«ادفع بوجهك» ..جتربة صينية جديدة!
بدأت مدينة شينزين الصينية  ،امللقبة بعاصمة
التكنولوجيا في البالد ،مؤخرا اختبار طريقة جديدة
في إحدى محطات مترو األنفاق تسمح للركاب بدفع
ثمن التذكرة واستقالل القطارات من خالل وجوههم.
ووف��ق��ا لتقارير صحفية محلية ،ف��إن الطريقة
اجلديدة تعتمد على تقنية متييز الوجوه البشرية،

alwasat.com.kw
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مشيرة إلى أن التجربة مقتصرة في الوقت احلالي
على محطة واحدة ،مع إمكانية زيادة عددها مستقبال.
تسمح التقنية ل��ل��رك��اب بعمل م��س��ح ضوئي
لوجوههم قبل رك��وب ال��ق��ط��ارات ،وم��ن خ�لال هذه
العملية يتم خصم قيمة التذاكر تلقائيا من حساباتهم
البنكية املربوطة بوجوههم ،ما يعني ضرورة إدخال

البيانات املرتبطة بوجوههم ورب��ط طريقة الدفع
باشتراكهم في خدمة القطارات بشكل مسبق قبل
استعمال التقنية .مت تطوير التقنية حتت إشراف
إدارة قطارات شينزين بالتعاون مع شركة هواوي،
ولم تعلن اإلدارة عن موعد توافر التقنية في جميع
محطاتها مستقبال ،وفقا ملوقع «ذا فيرج».
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ماذا ستفعل إذا كانت رحلتك املقبلة
على «بوينغ  737ماكس »8؟
ح��ادث��ان م��أس��اوي��ان أس��ف��را عن
مقتل  346شخصا ،ه��م جميع من
ك��ان��وا على م�تن رحلتني جويتني،
األولى تابعة للخطوط اإلندونيسية
والثانية للخطوط اإلثيوبية ،األمر
ال��ذي أث��ار القلق بني رك��اب حجزوا
مقاعد رحلتهم املقبلة على نفس
طراز الطائرة التي اعترفت الشركة
املصنعة لها ،أنها بحاجة إلى حتديث
برمجيات التحكم.
وعقب حادث حتطم الثاني للطائرة
«ب��وي��ن��غ  737م��اك��س  »8التابعة
للخطوط اجلوية اإلثيوبية ،األحد،
ق��ال��ت ش��رك��ة «ب��وي��ن��غ» األميركية
إنها كانت تعمل مع إدارة الطيران
االحت���ادي األميركية عقب احل��ادث
األول للطائرة اإلندونيسية لتطوير
برمجيات التحكم في الرحلة اجلوية.
وع��م��ل إي��ق��اف ع��دة دول تشغيل
ومنع عبور وهبوط الطائرات من
ط��راز «بوينغ ماكس» ،مبا في ذلك
دول عربية منها مصر واإلم���ارات
ولبنان واملغرب والكويت ،على بث
اخل��وف والقلق في نفوس الركاب
الذين خططوا لرحالت مقبلة على
منت نفس الطراز ،أو رمبا سيفاجئون
بأن شركة الطيران التي سيسافرون
خاللها ،اختارت هذا الطراز اخلطير
من الطائرات.

وميكن للمسافرين مالحظة فئة
وطراز الطائرة التي يسافرون على
متنها قبل إمت��ام عملية ال��دف��ع عند
حجز التذاكر إلكترونيا ،أو بالسؤال
املباشر إلى موظفي شركات الطيران
عند احل��ج��ز عبر ال��ه��ات��ف ،أو عبر
وسيط لشركات طيران.
فإذا كنت حجزت رحلتك بالفعل،
وعلى علم بأن الطائرة التي ستقللك
إل��ى رحلتك املقبلة من ط��راز «737
ماكس  ،»8وتفكر في تغييرها ،ماذا
تفعل؟
يقول املدير العام للهيئة العامة
للطيران املدني في اإلم���ارات سيف
ال��س��وي��دي مل��وق��ع «س���ك���اي ن��ي��وز
عربية» ،إن ال��راك��ب ليس م��ن حقه
أن يطلب م��ن شركة الطيران التي
حجز على متنها تغيير نوع الطائرة،
مضيفا« :م��ن يحدد ذل��ك هي سلطة
الطيران املدني في كل بلد بالتعاون
مع الشركات املصنعة للطائرات».
وأك����د أن���ه ح��ت��ى اآلن ال ت��وج��د
ص��ل��ة واض��ح��ة وم��ب��اش��رة ب��األدل��ة
القاطعة ،بني احلادثني الذي وقعا في
إندونيسيا وإثيوبيا ،لنفس الطراز
من طائرة «بوينغ  737ماكس  »8من
جهة ،وعيب في تصنيعها من جهة
أخرى.
وأض����اف« :ك��ل اإلج����راءات التي

معرض الرياض الدولي
للكتاب يحتفي برواد وصناع
السينما السعودية
احتفى معرض الرياض الدولي للكتاب في افتتاح دورته اجلديدة
لعام  2019مبجموعة من رواد وصناع السينما السعودية اعترافا
بدورهم في تأسيس وترسيخ هذا الفن محليا وعربيا.
وخ�لال احلفل ال��ذي أقيم مبركز ال��ري��اض ال��دول��ي للمؤمترات
واملعارض كرم املعرض املمثل خليل الرواف واملخرج سعد الفريح
واملخرج إبراهيم القاضي واملمثل واملخرج سعد خضر واملخرج عبد
الله احمليسن واملخرجة هيفاء املنصور واملمثل إبراهيم احلساوي.
كما كرم املعرض في االفتتاح الرسمي الفائزين بجائزة الكتاب
لهذا العام في فروع الكتب الدينية واالجتماعية القانونية ،والتربوية
والنفسية ،والدراسات اللغوية والنقدية ،والسرد ،والشعر.
يقام املعرض حتت شعار «الكتاب بوابة املستقبل» مبشاركة نحو
 900دار نشر وتوكيل ومؤسسة أهلية وحكومية من  30دولة ،تقدم
نصف مليون عنوان كتاب في شتى مجاالت الفنون واآلداب واملعرفة.
ويشمل البرنامج أكثر من  200فعالية من بينها  62محاضرة
وندوة وأربعة عروض مسرحية و 18عرضا سينمائيا و 29ورشة
عمل.
وحت��ل مملكة البحرين ضيف ش��رف امل��ع��رض بعد أن كانت
السعودية ضيف شرف معرض البحرين الدولي للكتاب في دورته
الثامنة عشرة عام .2018
ويبدأ املعرض في استقبال الزائرين من ي��وم أم��س وحتى 23
مارس.

رسائل تغزو اآلالف ..احذروا
خدعة «إعادة تشغيل فيسبوك»

تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي خالل
الساعات األخيرة آالف الرسائل التي تدّعي تقدمي حل إلعادة تشغيل
املوقع الذي عانى من عطل كبير أقرت بها الشركة.
وأك���دت فيسبوك ،أم��س األول ،أن بعض املستخدمني ف��ي دول
مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة االنتشار مثل
إنستغرام وواتساب وفيسبوك.
وجلأ املارد األزرق إلى موقع تويتر حتى يخبر املستخدمني بأنه
يعمل على حل املشكلة التي تأثر بها بعض املستخدمني منذ أكثر من
عشر ساعات في أقرب وقت ممكن ،وأكد أن املسألة ليست ناجمة عن
هجوم حلجب اخلدمة.
في غضون ذلك ،ذكر موقع «داون ديتيكتور» الذي يتابع أعطال
املواقع اإللكترونية ،أن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في
أج��زاء من الواليات املتحدة واليابان وبعض أج��زاء أوروب��ا تأثروا
بالعطل .وطال العطل أيضا املستخدمني في الدول العربية.
وقالت شركة فيسبوك ،التي جتني أغلبية دخلها من اإلعالنات،
لوكالة «بلومبرغ» إنها ما زالت تدرس األثر الكامل لهذا العطل «مبافي
ذلك احتمال رد األموال للمعلنني».
ومبجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابال من
الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل املوقع وطريقة حل
العطل التقني.
وفيما تقول إحدى الرسائل إن استخدام فيسبوك لن يظل مجانيا
بل سيصبح مدفوعا عما قريب ،روجت رسائل أخرى طريقة مزعومة
لـ»إعادة تفعيل احلساب» عن طريق أحد الرموز الذي يجب إرساله
إلى  20مستخدم آخر.

قامت بها بعض ال��دول ،وم��ن بينها
اإلم���ارات ،بوقف تشغيل أو هبوط
أو عبور الطائرات من نفس الطراز
السابق ه��ي إج���راءات اح��ت��رازي��ة»،
وأوض��ح السويدي أن املسافر لديه
القدرة على تقييم اخلطر.
وإذا أصرت شركات الطيران على
تشغيل ه��ذا ال��ط��راز م��ن الطائرات
ف���ي ال�����دول ال��ت��ي أع��ل��ن��ت إي��ق��اف
تشغيلها ،حينها يحق للراكب أن
يطلب تعويضا ،بحسب ما أشار إليه
السويدي.
وبحسب القوانني املنظمة حلركة
ال��ط��ي��ران ف��ي ال��ع��ال��م ،ف���إن حرية
الركاب في تغيير نوع الطائرات التي
سيسافرون على متنها يعد نوعا من
الرفاهية ،ال يتأتى إال برغبة قوية
تكون كامنة وراء تغيير رحلتهم
أو إلغائها ،وف��ق قوانني الشركات
املشغلة.
وفي الواليات املتحدة األميركية ،ال
يتمتع الركاب بالكثير من االختيارات
عندما يتعلق األم��ر برفاهية تغيير
الرحالت.
وت��ق��ول ل��وائ��ح إدارة ال��ط��ي��ران
االحت����ادي األم��ي��رك��ي��ة إن ش��رك��ات
الطيران قادرة ،في اللحظة األخيرة،
على تغيير طراز الطائرات ،لكن فئتها
تبقى كما هي ،فيمكن تغيير «بوينغ

 737ماكس  »8بأخرى من نفس فئة
الشركة املصنعة.
لكن ماذا يحدث إذا تغير الوضع،
وعدلت الشركة املشغلة طائرة أنت
تفضل السفر على متنها ،واخترت
رحلتك بناء على توفرها؟

تقول شبكة «سي إن إن» نقال عن
م��اري شيافو املفتشة السابقة في
وزارة النقل األميركية‘ ،نه من غير
القانوني أن يطلب الركاب استعادة
أموالهم في هذه احلالة أيضا.
وقالت شيافو« :شركات الطيران

لديها احلق في استبدال الطائرات.
ف����إذا ح��ج��زت ع��ل��ى ،500-737
واك��ت��ش��ف��ت أن��ه��ا  737م��اك��س ،من
الناحية الفنية لن تضطر الشركة إلى
تلبية طلبك بتغيير طراز الطائرة».
وأوض���ح���ت ش��ي��اف��و أن اخل��ي��ار

بعد شكوى ابنه ..والد تلميذ يقتحم
املدرسة بسالح رشاش

أعلنت الشرطة األميركية ،اعتقال رجل
اقتحم إحدى املدارس وهو يحمل سالحا
رش��اش��ا ف��ي حالة غضب ،بعدما تلقى
اتصاال من ابنه التلميذ يشكو فيه تنمر
األستاذ .وبحسب «واشنطن بوست» فإن
كريستوفر فرميان ،تلقى اتصاال من ابنه
عبر تطبيق «فيس ت��امي» ،ي��وم االثنني،
وق��ال التلميذ إن امل��درس ال يعامله على
نحو جيد ،حوالي الساعة الثالثة بعد
الزوال.
ويدرس التلميذ في املرحلة اإلعدادية
مبنطقة بالم بيتش في والي��ة فلوريدا،
واتصل بوالده عبر التطبيق الشهير وهو
يجهش بالبكاء ،مما جعل وال��ده ينفعل
بسرعة.
وحضر األب البالغ من العمر  27ساعة
إلى املدرسة على نحو سريع وهو يحمل
سالحا رشاشا نصف آلي ،وقال باحثا عن
األستاذ «أريد رؤية الشخص الذي اعتدى
على ابني».
وقام عناصر الشرطة بعزل املدرسة
فيما مت اعتقال األب ووجهت إليه تهم
كبيرة تشمل حيازة سالح على أراضي

مدرسة ،وش��ن هجوم عنيف مع سالح،
وعرقلة العمل في مدرسة ،وحددت كفالة
اإلفراج عن األب في  75ألف دوالر.
وقال األب إنه لم يكن ينوي إي��ذاء أي
شخص ب��ال��س�لاح ال���ذي عثر فيه على
رص���اص ،وأض���اف أن��ه حصل عليه عن

طريق صديق ،في السنة املاضية ،حتى
يحمي نفسه فقط.
وك��ان األب يحمل السالح حتت حزام
ال��س��روال فقط ول��م يقم بسحبه ،لكن
عنصر الشرطة الذي كان في املكان الحظ
وجوده ،واكتشف أن فيه رصاصا.

طفلة سويدية مرشحة جلائزة نوبل للسالم

رشح ثالثة ن��واب برملان نرويجيون
الطفلة السويدية غريتا تونبرغ ،التي
أصبحت صوتا مسموعا في احلمالت ضد
تغير املناخ ،جلائزة نوبل للسالم.
فريدي أندريه أوفستيغارد وعضوان
آخران بارزان من حزب اليسار االشتراكي
قالوا إنهم يعتقدون أن «احلركة الضخمة
التي أطلقتها غريتا متثل إسهاما كبيرا
للسالم».
تونبرغ (  16عاما) شجعت الطالب
على التغيب عن املدرسة لالنضمام إلى
احتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع
بشأن تغير املناخ ،وهي حركة انتشرت
خارج السويد إلى دول أوروبية أخرى.
وقال أوفستيغارد لصحيفة «في جي»
إن «تهديدات املناخ رمبا تكون أحد أهم
اإلسهامات في احلرب والصراع».
ويحق ألي نائب بالبرملان الوطني أن
يرشح شخصا جلائزة نوبل للسالم.

وال تعلق جلنة نوبل النرويجية علنا
على أي ترشيحات ،وكان املوعد النهائي

لتقدمي ترشيحات  2019هو األول من
فبراير.

بعد الهزميتني املذلتني ..شالكة
يسخر من رئيسة وزراء بريطانيا
سخر نادي شالكة األملاني من رئيسة
ال����وزراء البريطانية تيريزا م��اي ،في
تغريدة «طريفة» بعد هزمية الفريق املذلة
بدوري أبطال أوروبا ،مساء الثالثاء.
وب���ع���د ت��ع��رض��ه ل��ه��زمي��ة س��اح��ق��ة
بنتيجة  7-0على يد مانشستر سيتي
اإلجنليزي في إياب دور الـ 16من دوري
أبطال أوروب��ا ،نشر أسطورة كرة القدم
اإلجنليزية غ��اري لينيكر تغريدة على

ح��س��اب��ه ال��ش��خ��ص��ي ،ش��ب��ه ب��ه��ا هزمية
األملان بهزمية تيريزا ماي رئيسة وزراء
بريطانيا القاسية ،في تصويت «اتفاق
بريكست املعدل» ،الثالثاء.
وص���وت ال��ب��رمل��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي ضد
االت��ف��اق امل��ع��دل على «بريكست» ال��ذي
توصلت إليه ماي ،بأغلبية  391صوتا
مقابل  ،242بعدما أخفقت احملادثات التي
أجرتها في اللحظات األخيرة مع زعماء

االحتاد ،في تبديد مخاوف منتقديها.
وك��ت��ب لينيكر خ�ل�ال امل���ب���اراة على
حسابه الشخصي« :ع��ل��ى ه��ذا النسق
س��ت��ك��ون خ��س��ارة ش��ال��ك��ة بنفس س��وء
خسارة رئيسة وزرائنا».
وجاء الرد من احلساب الرسمي لنادي
شالكة األملاني« :أود أن أرى تيريزا ماي
وه��ي ت��داف��ع أم���ام ل��ي��روي س��ان��ي (جنم
مانشستر سيتي)».

الوحيد املتاح للركاب في هذه احلالة
هو س��ؤال موظفي اخلطوط اجلوية
عما إذا كان بإمكانهم تغيير الرحلة،
وأض��اف��ت« :سيتعني عليك مناقشة
موظفي الكاونتر أو البوابة الذين
رمبا يتفهموا مخاوفك».

 5تطبيقات «مجان ًا» لركاب
اخلطوط السعودية

في سابقة أول��ى في عالم رح�لات الطيران ،أصبح اآلن بإمكان
املسافرين على منت اخلطوط السعودية استخدام  5تطبيقات ذكية
على هواتفهم احملمولة مجانا في الطائرة ،بعد أن أضافت الشركة
تطبيقني جديدين مؤخرا.
وأطلقت اخلطوط السعودية خدمة جديدة مجانية على رحالتها
الداخلية والدولية متكن ضيوفها من استخدام تطبيقي التواصل
االجتماعي «وي ش��ات» و»إنستغرام» ،في التواصل مع أسرهم
وأصدقائهم وأعمالهم ،إضافة إلى قائمة التطبيقات املتاح استخدامها
مجانا على منت جميع طائراتها امل��زودة بخدمة اإلنترنت ،حسبما
أفادت وكالة األنباء السعودية (واس).
وأصبح بإمكان ضيوف «السعودية» على مختلف درجات السفر
االستمتاع بالتواصل النصي عبر هواتفهم الذكية خالل رحالتهم
الداخلية والدولية ،وبذلك تكون «السعودية» شركة الطيران الوحيدة
في العالم التي تتيح لضيوفها التواصل مع اآلخرين مجانا على
رحالتها عبر  5تطبيقات ،هي «واتساب» ،و»آي مسج» ،و»فيسبوك
ماسنجر» ،و»وي شات» ،و»إنستغرام».
وأوضح مدير عام اخلطوط اجلوية العربية السعودية املهندس
صالح بن ناصر اجلاسر على هامش املعرض الدولي السعودي األول
للطيران الذي افتتح مبطار الثمامة بالرياض ،أن إضافة تطبيقي «وي
شات» و»إنستغرام» إلى التطبيقات املتاح استخدامها مجانا على
طائرات «السعودية» يأتي تقديرا لضيوفها املهتمني بالتواصل عبر
هذين التطبيقني ،بعد اإلقبال الكبير على استخدام التطبيقات التي
سبق إطالقها مجانا على رحالت السعودية.
وكانت «السعودية» قد نالت مؤخرا جائزة أفضل شركة طيران
على مستوى الشرق األوس��ط في مجال خدمات اإلنترنت على منت
الطائرات ،وذلك ضمن جوائز رحالت الطيران في الشرق األوسط
املقدمة من شركة «أتش أم جي أيروسبيس».

فضيحة اجلامعات ..غش املشاهير
واألثرياء من أجل األبناء
كشفت سجالت محاكم أميركية ت��ورط حوالي  40شخصا ،من
ضمنهم ممثالت ف��ي ه��ول��ي��وود ،ف��ي فضيحة غ��ش لتوفير القبول
ألبنائهم بجامعات أميركية كبرى.
وشمل املخطط ال��ذي مت الكشف عنه مساعدة الطلبة في الغش
في اختبارات القبول في اجلامعات الكبرى ،باإلضافة إلى مساعدة
الطلبة غير املتفوقني رياضيا في احلصول على منح خاصة باملتفوقني
رياضيا.
وم��ن ب�ين اجلامعات التي استهدفت بعمليات الغش ع��دد من
اجلامعات املرموقة مثل ييل وستانفورد وج��ورج ت��اون ،وال يوجد
حتى اآلن ما يشير إلى ضلوع اجلامعات في عمليات الغش.
وكشفت سجالت احملاكم أن أغلب الضالعني في الفضيحة هم من
األثرياء ،ومن بينهم رؤساء مجلس إدارة شركات كبرى.
وقال مسؤول االدع��اء األمريكي أن��درو ليلنغ في مؤمتر صحفي
خاص بالتحقيق في الفضيحة «ميثل اآلباء سجال من أصحاب الثراء».
وأظهرت سجالت االتهام أن املمثلة األميركية فيليسيتي هوفمان قدمت
«مساهمة خيرية» قدرها  15ألف دوالر للمشاركة في العملية نيابة
عن ابنتها الكبرى.كما أش��ارت الوثائق إلى أنها اتخذت ترتيبات
للمشاركة في العملية مرة ثانية لصالح ابنتها الصغرى ،قبل أن تتخذ
قرارا بعدم القيام بذلك.ومثلت هوفمان أمام احملكمة في لوس أجنليس
وأ ُطلق سراحها بكفالة قدرها  250ألف دوالر.

