
ال ميكن احلياة تقريبا اآلن من دون هواتف 
ذكية وأجهزة محمولة أخ��رى، إال أن شحن 
تلك األجهزة ميثل مشكلة ال تنتهي السيما 

خارج املنزل واملكتب.
وق��د ب��ات من ال��ع��ادي رؤي��ة منافذ شحن 
تلك األج��ه��زة مبنافذ USB الشهيرة في 
األماكن العامة، إال أن استخدامها ينطوي على 
مخاطرة كبرى، ويستدعي إج��راءات حماية 

بسيطة لكنها تبدو حتمية.
فقط حذر مسؤولون تقنيون من التهديدات 
املتزايدة للبرامج الضارة التي يتم نقلها عبر 

منافذ شحن USB في األماكن العامة.
ونظًرا ألن محطات الشحن هذه أصبحت 
شائعة ف��ي الفنادق وامل��ط��ارات ومحطات 
القطارات وحتى على بعض أرصفة املدينة، 

فقد قام متسللون بتطوير مجموعة جديدة من 
تقنيات القرصنة الستغاللها.

وميكن لهؤالء “القراصنة” إرسال برامج 
ض��ارة م��ن هواتفهم أو أج��ه��زة الكمبيوتر 
احملمولة اخل��اص��ة بهم إل��ى األج��ه��زة التي 
تستخدم محطات الشحن العامة عبر منفذ 
USB، وبعد ذل��ك تصبح احملطات مركًزا 
فعااًل لتوزيع الفيروسات، وفق ما نقل موقع 

“ديلي ميل”.
وثمة تكتيك شائع آخر يتمثل في اختراق 
نهاية كابل USB نفسه، ثم تركه موصواًل 
مبحطة الشحن، بانتظار أن يستخدم الناس 
ه��ذا الكابل )ال��س��ل��ك(، ب��دال م��ن البحث في 

حقائبهم عن الكابل اخلاص بهم واستخدامه.
ووفقا جلاكي الس��ي، وه��ي مدعية عامة 

مبدينة ل��وس أجنلوس بوالية كاليفورنيا 
األميركية، استخدم املتسللون برامج ضارة 
في محطات شحن USB عامة لسحب بيانات 
من هاتف شخص ما، أو سرقة كلمات املرور، 

أو حتى البيانات الشخصية اخلاصة به.
فعلى عكس أسالك الطاقة التقليدية، مت 
تصميم كابالت USB لنقل الطاقة وكذلك 

البيانات بني جهازين.
وحلماية نفسك، توصي السي باستخدام 
م��ح��ول ال��ت��ي��ار امل���ت���ردد وش��ح��ن اجل��ه��از 
باستخدام منافذ التيار الكهربائي، بدالً من 
منافذ USB أثناء وجودك في األماكن العامة، 
وهي بالتالي تشجع األشخاص على حمل 
شواحن الهواتف الكهربائية اخلاصة بهم 

دائًما عند السفر.

أعادت املغنية األميركية، تايلور سويفت، 
اخلميس، حتريك اخلالف مع شركة إنتاجها 
السابقة، متهمة مديريها مبنعها من إحياء 
حفلة وإصدار وثائقي عن حياتها على شبكة 

»نتفليكس«.
ويأتي ه��ذا النبأ ليعيد إشعال اخلالف 
بني املغنية وقطب اإلنتاج املوسيقي سكوتر 

براون، وفق ما نقلت فرانس برس.
وف��ي أغسطس امل��اض��ي، أعلنت سويفت 
رغبتها ف��ي إع���ادة تسجيل أغانيها حتى 
تستعيد ملكية أعمالها التي ميلك براون مع 
شركته »بيغ ماشني اليبل« حقوق معظم 

تسجيالتها.
وي��ح��ق مل��ال��ك ال��ت��س��ج��ي��الت األص��ل��ي��ة 
)ماسترز( املستخدمة في تصنيع األقراص 
امل��دم��ج��ة وال��ن��س��خ ال��رق��م��ي��ة م��ن األع��م��ال 
املوسيقية، اتخاذ القرار بشأن إع��ادة نسخ 
األغنيات أو بيعها، علما أن هذه التسجيالت 
تشكل أحد مصادر الدخل الرئيسية للفنانني 

الذين ميلكون حقوقها.
وأكدت املغنية البالغة 29 عاما، اخلميس، 
في رسالة عبر مدونة، أن ب��راون وشريكه 
سكوت بورتشيتا ميارسان عليها »رقابة 

استبدادية«. وتتهم تايلور سويفت الرجلني 
بأنهما أبلغا فريقها بأنه »من غير املسموح 
أن تؤدي أغانيها القدمية على التلفزيون« ألن 
ذلك يعني »إعادة تسجيل موسيقاها قبل أن 
يعود لها احلق بذلك السنة املقبلة«، وفق ما 

نقلت »فرانس برس«.
وق��د يؤثر ذل��ك سلبا على أداء سويفت 
املرتقب في حفلة »أميريكن ميوزيك أووردز« 
التي تتسلم خاللها جائزة فنانة العقد، خالل 

الشهر احلالي.

احذروا شحن هواتفكم في األماكن العامة!

قتل زوجته احلامل بعد ساعتني 
من الضرب.. والسبب؟

تايلور سويفت تتهم شركة إنتاج 
بـ»الرقابة االستبدادية«

ي��ب��دو أن مقولة »اجل���وع ق��ات��ل« ل��م تأت 
من ف��راغ، بعد أن ترجمها رج��ل غاضب في 

السنغال بحق زوجته، مما أدى إلى وفاتها.
وقالت الشرطة السنغالية، اجلمعة، إن 
رجال في الثالثينات من عمره، ضرب زوجته 
احلامل في شهرها الثالث حتى املوت، ألنها لم 

تعد له وجبة العشاء.
وأوضحت تقارير تداولتها وسائل إعالم 
في السنغال أن الزوجة أميناتا كا، البالغة من 
العمر 22 عاما، عادت إلى منزلها في ضواحي 
العاصمة داكار ليلة األربعاء بعد سلسلة من 

الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم 
يكن مبقدورها حتضير العشاء لزوجها.

وي��ب��دو أن ال���زوج »اجل��ائ��ع« ت��ذرع بهذه 
احلجة، أي عدم حتضير العشاء، لضربها ملدة 
ساعتني إلى أن فقدت الوعي، بحسب ما ذكرت 

فرانس برس.
وسمع اجليران صراخ الضحية، فاتصلوا 
بالشرطة واستدعوهم إل��ى مكان احل��ادث، 
غير أن رجال الشرطة وصلوا متأخرين على 
ما يبدو، إذ كانت املرأة احلامل قد توفيت قبل 

وصولهم.

أص���ل���ح ت��ط��ب��ي��ق وات���س���اب 
م��ؤخ��ًرا ث��غ��رة أم��ن��ي��ة خطيرة 
ج��دي��دة ق��د تسمح للمهاجمني 
بخرق األج��ه��زة املستهدفة عن 
بعد وس��رق��ة رس��ائ��ل ال��دردش��ة 
اآلمنة وامللفات املخزنة ضمنها، 
 The وذل��ك وفًقا ملا ذك��ره موقع
Hacker News. وعلى الرغم 
م��ن أن وات��س��اب ل��م ي��ح��ل بعد 
املشاكل الدائرة حول االختراق 
األخ��ي��ر، إال أن منصة التراسل 
األكثر شهرة في العالم وجدت 
نفسها واق��ع��ة ف��ي املشاكل من 
ج��دي��د. م��وض��وع يهمك?كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن مهندسي ومتعاقدي غوغل 
يعملون وراء الكواليس على 
تغيير اخلوارزميات التي تغّير 
نتائج ال��ب��ح��ث،... ه��ل تتالعب 
»غ��وغ��ل« ف��ي ن��ت��ائ��ج البحث? 

تكنولوجيا
وت��ت��ع��ل��ق ال��ث��غ��رة األم��ن��ي��ة 
-CVE-2019 امل���س���م���اة
11931 مبشكلة جت��اوز سعة 
امل��خ��زن امل��ؤق��ت املستندة إلى 
املكدس والتي كانت موجودة 
ف��ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
إص����دارات وات��س��اب املعرضة 

للهجوم بتحليل البيانات األولية 
لبث ملف MP4، مما يؤدي إلى 
هجمات رفض اخلدمة أو تنفيذ 

التعليمات البرمجية عن ُبعد.
ويحتاج املهاجمون، من أجل 
استغالل الثغرة األمنية، إلى رقم 
هاتف املستخدمني املستهدفني 
وإرس��ال ملف MP4 معد بشكل 
ضار عبر واتساب، والذي ميكن 

استخدامه لتثبيت ب��اب خلفي 
ض���ار أو ب��رام��ج جت��س��س على 

األجهزة املخترقة بشكل سري.
وتؤثر الثغرة األمنية على 
نسخ املستهلكني واملؤسسات 
من واتساب على جميع املنصات 
الرئيسية، مبا في ذلك أندرويد 
م���ن ج��وج��ل و iOS م���ن آب��ل 

وويندوز من مايكروسوفت.

اإلصدارات املتأثرة بالثغرة
ووف��ًق��ا الس��ت��ش��ارة نشرتها 
شركة فيسبوك، املالكة لتطبيق 
امل��راس��ل��ة الشهير، ف��إن قائمة 
إص��دارات واتساب املتأثرة هي 

كما يلي:
إص�������دارات أن����دروي����د قبل 

.2.19.274
إص������������دارات iOS ق��ب��ل 

.2.19.100
إصدارات عميل املؤسسة قبل 

.2.25.3
إص���دارات وي��ن��دوز ف��ون قبل 

.2.18.368
إص���دارات أن��دروي��د لألعمال 

التجارية قبل 2.19.104.
إص������دارات iOS ل��ألع��م��ال 

التجارية قبل 2.19.100.
ويبدو نطاق وش��دة وتأثير 
الثغرة املصححة حديًثا مشابًها 
 WhatsApp لثغرة ات��ص��ال
VoIP األخ����ي����رة ال���ت���ي مت 
 NSO استغاللها من قبل شركة
Group اإلسرائيلية لتثبيت 
برمجية Pegasus على ما يقرب 
من 1400 من أجهزة أندرويد و 
iOS املستهدفة في جميع أنحاء 

العالم.
ويعد من غير الواضح ما إذا 
كانت ثغرة MP4 قد استغلت 
أيًضا قبل أن تعلم فيسبوك عنها 
وتصححها، لكن بالنظر إلى أن 
استشارة فيسبوك ال تتضمن أي 
شيء آخر سوى بعض املعلومات 
التقنية األساسية في إرش��ادات 
األم��ان اخلاصة بها، فقد تظهر 

املزيد من املعلومات الحًقا.

ثغرة في »واتساب« تثبت برامج التجسس سرًا

alwasat.com.kw7

استطاع رج��ل أسترالي أن ينجو من 
متساح »م��اك��ر«، م��ؤخ��را، بعدما تصارع 

معه، ووضع إصبعه في عينه.
وذه��ب كريغ ديكمان إل��ى الصيد، يوم 
األح��د امل��اض��ي، في منطقة نائية شمالي 
أستراليا تعرف باسم »موطن التماسيح«، 
وقال إن متساحا طوله 2.8 متر ظهر خلفه 

فيما كان يهم مبغادرة الشاطئ.
وقال ديكمان للصحفيني، اجلمعة، من 
املستشفى الذي يعالج فيه ببلدة كيرنز في 
والية كوينزالند: »عندما أردت أن أعود إلى 
املنزل، كان أول ما رأيته هو رأس التمساح 
متجها ن��ح��وي«، مشيرا إل��ى أن احليوان 

عضه في فخذه.
وأض����اف: »أع��ت��ق��د أن ص���وت قرقعة 
فكيه سيطاردني إلى األبد«، وفق ما نقلت 

»فرانس برس«.
وتابع ديكمان البالغ من العمر 54 عاما، 
قائال إنه تصارع مع التمساح على الشاطئ 

أثناء محاولة األخير جره إلى املياه.
وبنّي أنه أدخل إبهامه في عني التمساح، 
موضحا أن��ه��ا ك��ان��ت »البقعة الناعمة« 

الوحيدة التي وجدها على احليوان.

وجنح ديكمان بعد دقائق في الوصول 
إل��ى ظهر التمساح وأغ��ل��ق فكيه، حسب 
قوله، مشيرا إلى أنه دفع احليوان بعيدا 

ليعود مرة أخرى إلى املياه.

وخ����الل احل������ادث، ت��ع��رض دي��ك��م��ان 
إلص���اب���ات ف��ي ي��دي��ه وس��اق��ي��ه م��ن قبل 
التمساح، ال��ذي وصفه بأنه ك��ان »ماكرا 

ومخادعا«.

بعدما أدخل إصبعه بعينه.. أسترالي 
ينجو بأعجوبة من فكي متساح

ي����درس ال��ط��ف��ل امل��ع��ج��زة ل���وران 
سيمونز، ال��ذي يبلغ من العمر تسعة 
أع��وام، من أب بلجيكي وأم هولندية، 
ال��ه��ن��دس��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي جامعة 
إي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي��ة، وه���و ليس 
بالتخصص السهل حتى بالنسبة 

للطالب البالغني.
ووصف العاملون باجلامعة الطفل 
ب�«غير الطبيعي«، إذ من املتوقع أن 
يحصل على درج��ة البكالوريوس في 

ديسمبر املقبل.
ويخطط الطفل البلجيكي للحصول 
ع��ل��ى درج���ة دك���ت���وراه ف��ي الهندسة 
الكهربائية بينما سيدرس الطب أيضا، 
حسب م��ا ذك��ر لشبكة »س��ي إن إن« 
األميركية. والحظ والدا لوران أنه ميلك 
قدرات غير عادية في سن مبكرة، حيث 
قالت ليديا والدة لوران مازحة »خالل 

حملي كنت آك��ل السمك كثيرا، رمبا 
ذاك هو السبب«. أما وال��ده ألكساندر 
فأشار إلى أن اجلد واجلدة كثيرا ما كانا 
يصفان لوران »باملوهوب« لكنه اعترف 
بأنه وزوجته لم يعيرا ذلك كثيرا من 

االنتباه.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات س��اب��ق��ة، كشف 
والداه بأن لوران حصل على معدل ذكاء 

بنسبة 145 في املئة.
ألكساندر لفت إلى »صعوبات« كان 
يجدها ابنه خالل لعبه مع أقرانه وقال 
في الصدد »ك��ان يواجه صعوبات في 
اللعب مع األطفال اآلخرين«. وأضاف 
»لم يكن مهتما باأللعاب كباقي األطفال 

في سنه«.
من جهته، قال مدير التعليم بشهادة 
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 
سويرد هولشوف، إن األمر الفت. وتابع 

واص��ف��ا ل���وران »إن���ه غير ع���ادي بكل 
بساطة«. ونقلت شبكة سي إن إن عن 
هولشوف قوله »هو أسرع طالب لدينا، 
لوران ليس ذكيا فقط بل ودود للغاية«.

وتسعى جامعات مرموقة من جميع 
أنحاء العالم لضم ل��وران، بينما يركز 
هو على دراسته بجامعة إيندوهوفن 

الهولندية، وفق تصريح والديه.
ل��وران التعلم بشكل أسرع أكثر من 
أي شخص آخر، إال أن والديه حريصان 

على السماح له باالستمتاع أيًضا.
وقال والده: »نحن بحاجة إلى إيجاد 

توازن بني مواهبه وبني كونه طفالً«.
ل��وران من جانبه، قال إنه يستمتع 
باللعب مع كلبه سامي واللعب على 

هاتفه، مثل الكثير من األطفال.
ويسعى الطفل البلجيكي إلى تطوير 

أعضاء اصطناعية في املستقبل.

9 سنوات ويستعد للدكتوراه بالهندسة الطفل املعجزة.. عمره 
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صوتت بلدية باريس، لصالح 
ق��رار ينهي اع��ت��ب��ارا م��ن نهاية 
ال��ع��ام املقبل منح “تراخيص 
إشغال أراض” لفرق السيرك 
التي تقدم عروضا مع حيوانات 
برية، داعية احلكومة الفرنسية 

إلى أن حتذو حذوها.
وق���ال���ت م��س��اع��دة رئ��ي��س��ة 
ب���ل���دي���ة ب����اري����س ل���ش���ؤون 
الطبيعة احلضرية بينيلوب 
ك��وم��ي��ت��ي��س ل��وك��ال��ة ف��ران��س 
ب��رس: “باستطاعتنا أن نشيد 
بهذا ال��ق��رار ال��ذي يشكل تقدما 
أخالقيا مرغوبا ب��ه م��ن جميع 

الفرنسيني”.
وأب���دت كوميتيس امل��دي��رة 

السابقة ملنظمة “غرينبيس” 
البيئية بفرعها الفرنسي، أملها 
ف��ي أن “حتجز ال��دول��ة أخيرا 
موقعا لها ف��ي ه��ذا امل��وض��وع 

وت��س��م��ح م��ال��ي��ا ل��ط��واق��م عمل 
السيرك بتغيير مسارهم املهني” 
بعد وق��ف ع��روض احليوانات 

البرية.

باريس متنع عروض احليوانات 
البرية في السيرك


