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فتاة باكستانية تنتظر غروب الشمس لتكسر صيامها خالل شهر رمضان في منطقة روالبندي، باكستان

مايكل داندريا
] نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« في عددها الصادر 
كلفت  األميركية  اإلدارة  أن   )2017 يونيو   2( الجمعة 
مايكل داندريا المعروف بتشدده، مسئولية التجسس على 
فيها، وهو كان كلف سابقًا  إيران وقيادة عمليات سرية 
بالبحث عن أسامة بن الدن تمهيداً لقتله، وبإدارة برنامج 

االغتياالت عبر طائرات من دون طيار.
أجهزة  في  مصادر  عن  نقاًل  الصحيفة  وقالت 
الموقف  يترجم  داندريا  مايكل  اختيار  إن  االستخبارات، 
إيران.  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس  إلدارة  المتشدد 
)سي  األميركية  المركزية  االستخبارات  وكالة  ورفضت 

آي أيه( تأكيد أو نفي هذا الخبر.
بـ  مراراً  االنتخابية  حملته  خالل  وعد  ترامب  وكان 
وجه  كما  إيران،  مع  الموقع  النووي«  االتفاق  »تمزيق 

اتهامات قاسية إليران بالتورط في اإلرهاب.
في  مسئواًل  وكان  العمر،  من  الستين  داندريا  ويبلغ 
اإلسالم  اعتنق  وهو  المركزية،  االستخبارات  وكالة 

وشارك بقوة في الحرب على المجموعات الجهادية.
فيرجينيا  والية  في  وترعرع   ،1957 العام  في  ُولد   -
عالقاتها  تمتد  عائلة  في  المتحدة(  الواليات  )شــرق 

باالستخبارات إلى جيلين سابقين. 
وكالة  صفوف  في  للعمل  انضم   ،1979 العام  في   -

االستخبارات األميركية )سي آي أيه(. 
وكالة  في  اإلرهاب  مكافحة  مركز  مسئولية  تولى   -

االستخبارات المركزية األميركية خالل سنوات األلفين.
- اعتنق اإلسالم بعد تعرفه إلى زوجته المسلمة خالل 

عمله في الخارج.   
- ُيعرف باسم »األمير القاتم« أو »آية اهلل مايك« وهما 
من أسمائه المستعارة يوم كان مسئواًل في الوكالة عن 
قتل  الذي  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  مالحقة 
في  باكستان  في  األميركية  الخاصة  للقوات  غارة  في 

مايو 2011.
تورط   ،2001 سبتمبر   11 هجمات  من  سنوات  بعد   -
الذي  والتحقيق  االعتقال  برنامج  في  عميق  نحو  على 
في  أدين  وقد  السجناء،  من  لعدد  تعذيب  عمليات  تخللته 

 2014 في  األميركي  الشيوخ  مجلس  عن  صادر  تقرير 
بتهمة عدم اإلنسانية والفعالية. 

في  للوكالة  التابع  اإلرهاب  مكافحة  مركز  ترأس   -
مطلع 2006 وأمضى تسع سنوات في مطاردة المسلحين 

المتشددين في جميع أنحاء العالم. 
- ذكرت تقارير غربية أنه لعب دوراً رئيسيًا وبالتعاون 
مع إسرائيل في اغتيال القيادي في حزب اهلل اللبناني عماد 

مغنية العام 2008 بتفجير سيارته في دمشق.
 - أدار برنامج »االغتياالت المحددة الهدف« خالل عهد 
أتاح  الذي  البرنامج  وهو  أوباما،  باراك  السابق  الرئيس 
قتل مئات الجهاديين مع مدنيين في باكستان وافغانستان 

بواسطة طائرات من دون طيار.
أحد  قيام  منها  انتكاسات  أيضًا  مسيرته  واجهت   -
تنظيم  مع  سراً  يعمل  كان  الذي  ايه«  آي  »سي  مصادر 
أفغانستان  في  أميركية  قاعدة  في  نفسه  بتفجير  القاعدة 
أكثر  في  لالستخبارات،  عمالء  سبعة  مقتل  إلى  أدى  ما 

الحوادث المميتة بالنسبة للوكالة خالل ربع قرن. 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كشفت   ،2015 العام  في   -
به  قامت  قصف  في  غربيتين  رهينتين  مقتل  بعد  اسمه 
طائرة من دون طيار تابعة لوكالة االستخبارات المركزية 

األميركية.

باستثمار  االجتماعي  التأمين  هيئة  تقوم  ال  لماذا   [
نسبة كبيرة من المحفظة العقارية لصناديق التقاعد مكتفية 
خالل  الهيئة  وأرقــام  سجالت  على  قيمتها  بتدوين  فقط 

استعراضها لموازناتها؟

»تهديداً  تشكل  الشمالية  لكوريا  النووية  الطموحات  إن   [
للجميع« وإن على الصين أن ترى أن بيونغ يانغ تشكل عائقًا 
الشمالية تشكل »خطراً  إن كوريا  لها.  بالنسبة  وليس إضافة 

واضحًا وحاضراً«.

وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس
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 الحكومة الماليزية تطلق مسابقة 
أفضل شريط فيديو »لتفادي المثلية«

ألفضل  مسابقًة  الماليزية  الحكومة  أطلقت   [
السليمة«،  الحياة  »ممارسات  عن  فيديو  أشرطة 
ألفضل  دوالر  ألف  إلى  قيمتها  تصل  قد  جوائز  مقدمًة 
الجنسية،  المثلية  »تفادي«  كيفية  تشرح  التي  األعمال 

الصحة. وزارة  موقع  على  ورد  حسبما 
»تفادي  كيفية  تظهر  أن  الفيديو  ألشرطة  وينبغي   
وأن  المساعدة«،  وطلب  واحتوائها  الجنسية  المثلية 

عّما  الناجمة  والتداعيات«  »المشاكل  إلى  تتطرق 
وسرعان  الجنسين«.  بـ»التباس  المسابقة  في  ُوصف 
المبادرة،  بهذه  المثليين  حقوق  عن  المدافعون  نّدد  ما 
الغالبية  ذي  البلد  في  العدائية  تنامي  إلى  الفتين 
والمثلية  وتسامحه.  باعتداله  المعروف  المسلمة 
القانون  ماليزيا يعاقب عليها  الجنسية تعد جريمة في 

التغريم. أو  الجلد  أو  بالسجن 

 أريانا جراندي تزور معجبيها 
المصابين في انفجار مانشستر

األميركية  البوب  مغنية  فاجأت   [
معجبيها  الجمعة،  جراندي  أريانا 
الهجوم  في  بجروح  أصيبوا  الذين 
مدينة  في  حفلها  على  االنتحاري 
مانشستر األسبوع الماضي بزيارتهم 

في المستشفى.
صوراً  المصابين  أسر  ونشرت 
التي  األميركية،  البوب  لنجمة 
خيري  غنائي  حفل  في  ستشارك 
على وسائل  )األحد(،  اليوم  بالمدينة 
عشرات  مع  االجتماعي  التواصل 
مستشفى  في  والممرضات  المرضى 
رويال مانشستر لألطفال. وقال بيتر 
في  جادن  ابنته  أصيبت  الذي  مان، 
كل  من  أكثر  لنا  يعني  »هذا  الهجوم: 
األشياء المدهشة التي قام بها الناس 
هذا األسبوع«. وكتب في تغريدة على 
ابنتك  تسأل  »عندما  »تويتر«:  موقع 
هل  الثانية  الجراحية  عمليتها  بعد 
أريانا بخير؟ سعيد جداً بمجيئها..! لم 
الدرجة«!  لهذه  جداً  سعيدة  جادن  أر 
مع  صــورة  جراندي  نشرت  وقد 

االنستغرام  على  المصابة  المعجبة 
مع صورة قلب تعبيراً عن الحب.

عندما  حتفهم  شخصاً   22 ولقي 
فجر االنتحاري سلمان عبيدي نفسه 
قاعة  في  جراندي  حفل  نهاية  في 
مايو/   22 يوم  أرينا«  »مانشستر 
العشرات.  وأصيب  الماضي،  أيار 

الحفل  في  يشارك  أن  المقرر  ومن 
الغناء  نجوم  من  عدٌد  جراندي  مع 
بيري  وكاتي  سايرس  مايلي  منهم 
بالي  كولد  وفريق  بيبر،  وجاستين 
وفاريل ويليامز وآشر. وستخصص 
ضحايا  لصالح  األحد  حفل  عائدات 

وعائالت هجوم مانشستر.

أريانا خالل زيارتها للمصابين

»غوغل« تعتزم حجب 

اإلعالنات اإللكترونية المزعجة
متصفح  في  »المزعجة«  اإلعالنات  حجب  »غوغل«  تعتزم   [
لفرز بعض  االنترنت  يبذلها عمالقة  التي  الجهود  »كروم« في سياق 

المحتويات التي تنطوي على مضايقات أو إهانات.
مدونة  على  باإلعالنات  المكلف  »غوغل«  رئيس  نائب  وكتب 
اإلعالنات  تتحسن  أن  رأينا  في  »ينبغي  راماسوامي:  سريدار 
بيتر  فور  )كواليشن  تحالف  إلى  االنضمام  قّررنا  لذا  اإللكترونية، 
وتعمل  االنترنت«.  على  اإلعالنات  بتحسين  ُيعنى  الذي  آدز(... 
التي  اإلعالنات  يحجب  »كروم«  متصفح  جعل  على  حالياً  »غوغل« 
ال تتماشى مع المعايير التي يضعها هذا التحالف »ابتداء من مطلع 

العام 2018«.
ومن شأن هذه السياسة الجديدة أن تؤثر على عائدات »غوغل«، 
عن  والثني  »كروم«  على  التصفح  بتحسين  يقضي  الهدف  أن  غير 
استخدام معطالت لإلعالنات، وهي تقنية أشد تأثيراً على المجموعة 

التي تعول إلى حد بعيد على العائدات اإلعالنية.
مثل  والغازية«،  »المزعجة  اإلعالنات  أن  إلى  راماسوامي  ولفت 
 10 االنتظار  على  تجبركم  أو  »تلقائياً  الموسيقى  تبث  التي  تلك 
حجب  إلى  المستخدمين  تدفع  الصفحة«  محتويات  إلى  للنفاذ  ثوان 
التداعيات  تنعكس  المطاف،  نهاية  وفي  اإلعالنية.  المحتويات  كل 
الذين يحصلون على  المحتويات على االنترنت  على غالبية منتجي 

التمويل بفضل اإلعالنات، وفق راماسوامي.
فور  »كواليشن  لتحالف  المؤسسين  األعضاء  من  »غوغل«  وتعد 
اإلعالنات  الماضي، بهدف ضبط مجال  العام  أنشئ  الذي  آدز«  بيتر 
وبحسب  كثيرين.  تزعج  التي  المحتويات  إلغاء  مع  االنترنت  على 
مستخدمي  ربع  من  أكثر  السنة  هذه  يلجأ  ماركتر«،  »إي  موقع 

االنترنت األميركيين )27.5 %( إلى حواجب لتعطيل اإلعالنات.


