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اختار  6أرقام «صحيحة»..
فحصد  234مليون دوالر
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

بـ  3آالف زيجة..
«مأذونة» مصرية تنافس الرجال
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في الصـميم
فاز شخص في إيطاليا بأكبر جائزة يانصيب في البالد
تبلغ قيمتها  209ماليني يورو ( 234مليون دوالر) ،وفق
ما أعلن منظمو سحب “سوبرينالوتو” ،امس.
وكان على الفائز اختيار  6أرقام صحيحة بني  1و،90
وهو أمر لم ينجح فيه أحد منذ يونيو .2018
لكن تذكرة مت شراؤها في مقابل  2يورو من حانة في
لودي (شمال) قرب ميالنو ،حملت األرقام الفائزة لسحب
ليلة الثالثاء ،واختار سعيد احلظ األرقام بشكل عشوائي
من آلة اليانصيب املوجودة في احلانة.
وكانت أكبر جائزة ضمن “سوبرينالوتو” حتى اآلن
تبلغ  177مليون يورو ،مت الفوز بها في أكتوبر .2010
ك��ذل��ك ،ي��ف��وق ه���ذا ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي اجل��دي��د سحب
“يوروميليينز” ،الذي حدد جائزته الكبرى بـ 190مليون
يورو كحد أقصى.
وقد جرى الفوز بهذا املبلغ  3م��رات ،في بريطانيافي
أغسطس  2012وفي البرتغال في أكتوبر  2014وفي
إسبانيا في أكتوبر .2017
وفي والية كاروالينا اجلنوبية في الواليات املتحدة،
فاز شخص واحد فقط باجلائزة الكبرى البالغة قيمتها
 1.537مليار دوالر في سحب “ميغا ميليني” في البالد في
أكتوبر .2018

تصرفه الذي شغل مواقع التواصل االجتماعي،
كان سبباً في حصوله على مكافأة قدرها  20ألف
ريال سعودي  ،إنه رجل األمن ماجد بن نادر الذي رد
على حاجة عربية مسنة أرادت التعبير عن شكرها
لرجال األمن مبكافأة مالية بسيطة  ،نظير قيامهم
بجهود جبارة وعطاء مستمر في خدمة ضيوف
الرحمن ،ورف��ض قبولها شاكرا إياها قائال « :هذا
واجبي»  ،نعم هذا واجبك ونحن بك وبأمثالك نفخر.

ل��ن ينسى ال��زوج��ان ال��ل��ذان يعقدان
قرانهما في إحدى القرى املصرية ،قصة
م��راس��م زواج��ه��م��ا ال��ت��ي ع��ق��دت على يد
مأذونة شرعية ،فيما ال تزال هذه املهنة
تعد حكرا على الرجال منذ قرون.
لكن ،في قرية القنايات التابعة ملدينة
الزقازيق ،وثقت أمل سليمان ،وهي مأذون
ش��رع��ي ح��اص��ل��ة ع��ل��ى رخ��ص��ة مل��زاول��ة
العمل ،ثالثة آالف زيجة على م��دار 11

عاما .وبدأت القصة عندما توفي عم زوج
أم��ل ،ال��ذي ك��ان م��أذون القرية ،في عام
.2007
وفي ذلك الوقت ،كانت أمل قد حصلت
على درجة املاجستير في القانون وبدأت
في البحث عن وظيفة.
وعندما اقترح عليها زوجها أن تتقدم
لشغل الوظيفة مكان عمه ،اعتقدت حينها
أن الفكرة بعيدة املنال.

واستغرق األمر سنة كاملة من التنافس
مع  11متقدما آخرين من الرجال .وشعرت
بالسعادة عندما مت تطبيق القانون ،الذي
يعطي األفضلية للمرشحني احلاصلني
على أعلى الدرجات األكادميية.
لكن املهمة لم تكن سهلة ،حيث تقول
أمل إن العقبات األساسية التي واجهتها
متثلت في مواجهة املجتمع“ ،كان هناك
ناس تستنكر ذلك ..عن جهل».

فضيحة جديدة
لـ«فيسبوك» ..رسائلك
الصوتية على املأل

تتوالى فضائح “فيسبوك” خالل اآلونة األخيرة ،ال
سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات املاليني املستخدمني
حول العالم ،وآخرها ما كشفت عنه وكالة “بلومبرغ”
اإلخبارية.
واعترفت الشركة ،بأنها وظفت مئات املتعاقدين
ل�لاس��ت��م��اع إل���ى امل��ق��اط��ع ال��ص��وت��ي��ة ال��ت��ي يتبادلها
املستخدمون عبر تطبيق “ماسنجر” التابع لـ”فيسبوك».
وإذا كان الهدف من هذه اخلطوة التأكد من أن الرسائل
تنقل إلى املتلقني بشكل صحيح ،فإن ذلك ال يعفي الشركة
من املسؤولية األخالقية الناجمة عن تنصتها على رسائل
يفترض أن تكون سرية ،وفقا خلبراء األمن املعلوماتي.
وحسب “بلومبرغ” ،فقد أكد مصدر من “فيسبوك” أن
الشركة توقفت عن هذه املمارسة قبل أسبوع.
وقال بيان “فيسبوك” الذي نقلته الوكالة“ :متاما
مثل أبل وغوغل ،أوقفنا املراجعة البشرية للصوت قبل
أكثر من أسبوع» .وقالت “بلومبرغ” إن املتعاقدين الذين
يعملون في املشروع أبدوا انزعاجهم من االستماع إلى
ال��دردش��ات اخلاصة ،التي لم يتم الكشف عن هويات
أصحابها ،بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن املتعاقدين ل��م يتم إبالغهم
بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.
ورغ���م أن اخلاصية ال��ت��ي ب���دأت ع��ام  2015تتيح
للمستخدمني إلغاء تفعيلها ،فإن موافقة طرف واحد على
االستماع إلى املقاطع الصوتية كاف ملنح الضوء األخضر
لـ”فيسبوك” من أجل التنصت على هذه املقاطع ،حتى
دون موافقة الطرف اآلخر في احملادثة.
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دولة وناسه املواطن يدفع  ١٠٠٠دينار علشان يجيب خادمة بعد
فترة تنحاش تشتغل يومي تقعد  ٣سنني جتمع مبلغ تسلم نفسها
للشرطة ويدقون على كفيلها يسفرها على حسابه ):

� @KUWAITYFLAGشايب،م�شاك�س

الي االن بعض العبي املنتخب يعتقد ان يلعب مبالعب الشبك اللي
بالشارع !! شستفدت بدخولك اللي ماله داعي ابدا ً عموما ً زين سوو
فيك محتاجني طبيب نفسي يتابعكم

� @ali_alzuabiأ.د .علي الزعبي

الوافد ما طب من السماء وال جاكم تهريب  ..الوافد جاء بفيزا
رسمية من احلكومة او الشركات او جتار االقامات او بكفالتك انت !
وطبعا اذا فيهم سيء  ..فيهم الكثير من االشخاص الزينني واحملترمني
عندك حكومة وبرملان خل يقررون تعديل التركيبة  ..بس احلق شنبي
اذا قدروا على جتار االقامات!!

 @Halkhayatهيثم اخلياط

الرجاء االمتناع عن ش��راء االلعاب التي حتتوي على مغناطيس
لالطفال حيث ان ابتالعها عن طريق اخلطأ قد يسبب ضررا بالغا في
االمعاء او حتى الوفاة وارجو من التجارة منع بيع تلك االلعاب لالطفال

@Alwasatkuwait

سحر كليوباترا ..علماء يعيدون تركيب «عطر» ملكة مصر
قال علماء إنهم متكنوا من إعادة تركيب
عطر يعتقدون أن أشهر فاتنات التاريخ،
كليوباترا ،كانت تتعطر ب��ه ،وذل��ك بعد
الكشف عما يظن العلماء أنه بيت صانع
ع��ط��ور ،ضمن حفريات ف��ي موقع مدينة
تيموس الفرعونية.
وعثر على وصفة العطر بعد عقد كامل
م��ن احل��ف��ري��ات ق��ام بها ف��ري��ق م��ن علماء
اآلثار من جامعة هاواي في موقع شمالي
القاهرة يدعى ت��ل التيماي ،وه��و موقع
مدينة تيموس الفرعونية ،التي بنيت عام
 4500قبل امليالد.
وتوصل الفريق إل��ى ه��ذا الكشف بعد
عثورهم على بقايا عطور ف��ي ق��واري��ر،
ومتكنهم من قراءة صيغ عطوروجدت في
نصوص تعود إلى تلك احلقبة.
واستخدم الفريق البقايا في تركيب عطر
يعتقد أنه كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك.
وذك����رت صحيفة ال��ت��امي��ز أن عطور
ذل��ك ال��زم��ان لم تكن سائلة وشفافة كما
هي ال��ي��وم ،وإمن��ا مراهم ثقيلة ومشبعة
بالتوابل ،وتظل رائحتها تفوح من اجلسم
لوقت طويل.
ونقلت الصحيفة عن الفريق قوله إن
العطر ك��ان مبثابة “شانيل  ”5ف��ي ذلك
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ال��زم��ن ،وأن ملكة مصر القدمية ساحرة
اجلمال كليوباترا من احملتمل أنها تعطرت
به .وقال روبرت ليتمان ،أحد العلماء الذين
أعادوا تركيب ما يقول إنه عطر كليوباترا:
“املثير هنا أن تتنشق عطرا ً ،لم يشمه أحد
طوال  2000عام».
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وت��ق��ول األس��ط��ورة إن كليوباترا قبل
إب��ح��اره��ا ل���زي���ارة م����ارك أن��ط��ون��ي��و في
طرسوس ،تعمدت غمس أشرعة مركبها
امللكي الذهبي بالعطر بحيث تصل رائحة
عبيرها إلى الشاطئ قبل وصولها الفعلي
بوقت طويل.
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