
  اجته��ت �رشكة مايكرو�سوف��ت اإىل ا�ستخدام 
�سبي��ل  يف  اال�سطناع��ي  ال��ذكاء  تقني��ات 
م�ساع��دة االأطب��اء يف الهن��د عل��ى مكافح��ة 
العم��ى وع��اج اأمرا���ض العي��ون، ورغ��م اأن 
تقني��ات حديث��ة مث��ل الروبوت��ات وال��ذكاء 
يف  االأطب��اء  حم��ل  حت��ل  ال  ق��د  ال�سنع��ي 
امل�ستقب��ل املنظ��ور اإال اأنه��م ب��داأوا باإحداث 

فرق.
وب��داأت مايكرو�سوف��ت يف وق��ت �ساب��ق من 
 LV ه��ذا الع��ام بالعمل م��ع معه��د العيون
Prasad غ��ر الربح��ي يف الهند يف �سبيل 
ح�سول��ه عل��ى تقني��ات تعل��م االآل��ة "اآزور" 
Po w  لتخفي���ض اأعداد املر�سى وخدمات
er BI لتحلي��ل االأمناط واحل��االت والتنبوؤ 
بنتائج العمليات اجلراحية ملر�سى العيون.

و�سم��ح هذا التع��اون ل�رشك��ة مايكرو�سوفت 
باحل�سول على كنز من البيانات التي متثلت 
ب�سج��ات جمهول��ة امل�سدر الأك��ر من 1.1 
مليون �سخ�ض، ووفرت لاأطباء نظرة دقيقة 

حول كيفية انت�سار اأمرا�ض العمى يف الباد.
و�ساعدت ه��ذه التقنيات االأطب��اء يف التاأكد 
من مقدار الوقت ال��ذي قد يحتاجه املري�ض 
وانته��اء  ال�سحي��ة  حالت��ه  ا�ستق��رار  قب��ل 

م�ساكله العينية.
و�سمحت تلك الكمي��ة ال�سخمة من البيانات 
ملن�س��ة ال��ذكاء ال�سنع��ي التابع��ة ل�رشك��ة 
مايكرو�سوف��ت بالتنب��وؤ ح��ول الكيفية التي 
بالعملي��ات  به��ا  القي��ام  لاأطب��اء  ميك��ن 

اجلراحية للعيون بنجاح.

واأعلن��ت ال�رشكة اليوم ع��ن عقدها اتفاقيات 
تع��اون و�رشاك��ة م��ع مرك��ز رعاي��ة العيون 
يف جامع��ة ميام��ي ومرك��ز رعاي��ة العيون 
يف جامع��ة روت�س�س��ر يف مدين��ة نيوي��ورك 
وجامع��ة �ساو باول��و االحتادية يف الربازيل 
يف   Brien Holden الروؤي��ة  ومعه��د 

اأ�سراليا.
وتق��وم ال�رشك��ة واملعاه��د، كجزء م��ن هذه 
عل��ى  وثي��ق  ب�س��كل  بالعم��ل  االتفاقي��ات، 
قواعد بيانات خمتلف��ة للمر�سى يف مناطق 
جغرافي��ة خمتلف��ة يف �سبي��ل اإيج��اد مناذج 

تنبوؤية الأمرا�ض العيون و�سعف الروؤية.
وتن��وي ال�رشك��ة العم��ل م��ع االأطب��اء عل��ى 
اإيج��اد مع��دل التغ��ر يف ق���رش النظ��ر لدى 
االأطف��ال والظ��روف الت��ي توؤثر عل��ى النظر 
ل��دى االأطف��ال، اإىل جان��ب حماول��ة التنب��وؤ 
بنتائ��ج اجلراحة االنك�ساري��ة وحتديد معامل 
العملي��ات اجلراحية املثلى لزي��ادة احتمال 

جناحها.

ن�سح��ت ريجينا ج��راال ت�سوجا املوظ��ف الذي يعمل 
ل�ساع��ات طويل��ة اأم��ام �سا�س��ة الكمبيوت��ر ب�رشورة 
ا�سرخ��اء الع��ن لف��رة ق�سرة م��ن وق��ت اإىل اآخر. 
Tüv Rhei w  وعللت اخلبرة بالهيئ��ة االأملانية

اأم��ام �سا�سة  العمل  ب��اأن  land ذل��ك 
الكمبيوت��ر ي��وؤدي اإىل اإجهاد العن 

ب�سدة. 
وميك��ن للموظ��ف ماحظ��ة ذلك 
من خال جفاف العن اأو ال�سعور 

بحرق��ان، وق��د يع��اين 
اأي�س��ًا  املوظ��ف 

ال�س��داع  م��ن 
بع���ض  يف 
 . ن حي��ا الأ ا

امل��دى  وعل��ى 
الطوي��ل ميك��ن اأن 

اأم��ام  العم��ل  يك��ون 
الكمبيوت��ر  �سا�س��ات 
با�ستم��رار اإىل �سعف 

حا�سة االإب�سار.
ولتجن��ب ذل��ك ن�سح��ت اخلب��رة االأملاني��ة باإج��راء 
التمري��ن الت��ايل للعن، حي��ث يتعن عل��ى املوظف 
اال�ستناد بكوع��ه على املكتب ويق��وم بتغطية العن 
بوا�سط��ة يدي��ه. وم��ن االأمور املهم��ة هن��ا اأال يكون 

املوظف متجهًا اإىل ملبات االإ�ساءة مبا�رشًة. 
وبع��د ذل��ك يق��وم املوظ��ف باإغما���ض عين��ه 
امل�ساح��ة  عل��ى  والركي��ز  قليل��ة،  للحظ��ات 

عندئذ. وكلما كانت العن ال�سوداء التي يراها 
ك��ر  اإجه��اداً، كان الل��ون اأ

االأ�س��ود اأك��ر عمقًا. 
اأي�س��ًا  يج��ب  كم��ا 
عل��ى  الع��ن  اإبع��اد 
�سا�سة الكمبيوتر من 
والنظ��ر  الآخ��ر  وق��ت 
امل�ساح��ات  يف 
املفتوحة والركيز 
التي  االأ�سي��اء  عل��ى 

تبدو بعيدة.
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   ذك��ر تقري��ر اإخب��اري، اأن "1500 �سخ���ض اأ�سيب��وا 
مبر���ض غ��ر مع��روف يف مدين��ة كرات�س��ي جنوب��ي 
االإخباري��ة  "جي��و"  قن��اة  واأف��ادت  باك�ست��ان". 
الباك�ستاني��ة، باأن "املر���ض الذي اأ�س��اب العديد من 
اال�سخا���ض يف منطق��ة خوخراب��ار ب�ساحية ملر، مل 

يتم حتديده بعد".
ونقلت القناة االإخبارية عن مدير ال�سحة، عبد الواحد 
بانوار، قوله اإن "امل�سابن ي�سكون من احلمى واأمل يف 
العظام واملفا�سل ب�سبب املر�ض الغام�ض".فيما قال 
م�سوؤولو ال�سحة يف اأحد امل�ست�سفيات، اإن "70 �سخ�سًا 
م��ن فريق العامل��ن يف امل�ست�سفى اأ�سيب��وا باملر�ض 
الذي ي�سيب جميع االأعم��ار، من االأطفال واملراهقن 
والبالغ��ن".  وقام��ت اأب��رز الهياآت ال�سحي��ة بت�سكيل 
جلن��ة للتحقي��ق يف ماب�س��ات انت�س��ار املر���ض وبدء 
حمل��ة توعية. وق��ال مدير ال�سح��ة اأي�س��ًا اإن "ال�سبب 
املحتم��ل لهذا املر�ض هو البعو���ض الذي ي�سبه النوع 

امل�سبب لاإ�سابة بحمى ال�سنك".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عمار ال�سواد: خ�سوم رو�سيا العاطفيون فرحون باغتيال �سفرها، رداً 
عل��ى دعمها لنظام ب�س��ار اال�سد يف حلب، لكن رو�سي��ا خ�رشت معنويًا 
وخ�رشت �سخ�سًا، ورمبا �سحت ب�سخ�ض. اخلا�رش هو تركيا، الأنها االن 
�ستط��رق كل االأبواب كي تعالج ه��ذه الكارثة، ورمبا يت�رشر الاجئون 

يف اأر�سها...
�سيقول��ون امري��كا، فه��ي املتهم م��ن اعدائه��ا يف كل احل��وادث، ظلما 
احيان��ًا و�سدقًا احيانا اأخرى. ورمب��ا كانت عنا�رش خمابرات اقليمية 

اخرى. 
ورمب��ا فعله��ا من يريد ان تخ���رش تركيا. قد تقف داع���ض وراء هذا، وال 
اجم��ل من غطاء حلب، فهي رغم جذبه��ا للمتطرفن وغر املتطرفن، 
لكنه��ا كان��ت ع�سية على تنظيم داع�ض وخاف��ة البغدادي. هذا االأخر 
ه��دد تركي��ا يف خطابه، وكاأن��ه يلوح باأنه��ا خذلته، فه��و بذلك ي�سبه 
�س��دام ح�سن يف خطابه بع��د نك�سته يف الكويت "لقد غدر الغادرون". 
الأن االثن��ن بن��وا �سيا�ساتهم عل��ى الدعم املبا�رش او عل��ى غ�ض ب�رش 
الكب��ار، وح��ن تركوا مل�سرهم، ب��داأوا بالنطح. �سدام ج��اء بال�سلفية 
اجلهادي��ة اىل ار�س��ه اخلالية م��ن اجلهادين، والبغ��دادي جعل تركيا 

هدفًا. 
بالطب��ع رمب��ا كان الفعل حال��ة، �سع��ورا فرديا او لتنظي��م �سغر اراد 
ايجاع بوتن، لكنه بالتاأكيد قر�ض رو�سيا وطعن تركيا االأردوغانية!

علي �سام 
ال اأح��د ي�ستطيع اأن يرى امل�ستقبل وه��ذا رمبا من حظوظنا لكيا نقلق 

من اقراب رحيلنا من هذا العامل.
نح��ن اأي�س��ا ال نعرف اإن كنا �سن�سبح اغنياء اأو مهجرين او اإن ع�سابة 

�ستهجم على ديارنا وتغت�سبنا وت�رشق بيوتنا.
ال اأح��د يعرف، لك��ن املا�سي يعلمنا درو�سا كث��رة وهذه الدرو�ض هي 
ق�ستنا وهي عربتنا اإن نحن امتلكنا ما يكفي من الوعي لنجردها من 
االأمل واملعاناة والعواطف ال�سخ�سية وجنعلها حكمة احلياة التي نقف 

عليها لرنى ما مل نكن قادرين على روؤيته يف امل�ستقبل.
هكذا اأرى عاقتي بطفلتي التي جتاوزت عامها الرابع قبل �سهر واحد.
يف كل م�ساء اأ�سكرها على كل االأ�سياء التي عملناها �سوية خال اليوم.
اأ�سكرها الأنها اجل�ستن��ي على االرجوحة وا�سكرها الأنها اعطتني قيمة 
ح��ن قال��ت اإنها جائع��ة ويف اأحيان كث��رة مت�سك هي ي��دي وتقبلها 

وتقولwال اأريد اأبا �سواك!
حن جن��رب اأ�سياء جديدة كالتزلج او الت�سل��ق او كتابة احلروف اأعمل 
جه��دي الأخربها اإنها تفعل كل �سيء ب�س��كل رائع واعطيها ماحظاتي 

لتتطور دون غرور.
الغريب اإنني اأعمل كل هذا ويف عقلي ت�سور عن امل�ستقبل يخربين اإنني 

لن اأبقى هنا طويا.
اأن��ا ال ا�سك��ر ابنتي عل��ى كل �سيء يف اليوم لتقبل يدي ب��ل اأنا ا�سكرها 
لتتعل��م اإن م��ن ال يتعامل معه��ا بامتنان و�سكر وحمب��ة ال ي�ستحق ان 

تقبل يده وال ي�ستحق ان ت�ستثمر يف عاقة معه.
اأ�سجعها واطري عليها لتمتلك ثقة يف نف�سها اأكرب من تلك التي حققتها 
ان��ا يف حياتيwثقة ت�سمح لها ان تتخذ قراراتها امل�ستقبلية بثقة وان 

تبقى حن تريد وترحل متى ما تريد

اجمل تعليق على الفيسبوك

اأن اأعي�ض الأحقق حلمي خر يل من اأن اأعي�ض الأحطم اأحام االآخرين

 8 فوائد غير 
متوقعة لتناول زهرة الموز

 ألمانيا تشن أول غارة جوية على 
بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية

طرق سهلة إلثارة
 اهتمام الطفل بالرسم والتلوين

يعد املوز من الفواكه ال�سهية التي يرغب الكثرون بتناولها ب�سكل يومي، 
وتعطي نكهة مميزة الأطباق احللويات عند اإ�سافتها اإليها.

ويعتقد الكثرون اأن الثمرة الداخلية هي اجلزء الوحيد من املوز ال�ساحلة 
لاأكل، لكن باالإمكان تناول زهرة املوز واحل�سول على فوائدها املده�سة 

التي ن�ستعر�سها فيما يلي بح�سب ما اأورد موقع اليف هاك االإلكروين:
w 1 عاج االلتهابات: حتتوي زهرة املوز على مركب ي�سمى االإيثانول 
ال��ذي ميلك خ�سائ�ض م�سادة للميكروبات، وا�ستخدمت منذ القدم لعاج 
اجل��روح وااللتهابات اجللدية، وباالإ�ساف��ة اإىل قدرة االإيثانول على قتل 

البكتريا، فهو فعال يف احلد من خاطر االأمرا�ض التي تنتقل بالعدوى.
2w اإبطاء عملية ال�سيخوخة: زهرة املوز غنية بفيتامن �سي ومركبات 
العف���ض والفافوني��دات التي متلك خ�سائ�ض م�س��ادة لاأك�سدة، وتلعب 

دوراً هامًا يف تخفيف ال�سغط عن اخلايا واإبطاء عملية ال�سيخوخة.
 3w تعزي��ز �سح��ة القل��ب  4w حت�سن عملية اله�س��م  5w التخفيف من 

التوتر
6w حت�سن نوعية النوم  7w تعزيز عمل خايا الدم احلمراء 8w تعزيز 

جهاز املناعة

w  1800 الفرن�سيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة 
ا. وينتخبون منه ديواًنا خم�سو�سً

اإدي�سون يخرع امل�سباح الكهربائي. w 1879  توما�ض 
w 1908 افتتاح اجلامعة االأهلية امل�رشية والتي تعترب اأول جامعة 

عربية.
w 1914  اأملاني��ا ت�س��ن اأول غ��ارة جوي��ة عل��ى بريطاني��ا مبركب��ة 

زيبولن اجلوية 
وذلك اأثناء احلرب العاملية االأوىل.

w 1937 والت ديزين  ينتج اأول فيلم كرتون طويل بعنوان �سنو وايت 
واالأقزام ال�سبعة.

w 1964 جمل�ض العموم الربيطاين  يلغي  عقوبة االإعدام.
w 1973 عقد موؤمتر جنيف برعاية االأمم املتحدة والواليات املتحدة 

واالحتاد ال�سوفيتي وح�سور م�رش واالأردن واإ�رشائيل.
w 1999 احلر���ض امل��دين االإ�سب��اين يوق��ف �ساحن��ه حممل��ة ب�950 
كيلوغ��رام م��ن املتفج��رات املع��دة للتفج��ر م��ن قب��ل منظم��ة اإيت��ا 

االإنف�سالية.

الر�س��م م��ن اأوائ��ل االأن�سطة الت��ي ميار�سه��ا االآباء م��ع اأبنائهم. 
يب��داأ هذا الن�س��اط اأحيانًا مبج��رد التخطيط على رم��ال ال�ساطئ 
باالأ�ساب��ع، وقد يحدث ذلك قبل اأن يتمكن ال�سغر من االإم�ساك 
باأق��ام التلوين. لكن مبجّرد اأن يتع��ّرف ابنك على االألوان تكون 
بداي��ة جديدة للخيال ينبغي حتفيزه��ا وا�ستثمارها. اإليك بع�ض 
الط��رق الت��ي تزيد اهتم��ام الطفل ال��دارج )بن �س��ن عامن و5 
اأعوام( بالر�سم: ورق االألومنيوم. كّور قطعة من ورق االألومنيوم 
عل��ى �س��كل كرة منتظم��ة اال�ست��دارة تقريبًا، ثم قّدمه��ا لل�سغر 

ومعها بع�ض االألوان ليقوم بتلوينها، ثم اللعب بها.
االإ�سفنج. الر�سم والتلوين با�ستخدام االإ�سفنج من اأجمل االأن�سطة 
واأكرها مرحًا بالن�سبة لل�سغ��ار. ميكنك �رشاء قطعة اإ�سفنج من 
متجر لع��ب االأطفال وق�سه��ا وتقطيعها باأ�س��كال مرحة، ليقوم 
الطف��ل بتلوينه��ا با�ستخ��دام األ��وان خمتلف��ة. وميك��ن ا�ستخدام 
قطعة من القطن اأي�سًا. قد ي�ستغرق تلوين قطع االإ�سفنج �ساعات 
م��ن الطف��ل، وهناك كثر م��ن االأ�سكال مثل الكع��ك و�سخ�سيات 

الكارتون التي تثر خيال ال�سغار.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

إصابة 1500 شخص في تدريب بسيط لتجنب إجهاد العين أمام شاشة الكمبيوتر
باكستان بمرض غامض

مايكروسوفت تستخدم الذكاء االصطناعي في عالج أمراض العيون
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