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ؤسسـة كانت ترددت كـثيـرا وانا احـاول كتـابة مـوضوع يـتعلـق 
ومـا زالـت مـحل جـدل ونـقـاش واعـتــراض وقـبـول عن اجـراءاتـهـا
ن انضـموا الى حزب التي تـمس فئـة واسعـة من ابنـاء شعـبنـا 
الـبـعث او عمـلـوافي مؤسـسـات حسـاسـة بعـضـها امـنـية و يـكفي
انهـا بدأت عملهـا حتت اسم االجتثاث الذي البـد ان يثير اخلوف
والـهـلع مـا اقتـع البـعض بـضـرورة تـغـيـيـر تـسمـيـتـهـا الى الـهـيـئة
الوطـنية للـمساءلة والـعدالة مع ان مـصطلح االجـتثاث بقي مـثبتا
في قانـون الـهـيئـة !.. غـير ان واقـع احلال ان تـبـديل الـتسـمـية لم
ن عــلـيـهم مــراجـعـة هـذه يــغـيـر من االمــر شـيـئـا عــنـد الـكــثـيـر 
ؤسـسة النصافهم واكمال معامالت تقاعدهم .. فبقوا مترددين ا
من دق ابــوابـهـا وتـقــد اوراقـهم االصــولـيـة .. حـالــة من الـفـزع
ـسـاءلـة والعـدالـة مـا قد ـراجعـة ا يـصـيب الـبـعض ما ان يـفـكـر 
يضـطـرهم الى الـلـجوء الى اسـهل الـطـرق وامـنهـا وهم الـوسـطاء
الـذين من مـصـلـحـتهم تـصـويـر الـهـيئـة وكـأنـهـا (بعـبع)  من اجل
زيـد من االبتزاز وسلب عدد غير قليل من هذه الشريحة مابقي ا
ن ـكن ان نـتـجـاهل دور بـعـض السـيـاسـيـ  لـديـهم . وهـنـا ال
اعـتـادوا عـلى مـهاجـمـة الـهـيـئـة  برغم انـهم جـمـيـعـا اسـهـموا في
تشـريع قانونها الذي حدد مـهامها وواجباتـها وهو الذي يفترض
ان جتري عـليه عمـلية النـقد لغـرض تعديـله لقسـاوة احكام مواده
ووجود كـلمـات تشـعرك بـالتـشفي واالنـتقـام ! هؤالء الـسيـاسيون
عليهم ان يفرقوا ب قانون الهيئة الذي اشتركوا هم في تشريعه
هـني كمؤسسـة عليها تـنفيذ الـقانون وما جاء في  وب عـملها  ا
الـدسـتــور .. لـست في مـحل الـدفـاع عن الــهـيـئـة الـتي اشـعـر ان
قـانـونـهـا فـيه من الـقـســوة مـا شـوه طـبـيـعـة واجـبـاتـهـا وواجـبـات
مـوظــفــيــهــا  من دون ان نــغــفل ان الــبــعـض سـواء مـن اعــضـاء
ـوظف من قد يتعسف في تفـسير وتطبيق القانون  اجمللس او ا
وهـو مـا يـشـوه بل يـسيء الى عـمل مـوظـف يـتـعـامـلـون مع االمر
بجـانب انـساني كـبـير مع الـتـزام تام بـالـقوانـ التـي يفـترض ان
ـواطـنـ ..  قـد يـشـتـمـني الـبـعض او تـشـريـعـهـا يـخـدم جـمـيـع ا
ـساءلة يتـهمني بـاالنحيـاز او النفـعية عـندما اقـول ان هنالك في ا
والعـدالة  مـوظفـ لم تـنسـهم مواقـعهم انـسـانيـتهم وقـد صادفت
احـدهـم دفـعـني فـضـولي الـصــحـفي ان اعـرف  اسـمه  وهـونـزار
فتش العام في الهيئة تعمدت خيـري نعاس السويدي في دائرة ا
ان اسأل عـنه بـعد ان شـاهدت كـيف يـبتـسم ويجـيب عـلى اسئـلة
ـراجع شـعــورا بـالـراحـة ــنح ا ـراجـعــ بـهـدوء واريـحــيـة مـا  ا
والـطـمـانيـنـة وانا واحـد مـنـهم  وكأنـه يريـد ان يـقول بـشـكل غـير
مبـاشر انـنا لسـنا (بـعبـعاً) كـما يـحاول ان يـصور مـدة عمـلنا. ..
ـوظف لم يقـدم للـمـراجعـ اكثـر من كلـمـة طيـبة وابـتسـامة هذا ا
ووعـد بـاالجـابـة عـلى طـلـبـهم بـعـد ثالثـة اشـهـر وهي فـتـرة ليـست
بالـقصيرة  .. لـكنه اعطاهم الـثقة واالمان .وبـصراحة وبرغم اني
مجـرد وكيل عن موظـفة كانت تـعمل في مدرسـة العائـلة العـراقية
ا سبقة بان الكثير  التابعة الى ديوان الرئاسة وبرغم قناعتي ا
يشـاع عن الهيئة غير دقيق  او مبالغ فيه خاصة مايتعلق باجراء
ـنصب مـهم اال اني وانا ن يرشح  الي الـدوالرات  صـفقـات 
اخطـو خـطـوتي االولى اليـهـا شـعرت بـشيء من الـتـحسب  ان لم
ـعـاملـة ابـتـداء من احلرس اقل اخلوف  لـكـني تـفـاجأت بـحـسن ا
فتش العـام ومقابلتي واالستـعالمات حتى الوصـول  الى دائرة ا
وظـفيه ومـنهم نزار خـيري الذي كـان مع زمالئه االخرين صورة
مشرقـة لعمل الهيئة وهو مـا نعتقد ان الهيئـة الوطنية مقصرة في
ــســاءلـة ــواطن ان مــنــتــســبي  ا ابــرازه اعالمــيــا لــكي يــعــرف ا
ـراجـعـ حـنى وان والـعـدالـة ال يـحـمـلــون سـيـوفـا تـقـطع رقـاب ا
كانـوا يعـملـون في مـؤسسـات النـظام الـسـابق . اخيـرا اعتـقد ان
من واجب الهـيئة االنفتاح اعالميا لتشـجيع من يحتاج مراجعتها
لدق ابـوابها  وتـفويت الفـرصة على اصـحاب النـفوس الضـعيفة
من استـغاللهـم واالساءة لـلهـيئـة من دون ان ننـسى التـأكيـد على
مجـلس النـواب بضرورة مـراجعـة قانونـها واجـراء تعـديالت عليه
ـمتـلكـات تعديالت وعلـى قانون مـصادرة ا
ـان بان جـوهريـة تـنـسـجم ومـرحـلـة  اال
مسـؤولية اجلمـيع االسهام  بـبناء العراق

بعيدا عن روح االنتقام والكراهية .
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لقطات من ختام مهرجان كان ويبدو هيروكازو بعد تسلمه السعفة الذهبية وكذلك نادين لبكي
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{ فــلــوريـدا  –وكــاالت - تـوفي
ــتـحـدة شــخص في الــواليـات ا
بـــســـبـب انــفـــجـــار ســـيـــكـــارته
اإللـكــتــرونــيـة وتــصــدرت هـذه
الـقـصـة اهـتـمام وسـائل اإلعالم
في أنـــحــــاء الـــعـــالم ويـــســـود
اعـتــقـاد بــأن الـوفـاة هي األولى
الــتي حتــدث بــســبب ســيــكـارة
إلـــكــــتــــرونــــيــــة في الــــواليـــات
ـادج ديـلـيا ـتـحـدة.وتوفي تـو ا
في مـــنـــزلـه بـــواليـــة فـــلـــوريــدا
األمــريــكــيــة عــنــدمــا انــفــجــرت
سيكارته اإللكـترونية واخترقت
شـظـايـاهــا جـمـجـمــته. وتـشـيـر
تـقاريـر إلى أنه تـعـرض حلروق
ـــــــــئــــــــــة من غــــــــــطت  80فـي ا
جسـمه.لـكن إلى أي مدى تـشيع

مثل هذه احلوادث?
يــقــول خــبــراء( إن ديــلــيــا كــان
يــســتــخـــدم نــوعــا مــعــيــنــا من
السكائـر اإللكترونـية ال يحتوي
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حـــصل فــيــلم مـــســألــة عــائــلــيــة
(شوبـليـفـترز) الـدرامي اليـاباني
عـلـى جـائـزة الـســعـفـة الــذهـبـيـة
كأحـسن فـيلم فـي دورة مهـرجان
كـــــان الــــســـــنــــيـــــمــــائـي لــــعــــام
.2018وحصل الفيلم على
إعــجــاب جلــنـة الــتــحــكـيـم الـتي
مثلة كايت بالنشيت ترأستها ا
واجلمـهـور الذي حـضـر عروضه
ــهـــرجـــان بـــســـبب خـالل أيـــام ا
الــــعـــمل الـــدقـــيـق الـــذي قـــام به
اخملــرج هـيــروكـازو كــوري-إيـدا
لتـقد هـذه الـدراما األسـرية في

إطــــــــار تـــــــشـــــــويــــــــقي مــــــــليء
ــفـاجــآت.ويـروي هـذا الــفـيـلم بـا
قــصـة عــائـلــة فـقـيــرة تـلــجـأ إلى
سرقـات صـغيـرة كي تـؤمن لقـمة
عــيــشـهــا ثم تــعـثــر عـلـى طـفــلـة
متـشـردة في الشـوارع فـتؤويـها.
وفـوز هـذا اخملــرج الـذي حـصل
ــهــرجــان في عــلى جــوائــز في ا
سنوات سابقة خالف التوقعات
بــحـصــول امـرأة عــلى الــسـعــفـة
الـــــذهـــــبـــــيـــــة مـع وجـــــود ثالث
مـرشـحـات بـشـكل قـوي في سـنـة
كـان الـتـركـيـز فـيـهـا عـلى قـضـيـة

التحرش اجلنسي في هوليوود.
كــــمــــا فـــاز اخملــــرج األمــــريـــكي
ســبـايك لي بــاجلـائــزة الـكــبـرى
ـهرجـان بعد وهي أكبـر جوائز ا
السعفة الذهـبية عن فيلمه (بالك
كالنــز مــان) أو رجل الــعــصــابــة
األســـود.ويــــتــــنــــاول الــــفـــيــــلم
بالتفاصـيل قصة حقـيقية لرجل
شرطـة أسود اخـترق جـماعـة كو
كــلــوكـس كالن الــعــنــصــريــة في
ــاضي ســبـــعــيـــنــيـــات الــقـــرن ا
لـيـكـشف لــلـمـشـاهـدين تـفـاصـيل
مـذهلـة عن هـذه اجلـمـاعـة ومدى

ــــزارعـــ فـي بـــولــــنـــدا ورواد ا
ــوســـيـــقى في بـــاريس مالهـي ا
خالل حـــقـــبــــة األربـــعـــيـــنـــيـــات
اضي . والستينيات في القرن ا
وبــــعــــد مـــرور  50عــــامـــا عــــلى
مساعدته في إلغـاء مهرجان كان
في  1968تــــــــضــــــــامــــــــنــــــــا مع
احـتـجـاجـات الـطالب الـعـامـلـ

حـــصل جـــان لـــوك جــودار عـــلى
الـسـعـفــة الـذهـبـيـة اخلـاصـة عن
فيـلم (ذا إمـيـدج بوك).وفـاز فـيلم
(جيـرل) البلـجيـكي الذي يـتناول
سـعي مراهـقـة مـتحـولـة جنـسـيا

لن يـحـظى بـالـتـرحـيب هـنـا بـعد
ذلك أبدا).

كـمـا فـاز الـفــيـلم الـلـبـنـاني (كـفـر
نـاحـوم) لـلـمـخـرجة نـاديـن لبـكي
بجـائزة جلنـة التـحكـيم اخلاصة
والـــتي تــــمـــثل بــــشـــكل فــــعـــلي
ـيـدالـيـة الـبـرونـزيـة..ويـتـحـدث ا
الـفـيـلم عن اإلهـمـال الـذي يـلـقـاه
األطفال في أحياء لبنان الفقيرة.
وفــاز اخملــرج الـبــولــنــدي بـاول
بـاولـيكـويـسـكي بـجـائـزة أفضل
مخرج عن فيلم (كولد وور) وهو
فيـلم رومانـسي يقـارن ب حـياة

عـنـصريـتـهـا.واشار تـقـريـر لـلبي
بـي سي انه (خـالل االحــــتــــفــــال
اخلـــــتــــــامـي ورد ذكــــــر خـــــاص
إلمـــبــراطــور هــولـــيــوود هــارفي
وايــنــســتــ الـذي تــقــاعــد بــعـد
الفضائح اجلـنسيـة التي الحقته
خالل األشـــهـــر األخــيـــرة وبـــعــد
ــــثالت بــــإنه تــــصــــريـح عــــدة 
حتـــــــرش بــــــــهـن واغـــــــتــــــــصب
بعـضـهن).وخالل كلـمـتهـا عنـدما
كانت تـقدم إحـدى اجلوائـز قالت
مـثلـة اإليطـاليـة أسيـا أرجنـتو ا
(أريد أن أتوقع شيئا: واينست

كي تصبح راقـصة بالـيه بجائزة
أفضل إخـراج ألول مرة لـلمـخرج
لـــــوكــــاس دونـت.وفــــاز اخملــــرج
مـنوع اإليراني جـعـفر بـنـاهي ا
من مـغـادرة إيران ويـحـظـر عـليه
ــشــاركــة في صــنــاعــة نــظــريــا ا
الـــســـيـــنــمـــا بـــجـــائـــزة أفـــضل
ســيــنــاريـو عـن فـيــلم ( 3وجـوه)
ــــــــشـــــــــاركــــــــة مـع نــــــــادر بـــــــــا
ســـايــــفـــار.ومــــنـــحت اجلــــائـــزة
ــشــاركــة مع فــيــلم (هــابي آز بــا
الزارو) لـــكـــاتـــبـــته ومـــخــرجـــته
اإليـطــالـيــة ألـيس روهــرواتـشـر.

{ واشنـطن - وكـاالت - يـبحث
حراس احليـاة البـرية في والية
كـــولــورادو األمــريــكــيــة عن دب
بــعــد أن هـاجم طــفـلــة تــبـلغ من
الــعـمـر خـمـس سـنـوات وحـاول
سـحــبـهـا مـن حـديـقــة مـنــزلـهـا.
ووقـع الــهــجــوم الــســاعـة 2:30
صـباحـا تقـريبـا حيـنمـا خرجت
الطفلة بعد أن سمعت ضوضاء
اعــــــتــــــقـــــــدت أن كــــــلــــــبــــــهــــــا
أحدثـهـا.وسمـعت والدة الـطفـلة
صـــــراخــــــا. وذكـــــرت وكــــــالـــــة
ـتـنـزهات واحلـيـاة الـبـرية في ا
كــولـــورادو في بــيــان حـــيــنــمــا
خـرجت لــتـحـري األمـر شـاهـدت
دبـــا أســود ضـــخـــمـــا يــســـحب
ابنتها.وقال مسؤولون إن الدب
ترك الـطفلـة بعدمـا صرخت فيه
األم.وذكــــــــر تــــــــلــــــــفــــــــزيـــــــون
(كــيـه.كــيه.سي.أو) الــتــابع (إلن
بي.سي) إن الـــطــفـــلــة الـــتي لم
يـــكــشف عن اســمــهــا كــانت في
حالة طيبة صباح اليوم التالي.
ــتــحــدث وقـــال مــايك بــوراس ا
نطقة الشـمالية الغربية باسم ا

ـتـنـزهـات واحلـيـاة في وكـالــة ا
البرية يبحث احلراس بكل دأب

عن الدب وسـيواصـلون الـبحث
خالل الــلـــيل وإلـى أن يــنـــتــهي

األمـــــر. وأضـــــاف أن احلــــراس
يـسـتــخـدمـون كالب الـصـيـد في

تـتـبـع الـدب الـذي سـيـقـتل حـال
العثور عليه.

على شـرائح ويـعتـمد في عـمله
عـلى بطـاريـة بـصورة مـبـاشرة)
وال يـسـتخـدم هـذا الـنـوع دوائر
داخـــلـــيــــة لـــتـــنـــظــــيم اجلـــهـــد
الــكــهـربــائي بــيــنــمــا حتــتـوي
غـــالــبـــيـــة األنــواع األخـــرى من

الــسـجــائــر اإللــكـتــرونــيــة عـلى
خــــصــــائص أمــــان مــــدمــــجـــة.
وبـــالــــرغم من هــــذا فـــإن هـــذه
كن أن ـنتـجـات األكـثر أمـنـا  ا
تــتـســبب في حــروق أو حـرائق

إذا أسيء استخدامها.

ويـــــوضـح مــــارك غـــــارديـــــنــــر
ـــــســــــؤول بـــــقــــــسم سـالمـــــة ا
ـعـايـيـر ــنـتـجـات في مـعــهـد ا ا
الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــيـــاســـيــة أن
تـحمـس قد يـجربـون أنواعا ا
مختلفة من البطاريات وسوائل
الـــــــتـــــــدخـــــــ
لـلحـصـول على
كن أكبـر قدر 
مـن الــــبــــخــــار.
وقـد يـؤدي هذا
إلـى أن يــــبــــني
هؤالء أسلوبهم
اخلـــــــــاص (في
االســــتــــخـــدام)
الذي ينتج عنه
ارتــفــاع كــبــيــر
فــي درجــــــــــــــــة
احلــــرارة ومن
ثم تـــــنــــفــــجــــر

السيكارة.

{ لندن  –وكاالت - أفـاد تقـرير
نــشـرتـه دوريــة (بــديـاتــريــكس)
الـــطـــبــيـــة بـــأن مـــســلـــسل (13
ريـــزونــز واي) أو(  13ســـبـــبــا)
الـذي تـنـتـجه شـبكـة نـتـفـلـيكس
ويــتـــحــدث عن انـــتــحـــار فــتــاة
مـراهــقـة قــد ال يـكــون مـنــاسـبـا
لـــــبـــــعض الـــــصـــــغـــــار.وحــــذر
أخـصائـيـون في مـجال الـصـحة
الـــــنــــفــــســــيــــة مـن قــــبل من أن
ـسلـسل الـذي يـنتـهي مـوسمه ا
ــشــهــد مـروع النــتــحـار األول 
ا يدفع الشخصية الرئيسية ر
مـراهــقــ آخـريـن نـحــو إنــهـاء

حياتهم. 
ــوسم الــثــاني وبــدأ بـــــــــــث ا
سلسل في 18 أيار فيما ال من ا
ــــوسم األول مــــتــــاحــــا يــــزال ا

للمشاهدة على نتفليكس.
وشجع الدكتور مايكل بي. بيت
كـبــيــر الـبــاحـثــ في الــدراسـة
وزمالؤه في مسـتـشفى األطـفال
الـتـابع جلامـعـة مـينـيـسـوتا في
منيابوليس األطباء على حتذير
ــعـرضـ مــرضـاهـم الـصــغـار ا
خلــطــر االنــتــحــار وآبـائــهم من

ــســـلــسل وذلك في مــشــاهــدة ا
مقـال بعـنوان 13 أمرا يجب أن
يعرفـها ويفعـلها أطـباء األطفال
ــســلــسل 13 فــيـــمــا يــتــعــلـق 

ريزونز واي.
وقال بيت في تـصريح ( أول ما
أدهــشـنـا هـو قـلــة عـدد زمالئـنـا
األطباء الذين يعلمون بأمر هذا

سلسل).  ا
سلـسل جدال عاما وفيمـا أثار ا
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تعرض االحتاد األرجنتيني لكرة
القـدم إلى انتـقادات بسـبب دليل
ــوفــدين مــوجه لــلــصــحــفــيــ ا
لتغطية نهائيات كأس العالم في
روسيـا يتـضمن بـابا عن كـيفـية

مغازلة الفتيات الروسيات.
ويـنــصح الـدلـيل الــصـحـفي بـأن
"يـكـون نـظــيـفـا ويـتـعـطـر ويـهـتم
بــهــنــدامه حــتـى يــثــيــر إعــجـاب
الروسيات". ويـحضه أيضا على
ـرأة الــروسـيـة أن يـتــعـامل مـع ا

على أنها "شيء ذو قيمة".
وقـــد أثــار هــذا الــبـــاب ســخــطــا
واســعــا عــلى مــواقع الــتــواصل
االجتمـاعي قبل أن يـقرر االحتاد

األرجنتيني حذفه.
ويـــقــول الـــصـــحـــفـي نـــاشـــتــو
كـاتــولــو إنه واحـد من عــشـرات

ـسـؤولـ الـذي الـصـحـفـيـ وا
شاركوا في دورة تدريب مجانية
عن الــلـغـة والــثـقـافــة الـروسـيـة
نــظــمــهــا احتــاد الــكــرة لــفــائـدة
سافرين لتغطية نهائيات كأس ا

العالم.
وقع تويتر ونشر على حسابه 
بــاإلســبــانـــيــة مــقــاطع من دلــيل
عنوانه "كيف تستطيع احلصول

على فتاة روسية".
ـسـؤول عن الـتدريب وقال إن ا
قطـعوا الدورة وسـحبـوا الدليل
ثم أعـادوه دون الصـفـحـات التي

تتحدث عن مغازلة الروسيات.
وتنـقـسم اإلرشـادات إلى ثمـانـية
نـقاط من بـيـنـها: "أن الـروسـيات
جــمـيالت فــالــكـثــيـر من الــرجـال
يـــرغـــبـــون في مـــضـــاجـــعـــتـــهن
ــا كــانت الــنــسـاء فــحــسب ور

dO¦¹  UOÝËd «  UO²H « W “UG  qO œ
5²Mł—_« w  WFÝ«Ë  «œUI²½≈

راغـــبــات في ذلـك أيــضـــا ولــكن
الـروسـيـة تريـد أن تـشـعـر بـأنـها

مهمة وفريدة".
وتـوصي اإلرشـادات الـرجـال في
األرجــنـــتــ بــأن يــتــدربــوا قــبل
الـسـفـر إلى روسـيـا. "فـالـروسـية
حتب من يــبــادر إلــيــهــا وإذا لم
تـكن لك ثـقـة بـالـنـفس فـعـلـيك أن
تتـدرب من اآلن عـلى احلديث مع

النساء".
وشجع الـدليل من لـيس لهم ثـقة
بأنـفسـهم بالـقول "إن الـروسيات
ال يعرفن الكثير عن بالدك فأنت
جـديـد ومخـتـلف بـالـنـسـبـة لهن

وهذا عامل تفوق لك عليهن".
ويـختم الـدلـيل إرشـاداته بـدعوة
الـرجل إلـى "االنـتـقـاء والــتـركـيـز
ــرأة الــتي يــرى أنـهــا في عــلى ا

متناول يده"

ــنـتـجــات غـيـر وأضــاف حـتى ا
ــكن أن يـــصــيــبــهــا ــعـــدّلــة  ا
اخلـلل مـثل أي مـنـتج يـحـتـوي
عــلى بـطـاريـة الــلـيـثـيـوم أيـون.
وإذا أصــيـبت الـبـطــاريـة بـخـلل
وانــفـجــرت فـمن الــواضح أنـهـا
تـشــكل خـطـرا أكـبـر حـ تـكـون

في فمك.
وتـــتــلـــقى خـــدمــات مـــكــافـــحــة
احلـريق في بـريـطـانـيـا بالغـات
عـن عــدد مــحـــدود من احلــرائق
الــتي انـدلــعت بــسـبب انــفـجـار
سجائر إلكترونية غالبا نتيجة
استخدام شـاحن غير مخصص
لهـا أو الشـحن الزائد لـلبـطارية
أو الـــتــخـــزين بــطـــريــقـــة غــيــر

صحيحة.
وقـــال غــاري أســـكـــويث قـــائــد
وحدة مكافـحة احلريق واإلنقاذ
(إن في غــــــرب يـــــوركــــــشـــــيـــــر
الـسـجـائـر اإللـكـتـرونـيـة لـيـست

ا غـيـر آمنـة في حـد ذاتـهـا وإ
ســـوء اســــتـــخـــدام بـــطـــاريـــات

شغلة لها ). الليثيوم ا
وروى قـــصــــة رجل انــــفـــجـــرت
بـطـاريـة احـتـيـاطـيـة لـسـيكـارته
اإللكـترونـية في جـيبه قائال إن
البـطارية المـست عمـلة معـدنية
ومـفـتـاحـا وهـو مـا أدى حدوث
تمـاس وانـفجـارها.وفي شـباط
أشـار تــقــريـر لــهـيــئــة الـصــحـة
الــعـــامـــة في إجنـــلـــتــرا إلى أن
أســـبــاب انـــفــجـــار الــســـجــائــر
اإللـكــتـرونـيـة غـيـر مـؤكـدة لـكن
يبدو أنها مرتـبطة بحاالت خلل

في بطاريات الليثيوم.
رغم ذلك قال اخلبراء القائمون
عــــلـى إعــــداد الـــــتــــقـــــريــــر (إن
السجائر اإللكتـرونية أكثر أمنا
من الـسـجـائـر الـتـقـلـيـديـة الـتي
تــــتـــســـبـب في عـــدد أكــــبـــر من

احلرائق واإلصابات كل عام).

وسط مــخــاوف من تـــشــجــيــعه
عـلى االنـتحـار فـإن بـيت أضاف
أن القصة لم تسـترع الكثير من

األبحاث العلمية. 
ــــمــــارســــات وقــــال بــــيـت من ا
ـــوصى بـــهـــا عـــدم تـــصـــويــر ا
االنــتـــحـــار عــلـى اإلطالق... مــا
فــــاجـــأني وأنــــا أشـــاهــــد هـــذا
ـــســـلــــــسل كـــأب هـــو حتـــول ا
الـبــطـلــة إلى أكـثــر طـالــبـة لــهـا

ـــدرســـة بـــعـــد شــــعـــبـــيـــة في ا
انتحارها.

ـشـاركــون في كـتـابـة وفــحص ا
ــــقـــال ســـجـالت أنـــظـــمــــتـــهم ا
الصـحية وعـثروا عـلى أكثر من
60 إشارة موثقة للمسلسل في
أحاديث  31مريضا من الصغار
الذين تـلقـوا العالج في األشـهر
الـــــســــتــــة الــــتـي تــــلت عــــرض

سلسل للمرة األولى.  ا
وكــان ثالثــة أربـاعــهم يــتـلــقـون
حـاولة انتحار عالجا متعـلقا 
وقــال آبـــاء وأمــهــات أكـــثــر من
ـرضى إنــهم يــخـشـون نــصف ا
تــفــاقم أعـــراض االضــطــرابــات
الـنـفـسـية لـدى أطـفـالـهم بـسبب

سلسل. ا
ـــشــاركـــون في كـــتـــابــة وحث ا
قال أطباء األطـفال على اتباع ا
إرشــادات جـــديــدة وضــعـــتــهــا
ــيــة األمـــريــكــيــة لــطب األكــاد
األطــفــال وتــدعـــو إلى مــراقــبــة
ـرضى شــامـلــة لالكــتـئــاب في ا
الـذين تــبـلغ أعـمـارهم  12عـامـا
على األقل وسـؤال والديـهم عما

يشاهدونه في وسائل اإلعالم.


