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أمراض رئوية «نادرة» ..وجدل
يشتعل بسبب السيجارة اإللكترونية
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

أحد أكبر املقابر اإلسالمية األثرية في العالم

مواقيت

تركيا..ترميم  600شاهد ًا مبقابر «السالجقة»
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الطقس
يلجأ الناس في العادة إلى السيجارة اإللكترونية ألنهم
يرونها أخف ضررا ،لكنهم قد ال يدرون أن هذا «البديل»
سيوقعهم في شراك أمراض فتاكة على مستوى الرئة.
وبحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» ،فإن
مسؤولني في الصحة األميركية يجرون حتقيقات بشأن
ما يقارب  120من حاالت املرض غامضة التي جنمت عن
تدخني السجائر اإللكترونية.
وأورد امل��ص��در أن احل���االت املرضية ،التي تخضع
للتحقيق ،تضم أشخاصا بالغني وعددا من اليافعني ،الذين
تكبدُوا فاتورة صحية باهظة بعدما اعتقدوا أن السيجارة
اإللكترونية قد تكون حال.
وبحلول ي��وم اجلمعة امل��اض��ي ،ت��أك��دت إص��اب��ة 31
شخصا بهذه األم��راض الرئوية ،فيما يتواصل التحقيق
بشأن العشرات.
ويبدي املسؤولون الصحيون شكوكا في قدرة املرضى
احلاليني على التعافي بشكل تام من اضطراباتهم الرئوية
في املستقبل ،وهذا يعني أنهم سيتعايشون مع األمراض
الزمنة.
وتنجم ه��ذه األم���راض ع��ن ج��رح ف��ي ال��رئ��ة ،وتظهر
األع���راض من خ�لال صعوبات في عملية التنفس ،إلى
جانب آالم في منطقة الصدر.
فضال عن ذل��ك ،أبلغ مرضى آخ��رون عن ح��االت من
الغثيان واإلس��ه��ال والسعال وارت��ف��اع درج��ة ح��رارة
اجلسم.
ويعمل املركز األميركي ملراقبة األمراض والوقاية منها،
في إطار تعاون مع وزارة الصحة ،داخل  5واليات على
األقل تأكدت فيها حاالت املرض الرئوي.
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في الصـميم
اخلشرم يقول إن غير محددي اجلنسية هم مخلفات
السعودية وه��ذا رأي غير دقيق  ..البدون هم أحفاد
العراقيني والسوريني الذين أدخلتهم احلكومة بعد
ت��زوي��ر انتخابات  1967واستقالة مجموعة من
ال��ن��واب ..أدخلتهم في األج��ه��زة األمنية وعاملتهم
معاملة الكويتي ف��ي ك��ل ش���يء ..ح��ل املشكلة بيد
احلكومة « ..خبز خبزتيه يا الرفلة اكليه»!

تتواصل عمليات ترميم ش��واه��د مقابر
“ميدان السالجقة” األث��ري��ة ف��ي منطقة
“أخالط” التاريخية بوالية بيتليس التركية،
والتي يصل عمرها ملئات السنني.
وبحسب وكالة “األناضول” ،فإن عمليات
الترميم ق��د انطلقت قبل نحو  7س��ن��وات،
ب��رع��اي��ة وت��وج��ي��ه م��ن رئ��اس��ة اجلمهورية

التركية ،ليصل عدد شواهد القبور احلجرية
املرممة إلى 600شاهد.
ويشرف على مشروع الترميم نحو 32
متخصصا والعديد من الفنيني ،حيث حتول
املكان ملا يشبه الورشة الكبيرة املفتوحة .
وتتميز شواهد القبور في منطقة “أخالط”
بأنها األط��ول على مستوى العالم ،ويصل

طول بعضها إلى  4أمتار ،ومكونة من قطعة
حجرية واحدة.
وتعتبر منطقة “أخالط” متحفاً مفتوحاً
بآثارها التاريخية السلجوقية والعثمانية،
وعلى رأسها مقبرة “ميدان السالجقة” ،التي
حتتوي على نحو  8169شاهدا ،وهي بذلك
تُعد أكبر املقابر اإلسالمية األثرية في العالم.

«غوغل» يكشف
االختراق الكبير..
وخطوة مهمة «مطلوبة»
كشف تقرير تقني ح��دي��ث ،أن نسبة كبيرة من
الكلمات املرورية على متصفح «غوغل كروم» ليست
آمنة أو أنها تعرضت لعمليات اختراق محتملة.
وف��ي ف��ب��راي��ر امل��اض��ي ،مت اإلع�ل�ان ع��ن خاصية
جديدة في «غوغل ك��روم» حتى ميكن للمستخدمني
إجراء عملية فحص دقيقة ،ألجل معرفة ما إذا كانت
حساباهم قد اخْ تُرقت.
ومي���ك���ن ل��ل��م��س��ت��خ��دم�ين أن ي��ق��وم��وا ب��ت��ن��زي��ل
«»Password checkup؛ وتتولى ه��ذه اخلدمة
فحص قاعدة بيانات تضم  4ماليني من كلمات املرور،
التي تعرضت لالختراق.
وبعد إجناز عملية الفحص ،توضح هذه اخلدمة
ما إذا كانت كلمتك امل��روري��ة من بني الكلمات ،التي
تعرضت لالختراق.
وبحسب البيانات ،التي أعلنت عنها غوغل ،مؤخرا،
ف��إن  650أل��ف شخص قاموا بتحميل ه��ذه اخلدمة،
وتبني عند الفحص ،أن  316ألفا منها ليست آمنة
بشكل كاف ،أما نسبة احلسابات املخترقة فهي 1.25
في املئة.
وتضم ه��ذه احلسابات غير اآلمنة أو املخترقة؛
حسابات تابعة ملؤسسات مالية أو حكومية ومواقع
تسوق يستخدم فيها الناس بطاقاتهم البنكية ،وهذا
األمر يظهر درجة اخلطورة في هذه الثغرات األمنية.
واملثير في البيانات ،هو أن الناس ال يبادرون إلى
تغيير كلماتهم املرورية ،حتى عندما تخبرهم خدمة
األمن الرقمي بأنهم معرضون للخطر.
وكشفت البيانات أن  26في املئة منهم فقط قاموا
بتغيير الكلمات املرورية ،لكن األمر اإليجابي هو أن
 60في املئة من املستخدمني الذين حصنوا حساباتهم،
قاموا بإدخال كلمات مرورية قوية ومستعصية إلى
حد كبير على االختراق.

Retweet
 @om__fahad__61بنت الكويت
من اآلخ��ر ال حقوق للمقيمني بصوره غير قانونيه محد يطالبنا شيء
الهويه الكويتيه مايحملها اال ابناء الوطن الكويتي ولد الديره معروف واللفو
ايضا معروفني يروح ديرة ابوه وجده يطالب عندهم اللي يبيه الكويتي
يحمل اجلنسيه الكويتيه وبدعة الكويتي البدون هذي وين نصرفها باي بنك
مفلس!!!

 @Mstahlekq8امل�ستهلك الكويتي
س��ؤال متكرر بخصوص العمالة املنزلية اخ��وي كفالة العاملة خلصت
وطافت ال  ٦شهور وحاليا ماتبي تشتغل شسوي ؟ احلل تروح الدارة العامله
املنزليه وتطلب احالة الشكوي الي احملكمه ويتم التحفظ علي العامله بااليواء
وغالبا االحكام استرداد مبلغ التكلفه مع التعويض انشروه من فضلكم

 @DrAlshorekaد .عبدالـله ال�رشيكة
اإلخوة الكرام في بعثة احلج الكويتية جزاكم الله خير اجلزاء كفاء جهودكم
الطيبة في خدمة احلجاج واحلمالت .
ومتيزكم أصبح ولله احلمد مصدر فخر لنا نحن الكويتيني .

 @Dr_T2zemد .ت�أزمي
بعض النواب مسكر ديوانه ومعتكف عن ناخبينه فجأة بدون مقدمات
صحى من النوم وأخذ ينتقد احلكومه ويصارخ وهو ساحب على شوارب
ناخبيه  ٣سنوات ما يشوفونه اال باجلرائد و تويتر!! سياسة قدمية اتبعها
نائب ووزير سابق باخلامسة وحتديدا ً في الصباحية وفي الفرعي سحبوا
على راسه ربعه !!

@Alwasatkuwait

بسبب فطيرة ..زبون يقتل عام ًال مبطعم
ق��ت��ل زب����ون غ��اض��ب ف��ي أح��د
املطاعم قرب العاصمة الفرنسية
باريس نادال ،بسبب «التأخير» في
احلصول على شطيرة طلبها.
وقالت وكالة «فرنس برس»،
إن الزبون قتل النادل ألنه اضطر
لالنتظار بعض الوقت للحصول
على الشطيرة التي طلبها.
وات����ص����ل زم���ل��اء ال��ض��ح��ي��ة
بالشرطة ،بعدما أطلق الزبون
عليه النار من مسدس في مطعم
يقع بضاحية ن���وازي ل��و غ��ران،
شرق باريس.
وباءت محاوالت إنعاش النادل،
البالغ من العمر  28عاما ،بالفشل،
وتوفي في مكان احلادث.
وف�� ّر املسلح ال��ذي ق��ال شهود
إن��ه فقد أعصابه «ألن شطيرته
لم جتهز بسرعة كافية» ،األمر لم
يرق له.
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