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{ نـــيــودلـــهي-(أ ف ب) - واجه
أحــد وزراء حـــكــومــة نــاريــنــدرا
مــــودي في الــــهـــــنــــد الــــثالثــــاء
اتــهـامــات بـالـتــحـرش اجلــنـسي
وجهـتهـا صحـافيات عـلى مواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي. وكــتـبت
صـحـافـيـات عـلى تـويـتـر تـتهـمن
إم.جي أكـبر وهـو رئـيس حتـرير
سابق مـعروف عـ نائـبا لـوزير
اخلـــارجــيـــة بـــإجــراء مـــقــابالت
توظـيف في غـرف في فنـدق فخم
وارتـــكــابه جتـــاوزات جــنـــســيــة
عــنـدمــا كن في بــدايـة مــهـنــتـهن
اإلعالمـيـة. وقـالت بـريـا رامـاني
أولى تـلك الـصحـافـيـات الـلواتي
اتهمت الـوزير علنـا إن أكبر هو
رئيـس التـحـرير الـذي لم تـكشف
هويـته عـندمـا كتـبت عن تـصرفه
غـــيــر الـالئق في مـــقــالـــة الــعــام

ـــاضي. وقـــالت رامـــاني إنـــهــا ا
كـانت في  23من الـعــمـر عــنـدمـا
اتـصل بـهـا أكـبـر إلجـراء مـقـابـلة
عـمل في فـنـدق في بـومـبـاي قبل
نحو  20عاما. وكـتبت في مـقالة
أعـــادت نـــشـــرهــا عـــلى تـــويـــتــر
اإلثن إن أكبر �خبير في إجراء
ـشــيـنـة االتــصـاالت الـهــاتـفــيـة ا
والــنـــصــوص واإلطــراءات غــيــر
الالئـــقـــة وعــدم قـــبـــول اجلــواب
بالرفض .�وأضافت �أنت تعرف
كيف تقوم بهجـمات. كشفك علنا
ال يـزال ثـمنه بـاهـظـا وكـثـير من
الـــشـــابـــات غـــيـــر قـــادرات عـــلى
حتــمـــله .�ولم تـــرد بـــعــد وزارة
اخلارجية عـلى اتصال من وكالة
فرانس برس وجتاهلت الوزيرة
سـوشـمـا ســواراج الـصـحـافـيـ
عــنــدمـــا ســئــلت عــمــا إذا كــانت
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بــهــا بــعـدمــا عــرف أنــهــا كـانت
ـــراســـلـــة أفـــراد مـــنـــشـــغــــلـــة 
عائلته.لكن العروس تنفي صحة

زاعم. هذه ا
وتــقــول عــائــلـتــهــا (إنــهــا كـانت
مــســتــعـــدة الســتــقــبـــال عــائــلــة
الـعــريس وإقـامــة حـفـل الـزفـاف
ـتـفق عـليـه ولكـنـها ـوعد ا في ا

 ÊU e « ≠ ÊbM

ـنـظـمة قـالت مـؤسـسـة (رن فور ويـلـز) ا
لــســبــاق نـصـف مـاراثــون كــارديف في
بـريـطـانـيا إن اثـنـ من الـعـداءين تـوفـيا

بعد إصابتهما بأزمة قلبية.
وأضافت أن فريقا طبيا قام بفحص كل
ـتـسـابقـ عـنـد خط النـهـايـة ونقال من ا
إلى مـــســتـــشــفـى ويــلـــز اجلــامـــعي في
كـارديف حيث لـفظـا أنفاسـهمـا األخيرة

فيما بعد.
وهــذه أول حـالــتي وفـاة في تــاريخ هـذا
الـسباق الذي بدأ قبل  15عـاما والذي
أصبح ثاني أكبر سباق نصف ماراثون
فـي بـــريـــطــــانـــيـــا. ولـم تُـــعـــلـن هـــويـــتـــا
الـشــخـصـ بـعــد الـسـبــاق الـذي امـتـد
ـــســافــة  21كــيـــلــومــتـــرا يــوم األحــد.
وذكـرت تــقـاريــر إخـبـاريــة أن نـحـو 25
ألف شـخص شـاركـوا في الـسـباق وأن

توفي  25عاما و 32عاما. عمري ا

UO uð ULNMJ  W¹UNM « jš ö Ë ∫ÊuŁ«—U

عـلـمت بـحـدوث مـشـكـلة فـي آخر
حلــظــة وبـعــدم حــضـور عــائــلـة
الــــــعــــــريـس). قــــــد ســــــجـل أهل
الــعــروس بالغــا عــنــد الــشــرطـة
يـــتـــهـــمـــون فـــيه أهل الـــعـــريس
ـهر ـحـاولـة االسـتـيالء عـلى ا
الذي تـدفـعه الـعروس لـعـريسـها
وفق العادات والتقاليد الهندية.
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تـــــعـــــتـــــزم فـــــتح حتـــــقـــــيـق في
االتـــهــامـــات. وأكــبـــر الــذي كــان
رئــيس حتــريــر صــحـف هــنــديـة
بارزة مـثل ذا تـلـغراف وإيـجـيان
إيـج وصـــنـــداي غــــارديـــان هـــو
ـان أيــضـا. ولم عــضـو في الــبــر

يرد بعد على االتهامات.
وقـالـت صـحـافــيـة أخــرى طـلـبت
عــدم الــكـشـف عن اسـمــهــا إنــهـا
رفضت عرض عـمل بعد �مقـابلة
أجـريت جـلــوسـا عـلى سـريـر في
غــرفـة في فــنــدق أعـقــبـهــا دعـوة

لشرب كأس.�
وقـالت صـحافـيـة أخـرى إن أكـبر
حـــــول احلـــــيـــــاة في الـــــعـــــمل�
جحـيما �عندمـا رفضت عروضه
اجلــنـســيـة. وجلــأت الـعــديـد من
الـــنــســـاء في الـــهــنـــد في األيــام
ــاضــيـة إلـى مـواقـع الـتــواصل ا
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بـادرة مفادها : عنى االيـجابي الظـاهر  بغض النظـر عن ا
تعال واصبح وزيراً بكفاءتك عـبر ترشيح نفسك  فإنّ هذا
فيما لو كان جاداً ومعززاً بضمانات  التعاطي السياسي 
سينـسف أول حجارة تقـوم عليـها العـمليـة السيـاسية التي
تدير شؤون الـعراق  وهذا أمر لـم يحن موعده بـعد ولعله

يأتي بغتةً ومن حيث ال تشعرون.
ـلـيـشـيـات التـي خاضت أمّا اآلن فـإنّ االحـزاب والـقـوى وا
االنتخابـات تسعى الى قطف الـنتائج عبـر حقائب وزارية 
ـنــاصب الـســيـاديــة الـتي بــاتت فـيــهـا الــسـيـادة السـيــمـا ا
إلقـطــاعــيـات احلــصص احلــزبــيـة حتت ســتــار الـشــرعــيـة
ـتــمـثـلـة ـقــراطـيـة . ال تــعـالج أزمـة الــعـراق الـكــبـرى ا الـد
بضعف هيبة القانـون والدولة وعدم القناعـة عملياً في غلبة
الــوطــني عـــلى الــطــائـــفي  من خالل فـــعــالــيــات ذات أثــر
اعالمي ودعائي تتـمثل في فتح أبـواب االنترنت السـتقبال

طلبات االفراد للترشيح للمناصب الوزارية .
ــبـادرات الحتـظـى بـقــنـاعـات ـرّة  الـقــفـز فــوق احلـقـائـق ا
ـشـهـد الـسـيـاسي واألمـني ورضـاهم رمـيـة في صـانـعي ا
الـظالم  لـيس كونـهـا التـصـيب هـدفـاً فـحـسب  بل لـعـلـها
ـا يـنــعـكـس سـلـبــاً عـلى األداء تـصــيب الـهــدف اخلـطــأ  
.يـحــتــاج الـبــلـد الـى أن تـصل االحــزاب ذاتــهـا الى تــقـد
ا ترشيـحات خارج دوائـر انتـماءاتهـا الفئـوية والـطائفـية 
هـد لـتـعـاط جديـد في الـعـملـيـة الـسـياسـيـة لـتنـفـتح نـافذة
األمل  لـكن لـيـس من خالل االتـيـان بــوزيـر مـســتـقل فـعالً
ووضع مــســدس االرشــادات والــتــقــيــيــدات والــوالءات في

رأسه .
ـطـلوب مـنـصب الـوزيـر ليـس هـو أعلـى سـقف في اآلمـال ا
حتقيـقهـا الستـقامـة أوضاع الـبالد التي حتـتاج الى اعادة
تـرســيم حـدود بــنـاء الـعـالقـات الـداخــلـيــة من االسـفل الى

األعلى وليس العكس  وهذا ال يتوافر اآلن .
كل شيء سـيــكـون جتــريـبــيـاً مــادام الـدســتـور لم يــخـضع
لـتــعــديالت مــفـصــلـيــة ذات طــبـيــعــة حـدّيــة ال مــطـاطــيـة أو
اجتـهاديـة . ومن ثم ضـبط ايـقاع حـركة اجملـتـمع على وفق
ثوابت تؤكد مدنية الدولة ال ديـنيتها و جتريد كل مَن يحمل
صفة العراقي من ألقابه ومناصبه أمام الدستور والقوان
ـنـبـثـقـة عن روحه . مـهـمـا كـان الـرامي مـحـتـرفـاً فـإنه في ا

الظالم سيخطيء التصويب.

ÊUDK « `³B¹ U bMŽ

ø ÎU uKF

»«ÒuM « s Š

hassanalnawwab@yahoo.com

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كالم صريح

ــة لـرحــيل الــشـاعــر حـسـ ـؤ قـبل أســابـيع مــرَّتْ الـذكــرى ا
الـسلـطاني; ومـوت صعـلوك يـعني فـقدان نـبلـةٍ من كنـانةِ قوس
الـتـمـرّد ومـوت صـعـلـوك يــعـني احـتالل مـكـانه من قـبل زائف
وغـشـاش ومـوت صـعـلــوك يـعـني أن الـظـلم مـازال يـسـود في
وطـنه وموت صـعلـوك يـعني انـطفـاء ضوء كـان يقـاوم الظالم
ديـنة وموت ومـوت صعـلوك يعـني ضيـاع بوصـلة في زحـام ا
صـعلـوك يعـني وحشـة في حـانة مـنسـية وحـديـقة مـهمـلة وقـبو
رطب وفـنــدق رخـيص ومــوت صـعـلــوك يـعـنـي ذلك الـرصـيف
أمـسى بال حارس وموت صعلوك يعني ظهور شرخ في مرآة
احلـيـاة.. هكـذا خـطـرت األفكـار بـرأسي هـذا الـصبـاح عـنـدما
تـذكرت صـديـقـنـا الصـعـلـوك حسـ الـسـلطـاني الـذي أطـبقت
ـوت عـلى خنـاقه قـبل عام الـسلـطـاني كان من اكـثر مـخالب ا
الـشـعـراء أنــاقـة في سـنـوات الــثـمـانـيــنـيـات حـتى مــجـمـوعـته
الـشـعـريـة األولى الــتي أصـدرهـا عـلى حـسـابه اخلـاص بـرغم
احلـصـار اخلـانق كـانت جذابـة وإزدان غالفـهـا بـصـورته وهو
يــتأمل أفقاً بعيـداً وكان عنوانهـا "مثل مهر أو أيل نافر" أن لم
ـشرّدة عـندمـا جلس إلى تـخذلـني الـذاكرة لم اصـدق هيـأته ا
جـواري في نــادي األدبـاء عـنــد زيـارتي األخـيــرة لـلـبالد كـان
ـا من وجعٍ عـظيم يـلوب في ثـمالً لـيس من اخلمـرة فحـسب إ
دمـر خـلتُ للـوهـلة األولى أن الـسـلـطاني يـفـتعل األلم كـيانـه ا
والـتشرد والهـذيان ولكن مع مرور الـوقت على جلسـتنا بدأت
تـتكـشف رويدا رويـدا أوجاعه الـصادقة الـتي كانت تـسيل مع
ـنـكـسـر عـلى قـمـيصـي األسود لـم أشأ أن أسـأله عن دمـعه ا
سـر هـذا الـتـحــول الـدرامـاتـيـكي في حـيــاته فـلـقـد خـمّـنتُ أنَّ
عـارضـاً إنـسـانيـاً ال يـرحم اخـتـرق حـيـاته الـسـلـطـانـيـة وأحال
رونـقـهــا الـذي عـهـدته إلى هــشـيم مـهـ فـي ذلك الـلـقـاء كـان
يـشرب خـمرته احلـادة حتت وطأة فوبـيا لـعيـنة حتـاصره كان
يشكو من قسوة إدارة نادي االحتاد ومنعه من شرب الكحول
ـشـاكل الـعويـصـة التي يـخـلفـهـا في كل جلـسـة مثل بـسبب ا
ا يناً ويساراً و مـفزوع يدلق الكأس إلى جوفه متلفـتاً بهلع 
ـبـرر الذ بـصـمت مـريب ـبـالـغـة في خـوفه غـيـر ا حـذرته من ا
بـيـنمـا سـال الـدمع علـى وجهه ثـقـيالً مـثل خـمرة مـعـتـقة وفي
حلـظة طلب أن يكون هو احملاور بلقاء معي مزمع تصويره في
قـناة احلـريـة لبـرنـامج " مبـدعـون " رحَّبتُ بـالـفكـرة واقـترحت
عـلــيه شـراء مـالبس جـديــدة أتـكــفل بـدفع ثــمـنــهـا رفع رأسه
وتـأملـني بعيـن مـهزومـت وهـمس بلـوعة : طـيبـتك تربـكني يا
نـوّاب.. وبـكفٍّ مـرجتـفــة وضع كـأسه أمـامي حـتى أدلق فـيـهـا
الـشراب عندما ذهبت إلى قناة احلرية لم أجد السلطاني ولم
يـكن له أي أثر حـينهـا أدركت أن الصـعلكـة قد نـالت من بهاء
ـفـجع طلب الـسلـطـاني بـقسـوة وقـبل تـسعـة أيـام من رحيـله ا
صــداقــتي عــلى فــيس بــوك وافــقت فــورا وأرسل لـي رســالـة

قصيرة على بريدي كتب فيها:
- نوابنا اجلميل.. كم أنا مشتاق لك أيها العزيز 

: أجبتهُ
.. أما زلت مدمناً على األلم? - حبيبي حس

- حـبـيـبي حـسن.. نعـم األلم واخلسـارات والـشـعـور الـشاهق
رارة. با

وهـا أنت أيهـا الـسلـطـاني بعـد أن يـئست من شـعـرك تشـبثت
بـصعلكة كانت غـريبة عنك حتى أغوتك وأصـبحت جزءا منها
خـذلك الشعـر وخذلـتك الصـعلكـة وكلـماتك التي تـركتـها على
األرض لم يـبق مــنـهـا ســوى مـشـهــد فـجـيــعـة أخـيــر جلـسـدك
ـسـحوق وهـو يـخـطـو متـعـثـرا إلى الـتراب.. ال تـرتـبك فـهـناك ا
كـزار وجـان وعــقـيل وعــبـد الـلــطـيف الــراشـد وهـادي الــسـيـد
وعـدنان العـيسى وصباح الـعزاوي وحامد
ــوســـوي وســـواهم من الـــصـــعـــالــيك ا
بـانتظارك عند باب اجلنة.. خفّ خطاك
نـحـوهم أيــهـا الـصـعـلـوك قـبل أن يـحلّ

الظالم.
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تــــــأثـــــر (غـــــوغل بـالس) مـــــوقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي الــتــابع
لـــــشــــركـــــة (غـــــوغل) بـــــثـــــغــــرة
مــعــلــومــاتــيــة كــشــفـت بــيــانـات
شخصـية خاصـة بنصف مـليون
حـسـاب حـسب مـا أعـلن عـمالق
االنـتـرنت الـذي طـالـته اجلـداالت
ـتـعـلـقة بـاسـتـعـمـال مـعـلـومات ا
. وفـي آذار/مارس ـسـتـخـدم ا
خـالل تـــــدقـــــيق أمـــــنـي داخـــــلي
لــغــوغل بالس أدرِج فــيه بــشــكل
تـــلــقـــائي األشــــــــخـــاص الــذين
لــــديــــهـم حــــســـــــــــــــاب بــــريــــد
اكـتـشـفت إلـكـتــروني (جـيـمـايل) 
مــــجـــمــــوعــــة (مـــاونــــ فــــيـــو)
كاليفورنيا) ثغرة أغلقتها (على)

الفور.
وتــمــكــنت أطــراف خــارجـيــة من
الـوصـول إلى مـعـلـومـات مـالـكي
ألف حساب متعلقة باالسم 500
ــهــنـة والــبــريــد اإللـكــتــروني وا
واجلـــنس والـــعــمـــر حـــسب مــا
أكـــدت مـــجـــمــوعـــة (غـــوغل) في
مـنــشـور عــلى مـدونــة. وأضـافت
أنه لم يتمّ الـوصـول إلى بيـانات
ستخدمون مثل رسائل نشرها ا
أو مـــعـــلـــومـــات عــــلى حـــســـاب

˙ ¨غــــــوغل أو أرقــــــام هـــــــواتف 
مــشـــيــراً إلى أنه لم يـــتــمــكن من
ــســـتــخـــدمـــ الــذين حتـــديـــد ا
تــــأثــــروا بــــهــــذه الــــثــــغــــرة وال
مـــواقــعــهـم. فــيــمـــا قــال خــبــراء
قـــانـــونـــيـــون إن األضــرار الـــتي
حلــقت بــأي شــخص تــضــرر من
التـسـريب وسرقـة الـبيـانات في
ـكـنه حـال  إثـبـات ذلك فـإنه 
أن يـحـصل علـى مبـلغ يـصل إلى
7800جـنـيه إسـتـرليـني ( 6000
دوالر) كـــتــــعـــويـــضـــات. وقـــالت
¨ ˙اليـــــتـــــر وغــــوردون شـــــركــــة 
اإلجنـــلــــيــــزيـــة لـالســـتــــشـــارات
القانونـية ردا على اسـتفسارات
من صحـيفـة الصن الـبريـطانـية
إنه يـحق رفع دعوى مـدنـيـة ضد
ــوجب تــشــريــعـات فــيــســبـوك 
وقــوانـ حــمـايـة الــبـيــانـات في
االحتــاد األوروبي وهــو قــانـون
بــدء بـــتـــطـــبـــيـــقه أوائـل الـــعــام

اجلاري.
وهناك بـضعة قـواعد محددة في
تعلق القانون من بينهـا البند ا
ـبدأ الـسالمـة ويـعـني أن على
فـــيــــســـبـــوك تــــأمـــ بــــيـــانـــات
ــــســـــتـــــخـــــدم وفـق إجــــراءات ا
ومعـايير تـقنـية وتـنظيـميـة كما
ـسـؤول في أشـار غـاريـث بـوب ا

الشركة القانونية اإلجنليزية.
وقـــال إن هــذه الـــقــاعـــدة جــيــدة
وواســـعـــة وعـــريـــضــــة تـــعـــطي
مــســتــخــدمي فــيــســبـوك أفــضل
ـال من فـرصـة لـلــحـصـول عـلى ا
(الشـبـكة االجـتمـاعـية اخملـادعة)

ا نقلته الصحيفة. وفقا 
وأوضـح غـــــاريث أن نـــــســـــيــــان
موبايل أو كـمبـيوتر مـحمول في
قـطـار أو حـافـلـة من دون حـمـاية
أو كـلــمـة مــرور فـهــذا يـعـني أن
البيانـات ليست محـمية لكن إذا
فـــتــــحت أبــــوابك لــــلـــهــــاكـــر أو
اخملــتـــرقـــ لـــنـــظـــامك بـــحـــيث
ـكـنهـم أن يسـرقـوا ويـخـتـرقوا
البيـانات فـهذا يعـني أنه ليست

لديك بيانات محمية.
ـــادة  82من وقــــال غـــاريـث إن ا
الــــنــــظــــام األوروبي حلــــمــــايــــة
الــبــيــانـات الــعــامــة يــسـمح ألي
شــخص بـــرفع دعــوى تــعــويض
ضــد فــيــســبــوك إذا مــا تــعـرض

ألضرار مادية أو غيرها.
وأشــــار غـــاريـث إلى أن مــــقـــدار
التـعـويضـات بـناء عـلى الـدعوى
دنـيـة غيـر مـحدود لـكن هذا ال ا
ـــكـــنه يــــعـــني أن أي شـــخـص 
اليـ من وراء احلـصـول عـلى ا
هــذه الـدعــوى الـقــضــائـيــة لـكن

بــــــهم مـن أجل الــــــوصـــــول إلى
حساباتهم في (فيسبوك).

ـــكن أن يـــســـتـــغلّ 438 وكـــان 
علـوماتية تطبـيقاً هـذه الثغـرة ا
الــتي وجــدت مــنــذ  2015حــتى

بداية آذار/مارس .2018
وتـــؤكـــد الـــشـــركـــة أن مـــطــوري

عــــرض حـــــوالي 50 مـــــلـــــيــــون
مستخدم خلطر القرصة بحسب

ما أعلنت الشركة.
اليــ من مــســتــخــدمي وكــان ا
فــيـــســبــوك فــوجــئــوا األســبــوع
ـــطــالــبـــتــهـم مــجــددا ـــاضي  ا
ـرور اخلـاصـة بـإدخـال كـلـمـات ا

ــبــالغ قــد تــصل إلـى عـدة آالف ا
مـن الــــدوالرات مع إمــــكــــانــــيـــة
احلـصـول عـلى أكـثـر من ذلك إذا
حـصـل شيء سيء لـلــغـايــة بـعـد

عملية السرقة للحسابات.
يـشـار أن فـيـسـبوك تـعـرضت في
وقت ســابق خلــرق أمــني كــبــيـر
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{  اسطـنـبـول (أ ف ب) - باتت
طلة نازل والقـصور العريـقة ا ا
عـلى الـبــوسـفـور في اسـطـنـبـول
مـــعــروضـــة لــلـــبــيع إثـــر تــزايــد
الــصـــعــوبــات االقــتــصــاديــة في
تــــركـــيـــا مع تــــوقع أن جتـــتـــذب
مـسـتـثـمـرين من الـشـرق األوسط
وال ســيـمــا من اخلـلــيج الــعـربي
رغم أســعــارهــا الـبــاهــظــة.وتـلك
الــقــصـور الــتي كــانت حــصــريـا
لـلــنـخـبـة الـعـثــمـانـيـة واألجـانب
األثرياء الذين كانـوا يعملون في
القـسطنـطينـية سـابقا اشـتهرت
ــة وصــوال إلى في روايــات قـــد
تـركـيـا احلـديـثـة وفي مـسـلـسات

تــلـفــزيـونــيــة نـاجــحـة جــدا.لـكن
الـعـشرات مـن تلـك الدارات الـتي
يـطلق عـلـيهـا مـحلـيـا اسم (يلي)
معروضـة للـبيع في وقت تـتزايد
الــصـــعــوبــات االقــتــصــاديــة في
تـــركــيــا وأصــحــابــهــا يــســعــون
لالســتــفــادة مــاديــا من أمالكــهم

الفاخرة. 
ــــكـن أن يــــتـــوقـع الــــشـــارون و
احملــتـمــلــون دفع مــا يـصل 100
مـلـيون دوالر (87 ملـيـون يورو)
إلحـــــدى تـــــلك الــــــــــــعـــــقـــــارات
الفـاخرة ولديـهم أيضـا إمكـانية
احلصـول معـها عـلى جواز سـفر

تركي.

ومـع ذلك الــــســــعــــر الـــبــــاهظ —
إضافة إلى فرصة احلصول على
اجلـــنـــســـيـــة الـــتـــركـــيــة  —فــإن
الشارين عـلى األرجح سيـكونون
ـــــا يـــــؤذن مـن األجــــــــــــــانـب 
بــتـغــيــر جـذري في مــلــكـيــة تـلك

العقارات.
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قـــال ســــمــــاســــرة عــــقــــارات في
اسـطــنـبـول اتــصـلت بــهم وكـالـة
فرانس برس إنـه من ب حوالى
(يــــــلي) 600 عـــــــلـى واجــــــهــــــة 
الـبوسـفـور هـناك 60 معـروضة

للبيع حاليا.
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رفع من آمـــال عــائالت صــغــيــرة
نسبيا بإحراز اللقب.

ولــلــوصـــول الى ســاحــة مــلــعب
(بـــرج الـــلـــقــلـق) يــتـــوجب عـــلى
ـرور عبر شجـع ا الالعبـ وا
ـة مــلـتـويـة في الـبـلـدة أزقـة قـد
ــة الـتي تـبـلـغ مـسـاحـتـهـا الـقـد
كيلومترا مربعا فقط ويصل عدد

سكانها لنحو 35 ألف نسمة.
ـــدرج الــــوحـــيـــد في ويــــتـــسع ا
ـــلـــعب لــنـــحـــو مــئـــة شــخص ا
ورفعت على جانبه رفعت صورة
كـبيـرة إلدكـيـدك وألحـد مـؤسسي
ـعتقل بتهمة الدورة نهاد زغير ا
االنــتــمـــاء الى (تــنــظــيم شــبــاب
األقصى)  الذي تعتبره إسرائيل
(مـــحـــظــورا) بـــحــسـب تــقـــاريــر
صـحافـيـة. وقـبل انـطالق مـباراة
عــائــلـتي عــقل وســنــقــرط يـدقق
ـستنـدات واألسماء اذ احلكم با
ال يـــــــحـق ألي كــــــان مـن خــــــارج

ويــقـول مــنـظم الــدورة مـنــتـصـر
إدكيدك لوكالة فرانس برس هذه
أرضنا لذلك نـحن نريد أن نؤكد
أنــنـا أصــحــاب األرض من خالل
تـنـظـيم بطـولـة فـلـسـطيـنـيـة هـنا
(مضـيـفا ) يـجـمع احلدث شـباب

القدس في روح رياضة عالية.
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تـشــكل الـعـائالت الــكـبـرى جـزءا
أســـاســـيـــا مـن هـــويـــة الـــقـــدس
وتــربـطــهـا بــهـا عالقــة تـتــشـعب
جــذورهـــا في الــدين والـــثــقــافــة
والـــــــتـــــــاريخ. ويـــــــقـــــــدر عــــــدد
الــفـــلــســطـــيــنـــيــ فـي الــقــدس

الشرقية بنحو 300 ألف.
ـاضي فـازت عائـلة وفي العـام ا
أبــو اســـنـــيـــنـــة الــتـي تــعـــد من
الــعـائـالت الـكــبـيــرة في الــقـدس
ويـــقــدر عـــدد أفــرادهـــا بــاآلالف
بـلقب الـدورة. لـكن فـريقـهـا خرج
من الـدور األول هـذه الــسـنـة مـا

{  الـقــدس (أ ف ب) - تـمــريـرة
من عــقل الى عــقل تــتــحـول الى
ـــتـــواجـــد في مـــســـاحـــة عــــقل ا
مفـتوحة عـلى اجلنـاح فعـرضية
إضـافـية مـن عقـل الى عـقل الذي
ـــرمى عــلى وقع يــحـــولــهــا في ا
تــــشـــــجــــيع أفــــراد الـــــعــــائــــلــــة
ـتابـع لدورة في وأصدقـائهم ا
عائالت ¨ ˙أنـديـتـهـا  كـرة الـقـدم 
˙بـــرج الــــقــــدس. عـــلـى مـــلــــعب 
¨الـصــغـيــر ذي الـعـشب الـلــقـلق 
ـضــاء بـاألنـوار االصـطــنـاعي وا
الكـاشـفة والـواقع ضـمن أسوار
ـة الـتي احـتـلـتـها ـديـنـة الـقـد ا
إســـرائــــيل عـــام 1967 أقـــيـــمت
ـــبـــاراة ضـــمن دورة (الـــقـــدس ا
جتــمــعــنــا) الــتي انــطـلــقت قــبل
عـام وتـشـارك فيـهـا الـعائالت
ــقـــدســيـــة. وحتــمل دورة هــذه ا
الــسـنـة رمــزيـة خــاصـة لـكــونـهـا
تأتي في أعقاب اعتراف الرئيس
األميركي دونالـد ترامب بالقدس
عـــاصـــمـــة إلســـرائـــيل مـــا أثــار
غضب الفلسطـيني الذين يرون
في الــقــدس الـشــرقــيـة عــاصــمـة
ـلـعب ـنـشــودة. في ا لـدولــتـهم ا
الــقـريـب من سـور الــقــدس الـذي
يــــعــــود تـــــاريــــخه الـى الــــقــــرن
السادس عـشر جلس مـشجعون
تابعة في مدرجه وعلى السـور 
مــــبـــاراة بــــ عــــائــــلــــتي عــــقل
وسـنــقـرط. وبـالــنـسـبــة لالعـبـ
شجـع تشـكل الدورة حدثا وا
فـيه من الفـخـر الـوطني بـقـدر ما
فيه من الـلـعبـة الشـعبـية األولى.

لعب. العائلت النزول ألرض ا
ونــسي مــحـمــد عــقل وهــو أحـد
العـبـ اثـنـ في فـريق الـعـائـلة
يــحــمالن االسم نــفــسـه بــطــاقـة
هـويـته. اال أن الالعب ذا الـبـنـية
ــغــايــرة لــلــصـورة الــضــخــمــة ا
الــنـمــطـيـة عـن احملـتــرفـ سـأل
احلـــكم (هل تـــكـــفي صـــورة) عن
الـبـطـاقـة يـحـتفـظ بـها فـي ذاكرة

هاتفه اخلليوي.
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ــبــاراة هي بــ وعــلى رغـم أن ا
هـواة ووديــة الى حــد كـبــيـر اال
. في شجع أنها تثير حماسة ا
ـدرجـات حـضـر حـمـزة عـبـيدي ا
الــذي أدار ظــهــره لالعــبــ ولم
ــبــاراة بـــقــدر مــا يـــكن يــتـــابع ا
يتولى قيادة مشجعي عائلة عقل
بترداد هـتاف  بـالطول بـالعرض

إحنا (نحن) أصحاب األرض.
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التـطـبيـقات لم يـكـونوا عـلى علم
بالثغـرة وبالتالي لم يـستخدموا
الـبـيـانــات الـتي كـانت مـكـشـوفـة
˙لم نعثر على دليل يُظهر وقالت 
أن البـيانات اسـتُخـدمت بطـريقة

غير مناسبة
.©ÊU e « l u  vKŽ d³)« WOIÐ®

{ دلهي  —وكاالت - قـال عريس
هـــنـــدي فـي مـــقـــاطــــعـــة أوتـــار
بـراديش(إنه قــرر أن يـتـخـلى عن
عـروسـه في يـوم الــزفـاف ألنــهـا
تـقضي وقـتـا طـويال عـلى مواقع
الـتواصل االجـتـمـاعي وتـطـبيق

واتساب للمراسالت).
ــرة األولى الـتي وهــذه لـيــست ا
ـراسالت يــثـيـر فــيـهــا تـطـبــيق ا
واتــــســــاب جــــدال في الــــهــــنــــد
بــاعــتــبــاره األكـثــر شــعــبــيـة في
البالد إذ يستعمله أكثر من 200

مليون شخص.
وتفيد التقـارير بأن العريس كان
غــاضــبـــا من إفــراط عــروسه في
ـراسالت اســتـعــمــال تـطــبــيق ا
ـرة األخـيرة هـي القـشة وكانت ا
التـي قصـمت ظـهر الـبعـيـر على
حد تـعـبيـره فـقرر إنـهـاء عالقته

االجتماعي للكشف عن انتهاكات
جــــنـــســــيــــة وأعــــطــــ اجلـــرأة
الخريات للتحدث عن جتاربهن.
ووجـهت اتـهـامـات لـشـخـصـيـات
ـسرح مـعـروفـة في الـسـيـنـمـا وا
وصــحــافــيـ كــبــار بــاســتـغالل
مـــواقـــعــهم الرتـــكـــاب جتــاوزات
بـحق نـســاء. ويـبـدو أن احلـمـلـة
ــمــثــلـة بــدأت بــعــد أن اتـهــمت ا
ـعروف مـثل ا تانـوشـري دوتـا ا
نـانـا بـاتيـكـار بـالـتـصـرف بـشكل
غير الئق خالل تصوير فيلم قبل
سنوات. 10
واالثـن اسـتـقـال رئـيس حتـرير
الـقـسـم الـسـيـاسي فـي صـحـيـفـة
ز الـبارزة وسط هنـدوستـان تـا
اتـــهــــامـــات بــــســـوء الــــســـلـــوك

اجلنسي.
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