
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6271 Tuesday 12/2/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6271 الثالثاء 6 من جمادى االخرة  1440 هـ 12 من شباط (فبراير) 2019م

 ÊU e «—  5 dÐ

قـــال فـــاحت أكـــ مـــخـــرج فــيـــلم
˙القفاز الذهبي) ¨ذا غولدن
ـــاني الــذي يــعــرض غــلــوف) األ
الــقــصـــة احلــقــيـــقــيــة لـــســفــاح
استـهدف نـساء في حي الـدعارة
دينة هامبورغ في السبعينات
جـد العـنف ولكن يـسلط إنه ال 
الضوء عـلى النواحي اإلنـسانية

للضحايا والقاتل.
وعـــرض الـــفــــيـــلم ألول مـــرة في
مهـرجان بـرل الـسيـنمـائي يوم
الـســبت وهــو ضـمن  17فـيــلـمـا

تتنافس على اجلائزة الكبرى.
ويروي الفيلم قصة فريتز هونكا
وهو رجل قـصـيـر أحول ذو أنف
مـكـسـورة وأسـنـان مـهـتـرئـة كان
يــجــتــذب ســيــدات وحـيــدات من

˙ذا غولدن كبـار السن من حـانة 
¨في ميـناء هـامبورغ إلى غلوف 
شــــقــــتـه. وقـــال فــــاحت أكــــ في
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أعلنت شركـة غوغل أن متصفح
ـستـخدم كـروم الشـهيـر يـحذر ا
ـرور من اســتــعــمــال كــلــمــات ا
اخملتـرقة وبالـتالي غيـر اآلمنة
في مــواقع وخــدمـات اإلنــتـرنت
اعـتبـاراً من اآلن ولـكن يـشـترط
لــذلك تــثــبـيت األداة اإلضــافــيـة
Password Checkup التي
نشـرتهـا غوغل أخـيراً. وإذا قام
ـــســـتــخـــدم بـــتـــثــبـــيت األداة ا
اإلضافـيـة فسـوف تظـهر رسـالة
حتـذيـر عـنـدمـا يـتم إدخـال اسم

مـــســتـــخـــدم وكــلـــمـــة مــرور 
نشرها على الويب بعد عمليات
اخـتـراق البـيـانـات أو سرقـتـها
وأصــبـحت مــعـروفــة في خـدمـة

{ لوس اجنلوس - وكاالت -
كــــرم حــــفل تــــوزيع جــــوائـــز
ـوسـيـقـيـة الـواحد غـرامي ا
والـــــســــــتـــــ فـي لـــــوس
اجنـــلـــوس أســطـــورتي
الــغــنــاء ديــانـا روس
وأريــثـا فــرانــكــلـ
بـــعــــروض فـــنـــيـــة
قـــــدمــــتـــــهــــا روس
نـفــسـهـا وفــنـانـون
آخـرون أثـنوا عـلى
فـــرانــكــلـــ مــلــكــة
مـــوســيـــقى الـــســول
الـــتي تـــوفـــيـت الـــعــام
ـــاضي.وبـــزغ جنم روس (74 ا
عـامــا) في الـسـتـيـنــات كـمـغـنـيـة
ـز وهي رئـيـسـيـة لـفـرقـة سـوبر
واحدة من أفضل الفرق الغنائية
بـيعات في النسـائيـة من حيث ا
الـــتــاريـخ. ولــروس  91أغـــنـــيــة
مـنـفردة و 59ألـبـومـا وتـصـدرت
أغـــانــــيـــهـــا قـــوائم األغـــاني 41
ـسرح مرة.وظـهـرت روس عـلى ا
وهي تـرتــدي ثـوبـا أحــمـر بـراقـا
وتضع أحمـر شفاه بـنفس اللون
وتــمــنـت لـنــفــســهــا عــيــد مــيالد

العـام عن ألـبـومهـا (غـولدن أور)
الساعة الذهبية.

وقـالـت مـاسـجــريـفــز الـتي فـازت
أيـــضـــا بـــثالث جـــوائــز غـــرامي
أخـــرى بـــدون األغـــاني ال أمـــلك
شـــيــئــا.وفـــازت مــغــنـــيــة الــراب
الشهـيرة كاردي بي بـأول جائزة
جـرامي لـهــا حـيث فـاز ألـبـومـهـا
(غــزو اخلــصــوصــيــة) بــجــائــزة
ألـبــوم الـراب هــذا الـعــام.وفـازت
غنية ليـدي غاغا بثالث جوائز ا
كـــمـــا فـــازت مــــغـــنـــيـــة الـــبـــوب
الـبــريـطـانـيـة دوا لــيـبـا بـجـائـزة
أفضل فـنـان صاعـد. ولم يكن من
ــتــوقع حــضــور مــغــنـي الـراب ا
الـكـنـدي دريك احلـفل لـكـنه ظـهـر
فــجـــأة الســتالم جـــائــزة غــرامي
أفــضل أغــنــيــة راب عن أغــنـيــته
(جودز بالن) تدابير إلهية.ووجه
دريك حديثه لـلفـنان ونـصحهم
(بـــأال يـــقـــلـــقـــوا بـــشـــأن الـــفــوز
بـاجلــوائـز).وقـال (الــفـوز هـو أن
يــكــون هــنــاك من يــردد أغــانــيك
كـلـمـة بـكـلـمـة).وأضـاف (إذا كـان
هـنــاك أشـخـاص لــديـهم وظـائف
ــطــر ثـــابــتـــة ويــخـــرجــون فـي ا
والثلوج ويـنفقـون أموالهم التي
تعبوا في احلصول عليها لشراء
تذاكـر وحـضـور حـفالتك فأنت ال
حتـتــاج لـهـذه اجلــائـزة).وقـدمت
ـغنـية الـشهـيرة ألـيشـيا احلفل ا

كيز .
وتــضـمن حــفل غــرامي مـفــاجـأة
أخـرى بـظـهـور الـسـيـدة
األولـى األمـــــريــــــكـــــيـــــة
السابـقة ميـشيل أوباما
حــــــيـث وقـــــــفـت عـــــــلى
سرح إلى جانب ليدي ا
جــاجــا وكــيــز ولــوبــيــز
ـمـثـلــة جـادا بـيـنـكت وا
سميث للحديث عن قوة
وسـيـقى. واستـقـبلـها ا
احلـــــشـــــد الــــذي يـــــعج
بـــالـــنــجـــوم بـــتـــرحــيب
حــــار.وبـــدأت مــــقـــدمـــة
احلفل االحـتـفال بـدعوة
أوبـــــامــــا (55 عـــــامــــا)
ولـــيـــدي غـــاغـــا وجـــادا
بينكيت سـميث وجينفر
لــــوبـــيــــز إلى خــــشـــبـــة
ـــســرح لـــلــحـــديث عن ا
ـوسـيـقى كـيف غـيــرت ا
حيـاتـهن.وقـاطع احلشـد أوبـاما
الـتي كـانت تـرتـدي بـذلـة رمـادية
المـعـة لـفتـرة وجـيـزة بـتـصـفيق
حار وهتافات في بداية حديثها.
وقــــالـت أوبــــامـــــا (دائــــمـــــا مــــا
ــوســيــقى عــلى أن ســاعــدتــني ا
أروي حــكــايــتي).وقــالت (ســواء
كــنـا نــحب مــوســيـقـى الـريف أو
ــوسـيـقى الـراب أو الــروك فـإن ا
تساعـدنا على مـشاركة مـشاعرنا
وأفــراحـنــا وأطــراحـنــا وآمـالــنـا
ومــبـاهــجــنـا... تــســمح لـنــا بـأن
نـسـتـمع لـبـعـضـنـا ونـتـقـارب من

بعضنا البعض).
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Pass- وبخالف خدمـة الفحص
تصفح word Checkup 
غــــوغـل كــــروم يــــتــــعــــ عــــلى
ـسـتخـدم الـتحـقق من بـيـانات ا
الــوصـول اخلــاصــة به بـنــفـسه
ـــرة واحـــدة مـن خالل خـــدمـــة
فـايــرفـوكس Monitor إذا كـان
لــديه حـســاب مـســتـخــدم بـأحـد
مــواقع الــويب الــتـي تـعــرضت
لالخـــتــراق وتـــعــتـــمــد خـــدمــة
فــــايــــرفـــوكس Monitor عـــلى
قــــاعــــدة بــــيـــــانــــات الــــبــــاحث
االســــــتــــــرالي تــــــروي هــــــانت
تـخـصص في أمان اإلنـترنت ا
والـذي يــقــدم خــدمـة مــشــابــهـة

حتت اسم :
Have I been pwned.

شاركة بـــــطول 2019  مترًا و
أكــثــر من 4 آالف طــالب ومـــعــلم
ومــنـظم وفـق مـا نــشــرته وكــالـة

األنباء الكويتية الرسمية كونا.
وجــرت فـــعــالـــات االحـــتــفــال في
ـــنــطـــقــة ســاحـــة االحــتـــفــاالت 
(صــبـــحــان) امــتـــداد طــرـق (فـــد
ـشـاركة وزارة الك الـصـباح)  ا
الدفاع  ووزارة الداخلية والدفاع

. دني ومحام دولي ا
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̇الفـكرة هي مؤتـمـر صـحفي إن 
أن كل شـخص لــيس الـضـحـايـا
ـــا الـــقــاتـل أيــضـــا له فـــقط وإ
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fatihabdulsalam@hotmail.com

نـحـتـاج الى مـخــصـصـات في مـوازنـة الـدولـة لـتـمـويل
بـنـود تـعـمل عـلـى إشـاعـة سـجـايـا اخلــيـر والـفـضـيـلـة
والتـعاون والتـسامح والرحـمة ب الـناس . هذه مـهمة
ـا كـبـيــرة ال تـضـطـلع بـهـا مـوازنـة مـالـيـة لـوحـدهـا وا

تسهم في بعض جوانبها .
نشكو جميعا من تراجع الـقيم االجتماعية التي تربينا
اضية  لكن اليتم حتريك ساكن عليها في السنوات ا

مزق . باجتاه العمل على رتق النسيج ا
أعـلم انّ هـجــمـة الـفـسـاد والـتــفـسخ وتـبع ذلك شـيـوع
كن اخملدرات وتفشي االمـية وتلوث الطـفولة  لكن ال
ـدمـرة  والبد من ـوجات ا أن يـتم االسـتسالم لـهـذه ا
تـشـكـيل رسـمي  أراه ال يـقل أهـمـيـة عن مـفـوضـيـات

وازنات عالية .  وهيئات 
في دول عــربــيــة مـــثل الــســعــوديــة واالمــارات تــوجــد
تـشـكـيالت حـكـومـيـة لـلـرفـاهـيـة والـتـرفيـه بـصالحـيات
وزارية  ونـحن نريـد هيئـات تعيـدنا من خالل التـوعية
بـرمـجة الى بـادرات االجـتمـاعـيـة واعمـال اخلـيـر ا وا
خط الــشــروع االول لالنــطـالق نــحــو بــنــاء اجملــتــمع.
ولـيـدخل الـتـشجـيع عـلى الـقـراءة في هـذا اجملال . كم
مـدرسـة وكـلـيـة وجـامـعـة وجـهت طـلـبـتـهـا لـلذهـاب الى
مـعرض بـغداد الـدولي للـكتـاب بوصـفه تظـاهرة فـكرية

وثقافية وعلمية جديرة باالهتمام ? .
ــمـكن ان جتــد احلـكــومـات هــذه مـجــرد فـكــرة  من ا
مسارات كثـيرة لترميم مـاجرى تدميره حتت وقع اداء
سياسي كان احـد أسباب التردي االجـتماعي دائماً 
والبد مـن وقفـة ومـراجـعـة وعـمل  وإال فـإنـنـا ذاهـبون

الى اجملهول 
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قـبل أكثر من ثالث سـنوات; كنتُ في زيارة إلى الـبالد; عندما
ـغـدور عالء مـشـذوب ألوَّل مرَّةٍ فـي مرسم الـتـقـيتُ بـالـروائي ا
صـديقي الـفنـان إياد زيـني; لم أكن أعرفهُ وأسـمع به من قبل;
وبــلــطـفٍ أهــداني روايــته آدم ســامي  —مــور; وخالل الــلــقــاء
الـقـصيـر; اشـتكـى بحـرقـةٍ وبألـمٍ من تهـمـيش وجتـاهل الوسط
الـثـقـافي لـنتـاجه األدبي; حـمـلتُ الـروايـة مـعي إلى أسـتـرالـيا;
ها عندما أجد وركـنتها في مكتبتي; على أمل اإلبحار في عوا
نـاسب; ال أعرف كم مـرَّتْ من الشـهور; حـ شرعتُ الـوقت ا
ـطالعتها; فـأعجبتني أجواءهـا وطريقة سرده التـلقائية; أذكر
أني كـتـبـتُ له قـبل االنـتـهــاء من الـروايـة عن انـطــبـاعي الـطـيَّب
بـشفافـية سرده; وبـشخصـية ذلك القـروي البسـيط; الذي كان
يـعـمل حـارسـاً مع فـرقة أجـنـبـيـة لـلـتـنـقيـب عن اآلثـار في أحد
ديـنة الـناصـرية; ووعـدته بالـكتـابة عن الـرواية ـواقع األثريـة  ا
ـا أنتـهي مـن فصـولـهـا; غـيـر أنَّ انـتـكاسـة نـفـسـيـة حـرجة حـا
داهـمتني في حـينهـا; دعتني ابـتعد عن الـقراءة والكـتابة وألوذ
مـا كانَ ذلكَ بـالـعـزلة في مـنـزلي; ولـذا لم أكـتب عن روايـته; ربـَّ
سـبـبا بـفـتـور الـعالقـة بـيـننـا; وفي زيـارات أخـرى لـلـبالد; كـنا
نـلتقـي في أمكنـة يتـجمع فـيها األدبـاء; لكن الـفرصـة لم تسنح
لـتــبـادل احلــوار حــول مـشــروعه الـروائي; غــيــر أني كـنتُ في
مـهـجـري; أقـرأ ب حـ وآخـر عن نـشـاطه الـسـردي الـغـزير;
الـذي بــلغ أكـثــر من خـمـس روايـات; كـانـت عـنــاوين بـعــضـهـا
حتـمل خــصـوصـيــة كـربالئــيـة الفـتــة وأصـيــلـة; وكـنـت أتـمـنى
طـالعة مـا جاء فيهـا; وح هاتـفني صديقي احلـصول عليـها 
علي حس عبيد في ساعة متأخرة على الواتساب; كنتُ على
ـا فــتـحت اخلـط مـعه; قــال لي بـنــبـرةٍ خــافـتـةٍ: وشك الـنــوم; و
د دمي; وسمعتْ زوجتي كالمه; ; فـتجمـَّ عـندي لك خبـراً حزيناً
ألن حـاكـيــة الـهـاتف كــانت مـفـتــوحـة; فـارتــعـبتْ هي األخـرى;
ظـنـنتُ أنَّ ثـمـة مـكـروهـاً حـدث ألخـتي الـكـبـرى; أو ألخي عـلي
الـنواب; نتـيجة اعـتالل صحـتهمـا في اآلونة األخيـرة; وهذا ما
راود زوجـتي أيـضاً; سـألـتهُ بـصعـوبـة خـير إنْ شـاء الـله; قال
اغـتـالـوا مشـذوب; لم أفـهم من كـان يـعـني; فـسـألـتهُ بـحدَّةٍ من
الــذي اغــتــيل? أجـــابــني: الــروائي عالء مـــشــذوب اغــتــيل في
اذا يغتالونه? فجع; وتساءلتُ بذهول  كـربالء; صدمني النبأ ا
وهـو رجل مسالم? لم أجد جوابـاً شافياً عنـد صديقي; فكتبتُ
; أجـابني إلى صـديقي الـشـاعر صالح الـسيالوي مـسـتفـسراً
صالح: إنَّ عالء اغــتـــيل في شـــارع مــيــثـم الــتــمـــار; من قــبل
; كـانـوا عـلى عـجـلـة نـاريـة; وقـد أطـلـقـوا عـلـيه ثالث مـجـهـولـ
عـشرة رصاصة?! أرعـبتني طريـقة اغتـياله الداميـة; هذا يعني
ثـقـفـ األحـرار في كربالء; أنَّ جـهـة ما بـدأت في اغـتـيـاالت ا
ا وراء هذا كـتبتُ لصالح أْن يـتوخَّى احلذر مع اآلخـرين; فر
االغـتيـال مـؤامـرة خـطيـرة وكـبـيرة تـقف خـلـفـها جـهـة شـريرة;
ا تصـفَّحتُ الفيس بوك; كان شـكرني وانتهى احلوار بيـننا; و
نـبأ اغـتـيال الـروائي عالء مـشـذوب قد احـتلَّ جـميع صـفـحات
األصـدقـاء; وكـأنَّ كربـالء كانت تـعـيش طـقـوس عـاشـوراء على
ـقـدَّسـة بـهـذه ــديـنـة ا مـقـتـله الـغـادر; فــلـقـد اغـتـالـوا وجـدان ا
ة اخلسيسة; ح أقدموا على إطفاء قنديل مضيء في اجلر
ـديـنـة; شعـرتُ بـاإلحـبـاط وبـالـقـلق واحـتـوتـني غـمـامة ذاكـرة ا
حـزن ثقيلـة; إذْ ليس بعـيداً أنْ يكون جـميع األحرار من ضمن
شـبوهـة أو تلك; وال أدري قـائمـة الضـحايـا لدى هـذه اجلهـة ا
كـيف سـأزور الـبـالد بـعـد اآلن? كـأنَّ رصـاص الـقــتـلـة يـنـتـظـر
قـدومي على أحـر من اجلمـر; ليـفتك بـقلـمي الذي يـكره الزيف
رت الـبالد; ـسـعــورة الـتي دمـَّ والـنـفــاق واألحـزاب الـظالمــيـة ا
مــادام الــروائي الــوديع عـالء مــشــذوب اغــتــيل بــدم بــارد في
شـارع مزدحم وأمام مـرأى الناس; في مـشهدٍ مـأساوي أبكى
حـتـى احلـجــر; وهــو مـســجَّى بــجــسـده األعــزل فــوق دراجـته
ـضرَّجـة بـدمه الـزكي أصـبـحتْ مزاراً الـهـوائيـة; لـكنَّ قـبـعـته ا
حة حـ عاد إلى لألحـرار; لم يـكن الشـهـيد في سـيـارة مصـفـَّ
ـا كـان يـركب دراجـته الـهـوائـيـة وهـو يـحـلم بـتـوقـيع مـنـزله; إ
روايـته شـارع أسـود في مـعرض الـكـتـاب; ولم يـكن يـعرف أنَّ
غرم الـشارع األسود سيكـون كميناً الستـباحة أحالمه ودمه ا
ـديـنـة; وفي حـمَّى الـغـضب الـشـعـبي عـلى هذه بـعـطـر وأزقة ا
ة الـهـمـجيـة; انـتشـر مـقال مـريب; كـالـنار في الـهـشيم; اجلـر
َّ ترويجه خللط عـلى أنه للشهيد الـروائي عالء مشذوب; وقد 
ـتـهم الـبـشـعـة; لـكن عـلـيـنـا أن نـتـساءل األوراق ولـتـبـريـر جر
ـقـال يـعـود إلـيـه; فـأين نـشـره? هل عـلى ; إذا كـان ا كـمـثـقـفــ
صـفـحـته; اجلـواب كال; هل في جـريـدة اجلـواب كـال; كـما أنَّ
ـقال الركـيك; يشـير إلى أن الـذي كتـبه يشـبه القاتل أسـلوب ا
الـذي أطلق الرصـاص علـيه? لقد كـتبهُ أحـد اجلهـلة كمـا يبدو;
قال ال ينتمي إلى الروائي الشهيد ال من قريب أو بعيد; إالَّ وا
إذا ظـهر بـشكل يـؤكـد أنه كتـبهُ; ولذا أرجـوكم أنْ ال تقـفوا مع
الـقتلـة?? أجل أيها الـسارد الـشهيـد; في كربالء الدمـاء طاهرة
أتْ ويـجـوز الــوضـوء فـيــهـا; كـمــا كـتـبت ذات يــوم; ولـذا تـوضـَّ
دراجـتك الـهوائـيـة بدمك الـزكي قـبل أن حتـلَّق بروحك الـنـازفة
إلى الـسمـاء; مثـلمـا تـذرف األقالم احلرَّة عـبراتـها وهي تـكتبُ
عن فـجـيعـتكَ الـتي أبـكت البالد بـأسـرهـا; إنَّ اغتـيـال الروائي
; وبـهذه الوقاحـة والهمجـية; يعني عالء مـشذوب بنذالـةٍ وخسَّةٍ
ثقـف األحرار تـباعاً; أنَّ الـدور سيصل إلى جـميع األدبـاء وا
ولـذا سـأحــمل كـفـنـي في احلـقـيــبـة عـنــدمـا أدخل إلى الـبالد;
ة كانت عـلنيَّة; والـقتلة مـازالوا طلقاء; ولـيس بعيداً أنْ فـاجلر
تـوهجة في مـدينتي يـغتالـوا بكوا الـصوت جمـيع القـناديل ا
ـقدَّسـة; ليـلة أمس عدتُ إلـى روايته التي ا
فتُ عـند إهـدائه الذي أهـداهـا لي; وتوقـَّ
ـــغــتــرب الــشــاعــر حــسن كــتب فــيه: ا
الـنـواب; لغـربـتكِ سـفـر طويل من األلم;

أتمنى أنْ جندك; وطنكَ هنا.
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احلــقــيـــقي دونــالــد جــلــوفــر لم
يــــــحــــــضــــــر احلـــــفـل الســــــتالم
اجلـــــــــــائـــــــــــزة.وقـــــــــــال الدويـج
جورانـسـون كاتب األغـاني الذي
عمـل مع جلـوفـر خلروج األغـنـية
إلى الـنـور (أتــمـنى فـعال لـو كـان
(جـلــوفـر) هــنـا اآلن. هــذه رؤيـته
.( ويستحق بالفعل هذا التكر
وأضــاف لـدى تــسـلــمه اجلــائـزة
نيـابة عـن جلـوفر (تـعبـر األغنـية
عن الـــنــــاس وتـــنــــدد بـــالــــظـــلم
وحتـــتـــفي بــــاحلـــيـــاة وتـــوحـــد

صفوفنا جميعا).
وفازت ماسجريفز بجائزة ألبوم

وكـــانـت اجلــائـــزة الـــكـــبـــرى من
نصـيب مـغنـيـة موسـيـقى الريف
األمــريـكي كــيـسي مــاسـجــريـفـز.
وفــازت أغـنــيــة الــراب (هـذه هي
أمــريــكــا) لــلـمــغــني تــشــايــلـدش
جـامـبـيــنـو بـجـائـزتي أسـطـوانـة
وأغــنــيـة الــعــام فــأصــبـحت أول
أغـنــيـة هـيب هــوب تـفـوز في أي
من الـفـئـت الـكـبـيـرتـ مـنذ 61

عاما. 
وفـازت األغــنـيــة أيـضـا بــجـائـزة
جـرامي أفـضل فـيـديـو مـوسيـقي
وأفـــضل أداء ألغـــنــيـــة راب.لــكن
تــشـايـلــدش جـامــبـيــنـو واسـمه

ســعـــيــدا قــبل
أســــابـــــيع من
عـيــد مـيالدهـا
اخلـــــــــــــــامـس
. والـــســبـــعــ
وأمـــــــــتـــــــــعت
اجلـــــمـــــهـــــور
بـــــبـــــعض من
أفـــــــــــــــــــــضــل
أغانيها بينها
ذا بــست أوف
مــــــــــــاي اليـف

وريتش أوت آند تاتش.
ومع قـرب نـهـايـة احلـفل صـعدت
فـانـتـاسـيـا وأنـدرا داي ويـوالندا
ـــــســــرح لــــتــــكــــر آدمــــز إلى ا
فرانكل الـتي هزت وفاتها عالم
ـوســيـقـى.ودون تـقــد ظـهـرت ا
ــسـرح ــغـنــيـات الــثالث عـلى ا ا
بعد انتهاء فقرة إحياء ذكرى من
رحـلـوا من عـالم الـغـنـاء وغـنـ
أغنية فرانـكل (يو ميك مي فيل
اليك) إيه نــاتـشــورال وومـان مع
عـــرض صـــور لـــفـــرانـــكــلـــ في

اخللفية. 
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ـــرور وأكــدت فــحـص كــلـــمــة ا
الـشـركـة األمــريـكـيـة أن عــمـلـيـة
ـسـتـخدم ـقـارنـة بـ إدخـال ا ا
وقـاعـدة بـيـانـات غـوغل تـتم في
الوقت احلقـيقي وتكـون مشفرة

بالكامل. 
وجتدر اإلشارة إلى أن متصفح
مــــوزيال فـــايــــرفـــوكـس يـــحـــذر
ـسـتـخـدم بـالـفـعـل مـنـذ نـهـاية ا
2018 عندما يقوم بتصفح
مــوقع ويب تــعــرض لالخــتـراق
أو  تــســـريب بـــيــانـــات مــنه
حيث يظهر تلميح أسفل شريط
العـنوان يـوضح وقت االختراق
أو الــــتـــســــريـب وحـــجــــمه وال
يتطـلب األمر هنـا تثبيت أدوات

إضافية.

كـــرامــته. وأعــتـــقــد أن هــذا كــان
حتـــديـــا وال أعـــرف إن كـــنت قـــد

واجهته.

˙ال أريد أن أقدم تبريرا له. هذا
الـــرجل مـــريض. ولـــكن أردت أن
شاهد معه خالل رحلته. يكون ا
ـــشـــاهـــد الـــصـــادمــة وقـــال إن ا
اخلـاصة بـقـيام هـونـكـا بتـقـطيع
أجسـام ضحـايـاه من العـاهرات
بعد اغـتصابـهن وقتلـهن مزعجة

ولكنها كانت ضرورية.
̇عـنـدمـا تـصـنع فـيـلـما وأضاف 
عن العـنف اجلنسي البـد حيـنئذ
أن تـعـرضه.. ال أحـتـفي بـالـعـنف

¨ هنا.
ويـتـنــاول الـفـيـلم تــاريخ هـونـكـا
ـانــيــا الـشــرقــيـة له كــطـفـل من أ
تـســعـة أشـقـاء وأب مــدمن خـمـر
وأم تـعـاني من اضـطـرابـات قـبل
هروبه إلى هامبـورغ وتنقله ب

عدة وظائف.

 ÊU e « ≠ X¹uJ «
دخـــــلت الـــــكــــويـت مــــوســـــوعــــة
ـــيـــة لـألرقــام (غـــيـــنـــيس) الـــعـــا
الـــقــيـــاســيـــة بــأطـــول عــلـم عــلى
مــسـتــوى الــعــالم وذلك فـي اطـار
احــــتــــفـــاالت الــــبالد بــــاالعــــيـــاد
الوطنية وانـطلقت احتـفالـة بهذه
ـــنــاســـبـــة صـــبــاح األحـــد في ا
منـطقـة (مبـارك الـكبــر) التـعلــمـة
عـــبـــر حـــمل أكـــبـــر عـــلم لـــلـــبالد


