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السعودية.. تطبيق »أبشر« أداة خدمية وليست رقابية
استنكرت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
في السعودية بشدة، احلملة املغرضة املنظمة 
التي تدعمها بعض اجلهات واألشخاص لغرض 
استهداف تطبيق البوابة اإللكترونية لــوزارة 

الداخلية )أبشر(. 
وقالت اجلمعية إن التطبيق اخلدمي ساهم 
ويساهم وبشكل فّعال في تقدمي خدمات متعددة 

ومتنوعة ولكافة الشرائح من املواطنني واملقيمني 
ــذي مكنهم من إجنــاز معامالتهم  في اململكة، وال
بكل يسر وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان في 

العالم.
وأوضحت اجلمعية أن هــذا التطبيق هو أداة 
خدمية وليس رقابية، وأن املستفيد منه باألساس 

هو املواطن واملقيم.

وأضافت أن احلملة املغرضة واملتسترة حتت 
حماية حقوق املرأة، هدفها إحلاق الضرر باألسر 
السعودية واالعتداء على خصوصيتها والتدخل 
في شؤونها وإعــاقــة استفادتها من التسهيالت 
التي أتاحها التطبيق، والذي أسهم في القضاء على 
قوائم االنتظار للمواطنني واملقيمني أمام مقرات 

األجهزة احلكومية املختلفة إلجناز معامالتهم.

7

حظيت امرأة مغربية بإعجاب 
وإشـــادة واسعني في املنصات 
االجتماعية بعدما تبرعت بـ 
1.2 مليون دوالر ألجل مشروع 
مدرسي في بلدة صغيرة غربي 

البالد.  وبحسب تقارير إعالمية 
ــرب، وقــعــت املتبرعة  ــغ فــي امل
ـــع ســلــطــات إقــلــيــم  ـــة م ـــراك ش
ــة التابعة  ــري ــدي ــات، وامل ــط س
لوزارة التربية الوطنية بغرض 

بدء املشروع الطموح.
ويـــضـــم املــــشــــروع تــأهــيــل 
مدرسة وبناء مدرسة ثانوية في 
بلدة أوالد فارس بإقليم سطات، 
بحسب ما نقلت وكالة املغرب 

العربي لألنباء.
وقالت املتبرعة جنية نظير،  
إنــهــا قـــررت أن تساعد بعدما 
وجــدت أن بلدة أوالد فــارس ال 
تضم أي مدرسة ثانوية، وهو 
مــا يضطر بعض الفتيات إلى 

االنقطاع عن الدراسة.
وأضـــافـــت أن الــتــعــلــيــم هو 
ــذي يستطيع حماية  الــشــيء ال
ــراف صوب  ــح الشباب مــن االن

ظواهر مشينة في املجتمع.
وحــثــت نــظــيــر األشــخــاص 
املــيــســوريــن عــلــى بـــذل اجلهد 
والـــتـــبـــرع لــفــائــدة مــشــاريــع 
اجتماعية أخـــرى، السيما في 

املناطق القروية بالبالد.
ــورة املتبرعة  وانتشرت ص
على نطاق واسع في الصفحات 
ــاء على  ــن ـــط ث ــة، وس ــي ــرب ــغ امل

املبادرة النبيلة وقيمة املبلغ.
وقــــال مــعــلــقــون إن عملية 
ــرع تــظــهــر قــيــمــة العمل  ــب ــت ال
اإلنساني ونكران الذات، وقارن 
البعض جنية بشخصية نسائية 
معروفة في تاريخ البالد وهي 
فاطمة الفهرية الــتــي تبرعت 
ألجل إقامة جامعة القرويني في 

مدينة فاس.

أقذر مكان في بيتك.. ليس احلّمام

إذا كنت تعتقد أن احلــمــام هو 
أقذر مكان في بيتك، فإن هذا األمر 
غير صحيح، ألن أرجاء أخرى من 
املنزل تضم اآلالف من اجلراثيم 
ــات.  وبــحــســب موقع  ــري ــط ــف وال
»بزنس إنسايدر«، فإن البكتيريا 
والفطريات والبق املــوجــودة في 
البيت الواحد تصل إلى ما يقارب 

200 ألف نوع.
وأضــــــاف املـــصـــدر أن هــذه 
البكتيريات الصغيرة ال توجد في 
احلمام فقط، بل في أماكن متفرقة 
مــثــل جــهــاز التكييف ورشـــاش 

االستحمام وجسم اإلنسان أيضا.
ويقول اخلــبــراء إن هــذا العدد 
الكبير ال يدعو إلى القلق ألن بعض 
أنواع البكتيريا تؤدي دورا إيجابيا 

وحتافظ على صحة اإلنسان.
ــاحــثــون أن نــوعــا  ــب ووجــــد ال
صغيرا من البكتيريا يتسلل إلى 
اإلنسان أثناء االستحمام يساعد 
ــاد ويــزيــد من  ــه على تقليل اإلج
السعادة من خــالل حتفيز الناقل 
ــروف فــي الوسط  ــع العصبي امل

العلمي بالسيروتونني.
ــؤدي الــفــطــريــات  ــل، ت ــاب ــق ــامل ب

املكنسية املــوجــودة فــي املكيف 
إلى إثارة احلساسية لدى فئة من 
الناس تتراوح نسبتها بني 2 و6 
في املئة. في غضون ذلــك، تعيش 
عشرات اآلالف من اجلراثيم في 
جسم اإلنسان، لكنها ليست سببا 

وجيها للشعور بالقلق. 
ويــقــدر األطــبــاء عــدد اجلراثيم 
املــوجــودة في أمعاء اإلنــســان مبا 
ــراوح بــني 200 و500 نــوع،  ــت ي
ويــؤكــدون أنها تساعد على عمل 
اجلهاز الهضمي وحتصني اجلهاز 

املناعي.

بدأت مدينة البندقية اإليطالية 
احــتــفــاالت الكرنفال السنوية 
ــالل الليل  بــعــرض لــلــقــوارب خ
ــو دي كناريجيو  عبر قــنــاة ري
إحــدى أشهر القنوات باملدينة 
.وتستمر هذه االحتفاالت أكثر 
ــدادا  مــن أسبوعني وجتــتــذب أع

كبيرة من احملتفلني. 
ــف املــتــفــرجــون على  ــط واص
جانبي القناة في الوقت الذي 
ــوارب املزخرفة  ــق شقت فيه ال
طريقها عبر املمر املائي وسط 

أصوات املوسيقى.
وستصل االحــتــفــاالت التي 
تسبق فترة صيام ما قبل عيد 
القيامة ذروتها في اخلامس من 

مارس.
وقالت متحدثة إن عرض هذا 
العام يحتفي بالقمر مبناسبة 
ذكرى مرور 50 عاما على سير 

أول إنسان على القمر.
وتشهد البندقية هذا الكرنفال 
منذ قـــرون ويشتهر باألقنعة 
التي يضعها املــشــاركــون على 
وجوههم. وفي العقود األخيرة 
أصــبــح هــذا الــكــرنــفــال وسيلة 
جذب رئيسية للسائحني ملدينة 

البندقية.

متبرعة »املليون دوالر« تتلقى سيال 
من اإلشادات في املغرب

مصّور يتحدى أصحاب العيون الثاقبة 
لرؤية الطائر في الصورة

أثـــــارت صــــورة مـــن الــطــبــيــعــة حــالــة 
ــط مستخدمي املنصات  مــن احلــيــرة وس
االجتماعية، بعدما قال املصور إنها تضم 
طائر البوم لكن من يشاهدها يعجز عن 

رصد احليوان. 
وبحسب مــوقــع »مانشستر إيفنينغ 
نيوز«، فإن املصور بول بيش حتدى من 
شاهدوا صورته بأن يكشفوا املكان الذي 

يقف عليه طائر البوم.
 ومبا أن لون طائر البوم ال يختلف كثيرا 
عن لــون الشجر القريب من الكستنائي، 

ازدادت هذه املهمة صعوبة.
ــه صعوبة في  ــر املــصــور أنــه واج وذك
ــان يتنقل بني  تعقب طــائــر الــبــوم حــني ك
الشجر ألن العثور عليه مجددا لم يكن أمرا 

سهال.

وتبني في نهاية املطاف أن الطائر كان 
في أسفر الشجرة لكنه ال يبرز بسهولة 

نظرا إلى لونه.
وقــال معلقون إنهم احتاجوا إلــى عدة 
ــود طائر  دقــائــق حتى يــحــددوا مكان وج
البوم، لكن آخرين أقروا بعجزهم وأكدوا 
أنهم لم يتمكنوا من معرفة املوقع إال بعدما 

توصل إليه ذوو النظر الثاقب.

انطالق فعاليات معرضي »آيدكس 
2019« في أبوظبي ونافدكس 

كرنفال مدينة البندقية اإليطالية 
يبدأ بعرض عائم

تنطلق في إمــارة أبوظبي، األحــد، فعاليات 
ــس« 2019  ــدك ــدولــي »آي ــدفــاع ال معرضي ال
والــدفــاع البحري »نافدكس« 2019 ، حيث 
سيتم استعراض أحــدث ما توصل إليه قطاع 
الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات 

متطورة. 
كما يركز املعرضان على استعراض أحدث 
ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل 
الثورة الصناعية الرابعة، مبا يسهم في حتقيق 
انتعاش اقتصادي كبير للدول املشاركة، من 
خالل  عقد شراكات ضخمة بني مختلف اجلهات 
املشاركة وكبرى الشركات العاملية املتخصصة 

في القطاع.
يسجل املعرض هذا العام مشاركة 1310 من 

العارضني احملليني والدوليني. كما يشارك في 
أيدكس نخبة من من الشركات العاملية مبا في 
ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ وروستك 
وتاليس إلى جانب نخبة من الشركاء احملليني 
مثل شركة اإلمـــارات للصناعات العسكرية، 
وشــركــة تـــوازن القابضة، وشــركــة أبوظبي 
لبناء السفن. ويشهد املــعــرض تنظيم عدد 
مــن الــعــروض الدفاعية احلية التي حتاكي 
سيناريوهات مختلفة باستخدام مختلف 
صنوف األٍسلحة واملعدات، باإلضافة إلى توفير 
الشركات العارضة لعدد من املنصات التفاعلية 
التي متكن الزوار من توظيف التقنيات احلديثة 
لتجربة العديد من املعدات والعروض ثالثية 

األبعاد وغيرها.

يقدم مستخدمو موقع التدوين املصغر 
»تويتر« على حذف رسائلهم في البريد 
اخلاص بهم، معتقدين أن املسالة انتهت 
وأصبحت طي النسيان، لكن مهال، هل هي 

حتذف فعال؟ 
ويعتقد كثيرون أن »تويتر« يتيح 
ملــســتــخــدمــيــه حــــذف الـــرســـائـــل الــتــي 
يرسلونها، لكن حتى وإن فعلوا ذلــك، 
فإن نسخة منها تظل لدى املستقبل، مالم 

يختار هو حذفها.
لكن موقع »تيك كرنتش« التقني، نقل 
السبت، عن خبير قوله إن موقع التدوين 
املــصــغــر يحتفظ بــالــرســائــل اخلــاصــة 

لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك احملذوفة.
وقال اخلبير في أمن املعلومات، كاران 
سايني، إنــه حصل على رســائــل قدمية 
لــه مــوجــودة فــي ملف أرشيفي يحتوي 
بياناته، وممــا لفت نظره أن الرسائل 

احملذوفة كان ضمن امللف.
وكــان الباحث قــال إنــه اكتشف العام 
املاضي، ثغرة تتيح له استعادة رسائل 
ــة حتى بعد شطبها  ــذوف »تــويــتــر« احمل
ــل، لكن لم  ــرس مــن جهتي املستقبل وامل
يكشف عنها إال اآلن بعد عثوره على امللف 

األرشيفي.
وتقول صفحة املساعدة في«تويتر« إن 
في وسع مستقبلي الرسائل واحملادثات 
ـــة تفاصيلها حــتــى لو  ــع رؤي ــوق ــي امل ف
حذفها املرسل، وتوضح صفحة سياسة 
اخلصوصية أن أي شخص يريد مغادرة 
املــوقــع، ميكن أن يلغي تنشيط حسابه 
ثم يحذفه وبعد مــرور 30 يوما يختفي 

احلساب وكل البيانات املتعلقة به.
ــا مع  ــام لــكــن األمــــر كـــان مختلفا مت
ــن املــعــلــومــات، الـــذي استطاع  خبير أم

استعادة رسائل محذوفة منذ سنوات، 
وهــو أمــر يعزز الشكوك حيال احترام 
»تويتر« للخصوصية وخاصة بعد وقوع 

أمور مشابهة مثل خلل تقني كشف النقاب 
عنه في يناير املاضي، ذكرت تقارير أنه 

يهدد خصوصية املغردين.

»تويتر« يفضح مستخدميه.. وينتهك خصوصيتهم


