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»ماستر كارد«: دبي األولى عامليًا في إنفاق 
السائحني الدوليني.

إسرائيل تسعى للحصول على 3 غواصات إضافية 
من أملانيا.

٭ واحنا األولى بضيقة اخللق وطرد السياح! ٭ والعرب ال يزالون »غائصني« في قضاياهم!

واحد أبواللطف
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أبعد من الكلمات
»التمثيل.. حياة تانية«

عبر حسابها اخلاص 
على أحد مواقع التواصل 

االجتماعي نشرت املمثلة 
اللبنانية ورد اخلال بعد نشرها 
صورة لها على حسابها اخلاص 

وعلقت عليها بالتالي قائلة: 
القصة واقع تاني، اإلخراج كتابة 

تانية، املوسيقى التصويرية متثيل 
تاني، املونتاج إخراج تاني، اما 

التمثيل فهو حياة تانية.

»وزة.. أجمل دور في حياتي«
املمثلة املصرية جنالء بدر 
معربة عن سعادتها بردود 
األفعال على مسلسلها اجلديد 
»ستات قادرة« مؤكدة أن أغلب 
الردود التي جاءتها حتى اآلن 

إيجابية جدا خصوصا على 
الدور الذي تقدمه.

وأضافت ملوقع »الفن« انا سعيدة 
للغاية بتقدميي شخصية »وزة« 

التي تعمل داللة تبيع مالبس 
ومفروشات في البيوت وهو من 

اجل األدوار التي مثلتها في حياتي.

»أين المساواة في األجور«؟
املمثلة هيالري سوانك ـ 49 

سنة ـ منتقدة بشدة عدم 
املساواة في األجر بني املرأة 

والرجل كنجوم في هوليوود، 
حيث حصل البطل في آخر 

فيلم مثلته على 5 ماليني دوالر 
ولم حتصل هي سوى على نصف 

مليون فقط.

»نعم تعرضت لمواقف محرجة بالفعل«
املغنية واملمثلة األميركية 

أدريان بيلون تكشف 
انها كانت ضحية ملضايقات 

وحترشات خالل عملها في عالم 
املوسيقى.

»نعم أنا مستعدة لذلك«
املغنية الشهيرة مادونا ـ 
58 سنة ـ تعد اجلمهور، 
خالل حفل في الهواء الطلق، 

بتقدمي املتعة ألي أميركي 
يصوت للمرشحة الدميوقراطية 

هيالري كلينتون.

»أصبت بانهيار نفسي كامل«
املمثلة األميركية سلمى بلير 

تتحدث عن سر انهيارها 
اثناء سفرها بالطائرة، وتعزو ذلك 
إلدمانها على تناول الكحول الذي 
أقلعت عنه اآلن على حد تعبيرها.
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ساير فرحان نهار خابور العنزي ـ 60 عاما ـ الرجال: اخليمة 
بجانب بنزين العيون ـ ت: 99085440 ـ النساء: اجلهراء 

ـ العيون ـ ق2 ـ ش10 ـ م293 ـ ت: 99996412.
عبداحلميد فهد حماد الشمري ـ 45 عاما ـ الرجال: الفردوس 

ـ ق8 ـ ش1 ـ ج8 ـ م40 ـ ت: 51263636 ـ النساء: 
الفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج10 ـ م7 ـ ت: 60602228.

مرضي سعد الزويد ـ 75 عاما ـ الرجال: جابر األحمد ـ ق2 
ـ ش239 ـ م28 ـ ت: 50555077 ـ النساء: الدوحة ـ ق2 

ـ ش7 ـ م52.
بتله عوض عويد الهطالني، زوجة طامي مرزوق بن شريده 
الهطالني ـ 55 عاما ـ الرجال: العارضية ـ ق2 ـ ش2 

ـ م42 ـ ت: 55516151 ـ النساء: الرابية ـ ق1 ـ ش42 ـ 
م33.

سعود محمد املرزوق الدوسري ـ 97 عاما ـ الرجال: حطني ـ 
ق2 ـ ش209 ـ م4 ـ ت: 66755455 ـ النساء: اليرموك 

ـ ق4 ـ ش2 ـ ج2 ـ م5 ب ـ ت: 99602336.

بعيدا عن اجواء الترشيح وضغوط االنتخابات 
والنكد واحلسد واحلوسة.. تعال معي في ثوان.. 

استرخ واترك كل هذا )الهدك( وأغمض عينيك 
واصعد فوق السحاب، اقرأ ومتعن واستمتع 

بالكلمات واملعاني.
أنا محب وعاشق ألشعار صاحب السمو امللكي 

األمير خالد الفيصل حاكم إمارة مكة املكرمة وأعرف 
انه مؤخرا اعتزل الشعر لكنه مبدع وقصائده حكم 

ومعان راقية، له قصيدة رائعة من الشعر النبطي 
القدمي واحلديث غناها الفنان محمد عبده وانتشرت 
في كل اصقاع الدنيا عبر حنجرته األملاسية ورددها 

ماليني املستمعني في العالم يقول فيها:
من بادي الوقت هذا طبع األيامي

عذبات األيام ما متدي لياليها
حلو الليالي تواري مثل األحالمي

محظور عني عجاج الوقت يخفيها
اسري مع الهاجس اللي ما بعد نام

وأصّور املاضي لنفسي وأسليها
أخالف العمر وأرجع سالف أعوام

وأنّوخ ركاب فكري عند داعيها
تدفا على جال ضوه بارد عظامي

املا يسوق مبعاليقي ويرويها
إلى صفالك زمانك عل يا ظامي

اشرب قبل ال يحوس الطني صافيها
الوقت لو زان لك يا صاح مادامي
يا سرع ما تعترض دربك بالويها

حتى وليفك ولو هّيم بك هيامي
سيور األيام جتنح به عواديها

ومضة: كلنا جربنا ذهاب عذبات األيام وكدر لياليها 
وچم حلم ضاع في الطريچ مثل ما ميسح الغبار أي 

أثر األعوام متشي وتركض والصفا ما يدوم وما 
بني البالء واالبتالء واحلب والكراهية تدور بنا األيام 

خاصة هااليام مع كثرة الوعود وندرة الصدوق.
آخر الكالم: أبيات شعرية لكنها أمثال وحكم تصلح 
ألي وقت غير ان خالد الفيصل يجتمع في شعره 

إيجاز اللفظ واصابة املعنى وحسن التشبيه وجودة 
الكناية وهذا قمة البالغة حسافة صاحب السمو 

األمير خالد الفيصل يعتزل فهو واهلل على الدوام 
يعطينا نهاية البالغة.

ليدي غاغا تبتعد عن االستفزاز 
بألبومها اجلديد وتتطرق للسياسة

نيويورك - أ.ف.ب: تخلت املغنية االميركية ليدي 
غاغا في البومها اخلامس الذي صدر اجلمعة بعنوان 
»جوان« عن املنحى االستفزازي الذي طبع بداياتها، 
سواء على صعيد املوسيقى او الكلمات، مع توجيه 

رسائل سياسية تتعلق خصوصا بحقوق السود.
وقد سمت النجمة االميركية البالغة ٣0 عاما البومها 
تكرميا لعمتها جوان التي توفيت في ســن التاسعة 
عشــرة اثر اصابتها مبرض الذئبة. وقــد تأثر والد 

املغنية كثيرا بوفاة شقيقته االكبر منه.
وميثل هذا االلبوم اجلديد خطوة جديدة في مسار 
املغنية واســمها احلقيقي ســتيفاني جيرمانوتا في 
ســعيها لتغيير صورتها بعدما شــاركت سنة 20١٤ 
بألبوم يضم اعماال كالسيكية مع املغني توني بينيت.
وتبتعــد ليدي غاغا املتحدرة مــن نيويورك عن 
موســيقى البوب احلماســية التي كان لها فضل في 
شــهرتها مع اغنيات مثــل »بوكر فايس« و»تلفون« 

و»بورن ذيس واي«.
واختــارت ليــدي غاغا في هــذا االلبوم اخلوض 
في مواضيع سياســية كما احلــال مع اغنية »اجنل 
داون« التي تتطرق الى العنف املمارس من الشرطة 
في حق الســود من حركة »بالك اليفز ماتر« )حياة 

السود مهمة(.

ساحة حرب تشارك فيها أجهزة االستخبارات وأشهر الضحايا القذافي

وسائل التواصل.. جنة للجواسيس ومراقبة للجميع
التواصــل  تعــج وســائل 
االجتماعــي مبعلومات خاصة 
مبستخدميها اصبح استغاللها 
جتــارة حقيقية، غيــر ان هذه 
الرقابــة تثير قلقــا خصوصا 

عندما تتخذ وجها بوليسيا.
وأشارت احملللة في مجموعة 
»غارتنر« جيني ساسن الى ان 
»ثمــة خطا فاصــال ضيقا بني 
مراقبة االفراد وتتبع نشاطاتهم 

ألغراض البحث«.
وحتــى عندمــا ال يكــون 
التجســس الهــدف األساســي، 
»ال شــيء مينع احــدا من جمع 
معلومــات مصدرهــا حصــرا 
اشــخاص على قائمــة معينة« 
و»حتديد موقعهم )...( عندما 
يضعون منشورات على مواقع 
التواصل االجتماعي من منطقة 
محــددة«. وقــد تلقت شــركة 
»جيوفيديا« العاملة كمجموعات 
أخرى كثيرة في توفير خدمات 
حتليل عبر االستقاء من قاعدة 
بيانات ضخمة ملشتركي »تويتر« 
و»فيســبوك« و»انســتغرام«، 
أخيــرا انتقــادات مــن الهيئــة 
األميركيــة للدفاع عن احلقوق 
املدنية بتهمة مساعدة الشرطة 
على تتبع نشطاء خالل حتركات 
اجتماعيــة فــي مــدن اميركية 
عدة تعرض فيها رجال ســود 
للقتل على يد عناصر الشرطة. 
وقطعت »تويتر« و»فيسبوك« 
إمكان دخول الشركة الى قاعدة 

بياناتها.
وفي املاضي، حظرت »تويتر« 

بشكل متكرر.
وقد درس القضاء الفرنسي 
في املاضي حاالت شركات مثل 
»اميســيس« و»كوســموس« 
اثر االشتباه بقيام برمجياتها 
بالتجسس على معارضني لنظام 
الزعيــم الليبي معمــر القذافي 
ليبيا او الرئيس السوري بشار 

االسد.
اتهــام  كذلــك مت توجيــه 
ملجموعــة »ياهــو!« األميركية 
العمالقــة بالتجســس علــى 
مضمون الرسائل اإللكترونية 
ملئات آالف مستخدميها حلساب 
الســلطات األميركية. لكن ثمة 
خاصية حلالة شبكات التواصل 
االجتماعــي تتعلــق بالطابــع 

العلني للبيانات املستخدمة.
ولفتــت صوفيا كــوب الى 
ان احلكومــة »لديها موظفوها 
الذيــن يراقبــون  اخلاصــون 
شــبكات التواصل االجتماعي. 

االســتخبارات  اجهــزة  علــى 
االميركية اســتخدام برمجيات 
»داتاماينــر« املتخصصــة فــي 
حتليــل التغريــدات. وتطالــب 
الهيئــة األميركيــة للدفــاع عن 
احلقــوق املدنية ببذل شــبكات 
التواصل االجتماعي جهود اكبر 
خصوصا عبــر حظر تطبيقات 
مستخدمة من جانب قوات األمن 
او ميكن اللجــوء اليها كأدوات 

للتجسس.
وقالت صوفيا كوب احملامية 
املتخصصة في شؤون احلريات 
املدنيــة والتكنولوجيــا فــي 
مؤسسة »الكترونيك فرونتير 
فاونديشن«: إن على الشركات 
»معرفة زبائنها« و»ثمة اسئلة 
خاصة عليها طرحها« في هذا 
اإلطار. ويعتبر التعاون احملتمل 
التكنولوجيــا  بــني شــركات 
وأجهــزة االســتخبارات مــن 
املواضيع املطروحــة للنقاش 

غيــر أن هذا االمــر يتطلب يدا 
عاملــة. لكــن وجود شــركات 
خاصة مثل »جيوفيديا« تسهل 
هذه العملية وتبســط الرقابة 
احلكومية، فإن هذا االمر يثير 

القلق لدينا.
ولــدى شــركات حتليــل 
البيانات في كثير من األحيان 
نقطة قوة تتمثل بربطها مباشرة 
بدفق من البيانات املزودة من 
الشبكات الى مطوري التطبيقات 

ووسائل اإلعالم.
وإلــى جانب اجلواســيس 
التابعني ألجهزة االستخبارات، 
هنــاك ايضا شــركات اعالنية 
راغبة فــي اســتهداف جمهور 
محــدد او باحثــون يحاولون 
التوصــل الى خالصات علمية 
او سوسيولوجية. وقال احمللل 
لــدى مجموعــة »اندبوينــت 
تكنولوجيــز اسوســييتس« 
روجر كاي »إننا نشارك طوعا 
في عملية املراقبة على بياناتنا«، 
مضيفا »ثمة اناس كثر يعيشون 
حياتهم بشكل علني للغاية« ما 
يسمح للجواسيس او جلهات 
ضالعة في ارتكابات بســيطة 

برصد دقيق لتحركاتهم.
وفــي هــذا اإلطــار، ميكــن 
االستناد الى عملية السرقة التي 
تعرضت لها كيم كارديشــيان 
فــي باريس اخيــرا، اذ ان هذه 
املســتخدمة النهمــة لوســائل 
التواصل االجتماعي باتت اكثر 
تكتمــا على تفاصيــل حياتها 

اليومية منذ احلادثة.

عذبات األيام
ما متدي لياليها


