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اكتشف باحث أمـريكي ثغرة في
مـوقـع (لـوكـشن ســمـارت) تـتـيح
سـتخـدم دون تتـبع ماليـ ا
علمـهم وال رغبتـهم. كانت شركة
(لـــوكــيـــشن ســـمـــارت) أطــلـــقت
مــــــوقـــــعــــــهـــــا الــــــذي يـــــتــــــيح
لـلـمـسـتـخـدمـ تـتـبع أي هـاتف
ذكي بعد احلـصول على مـوافقة
صـاحـب رقم الـهــاتف سـواءً من
ـة خالل رسـالـة نـصـيـة أو مـكـا
وقع. ولكن روبرت هاتفيـة مع ا
شـــيــاو طـــالـب الــدكـــتـــوراه في
(مــعــهـد دراســات الـتــفــاعل بـ
الــكـمـبـيـوتــر واإلنـسـان) الـتـابع
جلـامــعــة (كــارنــيــجي مــيــلـون)
األمـريــكــيــة اكــتــشف ثــغــرة في
وقع تتـيح له تتبع أي برمجـة ا
هــــاتـف مــــســــجـل عــــلــــيه دون
احلــصـول عــلى تـصــريح بـذلك.
وأشــار شــيـاو إلـى أنه اكــتـشف
الثغرة خالل  15دقيقة فقط بعد
دخـــولـه إلى مـــوقـع لـــوكــــيـــشن
ســـــمــــارت مـــــا يــــعـــــني أن أي
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ومن األعـراض األخـرى الـدالـة
عــلى قــصــور الــغـدة الــدرقــيـة
اخلــمــول وضـعـف الـتــركــيـز
وتــســاقط الــشــعــر وتــقــصف
األظـافـر. لـذا يـجب اسـتـشـارة
الــــطـــــبــــيـب والــــذي يـــــصف
لــلـمــريض تــعـاطـي الـهــرمـون
L-Thyroxine االصـــطـــنـــاعي

لتنشيط عملية األيض.
كن تعزيز مفعول الهرمون و
واظبة بالتـغذية الصحـية وا
عـلى األنـشطـة احلركـيـة. فيـما
ـانيـة ألطباء قـالت الرابـطة األ
األنف واألذن واحلـــنـــجــرة إن
ــــفـــاجـــئـــة نـــوبـــات الـــدوار ا
ـــمــتـــدة طــويالً تـــســتـــلــزم وا
استشـارة الطبـيب فوراً ألنها
ـا قــد تــشــيــر إلـى اإلصــابــة 
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قــرر األمـيــر الـبــريـطــاني هـاري
وعروسه مـيغـان ماركل تـأجيل
شـهـر عـسـلـهـمـا وسـيـحـضـران
حـفل عيـد ميالد األمـيـر تشـارلز
والد الـعريس بـعد بـضعـة أيام
فــقط من زفــافــهــمــا الــتـاريــخي
الـــذي مــــزج بـــ االســــلـــوبـــ
احلـديث والتـقلـيـدي مع مسـحة
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لكية البريطانية . العراقة ا
=وبـعد أن قـطع الـزوجان عـهود
االرتــبــاط فـي كــنــيـــســة ســانت
جــورج بـــقــصــر ونـــدســور في
ـالـكـة حــضـور أفـراد الـعـائــلـة ا
ــــشـــاهــــيـــر وحتت أنــــظـــار وا
ـشـاهـدين في مـخـتلف ماليـ ا
أرجــاء الـــعـــالم أمـــضى هــاري
ومـــيــغـــان مـــســـاء الــســـبت 19

مـــايــو/أيـــار اجلــاري فـي حــفل
خاص مع األصدقاء .

وســيـعــودان إلى مـنــزلـهــمـا في
قــصـــر كــنــســيـــغــتــون قــبل أن
يـحــضـرا أول مــنـاســبـة لــهـمـا
بـــصــــفــــتــــهــــمــــا (دوق ودوقـــة
يالد الـ ساسـكس) وهـو عيـد ا
 71لألمير تشارلز. وفيما تابع
العالم حفل الزفـاف االستثنائي

E- طـــراز جـــاجــــوار رودســـتـــر
حرك Type Zero ومزودة 

كهربائي.
طــراز الــســيــارة الــتي خــطــفت
األبصار وأناقتها االستثنائية
لم يــــــكن كـل مـــــا في األمـــــر إذ
أظـهرت الـصـور أيضـا لـوحتـها
ــيـزا جـدا الــتي حـمــلت رقـمـا 
هو 190518 وهـو تـاريخ زفـاف

احلــفـل وأدق تـفــاصــيــله الــتي
شــمـلت حـتى أزيــاء الـضـيـوف
تكشف كل ساعة تـنقضي مزيدا
ـثـيـرة وصوال من الـتـفاصـيل ا
إلى رقم السيـارة التي استـقلها
راسم. العروسان عقب إتمام ا
واألحـد نشـرت صـحيـفـة (ديلي
مـــيـل) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة صــورة
للـسيـارة الكالسـيكـية وهي من

لـألمـــيـــر الـــبــــريـــطـــاني هـــاري
ــمـثــلــة األمــيــركــيـة وعــروسه ا
اضي مـيـغـان مـاركل الـسبـت ا
ظـلت طـرائف احلـفل وأسراره
مــســـتـــمـــــــــرة لم تـــنــتـه حــتى

اليوم.
ورغم مـرور أيـام رصـد خاللـها
ـتـابـعـون ووكـاالت األنـبـاء كل ا
شـــــــــاردة وواردة وقــــــــــعـت في
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ــنـاصب فـي الـعــراق حــديث عن امــكـانــيــة تـبــادل ا
ــكـونــات   حـتى ال تــبـدو الـســيـاديــة الـعــلـيــا بـ ا
ـنــاصب مـطــبـوعـة بــطـابع مـعــ لألبـد  وذلك في ا
مـسـعى من اصــحـاب الـنـــــــيـات الـطـيــبـة لـلـتــغـيـيـر
وجتـاوز أولي لـلـمـحـاصــــصـة الـطـائـفـيـة والـعـرقـية
التي ابـتـلي بهـا الـبلـد منـذ عـقد ونـصف الـعقـد وما

زال .
ـقـتـرح تـبـادل سـمـعــنـا اسـتـجـابـات من سـيـاسـيـ 
ـنـاصب  لـكن العـذر بـدا أكبـر من الـذنب نـفسه  ا
ــنـصب حــيث بــدأ احلـديث عـن  الـفــائـدة الــكــبـرى 
رئـاسـة اجلمـهـوريـة لـلـجهـة الـفالنـيـة في حـ يـقول
آخـرون انــهم بـحـاجـة الـى مـنـصب رئــاسـة مـجـلس
الـــنــواب ألنـه أكــثـــر فــاعـــلــيـــة كـــون الــتـــشــريـــعــات

االستراتيجية بيده.
وبالـرغـم من ان اخلط االحـمـر اليـزال قـائـمـاً بـشأن
ثـبـات منـصب رئـاسة احلـكومـة إال انّ اآلراء لـيست
بـعـيـدة عن مـعـنى احملـاصـصـة وإن كـانت بـعـبارات
ألـطف وبصـوت خفيض وصـور مؤطـرة بالـتعـبيرات

الوطنية.
ـــنــاصب الـــســيــاديـــة هي مــلك لـــلــجــمـــيع وكــذلك ا
الـوزاريــــــة التـي تبـدو أكـثـر أهـمـيـة من الـسـيـادية
وانّ الــوعي اجلـــــــــــديــد يــجـب أن يــســتــثــمــر في
ــــنـــــصب ـــــنــــصـب الـــــوطــــنـي ولــــيـس ا مـــــيــــدان ا

التحاصصي.
متى يـكـون الـتوحـد عـلى سـياقـات الـوحـدة الوطـنـية

نصب والعمل ? في ا
 هل نحتاج دائماً مصيـبة كبرى وخطراً داهماً مثل
تنـظـيم داعش لـكي نـصـحـو ونـدرك أن االسـتـهداف
يـشمل اجلـميـع من دون مراعـاة للـمحـاصصـة التي
كــلــمـــا ابــتــعـــدنــا عــنـــهــا كالمــاً جتـــذرت عــمالً في

النفـــوس ?
تلـك هي اخلـطورة األكـيـدة الـتي تـسـتـهـدف الـعراق

في وضعه احلالي .
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كن من خاللـها إرسـال رسائل نـصية { لنـدن -الزمان  ابـتكـر باحـثون طـريقـة جديـدة 
 Fingerping بـتكر اسم بواسـطة التـلويح بـأصابع الـيد. أطـلق البـاحثـون على الـنظـام ا
حـسب صـحـيفـة ذا صن الـبـريـطـانـيـة.   يـعـمل الـنـظـام الـذي ابـتـكـره بـاحـثـون من مـعـهـد
جورجـيا تك لـلـبحـوث التـكنـولـوجيـة في والية جـورجـيا األمـريكـية مـع حلـقة اإلبـهام عن
طريق اكتشاف حركات اليد وإرسالها ترددات تقرأ بوساطة ساعة ذكية قابلة لالرتداء
ـنـاسـبـات ــكن اسـتـخـدام تـلك الـسـاعـة الـذكــيـة لـلـتـواصل أثـنـاء ا لـتـحـولـهـا إلى نص. و

االجتماعية دون الشعور باحلرج في قطع األحاديث.
كن أيـضا استـخدامها وقال الباحث الـرئيسي في الـدراسة تشـنغ تشانغ إن الـساعة 

فاصل في األيدي. في ترجمة لغة اإلشارة وعالج التهاب ا
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شخص لديه مجرد معرفة أولية
بـــبـــرمـــجـــة مـــواقع اإلنـــتـــرنت
يــســتـــطــيع أن يــتـــتــبع ماليــ
األشـخــاص الـذي يـســتـخـدمـون
وقع دون مـعرفـتهم ودون دفع ا
أي رســــوم. وأشـــار مــــوقع سي
ــتـــخــصص في نت دوت كـــوم ا
مـواضـيع الـتكـنـولـوجـيا إلى أن
اخــــتـــــبــــار مـــــوقع (زد دي نت)
ــــتـــخــــصص خلــــدمــــة مـــوقع ا
لوكـشن سـمارت اجملـانـية أظـهر
دقــة كـبـيــرة في نـتـائج الــتـتـبع
كن للموقع حتديد مكان حيث 
طـلـوب تـتـبعه وجـود الـهاتـف ا
ـــديـــنـــة. داخل أي مـــبـــنى في ا
ــــــوقـع أن شـــــركـــــة وأضـــــاف ا
تـســتـخـدم (لـوكــيـشـن سـمـارت) 
ــــوقع اجلــــغـــرافي بــــيـــانــــات ا
ـستـخـدمي الـهواتف احملـمـولة
الــتي تـــشــتــريــهـــا من شــركــات
الــهــاتف احملــمــول الــكـبــرى في
ـا فـيـها تي تـحـدة  الـواليـات ا
مـوبـايل وفـيـرزون وأيه.تي أنـد

ت وسبرنت.

قيلَ إنَّ القردَ بع أمّه غزال  وهذا قول ينطبق تماماً على
العـراق اجلـديـد الـذي ولـدته الـعـاهر الـكـونـيـة أمـريـكا  في
مـسـتـشـفى مـريب صـار تـالـيـاً بـنـكـاً عـمالقـاً لـبـيع وتـأجـيـر
وتخصيب   من أجل إنتاج كائنات بشـرية منغّلة تستجيب

زاد الكبير . لشروط ا
ــانـيــة الـتي ســتـؤدي الى انـتــهت واقـعــة االنـتــخـابــات الـبـر
تصنيع حـكومة باحملمـية اخلضراء بـبغداد العـليلة  وبدأت
رشحون معركة الـطعون والتـشكيك  فتـحدث الناخـبون وا
الـفــائـزون واخلــاسـرون وبــاألدلــة الـدامــغـة الــقـاطــعـة  عن
عـمـليـات تـزويـر واسـعـة سـبـبـهـا أجـهـزة الـعـدّ والـفرز الـتي
تستلم أوامرهـا من البشر . معركـة بالسالح األبيض الذي
منه الـبوكسـات والقـنادر والـبصـقات والـكالم الثقـيل وقعت
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا . انـتـخـابـات شـارك فـيـهـا أقل من بـبـيت ا
ـشـاركـة  وبيـعت خاللـهـا أصوات نصف الـذين لـهم حق ا
وبطـاقـات ناخـبـ أحيـاء وأموات أسـمـاؤهم ما زالـت نائـمة
ببطاقـة احلصة الـتموينـية الراحـلة . العـالم كله ساكت هذه
رة باستـثناء الوغـدة الشريرة أمـريكا التي أصـدرت بياناً ا
رســمـــيــاً صـــادراً عن وزارة خـــارجــيـــتـــهــا  أشـــادت فــيه
ـقراطيـة العظيـمة القـائمة في الـعراق اجلديد بالتجـربة الد

الذي صنعته يداها اجملرمتان .
ـقـراطـيـة الـتي يـريـدهـا الـوحـوش واحلـرامـية هـذه هي الـد
األمريـكـان  لـيس في الـعـراق فحـسب  بل في كلّ األرض
متدة من بـغداد شرقـاً حتى الرباط غـرباً  بدليل نكوبـة ا ا
ملكة العربية أن حتى التحوالت والتبدالت التي قامت بها ا
السعـودية على طـريق التنـفيس والـتغيـير البـطيء  جوبهت
بحملـة دعائية اعالميـة  ويتمّ طبخـها وتملـيحها وتـبهيرها
في  أعـظم صحف وفـضـائـيـات ومـراكز دراسـات أمـريـكـية
ذكيـة ومـحتـرفـة  ومثـلـها وسـاط اعالم ودعـاية انـكـليـزية ال
تـقل خــبـثـاً ودهــاء عن قـريــنــــــاتـهــا في الـشــأن األمـريـكي
الـكـبـيـر .. وحـتى ال تـصـيـر فــتـنـة ولـكي تـتـكىء رؤيـتـنـا في
السـطور الـفـائتـات عـلى دالة ودمـغة عـقـليـة ثابـتـة  سنـذكّر
الناس اخملـدوعة بسـياسة صـندوق الـنقد الـدولي األمريكي
الهوى جتاه العراق  الـذي هو وفق تصنيفـات دولية معلنة
ومبـرهـنة وثـقة  أحـد أفـسد عـشـرة بلـدان قائـمـة على وجه
ــا أفــســدهــا وأفــشــلــهــا جــمــيــعــاً  لــكن هــذا األرض ور
نح الـقـروض لـبـغداد من دون أن الصـنـدوق اإلبـتـزازي   
يـفـرض عـلـيـها شـروطـه الـقاتـلـة الـتي يـفـرضـهـا حـتى عـلى
نحها قرضاً ميسراً الدول الفقيرة اجلائعة  من أجل أن 
سـيكـون في نـهـايـة األمـر مـثل ابـرة تـخـديـر مـؤقـتـة سيـدفع

ريض الطريح احملتضر . ثمنها ا
تــلك هي أمــريـــكــا الــراعي والــســاقـي واحلــامي الــرســمي
للفـساد والـدكتـاتوريـة واإلرهاب  وسـتبقـى كذلك ما دامت
شـركـاتـهـا الـنـفــطـيـة الـعـمالقـة تــنـمـو وتـغـني وتـرقص فـوق
أرضـنـا الـغــنـيـة  ومـا دامت مــصـانع سالحـهــا الـضـخـمـة
تواصل حلب العرب النائم  حتى بلغ
األمر مـبلغ أن يـقـوم رئيـسهـا الدوني
تـرامب بــعـرض الـبــنـدقـيــة واجلـنـدي
األمــريـكـي لإليــجــار عــلـنــاً ومن دون

ذرة حياء وشرف .
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هـاري ومـيـغـان الـذي  في 19
مايو 2018. يشار إلى أن زفاف
الـعـروسـ الـلـذين تـقـلـدا لـقب
دوق ودوقـة سـاسـكس حـضـره
ــئــات من مــشــاهــيــر الــعــالم ا
فــــضال عن عــــشـــرات اآلالف من
الزائرين الـذين تزامن وصولهم
دينة ويندسور مع عقد مراسم

الزفاف.
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دار االطــــرقـــجي في اجلـــادريـــة
تــــعــــيـش اجــــواء رمــــضــــانــــيــــة
وتــسـتــعـيــد ايـام ولــيـالي بــغـداد
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ـانية لـلغدد قالـت اجلمعـية األ
الــصـمـاء إن زيـادة الـوزن رغم
االعــتـدال في تــنــاول الـطــعـام
تُـنـذر بـقصـور الـغدة الـدرقـية
مــوضــحــةً أن هـــذا الــقــصــور
الـوظـيـفي يـتـسـبب في إبـطـاء
عـملـية األيض ومن ثم تُـحرق
القليل من الـسعرات احلرارية

والدهون.
ويـخـزن اجلـسم الـسـوائل ب
األعـــضـــاء واخلاليــــا بـــشـــكل
مـتــزايــد. وغـالــبــاً مـا يــقــتـرن
تــــبـــــاطــــؤ عــــمــــلــــيــــة األيض
ـريض بــاالكـتــئـاب فــيُـهــمل ا
الـرياضـة واألنشـطة احلـركية
ـــهـــد الـــطــريـق لـــزيــادة مـــا 

الوزن.
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ـرض مينيـير) نسبة يعرف (
إلى الــــطــــبــــيـب الــــفــــرنــــسي
بروسبر مينيير الذي اكتشف
ــرض. وأوضــحـت أن مـرض ا
مـيـنـيـيـر عبـارة عـن اضـطراب
في األذن الــداخـلــيـة قــد يـؤثـر
عـــــلى الـــــســـــمـع والـــــتــــوازن
بــدرجـات مـتــفـاوتـة. ويــتـمـيـز
ـــرض بـــنـــوبــات مـن الــدوار ا
والطن وفـقدان تصاعدي في
حـــاســـة الـــســمـع وإحـــســاس
بــــاالمـــــتالء أو الــــضـــــغط في
األذن بــاإلضــافـــة إلى الــقيء.
ــرض بــحَـقـن مـادة ويُــعــالج ا
فـــعـــالـــة في األذن الـــوســـطى.
وإلـى جــانب الــعالج الــدوائي
ــفــيــد أيــضــاً قــد يــكــون من ا

اخلضوع للعالج النفسي.


