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جاكرتا ـ أ.ش.أ: رفضت احملكمة العليا االندونيسية 54
أمس االستئناف الذي قدمه رجل دين اندونيسي إللغاء 
محاكمته بتهمة الزواج من طفلة في الثانية عشرة من 

عمرها بجزيرة )جاوة الوسطى( باندونيسيا.
وقال ســـلمان موليـــادي رئيس الهيئـــة القضائية 
التي اصدرت احلكم انه ال يوجد مبرر يســـتدعي الغاء 
محاكمة رجل الدين ويدعـــى بوجيونو ويديانتو )48 

عاما( الذي اعتقل مؤخـــرا بتهمة انتهاك قانون حماية 
األطفال االندونيسي، الذي يحظر زواج األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 16 عاما. وأشار الى ان ويديانتو لم يدرس 
التعاليم اإلسالمية بأحد املعاهد الدينية املعترف بها ولم 
يلق خطبا إسالمية خالل أي مناسبة دينية، موضحا ان 
علماء املسلمني االندونيسيني دعوا الى محاكمة املشتبه 
فيه لزواجه من طفلـــة وانتهاكه قانون حماية األطفال 

االندونيسي. وأضاف موليادي: »ان املشتبه به سيواجه 
حال ادانته باالتهامات املوجهة اليه عقوبة السجن ملدة 15 
عاما وغرامة تقدر بنحو 300 مليون روبية«. وأوضح ان 
التصريحات التي أدلى بها املشتبه به مؤخرا بشأن عزمه 
الزواج من طفلتني تبلغان من العمر 7 و9 أعوام أثارت 
ردود أفعال غاضبة في أوساط الرأي العام واملنظمات 

املعنية بحماية األطفال ووزارة الشؤون الدينية.

محاكمة رجل دين إندونيسي تزوج من طفلة!

باريس تعتذر بعد سرقة »صينية«!احتفال خاشقجي بالزواج.. ومعارضوه باستقالته!

االلكترونـــي عن تقدمي رئيـــس التحرير جمال 
خاشقجي استقالته من الوطن للتفرغ ألعماله 
اخلاصة، ووافق رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
عســـير للصحافة والنشر األمير بندر بن خالد 
الفيصل على استقالة جمال خاشقجي، وأصدر 
قرارا بتكليف نائب رئيس التحرير سلمان العقيلي 

رئيسا مكلفا للتحرير.

الرياضـ  إيالف: استقال جمال خاشقجي من 
رئاســـة حترير جريدة الوطن السعودية، وفي 
الوقت نفسه احتفل السبت بعقد قرانه على سيدة 
أعمال سعودية شهيرة، بينما احتفل املعارضون 
لرئاسة حتريره باستقالته عبر العديد من املواقع 

واملنتديات املوصوفة بتشددها.
وقد مارس جمال خاشقجي، عشية استقالته 
اعماله بشكل طبيعي، حيث ترأس اجتماع التحرير 
اليومي من مدينة جـــدة وهي إحدى اخلطوات 
التطويرية التي يقرها »جدا« خاشـــقجي خالل 

ترأسه الصحيفة السعودية األكثر شغبا.
وبدأت »الوطن السعودية« األيام املاضية تتجه 
كثيرا نحو العديد من املشـــكالت التي واجهتها 
وتخطتهـــا الصحيفة، منها ما قيل انه فصل ما 
يقارب عشرة صحافيني، ونفت وزارة الداخلية 
السعودية ما أشيع عن تعرض الصحيفة الطالق 
نار، ومحاولة انتقـــال الوطن الى جدة »غربي 
البالد« وســـط معارضة واسعة من قبل أهالي 

منطقة عسير والعاملني في الوطن بأبها.
وكانت صحيفة الوطن قد أعلنت وعبر موقعها 

دبيـ  سي.إن.إن: تعرضت مسؤولة صينية بارزة حملاولة 
سرقة، أثناء زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، حسبما 
أعلنت الســـلطات الصينية السبت، مشـــيرة إلى أن وزارة 
اخلارجية الفرنســـية قدمت اعتذارا للجانب الصيني بسبب 

احلادث.
وأفادت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشـــعب 
الصيني، بأن نائب رئيس اللجنة، يونتشيمغ، تعرضت حملاولة 
السرقة االثنني املاضي، وذكرت أن »السارقني هاجموا سيارة 
املســـؤولة البارزة، وحاولوا سرقة متعلقاتها، أثناء توجهها 

إلى مطار شارل ديغول« بالعاصمة الفرنسية.
وأشار بيان اللجنة، نقلته وكالة األنباء الصينية »شينخوا«، 
إلى أنه »لم يتعرض أي شخص في السيارة ألذى، ولم يفقد 
أي شيء بفضل االستجابة السريعة للحرس األمني املرافق« 
للمسؤولة الصينية، وقال إن سفارة الصني في باريس أبلغت 
الشـــرطة الفرنسية باحلادث، كما قدمت احتجاجا إلى وزارة 

اخلارجية الفرنسية.
وأوضح البيان أن »اجلانب الفرنسي بدأ في إجراء حتقيق 
في احلادث، وتعهد بتوقيع أقصى العقوبة على السارقني«، 
 كمـــا أفاد بأن رئيـــس اجلمعية الوطنية الفرنســـية، برنار

اكواييه، بعث برسالة إلى يونتشيمغ، أعرب فيها عن تعاطفه 
وقلقه.

»كهرباء دبي« توفر خدماتها عبر الـ »بالك بيري«
وكاالت: أطلقت هيئة كهرباء 
ومياه دبي أول تطبيقاتها املتوافقة 
مع الهاتف النقال، وهو عبارة عن 
توفير خدمات الهيئة إلكترونيا 
من خالل جهاز الـ »بالك بيري«، 
وهو من اخلدمات اجلديدة التي 
تضاف الى سلسلة خدمات الهيئة 

اإللكترونية.
االدارة  وأكد عضو مجلـــس 
املنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد 
الطايـــر أن تطبيقـــات الـ »بالك 
بيري« احلديثة تستهدف شريحة 
الهيئة، كما  كبيرة من متعاملي 
توفر سهولة وسرعة في االستفادة 
من اخلدمات التي توفرها الهيئة، 
التطبيقـــات خدمات  وتشـــمل 
عدة منها: خدمـــة إيجاد املواقع 
اجلغرافية ملكاتب خدمة املتعاملني 
واملعلومات املتعلقة باملكاتب مثل 

العمل  الهواتف، وساعات  أرقام 
لـــكل مركز، مـــع إمكانية حفظ 
وإرسال بيانات االتصال بصيغة 
 »Business Card« بطاقة األعمال
التطبيقات خيارات  كما تتيـــح 
مختلفة للتواصل مع الهيئة عن 
طريق االتصال الهاتفي، أو إرسال 
البريد اإللكتروني، أو زيارة املوقع 

اإللكتروني للهيئة.
وأضاف »سيتمكن املتعاملون 
عند اســـتخدام تطبيقات الهيئة 
في جهاز بالك بيري من إرسال 
الشـــكاوى واالقتراحـــات، مع 
خاصية إرفاق لقطة فوتوغرافية 
مع اإلحداثيات اجلغرافية للموقع 
كما ميكنهم االستعالم عن فواتير 
املقدمة من  االستهالك للخدمات 
قبل الهيئة، مثل خدمة دفع فواتير 
الكهرباء واملياه أو الصرف الصحي، 
ورسوم السكن، عن طريق خدمة 

الدفع من خالل الهاتف املتحرك 
املقدمـــة بالتعاون مع   )mpay(

حكومة دبي اإللكترونية«.
وذكر أن أ»استراتيجيتنا هي 
الوصول بخدماتنا الى مستخدمي 
الـ »بالك بيري« فـــي اإلمارات، 
البالغ عددهم 270 ألف مستخدم، 
ويظل هدفنا األول التيسير على 
املتعامل واختصار الوقت واجلهد 
واملال«، مؤكدا ان »هدفنا استقطاب 
تقنيات حديثـــة تعود بالفائدة 
على متعاملينا، وســـبق للهيئة 
أن وفرت خدماتها إلكترونيا عبر 
جهاز iPhone وحققت جناحا طيبا 
في نســـبة اقبال املتعاملني على 
هذه اخلدمـــات، حيث يبلغ عدد 
مستخدمي أجهزة »آي فون« أكثر 

من 46 ألف مستخدم«.

صحتك
وجبة الفطور تقي من السمنة

باريس � وكاالت: أكدت دراس��ة فرنس��ية 
حديث��ة ان الوجبة الصباحية تقي من اإلصابة 
بالس��منة، حيث أبرزت دور وجبة اإلفطار في 
الوقاي��ة من البدانة وآث��ار إهمالها على نوعية 

احلياة.
وأكدت دراس��ة نش��رتها مج��ات »توب 
س��انتيه«، أوس��ع املجات الطبية انتشارا في 
أوروب��ا، أهمية تناول وجب��ة اإلفطار للوقاية 
من الس��منة، محذرة من أن إهمال تلك الوجبة 

الصباحية قد يؤثر سلبا على صحة األفراد.

وش��ملت الدراس��ة ما يزيد عل��ى 15 ألف 
شخص ال يهتمون بتناول وجبة اإلفطار أكثر 
من مرة أس��بوعيا، وقد الحظ الباحثون تدني 
احلالة الصحية لهؤالء وارتفاع مخاطر اإلصابة 

بالبدانة فيما بينهم.
وبناء على هذه الدراسة مت تصنيف احلاالت 
املصابة بالبدانة بني أفراد العينة، وهي التي بلغ 
معامل الكتلة للجس��م )بي إم آي( لديها 27 أو 
يزيد، باإلضافة إلى ذلك مت تقييم نوعية احلياة 

املرتبطة بالصحة عند جميع املشاركني.

دبي تالحق بريطانيًا شارك في اغتيال المبحوح

االستخبارات اإلسرائيلية بالوقوف 
وراء العملية، فــــي حني طالبت 
احلكومات الفرنسية والبريطانية 
وااليرلندية تل أبيب بتوضيح إزاء 
استخدام جوازات سفرها في عملية 
االغتيال. ورجح فيسك أن يساهم 
الكشف عن استخدام جواز سفر 
بريطاني حقيقي في عملية االغتيال 
مبزيد من التوتر بني إســــرائيل 
وبريطانيا، ويضع وزير اخلارجية 
البريطاني اجلديد وليام هيغ في 
موقع صعب، الســــيما أن سلفه 
ديڤيــــد ميليباند كان قد أدان في 
تصريحات رسمية عملية االغتيال، 
معتبرا أن تزوير جوازات ســــفر 
بريطانية أمر ال يحتمل، وطالب 
إسرائيل بضمانات بعدم تكرار مثل 

هذه التصرفات مستقبال

فرنســــا وكنــــدا - وهــــو يوقف 
سيارة مستأجرة قرب الفندق الذي 
اغتيل فيه املبحوح، وأن صورته 
كانت واضحة على شريط كاميرا 
املراقبة األمنيــــة املوجود حاليا 
بحوزة األجهزة األمنية املختصة 
التي سلمت الشرطة البريطانية 
نسخة منه. يشار إلى أن املبحوح 
اغتيل خنقا في غرفته بأحد فنادق 
دبي في فبراير املاضي، ومتكنت 
السلطات اإلماراتية إثر ذلك من 
حتديد هوية 33 مشتبها به كشفت 
التحقيقات أن 12 منهم استخدموا 
جوزات ســــفر بريطانية مزورة، 
في حني استخدم الباقون جوازات 
سفر أسترالية وفرنسية وايرلندية 

وأملانية مزورة. 
اإلمــــارات جهــــاز  واتهمــــت 

لندنـ  وكاالت: كشف الصحافي 
البريطاني روبرت فيسك في خبر 
انفردت به صحيفة ذي إندبندنت 
البريطانية أن دبي تالحق بريطانيا 
بوصفه املشتبه به التاسع عشر 
في اغتيال القيادي بحركة املقاومة 
اإلســــالمية )حمــــاس( محمود 

املبحوح قبل أربعة أشهر.
ونقل فيسك عن مصدر إماراتي 
أن املتهم البريطاني وصل إلى دبي 
باسمه احلقيقي حامال جواز سفر 
بريطانيا حقيقيا غير مزور، خالفا 
لبقية أعضاء املجموعة التي نفذت 

عملية االغتيال.
وأضــــاف أن صحيفــــة ذي 
اندبندنت حصلت على تفاصيل 
إضافية تتعلق بالبريطاني لكنها 
أحجمت عن نشرها، مشيرا إلى أن 
الشخص املعني من مواليد عام 
1948 ويحمل جواز ســــفر صدر 
يوم 24 أكتوبــــر 2007 وصاحلا 
حتى العام 2018، ووالده فلسطيني 
إلى بريطانيا بعد  يهودي هاجر 

احلرب العاملية الثانية.
ولفتت الصحيفة البريطانية 
الســــلطات املختصة في  أن  إلى 
الدولية  الشــــرطة  أبلغــــت  دبي 
)االنتربول( بتفاصيل ورقم جواز 
الذي يعتقد بأنه  سفر الشخص 
متوار حاليا عن األنظار في إحدى 

دول أوروبا الغربية.
وأوضح فيسك نقال عن املصادر 
أنــــه مت التعرف على  اإلماراتية 
املشــــتبه به ـ الــــذي زار مؤخرا 

احد املتورطني في قتل املبحوح من خال رصد الكاميرات

مصطفى بكري يُضرب عن الطعام احتجاجاً على تعديل الدوائر
القاهرة ـ وكاالت: أعلن النائب مصطفى 
بكري عضو مجلس الشعب املصري إضرابا 
عن الطعام من داخـــل قاعة البرملان صباح 
امس احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية 
مبجلس الشعب على قانون تعديل الدوائر 
االنتخابيـــة في أقل من دقيقة وقبل وصول 
النائب إلى اجتماع اللجنة التشريعية بدقيقتني 
ومبقتضى هذا التعديل مت إلغاء دائرة حلوان 
ومايـــو والتبني التي ميثلهـــا النائب داخل 

البرملان.
وأكد بكري أن إضرابه عن الطعام يأتي بعد 
رفض اجلهات املعنية االستجابة ملطالب أهالي 
حلوان الذين احتشدوا في مظاهرات ضمت 

اآلالف من أبناء حلوان و15 مايو والتبني.

وأرجع بكري أسباب إلغاء دائرته ومتزيقها 
إلى مواقفه في مواجهة أحمد عز أمني التنظيم 
باحلزب الوطني الذي تولى بنفســـه تنفيذ 
املؤامرة بهدف إسقاط النائب مصطفى بكري 
ودفعه إلى الترشيح في مواجهة الوزير سيد 

مشعل في دائرة غير دائرته.
وأكد بكري أن احلكومة قدمت مشروعا إلى 
مجلس الشعب زعمت فيه أن محافظة حلوان 
اجلديدة أربع دوائر، دائرتان كانتا تتبعان 
القاهرة، ودائرتان كانتـــا تتبعان اجليزة، 
واحلقيقـــة أن محافظة حلوان خمس دوائر 
وهي: املعادي وكانت تسمى بالدائرة 23 ميثلها 
حســـني مجاور ومحمد املرشدي الدائرة 24 
وكان ميثلها الوزير سيد مشعل واحملمدي 

عبداملقصود والدائرة 25 وميثلها مصطفى 
بكري وعلي فتح الباب ومقرها التبني ومايو 
وحلوان، ودائرة الصف ودائرة أطفيح، غير 
أننا فوجئنا بإلغـــاء دائرة النائب مصطفى 
بكري التي تضم ثالثة أقسام شرطة متباعدة 
وإقامة دائرة للبساتني ودار السالم بدال منها 

رغم أنها محدودة الكثافة السكانية.
وبعد موافقة اللجنة التشريعية مبجلس 
الشعب صباح امس على املشروع املقدم من 
احلكومة، والذي يقر بإلغاء الدائرة 25، قرر 
النائب مصطفى بكري اإلضراب عن الطعام، 
مطالبا رئيـــس اجلمهورية بالتدخل لوقف 
مؤامـــرة احلكومة ضده وضد أهالي الدائرة 

مصطفى بكريالتي هي في أشد احلاجة للخدمات.

أكبر كوفية فلسطينية تحطم رقم »غينيس« 

)املساعدة الشعبية النروجية(.
وكان الرقم القياســــي الســــابق الطــــول كوفية 
مســــجال في اســــبانيا ويبلغ 2932 مترا وخمســــة 

سنتيمترات.

بيــــروت ـ وكاالت: عرض نــاشــــطـون لبـنـانـيون 
وفلسطينيون في الذكرى الـ 62 للنكبة امس االول 
في بيروت كوفية فلسطينية ضخمة بطول يتجاوز 
6500 متر، محطمني رقما قياسيا سابقا كان مسجال 
في موســــوعة غينيس، وادرجوا اجنازهم في اطار 

املطالبة بحق العودة مبوجب القرار الدولي 194.
وقال احد املشاركني في »حملة حماية قرار حق 
العودة« جمال كردي لوكالة فرانس برس »ان مجموعة 
من الناشطني املستقلني الفلسطينيني واالجانب تنادت 

لتسجيل هذا الرقم«.
واضــــاف »في ذكرى النكبــــة، نريد ان نقول ان 
القرار 194 الصادر عن اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
في 11 ديسمبر 1948 والقاضي بعودة الفلسطينيني 
الى ارضهم مــــع التعويض املادي واملعنوي، يجب 

ان ينفذ«.
وعمد اكثر من مائة متطوع الى بســــط الكوفية 
العمالقة املؤلفة من 6500 كوفية باللونني االبيض 
واالسود خيطت الى بعضها، على ارض ملعب املدينة 
الرياضية في بيروت. ورسموا بها الرقم 194. واعلن 
ممثل ملوسوعة غينيس لالرقام القياسية بعد قياسها 

ان طولها يبلغ 6552 مترا.
وكتب على طرفي الكوفية عبارة »194: سنعود، 

حملة حماية قرار حق العودة«.
ونفذ النشــــاط برعاية عدد مــــن املنظمات غير 
احلكوميــــة وبينها جمعية »نورفيجــــن بيبل ايد« 

طولها أكثر من 6500 متر

متطوعون يضعون اللمسات االخيرة ألطول كوفية  )محمود الطويل(

»غوغل« تتسبب في أكبر »فضيحة دولية« في تاريخ اإلنترنت
فاي« لالتصاالت الالسلكية.

وبحسب الصحيفة آثار ذلك 
االعتراف مخاوف مســـتخدمي 
اإلنترنـــت مـــن التدخـــل فـــي 
خصوصياتهـــم، وأضحت هذه 
املخاوف أكبر بكثير من مخاوف 
تســـلل القراصنة اإللكترونيني، 
نظرا ملـــا متلكـــه »غوغل« من 
إمكانات هائلة في جمع البيانات 
من النصوص واملقاطع الصوتية 
والصـــور والڤيديو، إضافة إلى 
رصدها الدائم ألذواقهم ونزعاتهم 
الشخصية من خالل استخدامهم 

حملرك البحث لديها.
وكانت »غوغل« قد ردت قبل 
نحو شـــهر بأنهـــا جمعت فقط 
أســـماء ومواقع شبكات »واي ـ 
فاي« احمللية، وهـــي معلومات 
زعمت انها معروفة لعموم الناس، 
وأنها مفيدة لتحســـني خدماتها 
لعـــرض املواقع واألمكنة. إال أن 
التحقيقات أظهرت أن املعلومات 
التي مت جمعها كانت أكثر تدخال 

في خصوصيات املستخدمني.

مثل املصـــارف، وجاء االعتراف 
بعد أن فتحت احلكومة األملانية 
حتقيقا للتعرف على األســـباب 
التي حدت ببوابة »غوغل« جلمع 
بيانات مرسلة عبر تقنية »وايـ  

أشارت إلى أن تلك املقاطع كانت 
مجتزأة ألن الســـيارات لم تكن 
متوقفة بل متحركة. وأكدت أن تلك 
البيانات ال تشكل أي معلومات من 
املواقع اإللكترونية احملصنة اآلمنة 

املالية.
واعترفت شركة »غوغل« بأن 
الهوائيات املنصوبة على سياراتها 
التقطت مقاطع من املراسالت لدى 
مرورها في شوارع املدن، إال أنها 

دبي ـ العربية: أفادت تقارير 
إخباريـــة عـــن تـــورط عمالق 
االنترنت »غوغل« فيما أسمتها 
»أكبر فضيحة دولية« في تاريخ 
اإلنترنت، وذلك بعد ظهور تورطه 
في التجســـس على املراســـالت 
اإللكترونية التي تتم بتقنية »واي 
ـ فاي« الالسلكية عبر اإلنترنت، 
التي يستخدمها ماليني الناس في 

مدن العالم.
وذكـــرت صحيفة »الشـــرق 
األوسط« اللندنية امس أن خدمة 
»ســـتريت فيو« التي تستخدم 
سيارات جوالة مخصصة لتصوير 
مشاهد الشوارع، وبيوتها، لعرضها 
علـــى اإلنترنت، كانـــت تلتقط 
»مقاطـــع« صغيرة من البيانات 
التي كان يرســـلها مســـتخدمو 
تقنية »واي ـ فاي« الالســـلكية 
أثناء اتصاالتهم املفتوحةـ  أي من 
دون ترميز أو شفراتـ  باإلنترنت 
لتصفح املواقع أو الشراء أو تبادل 
األحاديث والرســـائل والصور، 
والتعامل مع املصارف واملؤسسات 

بعد تورطها في التجسس على مراسالت إلكترونية السلكية

جمال خاشقجي

شب حريق هائل مبختبر معهد بوثانتان مبدينة ساوباولو في البرازيل، وهذا املعهد يضم املجموعة 
األكبر من انواع الثعابني في البرازيل، وقد التهمت النيران عددا كبيرا من الثعابني والعناكب والعقارب 
يقارب الـ 70 ألف نوع.            )أ.ف.پ(

حريق هائل يقضي
على 70 ألف نوع من الثعابين


