
ح��ذرت منظم��ات الدف��اع ع��ن اخل�صو�صي��ة 
يف الوالي��ات املتح��دة واأوروبا م��ن احتمال 
ا�صتغ��ال بع���ض األع��اب االأطف��ال املت�صل��ة 
االأطف��ال  ه��وؤالء  مراقب��ة  يف  باالإنرتن��ت 

والتج�ص�ض عليهم طوال الوقت.
املنظم��ات  ه��ذه  وتقدم��ت 
ب�ص��كاوى اإىل جلن��ة التجارة 
�ص��د  االأمريكي��ة  النزيه��ة 

منتجات حم��ددة من �رشكات 
"جين�صي���ض توي��ز" و"ناون�ض 
ومنه��ا  كوميونيك�صن��ز" 

كاي��ا"  "�صديقت��ي  العرو�ص��ة 
واالإن�ص��ان االآيل "اآي ك��وي"، 

ا�صتخدامها  حي��ث ميك��ن 
االأطف��ال  مراقب��ة  يف 

ب�صورة م�صتمرة.
ال�صك��وى  وبح�ص��ب 
منظم��ات  قال��ت 
خ�صو�صية  "مرك��ز 

املعلوم��ات االإلكرتوني��ة" و"احلملة من اأجل 
طفول��ة ب��دون ا�صتغ��ال جت��اري" و"مرك��ز 
الدميقراطية الرقمية" و"احتاد امل�صتهلكني"، 
ف��اإن ه��ذه االألع��اب "متث��ل تهدي��داً حتمي��ًا 
يف  االأطف��ال  واأم��ن  ل�صام��ة  وفوري��ًا 

الواليات املتحدة".
اأن  ال�صك��وى  واأ�صاف��ت 
والتطبيق��ات  االألع��اب  ه��ذه 
املوج��ودة فيه��ا، تلتقط �صوت 
حتذي��ر  اأي  دون  امل�صتخ��دم 
منا�صب اأو حت�صل على معلومات 
بيان��ات خا�ص��ة بالوالدين، كما 
اأن ات�صالها باالإنرتنت عرب تقنية 
بولوتوث غري املوؤمنة ميكن 
�صخ���ض  الأي  ت�صم��ح  اأن 
عل��ى  بالتج�ص���ض 
االأطف��ال ولعبهم، مبا 
اأن هذا ميثل تهديداً 

فعليًا لهم.

واأ�صارت هذه املنظمات اإىل اأن "كايا" و"اآي 
ك��وي" تتم برجمتها ب�صكل م�صبق، لكي تروج 
ملنتج��ات دي��زين وفق��ًا التف��اق غ��ري معلن. 
"على �صبيل املثال فاإن كايا تقول لاأطفال 
اإن فيلمه��ا املف�صل هو فيل��م "عرو�صة البحر 
ال�صغ��رية" ال��ذي انتجت��ه دي��زين، واأغنيته��ا 
املف�صلة "دعها تذهب" وهي اأي�صًا من اإنتاج 
دي��زين. كما اأن هذه العرو�ص��ة تقول لاأطفال 
اإنه��ا حت��ب الذهاب اإىل مدين��ة ماهي ديزين 

الند.
ونقل موقع "بي.�صي ماجازين" املتخ�ص�ض 
يف مو�صوع��ات التكنولوجي��ا ع��ن ريت�صارد 
"ناون���ض"  �رشك��ة  رئي���ض  نائ��ب  م��اك 
تتعام��ل  ال�رشك��ة  اإن  الق��ول  لات�ص��االت 
م��ع مل��ف اخل�صو�صي��ة بجدي��ة، م�صيف��ًا اأن 
�صيا�ص��ة ال�رشك��ة ال ت�صمح له��ا با�صتخدام اأو 
بي��ع بيان��ات �ص��وت امل�صتخدم��ني الأغرا�ض 
ت�صويقي��ة اأو اإعاني��ة وال تتبادله��ا م��ع اأي 

عماء اآخرين.

تع��اين �صاب��ة م�رشي��ة م��ن �صمن��ة مفرط��ة 
للغاي��ة، اإذ يبلغ وزنها نحو 500 كيلوجرام، 
وهو ما بات يهدد حياتها مع ف�صل حماوالت 
عدة للعاج، وتعل��ق اأملها على اخلا�ض من 
معاناته��ا بتوجهه��ا االأ�صب��وع املقب��ل على 
منت طائرة خا�صة جمهزة حلالتها اإىل الهند. 
تتوجه اإمي��ان عبد العاطي ب�صحبة �صقيقتها 
االأ�صب��وع املقب��ل اإىل الهند عل��ى منت طائرة 
خا�ص��ة جمه��زة حلالته��ا، حي��ث ينتظره��ا 
الطبي��ب الهن��دي، "م��ويف الك��داواال"، وه��و 
مدين��ة  يف  ال�صمن��ة  ع��اج  يف  متخ�ص���ض 

مومباي الهندية.
وبداأت ق�صة اإميان )36 عامًا( منذ طفولتها، 
اإث��ر اإ�صابته��ا بخلل يف الغ��دد والهرمونات، 
عل��ى  ب��داأت مت�ص��ي  12 عام��ًا،  �ص��ن  فف��ي 
ركبتيه��ا، ب�صب��ب تقو���ض يف االأرج��ل، جراء 
الوزن الزائ��د، مما دفعها اإىل ع��دم ا�صتكمال 
درا�صتها، حيث كانت يف ال�صنة اخلام�صة من 

التعليم االأ�صا�صي. 

وخ��ال االأ�صه��ر االأخ��رية دخل��ت اإمي��ان يف 
ارتف��اع  ب�صب��ب  طبي��ة  وانتكا�ص��ة  غيبوب��ة 
ورف�ص��ت  الكولي�ص��رتول،  يف  مفاج��ئ 
حي��ث  االإ�صكندري��ة،  حمافظ��ة  م�صت�صفي��ات 
تقط��ن االأ�رشة، ا�صتقب��ال اإميان، لع��دم قدرة 
اأجه��زة هذه امل�صت�صفيات عل��ى حتمل وزنها 

الزائد.
ووفقًا ل�صحيف��ة الوطن ال�صعودية ، مل تخرج 
املري�ص��ة م��ن منزله��ا منذ 11 عام��ًا، االأمر 
ال��ذي �ص��كل حتدي��ًا الأ�رشته��ا، مم��ا ا�صط��ر 
في�صب��وك،  اإىل  اللج��وء  �صيم��اء  �صقيقته��ا 
فعر�ص��ت من خال��ه ماأ�صاة اإمي��ان، وهو ما 

حقق تفاعًا وا�صعًا مع ق�صتها.
وو�صل اخلرب اإىل طبيب هندي، يدعى "مويف 
الكداواال،" فتوا�صل م��ع اأ�رشتها، عرب طبيب 
م�رشي يعم��ل يف ال�صعودية، واعداً بعاجها 
والتكف��ل مب�صاريف �صفره��ا اإىل الهند، حيث 
"�صاأفع��ل  لاأ���رشة:  الهن��دي  الطبي��ب  ق��ال 

امل�صتحيل من اأجلها".
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  �صي��ق التنف���ض اأو االختناق ق��د يكون نتيج��ة اأمرا�ض خمتلفة، 
مث��ل ال��ربد والربو. لكنه قد يك��ون اأي�صًا نتيج��ة مر�ض ال يعرفه 
الكثريون وهو ت�صنج احلبال ال�صوتية. فما هو هذا املر�ض وكيف 
ميك��ن عاجه؟ كانت كارين يو�صت تعاين م��ن �صيق يف التنف�ض 
واالختناق، ما �صبب لها �صعوراً باخلوف. وبعد مراجعتها لطبيب 

خمت�ض اكت�صفت اأنها تعاين من خلل يف احلبال ال�صوتية. 
ويق��ول الطبيب كني، ال��ذي عاين كاري��ن: "يف حالة وجود خلل 
يف احلب��ال ال�صوتي��ة، ال ميكنن��ا احلديث عن بح��ة اأو م�صكلة يف 
النط��ق، ب��ل اإن ه��ذه احلال��ة تت�صبب ب�صي��ق النف�ض ال��ذي يحدث 
فج��اأة الأن احلب��ال ال�صوتية تنغلق بني حلظ��ة واأخرى، ما يوؤدي 
اإىل �صع��ور املري���ض باالختن��اق".  لكن ت�صخي���ض املر�ض لي�ض 
به��ذه ال�صهولة، خا�صة م��ع ت�صابه اأعرا�ض املر���ض مع اأعرا�ض 
اأمرا���ض اأخرى مث��ل الربو. وي�ص��ري الطبيب االأملاين ك��ني اإىل اأن 
مر�ض ال�صيدة كرومر كان ب�صبب زيادة يف احلم�ض املعوي الذي 
طال احلبال ال�صوتية، وكانت رئتاها تواجه �صعود هذا احلم�ض 

من خال غلق احلبال ال�صوتية. 
وميك��ن عاج املر�ض عرب التحك��م بعميلة التنف�ض، التي تتم عرب 
التحك��م بال�صفاه اأثناء ال�صهيق والزفري اإىل جانب متارين لزيادة 

الليونة يف الرقبة، ما ي�صاهم يف اإيقاف املر�ض.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

افراح �صوقي: دواع�ض ال�صحافة يف معركة املو�صل
ال�ص��وت يعل��و عل��ى �ص��وت معرك��ة حتري��ر املو�ص��ل الي��وم. التقدم 
الع�صكري ال�رشيع اج��رب حتى االعام املعادي على االعرتاف بن�صف 
احلقيق��ة يف االق��ل. ماتت�صارع يف بثه و�صائل االع��ام بكافة ا�صكاله 
"امل�صم��وع واملرئ��ي واملق��روء و�صبكات التوا�ص��ل االجتماعي" من 
عواج��ل و�صور وفيديوات تتعلق مبجريات ه��ذه املعركة التي فتحت 
�صهي��ة الكثريي��ن لن���رش الت�رشيح��ات والتحليات وم�صارك��ة ال�صور 
والها�صتاكات وحتى الت�رشيبات التي ت�صبح اكرث مفعوال وتداوال مع 

ا�صتداد املعارك وتعاظمها.
فاملعرك��ة ط��ال انتظاره��ا ور�صم��ت م��ن اجله��ا الكثري م��ن االفكار 
واخلط��ط واال�صتعدادات. ويب��دو ان الوقت قد حان لقط��ف تلك الثمار 
ومعه��ا روؤو���ض الدواع�ض الت��ي اينعت ه��ي االخرى. ولع��ل اوىل تلك 
الثم��ار التي فاج��اأت اجلميع ه��ي التحالفات الكب��رية والتقارب بني 
اأب��رز الفرق��اء والزعماء ال�صيا�صي��ني، والت�صابه الكب��ري يف خطاباتهم 
الداعي��ة اىل التوحد والتما�ص��ك بوجه العدو والت�ص��ارك الإجل الق�صاء 
علي��ه، وتنا�ص��ي اخلاف��ات وتق��دمي االهم عل��ى املهم م��ن اجل بلوغ 
الهدف اال�صمى وهو عودة املدينة اىل اح�صان العراق وت�صمية معركة 

املو�صل باحللقة االخرية لوجود داع�ض االرهابي يف الباد.
الفنان��ون اأعلن��وا م��ن جانبه��م ع��ن �رشوعه��م باإنتاج اغ��ان وطنية 

وحما�صية تتنا�صب مع فرحة الن�رش الكبري.
وحدها خطابات التحري�ض بال�صد من اهايل املو�صل و�صيا�صة االخذ 
بالثار التي روج لها البع�ض ممن يو�صفون �صمن دواع�ض ال�صحافة، 
او مم��ن ينطلق منهم م��ن نظرة اقل ما يقال عنه��ا انها قا�رشة حتى 
ل��و مل تك��ن مق�صودة ف��اإن هذا اخلط��اب يب��دو وحده ن�ص��ازا يف هذه 
املرحل��ة. ه��ذه اخلطاب��ات يف الواقع مل تع��د �صاحل��ة االن، كما اأنها 
ال ت�صل��ح الأي وق��ت خا�ص��ة مع دع��وات احلكومة العراقي��ة املتكررة 
باأهمية احت�صان اجلميع وفتح نوافذ للم�صاحلة الوطنية واملجتمعية 
ف�ص��ا عن معاجلة االخطاء الت��ي ادت اىل خ�صارة الباد اجزاء كبريه 
من ارا�صيها ب�صب��ب �صيا�صة التحري�ض واالق�صاء التي اعتمدت خال 
ال�صن��وات املا�صية. ولذلك فاأن املطلوب اليوم الرتكيز على املحافظة 
عل��ى وحدة املدين��ة وطبيعتها الدميوغرافي��ة، ون�صيجها االجتماعي، 
وع��ودة �صكانه��ا اليه��ا كما كان��وا قبل نكب��ة االحت��ال املهمة رمبا 
تك��ون اأ�صع��ب من اخراج الدواع���ض من املدينة لكنه��ا باأية حال من 
االح��وال احلل اال�صلم الجل �صمان قوته��ا جتاه اي نك�صة اخرى رمبا 
تتعر���ض لها. ولذلك ف��ان مبداأ ح�صن النوايا هو ال��ذي يجب ان ي�صود 
حي��ث مل يعد جمديا ما يع��اد ن�رشه من �صور قدمية رمبا يكون اهايل 
املو�ص��ل اج��ربوا على التعاطي م��ع ما يبدو انه ترحي��ب بداع�ض وقد 
�صع��ى هذا التنظي��م االرهابي اىل ن�رشها يف خمتل��ف و�صائل االعام 
م��ن اجل تو�صي��ع ال�رشخ املجتمع��ي واظهار اه��ايل املو�صل وكانهم 
موؤي��دون له بينما هم يف احلقيقة اأ�رشى �صواء ل�صيفه الذي ال يرحم او 
ملكانت��ه االعامية التي جتعل البع���ض منا يتبناها ويتحول دون ان 
يدري احيانا اىل و�صط اعامي ناقل ملا تريده وتتمناه داع�ض. دعونا 
نفرز بني دواع�ض ال�صحافة احلقيقيني ممن يدافعون عرب الف�صائيات 
املغر�ص��ة عن داع�ض بكل الطرق واال�صاليب وبني من يجعل نف�صه يف 

خدمة م�رشوع داع�ض دون ان يدري.. فلعله يدري..

اجمل تعليق على الفيسبوك

 جميل اأن تبقى دائًما منتظًرا تبا�صري الفرح مهما تع��رثت ب��ك احلي��اة 
كل  فوق  �صرتفعك  قدرته  باأن  باهلل  ثقة  لديك  يك��ون  اأن  وجمي��ل 

ال�صعوبات.

نظارات الواقع
 االفتراضي ُتجهد العين

الكويت تقرر استئناف عالقاتها 
الدبلوماسية الكاملة مع مصر

الفستان بين الحلم والحقيقة.. 
فتيات يعرضن خيبات األمل

قال��ت الرابط��ة االأملاني��ة الأطب��اء العي��ون اإن نظ��ارات الواق��ع 
االفرتا�صي جتع��ل امل�صتخدم يغو�ض يف عوامل افرتا�صية تظهر 
اأم��ام اأع��ني امل�صاه��د، وعلى الرغ��م من املتع��ة الفائق��ة، التي 

توفرها هذه النظارات، اإال اأنها متثل اإجهاداً للعني.
وق��د مت ت�صميم نظارات الواقع االفرتا�ص��ي للم�صاهدة عن ُبعد، 
ويف حال��ة ظه��ور حمتوي��ات افرتا�صية ع��ن قرب، ف��اإن العني 
ت�صتجي��ب ب�صكل خمتل��ف عما يحدث يف الواق��ع احلقيقي. ومع 
اأن��ه ميك��ن مراقبة و�صع الع��ني، بحيث ميك��ن للم�صاهد الرتكيز 
بالعين��ني عل��ى املحتوي��ات، الت��ي تظه��ر بالق��رب منه��ا، غري 
اأن و�ص��ع العد�ص��ة ال يتغ��ري، عل��ى عك���ض ما يح��دث يف الواقع 

احلقي��قي.
واأ�ص��ار االأطباء االأملان اإىل اأن ارتداء نظارات الواقع االفرتا�صي 
يوؤدي اإىل ظهور بع�ض املتاعب يف النظر، عندما تكون النظارة 
م�صبوط��ة عل��ى م�صاف��ة خاطئ��ة للحدق��ة. ونظ��راً الأن بع���ض 
املودي��ات ال تتي��ح اإمكانية �صب��ط م�صافة احلدق��ة، لذا ين�صح 

االأطباء ب�رشورة جتريب نظارات الواقع االفرتا�صي قبل ال�رشاء.

1889 - ال�صحافية نيللي باي تبداأ حماولة ناجحة لل�صفر حول العامل 
يف اأقل من 80 يوًما.

1908 - عامل الفيزياء االأمريكي األربت اأين�صتاين يعلن عن نظرية كمية 
ال�صوء وهي النظرية التي �صاعدت على تطوير تكنلوجيا الليزر.

1922 - هيئ��ة االإذاع��ة الربيطاني��ة تبداأ خدمته��ا االإذاعية يف اململكة 
املتحدة..

1971 - تن�صي��ب وجتلي���ض البابا �صنودة الثال��ث بابا على االإ�صكندرية 
القبطي��ة  الكني�ص��ة  وبطري��ارك  املرق�صي��ة  الك��رازة  عل��ى  وبطريارًك��ا 

االأرثوذك�صية.
1987 - الكوي��ت تق��رر ا�صتئن��اف عاقاته��ا الدبلوما�صي��ة الكاملة مع 

م�رش.
1991 - ال�صلط��ات االأمريكية والربيطانية تعلن لوائح اتهام �صد اثنني 
م��ن م�صوؤويل املخاب��رات الليبية يف اإ�صق��اط طائرة )ب��ان اأمريكان( اأثناء 

الرحلة رقم 103 وامل�صماة ق�صية لوكربي.
1991 - ملك كمبوديا نوردوم �صيهانوك يعود اإىل بنوم بنه بعد ثاثة 

ع�رش عاًما ق�صاها يف املنفى.

   البح��ث عم��ا ه��و ممّي��ز ب�صعر اأقل م��ن املعرو���ض باملتاجر ه��و ما يدفع 
الكث��ري من الفتيات ل�رشاء ماب�صهن ع��رب مواقع الت�صوق على االإنرتنت، لكن 
النتيج��ة قد تك��ون �صادمة ح��ني يكت�صفن م��دى اختاف القطع��ة امل�صرتاة 
ع��ن ال�ص��ورة االأوىل. �صاركت بع���ض �صحايا الت�صّوق االإلك��رتوين جتاربهن 
الفا�صلة عرب مواقع التوا�صل االإجتماعي من خال ن�رش �صور الف�صاتني التي 
قم��ن ب�رشائها عرب االنرتنت باملقارن��ة مع الف�صاتني التي ح�صلن عليها يف 

احلقيقة، حتت عنوان: "الف�صتان بني احللم واحلقيقة".
واأ�صيب��ت تل��ك الن�صاء بال�صدم��ة من ا�صتب��دال الدانتيل واحلري��ر وال�صيفون 
والدانتي��ل بالبولي�ص��رت والرتت��ر املتوه��ج، نظ��راً الخت��اف الت�صاميم التي 

اخرتنها عرب االإنرتنت والتي ح�صلن عليها يف احلقيقة. 
والكارث��ة االأكرب حني يكون الف�صتان خم�ص�ص��ًا للزفاف حيث اأ�صيب بع�ض 
العرائ�ض بخيبة اأمل مزدوجة بني خ�صارة املال من جهة وخ�صارة الوقت من 
جه��ة اأخ��رى، ون�رشت �صحيفة ديل��ي ميل الربيطانية بع���ض هذه الف�صاتني 
الت��ي حتّول��ت اإىل "كابو�ض الزفاف" ب�صبب اخلام��ات الرخي�صة امل�صتخدمة 
يف خياط��ة الف�صت��ان واملقا�ص��ات املختلف��ة ع��ن تلك املحددة ع��رب املوقع 

االإلكرتوين الذي عر�ض عربه ف�صتان الزفاف.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

تحذيرات من استغالل ألعاب األطفال المتصلة باإلنترنت في التجسسهل تصاب الحبال الصوتية بالتشنج؟مصرية تزن نصف طن تبحث عن الشفاء في الهند

�أفقيًا 
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مكار لطيف  حيو�ن   o �ضنة  �لف   5

)معكو�ضة( �لربي  �حليو�ن  بيت   o �لطري  ذكر   6
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عموديًا
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يكتب بكل لغات �لعامل �لكنه ال يقر�أ
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