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كشفت دراسة حـديثة أن عمالق
الـبـحث غـوغل ال يـكـتـفي بـجمع
الــبــيــانــات عـنـك في حــال كـنت
مستخدما فـعاال ألحد منتجاته
بـل يــتـــتــبـــعك أيـــضـــا عــنـــدمــا
تـــتــصــفح اإلنــتــرنت حــتى وإن
كـنت متـخـفيـا. وتـمنـح وضعـية
ـــتــخف الـــتي بــدأ الــتـــصــفح ا
احلـديث عــنـهـا في 2005 وذاع
صـــيــتـــهــا في 2008 الـــســريــة
واألمــان لــلـمــســتــخــدم عــنــدمـا
يـســتـخـدم شـبـكـة اإلنـتـرنت في
طار قهى أو ا مكان عام مثل ا

كتب.  أو ا

لــكن دراســة جـــديــدة أجــراهــا
باحـثون في جـامعـة فانـدربيلت
بــواليـة تـيـنــيـسي في الـواليـات
ــــتــــحــــدة أكــــــدت أن غــــوغل ا
يستمر في جـمع البيانات حتى
ـسـتـخـدمـون عـنـدمـا يـتـصـفح ا
اإلنـــتــرنت في وضـع الــتــصــفح

تخفي. ا
 ويــرجع ذلك إلى أنـه في حــالـة
ــســتــخــدمــ تــســجــيل أحــد ا
الـــدخـــول إلى حـــســـاب غـــوغل
أثــنــاء فـــتح مــتـــصــفح خــاص
ـلـفـات تـعـريف االرتـبـاط ـكن 
الـــتي يـــتم تـــركـــهـــا في نـــافــذة

تخفي حتديدها. التصفح ا
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-(أ ف ب)  –يــــبــــدو أن { بــكـ
الـصــ تـتــجه إلى الـغــاء سـقف
عــدد األطــفــال لألســرة الــواحـدة
بـعد أن نـشـرت صحـيـفة رسـمـية
االثــنـ مــشـروع قــانـون مــدنـيـا
ســيــنـهـي عـقــودا من ســيــاسـات
ثيرة للجدل.  تخطيط األسرة ا
ـوجب الـقـانـون سـيـتم الـغـاء و
الـسيـاسـة الـتي طبـقت من خالل
فـرض غـرامـات علـى األسر الـتي
تنـجب أكثر من طـفلـ أو إجبار
الــــنـــســــاء عـــلـى االجـــهـــاض أو
التعقيم في البلد األكثر اكتظاظا
في الـــعــالم.  وقـــالت صــحـــيــفــة
»بـــروكـــيــوراتـــوريت ديـــلي «أن
الـــقـــانــون يـــزيل أي إشـــارة إلى
»تــــــخــــــطــــــيط األســــــرة «وهي
الـسـيــاسـة احلـالـيــة الـتي تـمـنع
األســـــرة من إجنــــاب أكـــــثــــر من

{  فـيـيـنـا - أ ف ب: واجـهت احلـكـومـة الـنـمـسـويـة
ـتطـرّف سيالً االئـتــــــــــالفـية بـ اليـم والـيـم ا
ـــــــــعـــارضـــة من االنــــتـــــــــــــــــقـــادات مـن جـــانب ا
ومــنـظـمـات حــقـوقــــــــــــيــة بـسـبب قــرارهـا حـرمـان
طــالـــبي الـــلــــــــــــــجـــوء من حقّ احلــــــصـــول عــلى
ــهـني الـذي كـانـوا يـسـتـفـيـدون مـنه مـنـذ الـتـأهـيل ا

2012.
وكـان زعـيم "حــزب احلـريـة الــنـمـسـوي" (أف بي أو)
تـطرف هايـنز-كـريستـيان شـتراخه الذي الـيميـني ا
ـسـتـشـار شنّ يـشـغل في احلــكـومـة مـنـصب نــائب ا
ــاضي هــجــومــاً عــلى بــرنــامج نــهــايــة األســبــوع ا
ــهــني مــعــتــبــراً أنّ "من لــيس له احلقّ الــتــأهـيـل ا
بــاالقــــــــامــة يــجب أال يُـســمح لـه بـالــبــدء بــتـدريب

مهني".
نـظـمات احلـقـوقـية الـتي تُـعنى وسارعت كـبـريـات ا
ــسـاعــدة طـالــبي الــلـجــوء إلى تـوجــيه انـتــقـادات
شديدة الـلهجـة لقرار احلكـومة معتـبرة أن حتصيل
سـتقبل" ـهني هو "اسـتثمـار في ا الـعلم والتـأهيل ا
وأنه ال يجوز للـحكومة أن حترم مـنه الشبان طالبي
الــلـجـوء وال ســيّـمــا أن حـصـولــهم عـلـى اإلقـامـة في
الـبالد دونه مسـار طـويل يسـتغـرق أحيـانا أكـثر من

. عام
ــتـحـدة ـفـوضــيـة األ ا ـكــتب الـنــمـســوي  وقــال ا
لـشـؤون الالجـئ إن هـذا الـقرار "سـيعـني بـالـنسـبة
الى شـبّان كـثـيـرين مـراوحـة أمـاكـنـهم طـوال أعوام.
ـهنـي هو (...) احلـصـول عـلى الـتـعـلـيم والـتـأهيـل ا

ستقبل". استثمار في ا
بدورها انتقدت مـنظمة كاريتاس الـتي تتمتّع بنفوذ
واسع "القرار اخلاطئ انـسانياً واقتـصادياً" مشدّدة
رء عـلى اإلقامة فإن على أنه "حتى وإن لم يـحصل ا

تعلّم شيء ما هو أمر مهم".
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. وســيــعـــرض مــشــروع طـــفــلـــ
ــان الــذي الـــقــانــون عـــلى الــبـــر
يــتــوقع أن يــوافق عــلــيه بــشـكل
تـلقـائي في 2020. وبـدأ احلزب
الــشــيــوعي بــتــطــبــيق ســيــاسـة
الطفل الواحد في 1979 خلفض

الـنـمـو السـكـاني. وفي 2016 
الــسـمــاح بـإجنــاب طـفــلـ بــعـد
ارتـفـاع عـمــر الـسـكـان في الـبـلـد
الــذي يــعـد  1,4مــلـيــار نــســمـة.
وتـــزداد اخملــــاوف من أن زيـــادة
أعــمــار الــسـكــان وتــقــلص الــيـد
ـكن أن يــؤثـرا سـلـبـا الـعــامـلـة 
ـكن أن عـلى االقــتـصـاد فــيـمـا 
يــــؤدي اخــــتالل الــــتــــوازن بـــ

اجلنس إلى مشاكل اجتماعية.
ولم تزد عمليـات الوالدة بقدر ما
كـــان مــتـــوقــعـــاً مــنـــذ أن دخــلت
سـياسـة الـطفـلـ حيـز الـتنـفـيذ

وكـانت هـنـاك تـوقـعـات مـتـزايدة
بـأن احلـكـومـة سـتـخـفف الـقـيود
أكـثر. ونـوقش مـشـروع الـقـانون
فـي اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــدائــمـة
جملـلس الـنـواب وهي مـجـمـوعة
ـــشــرعــ بـــرئــاســة قـــويــة من ا
رئــــيس مـــــجــــلس الـــــنــــواب لي
زهانـشو . وسـيسـتمـر االجتـماع
حـــــتى اجلــــــمـــــعـــــة. وتـــــشـــــمل
ـقــتـرحــة األخـرى الــتـغــيـيــرات ا
دة شهـر واحد قبل فترة تـهدئـة 
ــكن خاللـــهــا ألي من الــطـالق 
الـطــرفـ ســحب طـلــبه. وأشـعل
ــقــتــرح مــواقع نــبـــأ الــقــانــون ا
التـواصل االجتـماعي.  فـقد كتب
شـخص عــلى مـوقع ويــبـو الـذي
يـشـبه تويـتـر (اآلن يـريـدونـنا أن
ننـجب مزيـدا من األطـفال ونـقلل
الـطالق?). وتــزايـدت الـتــكـهـنـات

حول التغييـر هذا الشهر بعد أن
أظــهـــر خــتم بـــريــدي صــادر عن
احلكومـة لسـنة اخلنـزير في عام
2019 عـــائــــلــــة تـــشــــمل ثـالثـــة
ــوجب خـــنـــازيــر صـــغـــيـــرة. و
القـيود الـتي كـانت مفـروضة في

إطـار سيـاسـة الـطـفل الـواحد 
فـرض غــرامـات كــبـيــرة عـلى من
أجنبوا أطفاال عديدين. وأجبرت
بــعض الــنـســاء عــلى اخلــضـوع
لــعــمـلــيــات اإلجــهــاض في حـ
تـــعــرضت أخـــريــات لـــلــتــعـــقــيم
الـــقـــســري. ومـــنـــحت إعـــفــاءات
لألقلـيات الـعرقـية مـثل األويغور
والــتـبــتـيــ ومن يــعـيــشـون في
نـاطق الـريفـيـة إذا كان طـفـلهم ا
األول أنــــــثى. كــــــمـــــا أن االزواج
الـذين هم أطـفـال ألسرة مـن طفل

واحد سمح لهم باإلجناب. 
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بعـد هجمـات احلادي عشـر من أيلول  2001االرهابية
ـتحدة وبـنسبة أقل في نيـويورك  اجتـاحت الواليات ا
ــسـلـمـ . وبـات أوروبـا مــوجـة من الـعــداء لـلـعـرب وا
جواز الـسفـر ألية دولـة عـربيـة شبه تـهـمة  ويـستـطيع
الـشرطي أن يُـنـزل أي مسـافر عـربي من الـطائـرة قبل

سافرين بالقلق منه . اقالعها إذا شعر عدد من ا
كـأنّ العالـم الغربي كـان يكـتشف الـعرب لـلمرة األولى
في تلك األيام . نـسيت تلك الدول الـسخاء العربي في
مـنـحـهـا عـقـود االسـتـثـمـارات الـنـفـطـيـة والـعـسـكـرية 
ـارقـة فـي الـتـاريخ وتــذكـروا فـقـط حـادثـة الــبـرجــ  ا

. بوصفها عائقاً ب تالقي حضارت
الـعرب مـشـتتـون لم يـسـتطـيـعوا أن يـعـرفـوا بأنـفـسهم
عـــلى نـــحــو حـــقـــيــقـي  ال خــطـــة اعالمـــيـــة لـــديــهم 
تـحـدة ودول الغـرب أوكار وسـفـاراتهم في الـواليـات ا
ـقنـعة من مـوظفـي احملسـوبية خملـابراتـهم أو للـبطـالة ا
أودوائــر لــلــبــزنس اخملــتــلف الــذي يـصـب في جــيـوب
مـسؤولـ يغـضّـون النـظر عن تـدهور عـمل السـفارات
التي لم تـقدم اجنازاً أكـبر من رعاية حـاجات قنـصلية
واداريــة عــاديـة واســتــقـبــال مــلـفــات طــلـبــة الــبـعــثـات

الدراسية .
سمعنا كالماً عن تولي اجلامـعة العربية بعد هجمات
أيـلـول مـهمـة انـشـاء مـركـز اعالمي ثـقـافي عـربي في
ـتــحـدة لـلـرد عــلى تـلك احلـمالت  وحتـول الـواليـات ا
ـشروع الـذي لم يـر الـنور الى ثـقل اداري جـديد من ا
االثـقـال الـتـي هـدّت ظـهــر اجلـامـعـة احملــمـلـة بــهـايـكل

الترى لها صدى عمل في الواقع .
بعـد ازديـاد الهـجرات الـعـربيـة السـيمـا لـلسـوري في
اوروبـا  حـدثـت جـرائم ثالثــة أو اربـعـة بــيم اكـثـر من
اربـعـة مـاليـ  طـالب جلــوء سـوري وعــراقي ولـيـبي 
فـقـامت احلـمالت الـعـدائـيـة مـجـدداً ضد الـعـرب  من

دون أن يكون هناك امكانات لصد أي هجمة .
سـوف يـستـمـر حـال الـعـرب منـقـسـمـ ضـائـع من
دون القدرة على اظهار صورة الثقافة العربية والعمق
بـاتت جتــهـلـهــا االجـيـال الـتـاريــخي حلـضــارة غـنـيــة 
األوروبـية اجلـديدة  وتـتعـمد احلـكومـات في جتاهـلها
أيـضـاً . وفي كل مـنعـطف أزمـة يكـون طـرفاهـا الـعرب
والغـرب  وال أحد ينـتبه ليـخطط في انشـاء مؤسسات
جتــمع التــفـرق تــضم كـل الـعــرب في اخلــارج وتــفـتح

مسارات ونافذ جديدة لهم مع اجملتمعات االوروبية.
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وبينمـا يتم جمع هـذه البيانات
بـاسـتـخـدام مـعـرّفـات مـجـهـولـة
لـلــمـســتـخــدم فـإن لــدى غـوغل
الــــقـــدرة عـــلـى تـــوصــــيل هـــذه
عـلومـات اجملمّـعة بـاستـخدام ا
ــســتــخــدم بــيــانــات اعــتــمــاد ا
الشـخصـية اخملـزنة في حـساب
غـــــوغـل وفــــق مـــــا تـــــشـــــيـــــر

الدراسة.
كن لغوغل عروف أنه   ومن ا
أن يـــــجــــمع مــــعـــــلــــومــــات عن
ستخدم من أجهزة أندرويد ا
احملــمـولـة ومــتـصـفــحـات كـروم
ويـوتـيوب إلى جـانب مـنـتـجات

غوغل األخرى. 

وهـذا واحد مـن حثـالـة الـعـراق اجلـديـد الـذي صـنـعته
الـعـاهرة الـكونـية أمـريكـا اجملـرمة  عـلى رأسه عمـامة
وفوق وجهه الذي ينقّط سـماً وخيانة  خطب االسبوع
الـبائـد في شـلة من اخملـدرين وطـالب بلـده العـراق بأن
يــدفع مـبــلـغــاً خـيـالــيـاً يــكـفي لــرهن مـيــزانـيــة الـعـراق
عــشـرات الــســنــوات  وهــو ألف ومــائــة مــلــيـار دوالر
كـتـعـويـضـات حلـرب األعـوام الـثـمـانـيـة الـعـجـاف الـتي
أشعـلتـهـا وبدأتـها  إيـران . هـذا الصـغـير والـذين معه
من حـراميـة وأراذل احملمـية اخلضـراء ببـغداد الـعلـيلة
بهم  لم يضـعوا يوماً الـله ب أعينـهم ووشل ما تبقى
من ضـمـيـر  وكـان األشــرف له أن يـطـالب اإليـرانـيـ
بـدفـع تـلك األمـوال الـدسـمــة لـلـعـراقـيــ  بـسـبب تـلك
احلرب اجملنونة التي أشعلها وأدامها لثمان سنوات 
رفض خاللـهـا كل مبـادرات العـراق الـسلـميـة ونداءات
ــتــحــدة واجلــامــعــة الــعــربــيــة مــجــلس األمـن واأل ا
ؤتمـر اإلسالمي وكل اجلهود احلـميدة التي ومنظـمة ا
قامت بـها شـخصيـات دوليـة مشهـورة  حتى حل يوم
الثامن من آب سـنة الف وتسعمـائة وثمانـية وثمانون 

ة  . يوم شرب  كأس السم والهز
ـدمـرة حتت شـعار تـصـدير شـنت إيـران تـلك احلرب ا
الـثـورة وحتـريـر فـلــسـطـ عن طـريق حتـريـر كـربالء 
وبــعـد سـنـة مـن تـلك الـواقـعــة أفـتى  بـقــبـول اسـتـيـراد
الــسالح من اســرائــيل اجملــرمـة الــتي أقــامت جــسـراً
جـوياً ضخـماً من تـل أبيب الى طـهران  ويـوم سقطت
احـدى الــطــائــرات الــعــمالقــة الــتي كــانت ضــمن ذلك
ـريـب  انفـضـح األمـر وصار يـعـرف فـي ما اجلسـر ا
بـعــد بـفـضـيـحـة  إيـران غـيـت أو إيـران كـونـتـرا وبـعـلم
وتــشــجــيـع ومــعــرفــة الــوحــوش واحلـــرامــيــة الــقــتــلــة
األمريكان  الذين كان هدفهم األول هو تدمير اجليش
الــعـراقي الـعـظـيـم  وتـالـيـاً تـدمــيـر الـعـراق الـذي كـان
يـحـبـو عـلى عـتـبـة اخلزنـة الـنـوويـة  لـتـأمـ بـقـاء دولة
لفقة بـاألكاذيب إسرائيل التي استثمرت تلك اللملوم ا
ـنـشـغـلـة بـصـد احلـرب وقـامت بـاإلغـارة عـلى بـغـداد ا
الـعدوان   فـدمرت مـفاعل تـموز تـدميـراً كامالً وقـتلت
احلــلم الــعـراقي الــكــبـيــر  وأيــضـاً بــتــعـاون أمــريــكـا
ومعرفتـها وتغطيـتها  ونوم العـرب الذين فضت بكارة

أجوائهم طائرات صهيون اجملرمة .
ـاذا لم يـطــلب ….. من ثـلـة احملـمـيـة اخلـضـراء أخـيـراً 
ببغداد  بـتحريك قرار دولي نائم
يشـير الى حق الـعراق بـتعويض
من إســـــرائــــيـل  الــــتـي دمــــرت
مـفــاعل تـمـوز الــنـووي الــسـلـمي

مثالً ?!

 q M « b¹b% WÝUOÝ ¡UG ≈ v ≈ t−²ð 5B «

 ÊU e « ≠ …d¼UI «

عــادت الى الــقــاهــرة الــفــنــانــة
ـصـريــة سـمـيــة اخلـشـاب من ا
كرمة بـعد ادائها مناسك مكة ا
احلـج مع زوجـــهـــا  وشـــاركت
اخلـشـاب جــمـهـورهــا بـصـورة
البـس اإلحـــرام خالل لـــهــــا 
أدائــــهــــا مـــنــــاسك احلـج هـــذا

العام.
و ظهرت اخلشاب في الصورة
الـتي نـشــرتـهـا عـلـى حـسـابـهـا
اخلـاص عـلى موقع انـسـتـكرام
وهي تـرتـدي عـبـاءة فـضـفـاضة

وحجاباً باللون األسود.
سمـية أرفـقت الصـورة بتـعليق

قالت فيه: (صباحكم
 نـور ورضـا حـبـايـبي وأيـامـكم

كلها جميله ياااارب) 
وقــد دعــا لــهــا جــمــهــورهــا أن
ة يـتقـبل اللـه منـها وتـعود سـا

إلى أرض الوطن.
يــذكـر أن ســمــيـة اخلــشــاب قـد
سـافـرت بـرفـقـة زوجـهـا الـفـنان
أحـــــمــــد ســـــعـــــد إلى األراضي
ــقـــدســة ألداء مـــنــاسك احلج ا
هـنـاك وقـد نـشــر سـعـد مـقـطع
فـــيـــديـــو له وهـــو يـــرفع األذان
بـاحلــجـاج يــوم الـوقــوف عـلى
عــرفـات وعـلق عـلـى الـفـيـديـو
قائلًـا: (احلمد لـله الذي وهبني
أن أرفـع األذان بـــاحلــجـــاج في

وقفة عرفة 2018).
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انشغل علمـاء األعصاب والنفس
منذ عـقود باألسـباب التي جتعل
بــعـض األشــخــاص مــجــتــهــدين
وبـارعـ مـقــابل آخـرين كـسـالى
ـاطـلـ لــكن دراسـة حـديـثـة و
كـــشــفت ســبــبــا عــضــويــا لــهــذا
الــتــمـايــز الــعـقــلي بــ الــنـاس.
وبــحــسب دراســة مــنــشــورة في
مجـلة (سيـكولوجـيكـال ساينس)
اخملــتـصــة في عــلم الــنــفس(فـإن
منـطـقة مـحـددة من الـدماغ تـؤثر
على مـشاعـر اإلنسـان ومخــاوفه
وتؤدي دورا كبـيرا في االجـتهاد
والـــتــفــوق).  واعــتـــمــد الــبــحث
ثيـر على عينة من 264 الطبي ا
شـخـصا يـضـمـون رجـاال ونـساء
وقــامت بـإخــضـاعــهم لـفــحـوص
الــدمـــاغ بــاســـتـــخــدام تـــقــنـــيــة
ـغنـاطيسي. التـصويـر بالـرن ا
وإثــــر إجـــراء هـــذه الـــفـــحـــوص
ـــشـــاركـــون اخـــتـــبــار اجـــتـــاز ا
فاجأة معرفيا وعندئذ ظهرت ا
إذ كشفت الـنتائج أن ذوي األداء
ن تـعـثروا في اإلجـابة السيء 
لـــديـــهم "لـــوزة دمـــاغــيـــة" أكـــبــر

حجما. 
ووجـد الـعـلـمـاء أن ذوي "الـلـوزة
تضخمـة كانوا أكثر الدماغيـة" ا
تـــرددا في اإلجـــابـــة عـــلـى مــواد
االخــتــبــار بــخالف ذوي الــلـوزة
الدماغية األصـغر وهو ما يعني
أن (التـمـاطل) قـد ال يكـون مـجرد
حالـة نـفسـيـة أو تقـاعـسا فـرديا.
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في  مــزاد نـــادر اســتــغــرق 10
دقــــائق فــــقط اشــــتــــرى احــــد
األغـــنــــيـــاء ســـيــــارة فـــيـــراري
الـكـالسـيـكـيـة  250 جي تي أو
مقـابل قـرابة 50 ملـيون دوالر.
وهـي ســـيــــارة نــــادرة حتــــظى
بـاهـتـمـام مـنــقـطع الـنـظـيـر من
االثرياء والبـاحث عن التحف
واالشـيـاء الغـالـيـة . وأصـبحت
ســيـارة فــيـراري   250جي تي
أو التي صـنعت في الـستـينات
اضي أغلى سيارة من القرن ا
ـزاد عـلني مـفـتوح عـبر تـباع 
التاريخ. ووصل سعـر السيارة
الــكالســيــكــيـة 48.4 «مــلــيـون
دوالر وتـنافس عـلـيهـا عدد من
جــــامـــعـي الـــســــيـــارات عــــبـــر
الهـاتف في مزاد اسـتغرق 10
دقـائـق قـبل أن تـبـاع الـسـيـارة

مقابل مبلغ ضخم.
وحتــــمل ســــيــــارة الــــســــبــــاق
اخلـاصـة تاريـخـا عريـقـا حيث
سـبق لـهـذا الـنـوع الـفـوز بـعدة
ســـبـــاقـــات فـــورمــوال 1 وعــدة
ســــبــــاقــــات أخــــرى. و بــــيع
ـحـركـهـا وهـيـكـلـها الـسـيـارة 
األصـلـيـ بعـد أن كـانت مـلـكا
جلــامع الــســيــارات األمــيــركي
. وكانت سيارة غريغوري ويـ
من نفس النوع قد بيعت مقابل
70 مـلــيـون دوالر قـبل شـهـرين

في مزاد خاص.


