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أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2018 أو قبل
ذلك.
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وكشـفت اجملمـوعة أن مـعلـومات
نحو 327 مليونا من أصل 500
مـــلـــيـــون من الـــنــزالء الـــواردين
قرصنة ضمن قاعدة البيـانات ا
تـــضم أســـمــاءهم وعـــنــاويـــنــهم
الـبـريـديـة واإللـكـتـرونـيـة وأرقـام
هـــواتـــفـــهم وجـــوازات ســفـــرهم
وتـــواريخ مـــيالدهم وجـــنـــســهم
ومـعلـومـات حول حـسـابـهم على
(شبكـة ستاروود) الـتي أطلقـتها
مــؤخــرا مــجــمــوعــة الــبــطــاقـات
ـصـرفيـة (أمـيـركـان اكـسـبرس) ا
اخملصصـة للمـسافرين بـانتظام.
أمــا بــالـــنــســبـــة لــلــبـــاقــ فــإن
ـعـلـومــات تـقـتـصـر عـلى االسم ا
وفي بــــــعـض األحـــــيــــــان عــــــلى

العنوان البريدي واإللكتروني.
وخـصــصت مـجــمـوعــة مـاريـوت
ــوقع اإللــكـتــروني (إنــفـو دوت ا
ســـتـــاروود هـــوتــــلـــز) ومـــركـــزا
لالتــــــصــــــال مـن أجل تــــــزويــــــد
عـلـومات ـعنـيـ  االشخـاص ا

حول ما حصل.
وتـــــنــــــوي اجملــــــمـــــوعــــــة إبالغ
االشخـاص الـذين تـرد اسـماؤهم
ـقـرصـنـة في قـاعـدة الــبـيـانـات ا
بــواســطــة رســائل إلــكــتــرونــيــة

اعتبارا من اجلمعة.
ــوقع أن الـــقــرصــنــة ويــوضـح ا
تـقــتـصـر عـلـى احلـجـوزات الـتي
أجريت بواسطة شبكة ستاروود
ألن مجمـوعة (مـاريوت تسـتخدم
نـظـام حـجـوزات مـنـفصـال يعـمل

على شبكة مختلفة).
وتضم شـبـكة (سـتاروود) فـنادق
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{ بـــرلــ - الـــزمـــان: يـــعــاني
ـتــكـرر كــثـيــرون من الـتــبــول ا
نـهـاراً أو لـيالً. فـمـتـى يـسـتـلزم
تـــكـــرار الـــتـــبـــول اســـتـــشـــارة

الطبيب?
لإلجــابـة عن هــذا الـسـؤال قـال
الـبـروفـيـسـور تـورسـ شـلوم
إن اســتـشـارة الـطـبـيب واجـبـة
إذا كـان فــاق الـتـبـول 6  مرات

نهاراً ومرت ليالً.
ـــســـالك وأوضح أخـــصــــائي ا
ــاني أن لــتــكـرار الــبــولـيــة األ
ـا الــتـبــول أســبـابــا عــدة ور
يــــــكـــــون ســــــبــــــبه تــــــضــــــخم
الــبـروسـتـاتـا أو الـسـكـري أو
ــســـالك الـــبــولـــيــة عــدوى بـــا
مــشــيــراً إلـى أن الــتــشــخــيص
ـبــكـر يــسـاعــد في عالج هـذه ا
تـاعب جيـداً. فيـما قـالت قناة ا
ـــانـــيـــة  ان رائـــحـــة الـــثــوم ا
والــبـــصل الـــقـــويــة تـــلـــتــصق
بـــالــيـــدين بــعـــد االنــتـــهــاء من
ــكن حتــضــيــر الــطــعــام وال 
اء والصابون فقط. إبعادها با
طــرق بـســيـطــة لـلــتــخـلص من
رائــحــة الــثــوم والــبـصـل بــعـد

(DW) التقطيع رصدتها
األولـى: احلـلـيب: بـعــد تـقـطـيع

الـبــصل أو الـثـوم نـظـفي يـديك
اء البارد ومن ثم نـشفيهما با
كنك فركهما جيداً وبعد ذلك 
بــكــمــيــة قــلـــيــلــة من احلــلــيب

السائل.
قاوم للصدأ: الثانية: الـفوالذ ا

كنك فركهما برفق بقطعة من
ــقــاوم لـلــصــدأ. أين الــفــوالذ ا
ياه جتديه? ببساطة صنبور ا
ـــــطـــــبخ أو حـــــتى أواني في ا
الــــطـــبـخ الـــفـــوالذيــــة. ومن ثم

اء. تغسل اليدين با

الـثـالثـة: القـهـوة: نضع الـقـليل
ـطحونة من مسحـوق القهوة ا
عـلى اليـدين بعـدها نـغسـلهـما
اء فـوراً إذ تعـد القـهوة من بـا
ــواد الــقــادرة عــلى الــقــضـاء ا

على رائحة البصل فوراً.

دبـــلــيــو وفــنــادق ومــنــتــجــعــات
شـيـراتـون وفـنـادق ومـنـتـجـعـات
ويــســ وفــنــادق ومــنــتــجــعـات
ميـريديـان وفنـادق فور بـوينتس
الــتــابــعــة لــشــيــراتــون وفــنــادق

ديزاين.
وعرضت اجملـمـوعة عـلى الـنزالء
ـعـنـيــ اشـتـراكـا مـجـانـيـا في ا
ــراقــبــة مــوقع (ويـــبــووتــشــر)  
االنــتـرنت لــرصــد أي اسـتــخـدام
ـعــلـومـاتـهم اخلــاصـة. وتـنـدرج
احلـــادثـــة في إطـــار مــجـــمـــوعــة
عــمــلـــيــات قــرصـــنــة لــبـــيــانــات
شـخـصــيـة من شـأنـهــا الـتـسـبب
ـــشــاكل قــد تـــطــول لــســنــوات
لــضــحــايــاهــا الــذيـن غــالــبــا مـا
يــكـــونــون عـــرضــة لـــتــداعـــيــات

قضائية ومالية.
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ــوصل  كـان اســتــمــعت الى تــسـجــيل ألحــد نــواب ا
ـرارة عن الـدمـار في يـتـحـدث الـى رئـيس احلـكـومــة 
ـوصل وطالب بعـقد جلـسة جمللس نيـنوى ومركـزها ا
ـــديـــنــة ـــبـــاد مـن ا الـــوزراء في خـــيـــمـــة في اجلـــزء ا
ـأسـاة . الـنــائب الـذي ال أعـرف اسـتــشـعـاراً حلـجـم ا
اسـمه  قال الـزبـدة التي تـوحي بـكل الوضع الـكارثي
ـدينـة الـتي يـفتـرض انـها الـثـانـية بـعـد العـاصـمة في ا

بالثقل السكاني .
أخشى أن يقوم رئيس احلكومة بـعقد جلسة للحكومة
كـمـا طـلب الـنـائب بـالـرغم من يـقـيـنـي بـاسـتـحـالـة هذا
األمـر  ذلك انّ مــا نـخـشــاه هـو الـضـلــوع في أعـمـال
استعراضية تدوم ساعتـ لتنام الطابوقة على مأساة

. وصل سنت فوق سنت ا
ـعـنـيون بـاخـتـصاصـات الـتعـمـيـر  يجب أن الوزراء ا
سؤولـيات اسـتثـنائيـة بالـتنـسيق تارةً مع يـضطـلعـوا 
مجـلس محـافظة نـينوى وتـارةً انطالقـاً من صالحيات
ــركـــزيــة فـي رعــايـــة شــؤون احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة ا

العراقي أينما كانوا من دون استئذان من أحد .
ــا يـســتـطــيع قـوله  لــكـنه لم ـعــني حتـدث  الـنـائـب ا
فـاصل القـيادية في يـتحدث عن مـظاهـر الفسـاد في ا
واطن فكيف وال تخفى على ا وصل  وهي كثيرة  ا
ـوصل لـقرارات . وهـنـا حتـتـاج ا ـسـؤولـ بـالـنواب وا

مركزية من بغداد في كثير من الشؤون.
ـوصل كـانت مـحـافــظـة  واالن هي جـزء مـحـطم من ا
الـعراق ال احـد يـعـرف مـدى مـسـتـقـبل هـذا اجلزء اذا
استـمر في حاله الـبائس . والعـراق ال يستـقيم وضعه
ح تكون أجزاء اساسية فيه مدمرة ومختلة البنيان.
ـا بروتـوكولـية ذلك ال تـكفي اجـتمـاعات مـوسمـية ور
ـدمـر من الـعـراق بـحـاجـة الى انّ اعـادة بـنـاء اجلـزء ا
العـمل الـيـومي الـذي ال يـغيب عـن اجتـمـاعـات مـجلس
صاب. سؤول حتى يتعافى اجلزء ا الوزراء وبقية ا
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عـنـدما يـتـغلب نـداء الـواجب على ارادة الـقـلب لتُـكَرَّس
حـيـاة الفـرد في مسـاعـدة الغـير  يـكـون هنـاك صراع
ـرء وعدة تـسـاؤالت :هل الواجب هـو األقوى يـقع فيه ا

أم العاطفة أم كليهما معا.
هـنـاك فـراغ اجـتــمـاعي وعـقـلــيـة مـتـخــلـفـة لـدى بـعض
االفـراد من حيـث يعـتـبـروا بأن مـهـنـة الـتمـريض مـهـنة
قـذرة ال تـمــارسـهـا الـفــتـاة احملـتـرمــة أو تـقـبل عــلـيـهـا
الـراهـبــات الـلـواتي زهـدن بـاحلـيــاة وكـرسن أنـفـسـهن
خلدمة الـغير .حـيث جند بأن هنـاك عقبات كـثيرة تقف
خاصـة عـندمـا يكـون هـناك مـجـتمـعا في طريق اخلـيـر
يحرم الفتاة من متشدد في أحكـامه متعصب بتقالـيده
ارسـة مهنـة أحبتـها والهـمها الـله على اتقـانها وهي
جنـدهـا تـتـحـدى مـجـتـمـعـهـا وكل من مـهـنـة الـتـمـريض
حولـها لتـبرهن بأن عـملهـا انسانـيا شريـفا وذلك يعود
لـرهـافة احلـس االنسـانـي بداخـلـهـا من خـالل تكـريس
حيـاتهـا للـخـدمة الـعامـة فتـتـحول الى قـديسـة مرسـلة

على االرض.
ن ـمرضـة هي رسول هـادىء ومالك رحيم خـاصة  ا
ـرضى وقـدمت ما نـدرت نـفسـهـا لتـخـفيف اآلالم عن ا
حتمل همّ ووجع الغير وتلبس ثوب بوسعها السعادهم
غارقة في هوة اليأس غير آبـهة لسعادتها بعيدة األلم 
كل الـبـعد عـن االنانـيـة وزيف احلـيـاة  لـتـصـبح الـنور
ـريض النعاشه وخالصه من التي يضىء عـلى حياة ا

آالمه.
هـــنـــاك من يــــتـــطـــوع خلـــدمـــة ضـــحـــايـــا احلـــرب في
رضى ينهـمك بانقـاذ حياة ا سـتشفـيات العـسكريـة  ا
لـيـعــطـيــهم الـقــوة والـتــمـسك والـتــخـفــيف عن آالمـهـم 
ـسـعف االلـهي الـذي يـتـطلـع اليه فـيـصـبح  ا بـاحلـياة 

ريض على انه نعمة هبطت عليه من السماء . ا
ان التمريض دعوة انسانية علينا اطالقها لزرع احملبة
فـالـعمل في سـلك الـتمـريض لـيس رحلـة اسـتجـمام بل
رضى عمل دؤوب وتضحـية وهدف خدمـاتي يساعد ا
للخروج مـن وضعهم البائـس وزرع بصدورهم الرجاء

ان والتفاؤل بالغد. واال
ـسـتـشفـيـات ال تـكـون فـقط لـلـمـرضى الـعاجـزين  بل ا
أيضا للمسن احملتـاج للعطف واحلنان  هناك من
غـدرت بـهم األيـام وجـارعـليـهم الـدهـر وتـركوا في دور
الـعـجــزة  هـؤالء يـلـزمـهم االهـتــمـام والـرعـايـة وحـسن
االدارة والنظافة لكي ينهوا حياتهم براحة وسالم. في
بلـداننا يـنقصـنا العـديد من دور العـجزة اجملانـية فمن
ــال وبـحــاجـة ـتــلك ا ــسن الــذي ال  الــصــعب عـلى ا
للرعاية الصحية والنفسية أن يجد من يهتم به  بشكل
ـا يـجــعـلــنـا نــرفع الـصــوت ونـطـالـب الـدولـة جـيــد  
عـاناتهم  والـسعي الدؤوب من أهل بااللـتفاتـة اجلدية 
غلوب ـسن ا اخلير لبـناء دور عجزة مجانـية تعنى با
عـلى امــرهم فـهم ال يـجــدوا من يـرعـاهم ويــهـتم بـهم 
وهـذه تـكــتب حـسـنـة لــهم اكـثـر من
بـناء جـامع أو كنـيـسة الن مـعامـلة
ـسن حـسـنة عـنـد الـله تـكتب في ا
مــيــزان اعـمــال الــفــرد وتــزيـد من

انه وماله. ا
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 تسبـبت صورة انتـشرت مؤخرًا من
مــهــرجــان الــقــاهـــرة الــســيــنــمــائي
الدولي في إثارة العديد من األخبار
حـول وقـوع مــشـاجـرة بـ الــفـنـانـة

إلهام شاه والفنانة يسرا.
إلــــهــــام شـــاهــــ ردت عــــلـى هـــذه
األخبـار خالل تصريـحاتها لـبرنامج
عروض  The Insiderبالعربي وا
عـبر فـضـائـية دبي قائـلة: (ال صـحة
لــكل مـــا كــتب وال يـــوجــد أي خالف
بـيـني وبـ يـسـرا فنـحن صـديـقـتان
ولم يــحــدث بـــيــنــنــا أي شيء خالل

احلفل).
وأكــدت أنـهـا حـتى ال تــتـذكـر مـوقف
هذه الصورة وال تـعرف كيف تخيل
من تسـبب في انتشـار هذه الشـائعة

أن هناك مشاجرة حدثت.
وأضافت: (أن النقاش الـوحيد الذي
 بيننا خالل احلفل عندما اعتذرت
يــســرا لـي ألنــهــا قـــد ال تــســـتــطــيع
حـضـور حـفل عـيد مـيالدي لـسـفـرها
وقـتـهـا إلى اخلـارج وكـانـا نـتـحـدث

بشكل عادي.)
يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة
الــسـيــنـمـائـي الـدولي الـدورة الـ 40
ـاضي بدار اقـيم مـسـاء اخلـمـيس ا

صرية. األوبرا ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

 qB³ «Ë Âu¦ « W×z«— s  hÒK ² « WI¹dÞ

Vłu² ¹ ÎöO  ‰Òu³² « —«dJð

 VO³Þ …—UA²Ý≈
{ ساو باولو-(أ ف ب): يـستعد
نادي تـشابيـكويـنسي الـبرازيلي
خلـوض مــبـاراة حــاسـمــة األحـد
مـن أجل تـــفـــادي الـــهـــبـــوط إلى
الدرجة الثانية وذلك بعد عام
على حادث حتـطم الطـائرة الذي
أدى الى مــصــرع عـدد كــبــيـر من
العـــبــــيه وطــــواقــــمه الــــفـــنــــيـــة
واإلداريـــــــة. في 28 تـــــــشــــــــرين
الـــيـــاني/نــوفـــمـــبــر 2016 كــان
الـفريـق البـرازيـلي مـتـوجـها الى
كــولــومـــبــيــا من أجل مــواجــهــة
أتـلـتـيـكـو نـاسـيـونـال في نـهـائي
(كـــوبــا ســودامــيـــريــكــانــا) لــكن
الطـائـرة التـابـعة لـشـركة (المـيا)
الــبــولــيـفــيــة فــرغت من الــوقـود
وسـقطت فـي جبـال األنـديـز قرب
مـديـنة مـيـديـ الـكولـومـبـيـة ما
أدى الى وفاة 71 شخصا بينهم

19 العــبـا و 23  من مــســؤولـيه
وأعـضـائه و20 صـحـافــيـا (لـقي
71 شــخــصــا حــتــفــهم من أصل
77 كانوا في الطائرة). ومن ب
الــنـاجــ الـســتــة آالن روشـيل
وهـو رمز لـنـهـضة الـنـادي الذي
عـاود اللـعب بـعـد ثـمانـيـة أشـهر
فـقط من وقــوع احلـادث ومـا زال
يلعب في صفوف الفريق. ويدرك
روشيل أهمية مباراة األحد على
مــلـعـب فـريــقه ضــد سـاو بــاولـو
ــــرحـــلـــة األخــــيـــرة من ضــــمن ا
الدوري وحـتمـية الـفوز لـضمان
الـبـقـاء بـغض الـنـظـر عن نـتـائج
باريات. وقال روشيل في باقي ا
تـــصــريـح لــقـــنــاة (ســـبــورت في
اضي) لقد عانينا ما (األسبوع ا
يكـفي مع كل ما حـدث ولن يكون
مـن الـعــدل بــالــنــســبــة لــنــا تـرك
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الـــنــــادي يــــهـــبـط إلى الــــدرجـــة
ـبـاراة على الـثـانيـة). وسـتـقـام ا
مـــــلــــــعب كــــــونـــــدا أريــــــنـــــا في
تـــشــابــيــكــويــنـــسي حــيث نــعت
اجلـمـاهـيــر أبـطـالـهـا في جـنـازة
. قـبلها ببضعة مهيبة قبل عام
أيام احتفلوا بالتأهل التاريخي
الى نـــــهــــائـي كــــأس أمـــــيــــركــــا
اجلـنـوبـيـة الـذي يـعـادل الـدوري
األوروبي (يــــوروبــــا لــــيغ) خالل
تـــلك الــرحـــلــة إلـى كــولــومـــبــيــا
خلـــوض مـــبـــاراة ذهـــاب الـــدور
النـهائي حتـطم حـلم هذا الـنادي
ــتـواضع الــذي كــان يـلــعب في ا
الـدرجــة الـرابــعـة عـام 2009. لم
يكن أمام مـسؤولي الـنادي حتى
الـــوقت لــلــحــزن حـــيث انــكــبــوا
بسرعـة على تـشكيل فـريق جديد

أساة. بعد شهر من وقوع ا

{ واشــنــطن- (أ ف ب): أعــلــنت
مجموعة فنادق ماريوت اجلمعة
أن عملية قرصـنة واسعة لقاعدة
بيانات قد تكون طالت معلومات
عن حوالى 500 ملـيـون شخص
من نزالئـها مـوضحـة أن حتقـيقا
داخلـيا كـشف عن عمـليـة (دخول
غـيـر مـصرّح بـهـا) لالنـظـمـة مـنذ

العام 2014.
وأوضـحـت اجملـمــوعـة في بــيـان
أنـــــهــــــا تـــــلــــــقت اشــــــارة في 8
أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2018 تـتعـلق
ـــحــاولـــة الــدخــول الـى نــظــام
تحدة احلجوزات في الواليـات ا
”شبكة ستاروود. وكشف
التـحـقيـق أن (طرفـا غـير مـصرّح
له قــام بــتـــشــفــيــر مـــعــلــومــات

ونسخها وحاول سحبها).
ونقل البيان عن رئـيس مجموعة
مـاريـوت آرني سـورنـسـون قـوله
(نحن نأسف بشدة لـلحادثة. لقد
حتــرّكـنــا ســريـعــا مـنــذ الـبــدايـة
الحتواء احلادثة وإجراء حتقيق
ـسـاعدة خـبـراء أمنـي معـمّق 

بارزين).
وأضاف سـورنسـون (نحن نـبذل
ــــســـاعـــدة كل مـــا بــــوســـعــــنـــا 

زبائننا).
وتــابع رئـــيس اجملــمــوعــة نــحن
ــــوارد الـالزمـــة (نــــســــخّــــر كل ا
حلذف أنظمة ستاروود وتسريع
عــمــلــيـــة جــاريــة لــتـــعــزيــز أمن

شبكتنا).
وتـتعـاون اجملـمـوعـة مع حتـقيق
األجـهــزة األمـنــيـة وقـد  إبالغ

السلطات التنظيمية للقطاع.
وأعــــلــــنت اجملـــــمــــوعــــة الــــتي
انـدمــجت في 2016 مع شــبــكـة
(سـتـاروود) األمـيـركــيـة أنـهـا ال
تـــــزال تــــعـــــمـل عــــلـى حتـــــديــــد
ــعــلــومـات الــتي  نــســخــهـا ا
ـكن أن تــكـون مـرتـبـطـة والـتي 
بـــــحـــــجـــــوزات أجـــــريت في 10


