
In This Issue

The Sahouri Trial: In
Baseball Analogies

Empty House of
the Month!

Des Moines DefenderDes Moines Defender
Community ZineCommunity Zine

SPRING 2021ISSUE 005

F r e e  P r e s s  D r o p sF r e e  P r e s s  D r o p s
P o l k  C o u n t y  i nP o l k  C o u n t y  i n
O n e - S i d e d  B a l l g a m eO n e - S i d e d  B a l l g a m e
  

Programa de
desayuno gratis,
ocurrió en Des
Moines
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 The Free Press swept Polk County in a weekday series that pitted the
powerful state against constitutionally protected activity in a classic matchup
of bad baseball analogies.
 Polk County manager John Sarcone gave rookie Brecklyn Carey the start in
a move that shocked international observers. The first year hurler was
chased after giving up 5 earned runs in just 1 2/3 innings, despite bringing
significant girl power to the mound.
 "I had nine months to prepare for this," Carey said. "My focus was to keep
my eye on the ball and throw strikes. Unfortunately that didn't work out
today, but I'll continue to take it one day at a time."
 Former teammates Andrea Sahouri and Spenser Robnett were reunited in
the lineup and combined for back-to-back home runs in the 8th that put the
Free Press up for good.
 Sarcone's clean-up hitter Luke Wilson tested positive for human growth
hormone in a standard postgame drug screening after going 0-4 at the dish.
Wilson engaged in a locker room scuffle with teammate Natale Chido
following the humiliating defeat. Wilson was later demoted back to public
relations duty at the Des Moines International Airport.
 The contest was an emotional affair, with Polk County captain Bradley
Kincaid arguing Sahouri & Robnett had no right to be in the batting order.
Angry fans of the free press berated Kincaid with very mean words as he
boarded a bus following the loss.
 Polk County accidentally destroyed video evidence of the ballgame just
before falling behind late in the contest.
 “You’re just going to have to take our word for it,” Sarcone said. “We scored
the most runs according to our box score.”
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Housing Food JobsHousing Food Jobs
New community
Fridge Coming Soon!
 The construction of a new community
fridge in Des Moines is underway.       
 Organizers estimate construction will be
complete before Summer of the open to
all refrigerator. Horizontal community
gardening projects will provide the fridge
with a daily stock of fresh vegetables and
perishable goods. The fridge will be
located near the intersection of Merle
Hay & Douglas with specific details to
come. The builders encourage you to
follow North Des Moines Mutual aid on
Facebook, Twitter & Instagram for
minute-to-minute updates on
construction.

Expunge Your Record

Misdemeanors only
More than 8 years have passed since conviction
No pending criminal charges
Have paid all financial obligations in the case
Have not previously received two deferred
judgments
Only allowed one expungement under this new rule
in lifetime, but one request can cover multiple
convictions if they arose from the same incident.

 A new expungement law took effect in Iowa on July 1,
2019. Record expungement helps protect working
people from discriminatory landlords and bosses. You
may be eligible to have your record expunged under the
new law if you meet these requirements: 

DSM BLM is working with local lawyers to provide free
record expungement for the community. Register for
the Free Record Expungement Clinic by April 10th at
bit.ly/iowaexpungement

Empty House of the Month!
3121 Merle Hay Road was condemned by the city 10
months ago and deemed unfit for human occupation.
To the contrary, our team of squatters found the
accommodations quite livable, particularly during polar
vortex conditions. Walk right in and you’ll be greeted by
the abandoned space of a property management
company. The property has been unoccupied since at
least 2012 and is in desperate need of a new owner!
 The two-level home lacks electricity and running water.
Previous owners were known to run an extension cord
from the outdoor plug at the car wash next door. The
basement area remains partially furnished and is good
for a safe, quiet night of sleep. Within walking distance
are bus stops and grocery stores. Fast food and retail
shopping options are plentiful.
 With housing being a basic human right, there's no
point letting a perfectly good indoor space go to waste if
the alternative involves risking death.
 Move-in today and live in the shadow of unnecessary
multi-million dollar real estate projects dedicated to
minor league hockey. This beautiful home could be
yours for absolutely fucking nothing!

North Des Moines Mutual Aid is looking
to expand their free breakfast program
horizontally in neighboring
communities. They’re seeking dedicated
teams of 5-7 people to take on the
responsibility of soliciting donations,
picking up overflow groceries from local
chains, flyering, starting gardens and
dedicated themselves to serving free
breakfast every other Saturday at
specified locations. 
 They also want to hear from you. Where
is need the greatest? What new locations
are welcoming? As the free breakfast
program expands more and more
community input is needed. Reach out to
North Des Moines Mutual Aid and let
them learn from you!

Mutual Aid
Volunteers









Defensor de Des MoinesDefensor de Des Moines  
Programa de desayuno gratis,

ocurrió en Des Moines.
Se observaron cinco individuos
enmascarados repartiendo desayuno
caliente gratis el sábado por la mañana
entre las 8 y las 11 AM fuera de Parque
Edna Griffin. Publicaciones en redes
sociales del "grupo" más o menos
organizado indicar planes para continuar
con los folletos de vez en cuando los
sábados en rotación de ubicaciones.
Históricamente, los programas de
alimentos gratuitos se han utilizado para
alimentar a personas hambrientas para
que puedan seguir con su día con una
necesidad básica cumplida. Las fuerzas
locales estarán monitoreando la situación
de cerca y animando a los neoliberales a
quejarse de los códigos sanitarios. Si la
clase trabajadora ve que hay mucha
comida para todos, pueden darse cuenta
de la ridiculez de mercantilizar lo básico
de las necesidades humanas y empezar a
compartir entre ellos. Un oficial del
Departamento Policial de Des Moines
respondiendo a la escena
observó a los individuos que servían café
caliente, cazuela de huevo y avena para
residentes que llegan a pie y en coche. La
Ayuda Mutua del Norte de Des Moines
afirma han servido entre 75-100 comidas
durante el vórtice polar que trajo
condiciones árticas a la zona. El grupo
rechazó las solicitudes de entrevistas de
los medios de comunicación,
simplemente diciendo, "no estamos aquí
para hacer un espectáculo para que pueda
obtener una historia emotiva que finge la
viciosa la naturaleza del capitalismo no
existe.” Muchos visitantes preguntaron
cómo podían conseguir involucrados.
Este es un programa que podemos ver
multiplicar por toda la ciudad

Se necesitan vendedores
ambulantes: ¡Solo para
personas sin hogar!
No puede encontrar el DSM Defender en Internet
porque es distribuido a través de un programa de
vendedores ambulantes sin hogar. Este no es un
proyecto en línea o que busca atención. Este es un nivel
de operación callejera. No hay una hoja de registro o
'formas de ser voluntario'. Nosotros nos acercamos a las
personas sin hogar y ofrecerles una
alternativa constitucionalmente protegida a la
mendicidad, pero ya no somos mendigos. Somos
contratistas independientes ejerciendo nuestro derecho
a la libertad de expresión de la Primera Enmienda,
además, acepta propinas! Si actualmente no tiene casa lo
invitamos a vender el Des
Defensor de Moines. Nuestro periódico callejero se
distribuye de lunes a viernes la esquina de Merle Hay &
Douglas frente a la vieja Burger King sin cargo. No hay
jefe ni relación empleador - empleado. ¡No se permiten
personas alojadas!



¿POR QUÉ
NO SOLO
BUSCAR UN MOTEL?

El sistema que valora la propiedad
más de lo que la vida humana ha
brutalmente reclamado otra
víctima. Temiendo rendimientos
disminuidos, la clase propietaria
cerró las puertas a un ser humano,
quien luego se congeló a muerte en
el estacionamiento mientras
buscaba refugio del frío brutal.
El hombre permanece sin ser
identificado más de una semana
después, ya que los medios de
comunicación permitieron que el
poder barriera su
la vida debajo de la alfombra. 
En respuesta a un residente sin
hogar que murió congelado a
menos de 100 pies desde un
 

edificio público vacío, el estado
pregunto si el difunto había
considerado simplemente no ser
un indigente. El estado sugirió
que el hombre tuvo que haber
usado uno de los muchos centros
de prevención en la ciudad que
cierran a las 7 PM, porque todos
sabemos que el frío persiste solo
durante el día.
Sugerencias sobre simplemente
darle a individuos sin hogar uno
de los cientos de edificios vacíos y
con en Des Moine fueron
recibidas con una furiosa
reprimenda por demócratas de
Iowa.
"¿Alguien no pensará en los
especuladores de bienes raíces?”
Dijo Bill Gray de Ward I







سلندر من عبدي شريف

عندما خاطب بول باريزيك المتحدث باسم الشرطة، المتهم بإساءة األطفال، المعتدي عىل  

األطفال عن قضية عبدى شريف فى أغسطس، رسم صورة شاب مضطرب يغازل المجرمين

وينتحر في النهاية بسبب صراعات شخصية. كما تعلمنا طوال الصيف، غالبا ما تأخذ

وسائل اإلعالم تصريحات باريزك في ظاهرها، وال تقدم صوتا متناقضا أو تبذل أقل جهد

.للتحقق من صحة إدعاءاته

بول بارع في هذا. تأطير السرد من خالل تسليط الضوء فقط عىل ما يريدون من وسائل  

بعد ذلك بإخالص الصيغة سهلة الهضم والمألوفة.KCCI اإلعالم أن تنقله. يتبع جمهور

من السهل تصديق أن عبدي شريف قد انتحر إذا استمعت إليهم ، لكن هذا سيأخذ كلمتهم

هذا أحمق. يمكن للمرء أن يجادل في أنهم سلكوا الطريق ، DMPD من أجله ، ومع سجل

السهل وشوهوا عبدي شريف بدالً من التحقيق مع الشهود الجادين الذين تقدموا في

.أعقاب اختفائه

بعد ثالثة أشهر من إختفاء عبدي شريف، دخل شاهد إلي مركز شرطة دي موين ومعه

معلومات عن قضية الشخص المفقود. وذكروا أن صديقة إلبنتهم اعترفت بضلوعها في

"قتل عبد هللا" بعد تذكيرها به عىل فيسبوك. ورطت اإلبنة شخصين باإلسم وقالت إن

الجريمة مرتبطة بالمخدرات. وقالت الشاهدة إنها تخشى عىل حياتها. غادروا وعادوا بعد

.وقت قصير بعد التحدث مع اإلبنة

عاد الشاهد بقصة مختلفة. القتل الذي كانوا يشيرون إليه في الواقع كان حالة عام 2019  

حيث تم العثور عىل جثة محترقة بالقرب من بحيرة غراي. ووقت كتابة التقرير، كان اثنان

من المشتبه بهم في جريمة القتل محتجزين بالفعل ويواجهون المحاكمة. قام المسؤول عن

إعداد التقارير بإشارات متعددة إلي إدمان الميثامفيتامين ولم يتم متابعة الصدارة أكثر من

.ذلك

كتب أحد الشهود إلي الضابط كايل ثيس (نعم، هذا ثيس) إنه في الليلة التي اختفى فيها .

عبدي، رأيت رجال طويال ونحيفا يركض عبر ميرل هاي يفتقد حركة المرور التي كانت "تشبه

الصبي المفقود". بعد فترة وجيزة، ركض رجل آخر عبر الشارع في نفس اإلتجاه. كان الجو

.باردا في تلك الليلة، وأظهر اإلندفاع عبر ميرل هاي في تلك الظروف قدرا من اليأس

وذكر الشاهد أن هذا الحادث وقع في ذلك الوقت بالضبط بالضبط، فقد عبدي عن نطاق   

كاميرات المراقبة األمنية وقبل أن يرسل رسالة نصية إلي أخته: "سنريكم أنا و س/ س |

."تلقيت أخبارا سيئة......أخبارا سيئة



سلندر من عبدي شريف
وفي وقت الحق، ظهر عبدي عىل شريط فيديو وهو يستقل ال 16 ويتجه شرقا في دوغالس من محطة للحافالت علي مسافة قريبة. الشاهد متأكد من
أن هذا الحادث وقع ليلة إختفاء عبدي ألنهم يتذكرون تناول الطعام في مطعم فازولي تلك الليلة وتحققوا من ذلك في كشف حساب مصرفي. اتصل
.ثيس بالشاهد فيما بعد وأقنعهم أن أيامهم مشوشة

إىل تجريم اختفاء عبدي من البداية. تم تصنيفه عىل الفور لتورطه في جرائم قتل متعددة وسطو وحتى مخططDMPD بدالً من متابعة الخيوط ، تطلع

.ابتزاز. اتصل العديد من المواطنين غير العنصريين بالمحققين لإلبالغ عن أنهم رأوا عبدي يهرب من مكان إطالق النار الذي لم يتم حله

تفيد بأن حساب سناب شاتالمعروف لعبدي أضافهم كصديقDMPD في الحادي والعشرين من أبريل ، أرسل أحد الشهود رسالة بريد إلكتروني إىل
في ذلك اليوم. أخبرت عائلة عبدي المحقق أن ثالثة أشخاص تمكنوا من الوصول إىل حساب عبدي بعد اختفائه ولم يضيف أي منهم هذا الشاهد
.كصديق. ذكرت الشرطة أن األسرة "غيرت تفاصيل تسجيل دخول عبدي" بعد اختفائه

تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من استخراج بيانات البحث والنص من هاتف عبدي عىل الرغم من األضرار الكبيرة الناجمة عن المياه. عندما قرر
المحققون إغالق القضية ، فعلوا ذلك بناًء عىل عدة افتراضات هي امتداد للحقيقة في أحسن األحوال. تم تقديم فكرة أن عبدي قد أجرى عمليات بحث
عىل جوجل حول كيفية االنتحار بجرعة زائدة في تلك الليلة. الدليل الوحيد المقدم لدعم هذه الفكرة هو البحث غير الضار إىل حد ما الذي أجراه عبدي قبل

كتب عبدي: "هل يمكنك تناول جرعة زائدة من الحشبش والحمض". وفي .DMPD سبعة أيام من اختفائه ، وليس في طريقه إىل الجسر كما يظهر

تبادل آخر ، أرسل عبدي رسالة نصية إىل زميل في العمل حول الذهاب بعيًدا لفترة من الوقت ، حتى لو لم يكن خطأي ، فهل ستغضب مني؟ يفسر
."زميل العمل هذا عىل أنه تهديد باالنتحار ، ورد عابدي: "كنت أتحدث عن االنتقال

وأكدت الدائرة في بيانها أن عبدي كان متكتما بشأن تحركاته

ويتسكع مع شخصيات مشبوهة، عندما يبدو أنه كان يبلغ من العمر 18 عاما يلعب هوكي من العمل ويكذب عىل والدته بشأن ذلك. حافظوا عىل سلوكه
يشير إلي أفكار إنتحارية

تصر األسرة عىل عدم رغبته في إيذاء نفسه وكان لديه خوف شديد من الماء ، وهي حقيقة كتب عنها عبدي بنفسه عىل فيسبوك. سوف يجعلك

DMPDتعتقد أن شابًا ، في مقتبل العمر ،

مكتئبا بسبب وظيفته المسدودة في الهدف وآفاق التخرج، قفز من فوق جسر في المياه الجليدية وأغرق نفسه عن عمد، وهو إنجاز يكاد يكون من
المستحيل تحقيقه بدون أوزان. يمتلك جسدك غريزة طبيعية لمقاومة الغرق، حتي لو كنت مصمما عىل ذلك، إال إذا كانت لديك طريقة لتثبيت نفسك
.في الماء

للحصول عىل معلومات عن عبدي قبل اختفائه ، لمناقشةDMPD في العاشر من حزيران (يونيو) ، تواصل أحد الفاحصين الطبيين في مقاطعة بولك مع

تعاطي المخدرات في المقام األول. تاريخ الرسائل النصية لعبدي مليء بمناقشاته الصغيرة

معامالت الماريجوانا مع أخته. قبل ساعات من اختفائه، كان يطلب منها أن ترسل له 5 دوالرات، ومع ذلك تقدم دائرة إدارة شئون المفقودين هذه

.المعلومات كدليل عىل تورط عبدي في نشاط إجرامي وتسمم بما يكفي ليسقط في نهر دي موين في ليلة متجمدة في يناير

وافق أخصائي الطب الشرعي األمريكي سيريل فيشت عىل مراجعة تشريح جثة عبدي شريف لهذا المنشور. يتفق مع الفاحصين الطبيين الذين وجدوا أن
سبب الوفاة غير محدد مع احتمال الغرق. أشار فيشت إىل أن جثة عبدي تم اكتشافها في النهر (وجًها ألعىل ، وأطرافها ملتصقة ألعىل) بطريقة تتناسب

مع ملف قاتل الوجه المبتسم ، قاتل متسلسل يشاع منذ فترة طويلة مرتبط بشكل فضفاض بالعشرات من حاالت الغرق الغامضة في جميع أنحاء
.الواليات المتحدة منذ التسعينيات

الباحث الرئيسي الذي استأجرته نزاعات عائلة شريف ، أدلت ببيانات تصالحية بشأن احتمال انتحار عبدي للمحققين. تم تصوير ستيفاني كيني كمنظرة

مؤامرة تراجعت إىل رشدها من خالل ملفات الشرطة. في بعض األحيان ، بينما كان عبدي ال يزال في عداد المفقودين ، قام الباحث الرئيسي بربطه من
ووصف عمه بأنه مغرم باألطفال وطلب من الشرطة النظر "في جانب المخدرات" لوالد عبدي. ، "DG Block" خالل ست درجات من االنفصال بـ

.يعارض كيني رواية الشرطة ، واصفا إياها بمجموعة من األكاذيب والخطط للعودة إىل دي موين للبحث عن مزيد من القرائن

أوالً ربطه بالجريمة وعندما لم يتمكنوا من فعل ذلك ،DMPD لم تكن هناك عدالة لعبدي شريف. ليس مع اعتقاد األسرة أن التحقيق كان فاترًا. حاول
توقفوا عن البحث وفشلوا في متابعة أي قيادة تتطلب عمل الساق. عندما تم اكتشافه عىل بعد مسافة قصيرة جًدا من المكان الذي اختفى فيه ، ذهبوا
عىل الفور للعمل في بناء قصة انتحار ، تم تجميعها مًعا عبر النصوص القديمة وسجل البحث. لقد أرادوا منك أن تنسى أمر عبدي شريف في مايو ، لكننا

.لن نفعل ذلك أبًدا






