
ولقد كتـبنا وقلنـا غير مرة ومرة  إنّ أضـرار فيسبوك
وأخوته بالرضـاعة األلكترونـية   لهي أعظم وأزيد من
فوائـده الشـحيحـة  فصدّقـنا قوم وأنـكر قولـنا آخرون
رأوا في هـذه اخلـدمة الـتواصـليـة االجتـماعـية الـسهـلة
ـقـدور بـعض حلٍّ  وفي الـنـشـر احلـر مـنـفـسـاً لـيس 
الـشـرطة والـعـسس إيـقافه  وقـد نـسوا أو تـنـاسوا أن
ـلـتبـس قد  تـصـنـيـعه من أجل انـتاج هذا اخملـتـرع ا
أكبـر عمـليـة تدويـخيـة تأريخـية بـلبـلت العـقول وخـلطت
ـتـبـارزين فـوق صـفـحاته ـتـبـارين وا األوراق وحولت ا
ـليـاريـة إلى ساحـة لـلـتنـاطح والـتنـابـز تـشبه مـصـحة ا

عمالقة لألمراض النفسية .
سـتـشـهـد األيـام الـقـادمـات تـنـقل مـخـتـرع الـفـيس بـ
مــحـكـمـة اسـتـنــطـاق ومـجـلس اسـتــجـواب في أمـريـكـا
واوربــا وســتــوجه لـه تــهــمــة الــتــجــسس والــتــلــصص
ــحـتـويـات عـشـرات مـاليـ من صـفـحـات والـتالعب 
غـفل  وتـأثيـر ذلك ليس على تـصفـح ا الـعمالء وا
األمن االجتـمـاعي فـقط بل حـتى عـلى نـتـائج ومـصـائر
دول صغرى وعظمى وأشهرها اآلن معمعة نتيجة فوز
تـحدة  وكيف الـرئيس دونـالد ترامب بـوالية أمـريكـا ا
نـتمـون للـجيش األلـكتـروني بتـبديل ـوظفـون ا تالعب ا
بوصـلة الـناخـب من ضـفة هيـالري الى ضفة دوني 
ـارك زوغـربيـرغ كمـا انـتهى بـحال وقـد يـنتـهي األمر 
صـاحب مـوقـع ويـكـيــلـيـكـس اخلـطـيــر الجـئـاً بــسـفـارة
مــحـصـنـة . اذا ثــبت ان فـيـســبـوك قـد بـاع مــعـلـومـات
عمالئه اخلاصة وساهم بـتغيير نتـائج انتخابات اعظم
دولـة قــائـمـة حـتـى اآلن فـوق األرض  فـمـاذا ســتـفـعل
دول مـريـضـة وفاسـدة ومـنـتـهـكـة ومتـخـلـفـة مـثل بـلدي
الـعــراق اذا مـا انـتـوت حــيـتـان الـفـاســدين واخلـائـنـ
ارك لتكرار اللعبة في كومبيوترات الناس االستعانة 
الـبسـطاء في حـال تمت االنـتخـابات واحلـسبـة صارت
الـكــتـرونـيـة صـرف والــشـائـعـة بــبالش والـعـقل مـؤجل
تحدة ستكون مثل أخالق مارك وأخالق عمال األ ا
احلـيــال الـذي جـنى مــلـيـارات الــدوالرات وهـو يـحـرث
رؤوسـنــا ويـخـدعــنـا بــجـمـلــته إن الـفــيـسـبــوك مـجـاني
وسيـبـقى كذلك الـى األبد!! بـعـد جتربـة حـافلـة ضـاجة
شخـصيـة تـقتـرب اليـوم من سـنهـا اخلـامسـة  وجدت
ان اخلالف بغابة فيسـبوك يفسد الود واحلب ويصنع
عمعة والذبـول  على الرغم من أنني أحد الكراهيـة وا
احملـظوظـ جداً بـتجـوالي في هذا الـكون االفـتراضي
الشـاسع  وتكـاد تكون خـسائري قـليلـة اذا ما قورنت
بـخسـارات اآلخـرين . ثـمـة أيـضـا الكـثـيـر من الـتـزوير
نتصرون  الذي اختفت معه جملة ان الـتاريخ يكتبه ا
وحلت محله جملة ان التأريخ يكتبه الفيسبوكيون وفق

هوى الدكان . 
ـا قـرأنـا سـيـقـول قــائل عـاطـفـي طـيب لـوال فــيـسـبــوك 
قصصك وحكاياتك وصوفياتك ومكاتيبك  فأقول اننا
عــرفـنــا جنــيـب مــحــفــوظ ومــاركــيـز
وتـشيـخوف والـسـياب وهـمنـغواي
قـبـل والدة الـفـتى مـارك بـعـشـرات

السنوات .  
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ــكن جــمــعــهـا مـن خالل اجلــهـاز
تــتـطــابق مع الــبـيــانـات الــتي يـتم
احلـصـول عـلــيـهـا من خالل أحـدث
أســـالـــيب الــفـــحص والـــتــحـــالــيل
الـطـبـيـة والـتي كـثـيـراً مـا تـتطـلب
ـــــريض لـــــتـــــدخالت تـــــعــــريـض ا

جراحية وغير ذلك.
كـــمـــا تــوصـل الــبـــاحـــثــون إلى أن
النـشاط الـكهربـائي للـمعـدة يتـغير
ليس فقط أثناء تناول الوجبات بل
أيـــضــاً أثــنــاء الـــنــوم وعــلى مــدار
الــيـــوم. وقـــال رمـــ جـــاريـــبـــانــز
الــبـــاحـث في مـــجـــال الـــهـــنـــدســة

احليوية بـجامعـة كاليفـورنيا سان
ديــيـجــو في تــصــريـحــات أوردهـا
ـــوقع اإللـــكـــتـــروني »فـــيــز دوت ا
ــتــخــصص في األبــحــاث أورج «ا
واالبتـكـارات العـلمـية: »نعـتـقد أن
النظام اجلديد سوف يفسح اجملال
أمـام نــوع جـديــد من الــطب حـيث
يسـتـطيع طـبيب اجلـهـاز الهـضمي
أن يرصـد بسـرعة أي تـغيـرات غير
ــعـــدة واألمــعــاء مـــعــتــادة عـــلى ا
وبـالـتـالي الـتوصـل إلى تـشخـيص
ريض.« ـشكلة ا أسرع وأكثر دقة 
ويـــتـــشـــابه اجلـــهـــاز اجلـــديـــد مع
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{ روما  –الزمان  للمرة األولى فتحت إيطاليا
ــعــالم ــواطــنـــيــهــا مــا يـــزيــد عــلى ألـف من ا
ـنـاطق األثـريـة والـكـنـوز اخملـفـية الـثـقـافيـة وا
األخرى التي عـادة ما تكـون بعيـدة عن متناول
اجلــمــهــور. ذكـر مــوقع (ذا لــوكــال) اإلخــبـاري
األوروبي أن الـقــائـمـة تــشـمل فـيـالت مـزخـرفـة
وحــدائق خــفــيــة وقالعــا تـاريــخــيــة وكــنـائس
ومـتـاحف وأمـاكن سريـة أخـرى تـغلق أبـوابـها
عـــادة ويـــأتي هــــذا في إطـــار مـــبـــادرة (أيـــام
الــربـيع)  والــتي يــدعــمــهــا صـنــدوق الــبــيــئـة
اإليطالي والتي بـدأت فعالياتـها أمس وتختتم
ــــثل هــــذا الــــعـــام في وقـت الحق الــــيــــوم. و
الـنـسـخـة 26 من هــذا احلـدث الـسـنـوي الـذي
عرفة الكنوز واطنـ فرصة  نح السياح وا
األثـريــة في إيـطـالـيــا والـدخـول مـجــانًـا لـهـذه
واقع بالرغم من أن هـناك تبرعا اخـتياريا ما ا
ب 2- 5 يورو لصندوق البيئة اإليطالي وهو
مـؤسـسة غـيـر ربحـية حلـمـاية وتـعـزيز الـتراث
الـفـني والـثـقـافي اإليـطـالي من خالل رفع وعي
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ـاني لألمـان على أشـار االحتـاد األ
الـــويب إلى انــتــشـــار تــطــبــيــقــات
الــتــجــسس حــالـــيــاً عــلى شــبــكــة
اإلنـتـرنت عـلى نـطاق واسـع حيث
ــكن شـــراؤهــا بـــكــلـــفــة زهـــيــدة
واسـتـعـمـالـهـا بـسـهـولـة في أغـلب
األحـــيـــان ولــــذلك يـــتــــعـــ عـــلى
أصـــحـــاب الــــــــهـــواتف الـــذكـــيـــة
احلــرص واحلــذر نـــظــراً لــتــزايــد
أعـــداد (هـــواة الـــتـــجـــسس) عـــلى

الهواتف الذكية.
ـان أن هـنـاك وأضـاف اخلــبـراء األ
بـعض اإلشارات الـتـحذيـريـة التي
قــد تـشــيــر إلى وجـود تــطــبـيــقـات
جتــــسس عــــلى الــــهـــاتـف الـــذكي
ومـــنـــــــهــا تــعــذر إيــقــاف شــاشــة
الــهـــاتف الـــذكي من مـــرة واحــدة
وزيـــادة مـــعـــدل اســـتـــهالك بـــاقـــة
الـبـيـانـات وشـحـنـة الـبـطـاريـة مـا
ـؤشـرات التي تـدل على يـعد من ا

نـشـاط تـطـبـيـقـات الـتـجـسس عـلى
اجلهاز اجلوال.

ويُــــمـــــكن لــــبـــــرامج مـــــكــــافــــحــــة
الــــــفــــــيــــــروســــــات اكــــــتــــــشــــــاف
تــــطـــبـــيــــــــــــــــقـــات الـــتــــجـــسس
وإزالــتــهــا وإذا لم يــتم ذلك فـالبـد
من إرجــاع اجلـــهـــاز إلى إعــدادات
ـصـنع للـتـخلص مـن التـطـبيـقات ا

الضارة.
ــســـتــخـــدم في جتــنب وإذا رغب ا
ـتطـفـلـة وبرمـجـيات التـطـبيـقـات ا
الـتـجسس فـيـتـع عـلـيه احلرص
واحلذر عـنـد تـثـبـيت الـتـطـبـيـقات
واالنـتـبـاه جـيـداً لـتـلك الـتي تـطلب
حق الــــوصــــول إلـى الــــكــــامــــيـــرا

يكروفون. وا
نع تثبيت تـطبيق للجسس سراً و
عـلى الـهواتف الـذكـيـة يتـعـ على
ـســتـخــدم تـفـعــيل قـفل الــشـاشـة ا
وعــدم تــرك الــهـاتف الــذكي في أي

مكان دون مراقبة.
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إذا ركنـا الى معادلـة الصراع االيرانـي السعودي في
ـنـطـقة  فـإنّ قـضـيـة حـرب الـيـمن لن يـكـون لـها حل ا
قريب ألنه ذلك الصراع يتعمق منذ عام 1979  ح
جـاءت الثـورة االيرانيـة ورافقـتهـا احلرب العـظيـمة ب

ايران والعراق لثماني سنوات دموية.
يبدو إنّ اجلانب احلوثي لديه مفاجآت  بعد أن جرى
إثر فرز اخلـنادق في اليمـن على نحو واضـح وعميق 
مقـتل الـرئيس الـيـمني الـسـابق عـلي عبـدالـله صالح 
أعــرف أهل الـيــمن بـشــؤونـهــا وخـيــوطـهــا االقـلــيـمــيـة

والدولية. 
قـوات احلوثـيـ تضـرب في عمق الـسـعوديـة في مرة
شـهد يتـعقّد اليبـدو انها سـتكون األخـيرة وا جديـدة 
على نـحو شـديد السـوء فيمـا لو قام احلـوثي بقصف
دولة أخـرى في التحـالف العـربي إلعادة الشـرعية في
كن أن اليمن وإنّ الصواريخ الـتي تصل السعودية 
ــشــهــد الى حـرب تــصل دوالً أخــرى. وقــد يــتـحــول ا
عصـابات في بـعض جهات الـيمن أمـام قوات نظـامية
ـعـادالت سـتـخـتـلف تـبـعـاً لـلـجـغـرافـيـة الـقـاتـلة وهـنـا ا

عروفة في اليمن. ا
أي خيـار عـسـكـري لن يـصل الى نـتـيـجـة سوى احلل
الـسـيـاسي وإن طـال األمـد. هـذه هي قـوانـ احلـرب
والـسالم في جـمـيع بقـاع األرض وانّ الـقـادرين على
تقد احلل السـياسي على العسكـري يكونوا رابح
ـوضـوعـة عـلى طـاولـة مـهـمـا كـانت درجـة الـتـنـازالت ا
ــفـاوضــات والــتي يــتــحم أن تــقـابــلــهــا تــنـازالت من ا

. اخلصوم أيضاً
الــيـمن بــحــاجـة الى الــدفع بــجـديــة النـبــثــاق شـرعــيـة
سـياسـية وقـبـليـة تمـسك دفة احلـكم وهي شرعـية كل
مَن يــحـمل جـنــسـيـة الـيــمن ويـؤمن بـوحــدة اراضـيـهـا
لف واستقالليتها واستقرارها. مهما تدخلت ايران با
الـيــمـني فـهـو مــلف يـرجع ألصـحــاب االرض ومـهـمـا
حــدث فـإنّ الــسـعــوديــة الـتـي يـعــمل لــديـهــا اكــثـر من
ــني ســتـبــقى تــنـظــر الى الــيـمـن كـمــجـال مــلـيــوني 
استـراتيجي حـيوي لهـا ولن تسمح إليـران في حتقيق
نــفــوذ عـســكــري أو ســيــاسي فــيه. مـن هـنــا البــد من
ــني داخــلي خــارج مـعــادلـة الــصـراع اجــتـراح حل 

االيراني السعودي من أجل ضوء في نهاية النفق.
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كـشــفت دراسـة أمـريــكـيـة جــديـدة عن عالقـة
وثـيــقـة بـ الـبـدانـة وقــصـر الـعـمـر وقـالت
الـدراسة االسـتـقـصـائيـة إن أصـحـاب الوزن
ـعـاناة الـزائـد يـقضـون سـنـوات أطـول في ا
من أمراض الـقـلب مقـارنة مع مـن يتـمتـعون
بأوزان صـحيـة. وفـحص البـاحثـون بيـانات
أكــثــر من  190ألف بـــالغ شــمــلـــتــهم عــشــر
دراســـات مــخــتـــلــفــة أجــريـت في الــواليــات
اضية تحدة عـلى مدى العقـود السبعـة ا ا
وعـــكــــفت عـــلى دراســـة الـــوزن وغـــيـــره من
ــكن أن تــؤثـــر في خــطــر الـــعــوامل الــتـي 
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أجــهـــزة رسم الــقـــلب ويــتم وضع
اجلـهـاز والـبــطـاريـات الـتي تـزوده
بــالــطـاقــة داخل عــلـبــة مــصـنــوعـة
بـطـريـقة الـطـبـاعـة اجملـسـمـة وهو
متصل بعشـرة أقطاب يتم تثـبيتها
ريض. ويـتم تـوصيل فوق مـعـدة ا
اجلـهاز اجلـديـد السلـكـيـا بتـطـبيق
إلكتروني خاص بالهواتف الذكية
ــا يـــســـمـح لـــلــمـــريـض بـــرصــد
التـغيرات الـتي حتدث عـلى جهازه
الهضـمي أثنـاء الوجبـات أو النوم
أو بـاقي األنـشـطـة الـتي يـقـوم بـهـا

خالل اليوم.
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ـتــوقع أن تــتــبع مــراسم زفـاف من ا
ـمــثـلــة األمـيــركـيـة األمــيـر هــاري وا
قـررة في مـايو أيار ميـغان مـاركل ا
القـادم تـقـالـيد مـلـكـيـة عمـرهـا نـحو
قــــرن من الـــزمـــان بــــإهـــدائه خـــا
ـصنع من الـذهب الـويـلزي الـزواج ا

النادر.
ـالكة وقد اسـتخدم أعـضاء العـائلة ا
الـذهـب في صـنــاعــة خــوا الـزواج
ـلـكـة مـنـذ زواج جـدة األمـيـر هـاري ا
األم مـن دوق يــــــورك في 26 أبــــــريل

نيسان 1923.
و اتـبـاع الـتـقـلـيـد ذاته عـام 1947
ــلــكـة عــنــد زواج األمـيــر فــيـلــيب وا
إليـزابيث الثـانية حـتى أصبح عادة

لكية. تتبع في كل الزيجات ا
وبـحـسب صـيّـاغ منـجم كـولـغـو فإن
ـلكـة صُنع من كـتلة من خا زواج ا
ـستخرج الذهب الويـلزي اخلالص ا
من منـجم كولـغو سـانت ديفـيد الذي

توقف عن العمل.
وكــذلـك احلــال بــالــنــســبــة لألمــيــرة
مــارغـــريت واألمــيـــرة أنــا واألمــيــرة
ديـــانـــا واألمــــيـــر تـــشـــارلـــز ودوقـــة
كــارنـويل وجــمــيـعــهم اســتـخــدمـوا

نفس الذهب في خوا زواجهم.
واسـتــخـدم الـذهب الــويـلــزي أيـضـا
لـتـصـنيع خـا كـيت مـيـدلتـون عـند
زفافها على األمير وليام عام 2011.
ــقــرر أن يــتم تــصــنــيـع خـا ومن ا

مــيـغــان مــاركل فـي دار (وارتـســكي)
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنـدن
اسـتـعــدادًا لـلـزفـاف احملــدد له مـايـو

قبل. ا
ويـعتـقـد أن لون خـا مـيغـان ماركل
سيـكون ذهـبيًـا خافتًـا ليـتماشى مع
دبلـة اخلـطـبـة الـتي صـمـمـهـا األمـير

هاري بنفسه.
وقـــال بـن روبـــرتس مـــديـــر شـــركـــة
(كـلـوغـاو غـولد) الـتي تـزود الـعـائـلة
لـكـيـة بـالـذهب: (بـالـنـظـر إلى دبـلة ا
اخلـــطـــوبـــة فـــإن اخلـــا يـــجب أن
ـرجح أن يـكون يـتـنـاغم مـعـهـا. من ا
أصـــفــر الـــلــون). وبـــعــد اإلعالن عن
خـطــوبـة األمــيـر الــبـريـطــاني هـاري
ـمـثـلـة األمـيـركـيـة مـيـغـان مـاركل وا
كـــان من األمــور الـالفــتـــة هــو خــا

صنوع من ماسة كبيرة. اخلطوبة ا
ـيغان وصنع هـذا اخلا خصـيصا 
(36 عاما) من تـصميـم األمير هاري
شخصيا (33 عاما) حـيث أن ماسة
اخلا مستخرجـة من بتسوانا أما
احلــجــران الـــصــغـــيــران فــهـــمــا من
مـجـمــوعـة مـجـوهــرات خـاصـة بـأمه
األميرة الراحـلة ديانا وبلـغت تكلفة
خـــا اخلـــطـــوبــة  50 ألف جـــنـــيه

إسترليني.
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طــوّر فـريـق من الـبــاحــثـ جــهـازاً
ــكن ارتـدائه إلــكـتـرونــيـاً جــديـداً 
راقبة أنشطة اجلهاز على اجلسم 
الهـضمي عـلى مدار الـيوم ويـهدف
هــذا اجلـهــاز إلى إتـاحــة الـفــرصـة
ــريض لـرؤيـة لـكل من الــطـبـيب وا
الــبــيــانــات الــتي يــجــمــعــهــا هــذا

اجلهاز حلظة حدوثها.
.ويـــســــعى اجلـــهـــاز اجلـــديـــد إلى
عدة واألمعاء دون مراقبة أنشطة ا
احلـاجـة لزيـارة الـطـبـيب أو مـراكز
التحاليل واألشعة وهو ما يساعد
في خـفض تـكــلـفـة الـعالج كـمـا أن
استـمرار مراقـبة اجلـهاز الـهضمي
لفتـرة طويلة مـتواصلـة يساعد في
احتمالية اكتشاف أي أعراض غير

معتادة.
واخـتـبـر فـريق الـبـحث من جـامـعة
كاليفـورنيا سـان دييجو األمـريكية
اجلـهـاز الـذي يـتـكـون من صـنـدوق
محـمول مصـنوع بـطريقـة الطـباعة
اجملـسمـة وعـشـرة أقطـاب صـغـيرة
يتم تـثبـيتـها على اجلـسم على 11
طــــــفالً وشــــــخـص بــــــالغ واحــــــد
وتـوصـلـوا إلـى أن الـبـيـانـات الـتي

ÈËUN²ð „u³ O  W¹—uNLł

اإلصـابــة بـأمـراض الــقـلب. وفي بــدايـة تـلك
شـارك مريضاً الدراسات لم يكن أي من ا
بـالــقــلب لـكن  %70عـلى األقل مـن الـرجـال
ن هن في سن ونــحـو  %60من الــنــســاء 
األربـــعــ عــلى األقل كـــانــوا إمــا بــدنــاء أو
يعانـون الوزن الـزائد. خلـصت الدراسة إلى
أن مـخــاطـر إصـابـة الـرجــال الـذين تـتـراوح
أعـمـارهم بـ  40و 59عــامـاً بــاجلـلــطـة أو
األزمـة الــقـلـبــيـة أو فـشل وظــائف الـقـلب أو
الوفاة ألسباب لها عالقة بالقلب كانت أعلى
بـ أصــحـاب الـوزن الــزائـد بـنــسـبـة 21%

مقارنةً مع الذين يتمتعون بوزن عادي.


