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اهتمت مواقع إخبارية مصرية ونشطاء على مواقع
التواصل االجتماعي باعتذار قدمه صاحب مطعم سوري في
اإلسكندرية إلى الشعب املصري.
وق��ال صاحب مطعم «ع��روس دمشق» ،ال��ذي مت إغالقه
خ�لال الساعات القليلة املاضية ،إث��ر مشادة كالمية بينه
وبني سيدة مسنة في مقطع مصور  »:حتية للشعب املصري
العظيم احملترم ،أعتذر لكم لو بدر مني أي إساءة ألي إنسان
مصري».
واستكمل« :ليا الشرف بيكم يا شعب مصر إنكم حتكموا
باحلق ،وتكونوا حقانيني في املوضوع ،أنا مستحيل أغلط
مع امرأة مثل والدتي ،وبعتذر منكم شخصيًا» ،متابعًا« :أنتم
أهلي وإخواتي وما قصرتوا معنا واحتضنتونا ،وفي حياتي
لن أغلط بحق سيدة مصرية أو رجل مصري حتى ،عمرنا ما
قلينا أدبنا على أي حد والكل في اإلسكندرية يعلم ذلك».
وكانت مشاجرة كالمية ،نشبت أمس اجلمعة ،بني سيدة
مصرية وصاحب مطعم «عروس دمشق» ،مبنطقة العصافرة
في اإلسكندرية ،بسبب اعتراض السيدة على وجود فرن غاز
«بوتاغاز» أسفل العقار مما يتسبب في صعود الدخان داخل
الشقة التي متتلكها ،وبالتالي يجعلها متضررة من الدخان
الناجم من صعود األبخرة.
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في الصـميم

قال مدير إدارة الطيران والفضاء األميركية
(ناسا) ،جيم بريدنستني ،اجلمعة إن مركز
م��ارش��ال ل��رح�لات الفضاء ف��ي والي��ة أالباما
سيصبح مقرا لبرنامج الوكالة املقبل ،الذي
يهدف لبناء مركبة تنقل رودا للقمر مجددا
بحلول العام .2024
وأعلن بريدنستني عن ذلك داخل مقر املنشأة
بصحبة نواب من الوالية .وأثار اإلعالن الذي
سيسهم على األرج���ح ف��ي ط��رح ف��رص عمل

ورف��ع ش��أن ال��والي��ة ،إحباط ن��واب من والية
تكساس الذين سعوا الختيار واليتهم مقرا
للبرنامج.
وق��ال بريدنستني «نظام الهبوط سيكون
هنا في مركز م��ارش��ال لرحالت الفضاء في
هانتسفيل (بوالية)أالباما».
وأض��اف «اآلن أقول إن القرار لم يتخذ من
فراغ» مشيرا إلى تاريخ مركز مارشال في بناء
مركبة الفضاء أبولوقبل  50عاما.

تنقذ حياة شريكها من مسافة  22ألف كيلومتر

أنقذت امرأة حياة شريكها من مسافة 22500
كيلومتر بسرعة بديهتها وتفكيرها بعد أن
أدركت أنه ال يتصرف بشكل طبيعي ،وأنه رمبا
يعاني من اإلصابة بجلطة دماغية أثناء مكاملة
هاتفية دولية.
وك��ان��ت ماديسن ت���رودل تتصل بشريكها
ج��وزي��ف ساترفيلد ف��ي مدينة بريسنب في
أستراليا بينما كانت تتواجد ف��ي ال��والي��ات

العظمى

الصغرى

املتحدة ،عندما الحظت أن��ه ك��ان يشد كلماته
وميزج ويخلط بني الكلمات ،بحسب ما ذكرت
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وخالل املكاملة الهاتفية مع جوزيف ،البالغ
من العمر  31عاما ،شعرت ماديسن بالقلق حيال
شريكها ،بعد أن أصبحت كلماته غير واضحة،
فسارعت إلى االتصال بصديق مشترك ملساعدته
وليكون إلى جانبه.

ووفقا لصحيفة «كوريير ميل» األسترالية،
فقد أصيب جوزيف بجلطة دماغية وكان التفكير
السريع وسرعة البديهة لشريكته هو ما أنقذ
حياته.
وقالت ماديسن إنها أبقيت جوزيف على
الهاتف وحتدثت إليه عبر سماعة الصوت ،بينما
كانت جتري اتصاال آخر ملساعدته ،مشيرة إلى
أنه «بدا خائفا ،وأدرك أن هناك شيئا خاطئا لكنه
لم يكن يعرف ماهيته».
وأوضحت ماديسن أنها متكنت من االتصال
بصديق مشترك ،س��ارع ب��دوره إل��ى االتصال
بخدمات الطوارئ ،ثم هرع إلى جانب جوزيف
للبقاء معه ودعمه ،إلى حني وصول اإلسعاف،
حيث مت نقله إل��ى املستشفى إلج���راء عملية
سريعة إلزال��ة التكتل ال��ذي تسبب باجللطة،
وإن��ق��اذ حياته وجت��ن��ب األض����رار العصبية
ال��ش��دي��دة .وأش���ارت ماديسن إل��ى أنها كانت
تعرف ،بالصدفة ،العالمات واملؤشرات املسبقة
لإلصابة باجللطة.
وبينما فقد جوزيف كل شعور في اجلانب
األمين من جسده ،فإن تفكير ماديسن السريع
منع حدوث ما هو أسوأ.
غير أن جوزيف استعاد الحقا قدرته على
املشي بعد قضاء بعض الوقت في إعادة التأهيل،
وبدعم أيضا من شريكته.

وسعى نواب تكساس لدفع ناسا الختيار
مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستون.
وتأتي املهمة اجلديدة للقمر ،املرجح أن تتكلف
ما بني  20و 30مليار دوالر خ�لال  5أع��وام،
في وق��ت تسعى فيه ناسا مبساعدة شركاء
من القطاع اخل��اص الستئناف مهام الفضاء
املأهولة التي تنطلق من األراض��ي األميركية
للمرة األولى ،منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء
في عام .2011

ما يعانيه املسلمون الكشميريون من احتالل هندوسي
لبلدهم يفوق الوصف ..ضم بلدهم بعد احلرب العاملية
وم��ح��اوالت الهندوس تغيير التركيبة الدميوغرافية
باستخدام القوة حتت حجة وجود أماكن مقدسة يحج لها
الهنود ال يبرر ظلم الكشميريني وهضم حقوقهم ..إلغاء
احلكم الذاتي لكشمير من قبل الهند أشعل املنطقة ..شبح
احل��رب ع��اد بني الدولتني النوويتني وه��و نذير ك��وارث
سيتحملها املسلمون ..اللهم اكفنا شرورهم !!

ثغرة أمنية في «بلوتوث»
تعرض ماليني األجهزة للخطر
ح���ذر ب��اح��ث��ون أم��ن��ي��ون م��ن ث��غ��رة ف��ي تقنية
«بلوتوث» الالسلكية ،من شأنها تعريض ماليني
األج��ه��زة التي تدعم ه��ذه التقنية للخطر ،س��واء
باالستماع إلى البيانات والتنصت عليها أو حتى
تغيير محتواها.
ووفق الباحثني فإن اقتران السماعات والطابعات
والعديد من األجهزة اإللكترونية بالهاتف الذكي أو
الكمبيوتر عبر تقنية «بلوتوث» ،ليس آمنا متاما ،إذ
ميكن للمتسللني واملخترقني «الهاكرز» الوصول إلى
كل البيانات التي تنقل بني هذه األجهزة.
وأوضح الباحثون األمنيون أن املخترقني قادرين
على استراق السمع والتنصت على البيانات وتغيير
محتواها في حال تبادلها من خالل التقنية الالسلكية،
حتى وإن كان التبادل بني األجهزة التي سبق أن مت
إقرانها بنجاح.
وتتيح الثغرة «للجهاز املهاجم» التدخل في عملية
تشفير االتصال ،وسرقة مفتاح التشفير ،والوصول
إلى حركة م��رور البيانات بني األجهزة املستهدفة
بشكل أس��اس��ي ،بحسب م��ا ذك��ر موقع «ماشابل»
املتخصص باألخبار التقنية.
وأشار فريق اخلبراء الذي ضم باحثني من جامعة
سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم وأكسفورد
ومركز «سيسبا» (مؤسسة علمية أملانية كبيرة تعنى
بأمن املعلومات).

Retweet
� @Estabraq131إ�ستربق
ترْكوا عنكن جتار اإلقامات ،چم مواطن عادي كافل عامل او اثنني
مسرحهم بالديرة بحجة يترزقون الله و ممكن بعد يعطونه األتاوة
السنوية؟ و چم واحد من هالفئة يغرد ضد الوافدين؟

� @TariqAldowaisanأ.د .طارق الدوي�سان
يتزايد عدد العاطلني عن العمل في القطاع احلكومي  ...اشفق
حلالهم؛ وهم يرون أعمارهم متضي ومعها مستقبلهم! واشفق حلال
الكويت؛ وهي متضي على طريق مستقبل مجهول! التنمية في الكويت
إلى أين ؟؟؟!

 @YAYshamsaldeenد .يو�سف �شم�س الدين
شخصيا اروح ممشى البحر بشكل شبه يومي ،دائما االحظ قلة
تواجد املواطنني و السبب :حر من له خلق ميشي ..و ثقافة الكسل
الدارجة  ..ماعمري شفت في بريطانيا شواطئ للمواطنني!  .بعدين
ترى الوافد اللي يشتغل (بفيزا قانونية) ينتج في البلد مثل املواطن،
بس الفرق جوازه مو كويتي ،ترى هم مو عبيد!

� @AreejHamadahأريج عبدالرحمن حمادة
الدورة املستندية لرفع الدعوى في احملاكم الكويتية شهر  ٧و .٨
تأخذ وقت  ١٠دقائق  .ال��دورة املستندية لرفع الدعوى في احملاكم
الكويتية باقي األشهر تاخذ وقت يوم كامل .
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تغريدة على تويتر من ثالجة
ذكية تثير حيرة اخلبراء
تزعم فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في تويتر من «ثالجة
ذكية» ،توجد في منزلها ،إال أن اخلبراء لم يصدقوا هذه املزاعم.
وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية ،إن الشابة التي متلك حسابا على
تويتر حتت مسمى «دوروثي» نشرت األسبوع املاضي تغريدة تقول فيها إن
والدتها منعتها من استخدام هاتفها ،مضيفة «لكنني متكنت من إيجاد طريقة
مبتكرة للتواصل مع متابعي».
وأشارت إلى أنها استخدمت ثالجة «إل جي» الذكية لنشر التغريدة ،التي
القت انتشارا الفتا على موقع التواصل االجتماعي ،بعدما مت تداولها من قبل
أكثر من  12ألف مغرد.
وأثمر ه��ذا االنتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي «تويتر»
و»إل جي» إلى قائمني املطالبني بإعادة الهاتف إلى «دوروث��ي» حتت وسم
«.»FreeDorothy
وذك��رت دوروث���ي للصحيفة البريطانية ،أنها ترفض كشف اسمها
احلقيقي ،مضيفة أن عمرها ال يتجاوز  15عاما ،وبأنها جلأت إلى الثالجة
الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها بسبب كثرة
استخدامها الهاتف.
وفي املقابل ،لم يصدق اخلبراء والباحثون التقنيون قصة دوروثي ،حيث
تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثالجة الذكية.
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