات أثبتت أن
ــتــهم اخــتـرق أجــهــزة مــدارس وشــركـات ا
وأحــد أقــســام الــشــرطــة وإحــدى شــركـات

وزارة الطاقة األميركية.«
ـتهم والـبرنـامج اخلبـيث الـذي استـخدمه ا
اســــمه »فــــروت فالي «وهــــو قـــــادر عــــلى
اخـتـراق األجـهـزة عـلى رأسـهـا أجـهـزة أبل

كتبية واللوحية. ماك ا

احلـديث بـشـكل مـبـاشـر قـبل عـرض
أميدو.

رجل في مهمة
رسالـة مـباشـرة أرسـلهـا أمـيدو إلى
خـدمــة الـرسـائل اخلــاصـة لـصـوفي
ة عـلى موقـع فيـسـبوك تـلـتـها مـكـا
فـيسـبـوك كـان من شـأنهـا أن تـغـير

مسار حياة صوفي بشكل كامل.
وبـعــد يـومـ من حـديــثـهـمـا األول
سـافـر أميـدو إلى مـديـنـة أبـوجا في
الـــشـــمــال حـــيث تـــعــيـش صــوفي
قـاطعـا مـسـافة تـقـرب من خـمسـمـئة

كيلومترا.
وقـالت صـوفي إنـهـا كـانت تـنـتـظره
خارج متـجر صغـير وكأنـها تعيش
في قـصة خـيالـيـة وقالـت "كان حـبا
من النظـرة األولى إنه أكثـر الرجال
الذين التقـيتهم وسامـة وقد أحببته

على الفور".
بـعـد سـاعــتـ من مـحـادثـة "غـريـبـة
األطوار" طلب منها أن ترافقه للقاء

دينة ذاتها. عمه الذي يقيم في ا
ر في وردا على سـؤالهـا عمـا كان 
ذهنـها في ذلك الوقـت قالت صوفي
إنـهــا أعـتـقـدت أنـهـا مــزحـة لـكـنـهـا
كــانـت مــتـــحـــمـــســة حـــيـــال األمــر
وشعـرت أن أميدو شـخصـية مـثيرة

لالهتمام.
ووصـل الــــثــــنــــائي إلى مــــنــــزل عم
أمــيـدو الــذي يـبــدو كــابن أخـيه ال
يـحب إضـاعـة الـوقت فـمـا كان مـنه

إال أن أعطاهما موافقته.
ويــعــد احلــصـول عــلى دعـم األسـرة
خليار شريك احليـاة جزءا أساسيا
في ثـقـافـة وتـقـالـيـد قـبـائل اإليـغـبـو
التي يـنتمي إلـيهـا الثنـائي. غير أن
ـسـتـقبـل عن طريق اخـتيـار زوجـة ا
إعالن عبـر فيـسـبوك ومن ثم اتـمام
الـزواج في غـضــون سـتـة أيـام أمـر

بعيد تماما عن تلك التقاليد.
ـرحـلة بـعد عالقـة بدأت وفي هذه ا
منـذ يوم واحـد فـقط أدركت صوفي
أن أمـيـدو جـدي تـمـامـا لـكن سـؤاال
بــدأ يــلح عــلى صــوفي وهــو كــيف
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كل من يــســتـخــدم مــوقع الــتـواصل
االجتماعي فيسـبوك يصادف عبره

نشورات الغريبة. بعض ا
سواء عبر طلبات صداقة عشوائية
أو أن تــضــاف إلـى مــجــمــوعــات لم
تطـلب االنضـمام إلـيهـا أو خاصـية
الوسم "tag التي تـسـمح لألصـدقاء
بــــإمــــطــــار صـــفــــحــــتـك اخلــــاصـــة
ـشـاركــات أو الـصـور الـتي قـد ال بـا

شاركتها. ترغب بالضرورة 
ولــكن رجـــال نــيــجــيــريــا فــاق عــبـر
إعـالن نــشـــره مـــســـتــوى الـــغـــرابــة

عهود. ا
ـا امــيـدو في 30 فــقـد نــشـر شــيــد
ــاضي ديــســمــبــر/ كــانــون األول ا
طـلـبـا عـلى صـفـحـته عـبـر فـيـسـبوك
يـســأل فـيه أي امــرأة "مـهـتــمـة" بـأن

تصبح زوجته بالتواصل معه.
كان طـلب أميدو غـير اعـتيـادي. فقد
كـتب: "أنـا في سن الـزواج كـما أني
مسـتعـد تمـاما له وال أنـوي إضاعة
الـوقـت أرسـلن طـلــبـاتــكن. واألكـثـر
أهلية ستتزوج في 6 يناير/ كانون

الثاني 2018. 
آخــر مـوعــد لــتـقــد الـطــلـبــات هـو

منتصف ليل 2017/12/31.
o×K  —uAM

وكتب أميدو بـعدها منشـورا ملحقا
قــال فــيـه: "أنــا جــاد في هــذا األمــر
والـرجـاء ال تــقل أي واحـدة إنـهـا لم
ـــنـــاسب تـــر الـــطـــلـب في الـــوقت ا

أتمنى لكن حظا سعيدا".
وتلـقى أميـدو ردين ولـكن أحدهـما
وصـاحــبـته صـوفي إيــجـيـومـا هـو
الـذي اسـتحـوذ عـلى اهـتـمـامه. فـقد
ردت صوفي قائلة: "أنـا مهتمة فقط
راســلـــنـي عـــبـــر خــدمـــة الـــرســـائل

اخلاصة".
وقــالـت صــوفي إنــهـــا اعــتــقــدت أن
األمر برمته مجرد دعابة وأرادت أن

تشارك بها.
وكـان أمــيـدو وصـوفـي أصـدقـاء في
فـــيــســبــوك لــكن لـم يــســبق لــهــمــا
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غرينتش على قناة
ابو ظبي
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يعد تطبيق واتساب من التطبيقات األكثر استخدامًا في العالم
مع أكثـر من ملـيار مـستـخدم وقـد تطـورالتـطبـيق بشـكل كبـير
منـذ إطالقه حتى اليوم ويحـصل واتساب بشكل مـستمر على
زايا حتديـثات جتلب معـها مزايـا جديدة للـمستخـدم ومن ا
الــتي وصــلت لــلــتــطــبـيـق مـؤخــرًا مــيــزة حــذف الـرســائل من
رسل يزة حذف الرسائل لكل من ا الطرف حيث تتيح هذه ا
ـتلـقي بشـرط عـدم مرور أكـثر من 7 دقـائق عـلى إرسالـها وا

. لكن هذا الشرط سبب الكثير من اإلزعاج للمستخدم
إليكم كيفية حذف رسائل واتساب من الطرف بعد مرور أكثر

من 7 دقائق
أوال: قم بـتـعـطـيل االتـصـال بـاإلنـتـرنت سـواء كـنـت تـسـتـخدم

شبكة واي فاي أو البيانات.
ثانيًا: توجه إلى اإلعدادات في هاتفك الذكي.

ثـالـثًـا: اخـتر الـتـطـبـيـقـات ثم قم بـالـنـقـر عـلى تـطـبـيق واتـساب
بعدها قم باختيار إيقاف إجباري.

رابعًا: اذهب إلى اإلعدادات مرة أخرى وقم بإيقاف التحديث
التلقائي للتاريخ والوقت.

خـامسًـا: قم بإرجـاع تاريخ ووقت الـهـاتف الذكي إلى الـتاريخ
عـرفة تاريخ ووقت والوقت الـذي قمت بـإرسال الـرسالة فـيه و
ـكـنـك حتـديـد الـرسـالـة ضـمن الـرسـالـة الـتـي تـريـد حـذفـهـا 
ـوجودة في تطـبيـق واتسـاب ثم الـقيـام بـالنـقر عـلى األيـقونـة ا
أعـلى احملادثـة والـتي حتمل شـكل عالمـة تعـجب ضـمن دائرة

وحتمل اسم تفاصيل الرسالة.
سـادسًـا: بــعـد إتـمــام اخلـطــوات الـسـابــقـة قم بــفـتح تــطـبـيق
واتسـاب علـى احملادثـة التي تـريد حـذف الـرسالـة منـها ثم قم
بتـحديد الرسالة وانـقر على حذف الرسالـة سيظهر لك خيار

احلذف لدى اجلميع قم باختياره.
سابعًا: قم بإعادة تعي التاريخ والوقت إلى الوضع التلقائي.

ثامنًا: قم بتفعيل االتصال باإلنترنت.
تاسـعًا: ارجـع إلى احملادثـة التي قـمت بحـذف احملادثـة منـها
ستـرى بجانب جملة  أنت حذفت هـذه الرسالة إشارة تعجب
بـالـلـون األحـمـر قم بـالـنـقـر عـلـيـهـا سـيـظـهـر لك خـيـار إعـادة
إرسـال الـرسـالـة قم بــالـنـقـر عـلـيه كي يـقـوم واتـسـاب بـحـذف

الرسالة من الطرف اآلخر.
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ســاعـدت بــيــانــات تــطــبــيق الــصــحـة عــلى
هـــواتف آبل عـــلى تــقـــد أدلــة دامـــغــة في
ـــانـــيـــا بـــتــهـــمـــتي مـــحـــاكــمـــة الجـئ في أ

االغتصاب والقتل.
ويـسجل تـطـبيق الـصحـة لـشركـة أبل الذي
يــعــمل عــلـى أجــهـزة آيــفــون اس والــنــسخ

األحــدث بـدقــة مـتـنــاهـيــة اخلـطــوات الـتي
ستخدم. يخطوها ا

وقالت الشـرطة إن بيـانات التـطبيق رصدت
نــشـاطـا لــلـمــشـتـبه بـه يـشـيــر إلى صـعـوده
ـا قد يـفـسـر الروايـة بـأنه سحب الـساللم 
ضـحيـته ونـزل بهـا إلى ضفـة الـنهـر ثم عاد

أدراجه من حيث أتى.

ـتهم واسـمه حـسـ . ك بـذنبه واعـتـرف ا
لكنه طعن في بعض التفاصيل.

وقـتـلـت طـالـبـة الــطب الـتي كــانت تـبـلغ من
الـعـمر  19عـامـا وتـسمى مـاريـا الدنـبـورغر
في أكــتــوبـــر/تــشــرين األول 2016 وبــدأت
ـاضي في محـاكـمـته في سـبـتـمـبـر/أيـلول ا

انيا. مقاطعة محكمة فريبورغ بأ
وتــــــــعـــــــــرضت
الدنــــــبــــــورغـــــر
لالغـــــتـــــصــــاب
واإلغـــــــــراق في

نهر دريسيام.
و الـــتــــعـــرف
ـشتبه به على ا
من خالل شعره
الـذي عثـر عـليه
فـي مــــــــــكـــــــــان

ة. اجلر
لـــــــكـــــــنـه رفض
تـزويد الـشـرطة
بـالــرقم الـسـري
لــفــتـح جــهـازه
ولـــهــــذا جلـــأت
إلـى شــــــــركــــــــة
مـــــخــــــتـــــصـــــة
دينة ميونيخ
حـــيث فــــتـــحت

اجلهاز.
ويسجل تطبيق
الـــــبـــــيـــــانـــــات
الصـحيـة أليفون
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الثالثاء الساعة
16:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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الثالثاء الساعة
00: 17 بتوقيت

غرينتش على
قناة  دبي
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30: 09  مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

10: 12 صباح الشرقية

دينة 00: 19 اهل ا

00: 21 ظهيرة اجلمعة

00: 22 احلصاد

23:30 زرق ورق
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 مشاهير

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

ا في ذلك عدد اخلطوات ستـخدم  نشاط ا
ــاط الـتـغــذيـة والـنـوم  الـتي خــطـاهـا وأ
إضافة إلى وسائل قياس حركة اجلسم مثل

نبضات القلب.
وإضــافــة إلى حتــديــد حــركــة حــســ زود
ا في ـهمات أشق  جهاز أيـفون الشرطة 
ذلك فتـرتا الـذروة إذ أشار الـتطـبيق إلى أن

صاحب اجلهاز "يتسلق الساللم".
وزار محـقق يتمـتع بالـبنيـان اجلسمي ذاته
نطـقة التي ألقيت فيها اجلثة للمشتبه به ا
وأعـاد تـمـثـيل كـيف أن الـشـرطـة تـعـتـقـد أن

تهم تخلص من ضحيته. ا
وأظهرت الـبيانـات التي استخـدمها احملقق
ـشـتبه به وهـو "يـتـسلق بـفـضل الـتـطبـيق ا

الساللم".
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انية دي فيلت نقال عن وقالت الصحيفة األ
رئيس الشرطة بيتر إيـجيتماير في احملكمة
"ألول مرة ربـطـنـا بـ الـصـحـة والـبـيـانات

اجلغرافية".
شتـبه به إخفاء وعَقَّـد احملاكمـة محـاوالت ا

عمره احلقيقي.
وقــال في الــبــدايــة إن عـمــره عــنــد ارتــكـاب
وجود في ة كان  17عاما لكن أباه ا اجلر

إيران طعن في هذه الرواية.
وسيـنـهض الـعـمـر احلقـيـقي لـلـجـاني بدور
فـي إصـدار احلـكم عــلـيه إذ إن أقــصى حـكم
لـلـجـاني الـذي يـقل عـمـره عن  18عـامـا هو
 10سـنــوات أمـا احلــكم الــذي يـصــدر عـلى
ـة ذاتـهـا فـيـمـكن أن الـبـالغ الرتـكـاب اجلـر

يصل إلى 30 عاما.

وجزء مـن االهداف هـو ايـجـاد طرق
لــلـــتــعــامل مع الــنــزعــات اجلــديــدة
بــاالضـافـة الـى "كـيــفـيـة الــدفـاع عن
الـــــنــــــفس ازاء هــــــذه الـــــنــــــوع من

االساءات".
وقــال فــيــسـبــوك انه مــلــتــزم "ازالـة
ـنشـورات الـتي تدعم االرهابـيـ وا
ـوقع عـنـدمـا يـصـبح االرهـاب" عن ا
عــلى بـيـنــة مـنـهـم وجـعل الـشــبـكـة
االجـــتـــمـــاعـــيــــة "امـــاكن مـــعـــاديـــة

." لالرهابي
واشـار ســيـمـســتـر الى انه في وقت
ـئة من هذه يتم التـعرف على 99 با
ـنـشـورات وازالـتـهـا "نـحن ايـضـا ا
نـنـظـر في كـيـفـيـة الـتـفـاف اصـحاب
الـــدعــــايــــة عــــلـى هــــذه االجـــراءات

ضادة التي يضعها فيسبوك". ا
ومع تقهقر تنـظيم الدولة االسالمية
في الـعراق وسـوريـا لـوحظ تراجع
نشاطه ايضا على شبكة االنترنت.

لـكن سـيـمـسـتـر حـذر من انه بـيـنـمـا
تتالشى "القدرة االنتاجية" للخالفة
فــإن "انـصــارهـا يــتـولــون جـزءا من

مسؤولية صناعة احملتوى".
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وهــــــــذا احملــــــــتــــــــوى عــــــــلـى وجه
اخلـصــوص من الـصــعب اكـتــشـافه

بواسطة البرامج االلكترونية.
وقـال "انــهـا حـقـا مـعــركـة ال تـنـتـهي
ومـسـتـمـرة بـالـتـطـور" تـتـحـرك عـبـر

نصات الرقمية. ا
وهـــــدفت احملــــادثـــــات ايــــضــــا الى
مــسـاعــدة الـيــوروبــول عـلى ايــجـاد

دالئل محتملة "لفتح حتقيقات".
ويـــأتـي هـــذا االجـــتـــمـــاع مع اعالن
فيسـبوك تغيـيرات في كيـفية عرض
ـستـخدم االخبـار على صفـحات ا
بــحـيـث تـكــون االولـويــة لالصــدقـاء
والــعـائــلــة عـلى حــســاب االعالنـات

ومنشورات وسائل االعالم.

تطبيق ابل للصحة يساعد في كشف اجلرائم


